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Biztonság
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Némi odafigyeléssel és néhány jó 
tanács betartásával az ünnepek  
alatt is megelőzhetők a lakástüzek.  

sporttörténelem
Megszerezte első felnőtt magyar 
bajnoki címét a 70 év után 
idén újjáalakult ferencvárosi 
vívószakosztály. 12

A képviselő-testület december 14-én 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A részleteket megtalálja a 15. oldalon.

Ferencváros idén minden 
eddiginél gazdagabb adventi 
programsorozattal készül  
a karácsonyra.

Várakozás

13

A hatékony együttműködés biztosítéka 
Hatodik alkalommal rendezték meg a IX. kerületben működő egyházak képviselőinek és Ferencváros vezetőinek éves 
találkozóját, melynek célja a felmerült igények, javaslatok figyelembe vételével a felek közötti kommunikáció  
és kooperáció hatékonyabbá tétele. Az összejövetelen az önkormányzat elbúcsúztatta a nemrégiben nyugdíjba vonult 
Kerényi Lajos atyát is.

A 2017. évi Egyházi Kerekasztal ülésén meg-
jelenteket Kelemen Miklós, az önkormányzat 
civil referense üdvözölte, majd átadta a szót 
Bácskai Jánosnak. – Mint az a meghívottak 
nagy számából is látszik, akárcsak kerüle-
tünk, úgy annak egyházi élete is rendkívül 
sokszínű – fogalmazott a polgármester, aki 
aktív részvételre kérte a felekezetek küldöt-
teit, hiszen Ferencváros Önkormányzata az 
itt elhangzottak alapján tud lépéseket tenni a 
helyi hitélet támogatására.

Bácskai János ezután külön köszöntötte 
és méltatta Kerényi Lajos atyát, a Szent 

Kereszt templom korábbi plébánosát, aki 
90 esztendősen, 65 évnyi – ebből 40 Fe-
rencvárosban – papi szolgálat után idén 
augusztusban vonult nyugdíjba. Lajos atya 
azonban továbbra is folytatja a tanítást és a 
kórházmissziót kerületünkben.

A folytatásban a reformáció 500 éves ju-
bileumának apropóján Békési Sándor ad-
junktus tartott előadást Emil Brunner svájci 
teológus életéről és munkásságáról, amely 
hatása meghatározó volt a protestantizmus 
mai szemléletére, filozófiájára.

Az ülés második felében a megjelentek 
kéréseiket, javaslataikat adhatták elő, me-
lyekre választ kaptak a polgármestertől, aki 
minden esetben az önkormányzat együtt-
működéséről, valamint a lehetőségekhez 
mért támogatásáról biztosította az egyházak 
képviselőit. Az Egyházi Kerekasztal zá-
rásaként Kállay Gáborné alpolgármester 
számolt be az adventi időszak és a kará-
csony alkalmából szervezett önkormányzati 
programokról. 

(forrás: ferencvaros.hu)
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Bemutatták a megújuló Bakáts tér terveit
Ferencváros Önkormányzata lakossági fórumot tartott november 
16-án a Polgármesteri Hivatal üléstermében. Az összejövetelen 
Szűcs Balázs főépítész ismertette Ferencváros Településképi Arculati 
Kézikönyvének munkapéldányát, amely alapvetően határozza majd 
meg a kerület jövőbeni kinézetét, valamint az ez alapján készülő 
– várhatóan decemberben a képviselő-testület elé kerülő – Telepü-
lésképi Rendeletet. Ezt követően a helyszíneken készült videofelvé-
telek, illetve a látványtervek segítségével a Bakáts-projektről adott 
tájékoztatást. A Bakáts tér és környéke teljes megújítása jelentős 
részben a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázatának finan-
szírozásával valósulhat meg, előre láthatólag 2019-re vagy 2020-
ra. A fórumon elhangzott, azért csak ekkorra, mert előbb – állami 
forrásból – a Bakáts téri templom külső, majd belső restaurációja 
történik meg, és csupán ezt követően lehet elkezdeni a térfelújítást. 

Szűcs Balázs elmondta, az új arculatú Bakáts teret egy akadály-
mentes, gyalogos dominanciájú közterületté alakítják, ahol az átme-
nő gépjárműforgalmat erőteljesen visszaszorítják. Kiemelt célként 
beszélt a környék zöldebbé tételéről, amit új fasorok és nagyobb 
méretű gyepesített felületek telepítésével kívánnak megvalósítani. 
A templom előtt pedig egy, a Szent István-bazilika előtti térhez ha-
sonló díszteret fognak kialakítani, ahol nyaranta szökőkút üzemel, 
és amely a nagyrendezvényeknek is méltó helyszínt fog biztosítani. 
A főépítész beszámolt arról is, hogy a Bakáts utca Lónyay és Ráday 
utca közti szakaszát sétálóutcává alakítják, míg a Lónyay és Köz-
raktár utca közti részt egyirányúsítják, továbbá teljesen felújítják 
a Ráday utca Bakáts tér–Boráros tér közti szakaszát is. 

A prezentációt követően a lakók adhattak hangot észrevételeiknek 
és tehették fel kérdéseiket, melyekre Szűcs Balázs és Bácskai János 

polgármester válaszolt. A megjelentek közt voltak, akik kifejezetten 
lelkesedtek a Bakáts-projekt láttán, többen azonban aggodalmukat 
fejezték ki, amiért az átépítés után a parkolóhelyek száma mintegy 
negyedével csökkenne. A fórumon a lakosság részéről ugyanakkor 
elhangzottak olyan megoldási javaslatok is, amit a városvezetés 
komolyan megfontol, és ígéretük szerint azon lesznek, hogy a 
helyben élők elsőbbséget élvezhessenek majd a parkolás során.

A törvényi előírás alapján a helyhatóságoknak a véglegesítés előtt 
kétszer kell a polgárok számára bemutatni Arculati Kézikönyvü-
ket, ezért a november 16-i után november 29-én is tartottak egy 
lakossági fórumot, amelyen a főépítész részletesen bemutatta a 
131 oldalas dokumentum munkaverzióját, amely megtekinthető 
az önkormányzat honlapján is (www.ferencvaros.hu).

V. L.

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Ázsia Center) I.emelet  tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.     tel.:0670 382 8131

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS   9.500   FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS  8.800    FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!
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Leáldozott az óriásplakátok kora
Mit tehet a közös képviselő, ha az egyik lakó külföldön él, körözött bűnöző és mellesleg egymillió forint közös költséggel 
tartozik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a résztvevők a 4. születésnapját ünneplő Közös Képvise-
lők Klubja (KKK) legutóbbi ülésén. A közönség a reklámfelületeket érintő törvényi változásokról is tájékozódhatott.

A rendezvényt megnyitó Bácskai János pol-
gármester örömét fejezte ki, hogy a négy éve 
indult KKK mára egy jól működő fórummá 
vált, melynek nyomán kom-
fortosabbá válhat a kerületi 
lakók élete. A találkozó első 
előadója, Dencső Dávid 
ügyvéd a társasházi közös-
költség-tartozások behajtási 
lehetőségeiről számolt be. 
Leszögezte, a közös költ-
ség az ingatlan tulajdonosát 
terheli, de a bérlő is kötelez-
hető fizetésre, amennyiben 
erről szerződésben megál-
lapodtak. A szakértő sze-
rint a behajtást érdemes a 
fokozatosság elve mentén 
folytatni, és csak sikertelen-
ség esetén szintet lépni. A 
sorrend: fizetési felszólítá-
sok, fizetési meghagyásos eljárás, jelzálog 
bejegyzése, polgári per indítása. Polgári per 
egymillió forint feletti követelés esetén in-
dítható, a jelzálogjog azonban akár 3 hónap-

nál nagyobb tartozásnál is bejegyeztethető, 
amennyiben a lakó nem ismeri el tartozását.
Szűcs Balázs kerületi főépítész a január 

1-jétől hatályba lépő városképvédelemre 
vonatkozó jogszabályi változásra hívta 
fel a figyelmet, amely érinti a teraszok és 
zöld felületetek kialakítását, a légkondici-

onálók és a reklámtáblák elhelyezését is. 
A parlamenti döntés legdrasztikusabban a 
plakátkihelyezést korlátozza, Ferencváros-

ban például tilos lesz hom-
lokzatokra és tűzfalakra 
plakátokat kitenni, ami a 
főépítész szerint is jelentős 
bevételeket von el a társas-
házaktól, de szavai szerint 
keresik az ennek pótlására 
szolgáló lehetőségeket. A 
kerületben így kizárólag 
utcabútorokon lehet majd 
reklámozni. A cégek csak 
saját kirakatban hirdethet-
nek, a vendéglátóegységek 
pedig mostantól márkane-
vet, logót sem helyezhetnek 
ablaküvegen kívülre. Szűcs 
Balázs szerint ezzel végre 
megtisztul a plakátoktól el-

csúnyult Ferenc körút is. A kormányhatáro-
zat a reklámbüntetést is jelentősen szigorí-
totta: az eddigi 50 ezer forintos maximumot 
egymillió forintra emelte.                  T. D.
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Művelődésszervezők látogattak  
kerületünkbe
Ferencvárosi séta címmel szerveztek szakmai kirándulást 
november 23-án a Budapesti Népművelők Egyesülete tag-
jainak, akik ez évben a IX. kerületet keresték fel, hogy be-
pillantást nyerjenek az itt tevékenykedő művelődésszerve-
zők életébe, mindennapjaiba. A vendégeket a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjteményben fogadták, majd a résztvevők 
közösen elsétáltak az FMK-ba és egyes tagintézményeibe.

A Ráday utcai Helytörténeti Gyűjteményben Hantos-Jarábik Klára, 
a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója 
üdvözölte a megjelenteket – köztük Várhalmi Andrást, a Budapesti 
Népművelők Egyesületének alelnökét, valamint Kállay Gábornét. 
A kultúráért felelős alpolgármester köszöntőjében bemutatta az 
idén 225 esztendős Ferencváros három alappillérét – kultúra, sport, 
városfejlesztés –, és beszélt a közelmúlt sikereiről, valamint a 
közeljövő terveiről. A politikus hangsúlyozta: a kultúra kiemelten 
fontos szerepet játszik Ferencváros életében.

A beszéd után Gönczi Ambrus, a Helytörténeti Gyűjtemény veze-
tője egy prezentációban mutatta be Ferencvárost a közművelődési 
intézményekből érkezett kollégáknak, majd a „József Attila Ferenc-
városban” elnevezésű interaktív okostelefonos applikáció segítségé-

vel elkalauzolta a csoportot a Gát utcai József Attila Emlékhelyre. 
Itt az érdeklődők H. Bagó Ilona, a 2016-ban „Év kiállítása” díjat 
nyert gyűjtemény kurátora vezetésével tekinthették meg a tárlatot. 
A meghívottak végül a Haller utcai FMK-t is felkeresték. Ebéd után 
kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere zárta a ferencvárosi látogatást, 
amely során a résztvevők megismerhették egymás intézményeinek 
működését, mindennapi életét is.              (forrás: ferencvaros.hu)

Különdíjas ferencvárosi pályázat
A XVIII. eLearning Fórum szervezői idén 
is meghirdették a „Best practice eLearning 
minőségi díj” pályázatot eLearning alkal-
mazás- és tananyagfejlesztők számára. A 
kiírásra a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
temény is benyújtott egy pályázati anyagot. 

Témája a Ferencváros Önkormányzata 
számára a Helytörténeti Gyűjtemény és az 

MTA SZTAKI eLearning Osztály együtt-
működésével 2015-ben elkészített „József 
Attila Ferencvárosban” című okostelefonos, 
bárki számára ingyenesen letölthető és 
használható GPS-alapú séta volt.

A szakmai zsűri döntése alapján a beadott 
pályamunka „Széles körű felhasználható-
ság” különdíjat kapott és jogosulttá vált az 

eLearning Fórum Minőségi díj logó haszná-
latára. Az eredményhirdetést november 24-
én, az eLearning Fórumon tartották meg, 
ahol a helyezést elért vagy különdíjat nyert 
pályázók lehetőséget kaptak pályaművük 
bemutatására is.

(Ferencváros)

Kanada-nap a Lónyayban
2016 után idén is a Lónyay Utcai Református Gimnázium rendezhette meg a középiskolások számára meghirdetett 
Canada Day elnevezésű vetélkedőt, melyet a Kanadai Nagykövetség és Ferencváros Önkormányzatának támogatásá-
val, az észak-amerikai ország alapításának 150. évfordulója tiszteletére szerveztek.

Az öt református iskola mintegy 
száz, 9–11. évfolyamos diák-
ja háromfős csapatokban, angol 
nyelven mérhette össze tudását az 
országismereti versenyen. A dél-
után során Mile András (képünkön) 
egyetemi oktató előadása alapján 
kellett megválaszolni a tesztkérdé-
seket, illetve az előzetes felkészülés 
sikerességét is lemérték.

Zombory Miklós alpolgármester 
nyitóbeszédében az idegen nyelvek 
ismeretének fontosságát hangsú-
lyozta, megemlítve saját példáját: 
ő, miután a Bakáts téren kijárta a 
nyolc osztályt, az angol és a fran-
cia nyelv között választhatott, ám 
a francia sanzonok világa jobban 

vonzotta. Ma viszont úgy tűnik, ez 
rossz döntés volt, hiszen az angol 
nyelv – főként az informatika ré-
vén – sokkal nagyobb teret nyert. A 
fiatalokat a sportszerű vetélkedésre 
buzdította, és kifejezte reményét, 
hogy új ismeretségek, barátságok 
köttetnek, a résztvevők pedig új is-
meretekkel gyarapodnak. Az alpol-
gármester azt is megemlítette, hogy 
Ferencváros idősebb, mint Kanada, 
hiszen a kerület idén 225, az ország 
azonban csupán 150 esztendős 
(1867-ben a Brit Észak-Amerika 
Határozat életbelépésével, Kanadát 
négy tartományból álló, egyetlen 
országgá kiáltották ki – a szerk.). 

M. K.
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Ingyenes jogi tanácsadás
Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező polgárok részére keddi napokon 12.00 és 16.00 óra között – 

előzetes időpont-egyeztetés alapján – ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatást nyújt: polgári, büntető, családi, gazdasági,  
társasházi és szabálysértési jogi, valamint banki hitelezéssel kapcsolatos és egyéb jogi jellegű ügyekben.

A személyes tanácsadás helyszíne: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Lenhossék utca 24–28. III. emelet 329. sz. iroda.
Időpontkérés: 215-1077/242 mellék

 Jótékonysági felhívás

„100 gyermek karácsonya 2017”
Tisztelt Támogatónk, Kedves Barátunk!
A Horizont Szociális Alapítványt 1991-
ben a Családsegítő Szolgálat munkatársai 
hozták létre Ferencvárosban. Felhívá-
sunkkal a 100 gyermek karácsonya 2017. 
jótékonysági akcióhoz szeretnénk az Ön 
vagy vállalkozása támogatását megnyerni. 
Kezdeményezésünkkel legalább száz IX. 
kerületi rászoruló gyermek részére kíván-
juk szebbé tenni a karácsonyi ünnepeket. 
Jelen akcióhoz elsődlegesen pénzbeli ado-
mányokat várunk, amit átutalással vagy 

a házipénztárba történő befizetéssel lehet 
megtenni. Terveink szerint a támogatásra 
szánt összegből elsősorban édességeket és 
játékokat vennénk, melyeket egyénre sza-
bottan válogatnánk össze a látókörünkben 
lévő gyermekek részére. Alapítványunk a 
100 gyermek karácsonya 2017. elnevezésű 
akcióját a Ferencvárosi Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmények Igazgatóságával 
(FESZGYI) közösen szervezi és bonyolítja 
le, ami garanciát jelent arra, hogy valóban a 
legrászorultabbak kaphassanak ajándékot.

Az alapítvány számlaszáma: 
CIB Bank 11100104-90004089-

10000001 
Szükség esetén a személyes befizetés 
módjáról Bosnyák Ilona munkatársunk 
tud felvilágosítást adni a 218-6175-ös te-
lefonszámon. 

Az akció eredményéről minden támoga-
tónkat tájékoztatni fogjuk!

Köszönettel:
Berecz Dénes, a kuratórium elnöke

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója

Ferencvárosban született meg  
az iskolai szociális munka
Az oktatási, nevelési intézményekben zajló szociális munkáról szervezett konferenciát a FEsZGyI, amelyre pedagógu-
sokat, orvosokat és gyermekvédelemi szakembereket vártak a Ferencvárosi Művelődési Központba.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgató-
ságának (FESZGYI) igazgatóhelyettese, Vibling Géza üdvözölte 
az Iskolai szociális munka a ferencvárosi gyermekekért címmel 
megrendezett konferencia résztvevőit. A rendezvényen plenáris 
előadások, szekcióülé-
sek és kerekasztal-be-
szélgetések várták az 
érdeklődőket. Az igaz-
gatóhelyettes elmond-
ta, az összejövetel ak-
tualitását az adja, hogy 
2018 szeptemberétől 
kötelező önkormány-
zati feladat lesz beve-
zetni az iskolákban a 
szociális munkát.
– Sok probléma tör 
felszínre, amikor a 
gyermek először kerül 
közösségbe: óvodába, 
iskolába – kezdte beszédét Kállay Gáborné. Az alpolgármester 
hangsúlyozta: kulcsfontosságú, hogy az intézmények meg tudjanak 
felelni a halmozott szociális kihívásoknak. A korai felismerés sokat 
javíthat a gondok kezelésének hatékonyságán, így a szociális munka 
fókusza a prevencióra került. Ennek fontos része a gyermek-tanár-
szülő háromszögből fakadó konfliktusok enyhítése. – Habár az 
iskolás évek az ember életének legszebb időszakát is jelenthetik, 
sokak számára mégis stresszforrásként jelenik meg az egyre hosz-
szabb iskolában töltött idő és a sokszorozódó ismeretek elsajátítá-

sának kényszere. A kezeletlen mentális problémák pedig későbbi 
nehézségekhez vezethetnek, ezért elengedhetetlen a megfelelő 
minőségű iskolai szociális munka – jelentette ki Kállay Gáborné, 
aki ismertette Ferencváros Önkormányzatának magas színvonalú, 

sokszínű, önként vál-
lalt szociális felada-
tait is. Ilyen többek 
közt a H52 Ifjúsági 
Iroda és Közösségi 
Tér létrehozása, az 
idén a kerületi diákok 
számára átadott Mes-
ter utcai Pincegaléria, 
vagy a hamarosan 
megvalósuló, állandó 
drogprevenciós kiál-
lítás és közösségi tér. 

– Ferencváros egy 
kísérletező kedvű 
városrész – mondta 

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója arra utalva, hogy bár még 
messze a 2018-as, államilag kötelező bevezetés, a IX. kerület már 
1992-ben foglalkozott az iskolai szociális munkával: kidolgozták 
kereteit, módszertanát, megvalósítását, illetve a pedagógusok to-
vábbképzési lehetőségeit. Ezt Jankó Judit, a Magyarországi Iskolai 
Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete elnöke, a plenáris 
előadás meghívott előadója így fogalmazta meg: „Ferencvárosban 
született meg az iskolai szociális munka”.

M. K.
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Ünnepi menü a dietetikus szemével
A semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának adjunktusa szerint az ünnepi fogás is lehet egészséges, csupán 
oda kell figyelni az elkészítés módjára. A nem megfelelően összeállított menü még azokat is megviselheti, akik egészsége-
sek, és nem érzékenyek vagy allergiásak semmilyen ételre.

– Süssünk sütőzacskóban, alufóliában vagy roston, kerüljük a bő 
zsiradékot, és pároljunk! – tanácsolta Lichthammer Adrienn, aki 
arról is beszélt, hogy pácolt, füstölt hús csak mértékkel, hal azon-
ban bőven kerülhet a karácsonyi asztalra. A dietetikus szerint az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban is jelezte, hogy a 
pácolt, valamint füstölt húsfélék nagymértékű fogyasztása káros 
hatású lehet, amiről a nitrites pácsó, illetve a füstölés során az étel-
be kerülő vegyületek tehetnek. 
A WHO újabb vizsgálata ezt 
megerősítette, a figyelmezte-
tést pedig kiterjesztette az ösz-
szes feldolgozott húsfélére és 
a vörös húsokra. A szakember 
hozzátette, a világszervezet azt 
is hangsúlyozza, hogy ezeknél 
a termékeknél a mennyiségre 
érdemes odafigyelni, hetente 
egy-két alkalommal lehet ilyen 
élelmeket enni. Szó sincs tehát 
arról, hogy le kellene mondani 
a húsfélékről, hiszen azok ér-
tékes fehérjeforrások, illetve 
vitamin- és ásványianyag-tar-
talmuk miatt fontos részei a 
táplálkozásnak.

– Halászlé és rántott hal, a magyarok többsége ezekre gondol első-
ként, ha a halfogyasztás kerül szóba, ám ennél azért jóval gazdagabb 
a repertoár – mondta az adjunktus kiemelve: miközben a WHO 
ajánlása szerint heti rendszerességgel kellene halat fogyasztani, 
honfitársaink többsége csupán karácsonykor és húsvétkor választja 
ezeket a fogásokat. Hozzátette: érdemes olyan halakat beszerezni, 
amelyek tartalmaznak omega-3 zsírsavat. Ilyen a busa, a lazac, 

a makréla, a szardínia, a hering vagy a pisztráng. Ami pedig az 
elkészítési módot illeti, a húsokhoz hasonlóan itt is a zsírszegény 
megoldás a javasolt.

A dietetikus úgy véli, a mák és a dió zsírsavösszetétele nagyon 
kedvező, előbbinek ráadásul magas a rost- és a kalciumtartalma is, 
így bátran használhatjuk tölteléknek. – Ünnepekkor népszerűek az 
aszalt gyümölcsök is, magas energia- és cukortartalmuk miatt azon-

ban inkább csak ízesítésre, dí-
szítésre használjuk – mondta 
Lichthammer Adrienn, aki 
szerint az édességek egy 
részét érdemes gyümölcsre, 
vagy tejjel, joghurttal, illetve 
túróval készült desszertekre 
cserélni. Mivel a rostdús táp-
lálkozásnak bizonyított szere-
pe van a vastagbélrák meg-
előzésében, az ünnepek alatt 
is érdemes naponta többször 
teljes kiőrlésű lisztből készült 
pékárut, valamint zöldséget 
és gyümölcsöt fogyasztani.

A mértéktelenül bevitt 
energiadús ételek minden-
ki számára megterhelők, 

ám külön kockázatot jelentenek azoknak, akiknek valamilyen – 
anyagcsere, tápcsatorna – betegség miatt különleges étrendre van 
szükségük. – Legyünk figyelemmel azokra a vendégeinkre, akik 
diétára szorulnak, és ne kínáljuk őket olyan étellel-itallal, amely 
nem megfelelő számukra – hívta fel a figyelmet a dietetikus.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. 
A IX. kerületben lakó, 45–65 esztendős hölgyek, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kap-
nak, amelyen szerepel, hogy mikor várják őket a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltatónál vizsgálatra (Mester u. 45–49., 
tel.: 06/1/455-4542).

Vegyen részt Ön is a térítésmentes mammográfiás szűrő-
vizsgálaton!

A lehetőség adott, éljen vele!

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály

Ferencváros, 2017. december 4., XXVII. évfolyam, 20. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. 
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előkészítő: Heroes Group Kft. ▪ Terjeszti: POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 
Budapest, Bakáts tér 14. ▪ Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

impresszum

– Mi struccot eszünk majd karácsonykor,  
szoboszlai néni. Állítólag még a halnál is egészségesebb!

Reformkonyha karácsonykorfelhívás: mammográfia
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Focival ünnepelték  
a férfi napot
sportnap Uraknak elnevezéssel két kispá-
lyás futballtornát is rendeztek november 
18-án a Vendel sportcsarnokban. A jó han-
gulatú mérkőzéseken ugyan az eredmény 
is számított, a hangsúly azonban a közös 
játékon, a sporton keresztüli barátságok 
ápolásán volt.

A nemzetközi férfi naphoz (november 19.) 
kapcsolódóan a IX. kerületi önkormányzat 
immár harmadik alkalommal rendezte meg 
a Sportnap Uraknak elnevezésű eseményt, 
ahol egy ferencvárosi old boys- és egy VIP-
tornán feszültek egymásnak a csapatok. A 
szervezésre id. Pindák Lászlót kérték fel, 
aki fociügyben mindent el tud intézni, és 
Ferencvárosban mindenkit össze tud hozni 
egy kis játékra.

Délelőtt az old boys-csapatok léptek pályá-
ra, három együttes 50 és 55 esztendő közöt-
ti urakból állt, míg a Fradi Old Boys nevű 
gárdát 65 év felettiek alkották. A 20 perces 
meccsek után kialakult a végső sorrend: az 
FTC Baráti Kör százszázalékos teljesítmény-
nyel lett első, megelőzve a Haller Park, a 
Fradi Old Boys és a Mester Utcai Old Boys 
csapatát.

A VIP-tornán a ferencvárosi és a józsef-
városi önkormányzat együttese mellett a 
IX. kerületi rendőrség és a Celtic Budapest 

csapata lépett pályára. Utóbbit a főváros-
unkban élő és dolgozó skót, illetve angol ál-
lampolgárok alkották. Itt „vendéggyőzelem” 
született: a VIII. kerületiek – Kocsis Máté 
polgármesterrel az élen – mindhárom mér-
kőzésüket megnyerték. Mögöttük a rend-
őrség, az önkormányzat együttese – ebben 
képviselők, bizottsági tagok és hivatali kol-
légák játszottak –, valamint a Celtic végzett.

egyéni siker a IX. Hivatal Kupán
Kilencedik alkalommal rendezte meg az 
Angyalföldi Természetbarát és Testedző 
Egyesület az államigazgatási szervek és 
intézmények, polgármesteri hivatalok 
dolgozói számára kiírt amatőr egyéni, 
illetve csapatbowlingversenyt november 
21-én. 

A sporteseményen Ferencváros Önkor-
mányzatának munkatársai is évek óta 
részt vesznek. Klenóczky Beáta sportrefe-
rens ezúttal három csapatot nevezett be: a 
népes mezőnyben a IX. kerület gárdái az 
ötödik, a tizenhatodik és a tizennyolcadik 
helyet érték el. A női egyéni viadalon pe-
dig Ladányi Erika idősügyi koordinátor 
(képünkön) az előkelő második helyezést 
szerezte meg.     (forrás: ferencvaros.hu)Nyitott tornaterem program

Ferencváros Önkormányzata ingyenes, szakemberek által vezetett sportfoglalkozásokra várja a kerület lakosait egész-
ségük megőrzése és edzettségük javítása érdekében, a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban. 

Az egészségmegőrző edzéseken kiemelt figyelmet fordítanak a 
mozgáshatárok növelésére, az egyensúly fejlesztésére, a gerinc-, 
váll- és csípőízületek stabilizációjára. A foglalkozásokon gim-
nasztika-, jóga-, gyógytorna- és funkcionálistréning-gyakorlatokat 
végeznek a résztvevők – kor, nem és fizikális állapot figyelembe 
vétele mellett. Az edzéseket kedden és pénteken Dornbach Ildikó 
atlétika szakedző, testnevelő tanár, funkcionális tréner tartja a Vendel 
Sportcsarnokban. 

A József Attila-lakótelepen Babály László testnevelő tanár, atlétika-
edző, volt válogatott, olimpikon sprinter és Ladányi Edina testnevelő 
tanár mozgatja meg az érdeklődőket. A foglalkozásokat hétfőn a 
Weöres Sándor iskolában (bejárat az uszoda felől), csütörtökön a 
Toronyház utca 21. szám alatti tornateremben tartják.  

Az önvédelemi órák célja az érdeklődök megismertetése a karate 
világával. Az egészségmegőrző, gyógyító hatású küzdősport segít 
a mindennapi stressz levezetésében, az önvédelmi gyakorlatok 
elsajátítása pedig magabiztossá teszi a résztvevőket. Az edzéseken 
szakember felügyelete mellett mindenki a korának és fizikai állapo-
tának megfelelő intenzitással vehet részt. A tréningeket Zima István 
2 danos goju-kai karatemester vezeti hétfői és szerdai napokon a 
Lónyay utca 4/C alatti Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermében. 

A résztvevőknek javasoljuk, hogy tornaszőnyeget vagy vastag 
törölközőt, illetve tiszta váltócipőt vigyenek magukkal. Az edzé-
sek folyamán és végén minimum fél liter folyadék elfogyasztása 
ajánlott!

Helyszín Időpont Foglalkozás, szakember
Weöres Sándor Általános Iskola 

és Gimnázium, Lobogó u. 1.,  
Toronyház u. 21.

Hétfő: 17.30–18.45; csütörtök: 18.00–19.15 Egészségmegőrző edzések – Babály 
László vagy Ladányi Edina

Vendel Sportcsarnok,  
Vendel u. 10–16.          Kedd és péntek: 17.00–18.15 Egészségmegőrző edzések – 

Dornbach Ildikó  
Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola, Lónyay u. 4/C Hétfő: 19.00–20.00; szerda: 19.00–20.00 Önvédelmi oktatás – Zima István

A győztes csapat kapitánya, Kocsis Máté
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A kép bal oldalán Szabados Gábor

Történelmet  
vívtak
A Ferencváros hetven év után, 2017 elején ismét megala-
kította vívószakosztályát. Azóta több figyelemre méltó 
eredményt értek el a zöld-fehérek, november végén pedig 
feltették a pontot az i-re: megnyerték a férfi tőrcsapat-
bajnokságot. Hab a tortán, hogy a döntőben az Újpestet 
verték meg.

A vívó országos bajnokságoknak hagyományosan otthont adó 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban az ősz utolsó vasár-
napján rendezték meg a csapatversenyeket. A Ferencváros férfi és 
női tőrben is két-két együttest indított.

A Hári Máté, Szabados Gábor, Szabados Kristóf, Széki Bence 
összeállítású FTC I első mérkőzésén 45-15-re lelépte a Szegedi TE 
gárdáját, majd a négy közé jutásért a Budakalász sem tudta megszo-
rongatni a zöld-fehéreket, akik 45-22-re győztek. Az elődöntőben 
jobban kezdett az egyéni magyar bajnokkal felálló Törekvés, de 
aztán Széki vezérletével fordított a Fradi, és 45-34-re nyert.

A fináléban az Újpesti TE I próbálta meg útját állni a Ferencvá-
rosnak – sikertelenül. Pedig az elején a lilák kezdtek jobban, aztán 
fokozatosan feljött a Fradi. Ezúttal Szabados Kristóf nyújtott kiemel-
kedő teljesítményt, aki három asszóban 19 találatot ért el. Az utolsó 
csörte előtt egy tussal vezetett az FTC, ezt a szakosztályvezető, az 
egyéniben hatodik Szabados Gábor eggyel megtoldotta, így 45-

43-as zöld-fehér sikerrel zárult a döntő. Az aranyérem történelmi, 
hiszen ez az újjáalakult ferencvárosi vívószakosztály első felnőtt 
magyar bajnoki címe!

A Fradi második gárdája az ötödik, a nőknél az FTC I a hatodik, 
az FTC II pedig a kilencedik helyen végzett.               (m)

Kislányok nagy sikere
Zsebibaba Országos Bajnokság néven 
rendezte meg a tornaszövetség a legki-
sebb korosztályok leány egyéni és csa-
patversenyét. A mostani, 2. fordulóban 
a Ferencváros hat csapattal vett részt.  
A legfiatalabbaknál (2011-ben és később 
születtetek) a kötött kategóriában első lett 
a Fradi, és megnyerte az összetettet is.  
A szabad kategóriában a harmadik helyen 
zártak a zöld-fehérek, összesítésben pedig 
ezüstérmet szereztek. A kötött kategóri-
ában a tavaszi és az őszi forduló alapján 
a II. korcsoportban bronzérmes, a IV. 
korosztályban ezüstérmes lett az FTC. 
Az egyéniben indult hét ferencvárosi ver-
senyző közül a 12 éves Kiss Laura volt  
a legjobb, gerendán győzött, ugrásban  
és talajon a második helyen végzett.

(ms)

Kilenc centin múlt a bennmaradás
A svájci st. Gallenben rendez-
ték meg az idei curling-Európa-
bajnokságot. Hazánkat a baj-
nokcsapat, az FTC-Jégmadarak 
képviselte, amely nagy csatában 
megőrizte Magyarország helyét  
a B divízióban.

Az Eb-n két nyolccsapatos csoportban 
kezdődtek a küzdelmek. A Fóti Balázs, 
Riesz Gábor, Varga Balázs, Ézsöl Gábor, 
Kalocsay Ottó Dániel összetételű ferenc-
városi együttes először Anglia ellen lépett 
jégre. A múltban az aktuális magyar gárda rendre kikapott a szigetországiaktól, most 
azonban végig vezetve 9-6-ra nyertek a mieink. Lettországgal szemben kiegyenlített volt 
a meccs eleje, majd elhúztak a baltiak, és bár később felzárkóztak a magyarok, végül 9-6-
os lett sikerrel zárult a találkozó. Az addig százszázalékos spanyolokat ugyan alaposan 
megizzasztotta a Jégmadarak, a győzelmet 8-6-tal mégis az ibériaiak szerezték meg. A 
párharc végén elcsúszott és vállsérülést szenvedett a rutinos Ézsöl Gábor.

A finnek a papírformának megfelelően behúzták a magyarok elleni meccset, a mieinknek 
ezúttal nem volt esélyük (3-10). Az észtekkel izgalmas mérkőzést vívtak a ferencvárosiak, 
hol egyik, hol másik együttes vezetett két ponttal. Az összecsapás döntetlennel zárult, az 
extraendet és így a találkozót a Jégmadarak nyerte meg (8-7). Következett Izrael: sokáig 
fej-fej mellett haladtak a csapatok, a meccs utolsó harmada viszont riválisunknak sikerült 
jobban (4-8). A belgák ellen visszatért Ézsöl, és 5-4-gyel kezdték a fiúk az utolsó endet, 
ám ezt elvesztették, így az ellenfél 7-5-re győzött.

A három, azonos eredménnyel záró válogatott – Anglia, Belgium és Magyarország – kör-
beverte egymást, így az úgynevezett DSC-mutató határozta meg a végső sorrendet. Eszerint 
Anglia végzett az 5., Magyarország a 6. helyen, így hazánk bennmaradt a B divízióban, 
míg a 9,08 cm-rel rosszabb mutatójú Belgium osztályozóra kényszerült.

Riesz Gábor skip szerint ma már sokkal erősebb a B divízió, mint néhány éve, és egy-egy 
hiba döntőnek bizonyul. A csapat tagjai egymásért is játszottak, és noha több nehézséggel 
kellett megküzdeniük, teljesítették a minimális célt.        M. S.
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Négyes döntőben 
a hokisok
A jégkorong Magyar Kupában nyolc 
együttes vett részt a selejtezőben.  
A Ferencváros az utolsó forduló 
eredményeitől függetlenül, 2014 után 
ismét bejutott a négyes döntőbe.

A Fradi még szeptemberben legyőzte örök 
riválisát, az Újpestet. A folytatásban a zöld-
fehérek előbb kikaptak a bajnok DVTK 
Jegesmedvéktől, majd nyertek a KMH 
Budapest, a Fehérvári Titánok és – már 
novemberben – a Vasas ellen.

A Dunaújvárosi Acélbikákkal vívott ta-
lálkozónak az adott jelentőséget, hogy ha 
a Fradi győz, biztos résztvevője a 2018 
januárjában megrendezendő négyes dön-
tőnek. Ennek megfelelően nagy lendülettel 
kezdtek a zöld-fehérek, hat és fél perc múl-
va már 2-0-ra vezettek, majd még az első 
harmadban háromra növelték a különbsé-
get. Félórányi játék után ugyan szépítettek 
a vendégek, ám a harmad vége előtt újabb 
gólnak örülhettek az FTC szurkolói. Aztán a 
következő játékrész elején Jereme Tendler, a 
Fradi kanadai légiósa harmadszor is betalált 
az Acélbikák kapujába, amivel kialakult az 
5-1-es végeredmény.

Így eldőlt, hogy az Újpest mellett a Fe-
rencváros, a MAC és a DVTK Jegesmedvék 
jutott be a legjobb négy közé. Folytatás ja-
nuár 19-én az elődöntővel, két nappal ké-
sőbb pedig jön a finálé – reméljük, a Fradi 
részvételével.

(m)

Ferencvárosi futsalbravúrok
A Ferencváros futsalcsapata két bravúros eredményt ért el november második 
felében az NB I-ben. Előbb legyőzte az addig százszázalékos éllovast, a Berety-
tyóújfalut, majd idegenben döntetlent játszott az UEFA Futsal Cup elődöntőjé-
be jutott Rába ETO gárdájával.

Az előző évadban az FTC – újoncként – kilencedik lett a tízgárdás élvonalban. Az új baj-
nokságot a Bőny elleni idegenbeli győzelemmel kezdték a zöld-fehérek, majd négyszer 
is vereséget szenvedtek, háromszor a Népligetben. Novemberben aztán megtáltosodtak 
a ferencvárosiak: előbb 3-0-ás sikert értek el otthon a Nyírgyulaj ellen, majd az addigi 
hat mérkőzését 34-9-es gólkülönbséggel letudó Berettyóújfalut fogadták az Elek Gyula 
Arénában.

A Fradiból többen is hiányoztak, és az 
előző meccsen kiállított játékos-edző, 
Safar Tony sem léphetett pályára. Már 
az első percben vezetett az FTC, majd a 
szünet után egyenlített a vendégcsapat, ám 
a zöld-fehérek azonnal újabb gólt lőttek. 
A hajrában kapusát lehozva támadott a 
Berettyóújfalu, amely egalizált, és a győz-
tes gólért harcolt. Ezt azonban az üres 
kapuba ívelő Horváth Benedek révén a Fe-
rencváros szerezte meg, amely így óriási 
meglepetésre megverte a bajnokesélyest.

Tíz nappal később a győri nézők nem hittek a szemüknek: a 21. percben már 3-0-ra 
vezetett a Fradi a nemzetközi porondon vitézkedő ETO otthonában. A második félidő kö-
zepére egyenlített ugyan a hazai gárda, ám ismét a mieink következtek: Komáromi Péter 
harmadik találatával két góllal elhúzott az FTC. A felzárkózó győriek folyamatosan kapus 
nélkül játszottak, a ferencvárosi halóőr, Vámosi Marcel azonban parádésan védett, így a 
hazaiak nem tudták kicsikarni a győzelmet. Az 5-5-ös végeredmény, különösen Győrött, 
hatalmas meglepetés.            M. S.

A példaképek közöttünk járnak
A magyar sportklubok közül elsőként 
a Ferencvárosi TC idén létrehozta Fair 
Play Bizottságát. A kezdeményezés-
sel szeretné évről évre megünnepelni 
azokat a példaképeket, akik itt járnak 
közöttünk. Az első Fradi Fair Play Díj-
átadó Gálát az Elek Gyula Arénában 
rendezték meg november 30-án.

Az eseményen részt vett Kamuti Jenő, a 
Nemzet Sportolója, a Nemzetközi Fair Play 
Bizottság elnöke, valamint Gyarmati And-
rea olimpiai ezüstérmes úszó és Bácsi Péter 
világbajnok birkózó a Fradi Fair Play Bizott-
ságának tagjaként. A stadion szpíkere, Szasza 
(Szendrey Zsolt) elénekeltette a jelenlévőkkel 
a Fradi-indulót.

Az Igazi Zöld-Fehér Hős kategóriában 
olyan ferencvárosi sportoló lehet a díjazott, 
aki az év vagy a szezon folyamán különleges 
sportemberi nagyságáról tett tanúbizonysá-
got. A Fradi Szív kategóriában pedig olyan magánszemély, cég vagy szervezet kaphatja 
meg az elismerést, aki/amely a klub számára fontos társadalmi ügyben támogatta a Fe-
rencváros törekvéseit. 

Az idei „hős” Patlók Olivér (képünkön) nyolcéves úszó lett, aki segítette Csabi nevű beteg 
sportoló társát, és különböző akcióival több száz ezer forintot gyűjtött számára. A „szív” 
díját Kékesi József kapta, aki az FTC valamennyi csapatjáték-szakosztályának mérkőzésein 
jelen van, és gyakran külföldre is elkíséri kedvenceit. A munkájából adódóan „Postás” 
néven közismert szurkoló az évtizedek alatt igazi intézménnyé vált a Ferencvárosnál. (ms)
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Helytörténeti 
kvíz
Ez alkalommal – tekintettel a 
kerület december 4-i születésnap-
jára – az idén esedékes évfordu-
lókkal kapcsolatban teszünk fel 
kérdéseket. A helyes válaszokat 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Hány évvel ezelőtt engedélyezte II. 
Ferenc, hogy a kerületet Franzstadtnak, 
azaz Ferencvárosnak kereszteljék?

A) 200
B) 220
C) 225

2. Hány esztendővel ezelőtt kapta meg 
– máig egyedüli magyarként – a Fradi 
legendás labdarúgója, Albert Flórián 
az Aranylabdát?

A) 40
B) 50
C) 60

3. Ferencváros idén második ízben lett 
Idősbarát Önkormányzat. Hány éve 
alkották meg az elismerést megalapozó 
„A teljesség felé” elnevezésű idősügyi 
koncepciót?

A) 5
B) 10
C) 15

4. Hány éves az idén a Kerület Nap-
jának is otthont adó Nemzeti Színház 
épülete?

A) 15
B) 20
C) 25

5. Idén 50 esztendős a Török Pál ut-
cai Pinceszínház. Milyen néven kezdte 
meg működését a teátrum?

A) Budapesti Ifjúsági Színpad
B) Magyar Színház
C) K2 Színház

6. Hány évvel ezelőtt hunyt el Ferenc-
város nagy szülötte, József Attila?

A) 70
B) 80
C) 100

Előző lapszámunk nyertese: Durmics 
Attila. Gratulálunk! Jutalma átvételével 
kapcsolatban e-mailben értesítjük. A he-
lyes megfejtés: 1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 

5 – C, 6 – B.

MESÉLJ
NEKEM, NAGYI!

Helyi érték
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Mindentudás Akadémiája
• Magánnyomozás Magyarországon  

tegnap és ma
December 4. (hétfő) 16.00 óra
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)
• Gasztrotörténeti szeminárium
Nemzetek étkezési szokásai, cukrász- és 
italtörténeti érdekességek
December 7. (csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem (Bakáts tér 1.)

Nordic walking haladó csoport
Téli egészségmegőrző séta
December 5. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Belső értékeink nyomában
December 5. (kedd) 14.00 óra
A foglalkozást Fried Zsófia tréner tartja
Dési Huber Művelődési Ház  
(Toronyház u. 17/B)

Karácsonyváró táncdaldélután
December 6. (szerda) 15.00 óra
Fellép: Endrődi Éva, valamint Gyémánt 
Valentin táncdalénekes
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)
A részvétel díjmentes

Mesélj nekem, Nagyi!
December 10. (vasárnap) 15.00 óra
A rendezvény célja, hogy lehetőséget és al-
kalmat biztosítson minél több minőségi idő 
eltöltésére nagyszülők és unokáik számára. 
Karácsonyt váró hangulatban mesével, 
közös énekléssel, teával, kakaóval, mézes 
süteménnyel, valamint apró kis ajándékkal 
várjuk mindazokat, akik csatlakoznak a 
programhoz.
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)

szó és ember
B. Révész László–Fenyő Márta: A fény
Az interjú- és dokumentumkötet a gyó-
gyításban sikeresen használt polarizált 
fényterápiába ad betekintést
December 12. (kedd) 14.00 óra
Boráros téri Könyvtár (Boráros tér 2.)

Kézműves foglalkozás 
Készülődés a karácsonyra
December 13. (szerda) 10.00 óra
Lenhossék u. 24–28.

Macska- és állatbarátok klubja
December 13. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Filmklub
Holdséta Nagyapával – KineDoc  
dokumentumfilm-vetítés
December 14. (csütörtök) 15.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől)

A Turay Ida színház előadása
Békeffi István–Stella Adorján: JANIKA 
Vígjáték 3 felvonásban, 2 szünettel
December 18. (hétfő) 15.00 óra
Az előadás megtekintése regisztrációhoz 
kötött, amit az alábbi elérhetőségeken 
tehet meg: személyesen az FMK  
információs pultjánál
telefon: +36/1/216-1300
e-mail: info@fmkportal.hu
Szereplők: Benkő Péter, Germán Lívia, 
Kovács Dézi, Kurkó J. Kristóf, Mikó 
István, Rubóczki Márkó, Somfai Éva, 
Sztárek Andrea, Vass János Pál, Xantus 
Barbara
FMK (Haller u. 27.)

Természetjárás
Fagyöngytúra a Budai Tájvédelmi  
Körzetben
December 21. (csütörtök) 10.00 óra
Találkozó: Széll Kálmán tér, 22-es busz 
végállomása
További információ: Kiss Ádám, tel.: 
06/70/212-1288

sakk-klub
December 5., 12. (kedd) 10.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Német társalgási klub
December 5., 12. (kedd) 10.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
December 5., 12. (kedd) 14.00 óra
Szerető Kezek Idősek Klubja (Friss u. 5.)

gyógytorna 
December 6., 13. (szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub  
Én táncolnék veled…
December 6., 13. (szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
December 6., 13. (szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga 
December 7., 14. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

számítógép- és mobiltelefon- 
tanácsadás
December 7., 14. (csütörtök) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola (Toronyház u. 21.)

Vízitorna 
December 8., 15. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda  
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Chikungtanfolyam 
Keddenként 11.00 óra
Lenhossék utca 24–28.

Fitnesz 60+ Balog Bíborka edzővel
1. csoport:  
minden hétfőn 10.00 óra
2. csoport:  
minden csütörtökön 10.00 óra
Sunbody – 4% Fitness edzőterem,  
Ráday u. 16. (Ráday–Erkel utca  
saroképület)

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javasla-
taikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Idősügyi programajánló

IDősüGy

A kezdő, középhaladó és haladó  
angolnyelv-tanfolyam, a középhala-
dó németnyelv-tanfolyam, valamint  
a kezdő és haladó számítógép-kezelői, 
mobileszköz-használati kurzusok a re-
gisztrált résztvevők számára a meghirdetett 
időpontokban és helyszíneken zajlanak.
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Ötfős kábítószer-kereskedő csoportot fogtak el
A rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ (TEK) műve-
leti egységének közreműködésével november 20-án délelőtt, egy 
IX. kerületi lakóház mélygarázsában kábítószer átadásakor érték 
tetten P. Csaba 44 éves szerb–magyar kettős állampolgárt és V. 
Zsolt 42 éves budapesti lakost, akitől nyolc kilogramm marihuánát 
foglaltak le. Ezzel egy időben a drog elosztására szolgáló lakásban 
elfogták a bűnözői csoport vezetőjét, a 27 éves S. Gergőt, valamint 
bűntársát, T. Sándor 63 éves budapesti lakost. A bűnszervezet ötö-
dik tagja, K. Károly 40 éves budapesti lakos a rendőri intézkedés 
elől menekülve kiugrott a lakás ablakából. A férfit, aki az esés 
következtében könnyű sérülést szenvedett, a TEK munkatársai a 
lakóház udvarán fogták el. A férfiak megalapozottan gyanúsítha-
tók azzal, hogy S. Gergő irányításával több hónapja terjesztettek 
kábítószert, amelyet szerbiai futárok hetente több alkalommal, 
7–10 kilós mennyiségekben, csempészésre átalakított gépjár-
művekben szállították Magyarországra. A nyomozók a férfiak 
lakásaiban házkutatásokat tartottak, amelyek alkalmával további 
két kilogramm marihuánát, a terjesztéshez szükséges eszközöket, 
illetve egy engedély nélkül tartott gázriasztó fegyvert találtak és 
foglaltak le. Lefoglaltak továbbá két nagy értékű luxus személy-
gépkocsit is. A nyomozás adatai szerint a bűnözői csoport tagjai a 
kábítószer-kereskedelmet szervezetten, egymás tevékenységéről 
tudva, egymást segítve, összehangoltan végezték. A rendőrök a 
férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, 
és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására. 

Vádat emeltek a társait felgyújtó hajléktalan ellen
Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére, 
több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt emeltek vádat 
egy hajléktalan férfi ellen, aki a Fővárosi Főügyészség szerint 
tavaly november 23-án, a József Attila-lakótelepen felgyújtotta 
társai fekhelyét, és ezzel egyikük halálát okozta. A bűncselekmény 
büntetési tételének felső határa 20 évig terjedő szabadságvesztés. 
A főügyészség MTI-hez eljuttatott közleményében azt közölte: 
a nyomozás során kiderült, hogy az ittas férfi – tisztázhatatlan 
okból és módon – meggyújtotta két, szintén ittas hajléktalantársa 
fekhelyét. Egyikük felébredt, észlelte a tüzet, majd megpróbálta 
társát lehúzni az akkor már lángoló matracról, ám ez nem sikerült. 
Az áldozat ruhája lángra kapott, amitől testfelszínének csaknem 
90 százalékát érintő, negyedfokú égési sérüléseket szenvedett, 
így az életét azonnal orvosi beavatkozással sem lehetett volna 
megmenteni. 

Rablóbanda ellen emeltek vádat
A ferencvárosi rendőrkapitányság eljárást folytatott rablás elkö-
vetése miatt B. Krisztofer, B. Erik és B. Nikolasz ellen. A három 
férfi április 7-én, egy IX. kerületi metróaluljáróban körbeállta a 
sértettet, és felszólította, hogy adja át a nála lévő pénzt. Benne a 
fenyegetés félelmet keltett, ezért odaadta a pénzét, az elkövetők 
pedig sietve távoztak a helyszínről. Az eljárás során a nyomozók 
a tetteseket beazonosították, elfogták, ügyüket pedig a napokban 
– vádemelési javaslattal – a kerületi ügyészségnek megküldték. 

Némi odafigyeléssel sok lakástűz megelőzhető lenne
A lakástüzek legfőbb forrása a tűzhelyekben, 
kandallókban, kályhákban használt nyílt 
láng, azonban komoly gondot okozhatnak 
a felelőtlenül elhelyezett, illetve magukra 
hagyott gyertyák, mécsesek is. Ezek észre-

vétlenül leverhetők, lángjuk pedig könnyen 
belekaphat a közelben lévő tárgyakba, füg-
gönyökbe, terítőkbe, bútorokba, és percek 
alatt kiterjedt lakástűz keletkezhet. Az ad-
venti koszorú által fellobbanó lángokat is 
többnyire az égve felejtett gyertyák okozzák. 
Annak érdekében, hogy elkerüljük a hasonló 
eseteket, az adventi koszorút helyezzük nem 
éghető anyagból készült felületre (fémre 
vagy hőálló üveglapra), és ne tegyünk a 
közvetlen közelébe más éghető anyagokat. 
A koszorún elhelyezett gyertyákat csak fel-
ügyelet mellett égessük, a helyiségből való 
távozás előtt pedig oltsuk el azokat.

A fenyőfa jellemző tulajdonsága, hogy 
kiszáradásával egyenes arányban nő tűz-
veszélyessége, ezért az ünnepet tönkretevő 
tűzesetek elkerülése érdekében javasoljuk: 
csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán 
kizárólag felnőttek gyújtsanak meg, a fát 
pedig ne helyezzük függöny közelébe, és 
lehetőség szerint rögzítsük, hogy ne tudjon 
eldőlni. A helyiségből való távozás előtt a 
gyertyákat el kell oltani, és a fáról a csillag-
szóró maradványát is el kell távolítani. Az 
esetleg fellobbanó lángok elharapódzását 
vizes pokrócokkal, vagy ha van, kézi tűzoltó 
készülék alkalmazásával lehet leggyorsab-
ban megakadályozni. Figyeljünk arra is, 
hogy amennyiben karácsonyfatűz alakul ki 
és a fán elektromos lámpafüzér van, csak 

azután kezdjünk oltani vízzel vagy vizes 
pokróccal, miután a lámpafüzér csatlako-
zóját kihúztuk a dugaljból!

Jó tanácsok:
• Az égő gyertyát, mécsest soha ne 

hagyjuk őrizetlenül otthonunkban.
• A gyertyát a huzat feldöntheti. Fontos, 

hogy ilyen esetben a láng ne érjen el 
semmilyen éghető anyagot, például 
koszorút, asztalterítőt.

• A meggyújtott gyertyát olyan stabil 
helyre kell rakni, ahol nem tud eldől-
ni, a közeléből pedig el kell tenni a 
gyúlékony anyagokat.

• Minden esetben legyen hőálló alátét 
a gyertya alatt. 

• A gyertya felett szintén nem lehet ég-
hető anyag, például függöny. Gondol-
junk arra is, hogy nyitott ablak esetén 
a huzat a láng fölé fújhatja a textíliát.

• A kanóc ne legyen hosszabb egy cen-
timéternél, ebben az esetben kisebb 
lesz a láng magassága.

• Soha ne hagyjuk teljesen leégni az 
adventi koszorún a gyertyát, ne vár-
juk meg, amíg az összes viasz elfogy, 
mivel az átforrósodott mécsestartó is 
tüzet okozhat.

(forrás: Fővárosi Katasztrófavédelem)

renDŐrségi hírek
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Advent Ferencvárosban
József Attila-lakótelep
Cipősdobozakció az Aszódi 
lakótelep rászoruló  
családjai számára. 

December 1–13.  
Az adományok fogadása a Toronyház 
utcai Közösségi Házban történik, 
nyitvatartási idő alatt.

December 10. (vasárnap)
9.00 Adventi kézműveskedés. 
Helyszín: Dési Huber István Művelő-
dési Ház
10.00 Adventi Matiné – Karácsonyi 
bábos Betlehemes – Magyar Népmese 
Színház
15.00 Gyertyagyújtás Szabó István 
református lelkész és Vas Imre ország-
gyűlési képviselő részvételével
Közreműködik: a Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium Géza 
Malac kórusa. 
Helyszín: Mária Valéria tér (Pöttyös–
Dési utca kereszteződés)

December 13. (szerda)
17.00 A Misztrál együttes karácsonyi 
koncertje
Helyszín: József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház, Toronyház u. 3/B

December 17. (vasárnap)
9.00 Adventi kézműveskedés. Hely-
szín: Dési Huber István Művelődési 
Ház
10.00 Adventi Matiné – Itt van a szép, 
víg karácsony…  
– a Katáng zenekar koncertje
15.00 Gyertyagyújtás 
Harsányi Gábor lelkipásztor, Kocsis 
Máté fővárosi képviselő és Bácskai 
János polgármester részvételével.
Közreműködnek: az Ugrifüles és a 
Méhecske Óvoda csoportjai.
Helyszín: Mária Valéria tér  
(Pöttyös–Dési utca kereszteződés)
16.00 Forrás Baptista Gyülekezet 
Adventi Koncertje
Helyszín: József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház, Toronyház u. 3/B
17.00 Albinoni Kamarazenekar  
koncertje

Helyszín: Dési Huber István  
Művelődési Ház
December 23. (szombat)
15.00 Gyertyagyújtás
Helyszín: Mária Valéria tér (Pöttyös–
Dési utca kereszteződés)

Aranykapu közösségi  
karácsony a József Attila. 
lakótelepen
December 13–17.
Nyitva tartás: hétköznap 15.00–20.00 
óráig, hétvégén 10.00–20.00 óráig. 
Nyitvatartási időben népi körhinta 
várja a gyerekeket 19.00 óráig. 

Idén első alkalommal, 
hagyományteremtő szándékkal 
szerveztük meg az Aranykapu 
Közösségi Karácsonyt a József Attila-
lakótelepi lakóknak. Kilenc faházban 
az itt élő alkotók kínálják egyedi, 
kézműves portékáikat. A kézműves 
sátorban a Betlehemi királyok című 
rajzpályázat alkotásait tekinthetik meg, 
illetve kézműves foglalkozásokon 
vehetnek részt. A Tinódi pékség 
előtti kisszínpadon karácsonyi 
programokkal, előadásokkal, zenés 
bemutatkozásokkal várjuk az 
érdeklődőket.

A programok helyszíne: Mária Valéria 
tér (Pöttyös–Dési utca kereszteződés), 
Tinódi pékség előtt

Ferenc tér
December 10. (vasárnap) 
17.30 Gyertyát gyújtanak: Kulpinszky 
Eleonóra önkormányzati képviselő és 
Koczor Tamás evangélikus lelkész.
„Az én karácsonyom” rajzpályázat 
eredményhirdetése, ajándékok átadása  
a gyerekeknek.

FERUPE Karácsonyi  
jótékonysági vásár
December 15., 16., 17. (péntek, 
szombat, vasárnap) 11.00–19.00

December 17. (vasárnap)
17.30 Gyertyát gyújtanak:  

Kállay Gáborné alpolgármester  
és Zila Péter református lelkész.
December 24. (vasárnap)
17.30 Gyertyát gyújtanak: 
Kulpinszky Eleonóra önkormányzati 
képviselő és Léta Sándor unitárius 
lelkész

Bakáts tér
December 10. (vasárnap) 
16.30 Gyertyát gyújtanak: Szebik 
Imre, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház nyugalmazott elnök-püspöke 
és Bácskai János polgármester.
Közreműködik: a Lónyay Utcai 
Református Gimnázium kórusa.
Gyertyagyújtás után a Bakáts tér 1. 
szám alatti házasságkötő teremben 
17.00 órai kezdettel az Albinoni 
Kamarazenekar koncertjét hallhatják. 

December 17. (vasárnap)
16.30 Gyertyát gyújtanak: Páll László 
református lelkipásztor, elnök-lelkész 
és Zombory Miklós alpolgármester. 
Közreműködik: a Ferencvárosi 
Művelődési Központ Női kara.
Gyertyagyújtás után a Bakáts tér 1. 
szám alatti házasságkötő teremben 
17.00 órai kezdettel az Csillagkórus 
koncertjét hallhatják. 

December 23. (szombat)
16.30 Gyertyagyújtás

Kálvin tér
December 23. (szombat)
Egész napos karácsonyi 
mesefilmvetítés óriáskivetítőn a Kálvin 
téren.
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www.myford.hu
Auto-Fort Ford Márkakereskedések

1044 Budapest,  Váci út 66-72.
Telefon: +361 452 9710
E-mail: autoszalon.vaci@autofort.hu
www.autofort.hu

1097 Budapest, Könyves K. krt. 3.
Telefon: +361 452 9720
E-mail: autoszalon.konyves@autofort.hu
www.autofort.hu

1215 Budapest, Védgát utca 45.
Telefon: +361 277 3755
E-mail: info@fordcentrum.hu
www.autofort.hu

egy órával tovább jár a metró hétvégenként
Decembertől péntek és szombat esténként a szokásosnál egy órá-
val tovább, 0 óra 30 percig jár a metró a fővárosban. A Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) a megváltozott utazási szokások 
miatt döntött az éjszakai közlekedés átalakításáról. A BKK szerint 
különösen pénteken és szombaton utaznak sokan éjfél után is a 
belvárosban, ezért decembertől a 2-es és a 4-es metró szerelvényei 
ezeken a napokon a megszokottnál egy órával tovább járnak. Új 
menetrendjük szerint a metrók az éjszakai üzemben egységesen 
10-10 percenként közlekednek majd mindkét vonalon. Az üzemidő 

bővítésével az eddigi éjszakai 
közösségi közlekedés kínálata 
nem csökken, azaz a metrósze-
relvények az eddig megszokott 
járatokkal együtt jelentősen 
bővítik a kényelmes, éjjeli utazási lehetőségeket. A BKK ezentúl 
is biztosítja a 6-os villamos éjjel-nappali közlekedését, és az éjszakai 
buszjáratok is változatlan kínálattal járnak.

Ismét itt a fényvillamos
A BKV idén immár kilencedik alkalommal indította útjára az 
adventi, karácsonyi és újévi időszak fővárosi látványosságát.  
A fényvillamossal – amely idén a pesti belváros mellett a budai 
oldalt is bejárja, sőt, Kispestre, Pestlőrincre, Újpalotára és Káposz-
tásmegyerre is eljut majd – január 7-éig utazhatunk.

Továbbra is a megszokott módon 
közlekedhet!
A BKK felhívja utasai figyelmét, hogy a mostanában terjedő valót-
lan információkkal ellentétben 2018. január 1-jétől is a megszokott 
módon lehet használni a közösségi közlekedési eszközöket, így egy-
előre nem lesz szükség a közlekedési kártya kiváltására. Tekintettel 
arra, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetésének feltétele az 
infrastruktúra teljes kiépítése, a BKK 2017 augusztusában elkezdte 
a beléptetőkapu-rendszer és az érvényesítő készülékek telepítését. 
Az első beléptetőkapukat a Deák Ferenc téri metróállomás Sütő 
utcai kijáratánál szerelték fel, míg az érvényesítő készülékekkel  
a H6-os HÉV Közvágóhíd végállomásán találkozhatnak az utasok.  

A következő időszakban folytatódik ezen eszközök engedélyeztetése 
és telepítése a metró- és HÉV-állomásokra. A BKK a rendszer éles 
indulásával kapcsolatban a megfelelő időben minden szükséges 
tájékoztatást megad majd.
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Etyeki házamat középső-ferencvárosi újépítésű, 2 szobás lakásra 
cserélném. További infó: ingatlan.com/24746638. Érdeklődni a 
06/30/251-8625-ös telefonszámon lehet.

Tulajdonostól eladó a Mester utcában egy 75 m²-es, 3 szobás, 
felújított, erkélyes lakás. Cirkófűtéssel, légkondicionálóval. Ára: 31 
millió forint. Telefonszám: 06/20/933-4258.

s.O.s. Keresek 1–1,5 szobás kiadó lakást polgári környéken. Tel.: 
06/70/949-4013.

JELENTKEZZ! Várunk a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet állományába felügyelő beosztásba, ha elmúltál 18, van 
érettségid, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy. Amit kíná-
lunk: br. 228 800 forint+juttatások. Várjuk fényképes önéletrajzod: 
fovarositoborzas@bv.gov.hu. érd.: 06/1/475-5546.

Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai 
munkára jó kommunikációs készséggel, 100 000 Ft+jutalék bére-
zéssel. érd.: 06/30/529-6446-os számon.

Bármilyen Népstadion-belépőjegyet és -műsorfüzetet veszek 
készpénzért! Tel.: 06/20/480-4556, e-mail: nepstadion2015@
gmail.com.

Keresek használt Zepter Bioptron lámpát, Színterápiát, Légterápi-
át és Ceragem ágyat, készpénzért! Érdeklődni: 06/20/529-9861.

Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.

Briliáns, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra áron! 
Dinasztiánk harmadik generációja vagyok. Hiszem, hogy a tisz-
tességes magatartásnak van jövője! Bp., XI. ker., Fehérvári úti 
Csarnok, földszint, virágsor (Porcelán-Ezüst Üzlet). Tel.: 209-4245.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes 
körű ügyintézéssel. 06/20/264-7752.

Gyűjteményem kiegészítésére hanglemezeket, műsoros kazettá-
kat keresek. Készpénzes fizetés: 06/20/363-2050.

apróhirDetés

meghívó

Igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ferencváros Önkor-
mányzatának képviselő-testülete 2017. december 27. napjától 
december 29. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére 
a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett aláb-
bi ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban 
ügyfélfogadás nincs.

2017. december 29-én, pénteken 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.)
Humánszolgáltatási Iroda (Lenhossék utca 24–28.)

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egysé-
geknél csökkentett létszámmal történik, az esetleges várakozá-
sért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését kérem!

Köszönettel: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Közmeghallgatás
Tisztelt Ferencvárosi Polgárok!
Tisztelt Helyi Lakosok és Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Ferencváros Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2017. december 14-én, a képviselő-testület ülését 
követően, de leghamarabb 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást 
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény értemében a közmeghallgatáson a helyi la-
kosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi köz-
ügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

Kérem, hogy kérdéseiket, javaslataikat 2017. december 8-áig 
küldjék el a kozmeghallgatas@ferencvaros.hu e-mail címre, vagy 
helyezzék be a Bakáts tér 14. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodán 
a „Közmeghallgatás” feliratú postaládába azért, hogy a közmeg-
hallgatáson ezekre érdemben válaszolhassunk.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a javaslat vagy a kérdés össze-
tettsége miatt a közmeghallgatáson nincs lehetőség a válaszadásra, 
akkor arra legkésőbb 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.

Minden érdeklődő véleményére, javaslatára, illetve megjelenésére 
számítunk!

Dr. Bácskai János polgármester

táJékoztató
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szabó Hunor  
(2017. szeptember 22.)

ferencvárosi gólyahír reJtvény

Hargitai Janka Zorka  
(2017. április 9.)

Vágvölgyi Miklós Péter  
(2017. április 12.)

Farkas Mátyás Balázs  
(2017. június 9.)

közösség

Kedves Olvasóink! Várjuk a kilenc hónaposnál fiatalabb kerületi babák fotóit 
a szerkesztoseg@ferencvaros.hue-mail címre Gólyahír jeligével!


