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Csak tiszta forrásból

A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat kiemelt eseménye volt a Ferencvárosi Ádámok és
Évák elnevezésű iskolaszínházi projekt három előadása az FMK-ban. Idén hét iskola 77 részt vevő diákja a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig tartó időszak magyar mondáit, regéit állította színpadra.
Immár a negyedik produkciót mutatták be
Soós Péter, a Pinceszínház igazgatója által
életre hívott és Lázár Balázs szakmai vezető által koordinált iskolaszínházi program
részeként január 19-én, 21-én és 22-én. A
pénteki és a hétfői előadásokra helyi iskolák diákcsoportjait várták, míg vasárnap
délután bárki ingyenesen megtekinthette a
darabot. A Ferencvárosi Ádámok és Évák
sorozatban 2016-ban a János vitézt, valamint az 1956-os ferencvárosi történeteket
feldolgozó előadást nézhették meg a kerü-

letiek, a tavalyi Arany János-emlékévben
pedig a Toldit vitték színre a tanulók. Az
idei, több mint egyórás bemutató – utalva a
gyerekek friss nézőpontjára, az eredetmondákra és a bartóki Cantata Profanára – a
„Csak tiszta forrásból!” címet kapta.
Az eredeti, egyszerűségükben mégis rétegelt, évezredes mondákhoz tisztelettel,
ugyanakkor bátran nyúló produkcióban
megelevenedtek a jól ismert történetek,
amelyek sajátosan aktuális, a gyerekek
szemüvegén keresztül történő újraértelme-

zést kaptak. A minimális díszlet és jelmez
dacára mégis ötletes, friss színpadképek
jöttek létre. Ehhez – lévén, hogy az előadás idén összművészeti irányba mozdult
el – hozzájárultak a kivetített, tanulók által
készített videobejátszások, a József Attila
művészeti iskola diákjai által festett pannók (táblaképek), az Ádám Jenő Zeneiskola
énekes, hangszeres produkciói, valamint az
FMK előterében kihelyezett, a két hónapos
próbafolyamatot megörökítő fotográfiák is.

Folytatás a 2. oldalon

Az FMK is csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal programhoz. Részletes ajánló a 12. oldalon.

ÚJÉVI KONCERT

MESTERPALÁNTA

ZÖLD SAS

Az ötödször megrendezett ingyenes
hangversenyre olyan nagy érdeklődés
mutatkozott, hogy duplázni kellett.

Új nevet, valamint új logót kapott
a Pincegaléria, amely idén megújul
és ifjúsági klubgalériaként működik
tovább.

90 évvel ezelőtt készült el az
FTC labdarúgó-szakosztályának
karmai között focilabdát tartó sast
ábrázoló címere.
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Folytatás a címlapról

Elhivatott gyerekszínész

Lázár Balázs, a program szakmai vezetője, a Pinceszínház irodalmi referense elmondta, a projekt célja, hogy a kerületi általános
és középiskolások élményszerűen kapcsolódhassanak a magyar
kultúrához, identitáshoz, legyen tere a kreatív önkifejezésnek,
önismeret-fejlesztésnek. Az előadás kapcsán arról beszélt: ahhoz,
hogy tudjuk, merre akarunk menni az egyre zavarosabbá váló 21.
században, azzal is tisztában kell lennünk, hogy honnan jöttünk.
Mondavilágunk pedig egy olyan erős szellemi gyökérzetet adhat
a fiataloknak, ami végigkíséri őket egész életükön át.
M. K..

– A zsebpénzemből béreltem a lovat
az előadásra, tanító néni!
– Mi a magyar? – tette fel a klasszikus kérdést a szombati előadás
előtt elmondott beszédében Bácskai János. A polgármester szerint ritkán lehet aktuálisabb ez a felvetés, mint a Magyar Kultúra
Napján, a honfoglalás korát megidéző darab bemutatóján. Így
folytatta: „A magyarság történelmi, szellemi jelenség, véli Babits
Mihály. Lehet-e nagyobb ajándékot adni az emberiségnek, mint
egy önálló, egyenes lelkű nemzetet? A magyarság érték, s nem
csupán állapot, de feladat is, nemcsak olyasvalami, ami létezik,
de olyasvalami, aminek lennie kell, teszi hozzá Széchenyi Istvánt
idézve Ravasz László református püspök. Babits nem feledkezik
meg a Magyarországot körülvevő térről sem, hiszen nyelvünk,
kultúránk számtalan idegen hatást, benyomást olvasztott magába,
miközben nem veszítette el egyedi jellegét”.

Közreműködő iskolák:
•
•
•
•
•
•
•

Ádám Jenő Zeneiskola
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium
József Attila Általános Iskola és AMI
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
Szent István Közgazdasági Szakgimnázium
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Dupla Újévi Koncerttel indult az esztendő

Ferencváros Önkormányzata immár ötödször invitálta a kerület polgárait ingyenes Újévi Koncertjére. Idén olyan nagy
volt az érdeklődés, hogy egy második előadást is meg kellett szervezni. Az első hangversenynek a Művészetek Palotája
biztosított helyszínt január 14-én, míg a FERUPE segítségével létrehozott második koncertnek a Páva utcai Concerto
Budapest Zeneház adott otthont január 19-én.
A január 14-i rendezvényen elmondott újévi köszöntőjében Bácskai
János polgármester közölte: 2017 az évfordulók esztendeje volt a
225 éves Ferencvárosban, 2018-at pedig a családok évének hirdette
meg Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – melyhez
természetesen kerületünk is csatlakozik programjaival. Emellett
kiemelte, a tavaly második ízben Idősbarát Önkormányzat Díjjal
kitüntetett Ferencvárosban a generációk közti hidak erősítése és a
közösségépítés kap még főszerepet.

Kállay Gáborné kultúráért is felelős alpolgármester a koncert műsorát ismertette a jelenlévőkkel, melyben Csajkovszkij, Dvořak,
Verdi, Puccini, Mascagni és Rossini operáinak részletei kaptak
helyet. Végül Bácskai Jánossal közösen olvasták fel Arany János
Alkalmi vers című költeményét, ezzel tolmácsolva újévi jókívánságaikat a ferencvárosiak számára, majd jó szórakozást kívántak
az előadáshoz.
A MÁV Szimfonikus Zenekart Csurgó Tamás vezényelte, közreműködött Horti Lilla operaénekes. A ráadásszámot, Johann Strauss
Éljen a magyar! című szerzeményét a tavalyi esztendőhöz hasonlóan
ismét Ferencváros polgármestere dirigálta.
A január 19-i esemény résztvevői Zoran Jakovcic (hegedű), Kállay
Ágnes (cselló) és Martina Cukrov Jarrett (zongora) közreműködésével hallgathattak meg egy válogatást Haydn, Farkas Ferenc és
Brahms műveiből.
A közönségnek mindkét telt házas előadás után lehetősége nyílt
némi kötetlen beszélgetésre és koccintásra a polgármesterrel. Azoknak a jelentkezőknek, akik a második hangversenyre sem fértek
be, az önkormányzat kárpótlásul felajánlotta a Strauss Dinasztia
Magyarországon című CD-lemezt, amelyen a MÁV Szimfonikusok
játszanak Strauss műveket Gál Tamás vezényletével.

IFJÚSÁG

FERENCVÁROS

3

Új nevet és új logót kapott
a Pincegaléria

Eredményt hirdettek a november végén kiírt iskolai logótervezési pályázaton, melynek legjobban sikerült darabja válik a megújult Pincegaléria szimbólumává. De nem csupán a logó lesz
új, az átkeresztelt kiállítóhely ifjúsági közösségi térré alakul: a fotelben dumálástól a filmklubon át az előadásokig, minden azt szolgálja majd, hogy a fiatalok otthon érezzék itt magukat.
Kállay Gáborné éppen egy éve, a Magyar
Kultúra Napján jelentette be, hogy a Mester
utcai Pincegalériát az önkormányzat átadja
az ifjúságnak. A kiállítótér – Vincze Angéla
művésztanár irányításával – azóta 12 tárlatot
rendezett az iskolások munkáiból, ám az
igazi változások idén következnek be. – A
galéria mostantól művészeti műhelyként
és közösségi térként is elkezdi működését
– közölte a jó hírt az alpolgármester. Elmondta, büszke arra, hogy Ferencvárosnak
saját ifjúsági koncepciója van külön költségvetéssel, az oktatási kerekasztal folyamatos
kapcsolatot tart az ifjúsági szervezetekkel,
rengeteg tanórán kívüli foglalkozást szerveznek, a szociális támogatási rendszer a
születéstől a felnőttkorig kíséri a fiatalokat,
és hogy a H52 Ifjúsági Irodában alig férnek
el az érdeklődők. Végül reményét fejezte ki,
hogy a megújuló tér megtelik majd élettel,
vidámsággal, barátságokkal és előadásokkal.
A logókészítő pályázat egyszerű, letisztult geometrikus formákat várt az alkotó
gyerekektől, amelyek egyben utalnak az
itt tartandó foglalkozásokra is. A kiírásra a
ferencvárosi József Attila Alapfokú Művészeti Iskola felsősei és a piliscsabai Napút

Rajziskola tanulói neveztek. Az eseményen
polgármesteri különdíjban részesült két piliscsabai tehetség, az első három helyezést
pedig a József Attila iskola festőszakos diákjai érdemelték ki. A fődíjat Csordás Noémi
6. osztályos tanuló munkája nyerte el, így az
egy kisfiút körülölelő tulipán formájú alkotás lesz a Mesterpalánta Galériára keresztelt
új közösségi tér hivatalos logója.

Vincze Angéla
galériavezető arról tájékoztatott, a jövőben is helyi diáktehetségeknek rendeznek kiállításokat: minden
hónapban másik iskola állítja ki munkáit.
A művésztanár a funkcióbővítésről is elárult
részleteket. Hétfőn, kedden iparművészeti,
könyvkötészeti foglalkozásokra, úti beszámolókra és más érdekes előadásokra lehet
számítani, szerdán filmklubot tartanak. A
csütörtök a kiállításmegnyitóké, a péntek
pedig a koncerteké lesz. Húsvétkor és karácsonykor ajándékkészítő, dekorációs foglalkozások várhatók.
Rapi István ifjúsági referens szerint régi
igény a kerületben, hogy több ifjúsági közösségi tér legyen. Míg a H52 a szociális
problémákra fókuszál, a Mesterpalánta
Galéria hívószava a művészet és a kultúra.
Kiemelte: azt szeretnék, ha minden program
a gyerekek igényeit tükrözné, akik szívesen
járnának ide lazítani. Ezért a Mester utca
5. szám alatti intézmény hétfőtől péntekig
minden délután nyitva lesz, ahol teakonyha,
asztalok és fotelek teszik majd otthonossá a
hangulatot. 			
T. D.

Téli Tárlat
a MÜPA-ban
Ismét a Művészetek Palotája adott otthont
a 11–19 éves ferencvárosi diákok műveiből válogatott hagyományos Téli Tárlatnak,
amely január 17-én nyílt meg, és január végéig látogatható. A 12. alkalommal megrendezett kiállítás megnyitóján a Ferencvárosi
Ádám Jenő Zeneiskola növendékei adtak
műsort, majd Kállay Gáborné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Vincze Angéla művésztanár, a tárlat szervezője úgy
fogalmazott: „Az iskolák mindig keresik az
utat, hogy környezetük sajátosságaihoz és
igényeihez igazodva, milyen értékekre helyezzenek nagyobb hangsúlyt, mi szolgálná
legjobban tanítványaik boldogulását. Így
kialakul a rájuk jellemző arculat”.
A megnyitó végén a kiállító fiatalok oklevelet és ajándékokat vehettek át Vincze
Angélától és Kállay Gábornétól.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Körte Vili takarékosságra tanít

Internetes napi tippek, vicces figyelmeztető matricák és játékos versenyek. Csak néhány a Teleki Blanka Közgazdasági
Szakgimnázium eszköztárából, mellyel a lehető legkrekatívabb és legszínesebb úton közelítette meg a környezetvédelem
és a fogyasztói tudatosság ügyét. Szeptemberben indított programjával az intézmény el is nyerte a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium pályázatán a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet.
Az elismeréshez járó oklevelet Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át ünnepélyesen az
intézmény vezetőségének január 12-én. Az általános és középiskolák jelentkezését váró minisztériumi pályázat célja egybecseng a
Mester utcai oktatási intézmény hitvallásával: környezetét
megbecsülő, tudatos felnőtté nevelni a diákokat. A pályázóknak nyolc szempont közül minimum egynek
meg kellett megfelelniük, de előnyt jelentett,
ha az iskolák több területen is jeleskedtek.
– A Teleki tanévkezdéstől tanévzárásig
zajló fenntarthatósági kampányának főszereplője a minden hónapban az iskola
weboldalán megjelenő online cikk és a
hozzá tartozó játék, amely felhívja a figyelmet az energiahatékonyságra és tudatos életmódra – avatott be a részletekbe Siposné Molnár
Tímea tanárnő, a közgazdász szakmai munkaközösség vezetője. A tudatossági kampánynak a tanulók saját
kabalafigurát is terveztek. A Körte Vilmos névre hallgató
villanykörte figura a honlapon ad hasznos tanácsokat és
tippeket a diákoknak, hogyan takarékoskodhatnak az energiával, sőt, matrica formájában a villanykapcsolók mellett is rájuk szól:
„Ne égess már!” felirattal. Vilivel a mosdókban is találkozhatunk,
ahol „STOP” jelzéssel figyelmeztet, hogy ne folyassuk feleslegesen
a vizet.

– A program nyilvánvalóan nem az iskola rezsiköltségét hivatott
csökkenteni, sokkal inkább örökre bevésni a fejekbe, hogy a Föld
erőforrásai végesek. Ha otthon többször áramtalanítják a feleslegesen üzemelő készülékeket, már nyertünk – magyarázta a tanárnő.
Emellett az intézmény területének öt pontján helyeztek el szelektív szigeteket, amelyekhez hulladékgyűjtő program
társul, de a szakgimnázium elhívta a Fővárosi Közterület-fenntartókat is, hogy évfolyamonként tartsanak interaktív tudatformáló előadást a szelektív gyűjtésről.
A tanulók minden évben részt vesznek a Cipősdoboz
akcióban is, mely során használt játékokat, ruhákat küldenek rászoruló gyerekeknek. Tímea szerint
ilyenkor megtapasztalják, hogyan kímélhetik meg az
emberiség erőforrásait azzal, hogy meghosszabbítják
egy termék életciklusát, és nem kell újat gyártani.
A fenntarthatósági projekt része a használt
sütőolajgyűjtési program is, melyhez a MOL literes
műanyag kannákat biztosított. A Teleki kampányát
egy egész tanévet átölelő tudatossági verseny keretezi,
melynek végén az összteljesítmény alapján jutalmazzák
a legaktívabb osztályt és tanulókat. Az intézmény a tanárok tudatformálásáról, illetve továbbképzéséről sem feledkezett meg, hiszen az ő
dolguk a fiatalok motiválása. A szakgimnázium számos tantárgyában
megjelenik a pénzügyi tudatosság is, a második félévben pedig
az internetes biztonságról esik többször szó az órákon.
T. D.

Hét tanuló jutott a budapesti döntőbe
Ismét, immár hagyományosan a Kosztolányi Dezső Általános Iskola rendezte meg a
sakk-diákolimpia kerületi döntőjét január
18-án. A versenyre hat ferencvárosi oktatási
intézmény harminckét diákját nevezték be. A
gyerekek nagy izgalommal és elszántsággal
küzdöttek, kemény összecsapások voltak.
Főleg a kicsik, de a nagyobbak is nagyon
örültek a győzelemnek, a vesztesek közül
volt, aki majdnem sírva fakadt. Akadt né-

hány döntetlen parti is, amikor a két tanuló
nem bírt egymással. A sporteseményt, külön
a fiúknak és külön a lányoknak, négy korcsoportban bonyolították le. A hét győztes
– a lányoknál a IV. korcsoportban nem volt
induló – a február elején megrendezendő
budapesti döntőbe került, a hét ezüstérmes
pedig a pótdöntőbe.
Minden pedagógusnak, illetve szülőnek
köszönjük, aki felkészítette és elhozta a ta-

nulókat e nemes sport kerületi versenyére.
Minden gyermeknek gratulálunk az eredményes szerepléshez!

A győztesek, akik bejutottak
a budapesti döntőbe:
•
•
•
•
•
•
•

Lauf Tibor – Kosztolányi Dezső Általános Iskola (fiú/I. korcsoport)
Molnár Ivett – Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (lány/I.
korcsoport)
Qarri Mehdin – Ferencvárosi Sport
Általános Iskola és Gimnázium (fiú/
II. korcsoport)
Olgyay-Szabó Katalin – Kosztolányi
Dezső Általános Iskola (lány/II. korcsoport)
Papp Szabolcs – Kosztolányi Dezső
Általános Iskola (fiú/III. korcsoport)
Nagy Boglárka – Kőrösi Csoma Sándor
Kéttannyelvű Általános Iskola (lány/
III. korcsoport)
Meszlényi István – Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (fiú/
IV. korcsoport)
Baumann Péter
kerületi sakk-koordinátor
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Kőleves, Kisgömböc
és az Öreg katona
A végzős óvodások zsenge koruk ellenére rendkívül élvezetesen adták elő a jól ismert népmeséket a XI. Mesemondó
Találkozón. A Vágóhíd utcai Kerekerdő Óvoda évek óta
azon dolgozik, hogy a gyerekek az élőszóban elmondott
mese által fejlődhessenek.

A hagyományosan a Magyar Kultúra Napjához igazított rendezvényre a kerületből érkeztek óvodások és óvónők, hogy magyar
népmesékkel varázsolják el a közönséget. – Az a célunk, hogy minél
több népmesét halljanak a gyerekek, ugyanis az okoseszközökön
nézett mesefilmek magányos, sivár szórakozásával szemben az élő
mese varázsa felülmúlhatatlan – mondta el a megnyitón Magyarné
Willinger Andrea óvodavezető.
Az esemény díszvendége, Kerekes Valéria mesekutató és Szabad
Boglárka, a Hagyományok Háza népmese-előadója a bemutató
után útravaló gondolatokkal ajándékozta meg a kicsiket és szüleiket. A szereplők azonban nem csupán lelki táplálékot kaptak: az
óvónők – a szponzoroknak köszönhetően – értékes ajándékokkal
is megtöltötték mesemondó batyujukat.
A rendezvényre – amit Zombory Miklós alpolgármester nyitott
meg – ellátogatott a csíkszeredai testvéróvoda vezetője, Szente
Ibolya is, aki elmondta, a Kerekerdő ovi sikerén felbuzdulva tavaly
ők is megrendezték az első csíkszeredai mesemondó találkozót.
A találkozók hagyománya, hogy különleges díszlet és dekoráció fogadja az oviba érkező közönséget. Korábban varázserdővé
vagy királyi palotává változott az intézmény, idén azonban a 170.

évfordulóját ünneplő 1848–49-es forradalom és szabadságharc
határozta meg a rendezvény tematikáját. A helyszínen idézetek,
forradalmárok képei, kiáltványok és Pilvax kávéházi dekoráció
várta a nemzetiszínbe öltözött óvoda vendégeit.
A gyerekek legnagyobb örömére igazi huszárok is felvonultak a
Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesülettől, valamint kardok, fegyverek, zászlók is gazdagították a ’48-as
hangulatot. A rendezvényen pedagógusok és szakemberek egyaránt
azt hangsúlyozták, a mese nemcsak beszéd és szókincsfejlesztő
hatása miatt elengedhetetlen, de fejleszti a gyerekek fantáziáját,
erkölcsi tanulságokat hordoz, valamint segít megérteni összefüggéseket, emberi kapcsolatokat.
T. D.
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Mi állhat a vashiány hátterében?

A vashiányos vérszegénység a leggyakoribb betegség a világon. A növekedéssel járó magasabb vasszükséglet miatt
sokszor alakul ki gyermekeknél, a felnőtteknél pedig a menstruáló vagy szülő nők között fordul elő gyakran. A vegetáriánusoknál is általánosnak számít, mivel a legtöbb vasat a húsokból nyerjük. Felszívódási zavar is állhat a háttérben,
amely lisztérzékenységből vagy baktérium okozta gyulladásból is fakadhat. A kezelés is attól függően változik, mi áll
a rendellenesség mögött.
– A szédüléssel, fáradékonysággal, sápadtsággal, a terhelhetőség és a koncentráció
csökkenésével, a haj vagy a köröm töredezésével járó kórképnek életkori és életmódbeli sajátosságai is vannak – ismertette
Várkonyi Judit, a Semmelweis Egyetem III.
számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi docense. Kitért rá: a növekedés, fejlődés
fokozott vasigénnyel jár, csakúgy, mint a
menzesz vagy a szülés, emiatt a vashiány
gyakran fordul elő gyermekeknél és fiatal
nőknél. Menopauzába került hölgyeknél
és férfiaknál arra is gondolni kell, hogy
nem áll-e gyomor-, bélvérzés a háttérben.
A krónikus, lappangó vérzés sokszor csak
a széklet és a vizelet vizsgálata során derül ki. A vegetáriánus életmód hatására is
kiürülhetnek a vasraktárak, a legtöbb vas
ugyanis a májban, illetve a vörös húsokban
van, ezek ráadásul jobban is hasznosulnak,
mint a növényekkel bevitt vas.
Amennyiben indokolt, szájon át szedhető
vaskészítményt adnak a páciensnek. Ezeket
az optimális hasznosulás érdekében kétna-

ponta, a vasraktár feltöltéséig (akár fél év
is lehet) kell szedni, a felszívódás elősegítése miatt C-vitaminnal együtt. A kezelés

megkezdése után egy hónappal vérképet
készítenek, hogy megnézzék, javult-e az
állapot. Ha nem, tisztázni kell, milyen a felszívódás. Ilyenkor két dolgot vizsgálnak; az
egyik, hogy nincs-e helicobacter baktérium
a gyomorban, amely fekélyeket, gyulladásokat okozhat, gátolva a vas felszívódását,
a másik, amit ki kell zárni, a lisztérzékenység. Ilyenkor lepusztul a vékonybél nyálkahártyája, ami felszívódási problémákat okoz.
A búza- és rozsliszt kerülésével azonban
a vérkép 1–2 hónap alatt rendeződik.
A vastabletta olykor hányingert, székrekedést, hasmenést vagy egyéb mellékhatást okoz. Ilyenkor előfordul, hogy az orvos
más szert ír fel, sürgős esetben pedig vénás
vaskészítménnyel próbálják rendezni a vérképet. Érdemes odafigyelni a táplálkozásra
is: a máj, a vörös húsok, a halak és a tojás
kiváló vasforrás, a növények közül pedig
a paraj, a sóska, a lencse, a bab, a borsó,
a vargánya gomba, a mák, a mogyoró és
a kakaó tartalmaz sok vasat.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

Gold Orient Ékszer és Zálog
A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

ÚJ ARANY ELADÁS

9.500

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!
FT-TÓL!

HASZNÁLT ARANY ELADÁS

8.800

FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

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

1092 Budapest, Ferenc krt. 22.

tel.:0670 382 8131

www.goldorient.hu
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK FELHÍVÁSA

Tisztelt Ferencvárosi Választópolgárok!
A Budapest Főváros IX. Kerületi Helyi Választási Iroda (HVI) a 2018–2019. évi általános választások (országgyűlési
képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) lebonyolításához szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, valamint gondoskodjanak
annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás
közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a voksokat,
megállapítják a szavazókörben a voksolás végeredményét, amiről
jegyzőkönyvet készítenek.
A választási bizottságnak kizárólag a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet
tagja. A választási bizottságnak nem lehet választott tagja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

képviselő
alpolgármester
jegyző
másik választási bizottság tagja
választási iroda tagja
párt tagja
a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja
a választókerületben induló jelölt hozzátartozója
a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy
jelölt
a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével
állami vezető

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a
következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló
bizottság alakuló üléséig tart.
Kérem, aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és
személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, a Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál 2018.
január 31. napjáig szíveskedjék személyesen jelentkezni az alábbi

napokon a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában
(Bakáts tér 14.)
•
•
•

Hétfő: 8.00–15.00
Kedd: 8.00–15.00
Szerda: 8.00–15.00

Kérem, jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a választások napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő
közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a
választás napján, valamint a döntések meghozatalakor felelősségteljes munkát igényel.
Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait
Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete választja meg.
A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamen�nyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére
szervezett felkészítő oktatáson részt venni.
Felhívom figyelmüket, hogy a szavazás napján bizottsági tagként
csak akkor tudnak a bizottság munkájában részt venni, ha személyazonosságukat érvényes okmányokkal igazolják.
Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást
követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.
A jelentkezési lap a www.ferencvaros.hu oldalon az Országgyűlési képviselők választása 2018 menüpontból letölthető, illetve
átvehető a Polgármesteri Hivatal I. emelet 32. számú irodájában
(Bakáts tér 14.) a fenti időpontokban.
Kérem, hogy jelentkezéskor személyazonosításra alkalmas okmányát, lakcímkártyáját, taj- és adókártyáját, valamint lehetőség
szerint a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen magával hozni.
A jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan részletes tájékoztatást
kaphatnak a 06/1/215-1077-es telefonszámon, az alábbi mellékeken: 245, 257, 246, 220, 229, 248
Dr. Dombóvári Csaba, a HVI vezetője

Ingyenes jogi tanácsadás
Ferencváros Önkormányzata a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező polgárok részére keddi napokon 12.00 és 16.00 óra között –
előzetes időpont-egyeztetés alapján – ingyenes jogi tanácsadási szolgáltatást nyújt: polgári, büntető, családi, gazdasági,
társasházi és szabálysértési jogi, valamint banki hitelezéssel kapcsolatos és egyéb jogi jellegű ügyekben.
A személyes tanácsadás helyszíne: Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Lenhossék utca 24–28. III. emelet 329. sz. iroda.
Időpontkérés: 215-1077/242 mellék

IMPRESSZUM
Ferencváros, 2018. január 29., XXVIII. évfolyam, 2. szám, ingyenes kétheti lap. ISSN 1789-7572. Megjelenik 40 ezer példányban. ▪
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata ▪ Főszerkesztő: Veres László ▪ Fotó: Tuba Zoltán ▪ Tördelés: Földházi Árpád ▪ Terjeszti:
POKÉZ Kft. ▪ A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu ▪ Levélcím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. ▪
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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Tengerparti
felkészülés

A Ferencváros bajnoki címre törő labdarúgócsapata
január 10-én kezdte meg a felkészülést a tavaszi idényre.
A zöld-fehérek másfél hét itthoni edzés és két mérkőzés
után Portugáliában folytatták a munkát Thomas Doll
vezetőedző irányításával.
A Fradi az indulás napján még edzett egyet a népligeti sportközpontban, majd a minden igényt kielégítő csapatbusszal utaztak
Bécsig. Az osztrák fővárosból repülővel jutottak el Portugália fővárosába, Lisszabonba. Onnan a mintegy 270 km-re lévő
Faróba repültek, ez az ország legdélibb városa a kontinensen és
Algarve régió központja. Ezután már csak egy rövid buszút várt
az együttesre, így érkeztek meg Geráék Albufeirába. A negyvenezer lakosú kisváros a tengerparton található, és a térség egyik
turistaparadicsomának számít.
A Ferencváros azonban nem pihenni, hanem edzőtáborozni érkezett ide. Az első nap délelőttjén kellemes időben a tengerparton
futottak Lovrencsicsék, majd megáztatták lábaikat az Atlanti-óceán vizében. Délután a jó minőségű, füves edzőpályán gyakorolt
az FTC. Az egyhetes időszak alatt a napi két edzés mellett két

felkészülési mérkőzést is játszottak, előbb a horvát bajnok Rijeka
(nagy küzdelemben 0-1-es vereség), majd – lapzártánk után – a
dél-koreai Hyundai volt a Fradi ellenfele.		
MS

A Komjádiban folytatják
A Ferencváros férfi vízilabdacsapata a tavalyi esztendőben egyre jobb teljesítményt nyújtott, a sikerek pedig megnövelték az érdeklődést mérkőzéseik iránt.
Otthon szinte mindig telt ház fogadta a Fradit – szűkös lett a Népliget. Ezért
a zöld-fehérek januártól új helyszínen játsszák hazai meccseiket.
A ’70–’80-as, sőt, még a ’90-es években is rendre sok néző előtt játszotta hazai bajnoki
és nemzetközi kupamérkőzéseit a Ferencváros vízilabdacsapata – a Komjádi uszodában.
Aztán változott a világ, a Fradi a jóval kisebb népligeti uszodába költözött, és sokáig az is
elég volt. Ám az utóbbi időben a tervszerű építkezés hatására egyre jobb lett a zöld-fehér
együttes, és gyakran csak nehezen lehetett bejutni a hazai összecsapásaira.
Éppen ezért a szakosztály vezetése úgy döntött, 2018-ban ismét a legendás Duna-parti
létesítményben játssza meccseit az FTC, ahol több mint ezer néző láthatja Madarasékat.
A Komjádi lelátóin családi és szurkolói szektorokat hoztak létre, mindegyikben érkezési
sorrendben foglalhatnak helyet a drukkerek. Az egész szezonra szóló bérletek érvényesek
a „Komiban” is, tulajdonosaik bármelyik szektort választhatják. Fontos: az egyes mérkőzésekre a helyszínen megvásárolható belépők árai nem emelkednek, továbbra is 1000 forintba
kerülnek. A kiemelt meccsekre változatlanul a Népligetben lehet elővételben jegyet vásárolni.
A debütálás jól sikerült, az Euro-kupa első elődöntőjében 13-9-re győzött a címvédő Fradi a Miskolc ellen.
A borsodiak sokáig
jól tartották magukat, az utolsó negyedet csupán egygólos
előnnyel kezdték
a zöld-fehérek. Az
utolsó nyolc percben aztán beindult
a ferencvárosi henger, ezt a szakaszt
5-2-re nyerték meg
Vargáék. A visszavágó február 28-án lesz
Miskolcon.
(ms)

Pólózz
a Fradiban!

A Ferencváros vízilabda-szakosztálya mindig híres volt kiváló utánpótlás-neveléséről. A Fradi ezt a hagyományt szeretné erősíteni, ezért
folyamatos felvételt hirdet a 2008-as
születésű vagy annál fiatalabb gyermekek számára. Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várják a zöldfehérek, akik számára fontos, hogy
ne csupán sikeres bajnokokat, hanem
jó embereket is neveljenek.
A színvonalas munkára Montreal
olimpiai bajnoka, Gerendás György
szakmai igazgató, valamint Sydney
aranyérmese, Varga Zsolt, az OB
I-es csapat vezetőedzője a biztosíték. Ők együtt dolgoznak az utánpótlás-korosztályokkal foglalkozó
trénerekkel a sikeres ferencvárosi
vízilabdázásért.
Akik szeretnék megtanulni a póló
alapjait a népligeti uszodában, a Fradi egyik utánpótlásedzőjét, Várkonyi Gabriellát keressék a gabriella.
varkonyi@fradi.hu e-mail címen,
vagy a 06/70/414-1344-es telefonszámon. Senki nem késett el, bármikor lehet csatlakozni a ferencvárosi
vízilabdázókhoz!
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Remeklés Bécsben és itthon
Nagyszerűen kezdte a 2018-as évet Szabó László, a Ferencváros sokoldalú
atlétája. A zöld-fehérek 26 esztendős sportolója előbb Bécsben, majd Budapesten nyújtott kiváló teljesítményt egy-egy rangos fedett pályás versenyen.

Szemes-érmek
Pozsonyból
Nem sokáig tartott a pihenő a kadetkorosztályban versenyző ferencvárosi
vívók számára. A pozsonyi nemzetközi viadalon kemény erőpróba várt
a zöld-fehérekre, akik közül Szemes
Gergő kiemelkedő teljesítményt
nyújtott.
A 2003-as születésű Szemes Gergő nevét
tavaly alig egy hét leforgása alatt azok is
megismerték, akik addig nem sokat tudtak
róla. A Ferencváros rendkívül tehetséges
tőrözője ugyanis előbb megnyerte a junior
magyar bajnokságot – a döntőben a nála
öt(!) évvel idősebb ranglistavezetőt győzte le –, majd megszerezte a kadet Magyar
Kupát.
Gergő lendületben maradt a karácsonyi
szünet után is. A pozsonyi nemzetközi
verseny első napján oszlopos tagja volt az
ezüstérmes magyar válogatottnak. Másnap
az egyéni viadalon ismét megmutatta, hogy
egyrészt remek formában van, másrészt
nagy jövő áll előtte. Végig magabiztos vívással, szép akciókkal szerezte találatait,
végül bronzérmet vehetett át a díjkiosztón.
Egy héttel később a Kadet Európai Körverseny római állomásán lépett pástra, és
kis híján bejutott a nyolcas döntőbe, a 9.
helyen végzett.
Az önmagával szemben maximalista,
mindig a fejlődésre törekvő fiatalember
szerint a siker kulcsa a vívás iránti alázat.
A Kunszentmiklósról a Fradiba került Szemes Gergő nagyszerűen érzi magát a zöldfehéreknél, és negyeddöntős szeretne lenni
az idei korosztályos Eb-n, majd a világbajnokságon is.			
(ms)

Szabó Lászlót eleinte inkább távolugróként
ismerték az atlétika világában, ám az utóbbi
időben rövidtávfutásban is egyre jobb eredményeket ért el, tavaly magyar bajnok lett
200 méteren. Az új évben hamar jelezte,
ezúttal is lehet rá számítani.
A Fradi kitűnősége először Bécsben, egy
nemzetközi versenyen állt rajthoz, méghozzá
három számban is. A 60 méteres síkfutásban
6,95 mp-et ért el, ami csupán három századmásodperccel rosszabb idő, mint az egyéni
csúcsa, és ez egy ilyen korai viadalon szép
eredmény – ezzel a második helyen végzett. Szintén ezüstérmes lett távolugrásban,
ahol véleménye szerint voltak problémák
a rohamaival, a 722 cm-rel azonban nem
lehet elégedetlen. A legerősebb számának
számító 200 m-es síkfutásra ezután öt órát
kellett várnia, ami meglehetősen fárasztó
volt számára. Ennek ellenére 21,75 mp alatt
teljesítette a távot, ami két tizeddel volt jobb
az eddigi legjobbjánál, és elsőként ért célba.
Néhány nappal később a Budapest Régió
Nyílt Fedett Pályás Bajnokságon, a BOKcsarnokban további 11 századot faragott
egyéni csúcsából. Az új pályarekordnak is
számító 21,64-es idejével természetesen
aranyérmes lett. Rajta kívül az első helyen
végzett még Galambos Tibor hármasugrásban (15,41 m), ugyanebben a számban Kiss
Dániel Botond a dobogó második fokára
állhatott fel. Magasugrásban Abdul Kevin

Kristóf ezüst-, míg súlylökésben Huszák
János bronzérmet szerzett. Az ifjúságiaknál
Ley Fanni egyéni csúccsal lett harmadik
a 60 m-es gátfutásban.		
(m)

Továbbjutás a Ligakupában
A Ferencváros kézilabdacsapata már az edzőváltás után, januárban játszotta mérkőzéseit a Ligakupában. A zöld-fehérek hullámzó teljesítménnyel, ám
végül gond nélkül harcolták ki a továbbjutást.
A Fradi a jó felkészülési lehetőségnek számító Ligakupában először az NB I középmezőnyéhez tartozó Dabashoz látogatott, amelytől még szeptemberben – bajnoki meccsen
– nagy küzdelemben, egyetlen góllal kikapott a Népligetben. Bár a szünetben most is
a dabasiak vezettek, a vendégek remek második félidei játékukkal megfordították a mérkőzést, és 30-26-ra győztek. Külön öröm, hogy jó védésekkel debütált a felnőttcsapatban
a junioroktól felhozott 17 éves kapus, Kovács Roland.
Ezek után – meglepetésre – a zöld-fehérek otthon nem bírtak az NB I/B Nyugati csoportjában negyedik Szigetszentmiklóssal. Igaz, a 33-33-as döntetlennel végződő találkozón
több ifjúsági korú játékost is bevetett Horváth Attila vezetőedző, hogy szokják az éles
meccseket a felnőttek között.
Ezt követően az Eb-ről visszatérő válogatottjait is pályára küldő Dabas szoros mérkőzésen
vágott vissza a korábbi vereségért: 27-24-re nyert a Népligetben.
A szigetszentmiklósi záráson a sérülések, betegségek miatt több fiatal játékos is lehetőséget kapott. A hazaiak sokáig jól tartották magukat, ám az utolsó húsz percben elhúzott
a Fradi, és 38-31-re győzött. A negyeddöntőben az élvonal ötödik helyezettjével, az Egerrel
csap majd össze a Ferencváros.
Friss hír, hogy a zöld-fehérek fél plusz egy évre szerződtették a montenegrói válogatott
irányítóját, az Eb-n is szerepelt Bozo Andjelicet. A 25 éves kézilabdázó korábban a Cegléd
színeiben már játszott két évet az NB I-ben.					
(MS)
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Kultúra napi
kvíz
Mostani lapszámunk kvízében
a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó kérdéseket találnak. A helyes válaszokat a
szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnuszt Csekén. Mi a település
neve ma?
A) Lácacséke
B) Tiszacsege
C) Szatmárcseke
2. A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc szerezte, ám ma is ismert hangszerelését
csak később nyerte el. Melyik zeneszerző módosított rajta a 20. században?
A) Bartók Béla
B) Dohnányi Ernő
C) Egressy Béni
3. 120 esztendővel később ezen a napon egy irodalmi értékű szövegeiről is
ismert zenész született. Ki ő?
A) Demjén Ferenc
B) Cseh Tamás
C) Gryllus Vilmos
4. Egy másik, kisebb horderejű kulturális érték is kötődik január 22-éhez.
Mi ez?
A) Az első magyar helyesírási szabályzat kiadása (1847)
B) Az első magyar keresztrejtvény
megjelenése (1925)
C) Az első magyarországi óvoda megnyitása (1828)
5. Mi volt a címe a Ferencvárosi Ádámok és Évák iskolaszínházi programsorozat első előadásának?
A) Hamlet
B) Toldi
C) János vitéz
6. Kölcsey Ferenc gyakran megfordult
Ferencvárosban, az Auróra zsebkönyvet is jegyző irodalmi szalonban. Hol?
A) Erkel utca 19.
B) Gönczy Pál utca 4.
C) Tinódi utca 12.
Előző lapszámunk nyertese: Szabó
Judit. Gratulálunk! Jutalma átvételével
kapcsolatban e-mailben értesítjük.
A helyes megfejtés: 1 – B, 2 – C, 3 – B,
4 – A, 5 – A, 6 – A.

HELYI ÉRTÉK

90 esztendős a zöld sas
Manno Miltiadesz tervei alapján 90 esztendővel ezelőtt, 1928-ban készült el a Ferencváros labdarúgó-szakosztályának külön
címere. A jelvény fő alakja egy, a karmai
között focilabdát tartó sas. E jelkép a forrása a napjainkban is népszerű „zöld sasok”
megnevezésnek. Értelmezésem szerint a
sas képében a testi-lelki emelkedettség és
a minden lehetőséget megragadó küzdőszellem egysége jelenik meg. Azt üzeni,
hogy a testedzésbe befektetett rengeteg idő
és elszántság, a testi és a lelki erő egysége
révén érhető csak el a kívánt magas teljesítmény.
A csapat e felfogásnak a jegyében olyan
szintet ostromolhat, mint az égbe emelkedő
sasok.
A Magyarországon élő görög
gabonakereskedő, Manno Demeter (1835–1917) fiaként született Manno Miltiadesz (1879–
1935), aki kiváló művészként és
sportemberként „Milti” becenéven lett ismert, számos sportág kiemelkedő teljesítményű képviselőjeként
örvendett közkedveltségnek. Együtt úszott
Hajós Alfréddal a Magyar Úszó Egyesületben, de futóként, síelőként, gyorskorcsolyázóként, evezősként is szép hazai és
nemzetközi sikereket ért el. Labdarúgóként
középcsatári poszton játszott, 1901-ben és
1902-ben, az első két magyar bajnokság
gólkirálya volt. Csapatával (Budapesti Torna
Club) megnyerte a bajnokságot, és ekkor
lett válogatott is. 1901-ben hat mérkőzésen
17 gólt lőtt: e rekordja ma is fennáll. A I.
világháborúban az 1. honvéd huszárezred

tisztjeként többször megsebesült, ezért vis�szavonulni kényszerült a versenyzéstől.
Művészi életútja ezt követően teljesedett
ki: ennek köszönhető a focilabdát tartó sas
megszületése, ami minden Fradi-szurkoló
szívét megdobogtatja. Alkotói pályája kapcsán fontos megemlíteni, hogy az 1932-es
Los Angeles-i olimpián, a művészeti versenyek szobrászati kategóriájában Birkózók
című alkotása ezüstérmes lett. A Fradi-jelkép azért jöhetett létre, mert Milti egyik
legközelibb barátja Malaky Mihály volt,
aki 1899-től az FTC alapító
tagjai közé tartozott, és
aki labdarúgóként,
illetve jelentős
sportvezetőként meghatározó szerepet töltött be a csapat
első 33 esztendejének számos
eredményében és nemzetközi
sikerének elérésében. A Fradipályán 1914. május 31-én megrendezett 2. francia–magyar
labdarúgó-mérkőzés beharangozó plakátja is Milti alkotása volt.
FTC-szurkolóként jó érzés arra
emlékezni, milyen számos nemzetközi
eredmény született a kilenc évtized alatt
e remekbe szabott, nemzetközi szinten is
jegyzett sasos jelkép égisze alatt. A világhírű
művész és sportoló, Milti alkotása, az immár
90 esztendős címer Ferencváros különleges
helytörténeti örökségtárába tartozik! Manno
Miltiadesz ókori görögoszlopos síremléke
a Fiumei úti sírkert 46-os parcellájában áll,
mintegy száz méterre barátja, Malaky Mihály nyughelyétől.
Dr. Diószegi György Antal
művelődéskutató

APRÓHIRDETÉS
Etyeki házamat középső-ferencvárosi, új építésű, 2 szobás lakásra cserélném.
További infó: ingatlan.com/24746638. Érdeklődni a 06/30/251-8625-ös telefonszámon lehet.
Egyetemista lányomnak eladó, felújítandó, emeleti öröklakást keresek készpénzfizetéssel. Magánszemély. Tel.: 06/20/352-2204.
Kéménybélelés, szerelt kémény építése, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézése. Tel.: 06/30/680-6814.
Ingatlanirodánk eladó budapesti lakásokat/házakat keres ügyfeleinek.
Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 06/20/9600-600.
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Idősügyi programajánló
Mindentudás Akadémiája

Vízitorna

• Helytörténeti szeminárium
Ferencváros építészeti öröksége I. –
Neoreneszánsz stílusú lakóépületek és
tervezőik
Január 30. (kedd) 14.00 óra
Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u.
18., bejárat az Erkel utca felől)

Február 2., 9. (péntek) 16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc Általános Iskola uszoda
(Mester u. 19.)

• Az osztrák–magyar viszony
a kiegyezés előtt és után
Február 5. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: dr. habil Nagy Marianna,
a Károli Gáspár Református Egyetem
professzora
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Természetjárás
Kőbányai séta, Szent László-templom
Február 3. (szombat) 10.00 óra
Találkozó: Nagyvárad tér, metrókijárat

Mikrobiom – Ki határoz meg kit.
A velünk élő mikroorganizmusok hatása
immunrendszerünkre
Február 8. (csütörtök) 14.30 óra
Előadó: Gyurkó István orvos, fizikus
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Szó és ember

Ericsson haladó számítógépkezelői tanfolyam:

Cukorbetegklub
Január 30. (kedd) 14.00 óra
FESZ Oktatóterem (Dandár u. 28.)

Törődjön többet egészségével!

Január 31., február 7.
(szerda) 11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)

Táncklub
Én táncolnék veled…
Január 31., február 7.
(szerda) 14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Január 31., február 7.
(szerda) 15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti energiajóga
Február 1., 8. (csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház
(Toronyház u. 3/B)

A programnaptárban megjelent Belső értékeink nyomában foglalkozás
február 6-án, kedden (Dési Huber
Művelődési Ház) ELMARAD!
2018. februártól és márciustól
induló új, díjmentes számítógép- és
mobileszköz-kezelői tanfolyamaink
indulnak, melyekre a korlátozott
létszámra való tekintettel előzetes
regisztráció szükséges. Kérjük,
részvételi szándékukat a ladanyi.
erika@ferencvaros.hu e-mail címen, vagy a 06/1/215-1077/392-es
telefonszámon jelezzék.
Jelentkezéskor mindenképp szükséges megadni a résztvevő pontos
nevét, lakcímét, telefonszámát, és
amennyiben van, e-mail címét is.

Nordic walking haladó csoport
Séta az egészségünkért
Február 6. (kedd) 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24 –28.

Gyógytorna

kötött, melyet a következő elérhetőségeken lehet megtenni:
e-mail: teljesseg9ker@gmail.com
telefon: 06/1/215-1077/392-es mellék
FMK (Haller u. 27.)

Vendégünk: Kurkó József Kristóf
színművész
Február 13. (kedd) 14.00 óra
FSZEK Boráros téri Könyvtár
(Boráros tér 2.)

Tvrtko – Túl minden határon
Február 15. (csütörtök) 15.00 óra
Egy lebilincselően izgalmas délután
a Föld körül Vujity Tvrtkoval. Az év
motivációs előadása rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel.
Az esemény után dedikálással egybekötött közönségtalálkozó az előadóval.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz

Február 9. (péntek) 15.30: Weöres
Sándor iskola (Lobogó u. 1.)

Általános számítógép- és
mobileszköz-kezelői tanfolyamok:
Március 6. (kedd) 17.00: Weöres
Sándor iskola (Toronyház u. 21.)
Március 7. (szerda) 13.30:
Szent-Györgyi iskola
(Lónyay u. 4–8.)

Haladó számítógépkezelői tanfolyam:
Március 5. (hétfő) 10.00: Ferencvárosi Sport iskola (Telepy u. 17.,
bejárat a Tűzoltó utca felől)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket
vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatosan az idosugy@ferencvaros e-mail címen vagy
a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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Történelemformáló várak
egy csokorban
A magyar nemzet sorsát, illetve kultúráját meghatározó
kastélyok, kúriák, várak és templomok köszönnek vissza
Golda Magdolna budafoki festőművész diópác képeiről,
melyekből a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat
első állomásaként nyílt kiállítás az FMK-ban. A Történelmi
Magyarország című tárlat megnyitóján részt vett Karsay
Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere is.
– Itt-ott beázott a garázs, és sajnáltam átadni az enyészetnek a közös
értékeinket bemutató képeimet – válaszolta Golda Magdolna arra
kérdésre, hogy miért ajándékozta a XXII. kerületi önkormányzatnak
50 darabból álló képsorozatát. Budafok hálásan fogadta a felajánlást,
amit vándorútra is indított, hogy a művésznő vágya teljesüljön.
A kiállítás célja ugyanis az, hogy felhívja a figyelmet épített örökségünk kincseire és erősítse a magyarságtudatot.
Az FMK női karának műsora után Garbóci László budafoki-tétényi
helytörténész méltatta a tárlatot. Elmondta, a művésznő – aki több
mint két évtizedes munkával hozta létre a sorozatot – nyugdíjasként kezdte komolyabban művelni hivatását, azóta állhatatosan
fejleszti magát. Garbóczi szerint Golda Magdolna munkássága
óriási érték, hiszen a festményein szereplő épületek közül számos
már nem is létezik.
A kiállítás indítóképe az 1929-ben készült Millenniumi emlékmű,
de jelentős darab a Krasznahorka várat ábrázoló alkotás is. A 14.
század elején a Máriássy család építette erőd az államosításig az
Andrássy család tulajdonában volt. A ma kedvelt kirándulóhelyként
ismert vár azon kevesek közé tartozik, amit a Rákóczi-szabadságharc
leverése után a császári seregek nem robbantottak fel. Diópác mű
emlékezik meg Munkács váráról is. A 14. században Aba Amádé
építette erődítmény lakói között olyan történelmi ikonokat találunk,
mint Hunyadi János, Corvin János, Bocskai István, Bethlen Gá-

Golda Magdolna és Karsay Ferenc,
a XXII. kerület polgármestere
bor, a Rákócziak és Zrínyi Ilona. Az épületet azért nem repítették
a levegőbe az osztrákok, mert hasznosabb volt hadiszertárként és
börtönként üzemeltetni.
A helytörténész a legszebbek között említette a Majláth István
erdélyi vajda építette Fogarasi várat is. – A 15. századi építményt
150 esztendővel később Bethlen Gábor, majd Lorántffy Zsuzsanna
fejedelemasszony alakíttatta át igazán gyönyörű várrá. Ez is az
osztrákok kezére került, gazdátlanul lepusztult, majd a románok
dilettáns felújítási kísérletét megszakítva, 1972-ben a Nemzetközi
Műemlék Szövetséggel egyezmény született a legszebb állapot
visszaállítására. Az ’50-es évek óta látogatható vár körül megújult
a várárok, amit a belevezetett Olt vizén körbe is lehet csónakázni.
Ehhez hasonlóan ma már Vajdahunyad várát sem rondítja el az
azóta felszámolt erőmű. Minden magyarnak érdemes lenne ezeket
a kincseket felkeresni – tette hozzá Garbóczi László. A kiállítás
március 5-éig tekinthető meg az FMK Folyosógalériáján.
T. D.

A FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓJA
ROMA TÁNCHÁZ
Február 2., péntek 17.00
Táncházvezető: Farkas Zsolt, a Khamoro
Budapest Band vezetője
A belépés díjtalan! (FMK)

A belépés díjtalan! Kötelező regisztráció
a 06/30/398-7931-es telefonszámon
február 5-éig. (FMK)
FARSANGI BÁL

Gábor Béla képzőművész-fotográfus és
Kelemen Sándor mobilfotográfus kiállítása
Megtekinthető: február 3-ától február 28-áig
Helytörténeti Gyűjtemény
Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. felől)

Február 16., péntek 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye
Zene, tánc, tombola
Fellép: Szalontai Bori, Vass Varga László,
Petik Erzsike, Varga Gábor Vilmos
Zenél: Tarnai Ágnes
Belépő: 700 Ft (FMK)

ÁLARCOSBÁL KORTALANUL

„A HELY SZELLEME”

Február 8., csütörtök 15.00
Zene, tánc, jelmezverseny
Sztárvendég: Mikó István Jászai Mari-díjas
színművész
Zenél: Tarnai Ágnes
Műsorvezető: Valiszka László
A legötletesebb jelmezek díjazásban
részesülnek!

Február 16., péntek 17.00
A rendezvénysorozat részeként archív híradórészletekből összeállított filmvetítést és
kötetlen beszélgetést tartunk. A részvétel
ingyenes, azonban előzetes bejelentkezés
szükséges a ferencvarosigyujtemeny@
gmail.com e-mail címen vagy a 06/1/2187420-as telefonszámon!

„TWO AMIGOS”

Helytörténeti Gyűjtemény
Ráday u. 18. (bejárat az Erkel u. 15. felől)
RENDSZERES PROGRAMOK
Mozdulatcsiszoló Táncműhely
Balett óvodásoknak, kisiskolásoknak
Beiratkozás folyamatosan, várunk
szeretettel!
További információ: www.balettora.hu
(FMK)
Szenior Örömtánc-Ház
Csütörtökönként 13.30–15.00 óráig
Egy újfajta mozgásformával várjuk kedves
látogatóinkat. A szeniortánc kíméletesen
mozgatja át az izmokat, ízületeket és kiválóan hat a memóriára. Nem kell hozzá
táncpartner, sem előzetes tánctudás. A szeniortánc nem más, mint öröm, mozgás és
agytorna.
Információ: Szegedi Judit (06/20/222-2326,
szjudi57@gmail.com)
(FMK)
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KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉGI HÍREK
Korszerűsödött a kapitányság autóparkja

Hamar elkapták a rablókat

A rendőrségi munka, így a gyors reagálás, a szolgálati feladatok
biztonságos ellátása és a logisztikai tevékenység hatékony végrehajtása megköveteli, hogy a használatukban lévő leamortizált
szolgálati gépjárműveket – a biztonsági és környezetvédelmi
szabályoknak is megfelelő – korszerű, új autókra cseréljék. A
gépjárműpark országos minőségi, mennyiségi és technikai fejlesztésének köszönhetően a IX. kerületi rendőrkapitányság négy

Rablás bűntett és más bűncselekmények elkövetése miatt folytat
eljárást a IX. kerületi rendőrkapitányság M. Viktor és két társa
ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy január 7-én,
egy ferencvárosi hipermarket parkolójában tettleg bántalmaztak
egy nőt és egy férfit, majd azzal fenyegetőztek, hogy megölik
őket, ha nem adják át értékeiket. Két elkövetőt a rendőrség a
helyszíni adatgyűjtés során beazonosított, és órákon belül elfogott. Kihallgatásuk megtörtént, őrizetbe vételük után a bíróság
előzetes letartóztatásukat elrendelte. Harmadik társuk egyelőre
ismeretlen maradt.

Erzsébetvárosban csaptak le a ferencvárosi rendőrök

darab – e feltételeknek megfelelő – vadonatúj, Skoda Octavia
combi típusú szolgálati gépkocsit kapott, ami közvetett módon
az ország, közvetlenül pedig Ferencváros közbiztonságának megszilárdításában segédkezik.

A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói január 13-án éjszaka
megjelentek egy VII. kerületi szórakozóhelyen, mert tudomásukra jutott, hogy a 19 éves budapesti M. Imre kábítószert árul a
munkahelyén. A fiatal férfit a nyomozók a helyszínen elfogták, és
azonosították a 35 éves B. Ferencet is, akitől a drogot vásárolta. A
nyomozók B. Ferencet a Király utcai szórakozóhely előtt szintén
elfogták, nála 5,9 gramm kábítószergyanús növényi származékot
találtak. A dílereknél tartott házkutatás során további 6,4 gramm
marihuánát, 1,8 gramm fehér port, a drog mérésére szolgáló mérleget, őrlőket, valamint közel százötvenezer forint készpénzt
találtak és foglaltak le. A két férfit előállították a IX. kerületi
rendőrkapitányságra, és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt
gyanúsítottként hallgatták ki. B. Ferencet a nyomozók őrizetbe
vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra. 

Válasszon személyautó kínálatunkból most évindító kedvezménnyel, ajándék téli kerekekkel,
akár 0% THM-mel és 5 év vagy 200 000 km garanciával!

Ajánlatunk 2018. január 15-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, C-HR, Rav4, Prius, Proace Verso. Az ajánlat a Toyota Pénzügyi
Zrt. forint alapú, változó kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett 0% THM 1 500
000 forint finanszírozott összeg, és 24 hónap futamidő figyelembevételével került megállapításra, ettől eltérő finanszírozott összeg és/vagy futamidő esetén a THM értéke változik. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem
ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt. Az akció pontos részleteiért keresse munkatársainkat!

HASZNOS
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A haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre
irányuló szerződésen felül a dolog birtokának átruházása, az ingatlanon alapított
haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti
jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése
szükséges. A haszonélvezeti jog nem terjed
ki arra, amivel a haszonélvezeti jog tárgya
a haszonélvezet keletkezését követően gyarapszik.
Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult
a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Ha a haszonélvezeti jog egyidejűleg több haszonélvezőt illet
meg, a birtoklás, a használat és a hasznok
szedésének jogára a közös tulajdon szabályait kell alkalmazni.
A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet
nélkül fennmarad. A természetes személyt
megillető haszonélvezeti jog korlátozott

időre, legfeljebb a jogosult haláláig állhat
fenn.
A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem
ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a
hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti
jog gyakorlását a haszonélvező akkor engedheti át, ha a tulajdonos azonos feltételek
mellett a dolog használatára, hasznosítására
vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart
igényt.
A haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint
köteles eljárni. A haszonélvező viseli –
a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével – a dologgal kapcsolatos terheket.
A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek.
A haszonélvező köteles a tulajdonost
a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott
kárról értesíteni, ideértve, ha őt harmadik

személy a haszonélvezet gyakorlásában
akadályozza, továbbá köteles tűrni, hogy
a tulajdonos a veszély elhárításához vagy
a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.
A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy
helyreállítási munkálatokat elvégezheti,
ha felszólítására a tulajdonos azokat nem
végzi el. Ugyanakkor a tulajdonos jogosult
a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenőrizni.
A haszonélvezeti jog fennállása alatt
a tulajdonos a birtoklás, a használat, valamint a hasznok szedésének jogát annyiban
gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező
e jogokkal nem él.
A haszonélvezet megszűnik a határozott
időtartam lejártával, a jogosult halálával
vagy jogutód nélküli megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog
tulajdonjogát.
Dr. Niklai Zoltán, ügyvéd

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Bácskai János polgármester
Kállay Gáborné alpolgármester
Minden hónap utolsó
Minden hónap második
csütörtökén 12–16 óráig
hétfőjén 16.30–18.30
a Polgármesteri Hivatalban
óráig. Helye: Polgármes(I. em. 24.). Minden hónap
teri Hivatal, Bakáts tér
második csütörtökén
14. II. emelet 38.
17–18 óráig a József AttilaBejelentkezés az
lakótelepen (Toronyház u.
Ügyfélszolgálati Irodákon
3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség). Bejelentke- (IX., Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B)
zés az Ügyfélszolgálati Irodákon (IX., Bakáts tér 14. személyesen a hónap minden munkanapján,
vagy Toronyház utca 3/B) személyesen a hónap
ügyfélfogadási időben.
minden munkanapján, ügyfélfogadási időben.
Gyurákovics Andrea, 1. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig.
Helye: Fidesz-iroda, Lónyay u. 48.
(Bakáts utca sarok). Elérhetőség:
gyurakovics.andrea@gmail.com,
06/70/408-2430
Mészáros László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 16–17.30 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől) 06/20/355-9819,
meszaros.laszlo@ferencvaros.hu
Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)
Minden hónap első péntek, 10–12 óra.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B).
Telefon: 280-7195,
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu
Baranyi Krisztina (Együtt)
Minden hónap második csütörtöként
18–20 óráig.
Franciaudvar (Közraktár utca 24.)
Bejelentkezés: 06/20/393-6650,
baranyi.krisztina@ferencvaros.hu

Zombory Miklós alpolgármester
Alpolgármesteri és képviselői
fogadóóra időpontja: minden
hónap második csütörtökén
16.00–18.00 óráig. Fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal, Bakáts tér 14.
II. em. 38.

Dr. Kulpinszky Eleonóra, 3. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/20/357-1135 vagy
kulpinszky@gmail.com

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő
Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
e-mail:
vas.imre@fidesz.hu

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Bejelentkezés: 06/20/969-8849
Helye: Köztelek u. 2.

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)
Minden hónap első hétfőjén 17–19 óráig.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató és
Továbbképző Központ, Mester u. 33–35.
(bejárat a Dandár utca felől)
06/20/807-4734, illyesmikl@gmail.com
Intzoglu István, 11. evk. (Független)
Minden hónap első hétfőjén 16–18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján. Helye: József
Attila Városrészi Önkormányzat (RÖNK) iroda
(Toronyház u. 3/B). 06/70/332-5932

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes bejelentkezés alapján:
06/20/975-8262
Helyszín: FMK vagy az Ecseri út 19. szám
alatti Ügyfélszolgálati Iroda.

Fröhlich Péter (Fidesz–KDNP)
Fogadóóra egyeztetés alapján.
Tel.: 06/20/942-5266

Jancsó Andrea Katalin (Független)
Minden hónap második keddjén.
Bejelentkezés: 06/20/526-4808,
jancso.andrea@ferencvaros.hu.

Pál Tibor (MSZP)
Minden hónap első hétfőjén, 15–17 óra,
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP
irodája (IX., Toronyház u. 3.). Telefon: 3480864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Szilágyi Zsolt (Jobbik)
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: 06/70/707-9105

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP)
Előzetes egyeztetés alapján.
Helye: József Attila Városrészi Önkormányzat
(RÖNK) iroda (Toronyház u. 3/B)
Telefon: 06/1/280-7195

16

KÖZÖSSÉG

FERENCVÁROS

FERENCVÁROSI GÓLYAHÍR

Németh Emília Nóra
(2017. július 17.)

Nagy Imre Dávid
(2017. május 26.)

Németh Boglárka Hanna
(2017. június 14.)

Szettele Helka
(2017. szeptember 25.)

REJTVÉNY

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

I. FERENCVÁROSI SZAKRÁLIS
KÓRUSTALÁLKOZÓ

I. FERENCVÁROSI SZAKRÁLIS KÓRUSTALÁLKOZÓ
Egyházi zene a polgári világban
IX. kerületi kórusok hangversenye

Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza - Díszterem
(Budapest IX. Ráday u. 28. II. em.)

2018. február 7. – 18.00 óra
Házigazda: Hantos-Jarábik Klára az FMK igazgatója
A műsort vezeti: Kerék Benjámin
Belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben
A koncertet a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja.

