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Újabb beruházást, virágföldké-
szítő és -csomagoló gépsort adtak 
át a FESZOFE telephelyén.

EMLÉKNAP
Egész napos programsorozattal 
tisztelgett a kerület nagy szülötte, 
József Attila emléke előtt.

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak!

Hogyan öregedjünk szé-
pen? A választ megtudhat-
tuk a népszerű pszichológus, 
Bagdy Emőke előadásából.
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AKADÉMIA
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Új helyszínen ünnepelték a kerület születésnapját
Immár hagyománynak tekinthető, hogy december 4-én, Ferencváros Napján kerületi kitüntetéseket adnak át. 
2015-ben a díszpolgári címet posztumusz ítélték oda Latinovits Zoltán színművésznek. A gálaműsort – idén első al-
kalommal – a Budapest Music Centerben rendezték meg, az ünnepi eseményt a 9.tv jóvoltából élőben tekinthették 
meg a televíziónézők is. 

Az est háziasszonya, Oláh Olívia üdvö-
zölte a díjazottakat és a megjelenteket, 
köztük Vas Imre és Varga József ország-
gyűlési képviselőt, Bagdy Gábor főpol-
gármester-helyettest, valamint Ferencvá-
ros vezetőit és képviselőit.

Bagdy Gábor köszöntőjében elmondta, az 
eseményre érkezve jókedv és melegség ön-
tötte el szívét, ami a jelen lévő emberek ar-
cáról sugárzott. – Boldog ember az, aki egy 
nap végén úgy érzi, a világ egy kicsit jobb 
lett általa. Ezen az estén pedig sok olyan 
személyt ünneplünk, aki nyugodt szívvel el-
mondhatja: megtette, amit tud – jelentette ki 
Budapest főpolgármester-helyettese. Végül 

kiemelte Ferencváros és a főváros példás 
együttműködését, az ennek köszönhetően 
megvalósult nagyszabású terveket, melyek 
folytatásához további sikereket kívánt.  
Bácskai János a Ferencvároshoz sok szál-
lal kötődő Krúdy Gyula szavait idézte, 
érzékeltetve kerületünk történelmi súlyát, 
amely – mint bizonyítást nyert – egészen a 
honfoglalásig nyúlik vissza. Évértékelőnek 
is szánt beszédében leginkább a kultúra 
esztendejeként jellemezte 2015-öt, ben-
ne is elsősorban az idén 110 éve született 
József Attilához köthető események éve-
ként, melynek részeként áprilisban átad-
ták a megújult József Attila Emlékhelyet. 

Hozzátette, a szociális városrehabilitációs 
program nemrég befejeződött első üteme 
a múlt tiszteletén alapuló töretlen fejlő-
dést biztosította ebben az esztendőben, 
melyet rangos díjjal ismert el a Magyar 
Ingatlanszakmai Egyesület. A polgármes-
ter köszönetet mondott a díjazottaknak, 
valamint mindazoknak, akik sokat tettek 
azért, hogy 2015-ben is jó érzés legyen fe-
rencvárosinak lenni.

Az ünnepség folytatásaként bemutatták 
a 2015-ös év során korábban kitüntetet-
teket, majd átadták a Ferencváros Napja 
alkalmából odaítélt elismeréseket. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás a címlapról:

Polgármesteri Elismerő Oklevélet vett át 
Bácskai Jánostól Benkó Sándor, a Benkó 
Dixieland Band vezetője, aki december 15-
én, életének 76. évében váratlanul elhunyt; 
Boldizsár László, a Ferencvárosi Kalendá-
rium főszerkesztője; Czakóné Dobó Krisz-
tina, a Ferencvárosi Intézményüzemelteté-
si Központ igazgatója; Csörgei Miklós, a 
Haller téri Páli Szent Vince-templom kar-
nagya; Kopeczky Lajos újságíró, tévéripor-

ter, építész és orgonista; valamint Tolnai 
Marianna, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Ferencvárosi Tankerületé-
nek igazgatója.  

A Pro Urbe Ferencváros díjakat – amely 
azon magánszemélynek, szervezetnek, 
közösségnek adományozható, aki/amely 
Ferencvárosért, a kerület környezetének 
építéséért, alakításáért, értékének megőr-
zése érdekében kimagasló, egyedi alkotó 
tevékenységet folytatott, maradandót al-
kotott – Bácskai János polgármester, vala-

mint Kállay Gáborné és Zombory Miklós 
alpolgármester adta át. Az elismerésben 
ketten részesültek: az idén 90 éves Heincz 
Mihály építészmérnök, a József Attila-la-
kótelep korábbi főépítésvezetője, valamint 
Székely János, az Esztergom-Budapesti 
főegyházmegye segédpüspöke, templom-
igazgató, a Magyarországi Püspöki Kar 
romapasztorációs felelőse. 

Az atya felszólalásában felelevenítette 
gyermekkorának Ferencváros-
hoz köthető emlékeit, valamint a 
vallásosságon alapuló roma in-
tegráció mindennapokban meg-
valósuló sikereit. Örömét fejezte 
ki, hogy Ferencváros közössége 
fejlődik, és hogy az egyház a maga 
szolgálatát, kincseit, értékeit eh-
hez a fejlődéshez hozzáteheti.  
Ferencváros díszpolgára címet 
posztumusz ítélték oda Latinovits 
Zoltán színművésznek, kinek élete, 
művészete gyermekkorától fogva 
Ferencvároshoz kötődött. A kitün-
tetést féltestvére, Frenreisz Károly 

vette át, biztosítva a díjat odaítélőket arról, 
hogy bár Latinovits erős egyéniségű, szó-
kimondó, ezért elnyomott művész volt, az 
elismerésnek mindig nagyon örült. Hozzá-
tette, boldog lenne, ha maga vehetné át a 
díszpolgári oklevelet, hisz a család mindig 
Ferencvároshoz tartozott.

A gálaesten közreműködött a IX. kerületi 
székhelyű Concerto Budapest Kamaraze-
nekar, Ilyés Szabó Anna székely mesemon-
dó, valamint a Budapest Bár együttes.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Közmeghallgatást 
tartott a testület
Főként a közlekedést és a parkolást 
érintő kérdések érkeztek a fórumra, 
amit december 10-én, a képviselő- 
testületi ülést követően rendeztek 
meg. Mindazok, akik kérdéseiket, ja-
vaslataikat november 27-éig leadták, 
írásban kaptak választ, azok pedig, 
akik személyesen is ellátogattak a 
Polgármesteri Hivatal épületébe, 
szóban is meghallgathatták a város-
vezetés válaszait.

Több észrevétel is érkezett a Vágóhíd utcá-
ból: az itt lakók a megnövekedett forgalom-
ról és a parkolási nehézségekről panaszkod-
tak. A válaszokból kiderült, a városvezetés 
tudatában van, hogy sokan P+R parkoló-
ként használják az utcát, ezért kezdeménye-
zik annak fizetős várakozási övezetbe so-
rolását. A döntés meghozatala a Fővárosi 
Közgyűlés hatásköre, ennek birtokában a 
működési feltételek kialakítása várhatóan 
2016 tavaszán kezdődhet meg. Ugyanez vo-
natkozik a József Attila-lakótelepre is, ahol 
az önkormányzat szintén kezdeményezte a 
fizetős várakozási övezetbe sorolást. 

Volt, aki azt kérdezte, gondoskodik-e 
az önkormányzat a rászoruló gyermekek 
meleg étellel való ellátásáról a téli szünet 
idején. A fórumon elhangzott: Ferencvá-
ros Önkormányzata valamennyi (őszi, téli, 
tavaszi, nyári) szünidő alatt két helyszínen 
biztosítja a rászoruló iskolások déli, meleg 
főétkezését, melyhez a forrásokat saját költ-
ségvetéséből, illetve állami támogatások 
igénybevételével biztosítja. Óvodák eseté-
ben pedig mind a lakótelepen, mind a Bel-
ső- és Középső-Ferencvárosban a nyári és a 
téli szünet alatt biztosított az ügyelet, így az 
óvodáskorúak ellátása is. 

Egy Angyal utcában lakó úr arról szólt, 
hogy házuk előtt gyakran fiatalok hangos-
kodnak. A panaszt a városvezetés továbbí-
totta a rendőrség és a közterület-felügyelet 
felé. A Ráday utca 57. számú telek ügyé-
ben megtudhattuk, az üresen álló terület 
hasznosítása, beépítése érdekében a FEV 
IX Zrt. értékesítési pályázatot írt ki.

A közmeghallgatáson kiderült, a BKK 
Zrt. vizsgálata és javaslata alapján nem 
lesz kétirányú kerékpárforgalom sem a 
Ráday, sem a Lónyay utcában. Elhangzott 
az is, folyamatban van a MÁV-lakótelepen 
a Fővárosi Vízművek Zrt. által közvetle-
nül üzemeltetett ivóvízhálózatról történő 
vízellátással kapcsolatos beruházás előké-
szítése. A munkálatok várhatóan 2016. II. 
negyedévében kezdődhetnek meg.

V. L.

Elhunyt Benkó Sándor
Életének 76. évében, december 15-én váratlanul 
elhunyt Benkó Sándor dzsessz-zenész, a Benkó 
Dixieland Band alapítója, Ferencváros többszö-
rös kitüntetettje.

Benkó Sándor Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima dí-
jas virtuóz klarinétos csaknem hatvan évig volt jelen a 
magyar zenei élet élvonalában. 1940-ben született Bu-
dapesten, 1957-ben alapította meg a Benkó Dixieland 
Bandet, amellyel hazai és nemzetközi fesztiválok sorát 
nyerték meg, világszerte több mint 10 000 koncertet 
adtak, 1987-ben Ronald Reagantől, 2007-ben pedig 
George W. Bush-tól kaptak kitüntetést. Mindemellett 
doktori címet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1995-ig oktatott is. 
1967-es megalapítása óta megszakítás nélkül Ferencvárosban működik a világvi-
szonylatban is páratlan Benkó Dixieland-klub. Az együttest 1992-ben Ferencváro-
sért Emlékéremmel, míg Benkó Sándort 2015-ben Polgármesteri Elismerő Oklevél-
lel tüntetette ki Ferencváros Önkormányzata. 

A művészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.
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Életet ad a FESZOFE
Virágföldkészítő és -csomagoló gépsort adtak át a Gubacsi úton, az ország leg-
nagyobb hajléktalan-közfoglalkoztató cégénél. Az eseményen jelen volt Cseres-
nyés Péter, az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Réthy 
Pál, a BM Közfoglalkoztatás Stratégiai és Koordinációs Főosztályának vezető-
je, Bácskai János polgármester és Sebők Endre, a FESZOFE igazgatója is.

Átadták azt a 70 millió forintból beszer-
zett, három egységből álló gépsort, amit a 
Ferencvárosi Hajléktalan Közfoglalkozta-
tási Mintaprogram harmadik üteme része-
ként helyeztek üzembe december 10-én. 
Emellett a 11 hónapig tartó program kere-
tében 135 hajléktalant a Belügyminisztéri-
um 230 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásával, további 70 fedélnélkülit 
pedig saját erőből, kerületi támo-
gatással foglalkoztat a FESZOFE.

Az ipari berendezések segítségé-
vel a kerületben keletkező zöldhul-
ladékból és városi földből egysé-
ges szerkezetű és kémiai tartalmú, 
környezetbarát alapanyagot tudnak 
előállítani. Ez komposztként és vi-
rágföldként is felhasználható, amit 
nem csupán a kerületi parkok gon-
dozása során hasznosítanak majd, 
hanem a ferencvárosi lakosság 
számára is juttatnak belőle, illetve 
értékesíteni is fogják. A gépsorban 
két rostáló és egy magyar gyártmá-
nyú, hitelesített digitális mérleggel 
rendelkező zsákoló- és csomagolóegység 
működik, amely segítségével piacképes for-
mában, garantált mennyiségű kiszerelésben 
lehet eljuttatni a virágföldet – vagy más ter-
méket – a vásárlókhoz.

A program korábbi ütemeiben lomb- és 
hulladékaprítót, teherautót, targoncát sze-
reztek be, illetve brikettáló gépsorral, tá-
roló csarnokkal és növényházzal bővült a 
Gubacsi út 89. szám alatti telephely. Így 
a kerület saját maga képes megtermelni a 
parkjainkba ültetendő növénypalántákat, 
az ültetéshez szükséges virágföldet, a fű-
téshez szükséges brikettet, sőt, a keletke-

ző kertészeti melléktermék, zöldhulladék 
és lomb is hasznosul.

Sebők Endre, a FESZOFE vezetője em-
lékeztetett, hogy ezeket a sikereket közös 
összefogással érték el, majd megköszönte 
a Belügyminisztérium és természetesen 
Ferencváros Önkormányzata segítségét. 
Elmondta, a 2012 óta zajló hajléktalan-
közfoglalkoztatás pozitív tapasztalatai 

alapján tovább folytatják a programot, hi-
szen a gépek nem érnek semmit a dolgozók 
áldozatos munkája nélkül. Kiemelte, mun-
katársaik többsége már hajléktalanszállón 
lakik, és vannak, akik családot is alapí-
tottak. – A munka értelmet és rendszert 
hoz azok életébe, akiknek a végletekig 
beszűkültek lehetőségeik és teljes kilátás-
talanságban telnek napjaik – hangsúlyozta 
az igazgató. Beszédét azzal a gondolattal 
zárta, hogy a FESZOFE a beruházással 
valóban életet adhat, hiszen a föld maga 
az élet, amely visszaadhatja a hajléktalan 
munkavállalók céljait, önbecsülését.

– A folytonosság az itteni sikerek tit-
ka – mondta Bácskai János polgármes-
ter. Hozzátette, nagyon fontos, hogy már 
a harmadik ütem zárult le, véglegesítés 
alatt áll a negyedik, a fejekben pedig ta-
lán már az ötödik ütem körvonalazódik. 
A városvezető szót ejtett a FESZOFE más 
jellegű tevékenységeiről, így a szociális 
városrehabilitációban vállalt szerepéről és 
az általuk üzemeltetett középső-ferencvá-
rosi munkaerő-piaci irodáról is.

Cseresnyés Péter államtitkár örömmel 
szólt a Ferencvárosban látottakról, és meg-
ígérte, országszerte reklámozni fogja a jó 

példát. – Az itt végzett mun-
ka hasznot hajt, önbecsülést 
ad, értéket teremt, a hajlék-
talanok közfoglalkoztatása 
egy lépcsőfok a munkanél-
küliség és a versenyszfé-
rabeli munka között. Öt év 
alatt 500 ezerrel dolgoznak 
többen a magyarok közül, 
döntő többségük a verseny-
szférában helyezkedett el 
– mondta a politikus, majd 
bejelentette: január 1-jétől 
él az a törvénymódosítás, 
amely alapján, ha egy mun-
kavállaló a közfoglalkoz-
tatása idején talál magának 

állást, megkapja a közfoglalkoztatásban 
hátralevő idejéért járó pénzt is.

Réthy Pál elmondta, a IX. kerületben 
végzett szakmai munka alapján országosan 
is kiterjesztették a hajléktalan közmunka-
programot. 2016-tól 33 közfoglalkoztató 
cég több mint 750 fő munkavállalását teszi 
lehetővé, amelyhez a FESZOFE Kft. pél-
dája és eredményei szolgáltak mintául. A 
szalagátvágás után a jelenlévők üzem köz-
ben is megtekintették a virágföldkészítő és 
-csomagoló gépsort, amelyet Cseresnyés 
Péter államtitkár indított be.

M. K.

Kedves Ferencvárosiak! 
Áldott, békés ünnepet és sikeres, boldog 
új évet kívánok minden kerületünkben 
élőnek és dolgozónak!

dr. Bácskai János
Ferencváros polgármestere
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Emléknappal tisztelegtek József Attila előtt
Ferencváros Önkormányzata decem-
ber 3-án egész napos programsorozat-
tal emlékezett meg József Attiláról, a 
IX. kerület szülöttéről, a magyar köl-
tészet kiemelkedő alakjáról halálának 
78. évfordulóján.

Az eseménysorozatot délelőtt „A teljes-
ség felé” idősügyi program részeként a 
költő Gát utcai szülőházában kialakított, 
idén megújult József Attila Emlékhelyen 
megtartott tárlatvezetés indította. Az ér-
deklődők H. Bagó Ilona irodalomtörté-
nész vezetésével ismerkedhettek meg Jó-
zsef Attila életével, munkásságával és az 
emlékhely rendkívül gazdag anyagával.  
Délután gyertyagyújtásra gyűltek össze 
az emlékezők a József Attila-lakótelepen 
a költő emléktáblájánál, ahol Sajó Ákos, a 
Városrészi Önkormányzat elnöke mondott 
beszédet. A képviselő szavai szerint József 
Attila olyan életutat járt be a magyar költé-
szet viharos egén, mint a kerecsensólyom, 
amely már fiatalon a messzi fellegekig 
jutott. – Bár a legújabb kutatások szerint 
halálát baleset okozta, mégis nagyon rossz 
lelkiállapotban indult utolsó útjára Ferenc-
város nagy szülötte, a költőzseni, az örök 
gyermek, aki páratlan módon tudott a szí-
vekig, lelkekig hatni tekintély és szerepját-
szás nélkül. Azt kívánom a jövő nemzedé-
kének, hogy olvassák József Atilla verseit, 
és találjanak magukra, tisztuljon a szívük 
és lelkük ezekben a csodákban! Így sosem 
fog kialudni a gyertya, amit emlékére ma 
meggyújtunk – fogalmazott Sajó Ákos.

A József Attila Emlékhely második ese-
ménye a költő itt található emléktáb-
lájának koszorúzása és az ünnepélyes 
gyertyagyújtás volt, melyen Bácskai 
János polgármester, Kállay Gáborné 
alpolgármester, Fráter Olivér, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyet-
tese, valamint több önkormányzati kép-
viselő és intézményvezető is megjelent.  
Kállay Gáborné emlékező beszédében fel-
idézte, milyen hatással volt rá József Attila 
élete, művészete. Elmondta, a Gát utcához 

közel született és nőtt fel, gyermekkorától a 
költő verseiben is megjelenő helyszíneken 
és közegben élt, úgy érezte, ismeri József 
Attilát. A Hazám című vers hatására a fel-
nőttkor küszöbén mégis át kellett értékelnie 
magában a poétához és magyarságához fű-
ződő viszonyát. Akkor értette meg, milyen 
nagy dolog ahhoz a néphez tartozni, mely-
nek ilyen költői vannak, és milyen nehéz 

feladat felnőni, méltónak lenni hozzájuk. 
A József Attila Emlékhely áprilisi megnyi-
tására is a Hazám című vers felhasználá-
sával készítettek szonettkoszorút kortárs 
költők. Ahogy az alpolgármester fogalma-
zott, az alkotók bebizonyították, hogy Jó-

zsef Attila költészete mindenekfeletti, nem 
lehet kisajátítani, egyformán szól minden-
kihez, ma is mindenkié, azon megfelleb-
bezhetetlen örök értékek része, melyeket 
a haza, a nemzet fogalma foglal magába.  
A rendezvényen közreműködött Jordán 
Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas szín-
művész, akinek önálló József Attila-estjét 
18 órától a Pinceszínházban tekinthették 
meg a színház- és költészetkedvelők. A 
nagy érdeklődés mellett megtartott elő-
adás a költő Szabad-ötletek jegyzéke két 

ülésben című, szabad asszociációkra épülő 
monológjának színpadi változata volt, me-
lyet Jordán Tamás évtizedek óta sikerrel ad 
elő.

A József Attila emlékéhez méltó, egész 
napos programsorozat gáláját a Páva ut-
cai Concerto Budapest Zeneházban ren-
dezték meg, melynek fő attrakciója a 
szonettkoszorút tartalmazó könyv bemu-

tatója, valamint az azt megzenésítő Kaláka 
együttes lemezbemutató koncertje volt. A 
könyv és a CD-lemez – egységes arculattal 
– kifejezetten erre az alkalomra készült el.
A műsor elején Lackfi János költő és 
Gryllus Dániel zenész beszélgetett a szo-
nettek, valamint a zeneszámok születésének 
körülményeiről. A társalgásba bekapcso-
lódott Vincze Angéla, a József Attila Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény művésztanára, akinek tanítvá-
nyai a verseskötet illusztrációit készítették, 
valamint Bácskai János is. A polgármester 
elmondta, a kerület „kellemes kötelessége” 
József Attila emlékének ápolása, hisz ez az 
a hely, ahol született, gyermekkori élmé-
nyeit szerezte, melyek szinte minden ver-
sében visszaköszönnek. Hozzátette, Ferenc-
város célja elérni azt, hogy egy gyermek 
se érettségizzen le úgy Magyarországon, 
hogy nem járt a József Attila Emlékhelyen. 
A lemezbemutató koncert előtt levetítették a 
József Attila MindenkiNET2. videopályázat 
nyertes alkotását is, amelyet a beérkezett 53 
pályaműből választottak ki. 
A tizennégy kortárs költő által megírt 
szonettkoszorú megzenésített anyagát a 
Kaláka együttes Ferenczi Györggyel és a 
Rackajam tagjaival kiegészülve adta elő. Az 
egységes zeneműként is értelmezhető kom-
pozíciót a közönség vastapssal jutalmazta.

T. D. – H. B.
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Teadélután Zombory Miklóssal
Névnapján, december 6-án tartotta meg hagyományos összejövetelét és lakossági fórumát a Bakáts téri házasságkötő 
teremben Zombory Miklós alpolgármester. A vendég ezúttal is egy orvosprofesszor volt.

A képviselő 1999 áprilisa óta minden évben két al-
kalommal szervezi meg a rendezvényt, melyet saját 
bevallása szerint azzal a céllal hozott létre, hogy a vá-
lasztópolgárok kötetlen körülmények közt ismerked-
hessenek meg vele és egymással. Többek közt ennek 
tudja be, hogy ötször választották újra körzetében. 

A családias hangulatú összejövetelen Farkas Sán-
dor játszott tangóharmonikán, Kecskeméti Róbert 
színész pedig slágerekkel és nótákkal szórakoztatta 
a megjelenteket. Ezt követően Zombory Miklós tájé-
koztatta választóit az elmúlt időszak fejleményeiről, 
eredményeiről és a jövőbeni tervekről. Szóba ke-
rült, hogy választókörzete új térfigyelő kamerákkal 
bővült, illetve hogy a Bakáts téri filmforgatás alatti 
várakozási tilalomra gyorsan reagálva, ideiglenesen 
megnyitották a Lónyay utcai üres telket, így biztosí-
tottak parkolási lehetőséget a környéken lakóknak. 

A rendezvény vendégeként Répássy Dénes urológus 
professzor tartott előadást a daganatos megbetegedé-
sek korai felismerésének fontosságáról, kezeléséről. Hölgyek és 
urak egyaránt feltehették kérdéseiket, melyekre a professzor köz-
érthetően, orvosi szakkifejezések használatát mellőzve válaszolt.

Az összejövetel tombolával, karácsonyi jókívánságokkal, koccin-
tással és közös ebéddel zárult.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Hogyan öregedjünk szépen?
Miért öregszünk? Milyen pszichés 
változások zajlanak le az egyes életko-
ri szakaszokban? Ezekre a kérdések-
re is választ kaphattunk Bagdy Emő-
ke egyetemi tanár, pszichoterapeuta 
Az életminőség megőrzésének új útja 
az élet dele után című előadásából. 

A Mindentudás Akadémiája idei utolsó 
szemináriumán a közönség megismerhet-
te az életet megrövidítő szokásokat, az 
egészségmegőrzés titkait, és az is kiderült, 
lassítható-e az öregedés. A professzor asz-
szony rendkívüli előadásmódja, tapasztala-
taiból vett példái ezúttal is közel hozták és 
érthetővé tették az életünkben zajló pszi-
chés folyamatokat. Az előadó az eriksoni 
pszichoszociális fejlődésmodell mentén 

vázolta azt a nyolc életszakaszt, melyen az 
egészséges ember léte során keresztülmegy. 
Az életközépi krízisben ráeszmélünk, hogy 
már nem csinálhatunk olyasmiket, mint 
korábban, rádöbbenünk a halandóságra, 
életünk értelmét és elkövetett hibáinkat ku-
tatjuk. Ilyenkor kezdjük el tapasztalni, hogy 

kopik a testünk.
Bagdy Emőke el-

mondta, a középko-
rúság előnye, hogy 
40 év után keveseb-
bet szorongunk, ha-
tározottabbá válunk, 
jobban vállaljuk 
véleményünket, ke-
vésbé törődve azzal, 
mit szólnak mások. 
Ilyenkor érik be a 
szervezet, az intel-
lektus. 50 év után 
általában jobban 
értékeljük az életet, 

és kinyílnak addig alvó képességek: sokan 
festeni, rajzolni, írni kezdenek, mert végre 
jut idejük eddig nem használt képességeik 
kiaknázására. Az időskor másik velejárója, 
hogy a lázadó ifjonti erővel szemben ilyen-
kor lenyugszunk, és elfogadóbbá válunk a 
nehézségekkel szemben. 

Érdekes megfigyelni a férfiakban és a 
nőkben lezajló testi változásokat, melyek 

nagy hatással vannak viselkedésünkre, 
vérmérsékletünkre. Míg a férfiak a csök-
kenő nemi hormonok miatt elkényelme-
sednek, belenyugvóvá, kompromisszum 
késszé, visszahúzódóvá válnak, jobban 
megélik és kimutatják érzelmeiket, addig 
a nők – éppen a megnövekedett tesztosz-
teronszint következtében – kicsit elférfi-
asodnak. Ilyenkor válik hangsúlyossá az 
erős női akarat, amely átveszi a családban 
a dirigens szerepet. A nő tehát keménye-
dik, a férfi pedig lágyul. A szakember a 
férfiakat 50 év körül elérő életközépi vál-
ságról is szólt. Szerinte rossz megoldást 
választ az a férfi, aki kapuzárási pánikja 
közepette otthagyja családját egy jóval fi-
atalabb nőért, hiszen hirtelen jött energiái 
hamar elillannak, néhány év múlva pe-
dig már nem lesz képes megfelelni a más 
életszakaszban lévő párjának, így idővel 
egyedül maradhat. 

Végül a manapság hódító „Maradj fiatal” 
divathullám kapcsán elmondta, csupán il-
lúziókeltésről van szó, hiszen a trükkök, 
praktikák és orvosi beavatkozások sen-
kit nem tesznek fiatalabbá. – A fiatalság 
ugyanis nem a feszes bőr, hanem a lé-
nyünkből sugárzó erő, amit viszont sokáig 
megőrizhetünk. Ne a biológia ellen küzd-
jünk, inkább törekedjük arra, hogy minden 
életszakaszból hozzuk ki a lehető legjobbat 
– tanácsolta közönségének Bagdy Emőke. 

T. D.
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Meggyúlt a remény lángja
Bronzvasárnapon a remény gyertyáját gyújtották meg a Mária Va-
léria, valamint a Bakáts téren. – Kívánom, hogy az idei ünnep ne a 
rohanásról, kapkodásról és vásárlásról szóljon elsősorban, hanem 
a lelki béke megteremtéséről – üzente a József Attila-lakótelepi-
eknek az esemény házigazdája, Tóth Betty, az FMK igazgatója. 
Hozzátette, a várakozás idején kö-
szönetet kell mondanunk életün-
kért, szeretteinkért és munkánkért. 
Bácskai János köszöntőjében hang-
súlyozta: a második gyertya meg-
gyújtásával kétszeresére nő a fény, 
mind több tartalmat adva advent va-
sárnapjaihoz. – A keresztények hite 
szerint, amikor várakozunk Krisz-
tus születésére, egyben a jövőnk is 
tisztul – tette hozzá a polgármester.
A 40 éve Ferencvárosban szolgáló 
Kerényi Lajos atya elmondta, Jézus 
legszebb ajándéka a hit, a remény és 
a szeretet. – Gondolkodjunk el, hogy 
szerethetőek vagyunk-e? Ha bizony-
talanok vagyunk a választ illetően, tegyünk róla, hogy szerethetőek 
legyünk, akkor szebb lesz a világ is – jelentette ki a Szent Kereszt 
templom plébánosa, aki a polgármesterrel együtt gyújtotta meg az 
adventi koszorú második gyertyáját. A ceremónia során a Weöres 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium Géza Malac kórusa énekelt, 

a Tinódi pékség pedig teával, forralt borral és süteménnyel kedves-
kedett a résztvevőknek.  

A Belső- és Középső-Ferencvárosban élők a Bakáts téren ve-
hettek részt gyertyagyújtáson, ahol szintén Tóth Betty üdvözölte 
a jelenlévőket. Az FMK igazgatója Teréz anyát idézte, aki arra 

a kérdésre, hogy miként lehetne elérni a 
világbékét, így válaszolt: „Menjetek haza 
és szeressétek egymást!”.

A Ferencvárosi Művelődési Központ női 
karának műsora után Bácskai János kö-
szöntője következett. A polgármester rá-
mutatott, advent idején a szeretet mellett a 
szolidaritás érzése a legfontosabb: gondol-
nunk kell azokra a rászorulókra, akiknek 
kevesebb jut, mint nekünk. 

Szabon Gábor atya, a Bakáts téri Assissi 
Szent Ferenc-templom plébánosa (ké-
pünkön) beszédében arra kérte a megje-
lenteket, hogy a következő adventi héten 
egyengessék az Úr útjait: „Egy kicsit job-
ban szeressünk, mint tegnap, kérjünk bo-

csánatot a másiktól, hiszen mindig az lép először, aki jobban szeret”.
A gyertyagyújtás után a házasságkötő teremben Faragó Laura 
Magyar Örökség Díjjal kitüntetett énekművész műsorát hallgat-
hatták az érdeklődők, aki csángó népdalokat, népi betlehemes já-
tékokat hozott az adventi készülődésre Ferencvárosba.

Gyertyagyújtás a harmadik vasárnapon
Advent harmadik vasárnapján, december 
13-án a József Attila-lakótelepen Tóth 
Betty köszöntötte a megjelenteket, akik 
ezután a Méhecske és az Ugrifüles Óvo-
dák közös, karácsonyi dalokból összeál-
lított műsorát hallgathatták meg. Vas Imre 
országgyűlési képviselő egy kedves, ün-
nepi történetet olvasott fel és kívánt áldott 
karácsonyt a lakótelepen élőknek, majd 
Kiss Sámson Endre osztotta meg gondo-
latait. A református lelkész arról beszélt, 
sokszor látjuk világunkat a jó és a gonosz 
harcának színtereként, viszont a Biblia azt 
állítja, a fény nagyobb, mint a sötétség, a 
jóság pedig győzedelmeskedik a gonosz-
ság felett. Hozzátette, a világosságot Jé-
zus hozta el nekünk, ez a külső fényesség 

pedig legyőzi a bennünk la-
kozó sötétséget is. 

A harmadik, örömöt szimbo-
lizáló, rózsaszín gyertyát Vas 
Imre gyújtotta meg a betlehe-
mi Születés Bazilikából szár-
mazó Békeláng segítségével, 
amit cserkészek hoztak el Fe-
rencvárosba.

A Bakáts téren is gyertya-
gyújtás várta a Belső- és 
Középső-Ferencvárosban 
élőket. Kállay Gáborné Ady 
Endre boldog és tiszta gyermekkort fel-
elevenítő soraival üdvözölte a megjelen-
teket, majd hozzátette, az öröm életünk 
nélkülözhetetlen része.

Az alpolgármester 
elmesélte gyermek-
kori élményét, mi-
kor 8 éves korában 
először adott általa 
készített karácsonyi 
ajándékot nagyap-
jának, akinek a sze-
méből áradó leírha-
tatlan örömöt soha 
nem felejti el.

Koczor Tamás így 
kezdte beszédét: 
„Ézsaiás próféta 
arra szólít fel min-

ket, hogy építsünk utat a pusztában”. Az 
evangélikus lelkész szerint ellentmondásos 
a puszta és az út – főleg ha nem vezet seho-
vá –, mint ahogy ellentmond egymásnak a 
statikusság és a mobilitás is, ami egész éle-
tünket áthatja, hisz mindkettőre vágyunk. 
– Az ünnep statikus, időponthoz kötött, ha-
gyományokra épülő. Az ünneplés mobilis: 
elindulunk egymás felé, a pusztaságban út 
készül, ami elvezet valahová. Talán épp ez 
az út vezet minket Istenhez, aki mobilis, 
hiszen tud rólunk, igazodik hozzánk, szem-
mel tart minket, követi életünket – jelentette 
ki Koczor Tamás.

A gyertyagyújtás után a házasságkötő te-
remben Békesség óhajtás címmel Tallián 
Mariann és Lázár Balázs színművész ma-
gyar költők verseiből összeállított műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők.
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Segítség a téli fűtéshez
Szociálisan rászoruló háztartásokhoz juttattak el tüzelőanyagot a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Non-
profit Kft. munkatársai a MÁV-Aszódi telepen december 4-én. A FESZOFE a brikett-előállításán túl annak kiszállí-
tását és behordását is vállalta.

Ferencváros Önkormányzata ismét 
brikkettosztást szervezett rászorulóknak 
a MÁV-Aszódi telepen. Sebők Endre, a 
FESZOFE Kft. igazgatója elmondta, a 
szociális foglalkoztató cég által kertészeti 
melléktermékből előállított tüzelőanyag-
ból családonként egy raklapnyit, vagyis 
500 kg-ot osztottak ki, mintegy 50 ezer 
forint értékben.  

– Tizenkilenc háztartásnak tudtuk biz-
tosítani ezt a szociális juttatást. Minden 
esetben rászorulókról van szó, akiket kol-
légáink jelöltek ki – tájékoztatott Gedeon 
Andor, a FESZGYI igazgatója. A kivá-
lasztás szempontjairól Molnár Renáta, a 
FESZGYI munkatársa beszélt: – A csa-
ládgondozók több éve ismerik ezeket az 
embereket vagy családokat, az ő javasla-
tuk alapján állt össze a lista. Azok közül 
jelöltük ki a segélyezetteket – a részönkor-
mányzat dolgozóival együttműködve –, 
akik jelezték, szükségük van a juttatásra, 
illetve fel is tudják használni azt.

– Faosztás negyedik éve, brikettosztás 
második éve zajlik a MÁV-Aszódi telepen – 

tudtuk meg 
Békési Már-
tától, Sajó 
Ákos rész-
önkormány-
zati elnök 
munkatár-
sától. – An-
nak idején 
a kerületi 
rendőrkapi-
tányság te-
lephelyének 
felújításakor 
nyílt lehe-
tőségünk az 
ott kivágásra ítélt fákat szétosztani a rá-
szoruló családok között. Reméljük, hogy 
az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén 
is két alkalommal tudunk majd brikettet 
osztani – tette hozzá.

– Hála Istennek, tavaly is két alkalommal 
kaptunk brikettet, ami nagyon nagy segít-
ség volt a fűtésben – mondta az egyedül 
élő Horváth István, helyi lakos. Hara Ró-

bertné családjának is óriási segítség lesz az 
udvarra felhalmozott egy raklap tüzelő. – 
Így nem kell fát vágni a férjemnek, akinek 
néhány hete balesete volt. Már nagyon vár-
tuk a brikettet, ami megkönnyíti a dolgun-
kat, mert vegyes tüzelésű kazánnal fűtünk 
és melegítjük a vizet – mondta a hölgy.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Megjött a FERUPE Mikulása
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) 
december 4-én tartotta immár hagyományos Mikulás-ün-
nepségét, melynek idén az Ádám Jenő Zeneiskola díszter-
me adott otthont. Az eseményre ellátogatott egy diákcso-
port kárpátaljai testvérvárosunkból, Beregszászról is.

A rendezvény elején Gyurákovics Andrea, a FERUPE elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a vendégek az Excanto együt-

tes ünnepi műsorát hallgathatták meg, melynek vezetője, Kállay 
Gábor nagy lelkesedéssel mutatta be a gyerekeknek a korabeli 
hangszereket és mesélte el történetüket. Az eseményre kárpát-
aljai testvérvárosunk, Beregszász egyik iskolájából is érkeztek 
tanulók, akik műsorral kedveskedtek az őket fogadó ferencvá-
rosi gyerekeknek.

A többéves múltra visszatekintő hagyományt követve az ese-
ményre idén is egy-egy mesekönyv volt a „belépő”, ami-
ért cserébe a gyerekek apró ajándékokat kaptak a Mikulás-
tól. A mostani, negyedik éve megrendezett ünnnepségen 
Beregszász diákcsoportja vehette át az ajándékkönyveket, melye-
ket kárpátaljai testvérvárosunk rászoruló gyerekei kapnak meg.    
A FERUPE adománygyűjtő akciójának fő célja, hogy a könyvek-
be beleírt pár mondatos üzenetek, elérhetőségek által a két város 
gyerekei, családjai egymásra találhassanak és felvehessék a kap-
csolatot. Ezáltal még több szállal kötődjenek egymáshoz a testvér-
városok, így is erősítve a nemzeti összetartozást.

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Adventi sportnap a Vendel utcában
Ferencváros Önkormányzata december 12-én délután az adventi 
készülődés jegyében sporttal és kézműveskedéssel várta a kerület-
ben élő 3–14 éves gyerekeket a Vendel Tornacsarnokba.

A kisebbeknek ugrálóvár és csúszda, a nagyobbaknak trambulin, 
mászófal és akadálypálya biztosította a mozgás örömét, az ingyenes 
rendezvény programját arc- és csillámfestés színesítette.

A zenés tornát Kozma Zsuzsanna fitneszbajnok vezette, akinek 
Fitt Móka programja már több helyi óvodában is ismert.

A sport témájú szellemi totóval, ha nem is hibátlanul, de so-
kan megbirkóztak. A rajzasztalnál filctollal, zsírkrétával, színes 
ceruzákkal alkothattak a gyerekek, a kézműves foglalkozáson 
pedig filcből, kukoricacsuhéból készíthettek ajándékokat.

K. B.

A zöld-fehérek a legjobbak
A hazai sportnapilap minden bajnoki labdarúgó-mérkőzés után értékeli a 
játékosokat, majd évente kétszer közzéteszi az osztályzatok átlagából összeál-
lított rangsorokat. A 2015-ös őszi szezon után – a tabellához hasonlóan – itt is 
hatalmas a Ferencváros fölénye.

A lap osztályzatai alapján az ősz legjobb futballistája Böde Dániel (4,833). A góllövő-
listát is vezető, az év utolsó meccsén súlyos sérülést szenvedett csatárt három klubtársa 
követi, az örökifjú Gera Zoltán (4,765); 2015 felfedezettje, Nagy Ádám (4,706); valamint 

a nagy visszatérő Leandro 
(4,679). Két „kakukktojás” 
után a 7. és a 11. hely kö-
zött ismét csak fradistákat 
találunk: Roland Lamah, 
Cristian Ramirez, Varga 
Roland, Hajnal Tamás, il-
letve Stanislav Sesták sor-
rendben. A posztonkénti 
rangsorban szintén taroltak 
a Ferencváros játékosai.

Készült egy másik lista 
is, a sportstatisztika.blog.
hu rendszeresen készít kü-
lönböző összeállításokat a 
csapatsportok mérkőzése-
inek látogatottságáról. A 

2015/2016-os évad őszi szezonját november 30-áig dolgozták fel, és természetesen ezt a 
rangsort is a Fradi vezeti, méghozzá toronymagasan. A labdarúgócsapat hazai meccseit 
átlagban 7662-en látták az Üllői úti stadionban, ez több mint háromezerrel magasabb 
szám, mint a második Debrecené.

Az összes sportágat tekintve a 34. a listán a Ferencváros női kézilabdacsapata, míg a 
jégkorongozók a 81., a vízilabdázók a 90. helyen állnak.         (m)    

Szivaccsal a jövőért
Közel kétszáz 7–10 év közötti gyermek lépett pályára az FTC hagyományos 
szivacskézilabda-tornáján, a népligeti Faházban rendezett Mikulás-kupán.

Az egykor számos nagy csatának otthont 
adó Faházban két pályán játszottak a fiúk és 
a lányok. A nézőteret zsúfolásig megtöltöt-
ték a szülők, akik szintén nagyon élvezték a 
küzdelmeket. Az ország számos pontjáról: 
Fehérgyarmatról, Túrterebesről, Mezőfény-
ről és az erdélyi Kálmándról is érkeztek csa-
patok a Népligetbe, az FTC több együttest 
nevezett a tornára. A mérkőzések jó hangu-
latban zajlottak, a góloknak a kicsik ugyan-
úgy örültek, mint az „igazi” kézisek.

– A mai felnőtt játékosok közül többen 
így kezdték pályafutásukat. Remélem, a 
Mikulás-kupán szivacskézilabdázó gye-

rekek egy része is eljut majd hasonló 
magasságokba – mondta Király Sándor, 
a Ferencváros férfi szakág- és utánpót-
lás-vezetője.

Miután befejeződtek a meccsek, a részt-
vevők jó étvággyal fogyasztották el a ne-
kik rendelt pizzákat, majd megérkezett a 
fehér szakállú vendég. Ami egy régi fe-
rencvárosi dalban elhangzott: „zöld-fehér 
ruhában jár a Télapó” – most megvalósult. 
Természetesen volt a zsákjában minden jó, 
édességeket és gyümölcsöket ajándékozott 
a játékban elfáradt ifjú sportolóknak.

(m)

RÖVIDEN
Újabb finn hokist 
igazolt az FTC
A közelmúltban távozott a Ferencváros 
jégkorongcsapatától a nyáron érkezett 
svéd Jimmy Jensen, a csatár visszatért 
Franciaországba. Ezzel szabaddá vált az 
egyik légiós hely a zöld-fehérek kereté-
ben, és a vezetőség igyekezett mihama-
rabb megtalálni Jensen utódját.

A sikeres tárgyalások eredményeként 
decemberben a Fradihoz igazolt egy 
újabb finn játékos, Marko Luomala. A 
35 esztendős csatár hazájában 553 baj-
noki mérkőzést játszott különböző csa-
patok színeiben. Ezen kívül hokizott 
Svájcban, Olaszországban, legutóbb 
pedig Nagy-Britanniában, a Milton 
Keynes Lightning együttesében terel-
gette a pakkot.

A rájátszásért küzdő Ferencvárosnál 
sokat várnak a gólerős támadótól. A 187 
cm magas, 92 kg-os szélső hamar meg-
szerezte első találatát a zöld-fehéreknél: 
az Újpest elleni idegenbeli mérkőzés 
hetedik percében emberhátrányban ütött 
gólt a lila-fehérek kapujába. A szülővá-
rosa (Vaasa) után odahaza Wasa Exp-
ressnek is becézett Marko Luomala ha-
mar közönségkedvenc lehet a Fradinál, 
ha így folytatja.     (m)

MOZDULJ VELÜNK!
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A Fradinál járt a NOB
Hazánk egyik legrégebbi, ma is működő társadalmi szervezete a Magyar 
Olimpiai Bizottság, amely december 19-én volt 120 éves. Ebből az alkalomból 
Budapestre érkezett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) küldöttsége, mely 
először a Ferencváros Üllői úti stadionját látogatta meg.

Annak idején, 1895-ben a világon hatodik-
ként alakult meg hazánk olimpiai bizott-
sága. A jubileum kapcsán jöttek el fővá-
rosunkba a NOB magas rangú képviselői, 

többek között a szervezet marketing- és 
kommunikációs, valamint szolidaritási 
igazgatója. Őket és a MOB küldötteit, köz-
tük Borkai Zsolt elnököt, Schmitt Pál ko-
rábbi NOB-alelnököt, Aján Tamás korábbi 
MOB-főtitkárt és NOB-tagot, valamint 

Fürjes Balázst, a 2024-es budapesti olim-
piai pályázat kormánybiztosát Berzeviczi 
Attila, az FTC Labdarúgó Zrt. igazgatósá-
gának elnöke fogadta.

A vendégek 
k ö r b e j á r t á k 
a stadiont, és 
meglátogatták 
a Fradi Múzeu-
mot, ahol meg-
ismerkedhettek 
a MOB-nál csu-
pán négy esz-
tendővel fiata-
labb egyesület 
legjelentősebb 
eredményeivel. 
Megtekintették 

azokat a relikviákat is, amelyekre a leg-
büszkébbek a klubnál: a tizenöt darabból 
álló, ferencvárosi sportolók által szerzett 
olimpiai bajnoki aranyérem-gyűjteményt, 
az 1965-ben megnyert labdarúgó VVK-
serleget és Albert Flórián Aranylabdáját.

Mikulás-csúcstalálkozó 
Idén – az indulók közel háromezres száma 
miatt – már két futamban rajtoltak a ver-
senyzők a Corvinus Egyetem mellől, hogy a 
nevezésnél kapott hagyományos piros ruhá-
ban mókázzák, kocogják, kacagják végig a 
2. Rossmann Mikulás-futást. A rendező BSI 
december 6-i, 2,3 kilométeres szezonzáró 
futásának bemelegítését Béres Alexandra 
fitneszvilágbajnok vezette, aki maga is pi-
ros gúnyát öltött, és családtagjaival együtt 
elvegyült a Mikulások seregében. 

A sokaságban ott volt Rippel Ferenc artis-
taművész és Csemer Boglárka énekesnő 
is. A futók közt óriási sikert aratott, hogy 
tiszteletükre a rajtnál – igaz néhány hó-
ágyú segítségével – még a hóesés is be-
indult. A gyerekek számára a Kolompos 
együttes koncertje és állatsimogató tette 
teljessé a programot. Az eseményen sike-
res jótékonysági gyűjtés is zajlott állami 
gondozott gyermekek részére, az ÁGOTA 
Alapítvány javára.  

(m)

Sike András Birkózócsarnok
Bizonyára mindenkit nagy boldogsággal tölt el, ha még életében elneveznek róla 
valamit. Sike Andrást, a Ferencváros olimpiai bajnok birkózóját ez a megtisztel-
tetés érte: a felújított egri birkózócsarnok december 9-e óta az ő nevét viseli.

Tízéves korában kezdett birkózóedzések-
re járni egy egri kisfiú. Hamar kitűnt te-
hetsége, számos korosztályos versenyen 
győzött. Hét esztendővel később már a 
Ferencvárost erősítette, ahol fejlődése 
töretlen maradt. Sike András 1988-ban, 
Szöulban olimpiai bajnok lett a kötöttfo-
gásúak 57 kg-os súlycsoportjában. Pálya-
futása befejezése óta edzőként dolgozik, a 
Fradi csapatának mestere. Néhány hónap-
ja kinevezték a magyar 
kötöttfogású válogatott 
szövetségi kapitányának.

A hevesi megyeszék-
hely nem feledkezett meg 
híres szülöttéről, az Egri 
Városi Sportiskola mint-
egy 25 millió forintból a 
közelmúltban felújított 
birkózócsarnokát Sike 
Andrásról nevezte el. Az 
ünnepségen Martonné 
Adler Ildikó alpolgármes-
ter így méltatta az olim-
piai bajnokot: „Sportlé-

tesítményeket csak igazi példaképekről 
szabad elnevezni. Az egri fiatalok mai is 
példát vehetnek Sike András kitartásáról, 
akaratáról, küzdeni tudásáról”.

A névadó a megnyitón felidézte azokat az 
esztendőket, amikor az egri létesítményben 
tanulta a sportág alapjait. Mint mondta, 
megható számára, hogy egy csarnokot ne-
veztek el róla, és nagyon örül annak, amiért 
gondoltak rá ott, ahol felnőtt.         (ms)
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Előző lapszámunk nyertese: Viktor 
Györgyné. Gratulálunk! Jutalma átvételé-
vel kapcsolatban e-mailben értesítjük. 1 – 
B, 2 – A, 3 – C, 4 – B, 5 – C, 6 – B.

Sakk-kupát rendezett  
a Kosztolányi suli
Második alkalommal rendezték meg a Ferencvárosi 
Sakk-kupát a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában, ahol 
ezúttal a serleg megszerzése mellett a diákolimpia döntő-
jébe való bejutás volt a tét. Az intézmény idén nyerte el a 
Polgár Judit által indított Sakkpalota Program referencia 
iskolája címet. 

A Ferencvárosi Sakk-kupát májusában rendezték meg először, a 
serleget akkor a házigazda iskola hódította el. – A sikerhez hoz-
zájárult, hogy a Sakkpalota Program nálunk négy alsó tagozatos 
osztályban zajlik, és két sakk szakkört működtetünk. Referen-
ciaintézményként pedig bemutatóórákat tartunk más iskoláknak 
– mondta büszkén Baumann Péter kerületi sakk-koordinátor, a 
verseny alapítója. 

A mostani Ferencvárosi Sakk-kupára 6–14 éves korig nevezhet-
tek a tanulók, akik négy korcsoportban indulhattak. A versenyt 
nemzetközi sakkbíró vezette le, a játékosoknak 10 percük volt 
befejezni egy mérkőzést. A kerület 10 iskolájából 9 képviseltette 
magát a tornán, a kupát pedig az az intézmény nyerte meg (Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium), melynek diákjai 
a legtöbb pontot szerezték. Az eseményt azért decemberben ren-
dezték, hogy a győztesek nevezhessenek a diákolimpia januári, 
budapesti döntőire.

Baumann Péter elmondta, óriási eredménynek tartja, hogy 
a Budapesti Sakkszövetség már fel is vette versenynaptárába a 
Ferencvárosi Sakk-kupát. – Tavasszal 25, most 44, jövőre pedig 
várhatóan 70–80 gyerek fog versenyezni a serlegért – tette hozzá 
a főszervező, aki a győztes iskolának  egy üvegsakk készletet is 
felajánlott bónuszként.                                                             T. D.

Felavatták Ballagi Mór 
emléktábláját
A 200 éve született nyelvész-teológus Ballagi Mór emlé-
kére avattak táblát december 10-én az általa 1880-ban 
építetett Kinizsi utca 37. számú háznál, amelyben egészen 
haláláig élt. A társasház falán elhelyezett emléktáblát – 
amely Békési Sándor teológiatanár, grafikus tervei alapján 
készült el – Zsengellér József, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Hittudományi Karának dékánja és Ballagi 
Farkas leplezte le. 

Ballagi Mór Bloch Móricként látta meg a napvilágot egy tizen-
öt gyermekes zsidó családban 1815-ben. Teológus, nyelvész, ki-
rályi tanácsos, a pesti Református Teológiai Akadémia tanára, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület és a pesti egyházmegye 
tanácsbírája, Budapesten református presbiter, Budapest főváros 
bizottsági tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és 
országgyűlési képviselő is volt. 

– Ballagi Mór áttérése a református hitre a magyar reformátusság 
nagy nyereségévé vált, számára pedig a tudományos munkásság 
kiteljesedésére és hitbeli meggyőződésének tiszta megfogalmazá-
sára adott teret – mondta köszöntőbeszédében Zsengellér József, a 
Károli egyetem hittudományi karának dékánja. 

Az ünnepségen felszólalt Ballagi Mór dédunokája, Ballagi Far-
kas orvos, érsebész, aki így fogalmazott: – Ezen a helyen koráb-
ban grund volt, ide építette dédapám a házat 1880-ban. Ő maga 
is itt élt az első emeleten, itt is halt meg, innen vitték a Kere-
pesi úti temetőbe. Kegyelmi ajándéknak tekintem, hogy Ballagi 
Mór dédunokája vagyok, és itt lehetek emléktáblájának avatá-

sán. Emlékére egy, a kertünkből 
származó babérkoszorút hoztam 
azt felidézve, hogy dédapám is 
babérkoszorút kapott diákjaitól, 
amikor nyugdíjba ment – zárta 
szavait. 

Ballagi Farkas köszönetet 
mondott az emléktábláért a Ká-
roli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Karának, 
valamint Ferencváros Önkor-
mányzatának és Bácskai János 
polgármesternek, aki személye-
sen is részt vett az eseményen.

(forrás: www.parokia.hu)

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

1. Hogyan nézett ki az első adventi koszo-
rú a 19. századi Hamburgban?
A) Fenyőcsokor 12 gyertyával
B) Szekérkerék 23 gyertyával
C) Vesszőkoszorú 4 gyertyával
2. Kik ünneplik névnapjukat december 24-
én?
A) Ádám, Éva
B) János, Lukács, Márk, Máté
C) Péter, Pál

3. Milyen csillagászati esemény esik 
egybe (néhány nap különbséggel) a kará-
csonnyal?
A) Teljes Holdfogyatkozás
B) Nap-éj egyenlőség
C) Téli napforduló
4. Mi a karácsony szó alapjául szolgáló 
szláv kifejezés eredeti jelentése?
A) Átlépés
B) Kereszt
C) Születés
5. Miről vagy kiről kapta nevét a népszerű, 
tűlevelét nem hullató Nordmann fenyő?
A) Eredeti élőhelyéről, Normandiáról

B) Felfedezőjéről, a finn Alexander von 
Nordmannról
C) Termelőiről, az északi emberekről
6. Ferencvárosban hagyományosan hol 
gyújtják meg az adventi koszorúk gyertyáit?
A) Bakáts tér és Mária Valéria tér (József 
Attila-lakótelep)
B) Ferenc tér és a Nemzeti Színház parkja
C) Kálvin tér és a Haller park
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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
Minden kedves résztvevőnknek, segítőnknek, akiknek köszönhetően sikeres és eredményes 
évet tudhatunk magunk mögött, illetve minden leendő partnerünknek áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket és boldog, kiteljesedésben, egészségben gazdag új évet kívánunk! Haladjunk 
jövőre is közösen a teljesség felé!

T. Zuggó Tünde önkormányzati tanácsadó, a program megalkotója és irányítója
Szűcs Ágnes idősügyi referens, a programok aktív megvalósítója

Természetjárás
Január 2. (szombat) 10.00
A Szemlő-hegyi barlangból a Gül Baba 
türbéjéhez
Találkozó a Margit híd budai hídfőjénél

Mindentudás Akadémiája
Január 11. (hétfő) 16.00
Mozdulj minden-kor, minden-hol!,  
Monspart Sarolta előadása
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)
Hogyan maradjunk testben és lélekben egész-
ségesek? A hétköznapi praktikákról, az egész-
séges életmódról, a rendszeres, mindennapi 
testedzés fontosságáról hallhatnak a kiemel-
kedői sportolói múlttal rendelkező Monspart 
Sarolta előadásában.

Törődjön többet egészségével!
Január 14. (csütörtök) 14.30
Előadás a fertőző betegségekről és azok  
megelőzéséről
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Mindentudás Akadémiája
január 18. (hétfő) 15.00
Egyháztörténeti szeminárium:  
Az evangélikus egyház
2016-ban új előadássorozatot indítunk, mely-

ben megismerhetik az egyes egyházak kiala-
kulását, történetét, sajátosságait és bepillantást 
nyerhetnek a kerületi egyházak életébe is.
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Szó és ember
Január 19. (kedd) 14.00
Mezey Katalin beszélget a mai finnországi 
svéd irodalomról és A marcipánkatona című 
regényről Jávorszky Béla József Attila-díjas 
műfordítóval
FSZEK Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)

Filmklub
Január 21. (csütörtök) 15.00
A Jó reggelt, Vietnám című film vetítése után 
vendégünk Nikodém Zsigmond szinkronrendező
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel u. 15.)

Gyógytorna
Január 4-étől a megszokott időpontokban 
és helyszíneken várjuk Önöket a gyógy-
torna, vízitorna, fiatalító tibeti jóga, 3-1-2 
meridiántorna, sakk-klub foglalkozásainkon. A 
regisztrált résztvevők számára is folytatódnak 
az angolnyelv-órák és a német társalgási klub.

 Új számítógép-kezelői tanfolyam
2016. februártól új számítógép-kezelői tanfo-
lyamaink indulnak, melyekre a korlátozott 

létszámra való tekintettel előzetes regisztráció 
szükséges. Kérjük, az idosugy@ferencvaros.hu 
e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefon-
számon jelezzék részvételi szándékukat.

Kezdő számítógép-
kezelői tanfolyamok

2016. február 2-ától, keddenként 15.30–16.30  
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)
2016. február 3-ától, szerdánként 14.00–15.00  
Szent-Györgyi iskola (Lónyay u. 4/C–8.)
2016. február 3-ától, szerdánként 16.00–17.00  
Telepy Károly iskola (Telepy u. 17., bejárat a 
Tűzoltó utca 88. alatt)

Haladó számítógép-
kezelői tanfolyam

Korlátozott létszámban becsatlakozási lehető-
séget biztosítunk a haladó számítógép-kezelői 
tanfolyamokra is a következő időpontokban, 
melyre szintén regisztráció szükséges:
2016. február 3-ától, szerdánként 14.00–15.00  
Szent-Györgyi iskola (Lónyay u. 4/C–8.)
2016. február 3-ától, szerdánként 15.30–16.30 
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)
2016. február 3-ától, szerdánként 15.00–16.00 
Telepy Károly iskola (Telepy u. 17., bejárat a 
Tűzoltó utca 88. alatt)

A színháznak nevettetni és könnyeztetni kell
Mikó István Jászai Mari-díjas színművész, rendező találkozott a ferencvárosi közönséggel „A teljesség felé” idősügyi 
program Szó és ember című irodalmi sorozatának legutóbbi estjén. A Boráros téri könyvtárban rendezett eseményen a 
színész legvidámabb forgatási emlékeiről, szerepeiről és zenei pályájáról mesélt.

Bregyán Péter, az est moderátora elsőként karrierje indulásáról kér-
dezte a színészt. Mikó Istvánra akkor figyeltek fel, mikor ráosztották 
Napóleon szerepét: olyan jól hozta a figurát, hogy sorozatban Na-
póleont kellett alakítania, de hamarosan más lehetőségeket is kapott. 
A Thália társulatának tagja egy időben annyira keresett színész volt, 
hogy előfordult, egyszerre hét színházban is játszott. Igazi népszerű-
séget mégis a televízió hozott számára. 

Hivatása kapcsán megjegyezte, a színész egy kamaszkorban rekedt 
gyerek, aki nem hajlandó abbahagyni a játékot, ugyanakkor nagyon 
fegyelmezett is. Volt, hogy betegen, fájdalmak közt kínlódva állt 
színpadra, ám amikor a deszkákra lépett, elillant minden baja. Mikó 
István zene iránti rajongásáról is mesélt. Tehetségét nagynénje fedez-
te fel, aki elsőként adott hegedűt a kezébe. Végül olyan jól megtanul-
ta használni hangszerét, hogy a Cigányprímás című darab főszerep-
lőjeként élőben játszott a színpadon. A közönség a színészt pályája 
legsikeresebb zenés darabjáról, a Beatles Mindhaláligról is kérdezte. 

– Mivel a szereplők egyike sem 
volt profi zenész, attól tartottunk, 
hogy lezavarnak a színpadról, 
végül mégis óriási sikerünk lett: 
a darab 250 előadást ért meg, a 
közönség pedig kikövetelte a 
folytatást – emlékezett vissza. 
Később már zenekarként hívták 
őket fellépésekre, így újabb 250 
koncerttel haknizhatták végig 
az országot. Elmondta azt is, az 
olyan darabokat szereti, amelyek 
egyszerre képesek kacagtatni és 
könnyeztetni, hiszen az élet is 
erről szól.

T. D.
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Egészség ajándékba
Különleges adventi ajándékkal kedveskedett a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. a kerületieknek. December 
12-én, szombaton 10–15 óráig három helyszínen vehettek igénybe – kívánság szerint – különböző szakrendeléseket a 
IX. kerületben élők. Az érdeklődők ezen felül előadásokat hallgathattak meg és orvos-beteg találkozókon fordulhattak 
kérdéseikkel a specialistákhoz. 

Az esemény megnyitóját reggel 9 órakor 
tartották a FESZ Dandár utcai Oktató Köz-
pontjában, ahol Kovács József igazgató és 
Zombory Miklós köszöntötte a megjelen-
teket. Az egészségügyért felelős alpolgár-
mester szerint egy országnak három dolog-
ra van szüksége ahhoz, hogy jól működjön. 

Az első az egész-
ségügy, a máso-
dik az oktatás, a 
harmadik pedig 
a szociális háló, 
amely megvédi 
polgárait, ha ne-
héz helyzetbe ke-
rülnek. Elmond-
ta, a városvezetés 
biztosítani kíván-
ja a ferencvárosi-
aknak, hogy min-
dennapi életüket 
be t egségek tő l 
mentesen élhes-

sék, ezért a FESZ jövő évi támogatása nem 
lehet kevesebb a korábbi esztendőkénél. A 
Mester utcai Szakrendelő idei fejlesztései 
közül kiemelte a lépcsőház csúszásmentes 
burkolattal való ellátását, a liftek korsze-
rűsítését és a gyógytornahelyiség felújítá-
sát. Az alpolgármester végül köszönetet 

mondott az egészségnap megrendezésé-
ben segédkező munkatársaknak, majd arra 
biztatott mindenkit, hogy minél többször 
vegyen részt szűrővizsgálatokon, hiszen a 
betegségek legjobb gyógymódja a megelő-
zés, illetve az idejében való felismerés. 

Kovács József példaértékűnek nevezte 
a FESZ és az önkormányzat közti együtt-
működést. Elmondta, munkatársai a hét öt 
napján, 25 szakterületen látják el Ferenc-
város polgárait, hisz – mint fogalmazott 
– ezzel tudják a legjobban megszolgálni a 
feléjük irányuló bizalmat és támogatást.

Ezután interaktív beszélgetés következett, 
melyen szakorvosok fogadták a betegek 
kérdéseit. 10 órától a FESZ Mester utcai 
rendelőintézetében szakrendeléseken vár-
ták a vizsgálatokra érkezőket, a József Atti-
la-lakótelepen pedig a Csengettyű utcai Vé-
dőnői Szolgálatnál szerveztek orvos-beteg 
találkozót várandósok és kisgyermekek fo-
gászati kérdései és fogszabályzás témában.

V. L.

Az adakozás stresszoldó és örökölhető
Oldja a stresszt, erősíti az önbecsülést, és még az immunrendszerünket is támogatja: mindezek az adományozás szerve-
zetünkre gyakorolt pozitív hatásai. – Mások segítése ugyanis oxitocint, azaz boldogsághormont szabadít fel, amelynek 
köszönhetően mérséklődnek a stressz fizikai reakciói – mondta Fedor Mariann, a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszi-
chológiai Tanszékének pszichológusa. – Ám az, hogy mennyire vagyunk jótékonykodóak, nemcsak neveltetési, hanem 
genetikai kérdés is – tette hozzá.

A szakember szerint akár pénzzel, akár idővel vagy odafigyeléssel 
ajándékozunk meg másokat, abból mi is profitálunk: nő az önbe-
csülésünk, csökken a stressz-szintünk, és a környezetünk szemé-
ben is elismerésre számíthatunk. – Amikor támogatunk valakit, 
jobb embernek érezzük magunkat, hiszen felemelő érzés látni, 
hogy jót tettünk valakivel, ugyanakkor az ellenkezője is igaz: ha 
nem a várt hatást váltjuk ki a megajándékozottból, csalódottnak 
érezhetjük magunkat – hangsúlyozta a szakember.

Az adakozás és az azért kapott hála amellett, hogy erősíti az 
identitásunkat, összetartja, összehozza a közösségeket, erősíti 
a rendezett világba vetett hitünket is. A pszichológus szerint az 
adományozáshoz érzékenységre, együttérzésre, önzetlenségre, 
empátiára, toleranciára van szükség, amit ha fejlesztünk gyerme-
keinkben, azzal csak jót teszünk velük, és nem utolsósorban mi 
is profitálunk majd belőle. Hozzátette, hogy a jelenlegi kutatások 
szerint a többgyermekes családban felnövők jótékonykodóbbak, 
mint az egykék.

A családi minta mellett génjeink is szerepet játszhatnak abban, 
mennyire vagyunk nagylelkűek. A Bonni Egyetem kutatói az úgy-
nevezett COMT-gén két változatát vizsgálták, amelyek között 
csupán egy építőelem a különbség. Azok az emberek, akiknél en-
nek a génnek a több dopamint lebontó változatát találták meg, a 
teszt során jóval adakozóbbnak bizonyultak, mint a másik csoport 
tagjai. Ikrekkel kapcsolatos vizsgálatokból is kiderült, hogy az 

altruisztikus viselkedés részben a géneknek köszönhető. – A ka-
rácsonyt megelőző időszakban érzékenyebben reagálunk, jobban 
odafigyelünk a rászorulókra, ráadásul az év végi számvetéseink, 
önismereti kérdéseink is előtérbe kerülnek. A különböző összefo-
gások, gyűjtések, felhívások is sokkal aktívabbak decemberben 
– állítja Fedor Mariann, aki szerint a másik adományozó időszak 
a pénzügyi év vége, ekkor inkább a cégeket, vállalatokat szólítják 
meg, de természetesen az adófizetők segítségére is számítanak az 
alapítványok.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
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A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAjÁNLójA

A Ferencvárosi Művelődési Központ békés, boldog karácsonyt és örömökben gazdag boldog új évet kíván kedves láto-
gatóinak! Köszönjük, hogy részt vettek programjainkon, rendezvényeinken, szeretettel várunk mindenkit a jövő évben 
is! Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ 2015. december 22-étől 2016. január 
3-áig zárva tart. 2016. január 4-étől szeretettel várunk mindenkit!

Retró táncdélután

2016. január 4., 18. 14.00
Belépő: 700 Ft

Höcögő táncház

2016. január 7., 14., 21., 28. 17.00
Magyar táncház gyerekeknek
Belépő: 300 Ft

Utószilveszteri retróbuli

2016. január 16. 16.00–21.00
Sztárvendég: Gergely Róbert
Zenél: Kristály retrózenekar

Mindenki vendégünk egy pohár pezsgőre! 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a 
férőhelyek korlátozott száma miatt 2016. 
január 14-éig szíveskedjenek jelezni a 
216-1300-as telefonszámon!
Belépő: 1000 Ft

Síbörze
2016. január 17. 9.00–15.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy 
választékban, védőfelszereléssel, kiegé-
szítőkkel.
Tanácsadás, piacképes áru esetén cserele-
hetőség.
Kedvező árak, minőségi széles választék!

Árusításra helyek korlátozott számban 
bérelhetők.
Érdeklődés, információ: siborze@gmail.
com
A belépés díjtalan!
További időpontok: 2016. január 31., 
február 14.

A magyar kultúra napja

2016. január 20. 18.00
„Válogatás a magyar kultúra kincstárából”
Tavaszy Noémi festő- és grafikusművész 
kiállításának megnyitója
A belépés díjtalan!

A lényeg néha nem 
középen van
A hölgyek éve volt 2015 a Ferencvárosi Pincegalériában, 
ahol december 16-a óta 18. századi hazai és kortárs mexi-
kói szentképek, Gross-Bettelheim Jolán szatirikus rajzai, 
illetve százéves állatlitográfiák fogadják a betérőt. 

Nehéz megtalálni a közös pontot a kiállított művek között, hiszen 
azok évszázadokon, műfajokon és kontinenseken ívelnek át. Az 
alkotó, Albert Katalin azonban nem a középre helyezett művek, 
hanem az őket körülvevő paszpartuk létrehozója.

A francia eredetű paszpartu szó jelentése álkulcs (szó szerint 
mindenhova illő), ám így nevezik a képek körül látható papírke-
retet is. Az alkotások műfaja Vörösváry Ákos műgyűjtő, az Első 
Magyar Látványtár alapítója szóalkotásával Passe-pArt, kiemelve 
az art, azaz művészet szótagot. 

A kiállított művek tehát túlmutatnak önmagukon, az alkotások 
komplexebbé válnak az őket körülvevő, sok esetben értelmező, har-
monizáló, vagy éppen ellentmondó keretektől. A paszpartuk sokféle 
színben, alakban, technikával készültek, látható viaszbatikolt, már-
ványozott vagy kollázstechnikával kiegészített műtárgy is.

A megnyitón Székelyi Kati képzőművész méltatta a tárlat anya-
gát, kiemelve a sajátos képzettársításokat és a nagy műgonddal 
megalkotott remekeket, Albert Katalin művészetét pedig a látvány 
költészetének nevezte.

A kiállítás 2016. január 23-ig tekinthető meg a Mester utca 5. 
szám alatti Pincegalériában.                                                   M. K.

Négy festő tárlata 
Négyek címmel nyílt kiállítás a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben, ahol a Magyar Festők Társasága négy új 
tagja mutatkozhatott be a festészetet kedvelő közönség-
nek. A tárlat december 31-éig tekinthető meg.

A rendezvény elején Gönczi Ambrus, a gyűjtemény vezetője kö-
szöntötte a vendégeket és a „négyeket”, azaz Székely Móri Mártát, 
Faragó Ágnest, Kiss Mihályt és Szőllősi Albertet. A tárlatot Sinkó 
István képzőművész, művészeti író nyitotta meg, aki egy, a kiál-
lítás mottójául választott idézetet olvasott fel: „Az absztrakt fes-
tészet felöleli az emberi lét legszélsőségesebb lehetőségeit, mind 
az elementáris megnyilvánulásokat, mind pedig a játékosságot. 
Mind a létezés sötét, irracionális alapját, mind pedig a rendben 
megmutatkozó önkorlátozást”.

Sinkó István szerint érdekesen szerencsés konstelláció ez a tár-
lat, a most bemutatkozó négy, az absztrakció különböző irányai 
felé vonzódó alkotó véletlenszerű, talán mégis sorsszerű egymás-
ra találása. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)
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Karácsony a Kén utcai óvodában
A Kén utcai Csudafa Óvoda decem-
ber 15-én tartotta karácsonyi ünnep-
ségét, amelyre Bácskai János pol-
gármester, valamint Kállay Gáborné 
és Zombory Miklós alpolgármester 
hozott ajándékokat. 

Surmanné Keztyűs Tünde óvodavezető kö-
szöntötte a látogatókat, majd kezdetét vet-
te az ovisok vidám műsora énekkel, vers-
mondással, zenével és tánccal, sőt, Koczor 
Tamás evangélikus lelkésznek – a gyere-
kek „Tamás bácsijának” – köszönhetően 
a karácsony, azaz a kis Jézus születésének 
története is megelevenedett a kicsik közre-
működésével. 

A nap leginkább várt eseménye természe-
tesen a karácsonyi ajándékok felfedezése 

volt. Ferencváros Önkormányzata jóvoltá-
ból idén is kerültek meglepetések a fa alá, 
melyek kiosztásában Zombory Miklós se-
gédkezett. A kislányok 
játék figurákat, a fiúk 
játék autót kaptak, az 
intézmény pedig sport-
eszközként használatos 
habszivacs szőnyegek-
kel gazdagodott.

A látogatást beszél-
getés zárta az óvoda 
dolgozói és az önkor-
mányzat képviselői kö-
zött, akik köszönetüket 
fejezték ki a főleg hát-
rányos helyzetű gyer-

mekeket nevelő intézményben zajló egész 
éves fáradhatatlan munkáért. 

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Mikulás köszöntötte  
a nehézsorsú gyerekeket
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is 
megrendezte Mikulás-ünnepségét az FMK színháztermében. A 
meghívott rászoruló családokat nemcsak a nagyszakállú lepte 
meg ajándékokkal, de a gyerekek egy színházi előadáson is 
részt vehettek.

Amióta roma önkormányzat létezik, minden évben megtartják a ma-
guk szervezte kerületi Mikulás-ünnepséget, amelyre olyan helyben élő 
vagy dolgozó családokat hívnak meg, melyeknek sokszor még arra 
sincs lehetőségük, hogy Mikulás-csomagot vegyenek. – Nem nézzük, 
hogy roma vagy nem roma származású valaki, mindenkit szívesen fo-
gadunk a rendezvényünkön, aki segítségre szorul – mondta Tar József, 
a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki a rendez-
vény elején Mikulás-kvízt játszott a gyerekekkel, melynek nyereménye 
természetesen csokimikulás volt. 

Tar József végül köszönetet mondott Ferencváros vezetésének, mely 
Roma Koncepciója mentén minden eszközzel támogatja a nemzetiségi 
önkormányzat munkáját. Az eseményen a mis-
kolci Romano Teatro, a nívódíjas nemzetiségi 
színház mutatott be interaktív gyerekelőadást, 
majd a ROKUS IX táncegyüt-
tes gyerektáncosai léptek 
fel. A rendezvény vé-
gén megérkezett 
a nagyszakállú 
is, hogy minden 
jelen lévő 
gyereknek 
átadja aján-
dékát. 

T. D.

Átadták a „deák” Közalapítvány 
tárgyjutalmait
Ferencváros Önkormányzata az általa alapított 
„deák” Közalapítványon keresztül minden évben tár-
gyi eszközökkel jutalmazza azon ferencvárosi általá-
nos iskolás roma diákokat, akik kimagasló tanulmá-
nyi eredményükkel, aktív közösségi részvétellel vagy 
egyéb kiemelkedő teljesítménnyel mutatnak példát 
társaiknak.

A december 16-án megtartott ünnepség az Ádám Jenő Zene-
iskola műsorával kezdődött, majd Zombory Miklós, a civil 
szervezet egyik alapítója köszöntötte a jelenlévőket. Az al-
polgármester örömét fejezte ki, hogy egykori pedagógusként 
ő adhatja át a személyre szabott, a diákok igényeit felmérve 
kiválasztott jutalmakat, 
végül áldott karácsonyt 
kívánt mindenkinek.

Az ajándékok átadá-
sánál – amiben Kállay 
Gáborné alpolgármester 
is segédkezett – Klujber 
Róbertné, a közalapít-
vány elnöke olvasta fel a 
tanulók méltatását, akik 
tabletet, laptopot, sport-, 
illetve taneszközöket 
kaptak, majd gratulált a 
díjazottaknak, valamint 
reményét fejezte ki, 
hogy a tárgyjutalmakkal 
hozzájárulhatnak továb-
bi tanulmányi és sportsi-
kereikhez.

A támogatott diákok névsora: 
Varga András – József Attila Ál-
talános Iskola és AMI
Száva Klaudia – József Attila Ál-
talános Iskola és AMI
Rákosi Bernadett – József Attila 
Általános Iskola és AMI
Petrovics Nikolett – József Attila 
Általános Iskola és AMI
Dani Dorka – Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános Isko-
la és EGYMI
Hocza Róbert – Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános Isko-
la és EGYMI
Rézműves Roland – Molnár Fe-
renc Általános Iskola
Rózsa Roland – Molnár Ferenc 
Általános Iskola
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Gyógypedagógiai 
intézetben tanulók 
ünnepe 
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
(FEGYIÖK) szervezésében a H52 Ifjúsági Iroda és Kö-
zösségi Tér adott otthont a kerület két gyógypedagógiai 
intézetében nevelkedő gyermekek karácsonyi ünnepségé-
nek december 16-án.

A múlt hónapban átadott ifjúsági iroda látta vendégül a Ferencvá-
rosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, valamint a Dió 
Általános Iskola és EGYMI tanulóit. Mindkét intézmény értelmi 
fogyatékos gyermekek oktatását-nevelését végzi.

Rapi István, Ferencváros Önkormányzatának ifjúsági és 
drogprevenciós referense, valamint Urbán Szabó Sándor diák-
polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Kállay Gáborné 
mondott köszönetet az esemény szervezőinek és a műsorban köz-

reműködőknek. Az alpolgármester minden gyermeknek, illetve 
pedagógusnak áldott karácsonyt és boldog újévet kívánt arra buz-
dítva, hogy jövőre is látogassák a sok rendezvényt, játékot, foglal-
kozásokat nyújtó új irodát, melynek átadását a 2015-ös esztendő 
egyik legszebb pillanatának nevezte.

Ezután Kállay Gáborné és a FEGYIÖK képviselői átadták az ön-
kormányzat karácsonyi ajándékait, aztán kezdetét vette az ünnepi 
műsor, melyben a József Attila Általános Iskola tanulói betlehe-
mes játékot adtak elő, a Lónyay Utcai Református Gimnázium 
leánykórusa pedig nép- és karácsonyi dalokat énekelt. A gyerekek 
nagy örömére mindkét produkció alkalmat adott közös dalolásra 
is. 

Az ünnep hangulatához méltó, meghitt esemény uzsonnával és 
karácsonyi kézműves foglalkozással folytatódott.

(forrás: www.ferencvaros.hu)

Karácsonyoztak  
a lakótelepiek 

A József Attila-lakótelep karácsonyát ünnepelték meg a 
környék lakói a Toronyház utcai Közösségi Házban. A 
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért (LÉK) Egye-
sület 2010 óta azzal a céllal szervezi meg a rendezvényt, 
hogy közelebb hozza egymáshoz az ittenieket. Az ünnep-
ségen fellépett Császár Angela színművésznő és a Misztrál 
együttes is.

Bácskai János polgármester köszöntőjében arról beszélt, rendkívül 
fontosnak tartja Ferencváros és a lakótelep életében az ehhez ha-
sonló közösségi eseményeket, és reményét fejezte ki, hogy jövőre 
még több program várja majd a kerületieket. Arra kért mindenkit, 
hogy advent idején gondoljanak azokra is, akik nehezebb sorban 
élnek, és próbáljanak meg segíteni nekik, amiben csak tudnak. A 
rendezvényen a Weöres Sándor Általános Iskola Géza Malac kóru-
sa karácsonyi énekeket adott elő, majd Császár Angela Jászai Mari-
díjas, Érdemes Művész előadása emelte az esemény fényét. 

– Az év vége felé az Úristen figyelmeztet minket, hogy hová 
vezet a gonoszság útja: ezért rövidebbek a nappalok, és ezért nő a 
sötétség – idézte Wass Albert gondolatait a színésznő, majd Illés 
Sándor karácsonyi novelláját adta elő. A rendezvény sztárfellé-
pője a Misztrál együttes volt, amely élő koncertjén Angyalszárny 
című frissen megjelent lemezéről is játszott dalokat, valamint bet-
lehemi énekeket is előadott. A zenekar hazai és külföldi költők 
verseit zenésíti meg, dalaikban a történelem és a hagyomány öt-
vöződik különleges dallamvilággal.                                        T. D.

Telhetetlen gyerkőc

– És a húsvéti nyuszi mikor jön, papa?
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Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Hollós Jakab  
(2015. november 10.)

Kovács Olivér  
(2015. november 7.)

Tóth Zsófia Dorka  
(2015. július 27.)

Fábián Bence 
(2015. október 14.)

A Pinceszínház  
2016. januári műsora
7., csütörtök 11.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű  
   Kerek Erdő
8., péntek 19.00 Alexander Breffort – Marguerite  
   Monnot: Irma, te édes
9., szombat 19.00 Alexander Breffort – Marguerite  
   Monnot: Irma, te édes
12., kedd  19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
16., szombat 16.00 Magyar Napló / Széphalom estek
17., vasárnap 15.00 Tasnádi István: Finito
  19.00 Tasnádi István: Finito
19., kedd  19.00 William Gibson: Libikóka
20., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
21., csütörtök 19.00 Nils Peter Juel Larsen: Blixen  
   bárónő szerelmei
23., szombat 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka
24., vasárnap 19.00 Márai Sándor: Az igazi
25., hétfő 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
27., szerda 18.30 Benkó Dixieland-klub
29., péntek 19.00 Nils Peter Juel Larsen: Blixen  
   bárónő szerelmei
30., szombat 11.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű  
   Kerek Erdő
  19.00 Molière: Tartuffe

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