
 Áldott, békés karácsonyt, és örömökben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk olvasóinknak!
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Kerületünk díszpolgára lett Gera Zoltán
Ferencváros 226. születésnapjának előestéjén, december 3-án a Groupama Aréna rendezvénytermében adták át  
a kerület legrangosabb elismeréseit. Gera Zoltán válogatott futballistát díszpolgárrá avatták, a Nándori Cukrászda  
és a Ranyák Üvegtechnika vezetőjét, valamint a Corvinus Egyetemet Ferencvárosért végzett munkájáért tüntették ki. 
Díjaztak továbbá hivatali és egyházi dolgozókat, tudóst, sportolót és közösségépítőt is. A gálaműsort a 9.tv  
jóvoltából a televízió nézői élőben tekinthették meg.

A kerület országgyűlési képviselői, Csár-
di Antal és Kocsis Máté, Ferencváros és  
a testvérvárosok elöljárói, az önkormányzat 
cég- és intézményvezetői, illetve képviselői 
jelenlétében zajló rendezvény háziasszo-
nya, Köböl Anita köszöntötte az ünnepi 
est szónokait. Szeneczey Balázs főpolgár-
mester-helyettes, – akit rengeteg személyes 
élmény köt kerületünkhöz – átadta Tarlós 
István főpolgármester üdvözletét, majd el-
mondta: kiemelkedőnek tartja Ferencváros 
és a főváros együttműködését. Úgy véli, 

a három évtizede zajló városrehabilitáció 
közös sikerei hasonlóan eredményes jövőt 
vetítenek előre.

– „A nemzet közös ihlet” – kezdte beszé-
dét József Attila gondolatával Kocsis Máté. 
– Ez az ihlet tartja egyben a közösségeket. 
A közösségek pedig a haza alappillérei, 
közösségben érhetünk el nagy dolgokat – 
jelentette ki a parlamenti képviselő, majd 
kiemelte: kultúránk, értékeink védelme 
alapvető emberi kötelességünk, ennek 
érdekében pedig olyan példaképeket kell 

kitűzni, akik munkássága, élete zsinórmér-
tékül szolgál a jövő generációk számára. 
Ferencvárosban ilyen példakép többek közt 
Springer Ferenc, Lázár Ervin, József Attila, 
Angyal István, Magyar Zoltán, Kerényi La-
jos és Ravasz László. – Megtisztelő, hogy 
egy ilyen nagy múltú és fejlődő kerületet is 
képviselhetek a magyar országgyűlésben, 
mint Ferencváros – zárta gondolatait 
Kocsis Máté.
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Bácskai János Széchenyi István: Lovakrul 
című írásából vett idézettel nyitotta ünnepi 
felszólalását, mely ugyancsak a nemzeti kö-
zösség fontosságát hangsúlyozta a reformkor 
hajnalán. A városvezető emlékeztetett, kerü-
letünk volt annak idején az elmaradt világ-
kiállítás legnagyobb vesztese, azóta mégis 
számos beruházás (pl.: Nemzeti Színház, 
Művészetek Palotája) valósult meg az expo 
telkén. Ugyanígy elmaradt a mindannyiunk 
által várt olimpia, de remélhetőleg így is ki 
fog teljesedni mindaz a fejlődés, amit az öt-
karikás játékok biztosítottak volna. A polgár-
mester szerint 2018 a tervek esztendeje volt, 
melyek eredményeként jövőre befejeződik a 
Bakáts téri templom renoválása, megindul a 
legnagyobb fővárosi centrumkórház kialakí-
tása, de néhány éven belül új Duna-híd, 15 
ezres diákváros, valamint atlétikai stadion 
is épül majd Ferencvárosban. Hozzátette, 
jelen esztendő a felsőoktatási intézmé-
nyek fejlesztési elképzeléseiről is szólt.  
A Corvinus Egyetem – nagyszabású át-
alakítási tervei mellett – kollégiumot és 
sportuszodát létesít a Lónyay utcában,  
a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem új campusz-
szal költözik be a Lónyay 
utca–Kinizsi utca sarkán 
lévő épületbe, a Semmel-
weis Egyetem pedig új 
gyógyszerkutató közpon-
tot költöztet a 10 eszten-
deje bezárt Schöpf-Merei 
Kórház épületébe.

A beszédek után a Fe-
rencváros Napja alkalmá-
ból odaítélt kitüntetéseket 
adták át. Polgármesteri 
Elismerő Oklevélben ré-
szesült Balázs Krisztián, 
a Fradi ifjúsági válogatott 

tornásza; Dulin Jenő pszichológus, vitor-
lásversenyző; Fekete Dorina, az FTC ka-
jakozója; Kis Bernadette, a VertikaLAND 
baba-mama klub alapítója; Kokas Ferenc, 
a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola nyu-
galmazott igazgatója; Léta Sándor, a Bar-
tók Béla Unitárius Egyházközség vezetője; 
Petőné Prekup Dorina, a Polgármesteri és 
Jegyzői Kabinet titkársági csoportvezetője; 
valamint Rapi István, az önkormányzat ifjú-
sági és drogprevenciós referense.

Az egyik legrangosabb kerületi elismerés-
ként számon tartott Pro Urbe Ferencváros díj 
olyan magánszemélynek, szervezetnek vagy 
közösségnek adományozható, aki/amely Fe-
rencvárosért, annak fejlődéséért, értékeinek 
megőrzéséért tesz maradandót. Az elisme-
rést idén Nándori László aranykoszorús 
cukrászmesternek, a Nándori Cukrászda 
vezetőjének; Ranyák Györgynek, a világ-
sikerré vált orrszívó porszívót megalkotó 
Ranyák Üvegtechnika vezetőjének; valamint 
a gazdasági élet első számú képzőhelyének, 
a Budapesti Corvinus Egyetemnek ítélték 
oda. A díjat Lánczi András rektor vette át.

A Ferencváros Díszpolgára címet Gera 
Zoltánnak, az elmúlt évtizedek legsikere-

sebb és legnépszerűbb magyar labdarúgó-
jának adományozták. Az idén visszavonult 
közönségkedvenc 2004-től tíz éven át 
Angliában játszott, a Fradival pedig három 
bajnoki, öt Magyar Kupa- és három Szuper-
kupa-elsőséget szerzett. A válogatottban 97 
mérkőzésen 26 gólt szerzett, pályafutásának 
megkoronázása volt, amikor 37 esztendő-
sen a Portugáliának lőtt bombáját a 2016-os 
Európa Bajnokság legszebb góljának válasz-
tották. „Gerzson” visszavonulása óta a Fradi 
és a nemzeti válogatott szakmai stábjában 
tevékenykedik, ezzel kapcsolatos külföldi 
elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az 
átadón. Távollétében a díjat Orosz Pál, az 
FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette 
át. – Aki ismeri Zolit, tudhatja, hihetetlenül 
szerény fiú, és soha nem gondolta volna, 
hogy egyszer díszpolgár lesz Ferencváros-
ban – mondta az igazgató, majd a távolból 
megköszönte Gerának, hogy vele sikerült 
megnyerni a 29. bajnoki címet. 

Az esemény zárásaként Magos Bence, Fe-
rencváros újonnan megválasztott ifjúsági 
polgármestere mondta el bemutatkozó be-
szédét, majd a 2018-as év valamennyi díja-
zottja színpadra állt egy közös fotó erejéig.

A gálaesten a Concerto 
Budapest rézfúvósai klasz-
szikus és ragtime-tételeket 
játszottak, Lázár Balázs és 
Borbiczki Ferenc színmű-
vész pedig a Fradi négy 
stadionjának történetét 
elevenítette fel egy kü-
lönleges összeállításban. 
A rendezvényen közre-
működött a „humoralista” 
Sándor György, a Szabó 
Milán–Horváth Tamás 
labdazsonglőrpáros, vala-
mint Szűcs Gabi és swing 
zenekara is.

(Ferencváros)

Folytatás az 1. oldalról
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Kedves Ferencvárosiak! 
Áldott, békés ünnepet, és sikeres, boldog 
új évet kívánok minden kerületünkben 
élőnek és dolgozónak!

dr. Bácskai János,
Ferencváros polgármestere

Elismerték Ferencváros  
esélyegyenlőségi törekvéseit
31 cég, intézmény és szervezet vehette át a Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerés bronz, ezüst, illetve arany fo-
kozatát a Nemzeti Színházban december 3-án. A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett díjátadón és 
gálaesten azokat a munkáltatókat – köztük Ferencváros Önkormányzatát – ünnepelték, amelyek küldetésüknek érzik  
a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását.

A Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerést a Salva Vita Alapít-
vány 2010-ben azért vezette be, hogy támogassa az álláskereső 
fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók 
egymásra találását, valamint elősegítse a cégek fejlődését a mun-
kahelyi esélyegyenlőség terén. A díjat minden évben az EMMI, 
az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület és a Salva Vita közösen adja át.

A kitüntetés odaítélésének szempontjai között szerepel fogyaté-
kos személyek alkalmazása, szemléletformáló tréningek tartása, 
de a pályázó vállalhatja azt 
is, hogy akadálymentesítést 
végez sérült kolléga fogadá-
sára, illetve lépéseket tesz a 
megváltozott munkaképes-
ségű alkalmazottak megtar-
tására. Az alapítás óta közel 
50 munkahely szerezte meg 
az elismerés valamelyik fo-
kozatát.

– A cégeknek sokáig az volt 
a bajuk, hogy nem jelent-
keznek hozzájuk fogyaték-
kal élők, az érintettek pedig 
úgy érezték, nincs értelme 
pályázni, hiszen semmi 
esélyük álláshoz jutni – kö-
zölte Pulay-Virág Borbála 
programvezető, aki szerint a 
díj éppen ezen a problémán 
segít: a Fogyatékosságbarát 
logóval rendelkező munkál-
tatók állásajánlataira jóval 
nagyobb számban jelentkez-
nek megváltozott munkaké-
pességűek.

– A fogyatékkal élők is 
adófizető állampolgárok, már 

csak ezért is kötelességünk lehetőségeket biztosítani nekik – fogal-
mazott beszédében Simon Attila István. A szociális ügyekért felelős 
helyettes államtitkár szerint a magyar gazdaság egy ideje rájött, hogy 
alkalmazásuk nemcsak társadalmi küldetés és jótékonyság, hanem 
jól felfogott érdek is. – A kormány a teljes foglalkoztatottságot tűzte 
ki célul, azonban a megváltozott munkaképességű, dolgozni akaró 
emberek nélkül ez nem sikerülhet – jelentette ki a szakpolitikus, 
aki arról is tájékoztatott, hazánkban jelenleg közel 700 ezer meg-
változott munkaképességű polgár él, közülük pedig mindössze 200 

ezren rendelkeznek állással, 
így van hová fejlődni. Arról 
is beszélt, számos cég még 
mindig inkább befizeti a re-
habilitációs hozzájárulást – 
idén 80 milliárd forint érke-
zett az államkasszába ezen a 
címen –, semhogy teljesítené 
az 5 százalékos foglalkozta-
tási küszöböt. 

Ferencvárost a díj bronz fo-
kozatával tüntették ki, melyet 
Bácskai János polgármester 
és Kelemen Miklós Sándor, 
a Humánszolgáltatási Iroda 
hallássérült munkatársa vett 
át. Az indoklásban kiemelték 
az önkormányzat érzékenyítő 
tréningjeit és a szakmai szer-
vezetekkel való jó együtt-
működését. Az ünnepségen 
kilenc megváltozott munka-
képességű személy részesült 
Példakép díjban, egyvalaki 
pedig Munka-Társ díjban. 
Az eseményen Agárdi Szil-
via vak énekesnő lépett fel. 

T. D.
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Új Nemzedék Díjat nyert  
a H52 projektje
A meghirdetett nyilvános szavazás eredményeként a Ferencváros Önkormány-
zata által működtetett H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér „Nyár52” projektje 
nyerte el az egymillió forintos jutalommal járó Új Nemzedék Díjat. A rangos 
elismerést Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, valamint 
Vincze Géza, az Új Nemzedék Központ ügyvezetője adta át december 3-án  
az Akvárium Klubban.

A Youth Hungary 2018 konferencián gazdá-
ra talált az Új Nemzedék Díj, melyet azért 
hoztak létre, hogy példamutató és példaér-
tékű közösségi kezdeményezésekre hívják 
fel a figyelmet. Az elismerést idén, egy kö-
zösségi szavazás eredményeként, a „Nyár52 
– Minden napra egy program” című projekt 
vihette haza.

A rendezvényt Novák Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára nyitot-
ta meg. Kiemelte, az önkéntesség egyre 
népszerűbb a diákok körében és általában 
Magyarországon. – Az élet nagy részében 
azt tesszük, amit mások elvárnak tőlünk, az 
önkéntesség viszont arról szól, amit mi sze-

retnénk csinálni, és amire saját elhatározá-
sunkból áldozunk időt, pénzt. Ezért nagyon 
jó, hogy egyre több tinédzser választja ki-
kapcsolódásként, hasznos tevékenységként 
a másokon való önzetlen segítést – fogal-
mazott.

– A kutatások arról árulkodnak, sok fiatal 
azért nem önkénteskedik, mert nem hívják, 
nem szólnak neki, hogy van olyan tevé-
kenység, amibe bekapcsolódhatna. Ezért 
fontosak az Új Nemzedék Díj pályázatai, 
amelyek bevonják őket az önkéntességbe, 
és megmutatják nekik, hogy ez által jobb 
emberek lehetnek – emelte ki Illés Boglárka 
ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért fele-
lős helyettes államtitkár, majd ismertette  

a szavazás ered-
ményét, misze-
rint a 2018-as Új 
Nemzedék Díjat 
a „Nyár52 – Min-
den napra egy 
program” című 
projekt nyerte, 
kilenc szavazattal 
megelőzve a má-
sodik helyezettet.

(forrás:  
ujnemzedek.hu)

Jól teljesítő roma tanulókat jutalmaztak
Példamutató, önmagukat roma származásúnak valló, hátrányos helyzetű diákoknak adtak át laptopokat  
a Bakáts téri házasságkötő teremben december 12-én. Az ünnepséget a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak 
műsora színesítette.

A 2000-ben Ferencváros Önkormányzata által alapított „deák” 
Közalapítvány az iskolák által felterjesztett azon diákokat támo-
gatja, akik nehéz körülményeik ellenére – tanulmányi, sport vagy 
közösségi aktivitás terén – példát mutatnak társaiknak.

A jelenlévőket Leskó Emese, a „deák” Közalapítvány kuratóriu-
mi tagja köszöntötte, majd felhívta a díjazottak figyelmét arra: ne 
felejtsék el tanáraiknak, edzőiknek, szüleiknek is megköszönni a 
támogatást, hiszen a siker létrejöttében ők is nagy szerepet vállaltak. 

Oláh Anna, Ferencváros Önkormányzatának esélyegyenlőségi 
referense elmondta: maga is mély szegénységben élő roma csa-
ládból származik, sokszor cipője sem volt az iskolába járáshoz, 
szívós, kitartó munkával mégis három diplomát szerzett. – Egyetlen 
esélyünk a kiemelkedésre: a tanulás – hangsúlyozta.

A laptopokat Klujber Róbertné, a közalapítvány elnöke és Oláh Anna 
adta át, miközben Leskó Emese felolvasta a díjazottak méltatását. 

A díjazott diákok névsora:
Óvári Réka (Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 
EGYMI); Danyi Diána, Danyi Sándor, Lichtenstein Ramóna, Sztojka 
Vanessa (József Attila Általános Iskola és AMI); Balogh Vanessa 
Barbara, Tóth Jázmin Bianka (Ferencvárosi Sport Általános Iskola 
és Gimnázium); Hurai István Aladár, Pereji Ferenc, Szilágyi Me-
lina, Trieb Bence (Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola) 

(forrás: ferencvaros.hu)

A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 
munkatársai 2018 nyarán a szünidő min-
den napjára olyan programokat szervez-
tek, amelyek illeszkedtek az évszakhoz, 
és amelyek felejthetetlen élményeket 
nyújtottak a hátrányos helyzetű gyerekek, 
fiatalok és családok számára. Voltak töb-
bek közt strandolni, kirándulni, sütöttek 
lángost, készítettek fagyit, számhábo-
rúztak, de a hűsítő vízibomba-csata sem 
maradt el. 

A kitüntetett programsorozat nem ré-
sze alaptevékenységüknek, tehát az 
iroda valamennyi kollégája önkéntesen 
végezte az ezzel kapcsolatos teendőket. 
A projekt eredményességét bizonyítja, 
hogy valóban kitágította az iroda határait: 
programjaik és táboraik során több buda-
pesti helyszínen (Terror Háza Múzeum, 
Füvészkert, kispesti vízes játszótér) és 
településen (Velence, Balatonfenyves, 
Bánk, Kemence) jártak. A 312 résztve-
vővel zajlott projekt sikerén felbuzdulva 
mindenképpen megtartják az alapötletet, 
amelyet az iskolai szünetekben újragon-
dolva valósítanak majd meg.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden ferencvárosi lakosnak, 
Ferencváros Önkormányzatának, 
valamint a FESZGYI munkatár-
sainak, hogy szavaztak ránk, és 
türelmesen viselték, hogy a kam-
pány során nagyon sűrűn kértük a 
részvételt több fórumon is! 

A H52 csapata
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Ferencváros ikon a városfejlesztésben
Átadták az idei Hild János-díjat, amellyel a Magyar Urbanisztikai Társaság a városfejlesztésben kimagasló eredményt 
elérő településeket, illetve személyeket ismeri el. Az ez évi díjat a XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata nyerte el,  
a korábban már kitüntetett Ferencváros pedig dicsérő oklevelet vehetett át a városrehabilitációban elért sikereiért.

A legnagyobb múltú szakmai 
szervezet ötven esztendeje, 1968 
óta adja át a Hild-díjat, amelyet 
a IX. kerület 22 évvel ezelőtt ka-
pott meg. A városrész fejlesztését 
Ongjerth Richárd, a Magyar Ur-
banisztikai Tudásközpont vezető 
főtanácsadója méltatta. Elmond-
ta: Ferencváros fogalom, egyfaj-
ta ikon a településfejlesztésben, 
a kerület ezen a téren végzett 
munkáját 1986 óta folyamatos-
ság és következetesség jellemzi. 
Hozzátette, a IX. kerület volt a 
budapesti rehabilitáció úttörője, 
ami pillangóeffektust kiváltva 
terjedt tovább más városrészek-
re. Az 50. évfordulós találkozón 
Szűcs Balázs, Ferencváros főépí-

tésze vette át az elismerő okle-
velet, majd összegezte az eddig 
elért eredményeket. Kiemelte, 
a dinamikus fejlődés ellenére  
a kerület élhető maradt: nőtt a 
zöld felületek aránya, emelke-
dett a lakosságszám és a gyere-
kek száma, valamint javult az itt 
lakók képzettsége. A tömbreha-
bilitáció egyik legnagyobb ho-
zadékának nevezte, hogy olyan 
új, komplett városrészek jöttek 
létre, mint a Millenniumi város-
központ, ahová rengeteg multicég 
költözött, munkát biztosítva ezzel 
az itt élő, jól képzett fiatalságnak. 
– Ferencváros otthonos, lakható 
kerületté vált – tette hozzá.

T. D.

Rekordjutalmat kaptak rendőreink
A Ferencváros Önkormányzatától kapott hatmillió forint támogatásnak 
köszönhetően idén a IX. kerületi rendőrkapitányság rekordösszegű jutal-
mat oszthatott ki: az állomány közel kétharmada, 105 fő részesült anyagi 
és erkölcsi elismerésben. A kerületi rendőrök nyáron megmentették  
az Anna and the Barbies frontemberének életét, az együttes pedig hálából 
fellépett a rendezvényen.

A Vágóhíd utcai Bolgár Művelődési Házban 
rendezett jutalomosztáson Bácskai János 
polgármester köszöntötte a kiemelkedően 
teljesítő rendőröket. A városvezető örömmel 
tudatta: a tavalyi statisztikák szerint Ferenc-
város, a bűnesetek felderítésében, Budapest 
23 kerületéből az előkelő harmadik helyet 
szerezte meg. A képviselő-testület pedig – 
honorálva a szép eredményt – megduplázta 
a rendőrség jutalomkeretét. – Az általános 
rendőrhiányt ellensúlyozandó szeretnénk 
tisztességes béreket és kedvet biztosítani 
ahhoz, hogy rendőreink itt maradjanak a 
kerületben – tette hozzá a polgármester. 

– Volt olyan év, amikor 600 felett volt 
a járműfeltörések száma, és több 
mint száz autót loptak el Fe-
rencvárosból. Ehhez képest 
idén összesen négy gépkocsi 
tűnt el – mutatott rá a bűnese-
tek jelentős visszaszorulására 
Ámán András rendőrkapitány, 
majd hozzátette: amellett, hogy 
a kerületben soha ilyen kevés 
bűncselekmény nem történt, 
mint ebben az esztendőben, 
a ferencvárosi zsaruk évek 
óta egyre hatékonyabban 

találják meg az elkövetőket, és mind 
nagyobb arányban zárják le eredmé-
nyesen az ügyeket. 

Az év végi jutalomosztási ünnepség 
fellépő vendége Pásztor Anna volt, aki 
zenekarával, az Anna and the Baries 
tagjaival „hálakoncertet” adott ren-
dőreinknek. Idén nyáron ugyanis – 
amikor az együttes 
nagykoncertet 
tartott a Buda-
pest Parkban 
– egy meg-
szállott ra-
jongó késsel próbált rátámadni Annára. A ferencváro-

si zsaruk azonban a szórakozóhely biz-
tonsági őreivel karöltve villámgyorsan 
elfogták az őrülten viselkedő férfit, aki 
azóta letartóztatásban várja ítéletét. –  

A rend őrei precíz munkát végeztek, 
kedvesek és megértőek voltak. 

Ezzel a minikoncerttel szeret-
ném meghálálni, amit értem 

tettek – mondta Anna, aki 
lázasan, fájó torokkal is 

vállalta, hogy énekel 
megmentőinek.

 T. D.
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Megünnepelték  
advent első vasárnapját
A karácsonyra való lelki felkészülés 
jegyében Ferencváros három részén –  
a József Attila-lakótelepi Mária Valé-
ria téren, Belső-Ferencvárosban  
és a Ferenc téren – is meggyújtották  
az adventi koszorú első gyertyáját. 

A Mária Valéria téren az Ugrifüles és a Mé-
hecske Óvodából érkező gyermekek énekelve 
köszöntötték advent első vasárnapját. Sajó 
Ákos önkormányzati képviselő szerint bár a 
nyári napforduló óta a nappalok folyamato-
san rövidülnek és nő a sötétség, a várakozás 
Jézus születésére mégis fényt hoz a szívünk-
be. Arra kérte a megjelenteket, felejtsék el a 
drága ajándékokat, az ünnep anyagiasságát, 
és inkább annak lelkiségére koncentráljanak.

– Ha a házamat gyertyákkal, égőkkel és fenyőágakkal díszítem, 
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, ízletes ételeket 
főzök, de a családom felé hiányzik a szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint szakács – utalt Kálmán József plébános egy idézettel arra, 
milyen könnyen tévesztjük szem elől az igazi célt karácsonykor. 
Az ünnepség végén az atya és a képviselő közösen gyújtották meg 
az adventi koszorú első gyertyáját.

Belső-Ferencvárosban idén – a templomfelújítás munkálatai mi-
att – nem a megszokott, Bakáts téri helyszínen, hanem különböző 
fedett helyiségekben várják a karácsonyt. Így volt ez december 

2-án is, amikor a Dunamelléki Református 
Egyházkerület Ráday utcai székháza adott 
otthont az első adventi ünnepségnek. Bács-
kai János polgármester ez alkalommal is 
felhívta a megjelentek figyelmét arra, hogy 
a várakozás idején fokozottan gondoljunk 
azokra, akik hiányt szenvednek, hogy nekik 
is szép legyen az ünnep. A gyertyagyújtásban 
Kocsev Miklós, a Károli Gáspár Református 
Egyetem dékánja segédkezett, az eseményen 
a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 
alsó tagozatos kórusa adott műsort.

Advent első vasárnapján a Ferenc téren 
egész napos ingyenes programsorozattal 

várták a családokat. Ferencváros Önkormányzata és a Vertika-
LAND baba-mama klub közös rendezvényén gyermekruhabörzét, a 
Pancs-gasztroplacc jóvoltából termelői piacot, valamint kézműves 
foglalkozást tartottak; a karácsonyi dekorációk a Liliput Családi 
Bölcsőde segítségével készültek. A vásári finomságokról a Paletta 
Budapest és a Vekni pékség gondoskodott. 11 órakor megérkezett 
a Mikulás is, akit a megjelent gyermekek énekelve fogadtak. A 
nagyszakállú puttonyából mindenkinek jutott egy-egy csomag, 
ami csokit, almát és egy ingyenes állatkerti belépőt tartalmazott. 
Emellett Bácskai János polgármester és az esemény háziasszonya, 
Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselő valamennyi szü-
lőnek átnyújtott, egy Ferencváros gyerekeknek című könyvet is.  

A programok között volt a felnőttek számára szerve-
zett adventikoszorú-készítés, a Ferenc teret körbejáró 
Dottó-vonat, valamint a Makám együttes fűtött sátor-
ban megtartott koncertje is. A tér közepén felállított ka-
rácsonyfa elé pedig a lakosok tehették le a rászorulók 
számára gyűjtött adományaikat, amelyeket a szervezők 
eljuttattak a Fehér holló utcai Gyermekek Átmeneti Ott-
honába. A beérkező felnőttruhákat pedig a kerületi LÉ-
LEK Programon keresztül osztják ki hajléktalanoknak. 
Az elcsendesülés, a várakozás időszakába lépve este fél hat-
kor felkapcsolták a Ferenc tér ünnepi fényeit, majd Bácskai 
János, Szeidel Péter plébános, valamint két környékbeli 
kislány közreműködésével az adventi koszorú (a Ferenc téri 
virágbolt ajándéka) első gyertyája is lángra gyúlt.
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Gyertyagyújtás bronzvasárnap
A reményt szimbolizáló második ad-
venti gyertyát gyújtották meg Ferenc-
város három pontján december 9-én. 
Erdélyi testvérvárosunk, Sepsiszent-
györgy ajándékaként a Ferenc tér egy 
betlehemmel is gazdagodott.

A József Attila-lakótelepen megjelentek el-
sőként a Weöres Sándor iskola Gézamalac 
kórusát hallgatták meg, majd Szabó István 
református lelkész hívta fel a gyermekek 
figyelmét arra, hogy a szenteste is egy szü-
letésnapi buli, csak éppen Jézus Krisztusé. A 
szülinapokon pedig azért vagyunk hálásak, 
hogy az ünnepelt világra jött, és ismerhetjük 
őt. Jézus születésével és feltámadásával is 
örömet hozott, ezért a lelkész arra kérte a 
résztvevőket, a megváltó idén ne maradjon ki 
a karácsonyukból. Az esemény végén Görgényi Máté önkormányzati 
képviselő és Szabó István együtt gyújtotta meg az adventi koszorú 
második gyertyáját. 

Belső-Ferencvárosban a Polgármesteri Hivatal tanácstermében gyúj-
totta meg a remény gyertyáját Kálmán József plébános és Zombory 
Miklós alpolgármester, aki ünnepi beszédében felidézte az adven-
tikoszorú-készítés eredetét, majd emlékeztetett: a világító gyer-

tyák számának 
emelkedése a nö-
vekvő fényt szim-
bolizálja, amelyet 
Isten Jézusban 
a várakozóknak 
ad karácsonykor. 
Hozzátette, ad-
ventkor a Kirá-
lyok Királyának 
érkezésére emlé-
kezünk, környeze-
tünket, szívünket 
és emberi kapcso-
latainkat is rendbe 
tesszük, elcsende-
sülünk, barátaink-

kal, szeretteinkkel is több időt töltünk együtt. Kálmán József ki-
emelte: a Szentírásban nem talált olyat, hogy vásároljunk, vegyünk 
karácsonyfát, továbbá semmilyen étkezési tanács sincs benne. Az 
Ecseri úti Szent Kereszt templom plébánosa Márk evangéliumából 
idézett: „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”, majd 
arra buzdította a jelenlévőket, hogy a kórusok hallgatása közben 
emelkedjenek ki a hétköznapokból és csináljanak helyet lelkükben 
az Úr eljöveteléhez. A közös gyertyagyújtás után a Csillag Kórus, 
a Szent Kereszt plébánia énekkara, valamint a Ferencvárosi Mű-
velődési Központ Női Kara adott ünnepi műsort.

Második éve gyújtanak gyertyát a decemberi vasárnapokon 
a Ferenc téren, hogy az itt lakók is közösségben élhessék meg  
a várakozás örömét. Az ötletgazda-szervező, Kulpinszky Ele-
onóra önkormányzati képviselő elmondta: a második gyer-
tyagyújtásra – most először – épített betlehem is került Fe-
rencvárosba, melyet testvérvárosunktól, Sepsiszentgyörgytől 
kaptuk. A csodás ajándékot a Makkai Péter református lelkész 

vezette, sérült embereknek mindennapi segítséget nyújtó Írisz 
Ház tagjai készítették szőlővenyigéből és más egyszerű, termé-
szetes anyagokból, szimbolizálva Jézus születésének puritánságát.  
A különleges ünnepségen Makkai Péter osztotta meg adventi gon-

dolatait, majd a résztvevők elénekeltek két karácsonyi dalt, végül a 
kis erdélyi csapat segítségével meggyújtották a reményt jelképező 
gyertyát.

T. D.
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Mikulás járt a roma gyerekeknél
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is megrendezte Mikulás-ünnepségét az FMK színháztermében. 
A meghívott rászoruló gyermekeket nemcsak a nagyszakállú lepte meg ajándékokkal, de a családok egy színházi  
előadáson is részt vehettek.

A ferencvárosi romák minden évben megtartják a maguk szervezte 
Mikulás-ünnepséget, amelyre azokat a kerületben élő vagy dolgozó 
családokat hívják meg, amelyeknek még Mikulás-csomagra sem 
telik. – Nem számít, hogy roma vagy nem roma származású valaki, 
mindenkit szívesen látunk, aki segítségre szorul – mondta el Tar 
József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
aki köszöntőjében azt is elmesélte, ő maga elhagyott gyermekként, 
sokat nélkülözve nőtt fel a nagyszülei felügyelete alatt. 

Az ünnepséget Csányi Dávid színművész szavalata nyitotta, majd 
a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmben szereplő Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola minikórusa adott műsort. Az FMK 
zsúfolásig telt színháztermében ezután a Karaván Művészeti Alapít-
vány interaktív gyerekelőadását láthatta a közönség, majd kerületi 
néptáncosok mutatkoztak be, a hamisítatlan roma hangulatot pedig 
a Lashe Shave Együttes szállította. A rendezvény végén megérkezett 
a nagyszakállú is, aki 400 finomságokkal teli csomagot osztott ki a 
gyerekeknek, melyet Bácskai János polgármester ajándéka: szintén 
400 darab édességcsomag egészített ki.

T. D.

A megújult jégcsarnokban  
jótékonykodtak a diákok
Hatodik alkalommal hívták adománygyűjtő Mikulás-korcsolyázásra a kerületi iskolákat képviselő diákpolitikusok 
választóikat, akik rászoruló gyerekeknek szánt ajándék fejében léphettek pályára a 20 év után felújított  
Lobogó Jégcsarnokban.

Ferencváros összes iskolájából érkeztek tanulók a József Attila-la-
kótelepre, hogy egy vidám korcsolyázással segítsék a nehéz sorsú 
gyermekeket. A rendezvényre ugyanis egy otthonról hozott ajándék 
volt a belépő, amit a szervezők a Fehér holló utcai Gyermekek 
Átmeneti Otthona és a bölcsőde hátrányos helyzetű lakóinak aján-
lottak fel. Cserébe a diákönkormányzat képviselői helyben sütött 
gofrival és teával várták 
a sportolni vágyókat. A 
gyűjtőpontként szolgáló 
asztalok idén is roska-
dásig teltek meg aján-
dékokkal, melyeket az 
esemény végén szétvá-
logattak, becsomagoltak 
és szaloncukorral díszí-
tettek. A felajánlásokat 
néhány nappal később 
Magos Bence ifjúsá-
gi polgármester és a 
FEGYIÖK vezetői adták 
át a kicsiknek.

A kerületi iskolások 
és a környéken lakók körében egyaránt népszerű Lobogó utcai 
jégcsarnokon mély nyomot hagytak az elmúlt évtizedek, ezért 
az önkormányzat közel 30 millió forint ráfordítással felújította  
az épületet. A munkálatok során kijavították a pálya kupolarészé-
nek elöregedett, kilyukadt poliészter felületét, valamint üvegváz 
erősítésű réteget képeztek a teljes belső felületen. Rendbe hozták 

a leázott külső vakolatot, kifestették a belső tereket és kicserélték 
a régi gumitégla aljzatburkolatot. Továbbá új tárolószekrények, 
asztalok és székek is kerültek a megszépült sportlétesítménybe.

Bácskai János polgármester – aki maga is korcsolyát húzott –  
az átadóünnepségen arra hívta fel a figyelmet, hogy ha már azon 
kevés kerület közé tartozunk, amelynek saját jégcsarnoka van, ahol 

valamennyi ferencvárosi 
kisiskolást megtanítanak 
korcsolyázni, meg is 
kell becsülnünk azt. 

– Nagy lépés ez a szak-
osztály életében is, hi-
szen legkisebbjeink ezen 
a pályán lépnek először 
jégre, itt válogatjuk ki a 
tehetségeket, és edző-
ink is itt tréningeznek 
a versenyzőpalántákkal 
– mondta el köszöntő-
jében Hudák Gábor, az 
FTC jégkorong-szakosz-
tályának vezetője. Bár a 

Ferencváros huszonötszörös magyar bajnok hokicsapata évtizedek 
óta nem szerzett elsőséget, a vezető úgy véli, a szakosztály 150 
utánpótláskorú jégkorongosával esély nyílik felnevelni egy újabb 
bajnokgenerációt. 

T. D.
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Sport advent idején
A Velünk Mozog Ferencváros! jelszó égisze alatt rendezett adven-
ti családi sportnapot az önkormányzat december 7-én. A Vendel 
Sportcsarnokban szülők és gyermekeik játékos feladatokban és 
élvezetes sportágakban méretetthették meg magukat. A szervezők 
kézműves foglalkozással is készültek, hogy a kilátogató gyere-
kek tobozból és papírból karácsonyi ajándékokat készíthessenek  
a szülőknek, testvéreknek. 

A létesítmény emeletén Mikulás-akadályverseny várta a kisebbe-
ket, akik olyan ügyességi játékokat próbálhattak ki, mint a koordi-
nációs létra, a helyből távol ugrás és különféle gyorsasági feladatok. 
A földszinti sportpályán pedig ugrálóvár, lengőteke, célba dobás 
és floorball hívogatta a családokat. Az előre regisztrált gyerekek 
Ferencváros sportpólója mellett ajándékot és szaloncukrot is kaptak 
a Mikulástól.

T. D.

Sepsiszentgyörgyi tanulók Ferencvárosban
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesü-
lete (FERUPE) az Ádám Jenő Zeneiskola 
dísztermében tartotta immár hagyományos 
Mikulás-napi ünnepségét december 7-én.

A vendégeket – köztük a Ferencváros erdélyi test-
vérvárosából, Sepsiszentgyörgyről érkezett diákcso-
portot – Bersényiné Fülöp Ibolya, a FERUPE elnöke 
köszöntötte, majd a MÁV Szimfonikus Zenekar 
mutatott be keresztmetszetet Csajkovszkij klasszi-
kus karácsonyi művéből, a Diótörőből. A gyerekek 
megismerhették a darab történetét és a zenekar által 
használt hangszereket is. Közben megérkezett a Mi-
kulás, aki a IX. kerületi gyermekek által felajánlott 
mesekönyvekért cserébe csokoládét, szaloncukrot és 
mandarint adott. A könyvadományokat a sepsiszent-
györgyi csoport hazavitte, ahol iskolatársaik közt 
szétosztják. A határon túl élő magyarajkú tanulók 
a könyvekben található elérhetőségeken keresztül 
felvehetik a kapcsolatot ferencvárosi diáktársaikkal, 
így új, életre szóló barátságokat köthetnek, melyek 
erősítik a nemzeti együvé tartozást.

(forrás: ferencvaros.hu) 

Élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók
Tartós élelmiszereket (többek közt rizst, cuk-
rot, lisztet, étolajat), ételkonzerveket, valamint 
egy rúd bejglit tartalmazó ajándékcsomagokat 
osztottak ki nehéz sorsú ferencvárosi családok 
közt december 12-én az FMK-ban. A 400 darab, 
egyenként mintegy 3000 forint értékű adomány 
Kocsis Máté országgyűlési képviselő segítségé-
vel érkezett a IX. kerületbe. Az eseményen Tar 
József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetője megköszönte a felajánlást, 
majd elmondta: nagyon hálás, amiért Kocsis 
Máté személyesen is ellátogatott a csomagosztás-
ra, valamint amiért egy olyan politikus képviseli 
a kerületet, aki mindig megtartja a szavát.

A 6-os számú választókerület parlamenti képvi-
selője rövid köszöntőjében kijelentette, ezután is 
igyekszik betartani minden ígéretét, és azon fog 
dolgozni, hogy minél inkább a ferencvárosiak 
segítségére lehessen. Hozzátette, az élelmiszer-
csomagokat a legjobb szívvel adja át, hiszen ha 
csak egy picit is jobbá, szebbé tudja tenni velük 
az ünnepet, már megérte. Azt is elmondta, Tar 
József személyében egy remek embert és kivá-
ló vezetőt ismert meg, akivel nagyszerűen tud 
együttműködni. Végezetül áldott karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánt a megjelenteket, akik 
ezt követően átvehették a pakkokat.

V. L.
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Bronz a jégen
Végéhez érkezett a curlingesek 2018-as Magyar 
Kupa-sorozata. A korábbi eredmények alapján a 
ferencvárosi csapatok közül a legjobb négy közé 
az FTC Jaguars jutott el. A Kamaraerdei Curling 
Clubban az elődöntőben a zöld-fehérek a Team 
Palancsa nevű együttessel csaptak össze, és 9-5-re 
az újpestiek győztek.

A bronzmérkőzésen a Fradi gárdája a másik ág 
vesztese, a Vasas SC Girling csapata ellen lépett 
jégre. A ferencvárosiak végig kezükben tartották 
az irányítást, és magabiztos, 10-3-as győzelmet 
arattak. Így az eredményhirdetésen a „jaguárok” 
felállhattak a dobogóra.

Hári Boglárka duplázott
Jól szerepeltek a Ferencváros sportolói a tekézők utánpótlás-bajnokságain. Kiemelkedően teljesített az ifjúsági világ-
bajnok, Hári Boglárka, aki két számban is megvédte tavaly szerzett címeit, és a harmadikban sem hiányzott hozzá sok. 
Ezen felül két ezüst- és három bronzérmet szereztek a zöld-fehérek.

A tekesportban hagyomány, hogy az egyes korosztályokban külön-
böző helyszíneken szervezik meg az utánpótlás-bajnokságokat. A női 
ifjúsági (U23) és serdülő (U18) ob-t a budapesti BKV-csarnokban, 
a férfi ifjúsági bajnokságot a székesfehérvári Köfém-csarnokban, a 
serdülő ob-t pedig Szentgotthárdon bonyolították le.

Az ifjúsági nők mezőnyében az első napi 120 gurítás után Hári 
Boglárka volt a legjobb, ezzel megnyerte az egyéni bajnokságot. 
A másnapi sprintversenyben tíz-tíz teli és tarolás szerepelt a páros 
mérkőzések programjában, Hári egészen a döntőig jutott, ahol vé-

gül kevéssel kikapott. A kiírás értelmében a sprintben elért legjobb 
eredményt hozzáadják az előző napi teljesítményhez, ezzel alakul 
ki az egyéni összetett sorrendje. A sprintben Boglárka jól gurított, 
így nem volt kérdés, hogy az egyéni összetettben is ő nyeri az ob-t.

A serdülőknél Hegedűs Tímea szintén három érmet vihetett haza. 
Az egyéni és az egyéni összetett versenyben ezüst, míg a sprintben 
bronz jutott a Fradi tekézőjének. A férfiak ifjúsági bajnokságán Né-
meth Attila egyéniben és egyéni összetettben is a harmadik helyen 
végzett.                  (ms)

Szupersiker harmincnyolc év után
Hatalmas küzdelemben, a döntetlenül végződött rendes játékidő után ötméteresekkel győzte le a Ferencváros vízilab-
dacsapata a görög Olympiakoszt a 2018-as Európai Szuperkupa-döntőben. Ezzel a zöld-fehérek közel négy évtized 
után nyerték meg ismét a trófeát.

Tavaly novemberben a Bajnokok Ligája-győztes Szolnoki Dózsa 
és az Euro-kupa nyertese, a Ferencváros csapott össze a Szuper-
kupáért a Komjádi uszodában. Akkor a végén 6-6-ra egyenlített 
a Fradi, ám az ötmétereseket jobban lőtték a szolnokiak, így övék 
lett a serleg. Varga Zsolt, az FTC 
vezetőedzője azt mondta: „Ez egy 
történet első fejezete, de megyünk 
előre, a kitűzött célok irányába”. 

Aztán tavasszal ismét megnyer-
te a Ferencváros az Euro-ligát, 
majd 18 esztendő után a magyar 
bajnokságot, az ősz utolsó napján 
pedig feltehette a koronát egész 
éves teljesítményére. A Fradi-tá-
bor ezúttal is nagyszerű hangu-
latot teremtett a Komjádiban. Az 
Olympiakosz elleni mérkőzésen 
az első gólt a tavaly még szolnoki 
Younger lőtte, ezután elsősorban a kapufák eltalálásában jeles-
kedtek a zöld-fehérek, így a nagyszünetre 4-2-es görög előnnyel 
vonultak a csapatok. Egy újabb kapufa után Mitrovics szépített, 
majd következett a meccs fordulópontja: Vogel Soma büntetőt 
védett. Az FTC kapusa továbbra is parádézott, elöl Varga Dénes 

kétszer betalált, ezzel visszavette a vezetést a Ferencváros. A pireu-
sziak egyenlítése után ismét Varga volt eredményes, és egygólos 
Fradi-előnnyel kezdődött az utolsó negyed. Mitrovics találatát 
követően a zöld-fehérek már-már kezükben érezhették a trófe-

át, ám a görögök megmutatták, 
nem véletlenül nyerték meg idén 
a BL-t: 7-7-tel zárult a viadal.

Következtek az ötméteresek, az 
első görög lövés a kapufán csat-
tant. Innentől lépéselőnyben volt 
az FTC, majd a negyedik körben 
ismét a kapufát találták el a pireu-
sziak, így ha Kállay Márk nem 
hibáz, a Ferencvárosé a serleg. 
Nem hibázott, így 38 év után 
ismét a legnépszerűbb magyar 
csapat emelhette magasba az 
Európai Szuperkupát.

A győztesek: Gárdonyi András, Gór-Nagy Miklós, Nikola Jaksics, 
Jansik Szilárd, Kállay Márk, Mezei Tamás, Sztefan Mitrovics, 
Német Toni, Pohl Zoltán, Aaron Younger, Varga Dénes, Vámos 
Márton, Vogel Soma. 

                M. S.

Tízből tíz
Parádéztak a Ferencvá-
ros versenyzői az akro-
batikus torna országos 
bajnokságon. A zöld-fe-
hérek tíz kategóriában 
tíz egységet indítottak, 
és valamennyi dobo-
gós helyen végzett. Az 
újoncoktól a 13–19 éves 
korosztályig hat arany-, 
valamint két-két ezüst- és bronzérmet szereztek a Fradi fiataljai. A gyermekeknél 
Dimeth Nikolett (egy-egy első és második hely), a youth korosztályban pedig Szö-
vetes Julianna (1-1 ezüst és bronz) volt a legeredményesebb.
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Fradi-érmek a páston
A Ferencváros tőrözői az év során számos remek eredményt értek el. Legutóbb  
a Magyar Kupában vitézkedtek, ahol három korosztályban összesen öt érmet  
szereztek.

A felnőttcsapatok versenyében a megfiatalított, Dékány László, Széki 
Bence, Szemes Gergő összetételű Ferencváros először a Budakalász 
együttesével csapott össze, és 45-32-es győzelmet aratott. Említést 
érdemel, hogy a 2003-as születésű Szemes mindhárom asszóját 
megnyerte, és csupán három találatot kapott. Az elődöntőben a 
legerősebbnek tartott Törekvés ellen 45-37-re győzött a Fradi, Gergő 
ezúttal is valamennyi csörtéjét sikerrel vívta meg, mindössze hat 
tust értek el vele szemben. A fináléban – ahol Balázs Péter is pástra 
lépett – a Bp. Honvéd túl nagy falatnak bizonyult a mieink számára, 
a piros-fehérek 45-35-re megnyerték a találkozót. Szemes azonban 
ismét remekelt: két győztes asszó után az utolsót döntetlennel zárta. 
A tavalyi aranyérmes Fradiból ketten is visszavonultak, így ez az 
eredmény nem várt bravúr volt.

A szlovák tőrözők részvétele miatt nemzetközi egyéni versenyben 
öten képviselték az FTC-t, közülük a 16-os táblára egyedül Széki 
Bence került fel. A nyolcas döntőben a későbbi ezüstérmestől vere-

séget szenvedett, és végül 
a nyolcadik helyen zárt.

A kadetkorosztályban négy 
ferencvárosi jutott a nyolc 
közé. Szemes Gergő meg-
állíthatatlan volt, megnyerte 
a viadalt. A lányoknál a hét 
fradista közül hárman vívhattak a helyezésekért. Tölgyesi Zsófia 
Réka bekerült az elődöntőbe, és mivel ott kikapott, bronzérmes lett.

A juniorok mezőnyében is folytatódott a Szemes-show. Gergő 
a fináléig menetelt, ott azonban nem bírt a nála három évvel idő-
sebb riválisával, így ezüstérmet vehetett át. A csapatversenyben 
két együttest is indított a Fradi. Az FTC I (Gál Botond, Horváth 
Soma, Madura Máté, Szemes Gergő) a második csapat és a Törek-
vés legyőzésével jutott a döntőbe, majd letarolta a Bp. Honvédot. 
Mondani sem kell, Szemes valamennyi asszóját megnyerte.    M. S.

Magyar Zoltán újabb elismerése
Ha december, akkor Prima Primissima. A Demján Sándor üzletember által alapított díjat 2003 óta olyan személyek 
kapják meg, akik munkásságukkal sokat tettek a magyar tudomány, művészet és kultúra fejlesztéséért. Sport  
kategóriában 2006 óta ítélik oda az elismerést, amelyet idén Magyar Zoltán, a Ferencváros kétszeres olimpiai bajnok 
tornásza vehetett át.

A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma és a VOSZ tíz 
kategóriában, három-három jelölt közül választja ki a győz-
teseket. Magyar sport kategóriában 2012-ben már jelölt, így 
Prima díjas volt a Fradi lólengés-specialistája, Magyar Zol-
tán. A kiváló tornász a montreali és a moszkvai (1976, 1980) 
olimpián, valamint három-három világ- és Európa-bajnoksá-
gon nyert aranyat, csapatban pedig bronzérmet szerzett a 
moszkvai ötkarikás játékokon. Pályafutása során nyolcszor 
volt az év tornásza, háromszor az év sportolója, megkap-
ta az FTC örökös sportolója címet, és egy új elemet is 
elneveztek róla (Magyar-vándor).

Szakedzői és állatorvosi diplomát szerzett, a ’80-as 

évek végén a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke volt, 
jelenleg a MOB elnökségi tagja. A Magyar Tornaszö-

vetségnek 2011-ben lett az elnöke, azóta kétszer is új-
raválasztották.

Számos elismerése közül kiemelkedik a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje, a Magyar 
Örökség díj és a Pro Urbe díj, 2015-től a Nemzet 
Sportolója. Megkapta a Ferencvárosért emlékérmet, 
2016-ban pedig Ferencváros díszpolgára lett.

Az FTC és a magyar sport egyik kiemelkedő 
alakja december 13-án töltötte be 65. életévét.

        (MS)

Újabb világbajnok a Ligetben
Jó úton halad az utánpótlás-nevelés a magyar női kézilabdában, ezt bizonyítja a nyári 
junior-világbajnokságon megszerzett aranyérem is. A válogatottban hárman képvisel-
ték a Ferencvárost, januártól pedig egy negyedik vb-győztes is a Népligetben szerepel 
majd.

A 19 esztendős, balkezes Kluj-
ber Katrin jobbátlövőként és 
jobbszélsőként is rendkívül 
hasznos játékos. A dunaújvá-
rosi születésű hölgy a helyi 
Kohászban kezdett kézilab-
dázni. Az NB I-ben 2015-ben 
mutatkozott be, és tagja volt 
az EHF-kupát nyert újvárosi 
együttesnek. 2016-ban ő lett 
Magyarországon az év után-
pótlás-játékosa. Tavaly a ju-
nior-vb-n is megcsillogtatta 

tehetségét, negyven gólt lőtt, és beválasztották az All Star-csapatba. 
Az idei hazai rendezésű junior-világbajnokságon egyik kulcsembere 
volt a magyar válogatottnak, ötven találatával ő volt a legeredmé-
nyesebb játékosunk. A norvégok ellen 28-22-re megnyert döntőben 
a ferencvárosi Háfra Noémival együtt 8-8 gólt lőtt.

Az utóbbi időben családi okok, illetve sérülés miatt több fontos 
játékos is kivált a Fradiból, ezért a vezetők szerették volna meg-
erősíteni az együttest. Sok más klubbal ellentétben, amelyek légió-
sokkal oldják meg problémáikat, a zöld-fehérek ezúttal is követték 
az általuk választott utat, azaz egy fiatal magyar játékost igazoltak 
Klujber Katrin személyében. Ő pedig nagyon büszke arra, hogy 
Elek Gábor vezetőedző hívta, és szeretné mihamarabb meghálálni 
a bizalmat.                 (ms)
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Az ünnep közösen az igazi
Második alkalommal nyitotta meg ka-
puit a Lakótelepi Közösségi Karácsony 
és Vásár a József Attila-lakótelep 
központjaként számon tartott Mária 
Valéria téren. A rendezvény az önkor-
mányzat és a civilek összefogásának 
legszebb példája, melynek köszönhe-
tően számos helyi kézműves vállalkozó 
kapott bemutatkozási lehetőséget.

A Tinódi pékség előtt felállított hatalmas 
fénykapu és a hangulatosan kivilágított 
kilenc faházikó már messziről hívogatta a 
látogatókat, akik helyi alkotók, civil szerve-
zetek és alapítványok kézműves portékáiból 
válogathattak. A lakótelepi művészek között 
találkozhattunk olyan óvónővel, aki gyer-
mekkora óta imád ékszereket készíteni, és 
most végre vállalkozást épített hobbijára; 
egy másik bódéban pedig babahordozási 
tanácsadóból lett gyerekruha-webáruház 
tulajdonostól vásárolhattuk meg magyar 
kézműves anyukák textiltermékeit. A de-
cember 12–16. között nyitva tartó vásárból 
nem maradhatott el az ínycsiklandó lacipe-
csenye és a testet-lelket átmelegítő fűszeres 
forralt bort sem. A fűtött sátorban kézműves 
foglalkozásokon, előadásokon vehettek részt 
az érdeklődők, a gyerekeket pedig népi kör-
hintával várták.

– Ez a rendezvény keretet ad ahhoz, hogy 
több figyelmet szenteljünk egymásnak, hogy 
az itt élők igazi közösséggé formálódjanak 
– mondta köszöntőjében Kállay Gáborné, 
aki szerint ma ez hiányzik leginkább társa-
dalmunkból. Úgy véli, manapság mindenki 
sietve zárja magára az ajtót, amikor hazaér, 
ezért fel kell tennünk magunkban a kérdést: 
képesek vagyunk-e beengedni másokat az 
életünkbe? – Meg kell értenünk, hogy csak 

az emberekkel való kapcsolatokban teljesed-
het ki a létünk, és rajtunk múlik, egészséges 
társadalomban nőnek-e fel gyermekeink. 
Ez advent üzenete is – tette hozzá az alpol-
gármester.

A Dési Huber Művelődési Ház és a La-
kótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért 
Egyesület (LÉK) közös szervezésében 
megvalósuló rendezvény egy 2017-es, civil 
ötleteket támogató, közösségi adománygyűj-
tő kampányból indult, amelyhez a József  
Attila-lakótelepiek sora csatlakozott. A vásár 
megnyitóján Pelsőczy László színművész 

adta elő József Attila: Betlehemi Királyok 
című versének megzenésített változatát, 
majd a telepi ovisok és kisiskolások bet-
lehemes játéka melengette meg a jelenlé-
vők szívét. A közösségi eseményen szinte 
minden helyi civil szervezet képviseltette 
magát: az Anyahajó Anyaközpont és Csa-
ládi Kikötő, a Bartók Táncegyüttes, a Szabó 
Ervin Könyvtár, a H52 Ifjúsági Iroda, az 
Írisz Családi Kör, a Medáliák Művészeti és 
Oktatási Egyesület, valamint a Garabonciás 
Együttes mind foglalkozásokkal vagy előa-
dásokkal várta a közönséget.    T. D.

Karácsonyoztak a sérült gyerekek
Ferencváros két gyógypedagógiai intézményének tanulói ünnepelték együtt a karácsonyt a H52 Ifjúsági Irodában.  
A Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) meghívására érkezett értelmi sérült gyermekeket 
ünnepi műsorral, ajándékokkal és karácsonyfadísz-készítő foglalkozással lepték meg.

A vendégeket Magos Bence ifjúsági polgármester köszöntötte, aki 
Szent Miklós legendájáról mesélt egy történetet. Ezután a többségé-
ben középsúlyos értelmi fogyatékkal élő gyerekeket nevelő Gát utcai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Gyógypedagógiai Intézmény, 
valamint a Down-szindrómásokat nagy számban oktató Friss utcai 
Dió Általános Iskola tanulói betlehemes játékot nézhettek meg a 
József Attila Általános Iskola kisdiákjai jóvoltából. 

A vidám produkciót követően a diákképviselők az általuk vásárolt, 
édességekből álló ajándékcsomagokat adták át a meghívottaknak, 
majd kezdetét vette a karácsonyfadísz-készítő foglalkozás, ahol a 
résztvevők egyszerűen kivitelezhető, mutatós papírdíszeket hajto-
gattak. A szervezők végül uzsonnával, süteményekkel kínálták a 
közönséget.

T. D.
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Idősügyi programajánló
IDŐSÜGY

Ferencváros Önkormányzata 
„A teljesség felé” program-
sorozat részeként 2019-ben 
is színes és tartalmas ingye-
nes rendezvényekkel várja  
a kerületi időseket. Program-
jaink minden kedves résztve-
vőjének és a megvalósításban 
közreműködő segítőnknek, 
partnerünknek áldott, békés 
karácsonyt, és szeretetben, 
egészségben megélt sikeres új 
évet kívánunk!

Kállay Gáborné alpolgármester,  
Ladányi Erika idősügyi koordinátor

Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Január 3., 10., 17., 24., 31. 
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Január 4., 11., 18., 25. 
(péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda 
(Lobogó u. 1.) 
Molnár Ferenc iskola uszoda 
(Mester u. 19.)

Európa 2024 „Egészséges 
Élmény” természetjáró 
gyaloglóprogram

Vajdahunyad vár, Mezőgazda-
sági Múzeum látogatása
Január 5. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Hősök tere, M1-es 
metróállomás
A programon való részvétel  
előzetes regisztrációhoz kötött:
E-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es 
mellék

Nordic walking séta 
haladóknak

Január 8. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28.

Mindentudás 
Akadémiája 

• Ókori szeminárium: Ehnaton 
fáraó és az egyistenhit

Január 8. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény 

(Ráday u. 18., bejárat az Erkel 
utca felől)
• Híres francia királyi ékszerek
Január 31. 
(csütörtök) 15.30 óra
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Gyógytorna
Január 9., 16., 23., 30. 
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.) 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B) 

Belső  
értékeink nyomában

Január 9. (szerda) 14.00 óra
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled… 
Január 9., 16., 23., 30. 
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Január 9., 16., 23., 30. 
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Orvosi előadás
Időskori mozgásproblémák
Január 10. 
(csütörtök) 14.30 óra
Előadó: dr. Soós Klára orvos
Parajdi Sópince 
(Vámház krt. 11.)

A sport, ami teljessé 
tesz – Így lettem én…

Kopeczky Lajos vendége Havasi 
Mihály, a Fradi „mindenese”
Január 14. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvétel
előzetes regisztrációhoz kötött:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es 
mellék
Claro Bisztró (Ráday u. 35.)

Macska- és állatbarátok 
klubja

Január 16. (szerda) 17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

Európa 2024  
kardiogyaloglás

Január 17. 
(csütörtök) 10.00 óra
Helyszín/gyülekező: Ferenc tér
A programon való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: 215-1077/392-es 
mellék

Filmklub
Január 17. 
(csütörtök) 15.00 óra
Avanti! – amerikai vígjáték, 140 
perc (1972)
Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel 
utca felől)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Január 21. (hétfő) 10.00 óra
Kurkumás lencseleves illatos 
csirketagine kuszkusszal
József Attila-lakótelepi Közös-
ségi Ház (Toronyház u. 3/B)

Board Game Café –  
Szenior-társasjáték- 
klub

Január 22. (kedd) 15.00 óra
Ferenc krt. 17. alagsor, lejárat 
az üzlethelyiségből

Demencia Kávézó
Január 28. (hétfő) 16.00 óra
A programon való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött:
E-mail: idosugy@ferencvaros.hu 
Telefon: 215-1077/392-es 
mellék
Café Delion Bistro 
(Ráday u. 11.)

Cukorbetegklub
Január 29. (kedd) 14.30 óra
FESZ Oktatóterem
(Dandár u. 28.)

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések, 
tanfolyamok:

Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Dési Művelődési Ház): 
hétfőnként 11.00 óra 
Haladó angolnyelv-tanfolyam 

(Dési Művelődési Ház): 
csütörtökönként 11.00 óra 
Kezdő angolnyelv-tanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 14.00 óra 
Középhaladó angolnyelv-tanfo-
lyam (Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 15.00 óra 
Haladó angolnyelv-tanfolyam 
(FMK): csütörtökönként 
14.00 óra
Középhaladó németnyelv-tan-
folyam (FMK): péntekenként 
11.00 óra

Számítógépes tanfolyamok
Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium 
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői és 
laptoptanfolyam csütörtökön-
ként 12.30 órától.

Mobileszköz-használati kurzus 
csütörtökönként 13.30 órától.
Ericsson haladó számítógép-ke-
zelői képzés péntekenként 
15.00 órától, Ferencvárosi Sport 
Iskola (Telepy u. 17., bejárat  
a Tűzoltó utca felől) 
Kezdő számítógép-kezelői tan-
folyam hétfőnként 8.30 órától
Haladó számítógép-kezelői tan-
folyam hétfőnként 10.00 órától
Weöres Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium (Toronyház u. 21.)

Általános számítógép-kezelői 
képzés keddenként 16.30-tól
Mobileszköz-használati tanfo-
lyam keddenként 17.30-tól

Regisztrációhoz  
nem kötött  
klubfoglalkozások

Festőklub (Szerető Kezek 
Idősek Klubja):  
keddenként 14.00 óra 
Sakk-klub (FMK):  
keddenként 10.00 óra 
Német társalgási klub (FMK): 
keddenként 10.00 óra 
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra

A Turay Ida Színház előadására a Ferencvárosi Művelődési Központban (2019. február 19. 11.00 óra, Zilahy Lajos: AZ UTOLSÓ SZEREP), 
valamint a Turay Ida Színház kamaradarabjára a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban (2019. február 25. 15.00 óra, ABIGÉL TITKAI Piros 
Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész előadásában) a jelentkezéseket 2019. január 2-ától fogadjuk! Az előadások a kerületi 60 év 
felettiek részére ingyenesek. Egy személy legfeljebb két nézőt regisztrálhat az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: teljesseg9ker@gmail.com, Telefon: 215-1077/392 mellék
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Egyenlő hozzáférés a tanuláshoz
Az utóbbi évek sikerintézményében, a Mester utcai Molnár Ferenc Két- 
tannyelvű Általános Iskolában mutatták be december 7-én a Komplex 
Instrukciós Program (KIP) képzői kézikönyvét, melynek segítségével a mód-
szer hatékonyabb oktatása válik lehetővé. 

Ferencváros több 
részén kihívás, 
hogy kis területen 
belül is igen hete-
rogén szociokultu-
rális hátterű lakos-
ságot találni, azaz 
nagyon eltérhet az 
ott élők végzett-
ségi és jövedel-
mi szintje. Ilyen 
a Mester utca és 
környéke is, ahol 
a Molnár Ferenc 
iskolának erre a KIP bevezetése volt a vá-
lasza. A program lényege, hogy erősen épít 
a kiscsoportos munkára, amelyet jól struk-
turáltan használ, és pontos szerepeket oszt 
a teamek egyes tagjaira. A gyerekek ezáltal 
egyenlő hozzáférést kaphatnak a tanuláshoz, 
és minden diák az egyéni képességeinek 
megfelelő felelősséggel rendelkezik a mun-
kában. Továbbá azt erősíti, amiben a gyer-
mek jó, és amit hozzá tud tenni a csoporthoz.

A kívül-belül megújult iskola – ahol a belül 
nem csupán a beltereket, de a szellemieket 
is jelenti – sikere nem újkeletű: míg a vál- 
ságidőszakban 230 tanuló járt ide, manapság 
630-an koptatják a padokat. – Ez egy hosz-
szú, áldozatos munka eredménye, amelynek 
egyik kulcsa a KIP 2008-as bevezetése volt, 
mely mind a tanárok, mind a szülők, mind a 
diákok megelégedésére szolgált. Ettől fogva 
javultak az iskola eredményei, és így vált 
egyre vonzóbbá az intézmény – mondta 
el Török Alfréd (képünkön), az iskola idén 
„Pro Facultate Ferencváros” díjjal kitüntetett 
igazgatója. A KIP meghonosításán kezde-
tek óta dolgozó Digitális Esélyegyenlőség 

Alapítvány elnöke,  
a kötet felelős 
kiadója, Koródi 
Bálint hozzátette: 
fontos a mai nap 
is, ám a legfonto-
sabbak a minden-
napok, amikor ezt 
a módszertant a ta-
nórai tevékenység 
során használják. 

Az Európai Unió 
t ámoga tásáva l 
megvalósuló „KIP 

On Learning” projektben – melynek része-
ként a bemutatott kézikönyv is elkészült 
– képzőkként vesznek részt a Molnár peda-
gógusai, akik segítségével néhány eszten-
deje a komáromi Feszty Árpád Általános 
Iskolában is bevezették a programot. A két 
intézmény képzői jelenleg a projektbe be-
kapcsolódó felvidéki, magyar tanítási nyelvű 
oktatási intézmények tanárait készítik fel a 
KIP alkalmazására Ógyallán és Ferencváros 
testvérvárosában, Királyhelmecen.

A bevezetéshez szükséges pedagógus-to-
vábbképzés segédanyaga a KIPokos címet 
kapta, a gyakorlatra összpontosító, érthető, 
világos nyelvezetű kötet összeállításában 
pedig oroszlánrészt vállaltak a IX. kerületi 
tanárok. A cél egy könnyen használható, 
példákkal gazdagon illusztrált könyv lét-
rehozása volt, amely eredményesen járul 
hozzá a pedagógiai projekt terjesztéséhez. 
Megjegyzendő, hogy a módszert kiegészí-
tő DigiKIP applikációt – melynek leírása 
ugyancsak megtalálható a kötetben – a Mol-
nár Ferenc iskola oktatói fejlesztették ki.           

 M. K.

Karácsonyi 
kvíz
A helyes válaszokat a szerkesz-
toseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.

1. Advent a Szent András apostol 
napjához (november 30.) leg- 
közelebb eső vasárnappal kezdődik 
és karácsonyig (december 25.) tart. 
Hány hetes az advent  
a görögkatolikusoknál?

A) 6 
B) 7 
C) 8

2. Hány gyertya volt az első, 
szekérkerékből kialakított adventi 
koszorún Hamburgban 1839-ben?

A) 4 
B) 12 
C) 23

3. Milyen névnap esik december 
25-ére?

A) Ádám, Éva 
B) István 
C) Eugénia

4. Mit jelent eredetileg a jászol 
szavunk?

A) Bölcső 
B) Etetővályú 
C) Padlás

5. A magyar hagyomány szerint 
mikor kell leszedni a feldíszített 
karácsonyfát?

A) Újév napján, január 1-jén
B) Vízkeresztkor, január 6-án
C) Február 2-án, az év 33. napján

6. Melyik testvérvárosunk ajándé-
ka a Ferenc téren idén felállított 
betlehemes?

A) Sepsiszentgyörgy 
B) Királyhelmec 
C) Beregszász

Előző lapszámunk nyertese: Vass 
Tibor. Gratulálunk! Jutalma átvéte-
lével kapcsolatban e-mailben értesít-
jük. A helyes megfejtés: 1 – B, 2 – B, 

3 – C, 4 – A, 5 – C, 6 – A.

 

– Még szerencse, 
hogy a karácsonyi 
vásárban kaptam 
megfelelő méretű 

fenyőtalpat,  
Szabó néni!

Plafonig 
érő fa

OKTATÁS
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Csak jó válaszok vannak
Ferencváros másfél évtizede aktívan vesz részt az AIDS elleni küzdelemben azzal, hogy a WHO által 1988-ban kijelölt 
világnaphoz (december 1.) kapcsolódóan színes, prevenciós programokat szervez kerületi diákoknak. Idén sem volt  
ez másként: előbb egy általános, ám gyakorlati szempontokra koncentráló, a fiatalok figyelmét is lekötő tájékoztatót 
kaptak Simich Ritától, majd az Itt és Most Társulat improvizációs előadását láthatták. 

Tíz IX. kerületi általános és középiskola 
tanulói töltötték meg a FMK színháztermét 
november 30-án, ahol Ferencváros októ-
berben megválasztott új diákpolgármeste-
re, Magos Bence (képünkön) köszöntötte  
a hallgatóságot. Elmondta, a nap célja a pre-
vención, a segítségnyújtáson és a tájékozta-
táson túl az is, hogy társadalmi egyetértés 
alakuljon ki az olyan népegészséget érintő 
ügyekben, mint például az AIDS betegség.

Simich Rita, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
munkatársa lendületes, fiata-
lokat is bevonó előadásában 
a legfontosabb információkat 
mondta el a HIV-fertőzésről 
és AIDS-betegségről (a HIV 
a vírus neve, az AIDS a már 
kialakult betegségé, azaz min-
den AIDS-es HIV-fertőzött, 
de nem minden HIV-fertőzött 
AIDS-es), továbbá eloszlatta 
a kórt övező tévhiteket, és ki-
tért a megelőzés módszereire 
is. Elmondta, a HIV vírus a 
levegőn elpusztul, azaz – az 
interneten terjedő rémhírekkel 
ellentétben – például fertőzött 
rajzszögbe ülés során nem le-

het elkapni. Nem terjed uszodában, WC-ülő-
kén, tüsszentéssel, közös pohár- vagy evő-
eszköz-használattal, de még fogorvosnál 
sem. Sőt, az orvosi kezelésben részesülő 
HIV-fertőzött sem fertőz tovább. Terjed 
viszont vérrel, anyatejjel és testnedvekkel 
– így például szexuális úton. Különös is-
mertetőjegye, hogy nagyon hosszú ideig 
képes lappangani, ami alatt folyamatosan 
gyengíti az immunrendszert.

A fertőzés megelőzhető óvszerhaszná-
lattal (a tanács szerint senki se válassza  
a legolcsóbbat, sem a lejárt szavatosságút,  
a használtat pedig nem szabad a WC-be dob-
ni!), ám főként a tartós monogám kapcsolat 
csökkenti az infekció esélyét. Ha valaki-
ben mégis felmerül a gyanú, hogy fertőzött 
lehet, módja van anonim AIDS-szűrésre.  
A HIV-pozitívak élete állandó orvosi fel-
ügyelettel és soha abba nem hagyható 

gyógyszerszedéssel jár, így 
viszont tünetmentes, teljes 
életet lehet élni, sőt, egy fertő-
zöttnek is születhet egészséges 
gyermeke. 

– Csak jó válaszok vannak 
– ezt már Varju Nándor, az Itt 
és Most Társulat tagja mondta  
a hallgatóságot aktívan bevo-
nó előadás elején, amelynek 
témája természetesen a szexu-
alitás volt. 11 óra után az FMK 
aulájában és termeiben ifjúsá-
gi és egészségügyi szervezetek 
csoportfoglalkozásokkal, kví-
zekkel, játékokkal, valamint 
anonim AIDS-teszttel várták 
a résztvevőket.

M. K.

Szoptatással a mellrák ellen
A születés a világ talán legcsodálatosabb eseménye, az azt követő szoptatási időszak pedig különösen meghitt, hiszen 
egyedülálló kapcsolat alakul ki az anya és csecsemője között. Ez nem csupán lelkileg van jó hatással mindkettőjükre:  
az orvosok megfigyelték, hogy a minél tovább tartó szoptatás csökkentheti a mellrák kialakulásának kockázatát is. 

A hosszan tartó szoptatás – orvosi tapasztalatok alapján – nemcsak 
a babának, hanem a mamának is jót tesz. Az köztudott, hogy az 
anyatej megvédi a csecsemőket a különböző fertőzésektől, ez idő 
alatt szervezetük ellenáll a különböző betegségeknek. Azt viszont 
kevesebben tudják, hogy a szoptatás olyan védelmi mechanizmust 
alakít ki a kismamákban, ami akár ötödével is mérsékelheti az 
emlődaganat kialakulását. 

– A szoptatás ideje alatt az anyukák jobban odafigyelnek magukra, 
egészséges életmódra törekszenek, nem fogyasztanak alkoholt, 
nem dohányoznak, ezen felül olyan hormonális változások jönnek 
létre testükben, amelyek csökkentik az ösztrogénszintjüket, ezzel 
pedig a mellrák kialakulásának kockázatát. A szoptatás pontos 
időtartama nincs meghatározva, ám azt szoktam javasolni, hogy az 
anyukák minél tovább szoptassanak – mondta el Drajkó Veronika, 

az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány elnöke. Hozzátette, a hosz-
szan tartó szoptatás mellett a korai szülés is mérsékelheti a mellrák 
létrejöttének veszélyét.

A szakorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a várandósság és 
a szoptatás ideje alatt sem szabad megfeledkezni a rendszeres 
emlőönvizsgálatról. Sőt, ilyenkor a kontrollt érdemes még figyel-
mesebben elvégezni, mert a megduzzadt mellekben nehezen lehet 
a csomókat kitapintani. – Sajnálatos módon ebben az időszakban is 
kialakulhat daganat. Ilyenkor előfordulhat, hogy az emlőben lévő 
csomókat begyulladt tejmirigyeknek hiszik. Minden kismamát arra 
szeretnék ösztönözni, ha valamilyen elváltozást tapasztal a mellén, 
haladéktalanul kérje ki egy szakorvos véleményét, és ne várja a 
csomó eltünését – tette hozzá az alapítvány elnöke.

M. K.

EGÉSZSÉG
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Műremekek a fejünk felett
Belső- és Középső-Ferencváros lakóépületeinek homlokzati díszítményeit, domborműveit mutatja be látványos fo-
tográfiákon keresztül a Helytörténeti Gyűjtemény legújabb kiállítása, amely február 16-áig látogatható. Mészáros  
Gábor másfél évnyi fáradhatatlan felfedezőmunkája azt illusztrálja, milyen magas színvonalat és művészi értéket  
képviselt Magyarország századfordulós építészete.

Ha a hétköznapi rohanás közben felemeljük tekintetünket, szemet gyö-
nyörködtető látványvilágot tárnak elénk a régi épületek homlokzatai.  
A domborműveket, szárnyas angyalokat, vagy épp egy erkély sú-
lyos terhét a vállán viselő 
szakállas istent látva egy 
pillanatra talán elgon-
dolkodunk, kik lehettek 
ezek alkotói és megren-
delői, és mit jelentenek 
az egyes motívumok.  
A fotóművész fényképei 
ezt a világot hozzák kö-
zel hozzánk. – Mészáros 
Gábor nem a leghíresebb 
és legszebb épületeket vá-
lasztotta témájának, hanem 
az átlagos lakóházakat, 
amelyek megmutatják, 
hogy a századelőn még a 
tömegépületek is rendkívül 
díszesek voltak – mondta 
el a megnyitón a kiállítást 
méltató Nagy Attila épí-
tészmérnök. 

A fotós másfél esztendei kutató és felfedező tevékenysége során 
komoly terv szerint vette sorra a kiválasztott házakat, de sétái köz-

ben véletlenül is felfedezett rejtett kincseket. Munkájához nemcsak 
technikai szakértelemre, de nagy türelemre is szükség volt, hiszen ki 
kellett várnia azt a pillanatot, amikor az adott falrészletet megfele-

lő szögben süti a nap.  
A képeken látha-
tó klasszikus fe-
rencvárosi lakó-
épületek nagyrészt  
a századfordulót 
megelőző és az azt 
követő évtizedben 
készültek, legin-
kább az eklektika 
és a „neo” irányza-
tok stílusában, de a 
szecesszió világa is 
felfedezhető néhány 
díszítőelemben. – 
Akkoriban nagyon 
fontos volt, hogy az 
épületeken megjelen-
jen a művészet, illet-
ve a művészi igényű 

díszítés. Ez nem pusztán tanulságul szolgál a jelen számára, de 
arra is figyelmeztet, hogy minél tovább meg kell óvnunk a múlt 
gyönyörű épületeit – tette hozzá az építész.             T. D.

„Mint tenger reng az éjszaka”  
– 81 esztendeje hunyt el József Attila
Gyertyagyújtással, kórusénekléssel, szavalatokkal emlékeztek József Attilára a Gát utca 3.-ban, a költő szülőházában 
kialakított emlékhelyen december 3-án.

A Momento Kórus hangja töltötte be a nemrégiben modernizált 
épület belső udvarát, és hozott melegséget a zord téli estébe. Az 
1905-ben, e házban világot látott József Attila verseit Barna Zsom-
bor színművész szavalta el; természetesen nem maradhatott el egyik 
utolsó költeménye, az Ime, hát megleltem hazámat 
sem.  

– Vajon kapna-e ma József Attila József Attila-díjat? 
– az Írószövetség képviseletében Zsille Gábor József 
Attila-díjas költő tett fel kérdéseket, amelyekre már 
sosem derül ki a válasz. Sok mindent tudunk: például, 
hogy Attila krumplit vásárolt a nővérével, és jó étvágy-
gyal ebédelt azon a 81 évvel ezelőtti tragikus napon, 
Balatonszárszón, ám arra az igazán fontos kérdésre 
sosem lesz felelet, hogy baleset vagy öngyilkosság 
történt-e. – Jó volna elbeszélgetni istenes, istenkereső 
verseiről is, hogy megértsük, pontosan milyen volt 
József Attila istenhite – mondta az irodalmár, majd 
hozzátette: mivel a József Attila-díj jogelődje a Baum-
garten-díj volt, amelyet a költő többször is elnyert, az 
első kérdésre voltaképp igenlő lehet a válasz.

Zsille Gábor végül elszavalta az amerikai költő, Ed-
ward Hirsch: Curriculum Vitae (1937) című költemé-

nyét, amelyet József Attila önéletírása ihletett, és amelyet Zsille 
fordított magyarra. 

A meghitt esemény zárásaként a megemlékezők gyertyagyújtással 
róhatták le kegyeletüket a poéta emléktáblája előtt.           M. K.



FERENCVÁROS 17KULTÚRA

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

A Pinceszínház januári műsora  
10., csütörtök 19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
11., péntek       19.00 Per Olov Enquist:  
   A tribádok éjszakája
12., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
13., vasárnap 19.00 Háy János: A Gézagyerek
17., csütörtök   19.00 Tasnádi István: Paravarieté 
18., péntek 19.00  Piros ruhában, szerelemben
   Versszínházi előadás  
   Weöres Sándor emlékére

20., vasárnap 11.00 Michael Ende:  
   A pokoli puncs-pancs
22., kedd 19.00  Per Olov Enquist:  
   A tribádok éjszakája
23., szerda  18.30 Dixie Kings of Hungary –  
   Dixieland-klub
24., csütörtök  19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
26., szombat 19.00 Székely Csaba: Bányavirág
29., kedd 19.00 Háy János: A Gézagyerek

FERENCVÁROSI  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: 
A KIS HERCEG 

DECEMBER 27., CSÜTÖRTÖK 15.00
DECEMBER 28., PÉNTEK 15.00
A Dramatic Art Produkciós Iroda előadása
Zenés mesejáték (1 óra, szünet nélkül)
Belépő: 2100 Ft
Jegyek a Ferencvárosi Művelődési Központ
jegypénztárában, valamint a jegy.hu orszá-
gos hálózatán vásárolhatók.

TANFOLYAMAJÁNLÓ
HATHA JÓGA
SZERDA 17.00–19.00

Részvételi díj: 8000 Ft/hó
Oktató: Békési László
E-mail: laszlo@jogatan.hu
További információ: www.jogatan.hu
BUJUTSU-KAI KENSHIN-RYÚ
CSÜTÖRTÖK 18.30
Részvételi díj: 4000 Ft/havi bérlet
Edzésvezető: dr. Orszáczki Zsófia kenshin
Mobil: +36/30/222-1429

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

MŰSOROS EST A BOHÉMEK 
TÁRSASÁGA SZERVEZÉSÉBEN 

DECEMBER 22., SZOMBAT 15.00
Belépő: 600 Ft

ADVENTI KONCERT 
DECEMBER 23., VASÁRNAP 16.00
A Forrás Baptista Gyülekezet szervezésé-
ben: Bach-, Brahms-, Liszt- és Wieniaws-
ki-darabok. Közreműködik a Forrás panto-
mimcsoport  A belépés díjtalan!

MESTER GALÉRIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

„KÜLÖNBÉKE-MEGBÉKÉLÉS” 
DECEMBER 19., SZERDA 16.00
A Képző és Iparművészeti Szakgimnázium 
festő-fotós közös kiállítása
A tárlatot megnyitja: Sinkó István 
festőművész, tanár
Megtekinthető 2019. január 11-éig
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JOGA VAN TUDNI!

TÁJÉKOZTATÓ: IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ferencváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2018. december 27. napjától 
2018. december 28. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt – a halaszthatatlan ügyek intézésére 
a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében szervezett alábbi 
ügyeleti feladatellátáson túl – a Polgármesteri Hivatalban ügy-
félfogadás nincs.

2018. december 28. napján, pénteken 
8.00 órától 12.00 óráig ügyeletet tart:
• Közszolgáltatási Iroda

• Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.) 

• Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport  
(Bakáts tér 14., ÜSZI) 

• Adóiroda (Bakáts u. 8.)
• Hatósági Iroda (Lenhossék utca 24–28.)
• Humánszolgáltatási Iroda (Lenhossék utca 24–28.)
• Vagyonkezelési Iroda (Bakáts tér 14., ÜSZI)

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás ezen szervezeti egységek-
nél ügyeleti létszámmal történik, az esetleges várakozásért Tisztelt 
Ügyfeleink szíves türelmét és megértését kérem.

Köszönettel: dr. Dombóvári Csaba jegyző

Az engedményezés 
Ha valaki vett már fel hitelt, és azt esetleg nem tudta fizetni,  
a szerződés felmondásán túl találkozhatott azzal az esettel, hogy 
az eredeti hitelező (engedményező) helyébe egy másik jogosult 
(engedményes) lép, amely rendszerint egy követeléskezelő társaság. 
Azt az intézményt, amellyel a követelést az eredeti hitelező átruházta 
az új jogosultra engedményezésnek nevezzük. A törvény ezt úgy 
fogalmazza meg, hogy az engedményezés az engedményező és  
az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az enged-
ményező helyébe lép. Az engedményezéssel a követelésen felül 
az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és 
kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor 
már létezik az a jogviszony, amelyből a követelés fakad, és csak az 
a követelés engedményezhető, amely nem a jogosult személyéhez 
kötött. Az engedményezést kizárni nem lehet, ugyanis az ilyen 
kikötés a harmadik személlyel szemben hatálytalan.

Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvénye-
sítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában 
lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményes-
nek átadni. Emellett köteles az engedményes választásának megfele-
lően a kötelezettet az engedményezésről – az engedményezés tényét 
és az engedményezett követelést megjelölve – írásban értesíteni, 
vagy az engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

A kötelezett értesítését követően a kötelezett és az engedményező 
közötti eredeti szerződés módosítása az engedményessel szemben 
hatálytalan, feltéve, ha az értesítés közvetlenül az engedményezőtől 

származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal, 
illetve más hitelt érdemlő módon igazolja az engedményezés meg-
történtét. A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifo-
gásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja 
be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már 
fennállt jogalapon keletkeztek. 

Nagyon fontos tudni, hogy a kötelezett mindaddig az engedmé-
nyezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasí-
tást, amely az engedményes személyét, valamint az engedményes 
telephelyét, ennek hiányában székhelyét, természetes személy 
esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos tartózkodási helyét 
vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően a kötelezett csak 
a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.

Ha a kötelezett az engedményező részére teljesít, az engedmé-
nyező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került va-
gyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és az engedményes 
részére késedelem nélkül kiadni. Ha az engedményes a követelést  
továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az utolsó telje-
sítési utasításnak megfelelően teljesít. Amennyiben a kötelezettnek 
az engedményezéssel többletköltséget okoztak, annak megtérítésére 
az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.

06/70/770-0510

APRÓHIRDETÉS

Gyűjteményem kiegészítésére 
hanglemezeket, műsoros kazet-
tákat keresek. Készpénzes fize-
tés: 06/20/363-2050.

Ráday Antik Galéria antik és 
modern festményeket, porceláno-
kat, kar- és zsebórákat, álló-, fali- 
és asztali órákat, numizmatikát, 
katonai kitüntetéseket, ezüsttár-
gyakat, antik ékszereket, bútorokat 
stb. vásárol készpénzért! Ha nem 
szeretné elkótyavetyélni tárgyait! 

1092 Bp., Ráday u. 6. (IBIS Ho-
tel alatt) www.radayantik.hu; ra-
dayantik@gmail.com, 06/30/214-
1151, 06/1/201-6188.

Diplomás férfi lakás fejében el-
tartási szerződést kötne idős 
hölggyel/úrral, előnyös feltételek 
mellett. 06/30/696-0867.

Belső-Ferencvárosban lakó idős 
hölgy keres tisztességes, leinfor-
málható alkalmi segítőnőt (szük-

ség esetén). Elérhetőség esténként: 
06/30/511-8871.

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs:  
06/20/264-7752.

Egyetemista lányomnak eladó, 
felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek készpénzfizetéssel. Ma-
gánszemély. Tel.: 06/20/352-2204.

Kálvin térhez közeli irodánkba, 
jó közlekedéssel telefonmarke-
tinges munkára keresünk női 
munkatársakat, nyugdíjasokat és 
megváltozott munkaképességű-
eket is. Tel.: 06/70/431-5294, 
06/1/215-1407.

Hirdetésfelvétel: 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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Kellemes
ünnepeKet KívánunK
MINDEN 9. KERÜLETI
SZOMSZÉDUNKNAK!
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FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR REJTVÉNY

KÖZÖSSÉG

Szabó Levente Alex  
(2018. november 11.)

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

Jakab Zsigmond  
(2018. március 10.)

Frank Márton Tamás  
(2018. november 14.)

Harvich Norman  
(2018. szeptemeber 28.)

 

Ferencvárosi Művelődési Központ  
1096 Budapest, Haller u. 27. 

 

2018. december 19. (szerda) 8-18 óráig 
óraóráig 

 


