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a magyar ember legyint rá,  
ha valami baja van, állítja hazánk 
legnépszerűbb toxikológusa, 
zacher gábor.

értékteremtéS
Újabb, 70 millió forint értékű 
gépparkfejlesztés valósult meg  
az idén 20 éves FeSzoFe gubacsi 
úti telephelyén.

Az ősz nem úgy sikerült 
a Fradinak, ahogy azt szerették 
volna, de van még esély a bajnoki 
cím megszerzésére. 10

LeSz-e címvédéS?
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A Bálna adott otthont a kerület születésnapjának
Ferencváros Napján, december 4-én ünnepélyes ceremónián adták át a IX. kerület kitüntetéseit. A 2016-os év Ferenc-
város díszpolgára címet magyar zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornásznak adományozták. az eseményt idén  
a Bálna rendezvénytermében tartották, a gálaműsort a 9.tv jóvoltából a televízió nézői is élőben tekinthették meg. 

Az est háziasszonya, Oláh Olívia üdvözölte 
a díjazottakat és a megjelenteket, köztük 
Vas Imre és Varga József országgyűlési 
képviselőt, Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettest, Kubatov Gábort, a Ferenc-
városi Torna Club elnökét és az egyesület 
vezetőségét, valamint Ferencváros, illetve 
testvérvárosainak vezetőit, képviselőit.

– A 2016-os esztendő a díjak és a si-
kerek éve volt Ferencvárosban – mond-
ta Oláh Olívia felkonferálva a számos 
elismerést bemutató filmösszeállítást.  
Ebből többek közt kiderült, hogy a IX. 
kerületi városrehabilitációt FIABCI Prix 
d’Excellence díjjal, az ingatlanfejlesz-

tési szakma „Oscar-díjával” ismerték el,  
a József Attila Emlékhely az Év kiállítása 
kitüntetést vehette át, míg az FTC férfi és 
női futballszakosztálya minden kiírásban 
tarolt az idényben.  

Bácskai János Illyés Gyula „Ki a ma-
gyar” című írásából vett sorokkal kezdte 
köszöntőjét annak apropóján, hogy testvér-
városunk, Sepsiszentgyörgy polgármestere, 
Antal Árpád egy ellene indított koncepci-
ós eljárás miatt nem lehetett az ünneplők  
között. – De aggódó figyelemmel kísérjük 
beregszászi testvéreink sorsát is a háborútól 
sújtott Kárpátalján – tette hozzá a polgár-
mester, aki Ferencváros három fő pilléré-

nek a városrehabilitációt, a kultúrát és a  
Fradit nevezte, melyek mindig kiegészítették  
és feltételezték egymást. Ferencváros min-
dig épített, hol árvizek, hol háborúk miatt,  
a közelmúltban pedig azért, hogy a majd’ 
tízezer komfort nélküli lakásból mára  
néhány száz maradjon. Tette mindezt úgy, 
hogy a város eredeti „szövete” megmaradt. 
Bácskai János ezután köszönetet mon-
dott a kitüntetetteknek a sok munkáért, 
önfeláldozásért, ami kerületünket olyan  
hellyé tette, ahol érdemes élni, 
dolgozni,tanulni, múlatni az időt, 
és ahol jó polgármesternek lenni. 

Folytatás a 2. oldalon
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A városvezető végezetül átadta a FIABCI Prix 
d’Excellence fődíj másolatát Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettesnek, hisz az elmúlt 
huszonöt évben a városrehabilitáció több mint 
egynegyed részben vissza nem térítendő fővá-
rosi támogatásból valósult meg.

Szeneczey Balázs beszédében kiemelte,  
Ferencváros a rehabilitáció alatt sosem „óva-
toskodott”, nem az egyszerűbb, rövidebb utat  
választotta, hanem hosszú távú terveket valósí-
tott meg. Ez a fejlődés egyedülálló világszinten 
is, a főváros pedig a jövőben is minden segít-
séget megad a folytatáshoz.

A díjátadó ünnepséget a 2016-os év során 
korábban átadott kitüntetések felelevenítése nyitotta, majd Bácskai 
János átadta a Ferencváros Napja alkalmából odaítélt elismeréseket.

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Bégányi Zoltán 
trafikos, órásmester; Hagymási Zoltán operatőr, vágó, rendező,  
a 9.tv műszaki vezetője; Illés Katalin, a Polgármesteri Hivatal 
irattárosa; Koczor Tamás evangélikus lelkész; Kozma-Víg Melinda,  
a Polgármesteri Hivatal pályázati koordinátora; Metzler Béla közös 
képviselő; Müller György atya, a Páli Szent Vince-templom plébá-
nosa; Sallay Gábor rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes; 
Takács Tibor, az FTC Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke; 
valamint Tóth István Zsolt, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
munkatársa.

A Pro Urbe Ferencváros díj azon magánszemélynek, szerve-
zetnek, közösségnek adományozható, aki/amely Ferencvárosért,  
a kerület környezetének építéséért, alakításáért, értékének megőr-
zése érdekében kimagasló egyedi alkotó tevékenységet folytatott, 
maradandót alkotott. Az elismerést idén Aczél Gábor építészmérnök, 
Középső-Ferencváros rehabilitációs munkáinak szakmai irányítója; 
Tőkés Sándor, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola  
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nyugalma-
zott igazgatója; valamint a Ferencvárosi Torna Club férfi labdarú-
gócsapata vehette át, amely 29 bajnoki címe mellett 22 alkalom-
mal hódította el a Magyar Kupát, 1965-ben pedig a Vásárvárosok  
Kupáját, ezzel mind hazai, mind nemzetközi szinten a legtöbb sikert 
elérő magyar futballcsapat lett.

A Fradi valamennyi játékosa és szakmai munkatársa a színpadra 
állt, amikor Kubatov Gábor, az FTC elnöke és Orosz Pál, az FTC 

Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója átvette a kitüntetést. Kubatov Gábor 
a 116 esztendővel ezelőtt alakult labdarúgó-szakosztály jelenkori 
győzelmeit a gyermekeknek, a jövő sportolóinak ajánlotta üzenve 
nekik, hogy a pályán mindenki egyenlő. Az elnök a díjat ezután  
a játékosokat képviselő Gera Zoltánnak adta át. A 96-szoros  
válogatott középpályás megígérte: mindent megtesznek azért, hogy 
minél hamarabb felkerülhessen a Fradi-mezre a harmincadik bajnoki 
címet hirdető harmadik csillag is.

A 2016-os év Ferencváros Díszpolgára címet Magyar Zoltán tor-
násznak adományozták. A Nemzet Sportolójává választott kétszeres 
olimpiai bajnok, állatorvos Ferencvárosban született, itt nőtt fel,  
és az FTC sportolójaként vált a lólengés újító világklasszisává. 
Több általa kifejlesztett fogás közül kiemelkedik a róla elnevezett 
magyar vándor. 1976 és 1980 olimpiai bajnoka, a Halhatatlanok 
Klubjának tagja, a Fradi Örökös Bajnoka beszédében emlékeinek 
felidézésével érzékeltette, milyen rengeteg szállal kötődik Ferencvá-
roshoz. Magyar Zoltán köszönetet mondott a díjért, melyet büszkén 
fog viselni egész életében.

A gálaesten bemutatkozott Koch Kata, Ferencváros újonnan meg-
választott ifjúsági polgármestere, a meghívottak meghallgathatták 
Vivaldi Négy Évszak című művének Tél-tételét a Failoni Kama-
razenekar előadásában, megtekinthették a Ferencvárosi Ádámok  
és Évák iskolaszínházi program idén bemutatott 1956-os előadásá-
nak egy jelenetét, valamint táncra perdülhettek a The Bits-Beatles 
emlékzenekar jóvoltából.

A rendezvényről készült felvételt megtekinthetik 
a https://youtu.be/mBveLBitrr8 webcím alatt.

lokálpAtrIótA

Folytatás a címlapról:

Dr. Magyar Zoltán, Ferencváros Díszpolgára 2016.
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Az itt élők 88 százaléka szereti Ferencvárost
Ferencváros Önkormányzata és a Budapesti 
Corvinus Egyetem idén nyáron közös gon-
dolkodási platformot hozott létre, amely  
részeként az egyetem hallgatói a 2016/17-es 
tanév első félévében több tantárgy részeként 
foglalkozhattak a IX. kerület szabadidős  
és turisztikai kínálatának, az itt élők szabad-
idő-fogyasztási szokásainak, illetve a Ráday 
utca fejlesztési lehetőségeinek feltérképe-
zésével. A munka első fázisának lezárására 
december 9-én hallgatói prezentációs napot 
szerveztek a Corvinus főépületében.

Kállay Gáborné megnyitójában kiemel-
te, Ferencváros életében a három legfonto-
sabb dolog a városrehabilitáció, a sport és 
a kultúra. Sok országos intézmény működik 
itt, és az önkormányzat is segíti a pezsgő,  

kulturális életet, többek közt népszerű idős-
ügyi és ifjúsági programjaival. – Azonban 
még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség, 
amelyek irányába a fiatalságon keresztül 
lehet lépni – tette hozzá az alpolgármester.

Zoltayné Paprika Zita dékán elmondta, 
egyre nagyobb az elvárás a kutatók, a tudo-
mányos intézmények felé, hogy nyissanak 
az emberek irányába, és hogy valami kézzel-
foghatót adjanak a társadalomnak. Emellett 
az egyetem is üdvözli, sőt, tudatosan keresi 
az olyan projekteket, amelyekben a diákokat 
ki lehet vinni terepre, ahol valós adatokkal, 
valós problémákon dolgozhatnak, ez ugyan-
is színesíti az oktatást.

A program első fázisában magyar és kül-
földi hallgatók részvételével elemezték ki 

Belső-Ferencváros turisztikai lehetőségeit. 
Cél volt minél több kreatív, friss szemlé-
letű, világlátott, tájékozott diákot bevonni 
a projektbe azért, hogy minél jobb ötle-
tek szülessenek. A félév során több mint  
háromszáz embert kérdeztek meg, a válaszok 
kielemzése alapján kidolgozott javaslatok fő 
fókusza pedig a zene lett. A hallgatók ötle-
tei: francia mintára dzsesszkoncertsorozat 
a Bálnában; utcazene-fesztivál a Rádayról 
nyíló utcákban, helyszínként eltérő stílussal; 
fiatalokat és idősebbeket egyaránt megcél-
zó családias hangszerválasztó rendezvény; 
Ferencváros hangja tehetségkutató verseny. 

A statisztikailag korrekt kutatás során több 
fontos adat is kiderült, többek között az, 
hogy a megkérdezettek 99 százalékának 

valamilyen pozitívum jut eszébe 
Ferencvárosról, a helyi lakosok 
több mint 88 százaléka szereti  
és otthonának tekinti a kerületet, 
illetve hogy a Ferencváros újság 
a legfontosabb információs forrás 
számukra a kerületi történések, 
programok tekintetében: a lakók 
62 százaléka olvassa rendszeresen 
lapunkat. 

M. K.    

lokálpAtrIótA

Újonnan nyílt
KUTYAKOZMETIKÁMBA 

várok szeretettel minden 
szépülni vágyó négylábút!

Lepje meg saját vagy szerettei
kutyusát AJÁNDÉKKÁRTYÁVAL!

Időpont és infó: 
+36 20 464 88 44

Török Nikolett
IX. Ferenc tér 5. 
(Bokréta u. felől)

Streetaly-kutyakozmetikat-VL1SA8328691-        

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

dr. Bácskai János
Ferencváros polgármestere

Ferencváros 
Önkormányzata  

és a Ferencvárosi 
Közterület-felügyelet által 

közösen üzemeltetett, 
egyszerűsített 

panaszbejelentés és 
lakossági kapcsolattartás 
céljából létrehozott, 0–24 
óráig ingyenesen hívható 

zöldszám:

 06/80/399-999
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Értékteremtés újrahasznosítással
Az idén 20 éves Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit kft. (FESZoFE) az ország legnagyobb hajlék-
talan-közfoglalkoztatója. Az önkormányzati cég Gubacsi úti telephelyén adta át december 14-én a Belügyminisztérium 
támogatásával megvalósult 70 millió forint értékű gépparkfejlesztést pogácsás tibor, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára, Bácskai János polgármester és Sebők Endre, a FESZoFE igazgatója.

A ferencvárosi hajléktalan-közfoglalkoz-
tatási Startmunka mintaprogram IV. üte-
me 2016 márciusában indult el 14 millió 
forint önkormányzati önrész mellett több 
mint 223 millió forint belügyminisztériumi 
támogatással. A korábbi ütemek beruházá-
sai (növényház, brikettáló, tároló épület, 
komposztrosta, hulladékaprító stb.) meg-
újuló energiaforrások felhasználásával,  
a környezettudatosság jegyében a FESZOFE 
városgazdálkodási működéséből származó 
kertészeti melléktermékek újrahasznosítá-
sával valósultak meg.

Az értékteremtés folytatásaként ezúttal is 
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztése-
ket hajtott végre a társaság. A Startmunka 
mintaprogram II.–III. ütemében megvásá-
rolt gépek munkafolyamataihoz szervesen 
kapcsolódnak a most átadott berendezések. 
A komposztforgató, valamint a homlokra-
kodóval és hidraulikus komposztvillával 
felszerelt traktor a kerület közterületein 
képződő növényi hulladékot az eddigi idő 
töredéke alatt virágfölddé alakítja. Ezeken 
kívül aprítéktüzelőkazán-rendszer, szállító-
szalag és egy 3 személyes kisbusz könnyíti 
majd meg az anyag feldolgozását és mozga-
tását. A beruházás segítségével a komposzt 
nem négy-öt, hanem mindössze egy év alatt 
felhasználásra kész virágfölddé alakítható, 

és a föld csomagolá-
sa, mozgatása, illetve 
kiszállítása is megol-
dódik.

– Amikor 2013-ban 
a Belügyminisztérium 
támogatásával elindult 
a Startmunka min-
taprogramunk, még 
nem gondoltuk, hogy 
a mi példánk alapján 
válik országossá a 
hajléktalan-közfog-
lalkoztatás – kezdte 
beszédét Sebők Endre. 
Hozzátette: a mostani, 
4. ütemmel megköze-
líti az egymilliárd forintot az az összeg, 
amellyel a Belügyminisztérium Ferenc-
város Önkormányzatának önként vállalt  
hajléktalanfoglalkoztatását támogatta.  
– Az előző esztendők során 1400 fedél nél-
küli munkavállaló fordult meg a FESZOFE-
nél – tájékoztatott a cégvezető, aki azt is 
elmondta, idén 150 fő foglalkoztatásának 
tervével pályáztak, ebből eddig 130 való-
sult meg. – A csökkenés valójában pozitív 
fejlemény, hiszen a közfoglalkoztatásból az 
elsődleges munkaerőpiacra kerülők aránya 
3–5 százalékról 15 százalékra nőtt – közölte. 

Bácskai János a FE-
SZOFE tevékenységét 
a kerület egyik büsz-
keségének nevezte, 
hisz az országban 
foglalkoztatott több 
száz hajléktalannak 
csaknem a fele itt  
talál munkát. A pol-
gármester szerint az 
önkormányzat saját 
ereje mellett nagy 
szükség van a kül-
ső támogatásra is  
ahhoz, hogy egy ilyen 

volumenű mintaprogram megvalósulhas-
son. – Tucatnyi település vezetője érkezik 
hozzánk, hogy megismerjék programunk 
sikerének titkát. Sebők Endre pedig renge-
teg bemutatót és előadást tart a FESZOFE 
tevékenységéről országszerte – közölte  
a városvezető, aki arról is beszélt, hogy  
a most megvalósított beruházásnak köszön-
hetően mind a kerület lakói, mind a közterü-
leti virágágyások saját gyártású virágföldhöz 
juthatnak 

Pogácsás Tibor szerint a közfoglalkoztatás 
mind az állam, mind a foglalkoztatottak éle-
tében átmeneti állapot. Hosszú távon segít, 
hogy eljussunk arra a gazdasági-társadalmi 
fejlettségre, mikor az elsődleges munkaerő-
piacon mindenki megtalálhatja a számára 
megfelelő állást, de rövid távon is segítő 
kezet nyújt a munka világába való vissza-
téréshez. A FESZOFE programját példa-
értékűnek nevezte, melyet alapul véve az 
országban már 30 helyen folytatnak hasonló 
hajléktalan-közfoglalkoztatást. Az állam-
titkár megfogalmazása szerint Ferencváros 
Önkormányzata, illetve a FESZOFE tevé-
kenységével, gondoskodásával mintaértékű 
partnere a társadalomnak.

(forrás: ferencvaros.hu)

Négymilliárdos fejlesztés a honvédségnél
A Soroksári úti MH Logisztikai Központban Vargha Tamás  
államtitkár adta át december 14-én a négymilliárd forint értékű 
gépjárműtechnikai eszközparkot, amely a Magyar Honvédség hazai 
és missziós feladatainak precízebb ellátását szolgálja a jövőben.  
A haderőfejlesztési program részeként beszerzett eszközök között 
katonai terepjárók, közúti járművek, targonca, teleszkópos rako-
dógép, Mobil Autonóm Lőtéri Készletelem (MALK), főzőpont, 
tábori moduláris mozgókonyha és általános ellátó konténer van.

Vargha Tamás beszédében elmondta: Magyarország 2026-ra a NATO 
által megkívánt GDP-arányos 2 százalékra tudja emelni védelmi 
kiadásait. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 
hangsúlyozta: a honvédség legfőbb értéke a katona. Megbecsülé-
sük érdekében – a már megindult illetményemelés mellett – bővül  
a béren kívüli juttatások köre, sőt, újabb illetményemelés is várható.

Az eseményen részt vett Zombory Miklós, Ferencváros alpolgár-
mestere is.           (forrás: ferencvaros.hu)

Bácskai János, Pogácsás Tibor és Sebők Endre
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Gyertyák égtek a költőért
József Attila halálának 79. évfordulóján, december 3-án gyújtották meg az emlékezés gyertyáit a költő szülőházában, a 
Gát utca 3. szám alatt. 

A József Attila Emlékhely udvarán tartott 
megemlékezést az intézmény vezetője,  
Losonczy Attila nyitotta meg, aki köszöntötte  
az eseményen részt vevő H. Bagó Ilonát, a  
Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusát, 
Kállay Gábornét, Ferencváros alpolgármes-
terét, valamint a Leövey Klára Gimnázium 
diákjait. Ezt követően a költő „Íme, hát meg-
leltem hazámat” című versét adta elő Kurkó 
József színművész.

Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalom-
történész a magyar költészet legkiemelkedőbb 
alakjának jelentőségéről beszélt. Elmondta, 
a poéta csupán három hónapig élt ebben  
a házban, hiszen az állandóan adósságban 
vergődő család hétről hétre új szállásra 
költözött, Attila pedig nevelőszülőknél is  
töltött néhány esztendőt. Tanulóévei alatt – 
mostoha gyermekkora ellenére – hatalmas 
lelkesedéssel vetette bele magát az ismeretszerzésbe: tanult a sze-
gedi, a bécsi és a párizsi egyetemen is. Falta a történelmet, a fizikát,  
a természetrajzot, a magyar, francia és német nyelvet, a matekot,  
a filozófiát, mitológiát, patológiát, igeragozást és poézist, miközben 
elméjében kirajzolódott a boldog Magyarország álma. 

– A költő még holtában is Magyarország jelképe, akinek szimbo-
likus halála a magyarság sorsát is előképezte: a saját létét veszélybe 
sodró nemzet tragédiáját. Életműve a magyar sors legmélyebb 

önértelmezése – jelentette ki az irodalomtörténész, aki József  
Attilát az egyik legnagyobb magyarnak nevezte. Jánosi Zoltán úgy 
fogalmazott, a költő minden április 11-én kilép erről az udvarról, 
kilép a tankönyvekből, köztéri szobraiból, és elmondja, mit jelent  
a boldog haza eszméje, december 3-án pedig megérkezik  
valahová. Az esemény résztvevői végül gyertyákat gyújtottak az  
emlékhely előtt.

T. D.

emLékezéS

Emlékek egy felkelőtől
1956. október 23-án tette le fodrász szakvizsgáját a VIII. kerületi tanműhelyben, majd diáktársaival kiment a csepeli 
szabadkikötőbe focizni. Itt érte rajna tibort, vagy ahogy barátai szólították, Szöszit a forradalom első híre. A fiú 16 
évesen sodródott az októberi eseményekbe, végül a tűzoltó utcai felkelőkkel védte Ferencvárost a végsőkig. Az idős 
túlélő a Helytörténeti Gyűjteményben számolt be élményeiről. 

Az egykori felkelővel Gönczi Ambrus, a gyűjtemény vezetője  
beszélgetett. A frissen végzett fodrászsegédet és barátait focizás 
közben egy Csepelre érkező teherautó zavarta meg, amelyről fiatalok 
röplapokat szórtak a készülődő esti felvonulásról. – Mivel utáltuk  
a személyi kultusz idején kikényszerített felvonulásokat, úgy dön-
töttünk, nem megyünk el – mesélte Rajna Tibor, aki szerint a Dol-
gozó Ifjúság Szövetsége (DISZ), melynek maga is tagja volt, csak 
arra volt jó, hogy megossza a társadalmat. A DISZ ugyanis – mint  

az értelmiségiektől elválasztott munkásosztály ifjúsági magja – 
eszköz volt a diktatúra kezében a fiatalság szembeállítására. 

Mikor másnap, 24-én a rádióból furcsamód kizárólag klasszikus 
zene szólt, majd megszólalt a közlemény, mely szerint – a parla-
mentet külföldi diverzánsok és fasiszták támadták meg, mindenki 
maradjon otthon – a fiatal szakmunkás csapat mégis felkereke-
dett, hogy megtudja, mi folyik a belvárosban. Fiatalok, munkások,  
bányászok alakítottak felkelő csoportokat, így került a Tűzoltó 

utcai sejtbe, amit a legendás Angyal István 
vezetett. 24-én Tibor is a Corvin-közben 
harcolt: egy magasabb épület padlásán ala-
kítottak ki lőállást, ahonnan a páncéloso-
kat sorozták. Rajna Tibort egy alkalommal 
el is fogták a karhatalmisták, és bevitték  
vallatni, hogy hány szovjet katonát ölt meg és 
kikkel harcol együtt. A szőke hajú srác nem 
ijedt meg, és annyit mondott: kérdezzék meg  
a bátyját, aki Pécsen rendőrtiszt. Ezzel elérte, 
hogy mindhármukat elengedjék. Rajna Tibor 
sok más mellett arról is mesélt, hogyan jutott  
ki Nyugatra, majd tért haza, ahol börtön  
várt rá.

T. D.
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zacher doktor tudatosságra int
– A magyar ember híján van az egészségtudatosságnak, és legyint rá, ha valami baja van; ellenkező esetben pedig össze-
vissza kezeli magát – állította fel a diagnózist a közkedvelt toxikológus, Zacher Gábor a Mindentudás Akadémiája idei 
utolsó szemináriumán. A Honvéd kórház sürgősségi osztályának vezetője a gyógyszertárakat jelölte meg az információ-
szerzés leghatékonyabb színtereként.

A népszerű orvos „Át tudjuk-e ugrani a  
tárát? Egészségnevelés a gyógyszertárban, 
rendelőben” című előadásán zsúfolásig 
megtelt az Ádám Jenő Zeneiskola elő-
adóterme. A cím arra a reklámra utal, 
amelyben a nyugdíjas vívóbajnoknak 
olyan jót tesz egy porcerősítő szer, hogy 
átugorja a gyógyszertár pultját. A főorvos 
szerint a reklámok rendkívül félreveze-
tők lehetnek, de a nyugdíjas barátnők 
tapasztalatai sem biztos, hogy saját  
magunkra vonatkoztathatók. Ezért arra 
kérte a közönséget, hogy elsődleges  
tájékozódási forrásuk mindig a háziorvos  
és a gyógyszerész legyen. – A patikus 
többet tud az orvosoknál a gyógysze-
rekről, a vásárlókkal ápolt személyes 
kapcsolatainak hála pedig praktikus  
tanácsokat tud adni – tette hozzá. 

Arra is felhívta az idősek figyelmét, hogy 
mindig legyen az irataik között egy lista  
a szedett gyógyszerekről, ami baleset vagy 
rosszullét esetén informálja a mentőorvost. 
Úgy véli, egészségnevelésre a rendelők rideg 

világánál sokkal alkalmasabb a gyógyszer-
tár, amit gyakrabban látogatnak az emberek, 

több idő jut rájuk, és nem kell időpontot 
sem kérni. Mindez a szakember szerint azért 
fontos, mert a hazai egészségkultúra szintje 
a nullához közelít. Erre enged következtetni 
az a tény is, hogy átlagban évente mindösz-
sze 2 tubus fogkrémet és 2 darab fogkefét 

használunk el fejenként, 1,5 millió magyar 
pedig egyáltalán nem mos fogat. 

Zacher Gábor úgy gondolja, men-
tálhigiénés kultúránk hasonlóan  
szégyellnivaló. Az évi 25 ezer mér-
gezéses eset 25 százaléka öngyilkos-
ság vagy annak kísérlete, ezzel pedig  
Európában dobogós helyen állunk. 
Több mint 800 ezerre tehető az  
alkoholisták száma, de az alkoholbe-
tegség felé kacsintgató hétvégi nagy-
ivóból is 2,5 millió van; daganatos 
megbetegedésekben pedig az elsők 
vagyunk a kontinensen. – A rák azért 
öl meg annyi embert itthon, mert 
nem járunk szűrésekre, ahol időben  
felfedeznék a problémát – mutatott 
rá a főorvos, aki a gyógyszerfüg-

gőség veszélyeire is felhívta a figyelmet. 
A statisztikák szerint hazánkban 70 ezren 
élnek nyugtatók és altatók súlyos függésé-
ben, amivel szinte semmit nem tud kezdeni  
az egészségügy. 

T. D.

Jó hallást ajándékba!
Ne engedje el idős szerettei kezét!

Kísérje el családtagjait ingyenes audiológiai 
szűrővizsgálatra az Amplifon Hallásközpontba. 
Egyeztessen időpontot most!

Töltse együtt a család az ünnepeket úgy, mint régen.

Amplifon Hallásközpont

VIII., Üllői út 34.
Bejelentkezés: 06 1 317 09 26

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab
áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza
magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem tel-
jesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2016. december 19-től 23-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes.
Az ak ciós elem csak a hirdetésben szereplő hallásközpontunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

VIII., Üllői út 34.
Tel.: 06 1 317 09 26

amplifon.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM
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A kamaszkor kiHÍVásai
tizenharmadszor csatlakozott Ferencváros az AIDS Elleni küzdelem Világnapjához. December 1-jén az FMk adott 
otthont a prevenciót népszerűsítő, kerületi diákoknak szervezett rendezvénynek.

– Együttérzéssé, valamint megelőző, tudatos magatartássá kell válnia  
a korábbi hárító és elhatárolódó gondolkodásmódnak – mondta 
köszöntőjében Kállay Gáborné. Az alpolgármester emlékeztetett 
a Queen együttes frontemberére, az AIDS-ben elhunyt Freddie 
Mercuryra, aki sem pénzzel, sem hírnévvel nem tudta legyőzni  
a kórt. Hozzátette, csakis a szemlélet és a gondolkodás megváltoz-
tatásával lehet előrelépést elérni. 

Előadásában Simich Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal munka-
társa megcáfolt több, HIV-vírussal kapcsolatos tévhitet: a vírus nem él 
meg a levegőben, így nem terjed tüsszentéssel, köhögéssel, nem terjed 
fürdővíz, szúnyogcsípés, puszi, ölelés, kézfogás vagy tetoválás által. 
Elmondta, ha valaki megfertőződik, kigyógyítani ugyan nem lehet, 
de személyre szabott gyógyszereléssel teljes életet élhet. Simich Rita 
hangsúlyozta, a megelőzés legfőbb pillérei a monogám kapcsolat,  
a kölcsönös bizalom, az óvszerhasználat és a szűrés.

Ezt követően a Fórum Társulat vonta be a fiatalokat interaktív, imp-
rovizációs színházi előadásába, amelyen a tinédzserkori szexualitás 
nemegyszer tabunak számító kérdéseit, helyzeteit boncolgatták. A pre-
venciós nap résztvevőinek többek közt a Vöröskereszt, a H52 Ifjúsági 
Iroda és Közösségi Tér, az Esélyek Háza, valamint a Sex Educatio 
Alapítvány standjainál nyílt lehetőségük totók, játékok, interaktív 
ismertetők révén ismeretszerzésre, sőt, anonim AIDS-szűrésre is. 

A Budapesti Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya,  
a Kék Pont Drogkonzultációs Központ, valamint a Semmelweis 
Egyetem Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Szövetsége jóvol-
tából pedig csoportfoglalkozások, vetélkedők segítettek eligazodni  
a tizenéveseknek a szerelem, a szexualitás, a társas kapcsolatok, 
valamint az ezekkel járó veszélyek megelőzése terén – Horváth 
Ábel orvostanhallgató előadásának címével megfogalmazva:  
a Kamaszkor kiHÍVásai között.

M. K.

Az egészséges táplálkozás a középpontban
Hosszú évek óta minden tanévben rendeznek Egészségnapot a Mester utcai József Attila általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában, amelyen meghívott előadók hívják fel a diákok figyelmét az egészséges életmód fontosságára. A 2016-os, Miku-
lás napjára szervezett tematikus rendezvényen a személyes higiénia és mozgás mellett a helyes táplálkozás került fókuszba.

Gencsev Plámenné igazgató megnyitó-
jában megköszönte Ferencváros Önkor-
mányzatának és Kállay Gáborné alpol-
gármesternek a szervezéshez nyújtott 
támogatást. A gyerekeket figyelmeztette, 
hogy iskoláskorban dől el, milyen lesz 
az egészségi állapotuk felnőttkorukban. 
Kérte őket, hogy tartsák be, fogadják 
meg, tegyék magukévá az Egészségnapon 
hallott tanácsokat, hiszen a cél az, hogy  
az emberek minél tovább éljenek egészsé-
gesen. – Kevesebb gyógyszer, több moz-
gás, egészséges étkezés, legyen hazánkban 
is 80 év felett a várható átlagélettartam 
– fogalmazta meg kívánságát a pedagógus.

A gyerekek meseíró, kommuni-
kációs szakember, harcművész és  
dietetikus által tartott foglalkozáson vehettek részt, sőt,  
az alsósoknak mesés meditáció is szerepelt a programok közt.  
Az előadásokon túl a tanulók egészségiállapot-felmérésre  
jelentkezhettek, és egészségtotót tölthettek ki. A szervezők azon-

ban nemcsak a tanulókra, hanem a pedagógusokra is gondoltak: 
önismeret, stresszoldás, lelki egészségmegőrzés volt a témája  
a pszichológus által tanítók és tanárok részére tartott foglalkozásnak.

M. K.

KIEMELT FIGYELEM
ÉS TÖRŐDÉS

ELEGENDŐ IDŐ,
ALAPOSSÁG

SZAKÉRTELEM

Vegye igénybe 4 LÉPÉSES 
HALLÁSVIZSGÁLAT CSOMAGUNKAT 
2017. január 9-ig, 
8.000 FT HELYETT 4.000 FT-ért.*

*A részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
** Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. január 9-ig.

Hívjon minket bizalommal: 06-30/832-1193 
06-1/323-0878 • 06-80/204-567 (zöld szám)

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ
1096 Budapest, Telepy u. 18.

Ajándék
a téli estékre
Hőtartó
úti bögre**

 kezekben legyen!

Itt az ideje, hogy
hallása jó
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Adventi készülődés – sporttal 
Ferencváros Önkormányzata december 10-én Adventi Sportnappal kedveskedett a IX. kerületi családoknak. A Vendel 
tornacsarnokban többféle mozgásformát ki lehetett próbálni, és karácsonyi kézműveskedés is várta a résztvevőket.

Klenóczky Beáta sportreferens elmondta, 
azért szerveztek a családok számára olyan 
színes programot, amely meghitté, tar-
talmassá teszi az együtt töltött időt, mert  
advent a várakozás, a készülődés ideje.

Kozma Zsuzsanna fitneszbajnok Fitt-móka 
foglalkozást tartott, amelyen az érdeklődők 
kondicionális és koordinációs képességfej-
lesztő zenés tornán vehettek részt, azaz  
játékosan, közösen mozoghatott gyerek, szülő  
és nagyszülő. A program részeként sorver-
senyt is tartottak, amelyen kiderült, melyik 
család a legügyesebb. 

A kisebbeket célzó ugrálóvár és óriáscsúsz-
da mellett a mindig népszerű élő csocsót  
és mászófalat is elhozták a sportnapra.  
Különlegesség volt a tajcsi körkörös moz-
dulatain alapuló labdajáték, a mediball, amit 

Erdei Zoltán mutatott 
be. A mozgásfor-
ma egyszerre segít a  
fizikai és a mentális 
állapot javításán, és 
közelebb visz testünk 
tudatos megismerésé-
hez, fejlesztéséhez. 

A családi sportnapon 
– a karácsonyi készü-
lődés jegyében – kéz-
műves foglalkozást is 
biztosítottak az érdek-
lődők számára, akik 
kisebb ajándékokat készíthettek, melyeket 
természetesen haza is vihettek. A résztvevők 
Pál Gergely festőművész közreműködésével 
a csillámfestést is kipróbálhatták, továbbá 

lufihajtogatás is színesítette az eseményt. 
Az ingyenes rendezvényre előre regiszt-
rált résztvevők számára apró ajándékokkal 
kedveskedett az önkormányzat.          M. K.

Ajándékokért cserébe korcsolyázhattak a diákok
Gondolták volna, hogy a jégen csúszkálással is segíthetünk nélkülöző embertársainkon? A Ferencvárosi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖk) negyedik Mikulás-akciója éppen ezt tette lehetővé. A kerületi iskolákat képviselő 
diákpolitikusok jótékonysági korcsolyázásra hívták választóikat, akik rászorulóknak szánt ajándék fejében léphettek 
pályára a Lobogó jégcsarnokban. 

Ferencváros összes iskolájából érkeztek tanulók a József Attila-
lakótelepre, hogy egy kellemes korizással támogassák a nehéz 
helyzetben élőket. – Általános és középiskolásokat hívtunk meg 
korcsolyázni, a belépő egy otthonról hozott ajándék volt – mondta  
el Koch Kata, Ferencváros frissen megválasztott ifjúsági polgár-
mestere. A felhívás szerint babákat, társasjátékokat, labdákat, plüss-
állatokat, ruhákat, de csokit és bonbonokat is szívesen fogadtak  
a szervezők. A teljes egészében a diákönkormányzat ötletéből meg-
valósult és általuk szervezett rendezvény felajánlásait a FESZGYI 
Gyermekek Átmeneti Otthona és a Fehér Holló utcai Bölcsőde 
hátrányos helyzetű lakóinak juttaták el. 

– A Mikulás-korcsolyázás minden évben rengeteg gyereket 
vonz, hiszen sportolhatnak, szórakozhatnak és jótékonykodhatnak  
egyszerre – jegyezte meg a diákokat a szervezésben segítő Rapi 
István ifjúsági és drogprevenciós referens. A diákképviselők a 

jégcsarnokban frissen sütött gofrival, palacsintával, teával és  
kakaóval kedveskedtek a megfáradt korcsolyázóknak. Minden eszten-
dőben rengeteg felajánlás érkezik: tavaly több autó kellett a közel 150 
ajándék elszállításához; a mennyiség idén is tetemes volt. A játékokat  
a begyűjtés után szétválogatták, becsomagolták és szaloncukorral 
díszítették. A Mikulás-csomagokat néhány nappal később, a diák-
testület vezetői adták át a kicsiknek a gyermekotthon és a bölcsőde 
közös Mikulás-ünnepségén.

T. D.

Higgadt családfő

– Nézd drágám, az idén is plafonig érő fenyőt  
vásárolt az alsó lakó!

Jó móka a Fitt-móka
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Adventi összejövetel zombory miklóssal
A Bakáts téri házasságkötő teremben tartotta meg december 11-én Zombory Miklós alpolgármester, önkormányzati 
képviselő hagyományos teadélutánját és lakossági fórumát. A vendég ezúttal ruzsits ákos Jenő, Ferencváros általános 
jegyzői feladataival megbízott aljegyzője volt. 

A politikus 1999 óta évente kétszer tart ösz-
szejövetelt a körzetében élők számára, ahol 
a résztvevők műsorral egybekötött, kötetlen 
beszélgetésen ismerkedhetnek meg vele, 
a meghívott vendéggel, illetve egymással. 

A családias hangulatú rendezvényen  
a Csudafa Óvoda növendékei kedveskedtek 
egy kis karácsonyi műsorral, majd Kecske-
méti Róbert énekes produkciója követke-
zett, utána pedig Ruzicska László színmű-
vész olvasta fel Márai Sándor gondolatait  
az ünnepről. Farkas Sándor tangóharmoni-
kás produkcióját követően Zombory Miklós 
összegezte körzete eddig elért eredményeit 
és a fennálló problémákat. 

Elsőként a felújított Nehru part ballonpad-
jairól beszélt, amelyek nem igazán alkal-
masak funkciójuk betöltésére. Elmondta, 

azon dolgozik, hogy sikerüljön a fenntartó 
fővárostól 10–12 hagyományos padot kér-
ni. Közölte, a Lónyay utca 58.–Ráday utca 
57. közti üres telket értékesítették, ezért  
az önkormányzati dolgozók autói tavasztól 
a Lónyay utca 38. szám alatti telken fog-
nak parkolni, amíg a tulajdonos Corvinus 
Egyetem megkapja az érvényes építési  
engedélyt. Zombory Miklós arról is szólt, 

hogy választókörzete a legutóbbi ciklus óta 
11 új térfigyelő kamerával bővült.

Ezután a teadélután vendége, Ruzsits Ákos 
Jenő, az általános jegyzői feladatokkal meg-
bízott aljegyző ismertette családi hátterét  
és szakmai múltját. Hangsúlyozta: Ferenc-
városban stabil költségvetési gazdálkodás 
van, a döntéseket pedig magas színvonalon 
hajtják végre a hivatali dolgozók. Elmondta,  
aljegyzőként a kötelezően ellátandó fel-
adatok mellett az önként vállalt célok meg-
valósításának törvényességi betartatása  
a feladata.

Az esemény tombolával és koccintással 
folytatódott, ebéd közben pedig lehetőség 
nyílt a személyes kérdések megbeszé- 
lésére is.

(forrás: ferencvaros.hu)

APRÓHIRDETÉS
Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, Scheiber Hugó, Berény róbert, Egry József, kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger Armand, 
Czigány Dezső, perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3., 06/30/949-2900, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi (mérnök, bölcsész) pár életjáradéki vagy eltartási szerződést kötne kölcsönös szimpátia és bizalom esetén.  
Lovas Zsolt: 06/30/487-6169.
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Egyenes úton 
az élvonal felé
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának egyetlen cél-
ja volt az NB I/B rajtján: megnyerni a bajnokságot és 
feljutni az első osztályba. A zöld-fehérek az őszi szezonban 
maximálisan teljesítették az elvárásokat, és magabiztosan 
vezetik a Keleti csoportot.

Nyáron alaposan kicserélődött az FTC kerete, az új játékosok 
igazi erősítést jelentettek. A vezetőedző Adorján Gábor maradt, 
ő nemcsak a régieket, hanem a frissen igazoltak többségét is jól 
ismerte, mert korábban dolgozott velük.

Szeptember elején egy szoros kecskeméti győzelemmel indítottak 
a zöld-fehérek, majd egy kiütéses hazai siker után ismét nehezen 
megszerzett két pontnak örülhettek Nagy Mátéék: ezúttal Békésen 
izzadtak meg a ferencvárosiak.

Az előzetesen egyik nagy riválisnak tartott Nyíregyháza otthon 
sem tudta megszorongatni a Fradit. A következő idegenbeli meccs 
bajnoki döntőnek is beillett. A legnagyobb vetélytárs, az Algyő csar-
nokában egygólos győzelmet aratott az FTC, ez a diadal könnyen 
lehet, hogy az évad végén aranyérmet ér majd a népligetieknek. 
Ettől kezdve ugyanis egymás érték a nyertes meccsek, egyedül a 
lajosmizsei vendégjáték okozott némi gondot, míg az algyőiek még 
három pontot vesztettek a továbbiakban.

Az őszi szezon december közepén ért véget. A tabellát százszáza-
lékos teljesítménnyel a Ferencváros vezeti, amely öt ponttal előzi 
meg a második helyen álló Algyőt. A mezőnyben Marczinkóék 
dobták a legtöbb és kapták a legkevesebb gólt. A tavaszi idény 
február közepén kezdődik, a Fradi otthon, az Elek Gyula Arénában 
fogadja majd a Nyíregyháza és az Algyő együttesét is. A csapatok 
játékerejét nézve a bajnoki címet nemigen lehet már elvenni a 
zöld-fehérektől. Igaz, ehhez továbbra is maximális erőbedobással 
kell játszaniuk, nem lankadhat a figyelmük.            M. S.

Meg kell küzdeni 
a címvédésért
A Ferencváros labdarúgócsapata egy évvel ezelőtt 
18 pontos előnnyel vezette az NB I-et. Most négy pont 
a zöld-fehérek hátránya az első helyezett Videoton mögött. 
Ez az ősz nem úgy sikerült a Fradinak, ahogy azt a szurko-
lók szerették volna.

Ahogy azt utóbbi időben megszokhattuk, nyáron több játékos távo-
zott az Üllői útról, és helyettük újak érkeztek. A legnagyobb érvágás 
az elmúlt év nagy felfedezettje, Nagy Ádám átigazolása volt az olasz 
élvonalbeli Bolognához, de a technikás Roland Lamah hiányát is 
megérezte az együttes. Az új fiúk közül a válogatott Lovrencsics 
Gergőtől várták a legtöbbet a drukkerek.

A szezon már az NB I-es rajt előtt megkezdődött a Fradi szá-
mára, a Bajnokok Ligája selejtezőjében a sorozatból kizárt albán 
aranyérmes, a Skënderbeu Korçë helyett beugró Partizani Tirana 
várt Thomas Doll együttesére. Az idegenbeli 1-1 után mindenki 
továbbjutást remélt, ám hiába vezetett itthon az FTC, egy öngóllal 
egyenlítettek az albánok, és mivel a Ferencváros képtelen volt má-
sodszor is a Partizani kapujába találni, tizenegyesek következtek. A 
zöldek négyből hármat kihagytak, így a szerény tudású albán gárda 
mehetett a következő fordulóba.

A bajnokságban viszont jól kezdett a Fradi, az első három mecs-
csét megnyerte. A paksi döntetlen után jött az első vereség, otthon 
a Vasastól egy olyan mérkőzésen, amelyet gólokkal kellett volna 
megnyernie a Ferencvárosnak. Ilyen meccsből később több is akadt, 
bár az igazi baj nem annyira a támadásokkal volt.

Az év végéig tizenkilenc fordulót játszottak le a csapatok, ép-
pen annyit, mint tavaly. A Fradi akkor tizenhat győzelem mellett 
egy döntetlent ért el, és csak kétszer kapott ki. Ezzel szemben 
idén csupán nyolcszor hagyta el úgy a pályát, hogy megnyerte 
a meccset, hatszor szerzett egy pontot, ötször pedig vesztett. A 
vereségek közül kettőt az Üllői úton szenvedtek el Geráék, és tíz 
hazai mérkőzésükből csak ötöt tudtak megnyerni. Idegenben sem 
remekelt az együttes, kilenc meccsből három-három győzelem 
és döntetlen került a neve mellé. Harmincnégy szerzett góllal a 
mezőny második legeredményesebb együttese az FTC; egy éve 
negyvenegynél járt a gárda.

A legnagyobb probléma a védekezéssel volt. Csupán négy olyan 
összecsapás volt, amelyen érintetlen maradt a zöld-fehérek hálója, 
míg egy éve ebben az időszakban tizenegy. Tavaly toronymagasan 

a legkevesebb gólt kapta a Ferencváros (nyolcat), most azonban a 
harmadik legtöbbet (huszonhetet). A nyögvenyelős őszi szereplés-
nek ez a legfőbb oka, hiszen a bajnoki cím elhódítása során egész 
évben csak huszonháromszor kapitulált a védelem. Ezúttal azonban 
rengeteget hibáztak hátul a zöld-fehérek, számos olyan gólt kaptak, 
amely még serdülő szinten sem elfogadható.

Mindezek ellenére reális cél a címvédés, ugyanis a riválisok is 
sokat botlottak. Három csapat – Videoton, Bp. Honvéd, Vasas – áll 
négy ponttal a Ferencváros előtt, azaz még van esély arra, hogy 
tavasszal megelőzze őket Thomas Doll együttese. Igaz, ehhez meg 
kell szilárdítani a védelmet, és ki kell küszöbölni azokat az egyéni 
problémákat, amelyek a pályán kívül hátráltatták a Fradit.

A bajnokság február 18-án folytatódik, az FTC Debrecenben kezdi 
a tavaszt. Egy héttel korábban a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének 
első mérkőzését vívják majd a zöld-fehérek a Bp. Honvéd ellen az 
Üllői úton, négy nappal később pedig Kispesten lesz a visszavágó. 
Remélhetőleg a sok hibát hátrahagyják a ferencvárosiak a rövidesen 
véget érő 2016-os esztendőben.

M. S.

Elődöntős a Fradi
A negyeddöntő első mérkőzésén aratott négygólos győzelem előrevetítette a Ferencváros vízilabdacsapatának továbbju-
tását az Euro-kupa elődöntőjébe. A népligeti visszavágón sem volt kérdéses, hogy a Fradi jobb csapat, mint a Primorje 
Rijeka.
A vízilabda-Euro-kupában december ele-
jén már a legjobb négy közé kerülésért 
küzdöttek a csapatok. A Ferencváros a 
horvát Primorje Rijekával csatázott. A 
fiumei meccsen 13-9-re győztek Varga 
Zsolt tanítványai, így óriási lépést tettek 
a továbbjutás felé.

A Népligetben hamar eldőlt, hogy semmi 
esélye nincs a fordításra a Rijekának. Az 
első negyed után 2-0-ra, a nagyszünetben 
7-3-ra vezetett a Fradi. A folytatásban hul-
lámvölgybe kerültek a zöld-fehérek, két-

gólosra csökkent a különbség, de az utolsó 
kilenc percet 10-6-tal kezdték a felek. A 
záró negyedben két-két találat esett, végül 
12-8-ra nyert az FTC, amely így kettős 
győzelemmel jutott a legjobb négy közé.

Az elődöntőben a Fradi a montenegrói 
Jadran Herceg Novi együttesével csap ösz-
sze: január 18-án idegenben, február 18-án 
pedig a Népligetben. A másik ágon az olasz 
Verona a Nagyvárad csapatával játszik.

(m)

Óvás a jégen
A jégkorongbajnokságban (MOL-liga) a Ferencváros 
botrányos körülmények között kapott ki 3-2-re erdélyi 
túrájának egyik állomásán, Csíkszeredában. A szakosztály 
vezetése játékvezetői műhibára hivatkozva megóvta 
a meccs végeredményét.

A csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán nagy csatát vívott a két 
csapat. A Fradi szerzett vezetést, ezután azonban háromszor a hazai-
ak találtak a kapuba, majd ismét az FTC volt eredményes. A hajrában 
nagy erővel támadott a Ferencváros az egyenlítésért, de hiába lőtt 
kétszer is szabályosnak tűnő gólt, a bírók egyiket sem adták meg.

Az első meg nem adott találatnál a korong egy nagy lövés után a 
csíkszeredai kapus leeső fejvédőjéről pattant le, és Kiss Ákos a há-
lóba passzolta – a Fradi óvásának alapja ez a gól. A versenyszabály 
200. pontja ugyanis kimondja: ha a kapus arcvédője lejön a játék 
során, és a korong a kapuba kerül, mielőtt a játékvezető a sípjába 
fúj, hogy megállítsa azt, a gól érvényes.

A ferencvárosiak úgy vélik, hogy a szabályos gól meg nem adá-
sával játékvezetői műhiba történt, ezért nyújtották be az óvást. 
A második, kívülről ugyancsak szabályosnak látszó találat négy 
másodperccel a meccs vége előtt esett, de ezt is érvénytelenítették 
a bírók. Ezután Greg Lindqvist vezetőedző lehívta csapatát a jégről.

(m)

Világválogatott fradisták
Két világklasszis játékosát búcsúztatja karácsony előtt a szerb 
vízilabda-válogatott. A december 23-i gálamérkőzésen a világvá-
logatott lesz Szerbia ellenfele, mely soraiban négy ferencvárosi 
pólós is helyet kap.

A belgrádi Tasmajdan uszodában sorra kerülő meccsen a riói olim-
pia után visszavonult Zsivko Gocicsot, a szerbek csapatkapitányát 
és Szlobodan Nikicset búcsúztatják.

Mindkét játékos számos címet nyert hosszú pályafutása alatt, jelen-
leg Magyarországon a Szolnok, illetve az OSC gárdájában pólóznak.

A világválogatottba négy magyar vízilabdázó kapott meghívót, 
mindannyian olimpiai bajnokok. Kis Gábor és Varga Dénes mellett 
két fradista, Madaras Norbert és Varga Dániel képviseli a hazai 
pólót. Az együttesben még két FTC-játékos szerepel majd, a szerb–
magyar kettős állampolgár Marko Avramovics és a szerb Marko Cuk.
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
A kerület valamennyi részéből érkeztek észrevételek a fórumra, amit december 13-án, a testületi ülést követően rendez-
tek meg. Mindazok, akik kérdéseiket, javaslataikat december 8-áig leadták, írásban kaptak választ, azok pedig, akik 
személyesen is ellátogattak a Polgármesteri Hivatal épületébe, szóban is meghallgathatták a városvezetés válaszait.

Varga József a Gyáli úti MÁV-telepen élők képviseletében azt 
firtatta, mikor történik meg végre a terület közműveinek átvétele 
a MÁV Zrt.-től. Mivel Varga úr eljött a közmeghallgatásra, sze-

mélyesen kapott választ a polgármestertől, aki elmondta, évek óta 
küzdenek a probléma rendezése érdekében, és ígéretet tett, hogy 
továbbfolytatják a tárgyalásokat a vasúttársasággal. Hozzátette, nagy 
eredménynek tartja, hogy a víz- és csatornadíjak vonatkozásában 
már ott is sikerült a rezsicsökkentést érvényesíttetni.

D. Szekeres Ágnes az Angyal utca Tompa és Mester utca közti 
szakaszának elhanyagoltságára panaszkodott. Kulpinszky Eleonóra, 
a körzet önkormányzati képviselője és Szili Adrián, a Városüze-

meltetési és Felújítási Iroda vezetője azt javasolta, hogy a felmerült 
gondokat egy helyszíni bejáráson tisztázzák, és a lakók képviselő-
jével közösen dolgozzák ki a megoldásokat.

Böröcz Ferencné a József Attila-lakótelepről érkezett, és elsőként 
azt kérte, hogy a 181-es busz vonalát a szombatihoz hasonlóan, 
hétköznap is hosszabbítsák meg a termelői piacig. Bácskai János 
jogosnak tartotta a felvetést, és mint elmondta, a városvezetés 
már korábban is kérte a BKK-t, hogy a 181-es járat által kössék 
össze a 3-as metró és a 3-as villamos vonalát. Megígérte, hogy 
újabb kísérletet tesznek a járat vonalának meghosszabbíttatására. 
A hölgy azon kérdésére, hogy akadálymentesítve lesznek-e a 3-as 
metró ferencvárosi állomásai, a polgármester elmondta, kijárta a 
fővárosnál, hogy amennyiben lesz felújítás, úgy az akadálymen-
tesítés is megtörténik. A harmadik felvetésre, mely szerint nem 
tartja szerencsésnek, hogy a Tinódi pékség előtti közterületet nem 
hivatalosan ugyan, de Valéria térnek keresztelték el, Bácskai János 
elmondta, az önkormányzat a tér teljes átalakítását tervezi, ott egy 
új, díszburkolattal ellátott közösségi teret kívánnak létrehozni. Azt 
pedig, hogy a közterületet hogy nevezzék el, szerinte a lakóknak 
kell eldönteniük, így a kérdésről akár helyi népszavazást is elkép-
zelhetőnek tart.  

A fórumon elhangzottak még a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
körül gyakran kialakuló szeméthegyekkel, illetve a lakók nyugalmát 
esetenként zavaró hétvégi vagy esti építkezésekkel kapcsolatos 
észrevételek is. 

V. L.

Tisztelt IX. kerületi Polgárok!

Ferencváros Önkormányzata szíves együttműködésüket kéri. Az 
utcai szociális munka elsődleges feladata a hajléktalan személyek 
felkutatása, szükség esetén megfelelő intézménybe juttatása, 
tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés, szolgáltatás nyúj-
tása, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Ferencvárosban az utcai szociális munkát 2008 júliusától a Fe-
rencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(FESZGYI) és a Menhely Alapítvány közösen végzi.

Ellátási területek:

• Menhely Alapítvány Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szol-
gálata: Vágóhíd utca–Üllői út–Határ út–Soroksári út által 
határolt terület és a kapcsolódó metróaluljárók.

• FESZGYI LÉLEK-PONT és Utcai Szociális Munkás Csoport: 
Vámház krt.–Üllői út–Vágóhíd utca–Soroksári út–Boráros tér–
Közraktár utca által határolt városrész, valamint a Nagyvárad 
tér, Kálvin tér és a Corvin-negyed metróaluljárók.

Hogyan tud segíteni?
• Értesítheti a területileg illetékes szervet, ha segítségre szo-

rulót lát
• Cégként és magánszemélyként tartós élelmiszereket, tárgyi 

javakat adományozhat, munkahelyén ilyen gyűjtést rendezhet
• Szponzorálhatja az otthontalanok támogatását célzó rendez-

vényeket, erre ismerősei figyelmét is felhívhatja
• Megvásárolhatja a Fedél Nélkül című lapot
• Önkéntesként segíthet hajléktalan embereken
• Felajánlhatja adója egy százalékát, pénzadományával támo-

gathatja a Menhely Alapítványt
Napközben, illetve 0–24 óra között hívható telefonszámok: 
8–18 óra között: 264-1375, FESZGYI Utcai Szociális Munkás 
Csoport
18–21.30 óra között: 06/20/975-6989, FESZGYI Utcai Szociális 
Munkás Csoport 
0–24 óra között: 338-4186, Menhely Alapítvány diszpécserszol-
gálata, amely egész Budapest területére érvényes

További információ: feszgyi.hu, menhely.hu

TájékozTaTó: uTcai szociális munka



Ferencváros 13IDŐSÜGY

Természetjárás
A Kiscelli Múzeumtól a Pálvölgyi-barlangba
Január 7. (szombat) 10.00
Találkozó: Margit-híd budai hídfő, 
HÉV-pénztár
A helyszínre való utazás tömegközlekedéssel 
történik

Szó és ember
A hazudni tudni kell című darab kapcsán 
Győri Péter színésszel beszélgetünk
Január 10. (kedd) 14.00
FSZEK Boráros téri könyvtár (Boráros tér 2.)

Macska- és állatbarátok 
klubja

A foglalkozásokon a résztvevők megbeszélhe-
tik az állattartás során felvetődő kérdéseiket, 
tapasztalataikat, és állatorvos segítségét is 
kérhetik a problémás esetek kezeléséhez. 
Január 11. (szerda) 17.00
FMK (Haller utca 27.)

Törődjön többet 
egészségével!

Előadás a parajdi só hatásairól, 
felhasználásáról
Január 12. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Mindentudás 
Akadémiája

Ferencváros „templomai”: Holocaust 
Emlékközpont
2017-ben új előadássorozatot indítunk, 
amelyen megismerkedhetnek a kerületi 
templomokkal, imahelyekkel, és bepillantást 
nyerhetnek a kerületi egyházak életébe is.
Január 16. (hétfő) 15.00
Az Emlékközpont látogatása előzetes 
regisztrációhoz kötött, melyet a 215-
1077/392-es telefonszámon vagy az idosugy@
ferencvaros.hu címen tudnak megtenni.

Filmklub 
A telitalálat című film vetítése után vendégünk 
Deák László, a forgatás helyszíne, a Márton 
utcai szikvízüzem tulajdonosa
Január 19. (csütörtök) 15.00
Helytörténeti Gyűjtemény (Erkel utca 15.)

Mindentudás 
Akadémiája

14 000 menekült között – mentőtiszt voltam 
az idomeni menekülttáborban
Balkovics Péter 2016 februárjában két hetet 
töltött a görögországi Idomeni falu határában 
felállított menekülttáborban, ahol tapasztalt 
egészségügyi szakemberként a Magyar Vö-
röskereszt égisze alatt gyógyította, kezelte az 
afgán, szír és iraki menekülteket. Az erőltetett 
műszakokban nemritkán előfordult, hogy napi 
120–150 beteget látott el az 5 fős csapat. Mi-
lyen emlékekkel, élményekkel, gondolatokkal 
tért haza a szakember? Hogyan látja a mene-
külthelyzetet az, aki testközelből szemlélte 
a migránsok sorsát?
Január 23. (hétfő) 16.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Mesterségem címere 
A sakktábla – Beszélgetés Lukács Péter 
Ráday utcai sakknagymesterrel
Új sorozatunkban ferencvárosi vagy a kerü-
lethez kötődő, szakmájukban elismert vagy 
érdekes hobbit űző időskorúak mutatkoznak 
be, akik akár az Ön szomszédjai is lehetnek.
Január 24. (kedd) 14.00
FMK (Haller utca 27.)

Kezdő számítógépkezelői 
tanfolyam

2017. februártól májusig tartó új, díjmentes 
számítógépkezelői tanfolyamaink indulnak, 
melyekre a korlátozott létszámra való tekintet-
tel előzetes regisztráció szükséges.

Kérjük, az idosugy@ferencvaros.hu e-mail 
címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon 
jelezzék részvételi szándékukat.
2017. február 1-jétől 
szerdánként 13.30–14.30 
Szent-Györgyi iskola (Lónyay utca 4/C–8.)
2017. február 1-jétől 
szerdánként 13.00–14.00 
Telepy Károly iskola (Telepy utca 17., bejárat 
a Tűzoltó utca 88. alatt)
2017. február 7-étől 
keddenként 16.30–17.30 
Weöres Sándor iskola (Toronyház utca 21.)

Haladó számítógépkezelői 
tanfolyam

Korlátozott létszámban becsatlakozási lehető-
séget biztosítunk a haladó számítógépkezelői 
tanfolyamokra is a következő időpontokban, 
melyre szintén regisztráció szükséges:
2017. február 1-jétől 
szerdánként 13.30–14.30 Szent-Györgyi 
iskola (Lónyay utca 4/C–8.)
2017. február 1-jétől 
szerdánként 14.00–15.00 Telepy Károly 
iskola (Telepy utca 17., bejárat 
a Tűzoltó utca 88. alatt)
2017. február 8-ától 
szerdánként 16.30–17.30 Weöres Sándor 
iskola (Toronyház utca 21.)

Január 2-ától a megszokott időpontokban és helyszíneken várjuk Önöket a gyógytorna, vízitorna, fiatalító tibeti jóga, 3-1-2 
meridiántorna, sakk-klub, táncklub foglalkozásainkon. A regisztrált résztvevők számára is folytatódnak az angol- és németnyelv-órák 

és a chikungtanfolyam.

A 2017. január–március időszakra szóló 
idősügyi programnaptárunkat január elején 
kézbesíti a Magyar Posta az idősek lakta 
háztartásokba, illetve megtalálható lesz ren-
dezvényhelyszíneinken és az önkormányzat 
ügyfélszolgálatain is.

Idősügyi programajánló
Minden kedves résztvevőnknek, segítőnknek, akiknek köszönhe-
tően sikeres és eredményes esztendőt tudhatunk magunk mögött, 
illetve minden leendő partnerünknek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog, kiteljesedésben, egészségben gazdag új évet 
kívánunk! 

2017-ben is színes és tartalmas, ingyenes programokkal várjuk 
a kerületi időseket Ferencváros Önkormányzatának „A teljesség 
felé” idősügyi koncepciója részeként.

T. Zuggó Tünde önkormányzati tanácsadó, 
a program megalkotója és irányítója 
Szűcs Ágnes idősügyi referens, a programok aktív megvalósítója
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Karácsonyoztak a sérült gyerekek
Ferencváros két gyógypedagógiai intézményének tanulóit hívták meg közös karácsonyi ünneplésre a H52 Ifjúsági Iro-
dába. Az önkormányzat és a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) közös rendezvényén 
az értelmi sérült gyerekeket ünnepi műsorral, ajándékokkal és karácsonyfadísz-készítő foglalkozással lepték meg.

A többségében középsúlyos értelmi fo-
gyatékkal élő gyerekeket nevelő Gát utcai 
Komplex Óvoda és Általános Iskola, vala-
mint a Down-szindrómásokat nagy szám-
ban oktató Friss utcai Dió Általános Iskola 

tanulói számára a József Attila Általános 
Iskola kisdiákjai adtak elő betlehemi játékot. 

Kállay Gáborné alpolgármester arról 
kérdezte a gyerekeket, mit kértek Jézus-
kától, majd azt kívánta nekik, kapjanak 

meg mindent, amire vágynak. Az újonnan 
megválasztott ifjúsági polgármester, Koch 
Kata köszöntőjében felidézte december 24-e 
történetét, amikor a napkeleti bölcsek meg-
látogatták a jászolban született kis Jézust. 
– Mi nem tudunk a bölcsekhez hasonlóan 
ajándékokat vinni Jézusnak, de valamit még-
is tudunk ajándékozni: ha kedvesek, mosoly-

gósak vagyunk, az olyan értékes ajándék a 
Megváltónak, mint az arany vagy a tömjén. 
Legyünk mindannyian ajándékok más em-
ber számára, akkor megszületik szívünkben 
Jézus – kérte Kata.

Kállay Gáborné és Koch Kata ezután átad-
ta az ajándékcsomagokat a gyerekeknek, 
majd elkezdődött a karácsonyfadísz-készítő 
foglalkozás, ahol a résztvevők egyszerűen 
elkészíthető, mutatós papírdíszeket hajtogat-
tak. A szervezők végül uzsonnával, sütemé-
nyekkel kínálták a közönséget.

T. D.

Ünnepelt a lakótelep
Versekkel és mesekoncerttel várták a József Attila-lakótelep kisgyermekes csa-
ládjait a Toronyház utcai Közösségi Ház karácsonyi rendezvényén. A Lakóte-
lep Karácsonyán a helyi óvodások is bemutatkoztak.

Vas Imre, Ferencváros ország-
gyűlési képviselője beszédében 
megköszönte a közösségi ház 
egész éves szervező munká-
ját, valamint azt, hogy tevé-
kenységük nyomán épülnek a 
lakótelepi kisközösségek. Az 
ünnepségen elsőként a Mé-
hecske Óvoda lakói adtak elő 
régi mezővárosi karácsonyi 
dalokat, majd Pelsőczy László 
színművész versekkel hozta 
ünnepi hangulatba a közönsé-
get. Elhangzott többek között Ady Endre Kis karácsonyi ének, valamint Nagy László 
A karácsonyfás ember című költeménye. 

Az est fő attrakcióját a MÜPA-t, a Fővárosi Nagycirkuszt és a Minimax Gyerekhajót is 
megjárt Kispárna Mesezenekar fellépése jelentette. Az együttes Karácsonyi mézeskalács 
című élő zenés koncertjével kedveskedett a gyerekeknek. A muzsikusok alaposan meg-
mozgatták a kicsiket, hiszen minden dalt interaktív formában adtak elő. 

T. D.

Karácsony-kvíz
A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Kit nem szokás a napkeleti bölcsek 
közé sorolni?

A) Boldizsár
B) Gáspár
C) Malachiás

2. Nem csupán a napkeleti bölcsek, de 
egy latin nyelvű imádság kezdőbetűit is 
rejti a vízkeresztkor ajtókra írt C+M+B 
betűsor. Mi a jelentése?

A) A miatyánk első három szava
B) Krisztus áldja meg e hajlékot!
C) Krisztushoz és Máriához fohász-
kodjunk!

3. A tudomány kiderítette, milyen égi 
jelenség vezethette a bölcseket Izrael 
földjére. Mi volt ez?

A) Egy üstökös
B) Egy szupernóva
C) A Jupiter és a Szaturnusz együtt-
állása

4. Mit jelent Betlehem neve?
A) Kenyér (vagy hús) háza
B) Isten imája
C) Nyugalom hegye

5. Kinek a nevéhez fűződik az első ma-
gyarországi karácsonyfa-állítás?

A) Brunszvik Teréz
B) Sissi, azaz Erzsébet királyné
C) Veres Pálné

6. Mikor mutatták be Molnár Ferenc, 
Heltai Jenő és Szirmai Albert A fe-
rencvárosi angyal című karácsonyi 
darabját?

A) 1906
B) 1916
C) 1926

Előző lapszámunk nyertese: Fekete Anna. 
Gratulálunk! Jutalma átvételével kap-
csolatban e-mailben értesítjük. A helyes 
megfejtés: 1 – C, 2 – B, 3 – C, 4 – B, 5 
– A, 6 – C.
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Megérkezett a FERUPE Mikulása
Az Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében december 5-én tartotta hagyományos Mikulás-napi ünnepségét a Ferencvárosi 
Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE), melyre a kerület vajdasági testvérvárosából, Magyarkanizsáról is érkezett 
egy diákcsoport.

Az ünnepség elején Gyurákovics Andrea önkormányzati kép-
viselő, a FERUPE korábbi elnöke üdvözölte a megjelenteket, 
köztük Kállay Gáborné alpolgármestert, valamint Kávai Szabol-
csot, a Magyarkanizsai Községi Tanács közoktatással megbízott 
tanácstagját. Egyúttal megköszönte a ferencvárosi diákok által 
hozott ajándékkönyveket, melyeket a Vajdaságból érkező gye-
rekek vihettek haza.

A rendezvény a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általá-
nos Iskola tanulóinak Mikulás-váró műsorával kezdődött, melyet 
a Téka Együttes koncertje követett. Az utolsó szám közben 
megérkezett a nagyszakállú is, aki a ferencvárosi gyermekeknek 
csokoládéval, mandarinnal köszönte meg az ajándékkönyveket.

A FERUPE adománygyűjtő akciója által a ferencvárosi diá-
kok megtapasztalhatták: nem csupán kapni, adni is jó érzés. A 
határon túli gyerekeknek eljuttatott könyvekben elérhetőséget, 
üzenetet hagytak IX. kerületi kortársaik, így akár az interneten 
keresztül is felvehetik egymással a kapcsolatot, és új barátságok 
születhetnek, melyek erősítik a nemzeti összetartozást.

(forrás: ferencvaros.hu)

Roma Mikulás ajándékozott
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is megrendezte Mikulás-ünnepségét az FMK színháztermében. 
A rászoruló gyerekek családjukkal egy színházi előadáson is részt vehettek.

A roma önkormányzat minden évben meg-
tartja a maga szervezte Mikulás-ünnepséget, 
amelyre azokat a kerületben élő vagy dol-
gozó családokat hívják meg, akiknek még 
Mikulás- csomagra sem telik. – Nekünk nem 
számít, hogy roma vagy nem roma szár-
mazású valaki, mindenkit szívesen látunk 
rendezvényünkön, aki segítségre szorul 
– mondta lapunknak Tar József, a Ferenc-
városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, aki az esemény elején a Mikulás 
legendájáról mesélt a gyerekeknek. Tar Jó-
zsef végül köszönetet mondott Ferencváros 
vezetőségének, amely minden területen tá-
mogatja munkájukat. 

A programon a Karaván Művészeti Alapít-
vány interaktív gyerekelőadást mutatott be 
a közönségnek, kerületi táncosok mutat-
koztak be, majd a Romano Glaszo együttes 
zenélt. A rendezvény végén megérkezett a 
nagyszakállú is, hogy minden jelen lévő 
gyereknek átadja ajándékait. Az ünnepség-
re annyian jöttek el, hogy az állóhelyek is 
megteltek, a Mikulás 400 csomagot osztott 
ki. – Rengeteg új arcot láttam, nem romákat 
is. Ez azt jelenti, hogy terjed az ünnepségünk 
híre, aminek nagyon örülök – tette hozzá 
Tar József. 

T. D.

Ünnepeltek a Csudafa Óvodában
December 6-án a Mikulás már kora reggel meglátogatta a Kén utcai Csudafa Óvodát, hogy megajándékozza a főként 
hátrányos helyzetű gyerekeket különböző finomságokkal. Nem sokkal később így tett Zombory Miklós alpolgármester 
is, aki az önkormányzat nevében nemcsak az ovisokat, de a szülőket is meglepte egy csomaggal.

A Mikulás reggeli jöttére a gyerekek ünnepi dalokkal készültek, 
amit a nagyszakállú téli finomságokat rejtő piros csomaggal há-
lált meg. Délután a Kén utcai Csudafa Óvoda vezetője, Surmanné 
Keztyűs Tünde egy másik Miklóst is fogadott az intézményben: 
Zombory Miklóst névnapja alkalmából fel is köszöntötték. Az al-
polgármester egy tanulságos karácsonyi történetet mesélt el a 
gyerekeknek, majd az ovisok előadták az erre a napra megtanult 
énekeket. Viszonzásul Mikulás-csomagot kaptak az alpolgármes-
tertől, de az eseményen megjelent szülők sem mentek haza üres 

kézzel: őket egy családi csomaggal lepte meg az önkormányzat. 
December közepén a karácsonyt is megünnepelték az óvodában. 
A rendezvényen részt vevő polgármesternek és alpolgármestereknek 
az ovisok énekes-verses karácsonyi műsorral kedveskedtek, majd 
Koczor Tamás evangélikus lelkész mondta el a gyerekeknek a kis 
Jézus születésének történetét. Bácskai János, Kállay Gáborné és 
Zombory Miklós, valamint az önkormányzat dolgozói búcsúzóul 
édességekkel osztottak ki a kicsiknek.

T. D.
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Meggyújtották a remény és az öröm gyertyáját
Bronzvasárnap
Advent második vasárnapján a Valéria téren összegyűlt ünneplők 
elsőként a Weöres Sándor iskola Gézamalac kórusának műsorát 
hallgatták meg, majd Vas Imre beszélt arról, károsnak tartja, hogy a 
kereskedelem által gerjesztett karácsonyi vásárlási láz feszültséget 
okoz az emberekben. – Elfelejtjük, hogy adventnek arról kellene 
szólnia, hogy vágyakozzunk azután, ami a miénk. Az, aki szeretni 
tudja azt, ami már az övé, szabadabb, mert mentes a birtoklás gör-
csétől. Aki pedig jól várakozik, abban megszületik a türelem, ami 
legalább olyan értékes, mint amire vár – mondta el gondolatait az 
országgyűlési képviselő. 

Szabó István református lelkész a gyerekek nyelvén magyarázta 
el advent lényegét. Elmondta, a sötétség minden mesében a go-
noszságot jelképezi, ezért a rosszak mindig feketében járnak, mint 
Darth Vader. – Advent idején hétről hétre nő a sötétség, ezért egyre 
több gyertyát gyújtunk meg, hogy végül megünnepelhessük, hogy 
a Jézus képében érkező világosság legyőzte a sötétséget – vont 
párhuzamot a Csillagok háborúja és a Biblia között. Az ünnepség 
végén Vas Imre és Szabó István közösen gyújtotta meg az adventi 
koszorú második gyertyáját. 

A Bakáts téren a József Attila Általános Iskola Mesterdalnokok 
kórusa adott elő ünnepi énekeket, majd Zombory Miklós köszöntötte 
az egybegyűlteket. – A karácsony hívők és nem hívők számára egy-
aránt fontos: a nem hívők a szeretet ünnepét, a hívők Jézus Krisztus 
eljövetelét várják ilyenkor – mondta az alpolgármester, majd azt 
tanácsolta, ne csak a külsőségekről szóljon az ünnep: készüljünk 
lelkileg is a karácsonyra, figyeljünk szeretteinkre és az elesettekre. 
Pál László református lelkipásztor János evangéliumából idézett: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. A tiszte-
letes arra emlékeztetett, hogy ezt az igét helyezték el a Londonban 
az 1878-ban felállított Kleopátra tűje obeliszk talapzatába a világ 
250 nyelvére lefordítva, hogy ezzel üzenjenek az 50. század embe-
rének. Pál László a lelki felkészülés mellett arra is biztatott, hogy 
a szűkölködőket és a betegeket ne csak karácsonykor, de az ünnep 
elmúltával is vegyük észre és kötözzük be lelki sebeiket. Végül 
Zombory Miklós, Pál László és Constantin Miklós, a Ferencváros 
‘56 díj kitüntetettje közösen gyújtott gyertyát.

Ezüstvasárnap
Advent harmadik vasárnapján a József Attila-lakótelepen a Méhecs-
ke és Ugrifüles Óvoda lakói adtak ünnepi műsort, majd Pintér Imre, 
az Új Élet Gyülekezet vezetője mondta el gondolatait. – A chilei 
bányaszerencsétlenségben sok vájár hetekre a föld alatt rekedt. A 
kimentett bányászok a felszínre érve térdre esve nevettek, annyira 

megrendítette őket a fénnyel való találkozás, ami magát az életet 
jelentette számukra. Jézus Krisztus is azért jött el, hogy kivigyen 
bennünket a fényre – foglalta össze hasonlata lényegét a lelkipásztor.
Görgényi Máté önkormányzati képviselő arról mesélt, náluk a 
családban csokoládéval töltött adventi naptárral készülnek a kará-
csonyra. Úgy véli, gyermekeinek ez az egyik legjobb lecke, mely 
által megtanulnak várakozni, és ellenállni a mohóságnak, ami a 
világ rákfenéje. Nem kis feladat ugyanis megértetni velük, hogy bár 
tudják, minden ablak mögött ott az édesség, mégis naponta csupán 
egy ablakot nyithatnak ki.  

A Bakáts téri templom előtt rendezett gyertyagyújtás a Leövey Klára 
Gimnázium diákjának énekes-verses előadásával kezdődött. Kállay 
Gáborné kitüntetett napnak nevezte az öröm vasárnapját, mely egy-
ben fordulópont is: az istenkeresés, az önmagunkkal történő őszinte 
szembenézés, az önmagunkban lévő isteni rész felkutatásának idő-
szaka. Az alpolgármester hangsúlyozta, a tét nem kevesebb; vissza 
tudunk-e találni a valódi evangéliumi hit és szeretet vonzásába, vagy 
mind kilátástalanabbul messze sodródunk. Léta Sándor, a Bartók 
Béla unitárius egyház lelkésze arról szólt, a világosság legyőzi a 
külső és a belső sötétséget is. – Ilyen az adventi gyertyák fénye is: 
minél több gyúl meg, annál jobban körvonalazódik előttünk éle-
tünk értelme és célja – tette hozzá a lelkész. A rózsaszínű gyertyát 
Kállay Gáborné, Léta Sándor és Király György, a Ferencváros ‘56 
díj kitüntetettje közösen gyújtotta meg.

A gyertyagyújtás után Eperjes Károly tartott irodalmi estet a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színművész a 20. századi istenkereső magyar költők műveiből 
válogatott néhányat, az adventi készülődés jegyében.
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Fénnyel a közöny ellen
Budapest mai hangulatát és személyes benyomásait rögzíti Erdős Virág József Attila-díjas költő Világító testek című 
kötete, amelyről a József Attila Irodalmi Szalon találkozóján mesélt. A könyv 100 verse, valamint a hozzájuk tartozó 
100 fénykép a társadalmi változásokra és a szegénység terjedésére hívja fel a figyelmet.

Erdős Virág legújabb kötetét városi sétái 
ihlették. – Séta közben elengedtem a fantá-
ziám, meditatív állapotba kerültem, „lelki 
kamerámmal” pedig rögzítettem az esemé-
nyeket – számolt be alkotói módszeréről a 
szerző, aki úgy érzi, az utóbbi időben na-
gyon megváltozott a főváros: idomult a világ 
változásaihoz.

A fotókkal illusztrált költeményekben épp-
úgy megjelenik a Blaha Lujza téri aluljáró-
ban kebleit szellőztető kövér nő, a hússzagú 
hentesüzlet, a kilakoltatásra váró belvárosi 
család és a hajléktalanság, mint a fővárosi 
szórakozónegyedek. Néhány soros versei a 
leghétköznapibb jeleneteket elevenítik fel: 
egy eldobott papírpohár ugyanúgy üzen 
valamit, mint a BKK járatkijelző táblája 
a megállókban, amely kortárs költői ma-
gasságokban beszél hozzánk. A kötetben 

Budapest sötétebb oldala kap hangsúlyosabb 
szerepet: a nyomorúság szűrődik át Erdős 
Virág egyébként játékosan humoros versein. 
Úgy véli, sokan tereptárgyként sétálnak el 
az utcán fekvők mellett, mintha azok ter-

mészetes részei lennének a városképnek. 
A Világító testek cím is a főváros utcáin 
látható emberi testekre utal, amiket meg 
kellene világítani, hogy mély közönyünkből 
felébresztve észrevegyük őket. 

A költő a manapság az internetre telepedett 
irodalmi műhelyekről is beszélt. Erdős Virág 
szerint a Facebook virtuális közössége nem 
valódi közösség, ahol nem reális dialógusok 
zajlanak. – Ebben a térben rögtön és súlyta-
lanul reagálunk, ahelyett, hogy leülepítenénk 
az élményeket, majd érdemben szólnánk 
hozzá. Ezekből a közösségekből, valamint 
és a mai irodalmi életből hiányoznak a valós 
kapcsolatok és a személyesség – állítja a 
költő, és hozzáteszi, az irodalmi folyóira-
tok megszűnésével nem maradt felülete az 
érdemi kritikának sem. 

T. D.

Pillangó 
a labirintusban
Takács Máté kiállítása megnyitóján Horváth 
Károly, a Pincegaléria vezetője köszöntötte 
a jelenlévőket. A képeken látható szárnyaló 
alakokra utalva örömmel jelentette ki, hogy 
Takács Máté megérkezett a szárnyalás idő-
szakába, és ezt szerencsénkre épp a Mester 
utcai galériában teszi. 

A nyitóbeszédet Dávid Ferenc biopolitikai 
szakértő, a Tilos Rádió munkatársa tartotta, 
párhuzamot vonva a – szakmájánál fogva 
általa tanulmányozott – társadalmi áramlás 
és a Takács Máté képein látható áramlatokon 
szárnyaló, egyes nézőpontból nézve zuhanó 
alakok között. A „kegytárgydílerként” is 
tevékenykedő Dávid Ferenc ezt az áramlást 
egy általa évekkel ezelőtt Takács Máténak 
eladott porcelánhallal szemléltette, mely 
kettejük találkozásával – megfogalmazása 
szerint – „Isten farvizén áramolva” most 
ismét visszatért hozzá.

A megnyitón közreműködött Bujdosó 
János zeneszerző. A kiállítás 2017. január 
18-áig tekinthető meg a Mester utca 5. szám 
alatti Pincegalériában.

(forrás: ferencvaros.hu)

Höcögő táncház
2017. január 5., 12., 19., 26. 17.00
Magyar táncház gyerekeknek
Belépő: 300 Ft

Síbörze
2017. január 8. 9.00–15.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy 
választékban védőfelszereléssel, kiegészí-
tőkkel. Tanácsadás, piacképes áru esetén 
cserelehetőség.
Kedvező árak, minőségi széles választék!
Árusításra helyek korlátozott számban bérel-
hetők.
Érdeklődés, információ: siborze@gmail.com
A belépés díjtalan!

Retró táncdélután
2017. január 9., 23. 14.00
Belépő: 700 Ft

Újévi koncert
Ferencváros Önkormányzatának hangversenye 
a MÁV Szimfonikusok és a Virtuózok felfede-
zettjeivel
Szeretettel várjuk a ferencvárosi polgárokat!
Időpont: 2017. január 15. (vasárnap) 18 óra
Helyszín: Iparművészeti Múzeum (Budapest 
IX., Üllői út 33–37.)
A belépés ingyenes, de a férőhelyek korlátozott 
száma miatt előzetes regisztráció szükséges az 
info@fmkportal.hu e-mail címen 
január 2. és 9. között.

az fmk proGramajánlója
A Ferencvárosi Művelődési Központ békés, boldog karácsonyt és örömökben 
gazdag, boldog új évet kíván kedves látogatóinak!
Köszönjük, hogy részt vettek programjainkon, rendezvényeinken, szeretettel 
látunk mindenkit a jövő évben is!
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ 
2016. december 24-étől 2017. január 1-jéig zárva tart.
2017. január 2-ától szeretettel várunk mindenkit!

MÁV Szimfonikusok
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joGa van Tudni!
A vevők jogai
Karácsony előtt általában többet vásárolunk, 
így nem árt tisztában lenni, milyen jogaink 
vannak, ha a termékkel utólag gond adódna.

Vannak olyan termékek, különösen az ér-
tékesebb műszaki cikkek, amelyekre köte-
lező jótállás van. Ezek körét jogszabály is 
meghatározza, egyebekben az eladó további 
időre, önkéntesen, esetleg pluszköltségért 
vállalhat jótállást. Ennek határideje általában 
1-2 év. A jótállást a köznyelvben garanciá-
nak hívjuk. Azt jelenti, hogy a jótállás teljes 
időtartama alatt a jótállásra kötelezett eladó 
csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bi-
zonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (pl. 
a vevő általi nem rendeltetésszerű használat 
miatt) keletkezett. 

Ettől eltérő a szintén ingyenes szavatosság 
kérdése. Ez azt jelenti, hogy az eladó szava-
tolja, hogy eladáskor a termék nem hibás, 
és azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, 
amelyek azon fel vannak tüntetve, illetve 
amelyeket a jogszabály előír. Azon termékek 
tekintetében (általában ruhanemű, kisebb 
értékű műszaki termékek stb.), melyekre 
nincs garancia, a szavatossági igényünket 
érvényesíthetjük. A kellékszavatosság idő-
tartama 1 év, de fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződés esetén a fogyasztó kellék-

szavatossági igénye a teljesítés időpontjától 
számított két év alatt évül el. 

Ez esetben a vásárló köteles bizonyítani 
azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor meg-
volt a termékben, és a hibát nem a vevői 
rendeltetésellenes használat okozta. Lénye-
ges a fogyasztói szerződésekre vonatkozó 
és a fő szabály alól kivételt képező előírás, 
miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon 
belül felismert hiba esetén úgy kell tekinteni, 
hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában 
is megvolt. 

Tehát a jótállás időtartama és a szavatos-
sági idő első 6 hónapja alatt a bizonyítás 
egyaránt az eladót terheli, azaz csak akkor 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

A jogosult a hiba felfedezése után kése-
delem nélkül köteles a hibát a kötelezettel 
közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződés esetén a hiba felfedezésétől szá-
mított két hónapon belül közölt hibát kése-
delem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Fontos, hogy a kötelezett köteles megtérí-
teni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő 
kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. 

Olyan kötelező jogi megoldás sincs, hogy 
a hibás termék árát az üzletben le akarják 
velünk vásároltatni. Ez csak trükk. 

Ehelyett a következő lehetőségek vannak:
• elsődlegesen kijavítás vagy kicserélés
• ha ez nem lehetséges, vagy a vevőnek 

indokolatlan hátrányt jelentene, illetve 
aránytalanul hosszú ideig tartana, akkor 
az árból történő elengedés 

• végül pénzvisszaadás (elállunk a szerző-
déstől). Jelentéktelen hiba esetén elállás-
nak nincs helye.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos költségek az eladót terhelik!

Ha a terméket azért szeretnénk visszavinni 
az üzletbe, mert nem jó a méret vagy az 
ajándékozottnak nem tetszik, de egyébként 
a termék nem hibás, az eladó nem köteles 
azt visszavenni vagy kicserélni, legfeljebb 
az eladó méltányosságból megteszi.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a cikk 
csak a legfontosabb előírásokat tartalmazza 
a teljesség igénye nélkül. További informá-
ciókért az írás szerzőjéhez fordulhatnak:

Dr. Niklai Zoltán családjogi szakjogász
1098 Budapest, Lobogó u. 5. II. lph. 
06/70/770-0510

EGYEDI KÉSZLETAKCIÓS MODELLEINKET
KERESSE MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN

Dinamikus formavilág és széles modellválaszték - íme a Yaris, ami tökéletesen illik az Ön egyéniségéhez! Ennek a 
fürge és kezes autónak a volánja mögött már az első pillanattól kezdve magabiztosan és otthonosan mozoghat a városi 
forgalomban. Az új Yaris Hybrid friss lendületet hoz a nagyvárosi autózásba - és ez a hangulat már abban a pillanatban magával 
ragadja Önt, amikor pillantása végigfut a szemet gyönyörködtető és kiváló minőségű utastéren.

A képen látható gépkocsi illusztráció. 

Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. 
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,3-5,1 l/100 km; kombinált CO2-kibocsájtás: 
75-119 g/km.  Hangolódjon rá az igazi vezetési élményre!

Toyota M5, Dél-Pest Autócentrum Kft. 
1097 Budapest, Gyáli út 42. 

Telefon: +36 1 348 4070, 
www.toyotam5.hu

ÚJ TOYOTA YARIS

Ferencvaros Toyota Keszlet akcio hirdetes 189x130mm Final.indd   1 2016. 12. 02.   9:43:05
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Elkapták a jegykiadó-automata fosztogatót
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság F. Márk 21 éves rácke-
vei lakos ellen. A férfi április 1-je és május 15-e, valamint július 
1-je és december 7-e között ferencvárosi metróállomásokon a 
jegykiadó-automatákat megrongálta, majd azokból a készpénzt 
ellopta. Állampolgári bejelentés alapján a rendőrök az elkövetőt 
december 7-én a Soroksári úti HÉV-végállomáson elfogták, majd 
előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki. 

Újabb drogkereskedőt fogtak el
A Terrorelhárítási Központ munkatársai december 3-án a VIII. 
kerületi Lujza utcában igazoltattak egy 28 éves férfit. Gépjárműve 
átvizsgálásakor 17,1 gramm kábítószergyanús növényi szárma-
zékot találtak nála. A IX. kerületi rendőrkapitányság munkatársai 
még aznap megjelentek M. József Márton utcai lakásánál, ahol 
további 41,2 gramm droggyanús növényi származékot, simító-
záras tasakokat, valamint egy digitális mérleget találtak és fog-
laltak le. A rendőrök a férfit a ferencvárosi rendőrkapitányságon 
előállították, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe 
vették. Ellene kábítószer-kereskedelem bűntett miatt indult el-
járás, a rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatásának 
indítványozására.

rendŐrséGi hírek

Tisztelt Ebtulajdonosok, Tisztelt Ebtartók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebösszeírás határidejét meghosz-
szabbítottuk. Kérjük azokat az ebtartókat, akik adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek még nem tettek eleget, hogy 2017. január 
31-éig az összeíráshoz szükséges adatokat az önkormányzatnál 
jelentsék be. 

Az adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bakáts 
tér 14.), illetve ügyfélszolgálati kirendeltségein (Toronyház 
u. 3/B és Ecseri út 19.) vehető át, valamint letölthető az ön-
kormányzat internetes portáljáról (www.ferencvaros.hu) is. A 
kitöltött nyomtatványok eljuttatása történhet:

Levélben az ebnyilvántartást végző Általános Hatósági Cso-
port címére (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. IV. em.), 
valamint személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási 
idő: hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.00–12.00). E-mailben (e-mail cím: hatosagiiroda@
ferencvaros.hu)

A Bakáts tér 14. sz. alatti ügyfélszolgálaton történő leadással 
(ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, 
szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00)

A Toronyház u. 3/B szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltsé-
gen történő leadással (ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00–18.00, 
kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–16.00, 
péntek: 8.00–14.00)

Az Ecseri út 19. szám alatti ügyfélszolgálati kirendeltségen 
történő leadással (ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00–18.00, kedd: 
8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00 és pén-
tek: 8.00–14.00)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján ebösszeíráskor 
a szükséges adatokat kötelesek megadni. Amennyiben az 
ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást, 
adatregisztrációt nem vagy nem a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően teljesítette, állatvédelmi bírság szabható ki.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti 
munkánkat!

Dr. Ruzsits Ákos Jenő, a jegyző hatásköreit gyakorló aljegyző

felhívás: eBÖsszeírás

KözéRDEKű

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Ferencváros Ön-
kormányzatának képviselő-testülete 2016. december 27. 
napjától december 30. napjáig tartó igazgatási szünetet 
rendelt el.
Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére 
szervezett alábbi ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.
2016. december 28. napján 8.00 órától 14.00 óráig 
ügyeletet tart:
Közszolgáltatási Iroda:
• Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 
• Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport (Bakáts tér 14.)
Adóiroda (Bakáts u. 8.)

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egy-
ségeknél csökkentett létszámmal történik, az esetleges várako-
zásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését kérem.

Köszönettel:

Dr. Ruzsits Ákos Jenő, a jegyző hatásköreit gyakorló aljegyző

TájékozTaTó: iGazGaTási szüneT

Ne váljon áldozattá!
Közeledik az év vége, mindenki készül az ünnepekre. 
Az üzletekben, áruházakban, piacokon, karácsonyi vásá-
rokban, tömegközlekedési eszközökön ilyenkor jelentősen 
megnövekszik a forgalom, ami kiváló alkalmat teremt a 
tolvajok számára. Az áldozattá válás kockázata azonban 
jelentősen csökkenthető a legalapvetőbb óvintézkedések 
betartásával.

A zseblopások megelőzése érdekében javasoljuk:
• A készpénzt, bankkártyát, iratokat olyan helyen tárolja, ahol a 

tolvaj nem tud észrevétlenül hozzáférni, például kabátja belső 
zsebében. Kézitáskáját tartsa mindig zárva, tömegben lehetőség 
szerint szorítsa a karja alá, érintetlenségét többször ellenőrizze.

• Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát a bevásárlókocsiba, illetve 
a kosár vagy a bevásárló táska tetejére.

• Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges.
• Még jobban figyeljen, ha tömegben tartózkodik. Legyen gyanak-

vó, ha oldalba lökik, „véletlenül” bepiszkítják a ruháját, vagy a 
lábára lépnek.

• Az áru válogatásakor soha ne tegye le pénztárcáját vagy kézi-
táskáját a pultra.

• Ruházati cikk felpróbálásakor se hagyja csomagjait, télikabátját 
őrizetlenül.

• Mindig csak annyi csomagot vigyen magával, amennyire képes 
odafigyelni.

• A PIN-kódot ne írja rá a bankkártyájára és ne tárolja azzal együtt. 
Ha a kódot nem tudja megjegyezni, olyan helyre írja fel, ami 
a kártyával együtt nem tűnhet el. Amennyiben bankkártyáját 
ellopták, azonnal tiltassa le.

• Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét, 
és azonnal hívja a rendőrséget az ingyenes hívható 107-es vagy 
112-es segélyhívó számon!
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Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi 
babák fotóit a szerkesztoseg@ferencvaros.hu

e-mail címre Gólyahír jeligével!

Intzoglu Teodóra 
(2016. október 28.)

Papp Péter Örs 
(2016. március 20.)

Bojti Benjamin Imre 
(2016. augusztus 5.)

Póth Nándor 
(2016. szeptember 29.)

Balogh Lara Barbara 
(2016. augusztus 19.)

Polgár-Podonyi Lelle 
(2016. március 17.)

Táska Olivér 
(2016. június 29.)

Pintér Gergely Márton 
(2016. október 31.)

ferencvárosi Gólyahír rejTvény

A Pinceszínház januári műsora

10., kedd 19.00 Herczeg Ferenc: Kék róka 
11., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
12., csütörtök 19.00  Hamlet 
14., szombat 19.00 Spiró György: Prah 
15., vasárnap 15.00  Michael Ende: A pokoli 
   puncs-pancs 
18., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
21., szombat 19.00  Yasmina Reza: Művészet 
22., vasárnap 15.00  Michael Ende: A pokoli 
   puncs-pancs  
23., hétfő 19.00  Vajda István: Pedig én jó anya 
   voltam 
25., szerda 18.30 Dixie Kings of Hungary 
26., csütörtök 18.00  Magyar Napló – Széphalom-est 
   Vendég: Zsille Gábor 
   József Attila-díjas költő 
27., péntek 19.00  George Simenon–Vörös Róbert: 
   Fej nélküli holttest – Maigret 
   különös esete 
29., vasárnap 11.00  Lázár Ervin: A Négyszögletű 
   Kerek Erdő 
  15.00 Lázár Ervin: A Négyszögletű 
   Kerek Erdő 
30., hétfő 19.00 Molière: Tartuffe

Ferencvárosi lakosok lakcímkártya bemutatásával 20 szá-
zalékos kedvezményt kapnak a jegyek árából, a 60 év feletti 
kerületiek pedig további 10 százalékkal olcsóbban juthatnak 

hozzá a belépőkhöz. 


