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A parkolásról és
a stadionról döntött a testület

Jelentős döntéseket hozott a képviselő-testület november végi, rendkívüli ülésén. Az Atlétikai Stadionnal kapcsolatos és
a parkolási rendszer módosítását befolyásoló rendelkezés hosszú távra meghatározhatja Ferencváros jövőjét. Az ülésen
megalakultak az önkormányzati bizottságok is.

Változik a testületi ülések időpontja
A képviselők elsőként a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosításairól
döntöttek. Ezek közül a leghosszabb egyeztetés, illetve véleményütközés, a testületi
ülések időpontjának módosítását kísérte.
Felmerült ugyanis, hogy az eddig gyakorlatként elfogadott délután 17 órai kezdést
hozzák előrébbre két órával délután 15 órára. A testület végül a korábbi, délután 15
órai kezdés mellett szavazott, az időpont
csütörtökre kerül, valamint az eddigi egy
helyett három közmeghallgatásra várják a
kerület lakóit minden évben.

Megalakultak a bizottságok
Kiemelten fontos kérdés volt a bizottságok
és azok tagjainak megválasztása, ami az
önkormányzati és testületi munka elengedhetetlen alapját képezi. Az ismertetők és
szavazások után letehették hivatali esküjüket
az új bizottsági tagok.
Házbizottság - elnök: dr. Mátyás Ferenc;
tagok: Torzsa Sándor, Zombory Miklós.
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnök: Kállay Gáborné; belső tagok:
Takács Krisztián, Árva Péter, Takács Máriusz;
külsős tagok: Kádár Gábor, Pityó László,
Szoboszlay Balázs.
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági
és Civil Bizottság - elnök: Torzsa Sándor;
tagok: Jancsó Andrea, Takács Zoltán, Zombory Miklós, Sajó Ákos, Deutsch László;
külsős tagok: Péter Lajos, Vida Barbara,
Kelemen László, Illyés Miklós, Haladi Bús
Balázs.
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság - elnök: Takács Máriusz;
belső tagok: Árva Péter, dr. Mátyás Ferenc,
Kállay Gáborné, Sajó Ákos, Deutsch László;
külsős tagok: Kozma András, Hulse Alexandra, Bodnár Alex Szilveszter, Dr. Nagy
Attiláné, Bücher Fanni.
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnök: Takács Krisztián; belső tagok: Takács
Zoltán, Jancsó Andrea, Torzsa Sándor, dr.
Bácskai János, Gyurákovics Andrea; belsős
tagok: Borbás Gabriella, Matisz Károly, Ferenczy Lászlóné, Mezey István, Mathauser
Tünde.
Környezetvédelmi, Városfejlesztési és
Innovációs Bizottság - elnök: Árva Péter;
belső tagok: Szilágyi Zsolt, Dr. Mátyás

Ferenc, Takács Máriusz, dr. Bácskai János,
Gyurákovics Andrea; külsős tagok: Emődy Zsolt, Kovács András, Gulyás Mihály,
Dr. Kulpinszky Eleonóra, Zobunyainé Telka
Zsuzsa.
Városgazdálkodási Bizottság - elnök:
Szilágyi Zsolt; belső tagok: Takács Zoltán,
Hidasi Gyula, Csóti Zsombor, Gyurákovics Andrea, Deutsch László; külsős tagok: Szántai Zsombor, Tóth-Süveg Anna,
Dr. Szabadkai Antal, Cseri Balázs, Cserép
Zoltán.
József Attila Városrészi Önkormányzat
- elnök: Hidasi Gyula; belső tagok: Jancsó
Andrea, Csóti Zsombor, Sajó Ákos; külsős
tagok: Füzesi Gábor, Varga József, Szabó
Gyula.
Új tanácsnokokat is választott a testület: a
szociális ügyekért Jancsó Andrea, a turizmusért, testvérvárosokért és vállalkozásfejlesztésért Csóti Zsombor, míg a közbiztonságért
Szilágyi Zsolt felel. Megválasztották az önkormányzat által működtetett FESZ Kft.,
a FESZOFE Kft valamint a FEV IX. Zrt.
cégek vezetői is.

Saját kézbe veszi a parkolási
rendszert az önkormányzat
A kerület korábban korrupcióval terhelt parkolási rendszerének módosításáról nyújtott
be előterjesztést Baranyi Krisztina polgármester. A testület arról döntött, hogy a
rendszert működtető szoftverre az év elején
nyílt közbeszerzési pályázatot írnak ki, addig átmeneti időre szóló szerződést kötnek,
a bevételi tételeket pedig az önkormányzat
saját hatáskörébe vonva, tehát nem külsős

cég által kontrollálja. Árva Péter (Momentum) gyakorlati javasla az volt, hogy egyeztessenek a fővárossal is, hátha formálódik
egy egységes fővárosi parkolási rendszer a
jövőben, amihez hosszú távú megoldásként
érdemes és gazdaságos lenne csatlakozni.
A képviselők elé került a Leövey Gimnáziumért Alapítvány támogatási kérelme is.
Felmerült, hogy bár egyértelműen támogatásra érdemes az alapítvány kérése, mely
szerint támogassák a gimnázium kórusának
a prágai „Adventi Kórusfesztivál” elnevezésű rendezvényre való kiutazási költségeit,
de ennek éppen, hogy az állami feladatok
közé kellene tartoznia. Sajnálatos tényként
emlékeztetett arra Takács Máriusz (DK),
hogy a tankerület ezt - a kerület hírnevét
erősítő eseményt - nem támogatja.

Egyöntetű támogatás az Atlétikai Stadion ügyében
A testület lényegében egységesen kiállt a
polgármester által beterjesztett, a Déli Zöld
Parkkal kapcsolatos javaslat mellett. Baranyi Krisztina előterjesztése indoklásában
kiemelte, a fejlesztések és a csarnok helyett
tervezett szabadidő és rendezvényközpont
Ferencváros modern jövőjét biztosíthatják.
A polgármester elmondta, a testület nevében felkéri a kormányt, vizsgálják meg,
hogy a ferencvárosi teherpályaudvar forgalmi használata megszüntethető-e, és az így
felszabaduló területek miként vonhatók be
Ferencváros és Dél-Pest vérkeringésébe. Kiemelte, hogy amennyiben sikeresek lesznek
a tárgyalások, több más beruházás mellett a
kerületnek nem önerőből kell új óvodát és
járóbeteg-szakrendelőt építenie az érintett
városrészben, megvalósulna a Kis-Duna vízminőségét javító kotrás, valamint lehetőség
nyílna a jelzett területre hozni a Széchényi
könyvtár új épületét – mindez garantálná
egy új és modern városrész kialakítását a
kerületben.
A késő estébe nyúló ülés végén lényegében
teljes egyetértésben elfogadta a testület azt
az előterjesztést, mely a kerület feltételeit
támogató kormányhatározattól teszi függővé
a 2023-as Atlétikai Világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztés csomagot, melynek része
lenne a Margitszigettel vetekedő Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark kiépítése is.
				(H.P.)
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„Előre kell lépni a jóba”

Ferencváros képviselő-testülete Döme Zsuzsannát, „művésznevén” Dada Suzit külsős, társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke a humorérzék fontosságáról, akciópolitizálásról
és városvezetési elképzeléseiről beszélt lapunknak.
•

A pártja nem is olyan rég még kotkodácsolva adott interjút a köztévének.
Most alpolgármesterként beszélget
velem. Mi történt azóta?
Ha a sikerünkre gondol, biztosan nem az
MTV-nek köszönhetjük, holott a csirkével elég nagy nézettséget hoztunk nekik.
A Kutyapártot mindig le-viccpártozzák,
pedig attól, mert van humorérzékünk, még
keményen dolgozunk. Sőt, jó lenne, ha a
többi párt is megújulna, hiszen történészként magától értetődőnek tartom az emberek elfordulását a politikától. Ennek egyik
oka, hogy a politikusok szerint a szerepük a

Mi eddig sem a demonstrációk világában
éltünk, nem is vagyok igazán tüntetéspárti.
A Békemenet kivétel, az nagyon jó buli.
A tüntetések gyakran nem érik el a céljukat, a döntéshozókra nem tudnak elég nyomást gyakorolni, az embereket pedig abba
a hamis illúzióba kergeti, hogy megtették,
amit lehet a jó célért, miközben nem történt
semmi. Szerintünk ügyek vannak. Amire
ráhatásunk lehet, azt megoldjuk, ha valamihez kicsik vagyunk, akkor addig akciózunk, addig gyakorlunk nyomást, amíg meg
nem oldják a felelősök. Most is ezt fogjuk
csinálni, azzal a különbséggel, hogy már

sajtótájékoztatókban, víziókban, kommunikációs adok-kapokban merül ki. Mi ebben
soha nem hittünk. Mi nem jobb, vagy baloldalról kritizálunk, inkább az emberekért
dolgozunk. Sokan elfelejtik, hogy a politika
szolgálatot jelent, ehhez pedig az kell, hogy
a politikus elvégezze azt a munkát, amivel
az emberek megbízták. Ezt hívják képviseleti demokráciának. Lehet, hogy 50 év
is lesz, mire a társadalom rájön arra, hogy
nem annak kell hinni, aki szépeket mond,
vagy jó a sminkje.
•
Akkor átvihető a kutyapártos irónia
az önkormányzati munkába?
Egy vezetőnek is lehet humora, és egy
csomó önkormányzatban dolgozónak és
képviselőnek is van. Ezt nem kell elrejteni.
Humorral a problémák könnyebben kezelhetők, a feszültségek oldódnak általa. Nagyon
bízom benne, hogy nevetni is fogunk néha,
és nemcsak komolykodunk.
•
Kihívást jelent az újhullámos pártoknak kilépni az önkéntes akciók,
demonstrációk világából, és kezükbe
venni a kormányrudat?

döntéseket is hozhatunk, nem kell a hivatalt
megkerülni, ez pedig nagy lehetőség az utcai
politizálás után.
•
A kultúráért és a szociális területért
lesz felelős. Mik a tervei?
10 évig Borsodban dolgoztam pedagógiai
vezetőként a Dr. Ámbédkar Gimnáziumban,
ami egy elsősorban roma diákokat érettségiztető intézmény. Előtte Szeged underground életének szervezésével, bemutatásával
foglalkoztam, majd a Kutyapártnál is kulturális vonalon dolgoztam. El szeretném érni,
hogy a kultúra ne egy elvont dolog legyen,
hanem bele lehessen futni az utcán. A lényeg, hogy az itt élők igényeire építve élővé váljon a kultúra. Mivel azonban nagyon
érdekel a városmegújítás, a zöldkérdések és
még sorolhatnám, nem szűkítem le a munkám csupán ezekre. Szeretem holisztikusan
vizsgálni a dolgokat.
•
2017-ben meghirdették a Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló
Alapot, amely a kutyapárt kampányforrásait költötte - az emberek megkérdezése alapján – hasznos dolgokra.

A kerületi munkában is megmarad ez
a civilekre építő szemlélet?
Vannak pártok, akik arról beszélnek, hogy
szeretnének együttműködni a civilekkel, mi
pedig együttműködünk a civilekkel. Sokan
nem tudják, hogy a parlamenti választások
előtti 3 hétre annyi támogatást kapnak a pártok, mint amennyi a 4 éves keretük. Ennyi
pénzt ennyi idő alatt nem lehet becsületesen
elkölteni, csak elszórni. Ezért pályáztattuk
meg. Nagy tanulság volt, hogy a jó ötleteket megvalósítása milyen nehézségekbe tud
üközni. Volt, aki matracokat vett a pénzből a
helyi kórházba, de nem engedték, hogy bevigye oda. A Dunaújváros külvárosába tervezett kutyafuttató létrehozását pedig minden
erejével megakadályozta a helyi vezetés.
Kerületi szinten szerencsére könnyebb ez a
munka. Azt gondolom, az emberek általában
tudják, mit akarnak. Ezt mutatja, hogy mikor átvettük az önkormányzatot, feltorlódott
lakossági kérdések vártak. Sok mindenhez
értek, nagy a tapasztalatom, sok tervem és
jó kapcsolati hálóm van, de nem gondolom,
hogy amit én szeretek, az mindenkinek tetszik. Úgy kell dolgozni, hogy az itt lakók az
érezzék, arra megy a város, amerre szeretnék. Fontos, hogy az újság olyan felületté
alakuljon, ahol ütközhetnek a vélemények,
a testületi üléseket pedig élőben lehessen
nézni. Rengeteg a teendő a weboldallal is.
Jó lenne, ha egy fiatal rákattint a honlapra,
ne csak azt lássa, meddig van nyitva az ügyfélszolgálat, hanem egy csomó programot:
a velünk együttműködésben álló szervezetek kínálatát, kulturális, szórakoztató, vagy
politikai eseményt. Meg kéne mutatni az
embereknek, mennyi mindenre költünk, mi
mindent támogatunk, hogy aztán megkérdezhessük, jól tesszük-e?
•
Mi az első dolog, amit szeretne megoldani?
Szeretném, ha a kerületi munka a kerületről
szólna, és nem világkormánynak képzelnénk
magunkat. Szeretnék sok utcai kulturális
programot. Szeretném, ha elfogynának a
fakivágós bejelentések, ha elfogynának a
rossz állapotú lakások, ha a havat, az avart
gyorsan eltakarítanák. Ezek egyszerű dolgok, de erről szól a város működtetése, ezt
várják tőlünk. Sokan mondták, hogy az ellenzéki önkormányzatok a NER-t bontanák
le. Én az építésben hiszek: előre kell lépni a
jóba, és közben maguktól leomlanak a falak.
(T.D.)
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Megvan az alapvető értékközösség
Politikai elemzőből lett aktív politikus, aki jól ismeri a középső-ferencvárosiak igényeit, problémáit.
Bemutatkozó interjú Reiner Rolanddal, a kerület belsős alpolgármesterével.
•

A korábban a Ferencvárosban működő Széchenyi Szakkollégiumból kikerült politológusoknak jó szezonjuk
van: Karácsony Gergely főpolgármester lett, Önt pedig alpolgármesterré
választották. Az egyetemi évek alatt
került közel a kerülethez?
Valóban én is laktam jó pár évet a közelben, a Ráday utcában, az első ferencvárosi
lakcímem éppen a kollégiumi volt, azonban
Karácsony Gergellyel más korosztályba tartozunk. Vecsésen nőttem fel, majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium speciális matematika
tagozatára jártam, ekkortól meghatározó
Budapest az életemben. A Corvinus Egyetemre, illetve az ELTE politológia szakára
jártam és a Széchenyi István Szakkollégium tagja voltam. A kollégiumi évek végén
a kiköltözés fontos szempontja volt, hogy
Ferencvárosban maradjak, mert nagyon
megszerettem ezt a környéket.
•
Önt korábban politikai elemzőként
ismerhettük meg. Hogyan vezetett az
útja a politikába?
Az elmúlt éveimet a politikához való közeledés, egyfajta átsorolódás jellemezte.
A Republikon Intézetnél kezdtem elemzőként,
kutatásvezetőként, majd egy kolléganőmmel
megalakítottuk az Integrity Lab elemző-tanácsadó céget. A saját projektünk egy évig
tartott, majd megkeresett minket a Lehet Más a
Politika, és innentől fogva, a mostani választás
előtti két és fél évben, a parlamenti LMP-frakció tanácsadójaként dolgoztam.

•

Mekkora váltásnak számít elemzőből,
tanácsadóból átülni az „aktív” politikus szerepébe?
Az előválasztással kapcsolatos tárgyalások
során kapcsolódtam be a helyi folyamatokba. Ekkor már látszott, hogy az LMP valamelyik középső-ferencvárosi körzetben
indíthat jelöltet. Ez az én szűkebb lakókörnyezetem, miközben évek óta megvolt az
érdeklődésem a kerületi politikai ügyekkel
kapcsolatban, így merült fel az indulásom.
Ha valaki sokat foglalkozik elemzőként
a politikával, akkor önkéntelenül is felteszi a kérdést magának, hogy „én hogyan
csinálnám ezt?” A parlamenti tanácsadói
munka során pedig a feladataim az országos
szinttől, a képviselőkön keresztül gyorsan
elvezettek a helyi ügyekhez. Távolról nézve tehát valóban nagy váltásnak tűnhet a
pályámban az alpolgármesterség, belülről
viszont úgy látom, a parlamenti munkám,
kiegészülve azzal, hogy több mint tíz éve itt
élek, szervesen összekapcsolódva vezetett
ahhoz, hogy elvállaljam a képviselő-jelöltséget.
•
Ferencvárosiként milyen problémákat
észlel a kerületben?
Szigorúan nézve a hármas választókerület a Páva utcáig tart – a házamból kilépve
már látom a választókerületem „szélét”,
de a problémák lényegében ugyanazok.
A kampányban kiderült, hogy pontos képem
van a választók igényeiről, problémáiról –
sokan örültek, hogy konkrét, helyi szintű

elképzeléseket hallottak tőlem. A Tompa
utca esetében rendszeresen előkerül az ott
működő szórakozóhelyek, valamint a lakók
nyugalmának a viszonya; kiemelt téma a
szemét, a köztisztaság kérdése, valamint
a felújított Tűzliliom parkban is akad néhány
változtatásra szoruló részlet.
•
Ellentétben más kerületekkel, az alpolgármesterek megválasztása nem
tűnt politikailag kisakkozott lépésnek.
Mikor kapta a felkérést a posztra?
Valóban abszolút nem volt ez egy előre leosztott felállás. A választások után néhány
héttel volt egy hosszabb beszélgetésem
polgármester asszonnyal, ennek során kért
fel, én pedig rövid gondolkodás után igent
mondtam. Belsős alpolgármesterként én helyettesítem majd akadályoztatás, távollét
esetén Baranyi Krisztinát, illetve hozzám
tartozik minden zöldkérdés, és a kerületfejlesztés nagyobb része is.
•
Az alpolgármesterekről szóló előterjesztés vitája azt jelezte, hogy a
polgármester és az ellenzéki összefogás képviselői közötti viszonyban sok
kompromisszumra, összecsiszolódásra
lesz szükség?
Ez egy speciális kerület: adott egy független
polgármester, míg az őt támogató többséget pártokhoz kötődő képviselők alkotják.
Máshol a városvezető egyben párttag is, így
irányítja bizonyos szinten az őt támogató
frakciókat, míg a független polgármester és
pártok alkotta képviselőtestület együttműködése két nagyon különböző típusú logikának
az összecsiszolódása. Ez jelenleg is zajlik.
Biztos vagyok benne, hogy most, mikor a
kerület életét meghatározó szakmai ügyek
kerülnek előtérbe, egyre inkább látszódni
fog, hogy megvan az alapvető érték- és elképzelésbeli közösség a felek között.
•
Melyek lesznek a legfontosabb ügyek
a következő egy évben?
Az egész kerülettel kapcsolatban van az itt
élőknek egy gazdátlanság érzésük. Ezek
szervezési jellegű problémák, amelyek jelentős részben abból erednek, hogy az jogkörök nincsenek letisztázva – az első hónapok kihívása lesz ennek megváltoztatása, és
hogy ennek látható eredményei is legyenek.
Elengedhetetlen az ígéretes, de megrekedt
projektek újraindítása, így a Bakáts tér
felújítási pályázata, valamint a József Attila-lakótelepen is fut egy ilyen. Ránk vár a
parkolás fizikai feltételeinek újragondolása,
valamint Belső- és Középső-Ferencváros
zöldítése is, ami igazi „bozótharc” lesz.
(Cs. B.)
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Átláthatósággal küzdene
a főváros a korrupció ellen

Már 150 millió forintot takarítottak meg a Ferencvárosi Önkormányzatnál a különböző áltevékenységek kiszűrésével jelentette ki Baranyi Krisztina a Transparency International Korrupcióellenes Konferenciáján. Polgármester társaival
konkrét ügyekről is meséltek, és mindannyian egyetértettek abban, hogy a jövő önkormányzata a teljesen átláthatóságról kell, hogy szóljon.

A Transparency International Magyarország
december 9-én, a Korrupció elleni Világnap
alkalmából tartotta meg évzáró konferenciáját Budapesten, A helyi önkormányzatok
és az Európai Unió szerepe a jogállamiság
erősítésében címmel. A szervezet hazai igazgatója, Martin József Péter arról beszélt,
az egész EU-ban egyedülálló hatalomközpontosítás zajlik hazánkban, amelynek része a végletesen központosított korrupció.
„Ennek lényege az erőforrások újraosztása,
az új elit megteremtése, a kormányközeli
szereplők jutalmazása. A közpénzszivat�tyúk révén a legtöbb esetben a jogállami
normák megsértésével az adófizetők pénze
magánvagyonná lényegül át. A középosztály, a polgárság hiányzik, az emberekből
alattvalókat nevelnek, a vidéki településen
már feudális társadalom működik, a közberuházások a velejéig korruptak, a piacgazdaságot teljesen elnyomta az „uram-bátyám”
világ – adott szomorú látleletet az országról
az igazgató. Szerinte a most közhatalmat
kapó vezetőknek példát kell mutatniuk, és
ellenállni minden korrupciós nyomásnak,
de a lakosságnak is meg kell értenie, hogy
a jelenlegi helyzet tarthatatlan.
Az októberi helyhatósági választások
eredménye azt mutatja, hogy ez a folyamat elindult, és azóta több kerület- és városvezető csatlakozott az „Ez a minimum”
önkormányzati átláthatósági programhoz,
amelyet a Transparency, a K- Monitor és
az Átlátszó.hu dolgozott ki. Ez hat ajánlást

tartalmaz (Nyilvános működés; Közérdekű
adatigénylés; Átlátható költségvetési gazdálkodás; Nyilvános szerződések, közbeszerzések; Önkormányzati tulajdonú vállalatok
működtetése; Elszámoltatható döntéshozók),
amelynek a megvalósulásától átláthatóbb,
jogi értelemben tisztább önkormányzatokat
remélnek.
Karácsony Gergely főpolgármester a konferencián beszámolt arról, hogy tavaszra
kidolgozzák a Főváros új átláthatósági programját, és alkalmazni is fogják azt. „Az átláthatóság az első lépés, a második pedig az
emberek bevonása az érdemi döntésekbe.

Egy jól működő demokráciában a polgárok
elsősorban az intézményekben bíznak, másodsorban saját magukban, és csak harmadsorban a politikusokban” - mondta Budapest
főpolgármestere. Hozzátette, világszerte
válságban van a képviseleti demokrácia,
amire a legrosszabb válasz, hogy a hatalom
az intézmények ellen fordítja az embereket,
és azt ígéri, egy erős vezető mindenhez ért,
mindenki helyett jól dönt. „Ő a főnök, csak
tudja” – idézte a főpolgármester Nagy Feró
szavait a miniszterelnökről, melyek szerinte
sok magyar gondolkodását lefedik.
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Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója azt is
megemlítette, a kormány a jogállamiság
lebontását firtató kérdésekre adott válaszai
(aki megkérdőjelezi azt, az az ország szuverenitását támadja; mivel a jogállamiság
nemzetenként eltérő, így nem definiálható,
és ezért nem is lehet számon kérni) logikátlanok és teljesen súlytalanok. Ha komolyan
akarnánk venni, megkérdeznénk, hogy akkor
az 1990-ben elképzelt magyar jogállamiságot miért kellett egy másikra cserélni?
A kormány minden független szervezetet - a
civilekről, az egyházakon át a színházakig
- uralma alá akar hajtani.
Baranyi Krisztina- Ferencváros, Pikó András- Józsefváros, Fülöp Zsolt, Szentendre
új polgármestere, valamint Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere egy
kerekasztal-beszélgetésen többek között
arra a kérdésre adtak választ, hogy milyen
visszásságokat, korrupcióra utaló jeleket
találtak átvett hivatalukban. - Arra kellett rájönnöm, hogy nekünk nem egy szekrényünk
van csontvázakból, hanem egész temetőnk
- kezdte Pikó András, majd felsorolta, hogy
több esetben túlárazott és haveri köröknek
juttatott közbeszerzéseket találtak: azzal
szembesült, hogy a hivatalnak nincs iktatórendszere, és több önkormányzati céget
kifizetőhelynek használtak az elmúlt években. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is elkezdte listázni az ügyeket,
és bár még csak a jogi és a kommunikációs

POLITIKA

területet vizsgálták át alaposan, már most
sikerült 150 millió forintot megspórolniuk.
„A hivatalnak rengeteg, összesen 24 ügyvédi
irodával volt megbízása, melyeknek teljesítés nélkül fizettek ki milliókat havonta.
A kerületi újságnál volt, aki azért kapott
fizetést, hogy elolvassa a lapot” - mondta
Baranyi, hangsúlyozva, hogy tapasztalata
szerint a korrupció intézményesített volt
az önkormányzatnál. „Az átláthatóság és a

takarékos gazdálkodás nagyon nagy elvárás
a polgármesterek felé! - jelentette ki.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely vezetőjének is volt miről mesélnie, nem létező
állásokba felvett barátoktól kezdve, ellopott
iratokon át, a rokonoknak féláron értékesített
lakásokig. Úgy vélte, az új polgármestereknek az a feladata, hogy megmutassák az
embereknek, nem igaz a mondás, miszerint
mindegyik politikus lop. 		
(Sz.D.)

BERUHÁZÁS

FERENCVÁROS

7

Atlétikai stadion: üres műemlék
helyett Déli Zöld Park
Úgy tűnik, a kormány elfogadja a
ferencvárosi Duna-partra tervezett atlétikai központtal kapcsolatos kerületi
és fővárosi feltételeket. Így egy egyszeri világeseményre épülő létesítmény
helyett a budapestiek kikapcsolódását
is szolgáló szabadidőpark létesülhet.
Az önkormányzati választások utáni egyik
legforróbb téma a Budapesti Atlétikai
Központ sorsa lett. A kormány korábban
a beruházás mellett döntött, annak jegyében, hogy felépíti valamennyi, a 2024-es
olimpiai pályázatban szereplő létesítményt,
közben ennek terveivel pályázva Budapest
elnyerte a 2023-es atlétikai világbajnokság
rendezését. Mindeközben az önkormányzati
választások előtt Karácsony Gergely programja egyik legfontosabb elemének tette
a budapesti stadionstopot, és ezzel párhuzamban a fővárosi egészségügy helyzetének
látványos javítását.
Október 13. után az új főpolgármester, és
hozzá csatlakozva Ferencváros új vezetője,
Baranyi Krisztina rövid mérlegelés után a
rombolás helyett a tárgyalást választotta.
Vagyis nem mondtak „csípőből” nemet az
egyelőre ismeretlen költségvetésű újabb
stadionépítésre, hanem a beruházás támogatásáért „cserébe” a budapestiek érdekében
kértek vállalásokat a kormánytól.
Előző lapszámunk óta felgyorsultak az események: előbb Baranyi Krisztina mutatta
be elképzeléseit a stadion újragondolásával
kapcsolatban, majd a ferencvárosi testület
hozott határozatot a feltételekről, majd a
Fővárosi Közgyűlés is döntött.
Az atlétikai stadion leendő helyén, a
Duna-parti VITUKI-telken ismertette látványtervekkel megtámogatott javaslatait a
polgármester, aki szerint a területet a budapestiek használatára kell bocsátani. Vagyis
az egyetlen világeseményre szánt, később
nehezen hasznosítható stadion helyett a
főváros harmadik legnagyobb közparkja
jöhetne létre.
A bemutató után nem sokkal, november
25-én a testület Baranyi Krisztina előterjesztésére formába is öntötte ezeket az elképzeléseket. A képviselők kimondták, az
új létesítmény – a teljesség igénye nélkül –
a következő elemek megvalósulásával támogatható: bárki által szabadon látogatható,
gondozott városi park, illetve Duna-parti
sétány, Csepelre vezető gyalogos híd jön
létre; szükséges egy természetközeli, homokos plázs, a VITUKI-strand újjáépítése,
szabadtéri fitnesz park, mászófal, futópálya,

nagyméretű játszótér és egész éves játszóház
kialakítása.
A testület feltételül szabta még a stadion
ideiglenes 40 ezer férőhelyének az atlétikai
vébé utáni azonnali visszabontását 15 ezer
férőhelyre, az elbontott lelátók helyén pedig
egy fedett, városi, gyűrű formájú rendezvénytér kialakítását. Közszolgáltatásokat is
érint a feltételek sora, így egy 90 férőhelyes
óvoda kialakítását várják a leendő stadion területén, valamint a Mester utcai Szakrendelő
új épülettel való bővítését. A testület arra is
kérte a kormányt, hogy vizsgálja meg az
Országos Széchényi Könyvtár IX. kerületbe
történő költöztetésének lehetőségét. Még nagyobb léptékben gondolkodva, Ferencváros
kérte a tervezett Diákváros első ütemének
megvalósítását, a Soroksári út-Koppány utca
környékének tömbrehabilitációját, a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációját az
evezőspályán túli mederkotrással, legalább
a Molnár szigetig.
A Fővárosi Közgyűlés két nappal később
tárgyalta az atlétikai stadion sorsát, és egyhangúlag úgy döntött, hogy a beruházást
abban az esetben tudják támogatni, ha a területen nem csökken a zöldfelület nagysága,

valamint a projekt átlátható és fenntartható
lesz. A feltételek között szerepel, hogy a
következő öt évben 50 milliárd forint támogatás jusson a kerületi önkormányzatoknak
az egészségügyi ellátás fejlesztésére, illetve
a 100 hektáros közpark, a Budapesti Nagyerdő első ütemének megvalósítása Csepel
északi részén.
Úgy tűnik, a kormány nyitott a testületek által megfogalmazott feltételekre, már
határozatba is foglalta a ferencvárosi igényeket. Igaz, utóbbiakkal kapcsolatban azt
mondta ki, hogy azok egybeesnek a korábbi
kormányzati szándékokkal. A konkrét elemek felsorolása nélkül azt is tartalmazza a
kormányhatározat, hogy „a Ferencvárosi
Önkormányzat javaslatait elfogadja és támogatólag megerősíti.”
Ugyanilyen határozat még nem született a fővárosi feltételekkel kapcsolatban.
A Ferencváros újság úgy tudja, a főváros
és a kormány között tovább folynak a tárgyalások – az állami tárgyalófél nyitott a
megállapodásra, de a döntő szó Orbán Viktor
kormányfőé lesz.
(CS.B.)
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Kellemetlen ismerős
a VITUKI-telken

Még el sem kezdődött az atlétikai stadion beruházása, máris gyanús ügyletek sejlenek fel a háttérben. A közbeszerzést
nyert egyik cég az egykori Népstadion bontási törmelékeit illegálisan parkoltatja évek óta egy ferencvárosi önkormányzati telken. Érdekes módon ugyanez a cég, és egy másik nyerte el a stadion projekt bontási feladatait, amit úgy tűnik,
jelentősen túláraztak.
Ahogy a Ferencváros újság is beszámolt már róla, egyelőre bizonytalan az egykori VITUKI-telepre, a Duna-part közelébe tervezett
sport gigaberuházás, a Nemzeti Atlétikai Központ sorsa. Azonban a
stadionépítés állami irányítói mégis kiírták a barnamezős – vagyis
elhanyagolt, újraélesztendő területre tervezett – beruházás bontási
munkáira a pályázatot. A közbeszerzést nettó 4,125 milliárd forintért
a Föld-Trans 2001 Kft. és a Fejér-B.Á.L. Zrt. konzorciuma nyerte
el, az eredményt november közepén hirdették ki.
Annyiban nem meglepő a két cég megbízatása, hogy régi ismerősökről van szó. A Fejér-B.Á.L. Mészáros Lőrinc gyermekeinek
vállalkozásaként vált ismertté, majd édesapjuk is beszállt a bizniszbe. A Föld Trans logója pedig évekig virított a felcsúti futballcsapat
szponzorfalán – a klub elnöke Mészáros Lőrinc.
Ennél több kérdést vet fel az, hogy a Fejér-B.Á.L. néhány héttel
azután nyerte el a megbízást, hogy kiderült: a másik kerületi sportos
építkezésre, a Népliget mellé tervezett multifunkcionális csarnokra
tett eredeti ajánlatuknál végül több tízmilliárd forinttal olcsóbban
valósul meg a létesítmény.
A VITUKI bontásával kapcsolatban nem ez az egyetlen kérdőjel: a
Ferencváros újság iparági forrásokból úgy értesült, piaci szereplők
nettó 4 milliárd forintnál lényegesen olcsóbban is elvégezték volna
a munkát. Ehhez az állításhoz tudni kell, hogy a közbeszerzésen
még egy cég, a Magyar Építő Zrt. indult el. Forrásunk szerint több,
a bontásban, építkezési törmelék elszállításában utazó vállalkozás
tett ajánlatot a Magyar Építőnek, és ők 1-1,5 milliárd forint között
vállalták volna a munkálatokat az egykori VITUKI területén alvállalkozóként.
A közbeszerzés eredménye a másik nyertes, a Föld-Trans 2001
Kft. miatt még érdekesebb. A törökbálinti székhelyű vállalkozásnak
a mostani már a harmadik, a IX. kerülethez valamilyen formában
kötődő nagyobb munkája. Az még nem váltott ki nagy visszhangot,
hogy 2013-ban alvállalkozóként részt a vett régi Üllői úti stadion

„eltűntetésében”. Azonban azzal már országos ismertséget szerzett,
hogy 2016-ban dolgozott a régi Puskás Stadion (az egykori Népstadion) nettó 4 milliárd forintos bontási munkáiban.
Egy évvel később az Átlátszó oknyomozó portál arról írt, hogy
a Föld-Trans a bontásból származó hulladék egy részét illegálisan
dolgozta fel, illetve rakta le a Határ út ferencvárosi oldalán, egy
használaton kívüli ipari területen. Egészen pontosan a Határ út
50/B (hrsz. 38230/45.) alatt – egy önkormányzati tulajdonú telken
bukkantak fel a néhai Népstadion maradványai, romjai. A telek
jelenleg is az önkormányzat tulajdona, 2016 februárja óta egy olyan
cég bérli, amelynek tulajdonosa a Föld-Trans 2001 Kft.
Az Átlátszó írása arról is szólt, hogy arról, hogy a ferencvárosi
területen a stadion bontásával kapcsolatos tevékenységről sem a
bontásra megbízást adó állami szerv, a Nemzeti Sportközpontok,
sem a IX. kerületi önkormányzat nem tudott. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal pedig arról tájékoztatott akkor, hogy
az ingatlan használatára semmilyen környezetvédelmi hatósági
engedély nem volt. Arra kötelezték a Föld-Transot, hogy azonosítsa
be a lerakott hulladékot és adja át azt egy érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek.
A vállalkozás a cikk megjelenése után reagált csak a megkeresésre,
hogy a Határ úti területen folyó tevékenységről az önkormányzatot
tájékoztatták, ott csak a hulladékstátuszból kivett, átminősített építőanyagot tároltak, melyet a későbbiekben felhasznál. A Föld-Trans
a kormányhivatali eljárás ellen akkor fellebbezett.
Az atlétikai stadionnal kapcsolatos fővárosi és ferencvárosi önkormányzati feltételek között szerepelt a beruházás átláthatósága
– ennek segítése jegyében a Ferencváros újság is visszatér a cikkekben bemutatott ügyekre. Ugyanis egyelőre ismeretlen, hogy mi
lett a Határ úti telken tárolt építőanyag sorsa, hogy hogyan alakult a
környezetvédelmi hatósági eljárás, mi volt a szerepe a ferencvárosi
önkormányzat korábbi vezetésének.			
(Cs.B.)
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227. születésnapját
ünnepelte Ferencváros

A Kerület Napja alkalmából Ferencváros Önkormányzata díjátadó ünnepséget rendezett december 4-én.
Az eseményen azok munkáját ismerték el, akik sokat tettek a kerületért az elmúlt években. Ferencváros díszpolgára
lett Závada Pál Kossuth-díjas író és Gegesy Ferenc volt polgármester.

A Mátyás utcai Budapest Music Centerben gyűlt össze a közönség
a Kerület Napján. Ferencváros jelenlegi és korábbi vezetői, önkormányzati dolgozók, a testvérvárosok képviselői és a díjazottak
ünnepelték a kerület 227. születésnapját. A MÁV Szimfonikusok
vonósnégyesének bevezető koncertje, valamint a Tűzmadarak látványos táncprodukciója után felelevenítették Ferencváros több
évszázados történetét. 1792-ben az egyre fejlődő városrész polgárai
elérkezettnek látták az időt, hogy más külvárosokhoz hasonlóan ez a
terület is külön nevet nyerjen magának. A polgárok folyamodványt

intéztek I. Ferenc osztrák főherceg, magyar királyhoz, aki 1792
december 4-én hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Pesttől délre eső
terület a Franzstadt, azaz Ferencváros nevet viselhesse.
„Mindannyian valódi örömmel és büszkén ünnepelhetjük Budapest egyik legszebb, legszínesebb, legizgalmasabb kerületének
születésnapját” - kezdte beszédét Baranyi Krisztina polgármester,
majd köszönetet mondott az elvégzett munkáért a kerület előző vezetésének is, és felsorolta az elmúlt időszak fejlesztéseit.
„Mindent megtartunk és folytatunk, ami eddig jól működött, és
megpróbálunk mindent megváltoztatni, ami pedig rosszul. Ez az
új Ferencváros szabad, környezetbarát és szolidáris lesz. Tiszteli és
ápolja a múlt értékeit, de alapvetően a jövőbe tekint” – jelentette ki
Baranyi Krisztina, aki után Csárdi Antal, országgyűlési képviselő
köszöntötte a kerület lakóit, hangsúlyozva, hogy idén, december
4-én rengeteg ingyenes program várta a ferencvárosiakat a kerület
kulturális intézményeiben.
Ezután a polgármesteri elismerő oklevelek átadása következett,
mellyel Ferencváros Önkormányzata a kimagasló, kerületért végzett
munkát ismeri el. Oklevelet vehetett át Bolla Gáborné, az Ecseri út
19. szám alatti ügyfélszolgálat munkatársa; Hajdu Erika egészségügyi referens; Jáhn Zsuzsanna, a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodájának munkatársa; Dr. Vonhauserné Szabó Gyöngyi
ügyfélszolgálati dolgozó; Hurai Viktória sportlövő országos bajnok
és vegyes párosban Európa Bajnok; Harcsa Norbert Európa Bajnoki
ezüstérmes és hétszeres magyar bajnok ökölvívó; Dr. Magyar Zoltán
kardiológus; Jung Éva gyógytornász; Kelemen Karola, a Központi
Betegirányítás munkatársa; Mesznerné Mészáros Éva családsegítő és Kováts Tibor, aki a szenvedélybetegek nappali ellátásának
területén végzi munkáját lelkiismeretesen. Elismerésben részesült
a MiraDoor, a város első számú interkulturális közösségi tere,

10

FERENCVÁROS

amely a Budapestre és Középső-Ferencvárosba érkező külföldi egyetemistáknak és
munkavállalóknak segít a beilleszkedésben.
A kultúrAktív egyesület közhasznú civil
szervezet is a díjazottak között volt, ők a
gyermekek és fiatalok által épített környezet
iránti érzékenyítésére vállalkoztak.
A „Humanitas Ferencváros” címet idén
Gyarmati Zsuzsanna, az Időskorúak Nappali
Ellátása és a Szociális étkeztetés szakmai
vezetője kapta.
„Pro Urbe Ferencváros” díjban részesült a
Kiserdővédők Közössége, akik példamutató
tettet vittek véghez a környezetvédelem és
az állampolgári aktivitás terén. Bátor kiállásuknak köszönhető, hogy megmenekült a
22 hektáros Határ úti Kiserdő. A kormány
ugyanis a Galvani-hídhoz kapcsolódva
kétszer két sávos utat vezetett volna át az
összefüggő zöld területen. A fakivágások
és a környező kertvárosokra zúdított autóforgalom helyett a Kiserdővédők alternatív
útvonalat és forgalomcsillapító koncepciót
harcoltak ki.
Szintén „Pro Urbe Ferencváros” díjat
kapott Ladik Katalin költő, performer, színésznő, kísérleti zenész, rádiós hangjátékok
írója és előadója, prózaíró, a vizuális, az írott
és a hangköltészet mestere, aki 1992 óta él
kerületünkben.
Az ünnepség egyik meghatározó momentuma volt, amikor Dr. Gegesy Ferenc matematikus, közgazdász, politikus átvette a
2014-ben neki ítélt, de el nem fogadott Díszpolgári elismerését. Dr. Gegesy Ferenc húsz
évig vezette polgármesterként Ferencvárost,
amely neki köszönhetően indult látványos

ELISMERÉS

fejlődésnek 1990 után. A Körúton túli, életművének tekintett városrehabilitáció során
a még megmenthető épületeket tartósította
a 21. század számára, valamint pezsgő kulturális életet hozott a sétálóövezetté alakított
Ráday utca környékére. Korát megelőzve támogatta a hagyományos programok mellett
az alternatív kiállítóhelyeket, mozikat vagy
a kisebb színházakat. Szintén neki köszönhető a kerület Testvérvárosi programjának
beindítása.
A Kerület Napján Díszpolgári címet kapott
Závada Pál író, szerkesztő, szociológus, akit
műveiben a történelemmé váló mindennapok és a mindenkori korszellem zavarai

foglalkoztatják. Nem csak hőseinek személyes történetét mondja el, hanem családjaik, városuk és hazájuk történetét is. „Noha
tótkomlósi vagyok, ott csak az életem első
14 évében éltem. Utána menthetetlenül pesti
lettem, és most már 21 éve ferencvárosi. Ez
az otthonom – fogalmazott az író. Beszéde
végén minden ferencvárosihoz szólt, mikor
azt mondta: „Jó lesz nekünk együtt!
A díj átadása után a Tűzmadarak zsonglőrcsoport, a Várkonyi Csibészek (Common
Vibe) és a Valami Swing zenekarok szórakoztatták a közönséget.
(Sz.D.)
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Elbódít minket a vásárlási láz
Ezekben a napokban csúcsosodik ki a karácsonyi nagybevásárlási roham. Ilyenkor az emberek többsége a Black
Friday akciók és az erőszakosan belénk sulykolt, karácsonyi hangulatnak álcázott marketing kampányok hatására
hipnotikus állapotban özönli el a bevásárlóközpontokat,
hogy egymás sarkát taposva tolongjon az ajándékokért.
Utánajártunk, hogyan kaphatjuk el a vásárlási láz nevű
betegséget, és mit tehetünk, ha még rosszul is
választottunk.

Bevásárlási láz

Ősi ösztönök
A vásárlás iránti igényünk már a halászó, vadászó, gyűjtögető
életmód során belénk ivódott ösztönből fakad. Akkoriban persze
nem csillogó plázákban bóklásztak őseink, hanem kint a természetben, és elvették amire szükségük volt. Sőt, gyakran azt is, amire
éppen nem, mert nem lehettek biztosak benne, hogy legközelebb
is rábukkannak arra a különlegesen ízletes gyümölcsre, tápláló
tojásra, ami épp a szemük elé került. Ez a fajta hiányérzet az, ami a
a pszichológusok szerint ilyenkor működik bennünk: ha valamiről
elhisszük, hogy már nem lesz elérhető vagy csak nehezen, esetleg
fogyóban van, erősebb késztetést érzünk arra, hogy megszerezzük,
mert úgy érezzük, hogy elvész a lehetőség. A mai kereskedelemben ezt az ösztönünket aknázzák ki a limitált szériás termékek, a
meghatározott ideig tartó leértékelések, de részben erre játszanak
rá az árverések is.

Mi irányítunk?
Persze ehhez az is kell, hogy jól érezzük magunkat vásárlás közben. Ez akár magától is működik, hiszen a vásárlás sokunknak
adja meg az élet más területén gyakran hiányzó érzést: hogy a mi
kezünkben van az irányítás, jelen esetben kedvünkre dönthetünk
arról, hogy valamit leemelünk-e a polcról és beletesszük a kosárba,
vagy sem. Legalábbis azt hisszük. De van, amikor nem igazán mi
döntünk, legalábbis nem tudatosan. Az ünnepi vásárok, üzletek
igyekeznek minden érzékszervünkre hatni: a csillogó dekoráció,
az andalító zene, a mandulapörkölők fahéjas illata lelazít minket,
a megtapogatható, kézbe vehető árucikkek pedig felkeltik bennünk
a tulajdonosi érzést: ha megfogtuk az árut, máris egy kissé magunkénak érezzük, és nehezebben engedjük el. Az érzékszerveink

– A karácsonyi bevásárlással végeztem, holnaptól
már a húsvéti ajándékokat intézem!
folyamatos stimulációja pedig könnyen okozhat szakszóval élve
részleges énkimerülést, aminek eredménye, hogy szinte öntudatlanul vásárolunk meg olyan dolgokat is, amikre nincs feltétlenül
szükségünk. Erre tesz rá a termékkapcsolás is. Amikor két-három
dolgot együtt veszünk meg, mert úgy akciós, spórolunk - gondoljuk
sokan - pedig azzal, hogy egy helyett hármat teszünk a kosárba,
általában az üzlet jár jól. Az áruk elhelyezésével is elérik, hogy
többet költsünk. Szemmagasságban találjuk azokat a termékeket,
amik a legnagyobb profitot hozzák az áruháznak, alulra pedig a kis
nyereséget hozó áru kerül. Emögött az a logika, hogy ezeket kicsit
ciki megvenni, mert hajolgatni kell, kilátszik a kőműves dekoltázs,
megfájdul a derék.

Lassan jársz, többet költesz
Mehetünk persze kipihenten is az üzletekbe, de ekkor sem tudjuk
függetleníteni magunkat a minket körülvevő varázslattól. Az állandóan szóló lágy zene például, ami elnyomja a kellemetlen zajokat (a
hűtőpultok zúgását, a pénztárak leolvasóinak a csipogását, a többi
vásárló neszeit), lelassítja lépteink ritmusát. A tompább világítás
hatására pedig - hogy ne érezzük magunkat kiszolgáltatottnak a
nagy fényben - nyugodtabban szemlélődünk. Kutatások kimutatták:
ha 20 százalékkal lassabban sétálunk az árukkal teli sorok között,
több időnk nyílik megnézni a kínálatot és akár harmadával többet
költünk, mint ha csak átsuhannánk az üzleten.
Karácsonykor persze még többet költünk, mint egyébként. Idén
a Magyar Kereskedelmi Szövetség becslései szerint 1200 milliárd
forintnyi összeg megy majd el az ünnepi időszak bevásárlásaira, a
legtöbb fa alá pedig idén leggyakrabban várhatóan műszaki cikkek,
játékok, divatmárkák ruházati termékei és illatszerek kerülnek. Az
idei slágerajándékok közé tartoznak például a világszerte is nagyon
népszerű vezeték nélküli fülhallgatók.

Ha a Jézuska tévedett...
Mindenkivel előfordult már, hogy az általa választott ajándék nem
tetszett annak, aki kapta, vagy éppen kiderült, hogy a mutatós
turmixgép zárlatos. Általában ezeket vissza lehet vinni, de nem
mindegy hol és hogyan vásároltuk. Ebből a szempontból könnyebb
dolguk van azoknak, akik távkereskedelemben (webáruházban,
telefonon, csomagküldő szolgálattól) rendelték meg az ajándékot.
Ebben az esetben az átvételtől számított 14 napon belül jogunk
van visszaküldeni az árut, akár egyszerűen arra hivatkozva is,
hogy meggondoltuk magunkat. Ilyenkor a vételár visszajár. Vannak azonban kivételek: egyes árufajtákat nem lehet visszaküldeni.
Ilyenek például a színház-, repülő- vagy koncertjegyek, egy méretre
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szabott öltöny, magánszemélytől vásárolt
áruk, szállásfoglalás, autóbérlés, stb.
Ha személyesen vásároltuk meg az ajándékot, már nem minden üzlet fogadja el azt
az érvet, hogy meggondoltuk magunkat. Ha
azonban hiba merült fel a termék kapcsán,
három munkanapon belül kötelességük vis�szavenni. Ekkor a következő lehetőségek
állnak a rendelkezésünkre: 1. a kereskedőnek meg kell javíttatnia; 2. ki kell cserélnie az árut; 3. felajánlhat árengedményt;

ÜNNEP
4. visszakérhetjük a vételárat (elállunk a
vásárlástól).
Három napon túl már nem mindegy, mikor
reklamálunk. Ha van a termékre jótállás (általában egy év), akkor egyértelmű a helyzet.
A szavatosság kérdése bonyolultabb. Az uniós jog két év szavatosságot ír elő, vagyis
ennyi időn belül jelezhetjük, hogy elromlott
az áru, de a vásárlástól számított hat hónap
után már nekünk kell bizonyítani azt, hogy
az már a vásárlás idején hibás volt. Hat hó-

napon belül viszont még a kereskedőnek
kell bizonyítania az ellenkezőjét, vagyis
hogy az árucikk vásárláskor jó volt, és a
helytelen használat miatt romlott el. Nem
tartós fogyasztási termékek esetén (ruházat,
cipők) hat hónap után elévül a szavatosság.
Szavatosságot használt cikkek esetében is
érvényesíthetünk (egy évig), de csak kereskedőnél vásárolt tartós fogyasztási cikkek
esetében, ha magánszemély az eladó, akkor
nem. 				 (B.V.)

Karácsonyváró
a Ferenc téren

Advent vasárnapjain a kerületben három helyszínen, a Bakáts téren, a Ferenc
téren és a lakótelepi Valéria téren gyújtanak gyertyát. Aki azonban advent
második vasárnapján a Ferenc térre látogatott, díszbe öltöztetett fákkal, vásári
bódékkal és forraltbor illattal találkozhatott. A színes karácsonyi forgatagban
a gyerekek is jól érezhették magukat.
A nappali derült időt estére sűrű köd váltotta
fel, ami sejtelmes hangulatot varázsolt a
karácsonyváró programokhoz. Napközben
vásár várta a látogatókat, a kisebbeknek
pedig kézműves foglalkozások biztosítottak elfoglaltságot, de nem hiányozhatott az
arcfestés és a csillámtetoválás sem. Mire beesteledett, gyerekkoncert és gyerekszínházi
előadás várta a legkisebbeket, de elindult a
gumikerekes kisvonat is a Ferenc tér körüli
utcákon.
Az adventi ünnepségen Baranyi Krisztina polgármester rövid köszöntőjében arról beszélt, az advent a megtisztulás ideje.
Léta Sándor unitárius lelkész áhítatában
úgy folytatta, nem mindegy, hogy éljük
meg a felkészülést: ne csak az ünnep legyen
öröm, de a várakozásunk is örömmel teljen.
A polgármester végül átadta a gyertyagyújtás lehetőségét egy kisgyereknek.
Egész nap várta az adományokat a téren a
Szent Egyed Közösség, amely a hajléktala-

nok és a rászorulók számára gyűjt hasznos
tárgyakat, és valóban számos pokróc, téli
ruha, játék, gyerekkönyv érkezett. Idén az
előzetesen vártnál is több felajánlást kaptak,
többen kimondottan az adományozás miatt
látogattak ki a Ferenc térre. A karácsonyváró
záróakkordja a közös, gitáros öröméneklés
volt, amelybe minden látogató bekapcsolódhatott a kiosztott dalszövegek segítségével.
A József Attila lakótelep gyertyagyújtásán
már a Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium Géza malac kórusa teremtett
ünnepi hangulatot. A Dési Huber és Napfény utcák kereszteződésénél elhelyezett
adventi koszorú gyertyáját Harsányi Gábor
baptista lelkipásztor, Ara-Kovács Attila Európa parlamenti képviselő és Csóti Zsombor önkormányzati képviselő gyújtotta meg.
Az ismét a régi fényében tündöklő Bakáts
téri templom előtti Csárdi Antal országgyűlési képviselő mondott rövid beszédet, Léta
Sándor lelkész mellett. 		
MK

JA ltp.
Ara-Kovács Attila elmondta, a gyertya
társadalmilag is értelmezhető szimbólum,
a felvilágosodás szimbóluma. Ez Európa
üzenete az egész világ számára, és az Európa Parlamentben ezt kívánja képviselni.
Harsányi Gábor adventi gondolataival
rámutatott, az Ószövetségben több mint
250 igehely van, ahol Jézus eljövetelét
jövendölik, és legalább ugyanennyi az
Újszövetségben, ahol leírják, vissza fog
térni. Ha az első beteljesedett, miért ne
teljesedne be a második is? Mi bizalommal várjuk, reménykedünk a kegyelemben.

Bakáts tér
„Kevesebbet a vágyakra, többet a
szük-ségletekre. Ünnepeljük és ápoljuk
kapcsolatainkat, kevesebbet a tárgyból,
többet önmagunkból!” - adott áhítatában
útmutatást Léta Sándor unitárius lelkész
a karácsonyi készülődéshez.
Csárdi Antal emlékeztetett, advent második gyertyája a remény jelképe. Azé a
reményé, hogy Krisztus tanítása szerint
szeretetben, egymás megbecsülésében
tölthetjük el a mindennapokat, és hogy
minden, amit fontosnak tartunk, azok
része lehetnek a mindennapi életünknek.
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Klímatippek

Rezsicsökkentés házilag

A klímaválság a Föld minden emberére hatással van, ezért a károkat is csak úgy mérsékelhetjük, ha mindannyian
kivesszük a részünket az ellene folytatott küzdelemből. Az persze nem elvárható mindenkitől, hogy máról holnapra
ne utazzon fosszilis energiával hajtott járművel, ne egyen húst, ne használjon műanyagot és ne termeljen szemetet,
de egy kis odafigyeléssel, hétköznapi szokásaink újraírásával sokat tehetünk otthonunkért, a Földért. Rovatunk
a változás megkezdéséhez ad sorvezetőt.
A háztartáson belüli pazarlást nemcsak
olyan költséges úton mérsékelhetjük, minthogy tartósabb, közelebb megtermelt, vagy
előállított árukat vásárolunk, hanem apró
változtatásokkal is. Télen megnövekednek
a háztartási rezsiköltségek: fűteni kell, a
rövid nappalok miatt többet világítunk, az
ünnepek alatt pedig sütés-főzésbe, takarításba kezdünk.
2019. december 4-én dőlt meg az új országos villamos rendszerterhelési rekord, 7148
megawattal, amelynek oka a fűtés mellett
az ünnepi díszkivilágításokban keresendő. Környezetünk és pénztárcánk számára
egyaránt prioritás az áramfelhasználás vis�szaszorítása, ami nem is olyan nehéz, ha
rájövünk, hogyan tékozlunk el sok energiát
otthonunkban.
A hűtőszekrények nagyfogyasztónak
minősülnek, érdemes odafigyelni, hogy
ne tartsuk nyitva sokáig az ajtaját, ne kapcsoljuk a legmagasabb fokozatra, és ami
nem önleolvasztóst, az engedjük le néha.
Elektromos készülékeinket (tv, dvd, zenelejátszó, számítógép) - bár kényelmes mindig
bekapcsolva, készenléti üzemmódban tartani - jobb, ha kihúzzuk, vagy kikapcsoljuk,
főleg, ha hosszabb ideig nem tartózkodunk
otthon, hiszen ezek is fogyasztják az áramot.
Komoly megtakarítás érhető el ledes fényforrások használatával, ugyanis ezek áramfelvétele töredéke a hagyományos izzókénak
– utóbbiak hatásfoka alig 2-3 százalék, azaz
gyakorlatilag az áram 97 százaléka hővé ala-

kul. Egy 80W-os hagyományos villanykörte
fényerejét biztosító LED izzó mindössze
9W-ot fogyaszt, tehát ha az egész lakásban
kicseréljük az izzókat, a világítási költség
90%-át megspóroljuk.
Komolyabb tétel a fűtésszámla. Bár ma
már a távhő az egyik leginkább környezetbarát fűtési mód, akkor is növelhetjük a hatékonyságot, ha gáz-, vagy villanyfűtésünk
van. A fűtőtestek legyenek jó állapotban,
karbantartva, átvizsgálva, és ne takarjuk le a
fűtőtesteket. Olcsó hatékonyságjavító megoldás lehet a hőtükör használata. Ez lehet
akár egy darab alufólia, amely a fűtőtest
és a fal közé helyezve nem engedi, hogy
a hő a falon át távozzon. Fontos, hogy a
nyílászárók is zárjanak jól. Ezt gumitömítések felragasztásával, vagy ablakköz-párna
használatával tuningolhatjuk olcsón. Lefekvéshez, és ha nem vagyunk otthon, a fűtést
lejjebb lehet venni, hiszen – társasházakban – a szomszédos lakásokból is érkezik
hő. Éjszakára hőszigetelési céllal érdemes
leengedni a redőnyt, behúzni a függönyt,
a hűvösebb helyiségek felé vezető ajtókat
becsukni. A szellőztetésben alapelv, hogy
inkább többször, rövid ideig engedjük be
a friss levegőt, így kevésbé hűl ki a lakás.
Pénzt takaríthatunk meg, és a környezetet is kíméljük, ha bolti vegyszerek helyett
házi takarítószereket használunk. A bolti
drágább „zöld mosószerek” alternatívája
lehet az ecet, szódabikarbóna, vagy mosószóda, melyek használatáról az interneten

rengeteg tippet találunk. Az ünnepi menü
elkészítésénél használjuk ki a forró sütőt,
időzítsük egymás után a sütést igénylő ételek
elkészítését.
A karácsonyi ajándék vásárlás közben arra
is gondoljunk, hogy ne vegyünk értelmetlen
porfogó tárgyakat, amit sosem fog használni
az ajándékozott. A csomagolást is érdemes
„zöld” szemüvegen keresztül nézni. Magyarországon egyénenként évente átlagosan
100 kilogramm papírt használunk fel. Sokkoló adat, hogy karácsonykor mintegy 250
ezer tonnányi csomagolási hulladék végzi
a kukákban. Ezért ügyeljünk arra, hogy ne
külön-külön csomagoljuk az ajándékokat. A
kapott meglepetéseket óvatosan bontsuk ki,
hogy ne kelljen egy használat után eldobni a
csomagolópapírt. A legjobb mégis az, ha –
lehetőleg újrahasznosított anyagból készült
– papírtasakba vagy ajándékdobozba tesszük
ajándékainkat. A dobozokat, tasakokat tartsuk meg a következő ünneplésre.
Vita övezi a műfenyő kontra élőfa kérdést.
Számítások szerint ugyanis 20 évig kell
használni egy műfenyőt, hogy környezeti
terhelése azonos legyen egy kivágott fáéval. Utóbbi élete során egy telepített erdő
része, amely élőlényeknek ad menedéket,
széndioxidot köt meg, élete végén pedig
fűtőértékkel bír. Jó tudni, hogy egyes kertészetekben már karácsonyfa-kölcsönzéssel
is foglalkoznak.
MK
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A csellengőkhöz a bizalmon
keresztül vezet az út

Alulról indultak mint a célközönségük. A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér az Ecseri úti aluljáróból kibújva 2015
óta a Haller utca 52. környékén élő nehéz sorsú, főként roma fiatalokat igyekszik a jobb élet felé terelni. Azokat, akik
magukon viselik a nyomor, a káros szülői minták, és társadalmi igazságtalanságok minden nyomát. Akikre sajnálkozva,
néha megvetően nézünk az utcán, vagy éppen zavartan elfordítjuk a tekintetünket. A rendszerből kiesetteket felemelni
akkora kihívás, mint lyukas hálóval halat fogni, de amikor sikerül, a segítők szerint minden fáradtságot megér. Bázsa-Mosó László szakmai programfelelős, Tóth Csaba és Beberika Dorina ifjúsági segítők helyzetképet festettek Ferencváros árnyékosabb oldaláról.

•

Hogy lehet egy aluljáróban fiatalokat mentorálni?
Csaba: A mai H52 elődje, az Aluljáró Ifjúsági Iroda egészen pontosan az Ecseri úti aluljáró közvécéjének helyiségében működött.
Számítógép használatot biztosítottunk, álláskeresésben segítettünk,
és segítő beszélgetéseket folytattunk. Ott kicsit más volt a közönség,
a Merényi kórházba ki-be járkáló függők és idősebbek is jöttek.
Szerencsére az önkormányzat 2015-ben úgy döntött, önként vállalt
feladatként tovább működteti az irodát a Haller utcában.
•
Miért érdemes ide betérni?
Csaba: 6-35 éves korig nyújtunk olyan szolgáltatásokat, mint az
álláskeresési, életvezetési, pszichológiai tanácsadás, a kézműveskedés, a gitároktatás, a mozi látogatás, vagy a nemzetközi ifjúsági
cserék. A fiatalok ide kötött program nélkül is bejöhetnek beszélgetni, ping-pongozni, társasozni, vagy amihez kedvük van. Az idejárók
tanulnak, élményeket szereznek, és ami a legfontosabb, közösségbe
kerülnek. Minden héten az FMK-ban, vagy a Kerekerdő parkban
örömfocizunk, de barátságos meccsekre is eljárunk.
•
Egy időben egyesek azzal viccelődtek, hogy a H52 a fiatalok
nappali melegedője. Miért?

László: Mert sokan annyit tudtak rólunk, hogy azok a környékbeli
cigánygyerekek járnak hozzánk, akik nem járnak iskolába. Ez sokáig
bosszantott, mert ugyan valóban helyi srácok jönnek ide, de nem
miattunk kerülik az iskolát. Viszont, ha már a fiatal nem megy be
a suliba, sokkal jobb, ha nálunk tölti az idejét értelmes dolgokkal,
mintha rossz társaságban lébecolna valahol. De hogy semmiképp
ne vonjuk el őket az iskolától, bevezettük, hogy csak délután 2-től
fogadunk vendégeket. Az említett képből szeretnénk kitörni azzal,
hogy szélesebb közönség felé nyitottunk. Minden hétfőn Gyurmizó
foglalkozást tartunk, ahol kerületi anyukák 2 év alatti babájukkal
ringató-szerű programon vesznek részt: énekelnek, mondókáznak,
ehető gyurmával játszanak. De egyre többen néznek be hozzánk,
és senkit nem küldünk el. A házban lakó Ibolya néni például néha
lejön, hogy segítsünk neki kérelmet írni.
Dorina: Iskolai foglalkozásokat is tartunk osztályfőnöki órákon.
A minket megkereső osztályfőnökök három csomagból választhatnak. Van, hogy egy évig havi egyszer tartunk közösségfejlesztő
órát egy osztálynak, de 3 alkalmas fejlesztést is végzünk. Továbbá
8 téma közül lehet rendelni tematikus foglalkozást is, úgy, mint az
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emberi jogok, gyermekek jogai, vagy a szexuális felvilágosítás.
Tavaly 58 ilyen foglalkozásunk volt.
•
Mernek segítséget kérni? Nem félnek attól, ha megteszik,
otthon becsenget a rendőrség?
László: Ez másképp működik. Ide nem azért jönnek be, mert el
akarják mesélni a bajukat, hanem mert itt lehet ping-pongozni.
Idővel azonban, amikor kiépül a bizalom, felsejlenek a gondok.
Mi nem végzünk egyéni esetkezelést, de a FESZGYI Gyermekjóléti Központjának tagintézményeként és jelzőrendszeri tagként
minden típusú problémához kapunk támogatást a társszervektől. Ha
például súlyos bántalmazást, veszélyeztetést észlelünk, a rendőrség
is a segítségünkre siet. Például többször jeleznünk kellett a jogsi
nélkül vezető tinikről, hiszen ez ön- és közveszélyes cselekedet.
•
Az idejárók leginkább abban hasonlítanak egymásra, hogy
hanyagolják az iskolát és deviánsak. Mire vezethető ez vissza?
A mi srácainknak meggyűlik a baja az iskolarendszerrel. Sok
a magántanuló, ami jól mutatja, hogy a problémás gyerekektől
nagyon könnyen megszabadulnak az intézmények. Az iskolák
általában súgnak a szülőnek, hogy ez lenne a „jó” megoldás. Volt
rá példa, hogy egy anyuka egy óra alatt elintézte a magántanulói
státuszt a fiának, ami hivatalosan lehetetlen lenne. A beilleszkedési,
viselkedési és tanulási zavaros fiataloknak ezután nem sok esélyük
marad feljebb kúszni a társadalmi ranglétrán. Hogy ez miért van?
Már a családjukból fakadóan egy nagy „csomaggal” lépik át először az iskola kapuját. Már sokszor a kisugárzásuk, a kinézetük is
generál egyfajta feszültséget. Az első pillanattól kilógó gyereknek
később csak nőnek a terhei, amikor rengeteg rossz tapasztalattal a
háta mögött újabb és újabb iskolába kerül. Van olyan gyerekünk,
aki még csak ötödikes, de már az összes kerületi általános iskolát
megjárta. Eleve nehezen veszik át az intézmények a hírhedten
problémás gyereket, ezért van, hogy a próbaideje harmadik napján
kicsapják. Nyolc általánosa itt kevés gyereknek van, jövőképünk
nincs, vagy teljesen torz.
•
Hogyan lehetséges ezek után motiválni őket?
Csaba: Nem könnyű, de rá kell érezni a vágyaikra. A srácok
például alig várják, hogy jogsijuk legyen, ehhez viszont kell a
nyolc osztály. Ezért máris hajlandóak jobban odatenni magukat.
Volt, akire az is hatott, hogy mekkora eredmény lenne, ha ő lenne
az első a családban, aki eléri ezt, a ballagás pedig hatalmas buli.
László: Volt olyan gyerek, akinek azt ígértem, ha az első évben
nem rúgják ki a suliból, levágom ezt a szám alatti szakállkát. Azóta
minden héten bejelentkezik: „Ma is voltam suliban, és mindjárt itt
a január, készítheted a borotvát!”
•
Otthonról, gondolom nem kapnak sok útravalót…
Dorina: Otthon általában nincs rendszer az életükben. Nem szól
rájuk senki, hogy fel kellene kelned, mert az iskolában a helyed.
Amikor ezek a gyerekek egész nap azt csinálnak, amit akarnak,
akkor mi, vadidegen felnőttek, hogyan várhatnánk el tőlük bármit?
Ricardo például egy időben egész éjszaka bulizott, délután 2-kor
felébredt, átjött kicsit gitározgatni hozzánk, aztán ment tovább
bandázni. Már 19 éves, de lassan elkezdődött a változás. Itt bent
társasozunk, beszélgetünk arról, hová utazna, mit szeretne elérni,
és ehhez mit kéne tennie. László: A 16-18 évesek a legveszélyeztetettebbek, mert már nem tankötelesek. Nyáron elmennek segédmunkára, pénteken megkapják a 10-12 ezer forintot a hétre, amiből
elmennek ünnepelni. Szombatra az egészet elverik, rosszabb esetben
egy balhéba is belekeverednek. Aztán kezdődik az egész elölről.
„A rendszerből kikerültek, viszont a rendőrség látókörébe gyorsan be tudnak kerülni.”
•
Mégis hogy lehet a bizalmukba férkőzni?
László: Négyszemközt ezek a srácok teljesen mások, mint akár
egyetlen haverjuk jelenlétében, hiszen a társaik előtt nem vállalják
valódi énjüket. „Nem vagyok én csicska, nehogymá’ kettesben du-
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máljak a Laci bával”, vagy „nehogymá a muterről beszélgessek, az
milyen ciki”. Ezt halljuk, vagy ez van az arcukra írva. De amikor
összejön, hogy kettesben maradjunk, megkérdezem: anyukád még
mindig 16 órákat dolgozik? Hogy van a kisöcséd? Ilyenkor megnyílnak, de sokan továbbra is úgy gondolják, mi közöd van neked
ehhez, te úgysem tudhatod, milyen az életem. Viszont még így is
szép sikereink vannak. Nagyon büszke vagyok a két egyedülálló
anyukánkra, akik 2-3 gyerek mellett 30 évesen először jutottak el
oda, hogy van rendes munkahelyük és másfél hónapja bejelentve
dolgoznak. Nekik még azt is nehéz volt kibírni, hogy egy hónapig
várjanak, mire pénzt kapnak. De most elégedettek és lelkesek, mert
érzik, hogy hasznosak. Onnan tudom, hogy jól mennek a dolgaik,
hogy alig látjuk őket itt. Viszont változatni szeretnénk azon, hogy
a közönségünk 80-90%-ban roma, mégpedig az ő érdekükben. Ha
ugyanis más társadalmi státuszból érkező kortársakkal is találkoznak, szélesedhet a látókörük. Rádöbbenhetnek, hogy, „ja, ezt így is
lehet?” Az egyetemekről érkező önkénteseink, szakmai gyakornokaink már szerencsére adnak nekik új perspektívákat.

A 19 éves Klemán Levente a H52 egyik büszkesége, a változás megtestesítője. Már az oviban megállapították, hogy SNI-s
(sajátos nevelési igényű). Beilleszkedési problémás, izgága
gyerekként egyenes út vezetett a problémások gyűjtőhelyeként
ismert Dominó Általános Iskolába, ahol magatartás módosító
program keretében tanult. Innen átkerült a szintén hátrányos
helyzetűeket oktató József Attila iskolába, ahol egy tanár úgy
köszönt el tőle, hogy minek neked érettségi. Mégis leérettségizett, méghozzá a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépben.
Mindig nehezen barátkozott, de a lakásuk alatt működő H52ben közösségre talált. A rapszövegeket dudorászó, nagydarab
srác kérdésemre elmondja, László, akit ma barátjának tekint fél évig győzködte anyukáját, hogy jöjjön. Aztán megtört a jég,
és egy hónappal később már rendezvényt szervezett, nyitástól
zárásig bent volt. Azóta úgy belakta a kerület ifjúsági tereit,
hogy alig látni itt. A H52-ben szerette meg a gitározást, ma
már hétfőnként saját zenekarával próbál a Konkáv Közösségi
Térben. - Mindig zenész akartam lenni, az álmom, hogy ebből
éljek meg – mondja Levi, aki teltházas Budapest Park-beli
koncertről álmodik. Inkább szövegírónak érzi magát, pedig
utálja az irodalmat, a költőket, mégis szeret ritmus- és rímképletekkel foglalkozni. Egy kórusban és három zenekarban,
köztük a Zsámóban énekel, rappel, koncerteken szerepel.
Jókor, jó emberekkel találkoztam, ez a szerencsém – mondja.
(T.D.)
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Kutyába vesznek

Kezdetben vala a Ferenc tér vagy a Haller park a maga kedélyes
elhanyagoltságában ahol nemigen vált külön a kutyák által beszaladgált terület a játszótértől. Aztán amikor koncentrálódik a hatalom, mindig a kutyásokat szorítják ki a parkokból a gyerekesekkel
szemben, mert gyereket szülni állampolgári kötelesség, kutyát tartani
meg luxus. Most tekintsünk el attól, hányan fogadunk be bevásárló
szatyrokban a menhely kilincsére akasztott kiskutyákat és hogy
gyereket tartani is merőben luxus. A hatalom mindig abban látja a
helyzet megoldását, ha a parkokat a gyerekeknek ítéli és a kutyásoknak esetleg megengedi, hogy behúzott farokkal átiszkoljanak
rajta. Mind a kutyák, mind a gazdák. A parkokba rendszeresített
őrszemélyzet eddig általában üvöltött, hogy „Vigye ki a parkból a
kutyát!”, ám két hónapja lépést- és hangnemet váltott. Talán elolvasta a Ferenc térre kihelyezett táblát, miszerint a kutyával pórázon
át lehet haladni. Az őrszemélyzet október 13-a óta a Ferenc téren
köszön. Változnak az idők és ennek szelét megérzik a közteresek.
Kutyatiltó táblát sokkal egyszerűbb leszúrogatni a földbe, mint
tenni bármi mást. Ezek a táblák a kutyasétáltatást jelentősen nem
befolyásolják. A varjak viszont kiszedegetik a kukákból a kutyakakis nejlonzacsikat és undorral szétköpködik a kuka köré. Vajon
megjelenik-e majd az a politikai formáció, amely megérzi a kukák
lefedésében rejlő politikai erőt és ezzel próbál magának tömegbázist
építeni a Ferencvárosban?
A kutyák elleni táblázás egyéb veszélyt is rejt. A Kerekerdő parkon
való áthaladást pórázon tartott kutyával az északról érkező járókelők
illetik hangos szemrehányással, mert nem tudják, hogy délről van
egy áthúzott kutya tábla és egy másik, amelyiken nincs áthúzva a
kutya, de van póráz rajzolva a nyakában. Ez a tökéletes demokrácia, az igazi választás, tegyük, amit a szívünk diktál. Haladjunk át
pórázon vezetve a kutyát, vagy húzzuk át. Kampányidőszak alatt
a zsebemben tartott filctollal az összes kutyatáblán árválkodó kutyának rajzoltam egy plusz farkat. Néha letörölték, innen tudtam,
hogy meg is értették.
A kampányidőszak kedvez a kutyásoknak, mert hirtelen szavazóbázissá lépnek elő. Valamelyik kampányban kaptuk a Ferenc tér
helyett a Balázs Béla utcai nadrágszíj futit és a Vaskapu utcait is.
Az utána eltelt időben soha többé nem voltunk fontosak.
A Balázs Béla utcait nyilván olyan tervezte, akinek rovar-gyűjteménye volt gombostűre szúrt halott ízeltlábúakkal, a Vaskapu
utcait meg nem is tervezte senki, egyszerűen csak kiírták rá, hogy
kutyafuttató. Azt mégsem írhatták ki rá, hogy hajléktalan és közteres
vécé. Mert az. Egyszer, a parlamenti választás előtt kitakarították,
amúgy hagyják, hogy a kutyások harcoljanak az elemekkel. Ilyenkor
előkerül gereblye, szemeteszsák, lécek a kerítés pótlására, aztán az
emberi természet legyőzi a kutyást és a romlás megállíthatatlanná
válik. Világítás kellene, rendesen zárható kapu és felelős állampolgári magatartás. Ez az utóbbi érthető kifejezés egyáltalán?
A kutyafutik legszűkebb keresztmetszete a kapu. A Balázs Béla
utcai kutyabörinek évek óta elromlott az ajtaja, a Tűzliliomparki

újnak már most. Pedig a park tökéletes. Két nappal a választás előtt
adták át és a belefektetett munka minden tekintetben megtérült,
éppen csak a választást nem nyerte meg az átadóknak. A fű sem
nő utánuk, mert az egyáltalán nem nő. Pedig meg volt tervezve,
csak a fűmag nem volt tekintettel a választásra, viszont rosszul tűri
a kutyapisit és a kutyarohangálást. A futiba járók az aranymosók
buzgalmával próbálják a sötétbarna mulcstól elkülöníteni a felszedésre váró mulcsba olvadó kutyakakit és Facebook csoportba
tömörülve szervezik a kutyás életet. Füvet szeretnének, világítást,
jó kaput, barátságos társakat és ennek érdekében mindenkinek az
őrszemélyzet jut elsőre az eszébe. Pedig a megoldás a mi kezünkben
van. Számítunk a képviselők segítségére, kérjük, hogy valaki igazítsa már meg a kapun a zsanért, az se baj, ha valamelyik kutyásnak
volna egy csavarhúzója. Akad? Mert a kapu igen. (Sándor Erzsi)
Frissítés: Lapzártánkra egy helyi lakos megjavította. Köszönjük!

Termetes eb

– Egy külön kutayfuttatót fog építeni
neki az önkormányzta!

Elismerés az önzetlen munkáért
A Szociális Munka napján az önkormányzat vendégül látott 250 kerületi, a humánszférában tevékenykedő dolgozót,
nyolcan Polgármesteri Elismerő Oklevélben is részesültek. Lelkiismeretesség, megbízhatóság, odafigyelés, példamutatás, segítőkészség, szorgalom, talpraesettség és természetesen magas szintű szakmai tudás – ezekkel a tulajdonságokkal
jellemezték a kerület legjobbjait.
„Önök a kerület lelke” – kezdte köszöntőjét Baranyi Krisztina
polgármester, majd úgy folytatta - az Önök munkája teszi lehetővé, hogy az emberek a nehéz helyzetek ellenére is emberek ma-

radhassanak. A polgármester elmondta, mivel a szociális ügyek
egyéni képviselőként is közel álltak hozzá, kész tervvel kezdett
neki a munkának, hogy megkönnyítse az itt élők életét. Olyan

ESÉLYEGYENLŐSÉG

szociálpolitikát valósítana meg, amely - akár újszerű megoldások
révén - képes napi szinten reagálni az emberek problémáira. Fontos
szempont emellett az is, hogy a szociális szektorban dolgozók még
megbecsültebb tagjai lehessenek a társadalomnak.
Többszáz szociális dolgozóval telt meg az újbudai Trófea Grill
étterem, hiszen az idén a szokásosnál is több meghívottat látott
vendégül az önkormányzat a kerületben dolgozó bölcsődék, óvodák,
iskolák, szociális és egészségügyi intézmények munkatársai közül.
Közülük nyolcan elismerésben is részesültek. Az oklevelek átadása
után Takács Nikolas énekelt a közönségnek.
A humánszféra legnagyobb elismerését, a Humanitas Ferencváros
díjat a Kerület Napján adták át, ezt Gyarmati Zsuzsanna (időskorúak
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nappali ellátása és szociális étkeztetés szakmai vezetője) kapta. Szociális területen végzett kiemelkedő teljesítményéért Polgármesteri
Elismerő Oklevelet vehetett át Lőrincz Mónika és Meggyesi Ágnes
(Manó-Lak bölcsőde, bölcsődevezető-helyettes, illetve dajka), Nagy
Imréné (Pöttyös bölcsőde, kisgyermeknevelő), Korponai Rita (Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága,
esetmenedzser), Lukács Zoltánné (FESZGYI, könyvelő), Schweibert
Mária Gyöngyi (Időskorúak Átmeneti Otthona, szakmai vezető),
Bencsik István (Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó,
gépkezelő) Járdán Mihályné (FESZOFE, csoportvezető).
MK

Gördülékeny vásárlás
A karácsonyi vásárlás olyan mint a Barátok közt vagy a Valóvilág. Ha szóba kerül, a legtöbben
kifejtik, mennyire utálják. Mégis hömpölyög a tömeg a Vörösmarty téren és a plázákban.
Vajon egy kerekesszékes vagy egy vak hogy boldogul ilyenkor?
Nem akartam kizárólag saját tapasztalatokra
építeni, ezért végeztem egy kis házi kutatást.
Az általam megkérdezettek inkább az internetről rendelnek. Viszont az okok változóak.
A választék szélesebb, kényelmesebb, nincs
kiszolgáltatva az eladók, vevők segítőkészségének. Megjegyzem kerekesszékes legyen
a kerekén, aki navigálni tud a kirakodóvásárok zsúfolt folyosóin. Ráadásul esélytelen
rokkantparkolót találni. - Az emberek türelmetlenek, rohannak, és ha tehetik mindet elfoglalják - mondja az egyik érintett.
Hozzáteszem, van olyan bevásárlóközpont,
ahol az – amúgy se sok – rokkantparkoló
használatát előzetes igazgatói engedélyhez
kötik.
Vakon sem könnyebb a helyzet. Kísérővel néha kimerészkednek egy vásárba, ám
egyedül esélytelen. Ahogy egyikük mondta:
„Nem kérdezhetek meg minden eladót a
Vörösmarty téren, hogy kezét csókolom,
mit tetszik árulni?” Azonban kísérővel sem
könnyebb. Múltkor egy eladó észrevette,
amint az – egyébként látó - menyasszonyommal néhány terméket nézegettünk,

mire rögtön az összeset megmutatta. Elmagyarázta a működését, majd kipróbáltatta. Jól esett a segítőkészsége, de zavart
a nyomulása.
Marad tehát az internet. Utóbbit megkönnyíti a képernyőolvasó program, ami
a monitoron látható kiírásokat verbalizálja.
A beszélőprogram a látássérülteknek nagyjából olyan jelentőségű találmány, mint a
könyvnyomtatás az emberiségnek. Ezt jól
mutatja, hogy a válaszadók között voltak
fiatalok, és nagymamák is. Mindenki számára kitágult a világ.
Persze az online rendelés sem zökkenőmentes. - Egyszer egy gyermekhangszer
nevű terméket rendeltem. Kaptam egy körülbelül háromdecis flakont tele kis golyócskákkal. Nem erre számítottam - mondja egy
nagymama. - Máskor babzsák fotelt akartam
az unokámnak, de a felület nem engedett
tovább lépni, amíg nem választottam színt.
A színeket viszont kódok jelölték. Kénytelen
voltam a látó lányomat megkérni, intézze el
nekem - folytatta a néni.
A válaszadók között akadt, aki a szüleit,

nagyszüleit bízza
meg a vásárlással.
Más a kézzel készített ajándékokra esküszik. Bár
a plázák távolról
sem akadálymentesek, különösen nem a vakok számára, a
segítségért leszólítható járókelők meg olyan
feszültek, mint fogyatékkal élő a rehabilitációs felülvizsgálaton, azért kapunk segítséget. A túlhajszolt eladók is igyekeznek a
tőlük telhető módon segíteni, bár gyakran
érezhető, hogy a második kérdésnél már
a pokolba kívánják a vevőt. Szerencsére
a vakok nem látják a kollégáknak küldött
„Vedd már át!” pillantásokat, így nyugodtan
adhatják a mit sem sejtő vevőt.
Juhász Tamás: vak dalszerző, író.
A Vaklárma zenekar gitárosa, énekese. Több folyóiratban jelentek meg
novellái.
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A nők szívvel vállalkoznak

Ma már nem kérdés, hogy egy nő is lehet ugyanolyan sikeres vállalkozó, mint egy férfi. A felszín mögötti kihívásokat
viszont már kevesen látják. Hogy vesz részt egy anyuka egy esti meetingen, ha közben a gyereknevelés és a háztartás
összes gondja őt terheli? Ki működteti a céget, amíg gyesen van? Ha pedig mindennek ellenére helyt állnak, miért nem
honorálja a társadalom, hogy a nők a logisztika nagymesterei? Egy nőnek miért nem jár a doktor megszólítás egy levélben? Többek között ezeket a kérdéseket feszegette a Grundra szervezett Vállalkozó Nők Világnapi konferenciája.
Novemberben másodszor rendezték meg hazánkban a Vállalkozó
Nők Világnapját, mely a nők gazdasági függetlenségének, megerősödésének és társadalmi szerepvállalásának jelentőségére hívta fel
a figyelmet. A szervezők célja az volt, hogy erősítsék, ösztönözzék
és ünnepeljék a vállalkozó nőket, a nők által képviselt társadalmi
ügyeket. Mivel a nők anyagi és lelki erőforrásaik jelentős részét
fordítják gyermekeik, környezetük jóllététére, és érzékenyek az
esélyegyenlőség kérdései iránt, elengedhetetlen, hogy egyenlő
befolyásuk legyen a fenntarthatóságot és a jól-létet érintő nemzeti,
nemzetközi és globális szintű döntések meghozatalára. - Egy jobb
világot szeretnénk, ahol nekünk nőknek is érdemi beleszólásunk van
abba, hogy ezt hogy lehet elérni. Azt szeretnénk, hogy a mi szavunk
is ugyanolyan érvényes legyen, mint a férfiaké – magyarázta Keveházi Kata, a szervező JÓL-LÉT Alapítvány elnöke. - Ez a férfias
világ hozta létre az eddigi kereteket. Ezek totális újragondolására
van szükség, a nemek közti hierarchiát meg kellene szüntetni –
fogalmazott. Egy vállalkozni kívánó nőnek nem jó ötletre, vagy
anyagi támogatásra van a leginkább szüksége, hanem időre, amit a
munkájára fordíthat. A legtöbbjüknek azonban pont ez nincs, mert
a társadalmi elvárások szerint még mindig az asszonyoknak kell
mosni, főzni, takarítani, és gyereket nevelni. - A nők ezt úgy fogják
fel, hogy nekem ez mind a dolgom, és ehhez kapjak segítséget. Ehhez
képest abból kéne kiindulni, hogy igazságtalan mindezt egyedül vinni
a hátamon. A nők kapásból elfogadják ezt az alárendelt szerepet,
ezért a férfiaknak és a nőknek is meg kell tanulniuk a szimmetrikus
viszonyokat – véli Keveházi Kata. Többek között ehhez kaptak
tanácsokat a résztvevők előadások, kerekasztal-beszélgetések és
egyéni tanácsadások révén. A rendezvényen kezdő vállalkozók
találkozhattak a gyakorlottakkal, szó volt arról, hogyan kell elin-

dítani egy vállalkozást, de pénzügyi kérdésekről, jogi háttérről is
szó esett. Egy vállalkozás sokkal többről szó, mint hogy van egy
jó ötletem - mondta az egyik, tréninget is tartó előadó, Baranyi
Marcsi kreatív life coach, aki szerint mindenkinek sok erőt adott a
kijelentés, hogy a dolgozó anyák a logisztikai királynői. - Az, aki
ellát egy háztartást, mindig van otthon étel, a családnak tiszta ruha,
és emellett dolgozik, karriert épít, az a legjobb menedzser. És erre
nem csak hogy a férfiak nem gondolnak, de maguk a nők sem. Ha
pedig ők a legjobbak, nekik kellene a legtöbbet keresni, de a nők
továbbra is kevesebbet kapnak azonos pozícióban, mint a férfiak
– mesélte Baranyi Marcsi, aki szerint a nők hátrányos megkülönböztetése még egy egyszerű megszólításban is tetten érhető. - Ha
egy férfi rendelkezik a dr. titulussal, a hivatalos levelekben „Tisztelt
dr. X.Y” megszólítást írnak. A nőknél rendszeresen lehagyják a
dr-t, de még a vezetéknevet is, és marad a „Kedves Mária, vagy
Ildikó”– magyarázta a szakember.
A JÓL-LÉT Alapítvány kutatásai szerint a vállalkozó nőket olyan
munkaerőpiaci hátrányok érik, mint a jelentős jövedelmi különbség,
a tevékenységek nemek közti elkülönültsége, és így a nemek közti
gazdasági hatalom megoszlása is.- Nagyon sok a tehetséges nő,
aki sokkal inkább ki tudna bontakozni, ha a női lét sajátosságaira
szabva alakítaná ki a munkakörülményeket. Egy esti meeting egy
kisgyermekes anyának nem lehetséges, vagy nem tud olyan odafordulással jelen lenni – hívta fel a figyelmet Keveházi Kata, aki
szerint, ha a családokban nem alakul ki az egyenlő munkamegosztás,
akkor a munkahelyeken sem lesznek egyenlő feltételek. Épp ezért
a változtatást otthon kell elkezdeni.
(Sz.D.)
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ASzent László Kórházban szigorúan csak maszkban engedik dolgozni
a bohócdoktorokat a terápiák alatt legyengült szervezetű gyerekek
biztonsága miatt.

JÓTÉKONYSÁG

Amikor a nevetés valóban gyógyít

23 éve, éppen Mikulás napján kezdte el a Piros Orr Alapítvány a bohócdoktori viziteket, elsőként a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikán. Azóta már bő tucatnyi gyermekkórházat látogatnak, az évek folyamán
több mint 350 000 beteg gyermek kórházi magányán enyhítettek. Kíváncsiak voltunk, hogyan telnek az ünnepek az
olyan súlyos állapotú bentlakók számára, akik közül többen még szentestére sem mehetnek haza a klinikáról. A bohócdokikat kísérve megértettük, miért felbecsülhetetlen a küldetésük.
A kezdetekkor, 1996-ban még nagyfokú nyitottságot és megelőlegezett bizalmat igényelt a Gyermekgyógyászati Klinika vezetősége
részéről, hogy a Magyarországon addig ismeretlen bohócdoktori
tevékenységet beengedjék a hierarchikus kórházi protokollba, hogy
támogassák a súlyos betegséggel küzdő gyermekek lábadozását.
Ma már az intézmények hívják őket.
Jelenleg 16 gyermekkórházat látogatnak szerte az országban heti
rendszerességgel. Az alapítvány bohócai többek között Pécsett,
Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon, Győrött, Tatabányán,
Törökbálinton, és Szekszárdon is dolgoznak, a legtöbb városban
helybéli csapattal.
A kórházban ápolt gyermekek jobb kedvre derítésének ötlete
eredetileg egy osztrák alapítvány, a Rote Nasen szervezet „fejéből” pattant ki, amely 10 ország bekapcsolásával - köztük a 35
fős magyar csapattal - nemzetközivé bővült. Azt mindenki tudja,
hogy a bohócdoktorok még a legszomorúbb helyzetekben is vidám
hangulatot varázsolnak, azt viszont már kevesebben látják, hogy
felszíni könnyedség kemény és kitartó munkát takar. A bohócdokik
mindegyike profi előadóművész, akik folyamatosan tréningeznek
a speciális kórházi helyzetekre.
Hetente látogatják a gyermekkórházakat, a beosztásuk félévre
előre napra pontos. A Piros Orr csapata rendszeresen új ötletekkel
is bővíti kedélyjavító „terápiáját”. Tavaly indították el az Intenzív
Mosoly programot, amellyel a gyermekeket közvetlenül a műtétek
előtt igyekeznek megszabadítani a szorongásaiktól.
Látogatásunk során a Szent László kórházba kísértük el dr. Pirulát, aki civilben Nagy Eszter néven ismert, valamint kollégáját, dr.
Karamellát, azaz Vági Zsuzsát. A bohócokra jellemző kortalanságuk
ellenére mindketten több mint 15-20 éve áldozzák már tudásukat
és tehetségüket a hosszú és embert próbáló terápiákra kényszerülő
gyermekek mindennapjainak a megszínesítésére.
Nem ritka ugyanis - ahogy a Szent László kórház modern épületszárnyában, a hosszú távú kezelést igénylő gyermekek számára
berendezett Démétér-házban - hosszú hónapokat, akár éveket kénytelenek eltölteni a terápia végéig. Ottjárttunkkor találkoztunk egy

13 éves kisfiúval, aki már másfél éve(!) nem mehetett haza. Nem
csoda, ha ezek a gyerekek második otthonuknak tekintik a kórházat.
A bohócdoktorokkal együtt nem sokkal később már az onkohematológiai osztályon találtuk magunkat, ahol egyfős, sokszor
látogatóktól hermetikusan elzárt szobákban viselik türelemmel a
kezelést a gyermekek és a szülők egyaránt. Az orvosok, az ápolók
mintha egy másik világból jöttek volna – az odaadó és gyengéd
figyelem, a halkszavú szakmai profizmus gyakorlata teljesen elüt
a kint zakatoló hétköznapi élet nyers ingerültségétől.
Kérdésünkre, hogy mekkora kihívás bohócdoktorrá válni, a helyszíni készülődésük közben dr. Karamella utánozhatatlan grimasszal
közli: „Nem könnyű... Amikor én valamikor a ’90-es évek végén
felvételiztem, több százan jelentkeztek. Két napon át tartott a válogatás.” Mindezt kollégája, dr. Pirula a kezébe rejtett bicikliduda
tülkölésével nyugtázza vérbeli bohócként.
-Azok a gyerekek, akiknek sikerül a játékkal elterelni a figyelmét
és pozitív hangulatban kerül a műtőbe, az pozitív hangulatban
is ébred – ezt már az alapítvány kommunikációs munkatársától,
Horváth-Sarródi Laurától tudtuk meg.
- A bohócdoktorok látogatásuk előtt az ápolószemélyzettől tájékozódnak a betegekről és már a kórházi folyosón gondoskodnak a
vidámságról. Ahogy belépnek a kórterembe, egy másodperc alatt
kell alkalmazkodniuk a pillanatnyi helyzethez: milyen a hangulat,
mekkorák a gyerekek és milyen az állapotuk, esetleg van-e látogató
valakinél, akit be lehet vonni a nevetésbe. Az általuk teremtett
barátságos légkör segíti a gyógyulást, és kizökkenti a gyerekeket
a kórházi létből. Ez a működésünk fő célja – mesélte el a vizit
lényegét Laura.
A tevékenységük eredményét folyamatosan tökéletesítik: a programban érintett orvosok, nővérek, ápolók, altatóorvosok, műtősök,
szülők s legfőként a gyermekek visszajelzései alapján formálják újra
és újra a bámulatos improvizációs képességet igénylő látogatásaikat.
Mindehhez kivételes empátia és érzékenység szükséges, hiszen
kétévestől akár 17 évesig tartó „korigénynek” kell megfelelniük.
A 23 év azt jelzi – sikerül.				
(H.P.)
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Szélesre tárták a tárcájukat
a kerületi adományozók
Az ünnepek többek között arra jók, hogy képesek felmelegíteni a hétköznapok embertelenségében megfagyott szíveket. Erre volt példa a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
ötödik alkalommal megrendezett Élő Adás című adománygyűjtő estje is. A kerület közösségépítő szervezeteit támogató rendezvényen a Nem Adom Fel, a Kilencben az élet blog,
és a Társadalmi Innovációs Központ Alapítvány támogatására közel három és félmillió forint gyűlt össze kerületi
cégek és magánszemélyek adományaiból, ami rekord az est
történetében.
A három jelölt hat-hat percben mesélt tervezett projektjéről, majd
két felajánlási kör következett. Az elsőben minimum 10.000 Ft-ot, a
másodikban bármekkora összeget ajánlhattak fel az adományozók.
A Nem Adom Fel Léleköntő nevű táborára már az első körben több
mint egymillió forint jött össze, az este végére pedig másfél millió.
A Kilencben az élet blog közel egymillió kétszázezret, a Társadalmi
Innovációs Alapítvány Képeskönyv Ferenc téri időutazóknak című
kiadványa 710.000 Ft-t gyűjtött.
Mindhárom alapítvány megkapta a kért összeget, sőt. Borbás
Gabriella a Kilencben az élet blog alapítója így nyilatkozott: „Nem
az összeg a lényeg. Az igazi különbség az Élő Adás és a pályázás
között, hogy nem egy formanyomtatványba kell beszuszakolni
magunkat, hanem száz mosolygó, kíváncsi embernek mesélünk.”
A blog hobbinak indult. Az alapító, helyi lakosként a tavalyi közmeghallgatáson kérdezni mert az önkormányzattól, amire cinikus,
kitérő választ kapott.
Az első dühös cikket újabbak követték. Lettek visszatérő cikkírók, az Index véleményrovatában pedig rendszeresen lehozza az
írásokat. Gabi a blog közel ezer fős Facebook csoportját is igyekezett aktivizálni. Mint elmondta „Jó arcokat kötni a tagokhoz.
A Facebookon sokszor csak egy fehér kiskutyát látok, nem tudom ki
van mögötte. Ezért kezdtem különböző témájú csoporttalálkozókat
szervezni.” Az első a Haller park fejlesztése volt, amelyhez sportolókat, nyugdíjasokat, kutyasétáltatókat, és kisgyermekes szülőket
sikerült összehozni. Olyanokat, akik amúgy sosem találkoztak volna.
Ezután jött az előválasztási vita megszervezése, most pedig az

idei közmeghallgatásra készülnek. A blog – hála az adományozóknak – több mint fél évre elég muníciót kapott, amit havi rendszerességű csoporttalálkozókra, több videós tartalomra, és – az adakozók
kérésére – több zöld témájú cikkre fordítanak majd.
-Nem hittem, hogy Magyarországon ilyen lehetséges - hitetlenkedett Deli Géza, a Nem Adom Fel alapítvány képviselője, amikor az
adományok végösszege elérte 1,5 milliós álomhatárt. A Léleköntő
tábor olyan - mesélte Géza - mint egy sportolónak az edzőtábor.
Az autista gyerekek személyi segítővel, profi pedagógusokkal dolgoznak, miközben a szüleik mentálhigiéniás terápián, gyógypedagógiai tanácsadáson vehetnek részt. A stabil, változatlan környezetben
a gyerekek kiegyensúlyozottabbak, ami kihat a szülőkre is. Így
átélhetik azt a nyugalmat, amit a nem autista családok élveznek.
A kiskori fejlesztés pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekek később
integrációban tanuljanak. Mivel az összeg nagyobb lett a vártnál,
a tizenöt fős tábor helyett két kilenc fős tábort terveznek, ami a
túljelentkezés miatt kell is.
A Társadalmi Innovációs alapítvány képviselője, Berczeli Péter szerint az a fantasztikus, hogy az emberek vakon mertek támogatni
egy képeskönyvet. A képeskönyv Ferenc téri
időutazóknak egy szülői dilemmából született.
„A gyerekem október 23-án megkérdezte: mi az
a forradalom? Megpróbáltam elmagyarázni, de
ő elveszett a társadalmi, politikai összefüggések
között. Később feltűnt, hogy a szomszéd néni
történetét viszont - a nála megszálló pesti srácokról - megjegyezte.” Ekkor jött az ötlet, hogy
a kerületi kötődést a kisgyerekekben egy– a böngésző könyvek mintájára készült – színes-szagos
kötettel erősítsék. A hatalmas kutatómunkával
készített tizenkét kép a Ferenc tér elmúlt kétszáz évét mutatja be. A tervek szerint nyáron,
háromszáz példányban, ingyenesen megjelenő
könyvhöz lesz külön pedagógiai módszertan,
illetve óvodai, iskolai foglalkozás.		
(J.T.)
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A hivatalba
is benézett a Mikulás

Hosszú útja során az önkormányzathoz is elérkezett a Mikulás, ahol a hivatali dolgozók
gyerekei várták változatos meglepetésekkel a nagyszakállút. Sokáig tényleg csak várták,
mert a Mikulás valahol elakadt útközben, ezért elő örsként a krampusza szórakoztatta a
kicsiket. Először a Kerekerdő óvoda hópehelynek öltözött fejpántos óvodásai lejtették el
hópihetáncukat, majd a gyerekek közösen énekeltek citerazenére. A Mikulásünnepség
„sztárjai” a kerület testvérvárosából, beregszászi Kossuth Lajos középiskolából érkező diákok voltak, akik népszerű dalokat énekeltek a Valahol Európában c. musicalből.
A beregszászi iskolások ezúttal is átadták ajándékkönyveiket ferencvárosi társaiknak. Régi
hagyomány, hogy a testvérvárosi gyerekek mesekönyvet hoznak ajándékba a határon túlról,
amibe beírják a Fbook elérhetőségüket, hogy aztán kapcsolatot tarthassanak fenn az itt
megismert magyar diákokkal. Végre aztán bekopogott a Mikulás, akinek további produkciókkal kedveskedtek az apróságok. Az önkormányzat nemcsak elszállásolta és ebéddel,
vacsorával látta el a vendéggyerekeket, de másnap korcsolyázni is elvitte őket. (H.P. - T.D.)

A roma családokra is gondolt a fehérszakállú
Dugig megtelt a Ferencvárosi Roma Önkormányzat irodája rászoruló családokkal, akik hosszú sorban várakoztak arra, hogy találkozhassanak a Mikulással. A ferencvárosi romák minden évben Mikulás ünnepséget, és/vagy
osztást szerveznek, amelyre azokat a kerületieket várják, akiknek még Mikuláscsomagra sem telik. Az ajándékozó
akcióból persze nem maradtak ki a Mikulásos szelfik sem.
Ezúttal a fellépőkkel tarkított FMK-beli műsor elmaradt, így
viszont több pénz jutott arra, hogy több és értékesebb ajándék
kerülhessen abba a 450 csomagba, amelyekbe márkás csokik,
nápolyi, mogyoró, szaloncukor és gyümölcsök kerültek. Bár a jótékony akciót a roma önkormányzat szervezi, itt senkit nem nézi,
kinek milyen a bőrszíne. Aki nehéz anyagi körülmények között
él, azt szeretettel várjuk – mondta el a helyszínen Tar József, a
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A roma
önkormányzat jól ismeri a kerületben élő szegény sorban élőket,
így SMS-ben és zárt, 1000 fős Facebook csoportjukon keresztül
hívják meg a résztvevőket. Decemberben számos más támogató

programot is szerveznek nekik: focimeccsre, moziba, cirkuszba,
mézeskalács készítő programra viszik a gyerekeket, szenteste
előtt pedig ingyen osztanak nekik karácsonyfát és szaloncukrot.
A roma önkormányat egész évben támogatja a helyi romákat
munkahely keresésben, kérelmek írásában, mediál a lakosok és
a helyhatóság között. - Ez önként vállalt feladat, ugyanis a kultúra és a hagyományőrzés lenne a feladatunk. Az igazi segítség
azonban az, ha a mindennapi problémáikon segítünk – tette
hozzá az elnök.
(T.D.)
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Korcsolyázással gyűjtöttek
ajándékot a diákok
A kerületi iskolákat képviselő kreatív diákpolitikusok
hetedik éve hívják jótékonysági Mikulás korcsolyázásra
„diákválasztóikat”, akik ezúttal is rászoruló gyerekeknek
szánt ajándék fejében léphettek pályára a Lobogó Jégcsarnokban. A helyszínt ezúttal is a tavaly felújított Lobogó
utcai jégcsarnok biztosította.
Ferencváros összes iskolájából érkeztek diákok a Lobogó utcába,
hogy egy vidám korcsolyázással segítsék a nehézsorsú gyerekeket.
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 ajánlottak fel. A felhívás
szerint babát, játékokat, mesekönyvet, plüssállatot, ruhát, de csokit
és bonbonokat is lehetett hozni. –Több zsák ruhámat hoztam el,
amit nem akartam a rokonoknak adni, mert ők jól élnek. Inkább
azoknak szánom, akiknek igazán szüksége van rá – mondta el
a korizásra érkező hetedikes lány. Cserébe a diákönkormányzat saját
szervezésű jeges buliján helyben sütött gofrival és teával várta a
korcsolyázókat. A pályahasználat és a korcsolyabérlés ingyenes volt.
Magos Bence, Ferencváros diákpolgármestere elmondta, a rendezvény célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét, hogy vannak
rászoruló társaik, s a jótékonysági korcsolyázással nem csak maguknak, de a megajándékozottaknak is örömet okoznak. Minden
évben több zsák ajándék gyűlik össze, a mennyiség idén is tetemes
volt. A játékokat a begyűjtés után szétválogatták, becsomagolták
és szaloncukorral díszítették. A Mikuláscsomagokat néhány nappal
később, a diáktestület vezetői adták át a műsorral készülő kicsiknek
a gyermekotthon és a bölcsőde közös Mikulás ünnepségén.
(T.D.)
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Závada Pál Kossuth-díjas
író, közelmúltunk nyugtalanító történelmi témáit dolgozta fel regényeiben, hogy
segítse a társadalom kínos
szembenézését a múlttal.
A Jadviga párnája, vagy a Hajó
a ködben című könyvek szerzője az álságosság cukormáza
helyett a hibákkal tragédiákkal
szembesít. Szerinte lehetőségként kell értelmezni a jelent,
melynek formálásában mindan�nyiunknak szerepe van. Hajthatatlanul képviseli a hitelességet,
mert a múlt tisztánlátása a jelen
helyes lépéseihez vezet el, az
egymás iránti felelősséghez,
a szolidaritáshoz.

Závada Pál: Könnyű büszke
ferencvárosinak lennem

Závada Pál Kossuth-díjas író 1998 húsvétján költözött a Ráday utcába, annak is a legrégibb házába. Az elmúlt húsz
évben szoros kötelékek fűzték a kerülethez, hiszen itt születtek és nevelkedtek a fiai, több regényében is feltűnnek a
Ráday utca és környékének jellegzetes helyszínei. Az írót friss díszpolgári címe kapcsán kérdeztük az kerülethez fűződő
kapcsolatáról.
•
Miért éppen a kilencedikbe költözött?
Nem mondanék igazat, ha azt állítanám, hogy a ferencvárosi szív
dobogott bennem, s feltétlenül a Ferencvárosba akartam költözni.
1998-ban eléggé gyorsan kellett új otthont keresnem, és egy újsághirdetés alapján, igazából véletlenül választottam éppen ezt a
lakást, mert elsőre nagyon megtetszett. Örültem neki, hogy elérhető
közelségben van a belváros, és szép, tágas a lakás, de a Ráday utca
értékei nem is tűntek föl, hiszen akkor még nem volt sétálóutca, még
nem rakták le a díszburkolatot, s nem fogtak hozzá a házak csinosításához. Aztán átalakult az utca, akkoriban jött ugyanis divatba,
hogy kinézzenek valahogy az utcák, házak, terek. Igaz, annak nem
feltétlenül vagyok híve, hogy a gondozottság jegyében mindent
leköveznek, nekem a Ráday utcában is túl sok a kő és kevés a fa,
sőt, fa nincs is, csak ládákban vannak növényzetek. Az kétségtelen
azonban, hogy ennek az utcarehabilitációnak köszönhetően kezdtük
észrevenni, hogy itt milyen különleges, régi épületek között élünk.
Érdemes benézni az udvarokba is, mert azok is nagyon szépek.
Izgalmas, hogy nem egyetlen korból valók a házak, hiszen vannak
reformkoriak, szecessziós házak, és olyanok is, amelyek az 1930-as
években épültek. Éppen tegnap említettem valakinek, hogy könnyű
nekem büszke ferencvárosinak lennem, hiszen a kerület legszebb
utcájában lakom.
•
Az évek során kialakult önben „kerületi identitás”?
Egy vidéki ember számára Budapesten belül nehéz egy szűkebb
pátriához kötődni, hiszen hiányzik mögüle a családi tradíció által
biztosított lokálpatrióta hűség és érzemény. Ráadásul a mindennapjaim más kerületekhez is kapcsolnak, a Dohány utcába járok Magvetős
könyvbemutatókra, a Petőfi Sándor utcába vagy a Nagymező utcába

megyek színházba, a Holmi és Réz Pál révén pedig majdnem olyan
jól ismerem a Pozsonyi utat, mint a Ráday utcát. De ha felülünk a
bringára a fiammal, akkor ösztönösen kifelé indulunk, át a Nagykörúton, Tompa utca, Ferenc tér, Haller park, a Soroksári úton ki
a Nemzetihez és a Müpához, s onnan vissza a Duna parton hazáig.
Ez sokszor bejárt útvonal, jól bringázható a környék. Kalandozás
és felfedezés szempontjából a kerület nagyon érdekel.
•
Mely könyveiben találkozhatunk ferencvárosi helyszínekkel?
A Milotában a tsz-elnök főhős sokat mászkál errefelé az ötvenes
években, elvittem őt a csarnokba is, s beültettem a környéken
több kocsmába. Az Idegen testünk egyes szereplői is itt laknak az
Erkel utcán, s szerepel a könyvben egy gyönyörű dombormű egy
egykori halbolt faláról. A Janka nevű főszereplőnek itt képzeltem
el egy műteremlakást, a csarnokkal szemben, egy Dunára néző
helyet tetőterasszal, ami nem létezik, de nem baj, hozzátoldottam.
Egyébként arrafelé lakott Móricz Zsigmond is.
•
Aki sokáig élt az Üllői úton.
Igen, több fontos irodalmi vonatkozású helyet lehet említeni a
kerületből. Voltak is illúzióim korábban, sok éve, amikor eleven kulturális élet kezdett kibontakozni a Ráday utcában és a Bakáts téren,
hogy lesz irodalmi vonzása a helynek. Egy időben volt „kihelyezett”
könyvhét sátrakkal, pavilonokkal, teraszos dedikálásokkal. Ez elhalt, ebben némi csalódás ért, de hát az illúziók már csak ilyenek.
•
Fontos visszajelzésnek tartja a díszpolgári címet?
Az ember örül, ha olyan helyen lakhat, ahol szeret lakni, és ha
ezt mások meg is jutalmazzák, az külön jó. Fogjuk fel az olvasói
rokonszenv-megnyilvánulás kitüntetett formájaként.
Kácsor Zsolt
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Egy falat Tibet a sarkon

Ha a várost járva megéhezünk, de épp besokalltunk a fémrúdon forgó hústornyok látványától és ízvilágától, érdemes
gasztronómiai kitérőt tennünk a Bakáts tér-Tompa utca sarkára. A Namgyal Momo étterem és teázóban a kimondhatatlan nevű és különleges aromájú fűszerek, az egzotikus jakhús, és a helyet átható buddhista szellemiség könnyen
kizökkent minket a mindennapi mókuskerékből.
A körútról nyíló Tompa utcán át olyan gyorsan beér az ember a
Bakáts térre, hogy észre sem veszi a külcsínre nem sokat adó tibeti
étterem kirakatát. A kis helyiségben viszont érezhetően más a hangulat, mint egy török kebabosnál. Meditatív buddhista zene szól,
a falakról tibeti textilek, díszek, imazászlók lógnak, a pult mögötti
díszkeretes képről pedig őszentsége a Dalai Láma mosolyog ránk
békésen.
-A tibeti étel Magyarországon igen ritka, sokan a kíváncsiság miatt
jönnek be ide, aztán sokan itt ragadnak – meséli Tsewang Thinley
Namgyal tulajdonos, aki 2005-ben politikai menekültként érkezett
hozzánk az elnyomó kínai megszállás elől. A mosolygós vendéglátósnak könnyen megered a nyelve, és pontos adatokkal szolgál
arról, hány honfitársa él nálunk. Az egész országban mindössze 5
tibeti él: vele együtt 3 politikai menekült, egy fogorvos feleség,
és egy ELTE-n tanító tibeti nyelvtanár, na meg az azóta született
gyermekeik. Mindannyian ismerik egymást, és néha meglátogatják Tsewangot éttermében. Azt is elmeséli, korábban segédmunkásként dolgozott, például az Allee építkezésén, miközben nagy
nehezen megtanult magyarul. Szereti ezt a várost, mert szerinte a
magyarok segítőkészek és kedvesek. Felesége szintén magyar, így
az állampolgárságot is szeretné megszerezni, hogy azzal egyszer
hazalátogasson a rokonaihoz. A kínaiakkal a magyar fővárosban
sincs haragban, többen járnak hozzá ebédelni: megdicsérik az ételt,
és mosolyogva távoznak.
A kínálaton pedig tényleg van mit dicsérni: minden frissen készül,
az adagok nagyok, a zöldség mennyisége feltűnően nagyobb, mint
máshol, a kiszolgálás pedig szokatlanul kedves. A vendégeknek
járó különleges bánásmód része, hogy meg lehet előre kóstolni az
ismeretlen ételeket, és néha akad egy kis spontán árengedmény is.
Az árak kiválóak, ezer forint körüli összegből degeszre ehetjük
magunkat, de a kisebb étkűek ez alatt is kijönnek. - A tibeti konyha
alapja a sok zöldség, és kevés jakhús, de itt a magyar szokások
miatt sokkal több húst kínálunk – magyarázza Tsewang, és az újabb
kérdést megelőzve mesél egy kicsit Tibet nemzeti állatáról. A jak
a szarvasmarha távolabbi, tulokfélék közé tartozó nagyszarvú,
hosszú szőrű rokona, de az étlapon szereplő patás a bölényekkel

is családi kapcsolatokat ápol. A Himalája fennsíkjain kizárólag
szabadtartásban él, harsogóan zöld füvet eszik, és kristálytiszta patakvizet iszik, szóval röhögve lepipálja az itthon kapható
nagyüzemi húsok minőségét még úgyis, hogy az étterembe nem
otthonról, hanem Mongóliából érkezik a szállítmány. A tibetiek is
nagyra tartják a sovány jakhúst, hiszen a ritka levegőben kemény
fizikai munkát végző hegyi földműveseknek szükségük van a nagy
fehérje tartalmú táplálékra.
A kínálatban szerepel fehér retkes, csicseriborsós, tibeti kelkáposztás, babos, és zöldborsós fogás, többnyire jakhússal variálva,
a vegák pedig tibeti chowment, azaz egzotikus zöldséges tésztát
kóstolhatnak. A levesek közül a thenduk izgalmas, de a tibeti teázást is muszáj kipróbálni. Az ételek íze a különleges fűszerek miatt
semmihez sem hasonlít, de hamar megkedvelhető, az egyedi csípős
szószuk pedig telitalálat. Tibetben ritka ünnepi fogásnak számít a
Momo, a fűszeres hússal töltött gőzgombóc, és az újévkor fogyasztott, olajban sütött félhold alakú verziója, a Saphale.
Tsewang azt is elmeséli, korábban az utcában kurdisztáni-tibeti
éttermet vittek kurd üzlettársával, ahol gyrost és más csirkés ételeket
szolgáltak fel. Egy idő után azonban kilépett, mert nem bírt részt
venni a csirke holokausztban. – Csak a nyársról naponta 60 kiló
comb fogyott, ami többszáz csirke halálával jár, és akkor a többi
fővárosi gyrosos napi fogyasztásáról nem is beszéltünk. Jakból
ezzel szemben sokkal kevesebbet kell feláldozni – magyarázza.
Hogy a szerény kis büfét működtetni tudja, Tsewang minden reggel
4-kor kel, 14-16 órát dolgozik, csak 1-2 napra ugrik be mosogatni
néhány hölgy. Úgy érzi, mindehhez csak a Dalai Láma ad erőt.
„Mikor rossz a kedvem, vagy nagy gondokkal küzdök, megállok
őszentsége képe előtt, pár percet imádkozom, és rögtön jobban
megy a nap, eszembe jutnak a megoldások.” A tulaj azt is elárulja,
woksúrolás közben arról álmodozik, egyszer elviszi két fiát a 15
éve nem látott tibeti hegyekbe, hogy megtapasztalják, milyen földön élt az apjuk. „Most nem lehet, ki vagyunk tiltva, de lesz még
szabadság Tibetben, tudom – mondja halkan Tsewang, és ahogy
mosolyog a szeme, el is hiszem neki.
(T.D.)
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Eredményes
az AIDS elleni küzdelem

„Ma már nem kell belehalni” – ez volt az egyik fő üzenete Ferencváros AIDS ellenes küzdelem világnapja alkalmából
szervezett programsorozatának. Az ifjúsági felvilágosító rendezvényre ezúttal is közel háromszáz kerületi középiskolás
vett részt előadásokon, színházi improvizáción és vetélkedőkön.
- Ma Magyarországon körülbelül 4000 HIV-fertőzöttről tudunk, de
legalább ugyanennyi hordozóval kell számolni – mondta el Simich
Rita, prevenciós szakember, az Nemzeti Népegészségügyi Központ
munkatársa. Betegekből egy is sok, de az arányt jól érzékelteti,
hogy míg Afrika legfertőzöttebb déli államaiban a népesség ötöde
érintett, hazánkban a fertőzöttek nem érik el az egy ezreléket.
Az AIDS betegség ugyanis a fertőzöttség végstádiumában alakul
ki, fontos tehát a két fogalom szétválasztása. A páciensek száma stagnál, elmaradt a robbanás a betegszámban, amitől az előző
években tartottak a szakemberek, ez pedig az aktív felvilágosító
és megelőző munkának köszönhető. Így bár nem vezető halálok
hazánkban az AIDS, az ismeretterjesztés elhanyagolásával újra
terjedésnek indulhat a halálos kór.
Ha megtörténik a legrosszabb, és valaki megfertőződik, bizonyos
kompromisszumokkal, de teljes életet élhet. Komoly gyógyszerfegyelem (8-9 óránként egy pirula) tudja kordában tartani a vírust,
hogy az ne mutálódjon tovább. A kutatások a vírus 1986-os azonosítása után indultak meg, amelyek ma már arra a három emberre
fókuszálnak, akik szervezetéből – egyelőre úgy tűnik – sikerült
végleg eltüntetni a vírust. Az esetek rákos megbetegedésekkel
összefüggő csontvelő-átültetések után múltak el, hosszadalmas és
embert próbáló kezeléseket követően.
A fertőzést az teszi különösen veszélyessé, hogy akár több évig is
tünetmentes lehet a beteg, amikor azonban ezek megjelennek, már
szinten tartani sem könnyű. A hordozók a tünetmentes időszakban
is tovább fertőzhetnek, anélkül, hogy ők maguk tisztában lennének
saját állapotukról. A sokat hangoztatott felelős szexuális élet és
óvszerhasználat ráadásul több más nemi úton terjedő betegségtől
is megvédenek.

A megjelent kerületi diákok Dr. Simich Rita az AIDS veszélyeit és
a vele kapcsolatos tévhiteket bemutató előadását hallgathatta meg,
majd részt vettek az Itt és Most Társulat improvizációs színházi
játékán, amely valós történeteket dolgozott fel, hogy aztán pszichológus segítségével dolgozzák fel azokat. A színházi szituációk
a párkapcsolat, a szerelem és a felelősség témakörét boncolgatták.
A Ferencvárosi Művelődési Központ termeiben bemutatkoztak
egészségügyi szervezetek, a kerület ifjúsági közösségi terei, de a
fiatalok részt vehettek szexuális edukációt célzó vetélkedőn, valamint anonim és ingyenes AIDS-szűrésen is. A résztvevők egész
nap viselték az AIDS elleni küzdelem jelképét, a piros szalagot,
hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kór elleni harc fontosságára.
MK
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Ferencvárosi Művelődési Központ 2019.
december 23-tól 2020. január 3-ig zárva
tart.
DECEMBER 22., VASÁRNAP
Adventi gyertyagyújtások
Ferencvárosban
József Attila-lakótelep 15.00
közreműködik: Joós Tamás énekmondó
Bakáts tér 16.30
közreműködik: Szefcsik Boldizsár szavalat
17.00 Házasságkötő terem: Erdődy Kamara
zenekar
Ferenc tér 17.30
közreműködik: Vasas Miklós szavalat
(Bakáts Iskola)
JANUÁR 12., VASÁRNAP 19.00
FERENCVÁROS ÚJÉVI KONCERTJE
MÜPA, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.)
Közreműködik: MÁV Szimfonikus Zenekar
Szekeres Adrienn
JANUÁR 19., VASÁRNAP 16.00
FERENCVÁROSI ÁDÁMOK
ÉS ÉVÁK 2020
Regisztrálni Nyerusay Viktoriánál,
a program koordinátoránál lehet a nyerusay.
viktoria@fmkportal.hu e-mail címen
január 15-ig.
TANFOLYAMAJÁNLÓ
DANCE FIT
Kedd 19.00
Január 14-én az első alkalom ingyenes!
Oktató: Tomcsányi Kata
E-mail: katapdance@gmail.com,
Tel.: +36 (30) 522-5904
SENIOR DANCE FIT
Péntek 16.30
Részvételi díj: 800 Ft

Oktató: Tomcsányi Kata
E-mail: katapdance@gmail.com
Tel.: +36 (30) 522-5904
Január 17-én az első alkalom ingyenes!
HÖCÖGŐ
CSÜTÖRTÖK 17.00
Magyar táncház és kézműves foglalkozás
gyerekeknek. Kézműves foglalkozás szakképzett animátorral
17.30 TÁNCHÁZ
Tánc, játék, énektanítás, jeles ünnepek felelevenítése. Kéthetente élőzene!
Olasz György és Barátai húzzák a talpalávalót. Részvételi díj: 300 Ft
KIÁLLÍTÁSOK
FMK AULA GALÉRIA
IDŐSZILÁNKOK
Megnyitó: december 21., szombat 18.00
Suhayda László természetfotós kiállítása
A kiállítást megnyitja: Gaál Péter
Megtekinthető: január 19-ig
FERENCVÁROSI ÁDÁMOK
ÉS ÉVÁK 2020
Magyar mesék a Kárpát-medencéből
Az előadás próbafolyamatain készült
fényképekből összeállított kiállítás
Fotók: Mészáros Gábor.
Megtekinthető: január 28-ig
A mi Kiserdőnk
Megtekinthető 2020. 01. 17-ig.
TURAY IDA SZÍNHÁZ
DECEMBER 18., SZERDA 11.00
Eisemann Mihály - Zágon István - Nóti Károly: HIPPOLYT, A LAKÁJ
zenés vígjáték. Jegyvásárlás:
A Turay Ida Színházban
1089 Budapest, Kálvária tér 6.,
vagy egy órával az eloadás elott az FMK
jegypénztárában.

DÉSI HUBER ISTVÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Dési Huber István Művelődési Ház
2019. december 21-től 2020. január 5-ig
zárva tart.
KIÁLLÍTÁS
BABAKIÁLLÍTÁS
Nyersné Meláth Veronika kaposvári babagyűjtő kiállítása
Megtekinthető: január 15-ig a művelődési
ház nyitvatartási idejében
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
2019. december 20-tól 2020. január 2-ig
zárva tart.
KIÁLLÍTÁS
Rejtett Ferencváros – Válogatás Lugosi
Lugo László fotóművész alkotásaiból
Megtekinthető: 2020. február 1-ig
JANUÁR 14., KEDD 14.00
Mindentudás Akadémiája – ókori szeminárium
Egyiptom katonakirálya, III. Thotmesz
JANUÁR 16., CSÜTÖRTÖK 15.00
Kenyér, szerelem, fantázia (1953)
Amerikai romantikus film/vígjáték, 93 perc
Rendező: Luigi Comencin
MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
A Mester Galéria és Közösségi Tér 2019.
december 23-tól 2020. január 5-ig zárva
tart.
DECEMBER 18., SZERDA 16.
JELKY-ART-MIX II.
Megnyitja: Turnai Tímea
Megtekinthető: január 17-ig
KREATÍVAN EGYÜTT
Lámpabúra, lampionkészítő workshop
Január 10., 17., 24., 31. 14.00-18.00

PROGRAMAJÁNLÓ

IDŐSÜGYI PROGRAMOK
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
December 16. (hétfő),
10.00 óra
Menü: Szilveszteri mustáros lencsesaláta, ropogós malackaraj
színes burgonyapürével
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Európa 2014
„Egészséges Élmény”
természetjáró gyalogló
program
Margitszigeti séta, vadaspark
látogatással.
December 7. (szombat),
10.00 óra
Találkozó: Margitsziget bejárata
a szökőkút felőli oldalon, a körforgalomnál levő nagyszobornál
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284
Nordic walking
Téli séta
Január 7. (kedd), 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24-28.
Táncklub
Január 8., 15., 22., 29. (szerda),
14.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)
Belső értékeink
nyomában
Január 8. (szerda), 14.00 óra
Helyszín: Dési Huber Művelődési Ház (Toronyház u. 17/b.)
3-1-2 meridiántorna
Január 8., 15., 22., 29. (szerda),
15.30 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)
Macskaés állatbarátok klubja
Január 8. (szerda), 17.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Január 9., 16., 23., 30.

(csütörtök), 10.00 óra
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Egészségünk védelme a XXI.
század mindennapjaiban.
Január 9. (csütörtök),
14.30 óra
Előadó: dr. Gothard Csaba orvos
Helyszín: Parajdi Sópince
(Vámház körút 11.)

Vízitorna
Január 10., 17., 24., 31.
(péntek), 16.00 óra
Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium uszoda
(Lobogó u. 1.) és
Molnár Ferenc Általános Iskola
uszoda (Mester u. 19.)
Mindentudás
Akadémiája
Ókori szeminárium
Egyiptom katonakirálya,
III. Thotmesz
Január 14. (kedd), 14.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u.
18., bejárat az Erkel utca felől)

Cukorbetegklub
Január 28. (kedd), 14.30 óra
Helyszín: FESZ, Dandár u. 28.
Mindentudás Akadémiája –
szeminárium
Magyarország leghíresebb
kastélyai:
A fertődi Esterházy-kastély
Január 30. (csütörtök),
15.30 óra
Helyszín: Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
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Általános számítógép-kezelői
és laptoptanfolyam
keddenként 13.50 óra
Mobileszköz-használati tanfolyam (október első hetétől),
keddenként 14.45 óra
Ericsson számítógép-kezelői
haladó tanfolyam (október
első hetétől), péntekenként
15.00 óra
Weöres Sándor Iskola
(Toronyház u. 21.)

Előzetes regisztrációhoz
kötött képzések,
tanfolyamok
Nyelvtanfolyamok:
Angol középhaladó nyelvtanfolyam (József Attila-lakótelepi
Közösségi Ház): hétfőnként
11.00 óra

Általános számítógép-kezelői
tanfolyam, keddenként
10.00 óra

Angol haladó nyelvtanfolyam
(József Attila-lakótelepi Közösségi Ház): csütörtökönként
11.00 óra

Számítógép-kezelői kezdő
tanfolyam, keddenként
8.30 óra

Angol kezdő nyelvtanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra

Filmklub
Kenyér, szerelem, fantázia
(1953), amerikai romantikus
film/vígjáték.
Január 16. (csütörtök),
15.00 óra
Rendező: Luigi Comencini
Helyszín: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u.
18., bejárat az Erkel utca felől)

Angol középhaladó nyelvtanfolyam
(Borostyán Idősek
Klubja): keddenként 10.00 óra

Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Január 20. (hétfő), 10.00 óra
Helyszín: József Attilalakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/b)
Könyvtári Találkozások
a Magyar kultúra jegyében
Január 21. (kedd), 10.30 óra
Helyszín: FSZEK Börzsöny utcai Könyvtára (Börzsöny u. 13.)

Gyógytorna Ferencvárosi
Művelődési Központ
(Haller u. 27.)
hétfőnként 11.00 óra – 1. csoport
szerdánként 11 óra – 2. csoport
Gyógytorna Dési Művelődési
Ház (Toronyház u. 17/B)
szerdánként 11 óra
Számítógép-kezelői
tanfolyamok:
Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Gimnázium (Lónyay
u. 4/C–8.)

Board Game Café –
szeniortársasjáték-klub
Január 21. (kedd), 15.00 óra
Helyszín: Ferenc krt. 17.,
alagsor

FERENCVÁROS

Angol haladó nyelvtanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
szerdánként 10.00 óra
Német középhaladó nyelvtanfolyam (FMK): keddenként
8.30 óra

Mobileszköz-használati tanfolyam, keddenként 14 óra
Ferencvárosi Sport Iskola
(Telepy u. 17., bejárat
a Tűzoltó utca felől)

Számítógép-kezelői haladó
tanfolyam, keddenként 10 óra
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
Fitnesz 60+
(Lenhossék u. 24–28.,
tornaterem): hétfőnként
10.00 óra
Kreatív Műhely kézműves
foglalkozás (Dési MH):
November 12. (kedd):
Álomcsapda 2. haladó
• 10.00 óra: I. csoport
• 11.00 óra: II. csoport
Helyszín: Dési Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Észrevételeivel, javaslataival, kérdéseivel, ötleteivel keresse
idősügyi munkatársainkat a +36/1/200-1223-as vagy 200-2284-es telefonszámon, illetve az idosugy@ferencvaros.hu e-mail címen.
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HIRDETÉS

FERENCVÁROS

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS

Widex D30 hallókészülék

Teljes ár:

Cím: 1095 Budapest, Dandár u. 25.
Kérjük, egyeztessen időpontot!
Telefon: 06 (1) 770 05 26,
06 (70) 324 80 05
Email: ferencvaroshallas@levelcenter.hu

39
990 Ft
Akár 4 havi részletre

Az akció 2019. 12. 20-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós hallókészülék vásárlása kizárólag
teljeskörű audiológiai vizsgálat után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően ellátható a
készülékkel. A vizsgálat és illesztés a szakmai irányelvek maximális betartásával történik.

APRÓHIRDETÉS
Eladó a József Attila lakótelep Üllői úti oldalán a Pöttyös utcai metrómegállótól egy percnyi sétára egy
48 nm-es, déli fekvésű, erkélyes,
klímával ellátott, 2 szobás jó állapotú panel öröklakás tulajdonostól.
Irányár: 29,9 MFt. Érdeklődni:
06 30 742 1235
Nem tudja, mit kezdjen a hagyatékából maradt elektromos műszereivel? Keressen minket, műszereket
vásárolunk megőrzésre az utókornak,
kiállításra, felújításra. (Különböző
intézmények selejtezését is vállaljuk)
instrumentsmuseum@freemail.hu ,
06-20/974-8604

Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
Német tanítás, korrepetálás és vizsgára felkészítés: 06 20 236 3980
Ingatlanirodánk eladó lakásokat
(házakat) keres ügyfeleinek, gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd
ingyenes. Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap. Laurus.
ingatlan.com, 06 20 9 600 600
Életjáradékot kötnék ottlakás nélkül,
leinformálható vagyok. Visszahívom!
Köszönöm! H. B. 06 20 528 2532

Tisztelettel meghívom Önt és kedves Partnerét
FERENCVÁROS ÚJÉVI KONCERTJÉRE
a MÁV Szimfonikus Zenekar és Szekeres Adrien
közös produkciójára.
Időpont: 2020. január 12. 19 óra
Helyszín: MÜPA – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
(Budapest IX. Komor Marcell u. 1.)

Várom Önöket a koncerten,
ünnepeljük együtt az Újesztendőt!

OTTHON, VÁROS

Baranyi Krisztina
polgármester
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük, részvételi szándékát a
rendezveny@ferencvaros.hu e-mail címen mihamarabb jelezze.

FERENCVÁROS

ELISMERÉS

FERENCVÁROS
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Elismerték Ferencváros
esélyegyenlőségi törekvéseit

Cégek, intézmények és szervezetek vehették át a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést a Nemzeti Színházban.
A Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett díjátadón és gálaesten azokat a munkáltatókat – köztük
Ferencvárost – ünnepelték, melyek küldetésüknek érzik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását.
A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést a Salva Vita Alapítvány 2010-ben azért vezette be, hogy támogassa az álláskereső
fogyatékos emberek, és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók
egymásra találását, valamint segítse a munkáltatók fejlődését a
munkahelyi esélyegyenlőség terén. A Nem Adom Fel Alapítvány
szervezésében a díjat minden évben az EMMI, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület
és a Salva Vita közösen adja át. A díjra olyan vállalkozásokat, szervezeteket jelölhetnek, amelyek fogyatékos embert alkalmaznak és
szemléletformáló tréningeket tartanak, de a pályázó vállalhatja azt
is, hogy akadálymentesítést végez sérült kolléga fogadására, illetve
lépéseket tesz a fogyatékossá vált alkalmazottak megtartására.
A díjátadó előtt a Nem Adom Fel Kávézó és Étteremben tartott
sajtótájékoztatón Papp Szabolcs, az alapítvány szóvivője kiemelte,
sokkal többet tudnak adni a világnak a megváltozott élethelyzetű
emberek, ha „nem adják fel”, nem törődnek bele az önsajnálatba
és megpróbálják minél teljesebbé tenni a saját életüket.
-Mindenkit úgy teremtett meg az Isten, hogy a zsebében hordja
élete puzzle-darabját, de annak a helyét neki kell megtalálnia s
ha ez sikerül, igenis jobb velem a világ”. Azon dolgozunk, hogy a
fogyatékkal élők kibontakoztathassák tehetségüket, és azt érezzék,
fontos tagjai a társadalmunknak – osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel Papp Szabolcs. A színvonalas gálaesten fogyatékos és
ép művészek léptek fel közösen, hatalmas taps kíséretében.
Vég Katalin, a díjat alapító Salva Vita Alapítvány ügyvezetője
elmondta, a Fogyatékosság-barát Munkahely Champion 2010-2019
Díjat 5 kis-, közép- és nagyvállalatnak, valamint költségvetési intézménynek ítélte oda a testület. A sérült emberek mellett az őket
körülvevő családokat, segítőket, szociális szakembereket, mentorokat is ünneplő eseményen adták át a Munka-társ és Példakép díjakat
is. Ez utóbbival olyan megváltozott munkaképességű jelölteket
díjaztak, akik saját munkaterületükön kiemelkedően teljesítenek.
Ferencvárosból ketten is elismerést érdemeltek: Oláh Anna,
a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi referense Munka-társ
díjat, míg dr. Kelemen Miklós, az önkormányzat civil referense
Példakép díjat kapott. - A nők, a fogyatékkal élők, romák, gyer-

mekek szociális helyzetét, lakhatási problémáit, az oktatási szegregáció kiegyensúlyozását igyekszem minél teljesebben segíteni.
Az érzékenyítést már az óvodásokkal is gyakoroljuk – a vakok,
gyengénlátók számára kutyás, valamint audiotechnikai segítséget
biztosítunk - mesélt munkájáról Anna.
Kelemen Miklós elmondta, mintegy 140 helyi civil szervezettel
tartanak fenn együttműködést pályázatok, együttműködési megállapodások, támogatások útján. Érdemeit mi sem bizonyítja jobban,
hogy a 140 civil szervezettel egymaga tartja a kapcsolatot, és végzi
az ezzel járó összes munkát.

Az alábbi szervezetek és személyek vehették át a díjakat:
Fogyatékosság-barát Munkahely Champion 2010-2019
díjazottjai:
• Auchan Retail Magyarország
• Szerencsejáték Zrt.
• Julienne Kft.
• Kockacsoki Nonprofit Kft.
• X. kerületi Polgármesteri Hivatal
Munka-társ díjat kaptak:
• Rosner Imre, Szerencsejáték Zrt. osztályvezető
• Oláh Anna, IX. kerület Polgármesteri Hivatal esélyegyenelőségi referens
• Bányácski Attila, HÁDA-1 Ipari és Kereskedelmi Kft.
üzketvezető
Példakép Díjat kaptak:
• Kocsis Angéla, Szerencsejáték Zrt. sorsjegyárus
• Dr. Kelemen Miklós, IX. kerület Polgármesteri Hivatal
civil referens
• Misinszki István, Masped Logisztikai Kft.
• Szegváriné Várkonyi Mária, HÁDA-1 Ipari és Kereskedelmi Kft. ruházati eladó
(H.P.)
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SPORT

A póló királyai

Tavaly, 22 év után nyerte meg ismét a Ferencváros a vízilabda
Magyar Kupát. A sok szakértő által a világ legjobb klubcsapatának
tartott zöld-fehér együttes az idén megvédte címét, 19. alkalommal
lett kupagyőztes. A döntőben fordulatos mérkőzésen, 2-0, 2-5 és 6-7
után 8-7-re verte meg az FTC az OSC-t. A Fradi ezzel sorozatban
a 9. trófeát szerezte meg, Varga Zsolt csapata 2017 óta valamennyi
döntőben diadalmaskodott. Íme, a trófeagyűjtemény: Euro-kupa,
magyar bajnokság, Európai Szuperkupa, Magyar Kupa, Magyar
Szuperkupa, magyar bajnokság, Bajnokok Ligája, Európai Szuperkupa és újra Magyar Kupa.

Bronzérem
a diákolimpián
A sportban kiváló Leövey Klára
Gimnázium tanulói a közelmúltban a kispályás
floorball diákolimpia budapesti
döntőjében kiváló játékukkal
öregbítették iskolájuk hírnevét.
A Leövey csapata
a fiúk mezőnyében VI. korcsoportban szerepelt,
és szoros mérkőzéseket játszott
ellenfeleivel.
A versenykiírás
alapján lányok is
pályára léphettek
a fiúcsapatokban.
A ferencvárosi fiatalok a harmadik
helyen végeztek,
így a díjkiosztó
ünnepségen bronzérmet vehettek
át. A dobogós
együttes tagjai:
Nánási Enikő,
Kadarkúti Dávid,
Molnár Zétény,
Sarkady Kristóf,
Budai Csanád és
Bánóczi Kristóf.
A diákokat dr.
Mile Lajos készítette fel a tornára.

Diákbajnokok zöld-fehérben
A magyar birkózás egyik legjobb utánpótlás-nevelő egyesülete a Ferencváros. A legutóbbi országos
diákolimpián ismét bizonyították a gyerekek, hogy kiváló munka folyik a Népligetben.

A serdülő korosztályban (14-15 évesek) a szabadfogásúak a szigetszentmiklósi városi sportcsarnokban léptek
szőnyegre. Összesen 174 fiatal küzdött a helyezésekért
iskolájuk színeiben, köztük jó néhány olyan srác, aki
a Fradiban tanulja a sportág csínját-bínját. Hárman a
csúcsra értek, azaz diákolimpiai bajnokok lettek. A 48
kg-osoknál Mizsei Zoltán, az 52 kg-os súlycsoportban
Gombos Alex, míg a +85 kg-os kategóriában Seregi
Balázs állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. A 48
kg-os mezőnyben Lengyel László a vigaszágról harcolta
ki a bronzérmet.

Ugyanebben a fogásnemben a diák I-es korosztályban
(12-13 évesek) Hajdúszoboszlón mérték össze erejüket
a gyerekek. Itt három ferencvárosi birkózó örülhetett
éremnek. Az 50 kg-osok között Scheuring Márton nyert,
a 85 kg-os súlycsoportban Révész Dániel a vigaszágról
lett bronzérmes, a +85 kg-os mezőnyben pedig Varga
Ágoston a második helyen végzett. A kiskunfélegyházi
diák II-es olimpián a 63 kg-os Nádasdi Péter szerzett
aranyérmet, a fináléban a szintén ferencvárosi Helyes
Eriket múlta felül. A 42 kg-osoknál Toplak Barna, az
54 kg-osok között Zavaczky Zalán zárt harmadikként.

Fiatal úszók diadalmaskodtak
Az utánpótláskorú úszók számára az év második felében az egyik legjelentősebb hazai verseny a
BVSC-Őszi Kupa elnevezésű viadal. A Szőnyi úti uszodában megrendezett versenyen sok tehetséges
fiatallal vett részt a Ferencváros szakosztálya.
A versenyen huszonnyolc egyéni számban versengtek egymással és az órával a gyerekek. A zöld-fehérek
reménységei nagyszerűen helytálltak, összesen nyolc
arany-, öt ezüst- és húsz bronzérmet nyertek a kétnapos
erőpróbán. Az egyetlen csapatversenyben szintén ferencvárosi siker született, az Orbán Boróka, Takács Botond,
Váradi Márton, Farkas Nóra, Nagyiván Borbála, Márton

Levente, Magyar Antónia, Zanyi Ferdinánd összeállítású
nyolcas megnyerte a 8x50 méteres mix gyorsváltót.
Néhány nappal később került sor a 2019-es utánpótlásversenyek összetett eredményeinek kihirdetésére és a
legjobbak díjazására. A fiúk között a 2010-es korosztályban Márton Levente lett a legeredményesebb, és edzőjével, Bordás Péterrel együtt egy-egy kupát vehettek át.

SPORT

FERENCVÁROS

31

Történelmet írtak a lányok

Ilyen még nem volt: a Ferencváros tornaszakosztálya egy versenyidényben most először adott három bajnokcsapatot.
A lányok I. osztályú utánpótlás országos bajnokságán a három korcsoportban is a zöld-fehérek vehették át
az aranyérmeket.
A Központi Tornacsarnokban megrendezett 2. bajnoki fordulóban a
Zsebibaba I. (6 évesek) és II. (7-8 évesek) korcsoportban a ferencvárosi tornászok megismételték a májusi versenyen elért sikerüket,
ismét a legtöbb pontot kapták gyakorlataikra a pontozóktól. Így
kettős győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet mindkét csapat.
A kezdő korosztályban az FTC csapata mind a négy fordulóban a
legjobbnak bizonyult, és nagy fölénnyel nyerte meg a bajnoki címet
a Lukács Viktória, Hosnyánszki Petra, Sándor Natália, Hürkecz

Míra, Szlifka Lilien összeállítású együttes. Az egyes fordulókban
nyújtott kiegyensúlyozott teljesítmény az egyéni összetettben negyedik helyet ért Hürkecz Mírának. A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola 4. b osztályos tanulója a legeredményesebb ferencvárosi lett,
ugyanis a felemás korláton a négy forduló alapján aranyérmet szerzett. Rajta kívül még ketten állhattak fel a dobogóra, Hosnyánszki
Petra a második helyen végzett gerendán, Szlifka Vivien pedig
harmadikként zárt gerendán és ugrásban.

Szemes Gergő megállíthatatlan
Kirobbanó formában van Szemes Gergő, a Ferencváros
tőrözője. A 16 éves vívó előbb Ausztriában iskolázta le a
kadet korosztály nemzetközi mezőnyét, majd az országos
bajnokságon is a legjobbnak bizonyult.
A Bécs elővárosának számító Mödlingben rendezték meg az Európai
Vívószövetség kadet körversenyének legutóbbi viadalát, amelyen
több magyar tőröző is pástra lépett. Az erős mezőnyben a ferencvárosi Szemes Gergő ellentmondást nem tűrően kezdett, a csoportkörben hat riválisa mindössze hét tust ért el ellene. A folytatásban
először erőnyerő volt, aztán lengyel vetélytársát 15-6-ra, majd egy
ukrán és egy újabb lengyel vívót egyaránt 15-3-ra vert meg.
A négy közé jutásért ismét egy lengyel tőröző próbálta megállítani Gergőt, és ellene vívta addigi legszorosabb asszóját az FTC
kitűnősége, 15-11 lett a vége. Ugyanilyen eredménnyel zárult az
amerikai Brandon Livel szembeni csörte is, és a fináléban egy másik
amerikai fiú, Eric Yu következett. A többiekhez hasonlóan ő sem
tudta megszorongatni Szemest, a ferencvárosi tőröző 15-5-re nyert.
Néhány nappal később a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban került sor a kadet országos bajnokságra. Gergő ott folytatta,
ahol Mödlingben abbahagyta, a hat csoportmérkőzésen mindössze
négy találatot kapott. Az egyenes kieséses szakaszban az elődöntőig
háromszor lépett pástra, és háromszor győzött 15-1-re. Az utolsó
két asszójában 15-6-ra diadalmaskodott, a döntőben klubtársát,
Horváth Somát múlta felül.
A másnapi csapatversenyben a továbbra is parádézó Szemes vezérletével tarolt a Fradi. A zöld-fehérek Szemes Gergő, Horváth
Soma, Horváth Keán, Skorka Csongor összetételű csapata három
nagykülönbségű győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet.
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