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Újévi Koncerttel
köszöntötte 2019-et a kerület

Ferencváros Önkormányzata immár hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos Újévi Koncertjét. A január
5-i két előadásnak – amelyen több mint kétezer kerületi polgár vehetett részt ingyenesen – a Művészetek Palotája
Bartók Béla Hangversenyterme adott otthont.
A többek közt lapunkban – két alkalommal – is meghirdetett közösségformáló
rendezvényre olyan nagyszámú érdeklődő
jelentkezett, hogy az este hét órára tervezett
előadást egy délután fél ötkor kezdődő másodikkal kellett megtoldani. Így összesen
több mint kétezer ferencvárosi hallgathatta
meg a MÁV Szimfonikusok és a Hot Jazz
Band közös produkcióját.

A hangverseny előtt Kocsis Máté országgyűlési képviselő Kányádi Sándor sorait
idézte, majd elmondta, a városrész számára
2019 értékes és sikeres lesz, hiszen számos
jubileumot ünnepel majd: 260 éve, hogy
megszületett a környék betelepüléséről szóló első írásos dokumentum; 130 esztendeje,
hogy a városrész megkapta a 9-es számot;
120 évvel ezelőtt született Ferencváros dísz-

polgára, boldog Salkaházi Sára; és idén
ünnepli alapításának 120. évfordulólját a
Ferencvárosi Torna Club, melynek labdarúgócsapata a 30. bajnoki cím megszerzésére
készül. A politikus hozzátette: Ferencváros
vezetése kiválóan gondoskodik arról, hogy
a nagy léptékű városfejlesztések továbbfolytatódjanak, majd boldog új évet kívánt
a kerületben élőknek.

Folytatás a 2. oldalon

A Magyar Kultúra Napja rendezvényeinek meghívóját megtalálja a 15. oldalon.

SZUPERKÓRHÁZ

TERÁPIA

SZTÁRSZTORI

Megmutatjuk, milyen lesz a Középső-Ferencvárosban megépülő,
40 műtővel és 1400 ággyal rendelkező Dél-Pesti Centrumkórház.

Térítésmentes pár- és
családkonzultációval áll a segítséget
igénylők rendelkezésére a Családés Gyermekjóléti Központ.

Kalandos pályafutásáról
és a lovak szeretetéről mesélt
Sasvári Sándor színész-énekes
a ferencvárosiaknak.
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Folytatás az 1. oldalról
Kállay Gáborné alpolgármester egy Radnóti
Miklós- és egy Széchenyi István-idézettel
köszöntötte a koncerten megjelenteket,
majd Bácskai János citálta Arany János
gondolatait. A polgármester a kerületben
található Művészetek Palotájára, Nemzeti
Színházra, Budapest Music Centerre, Bálnára és az Iparművészeti Múzeumra utalva
úgy fogalmazott: Ferencváros kulturális
élete kiteljesedett, és olyan gazdag, hogy
talán nincs is hozzá hasonló városrész.
A fejlesztésekről szólva hangsúlyozta, a kerület középső részének komfortosítása idén
is folytatódik, a jövőben pedig – a kormánynak köszönhetően – megépül a Kemény Ferenc Atlétikai Stadion, a Déli Városkapu
a maga 12 ezres diáknegyedével, valamint
a Dél-Pesti Centrumkórház. Beszéde végén
a városvezető a Háromszékről származó
népköltemény kezdősorával kívánt boldog új
évet Ferencvárosnak: „Adjon Isten minden
jót ez új esztendőben”.
A MÁV Szimfonikusok és a Hot Jazz Band
közös koncertje Csajkovszkij: A diótörő indulójával kezdődött, amit Bácskai János polgármester dirigált. A közel kétórás programban olyan örökzöldek csendültek fel, mint a
Meseautó, a Hamvadó cigarettavég, az Oda
vagyok magáért, vagy a Summertime, illetve
a What a wonderful world című slágerek.
V. L.

Bácskai János polgármester idén nem a ráadást, hanem a nyitótételt vezényelte

Húsz esztendeje Ferencvárosért
Zombory Miklós alpolgármester – aki húsz éve tölti be önkormányzati képviselői tisztségét – első megválasztása óta
évente kétszer családias hangulatú teadélutánra invitálja belső-ferencvárosi körzete polgárait. A házasságkötő teremben
rendszeresen telt házzal zajló program a tájékoztatáson túl alkalmat nyújt a személyes ismerkedésre és a szórakozásra is.
A december 14-i eseményen a köszöntő után felvágták a 20. évfordulóra készült „Palermo” tortát, melyet Nándori László „Pro
Urbe Ferencváros” díjas cukrászmester ajánlott fel ez alkalomra.
Mivel az általa vezetett, többszörös díjnyertes Nándori Cukrászda is
Zombory Miklós választókerületében található, hosszú esztendőkre
nyúlik vissza a kölcsönös megbecsülésen alapuló jó kapcsolat. A
tekintélyes méretű édességből vágott szelet mellé ki-ki választhatott
egy pohár hagyományos vagy alkoholmentes pezsgőt is. Eközben
Ruzicska László színművész és Kecskeméti Róbert színész-énekes
szórakoztatta a megjelenteket az ünnepvárás hangulatához illő
gondolatokkal és dalokkal, majd az Erkel utcai Kicsi Bocs Óvodába
járó gyermekek mutatták be karácsonyi műsorukat.
A szívmelengető előadást követően Zombory Miklós az elmúlt
két évtized történéseinek, sikereinek felidézése mellett beszámolt
a kerületi aktualitásokról, Ferencváros fejlődéséről, valamint a
közelmúlt eredményeiről. Ezután a teadélután két vendége, Répássy Dénes urológus professzor, valamint Kubatov Gábor, az FTC
elnöke, a Fidesz alelnöke szólt a résztvevőkhöz.
Kubatov Gábor kiemelte, Zombory Miklós a megszakítás nélkül 20 esztendőn át tartó képviselőséget nem pártlistán, hanem
önmagát minden egyes alkalommal egyéni választókerületben
megmérettetve nyerte el, ami országos viszonylatban is szinte
egyedülálló siker. – Ennek oka az az önazonosság, amely Miklós
életét, illetve politikai pályáját jellemzi. Számára a legfontosabb

értékek a haza, Ferencváros, valamint a család és a keresztény
életvitel, ezeket képviseli magánemberként és politikusként is.
Munkabírásáról és megbecsültségéről tanúskodik a pályája során
általa benyújtott javaslatok nagy száma, és az a tény, hogy ezek
zömét a képviselő-testület – pártállástól függetlenül – egyhangúlag
támogatta – jelentette ki Kubatov Gábor, aki IX. kerületi kötődései mellett szót ejtett a Fradi Ferencvárosban betöltött szerepéről,
valamint a klub sikereiről és nagyratörő terveiről is. A teadélután a
hagyományoknak megfelelően tombolával és vendéglátással zárult.
(forrás: ferencvaros.hu)
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Ilyen lesz a dél-pesti
szuperkórház
Tágas, modern terek, egy- és kétágyas
kórtermek, valamint kiváló munkakörülmények jellemzik majd a három
leendő fővárosi centrumkórházat.
Többek között ez is kiderült a beruházások decemberben kihirdetett
tervpályázataiból. A Középső-Ferencváros területén megépülő, több mint
40 műtővel felszerelt, 1400 ággyal rendelkező Dél-Pesti Centrumkórház 21.
századi színvonalon biztosít minden
ellátási formát.
Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter
szavai szerint a központi kórházak építésével soha nem látott egészségügyi fejlesztés
indul a fővárosban. – A 700 milliárd forintból megvalósuló gigaberuházások tervei
mellett elkészült az orvosképzés, illetve
az alap- és sürgősségi betegellátás átalakításának koncepciója, valamint az európai
színvonal elérését ígérő gyermekellátás
fejlesztési programja is – jelentette be a
miniszter az eredményhirdetésen. Hozzátette, napirendre kerül az országos intézetek fejlesztése, és nem lesz olyan kórház,
járóbeteg-szakrendelés vagy alapellátási
egység, amely ne jutna jelentős forráshoz
a következő időszakban.
Ferencvárosban az Egyesített Szent István és Szent László Kórház átalakításából
létrejövő Dél-Pesti Centrumkórház lesz a budapesti
sürgősségi ellátás központi
intézménye, de itt működik
majd az Országos Kardiológiai Intézet, valamint az újjáalakult Hematológiai és Infektológiai Intézet is. Bácskai
János polgármester szerint a
legnagyobbnak ígérkező fővárosi szuperkórház – amely oktatási és kutatási központként
is funkcionál majd – nemcsak
a budapestiek, de a régió agglomerációjában élők gyógyulását is szolgálja.

A Dél-Pesti Centrumkórházra kiírt tervpályázatot a ZDA építésziroda nyerte el. Vezetője, a Müpát is megtervező Zoboki Gábor
elmondta, egy teljesen új épületegyüttes
születik, mivel a jelenlegi, 150 esztendős
tömbök nem megfelelőek az elvárt modern
orvosi technológia alkalmazására. A komplexum egy főépületet és hat – ehhez tágas
folyosókkal kapcsolódó – épületszárnyat
foglal majd magába, a színvonalat pedig
olyan magasra teszik, hogy az elvándorláson
gondolkodó orvosok is szívesen dolgozzanak itt. Hozzátette, folytatni kívánja az
István Kórházat tervező Hauszmann Alajos
vízióját, melynek szellemében megőrzik
a százéves fákat, újjáépül a kórház temploma, továbbá rengeteg zöld, illetve vízfelület kap helyet az intézmény területén.

A központi épületen pedig egy zöld tetőkertet is létrehoznak. A győztes terv külön
figyelmet szentel a közösségi tereknek,
amelyek betegnek és látogatónak egyaránt
örömére lesznek. A professzionális, tömegeket kiszolgálni képes sürgősségi ellátást
helikopter-leszállópálya és méretes mentőállomás támogatja majd. – Egy kórház
akkor jó, ha az embert mint holisztikus egészet vizsgálja – állítja Zoboki, ezért a jövő
kórházában a járó- és fekvőbeteg-ellátás
mellett a pszichiátriától a belgyógyászaton
át az onkológiai és fertőző osztályig minden
egy központban kap helyet, de az intézmény
olyan speciális területeket is magába foglal
majd, mint a transzplantáció, az égésplasztika, a gyermekszív-központ vagy a fertőzőbeteg-ellátás. A Dél-Pesti Centrumkórház
úgynevezett „egykapus kórház” lesz, azaz minden látogató és járóbeteg egy irányból, a
Nagyvárad tér felől juthat be
az létesítménybe, ami nagyban
segíti majd a betegirányítást.
Az intézményhez 1200 parkolóhelyet is kialakítanak.
A következő lépés a végleges tervkoncepciók elkészítése
lesz, a 190 ezer négyzetméter
területű kórházat pedig öt éven
belül építenék meg. Kivitelezésére Magyarország Kormánya 188 milliárd forintot
különített el.
T. D.

APRÓHIRDETÉS
Belső-Ferencvárosban lakó
idős hölgy keres (szintén belső-ferencvárosi) leinformálható alkalmi segítőnőt szükség
esetére. Elérhetőség esténként:
06/30/511-8871.

Kéménybélelés, kondenzációs
kazánok bekötése, szerelt kémény építése, szakvélemény
ügyintézése. Tel.: 06/20/3271888.

IX. kerületben újonnan nyíló 4
csillagos szállodába keresünk
szobatakarítókat. Érdeklődni
a 06/70/637-3992-es telefonszámon lehet.

Nyilvános WC-be nyugdíjas hölgyet felveszünk. T.:
06/20/270-7161.
Hirdetésfelvétel:
szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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Lelki segítség családoknak

Elakadt párkapcsolatok, megoldhatatlannak tűnő konfliktusok és viták, melyeknek mindig ugyanaz a vége. Nap mint
nap találkozunk hasonló történetekkel ismerőseink vagy rokonaink körében, a változás megindításához pedig gyakran
külső támogatásra is szükség van. A FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központja – számos más szolgáltatása mellett
– térítésmentes pár- és családkonzultációval áll a segítséget igénylők rendelkezésére.
– Ha a család vagy a párkapcsolat bármely tagjának lelki problémája akad, illetve megterhelő élethelyzetbe kerül, az a többiekre is
kihat. A konzultációkon az előforduló nehézségekről, feszültségekről gondolkodunk közösen, segítünk helyreállítani az egészséges
kommunikációt és a családi egységet – vezet be küldetésük részleteibe J. Dániel, az intézmény egyik pszichológusa. Az ügyfelek
nem közvetlen bejelentkezés útján juthatnak a szolgáltatáshoz:
a gondokkal küzdő családokkal, párokkal elsőként a FESZGYI
szociális szakemberei, esetmenedzserei kerülnek kapcsolatba, akik
indokolt esetben, egy környezettanulmány elvégzése után delegálják
a klienseket a központ pszichológusaihoz. Ha valaki az utcáról jön
be, mert igénybe venné a lehetőséget, először őt is egy szociális
munkatárshoz irányítják.
A szakember szerint leginkább olyan párok keresik fel a központot,
amelyek hosszú ideje ismétlődő konfliktusokat élnek meg, elakadtak, nem tudnak előrelépni, és már a szakítás vagy a válás is megfordult a fejükben. Családi szinten a viselkedési, kommunikációs
gondok a leggyakoribbak, számos ügyfél kamaszkorú gyermekének
nevelésében ütközik falakba. Súlyosabb, akut családi krízis esetén
először általában szociális beavatkozásra van szükség, ám ha rendeződik a helyzet, a szerzett élmények már közösen is feldolgozhatók
egy konzultációs folyamatban. A szakértő szerint a legfontosabb,
hogy bizalmi viszony épüljön ki kliens és pszichológus között,
hiszen aki úgy érzi, beleszólnak az életébe, annak nehéz segíteni.
A családkonzultáció csak akkor működik, ha minden szereplő
jelen van, a módszer ugyanis a komplett kapcsolatrendszerre épül. –
A családtagok egy láthatatlan fonallal vannak összekötve, így ha
bárki megmozdul, a fonal megfeszül, tehát mindenkiben reakciókat
vált ki – magyarázta Dániel. Ezért a kapcsolati dinamikára fókuszálva közösen derítik fel, ki hogyan érez, viselkedik, mit gondol

egy-egy helyzetben, és miért reagál úgy, ahogy. Ezekből egy forgatókönyv alakul ki, amely megmutatja, milyen szabályszerűségek
mentén működik a kommunikáció a családban. A feltárással a
tagok számára is érthetővé válnak a köztük zajló mechanizmusok,
ezáltal pedig kialakul egy közös nyelv, amelyben már megfogalmazható lesz az, ami addig inkább csak érezhető volt. A kliensek
házi feladatként otthon végezhető közös gyakorlatokat is kapnak,
amelyek tapasztalatait a következő alkalommal a szakemberekkel
közösen beszélik meg és értékelik. A konzultációs időszakban a
felek kéthetente találkoznak 1,5 órára, a közös munka általában
5–20 alkalomig tart.
A szolgáltatásról az érdeklődők a FESZGYI telefonszámán, vagy
honlapján (www.feszgyi.hu) kaphatnak információt.
T. D.

Sokak karácsonyát tették szebbé
A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat karácsony alkalmából is megajándékozta a IX. kerületi rászoruló
családokat, amelyek számára ruha- és játékadományozást, illetve hagyományőrző cigány bált szervezett, valamint ajándék fenyőfával és szaloncukorral tette szebbé az ünnepüket.
A Mikulás-ünnepségén ajándékokkal és színházi előadással kedveskedő nemzetiségi önkormányzat
karácsony előtt ismét meglepte
a nehéz sorsú, de nem kizárólag
roma származású kerületieket.
December 19-én a Ferencvárosi Tanodával közösen ruha- és
játékosztási akciót szerveztek az
Üllői út 87. szám alatt, december 22-én pedig ismét megrendezték a hagyományőrző cigány
bált a Ferencvárosi Művelődési
Központban (FMK), ahol egész
este élő zenekarok szórakoztatták a megjelenteket. A szintén
az FMK-ba szervezett karitatív
fenyőfa-ajándékozási programra
főként nagycsaládosokat vártak,

ám az érdekképviselet Balázs Béla
utcai irodájában bárki feliratkozhatott a részvételre. – Jól ismerjük
a kerület nehéz helyzetű lakosait,
de önkéntesek is segítenek felkutatni a szociálisan rászoruló
családokat, hogy valóban ott segíthessünk, ahol a legnagyobb a
szükség – közölte a fenyőfaosztást
vezető Tar József. A Ferencvárosi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke elmondta, 2018-ban több
mint 200 darab fenyőfát kínáltak
fel a kerületiek számára, amely
maradéktalanul el is fogyott. Az
akcióban résztvevők karácsonyfára való szaloncukrot is hazavihettek, ebből mintegy 220 csomag
talált gazdára.
T. D.
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A polgármester válaszolt
A Polgármesteri Hivatal
tanácstermében tartott
közmeghallgatást a képviselő-testület december 13-án.
A fórumra az érdeklődők
javaslataikat előre, írásban
megfogalmazva adhatták
be, a szervezők azonban a
helyszínen is lehetőséget biztosítottak kérdésfeltevésre.
Azok, akik előzetesen eljuttatták
felvetéseiket az önkormányzathoz, ám személyesen nem tudtak
megjelenni, tizenöt napon belül, írásban kaptak választ. Az
elhangzott kérdésekre a hivatal
szakemberei, a jelen lévő képviselők és Bácskai János polgármester igyekezett megnyugtató
feleleteket adni. Cikkünkben
a két legtöbbeket érintő témát
ismertetjük.
Egy kérdés arra vonatkozott,
hogy a Dél-Pesti Centrumkórház
kialakítása miatt el kell-e költöztetni a Kerekerdő és a Komplex
Óvodát. A hivatalos válaszból
kiderült, a főváros leendő legnagyobb szuperkórházának biztosan nem lesz szüksége az óvoda
területére. Ám – bár erről egyelőre szó sincs – teljesen nem
zárható ki, hogy valamely háttérintézménye igényt tart majd
további, stratégiai közelségben
lévő ingatlanokra. Amennyiben
ez így lesz, az önkormányzat
idejében gondoskodni fog olyan
kapacitású létesítmények előzetes kialakításáról, amelyekbe a
meglévő funkciók átköltöztethetők. Ennek ütemezése azonban

csak – az esetleges – konkrét
igény megfogalmazása után lesz
aktuális. Bácskai János hozzátette, Ferencváros jelenleg száz
plusz óvodai férőhellyel rendelkezik, a Kerekerdő és a Komplex Óvoda léte pedig semmilyen
veszélyben nincs.
Többen arról érdeklődtek,
hogy a József Attila-lakótelep
mindmáig hiányzó főterének
tervezésébe milyen módon
kapcsolódhatnak be az ott élők,
lesznek-e lakossági egyeztetések
a beruházás megkezdése előtt.
Bácskai János nyomatékosította, a Fővárosi Önkormányzat
TÉR_KÖZ pályázatán elnyert
150 millió forintból, valamint
a kerület saját költségvetéséből
finanszírozott főtérlétrehozási

munkálatok elindítása előtt a
helyhatóság – a Ferenc tér átépítéséhez hasonlóan – többfordulós fórumsorozatot tart az
év első hónapjaiban. Az ezeken
felmerülő ötleteket, javaslatokat pedig be fogják építeni a
végleges tervekbe, így a Mária
Valéria tér átalakítása klasszikus
közösségi tervezéssel valósul
majd meg.
A polgármester azt is egyértelművé tette, hogy a városvezetés a kerületrész országgyűlési
képviselőjével együtt mindent
meg fog tenni azért, hogy – az
erről rendelkező kormányhatározatban megfogalmazottaknak
megfelelően – a Csepel-szigetről
Ferencvárosba átvezető majdani
új Duna-hidat – melynek még a

tervezése sem kezdődött meg –,
illetve annak levezető útját úgy
valósítsák meg, hogy az figyelemmel legyen a fejlesztéssel
érintett természeti értékekre, a
zöld felületek és a környék lakói
életminőségének megőrzésére,
javítására. Hozzátette, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
az új Duna-híd és a kapcsolódó
úthálózat engedélyezési terveinek előkészítésére létrehozta
az úgynevezett Projekt Tanácsadó Bizottságot (PTB), amely
azonban még nem tartotta meg
alakuló ülését. Azt is megtudhattuk, hogy a városvezető a PTB-n
való részvétellel és ott a kerület
érdekeinek képviseletével Szűcs
Balázst, Ferencváros főépítészét
bízta meg. 		
V. L.

FELHÍVÁS: VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 2019. január 26-án, szombaton 9.00–13.00 óra között

Helyszínek:
•
•

Napfény utca (Lidl áruház előtt)
Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal
épülete előtt)
• Lenhossék utca 24–28. sz. előtt (Vendel utca felőli részen)
A háztartásban feleslegessé váló alábbi
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatron és -kazetta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fénycső, villanykörte
lejárt szavatosságú gyógyszer
festék- vagy lakkhulladék
festékes, hígítós göngyöleg, rongy
használt sütőzsiradék
tisztítószer, dezodorosflakon
oldószer, ragasztómaradék
savak, lúgok, vegyes laborvegyszerek, növényvédő szerek
szigetelő anyagok
fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő
autógumi, lökhárító, autószélvédő

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft.
szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok
a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek
a szeméttelepre vagy a lefolyóba, komoly
környezeti károkat okoznak. Környezetünk
védelme érdekében kérjük, akciónkat minél
nagyobb számban szíveskedjenek igénybe
venni.
AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA,
HÁZTARTÁSI MENNYISÉG
ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK!
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Erasmus a Szent Istvánban

Iskolánk, a BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Mester u. 56–58.) 2018–2020 között
egy kétéves, angol munkanyelvű Erasmus+ KA2 pályázatban vesz részt, melynek címe: Entrepreneurial Young Citizens
of Modern Europe (A modern Európa vállalkozókedvű fiatal polgárai). A projekt célja a diákok aktivizálása, társadalmi vállalkozásra buzdítása és az angol nyelv gyakorlása.
A program részeként horvát, lengyel és
spanyol iskolákba látogatunk el hat-hat
tanulóval. Szeretnénk, ha diákjaink kreatívan reagálnának egy helyi
problémára, és segítenének
egy társadalmi csoportnak.
Egy vegyes nemzetiségű
céget kell majd „alapítaniuk”, illetve egy terméket
kell előállítaniuk, amely az
adott társadalmi csoport
számára jelent segítséget.
Ezt egy spanyolországi
vásáron fogják bemutatni,
illetve értékesíteni, a befolyt összeget pedig jótékony célra fordítják.
Intézményünk az Erasmus pályázat részeként
2018. szeptember 26-án
egy kvíz kitöltésével ünnepelte meg a Nyelvek Napját. Ezután versenyt hirdettünk a
kiírás logójának megtervezésére, melynek
kapcsolódnia kellett a projekt címéhez vagy
témájához.

Az első projekttalálkozóra 2018. november
18-án hat tanulóval utaztunk a horvátországi Đakovoba, ahol 5 napot töltöttünk el.

A résztvevők magánházaknál szálltak meg,
így megtapasztalhatták, hogyan él egy horvát család. Napközben lengyel, spanyol és
horvát társaikkal a projekten dolgoztak, és
elsősorban a vállalkozói készségeiket fej-

lesztették. Minivállalkozásokat hoztak létre,
valamint szlogent, logót, terméket terveztek
maguknak.
Ezen kívül több helyi szervezethez is ellátogattak,
hogy sérült emberekkel
foglalkozzanak. Autistákkal, mozgássérültekkel, értelmi fogyatékkal élőkkel,
Down-szindrómásokkal találkoztak, akikkel együtt
rajzoltak, kártyáztak.
Tanultak továbbá a horvát történelemről, több
múzeumba is eljutottak,
meghívást kaptak egy lipicai méneshez és megismerkedtek a glagolitaírással.
Nagyon várjuk, hogy áprilisban, Lengyelországban
folytassuk a munkát, ahol helyi társadalmi
vállalkozókhoz fogunk ellátogatni.
Hevesi Katalin, Assmann Erika

EGÉSZSÉG
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Hosszú távon hízáshoz
vezethetnek a rapid diéták
Önmagukat taszítják jojóeffektusba, akik egyik napról
a másikra akarnak megszabadulni az ünnepek alatt felszedett plusz kilóktól, hiszen a drasztikus energiamegvonásra
válaszul a szervezett 7–10 nap alatt beáll tartalékoló
üzemmódba, így a túl alacsony energiatartalmú étrendek
a visszájára sülhetnek el. Tartós súlycsökkenést csak
kiegyensúlyozott táplálkozást követve, az arányok
és a mennyiségek finomhangolásával, illetve rendszeres
testmozgással érhetünk el.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2016-os kimutatása szerint hazánkban a felnőtt lakosság körében feltűnően magas, 28–31
százalék az elhízás mértéke. Ezzel az eredménnyel az egész világot
tekintve a nem túl előkelő negyedik helyen állunk.
– A túlsúly nem csupán esztétikai probléma, összefüggést mutat
a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú diabétesz, számos
ízületi kórkép kialakulásával, de okozhat súlyos alvászavart, légzésgondokat, epekövességet és depressziót is – hívta fel a figyelmet
Lichthammer Adrienn, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék főiskolai docense.
A szakember szerint az ünnepek alatt általában megengedőbbek
vagyunk étkezés terén, amelynek következtében két hét alatt kön�nyen felkúszhat ránk akár 5–6 kg is. Súlyfeleslegre azonban szinte
észrevétlenül is szert lehet tenni, hiszen évente egy kilónak még nem
tulajdonítunk nagy jelentőséget, ám ha ez tendenciává válik, akkor
5–10 esztendő alatt fokozatosan bele lehet csúszni a túlsúlyos vagy
elhízott kategóriába. Lichthammer Adrienn arra is figyelmeztet:
újévi fogadalom ide vagy oda, óvakodjunk az interneten terjedő
rapid diétáktól. Ezek túl szigorúan vonják meg a kalóriát a fogyni vágyóktól, drasztikusan alacsonyan tartják az energiabevitelt,
amelynek hatására nagyon gyorsan lecsökken az alapanyagcsere (az
az energiamennyiség, amely az alap életfolyamatok fenntartásához
szükséges), és a szervezet átáll spórolásra. Így, amint visszatérünk
a normál étkezési rutinunkhoz, azonnal visszahízzuk, amit előtte
kínkeserves koplalással leadtunk. A köznyelvben jojóeffektusnak
nevezett folyamat ördögi körré válhat, ami hosszú távon megnehezíti a tartós fogyást, ráadásul a villámdiéták többnyire nem a

„De szeretnék gazdag lenni...”

zsírtól szabadítják meg az embert; az első néhány kiló mínuszt a
víz távozásának köszönhetjük.
– Mielőtt fogyókúrába kezdenénk, fontos tudni, hogy az egészséges fogyás mértéke fél-egy kg/hét, a tartós életmódváltás egyik
alappillére pedig a napi ötszöri étkezés – közölte a főiskolai docens.
A többszöri étkezés egyenletesebb vércukorszintet, kisebb éhség/
jóllakottság hullámzást biztosít, és valószínűsíthető, hogy hosszú
távon kevésbé áll be tartalékolásra a szervezet, vagy bátrabban nyúl
a raktárakhoz. Mint sok minden más, úgy a diéta is fejben dől el: az
első lépés az elhatározás, ezt követően pedig végig kell gondolni,
milyen ételeket szeretünk, és mit tudunk vagy akarunk változtatni
a napi rutinunkon a hatékony és tartós súlycsökkentés érdekében.
A fogyókúra során elsősorban azokat az ételeket helyezzük előtérbe, amelyeknek kevés az energiatartalma, de nagyon fontos,
hogy változatosan táplálkozzunk, zöldségekből, gyümölcsökből,
állati eredetű fehérjékből és gabonafélékből összeállítva a napi
étkezésünket. Ennek megtervezéséhez nagy segítséget nyújthat
a Magyar Tudományos Akadémia ajánlásával 2015-ben készült
OKOSTÁNYÉR®.
A dietetikus szerint testmozgás nélkül nem érhetünk el tartós
eredményt. – Nem kell versenysportolóvá válnunk, de találjuk meg
azt a mozgásformát, amiben élvezetünket leljük. Eleinte próbáljunk
meg a szokásoshoz képest 10–15 perccel többet sétálni naponta,
majd szépen lassan fokozzuk a terhelést – közölte.
(forrás: Semmelweis Egyetem)

MEGNYITOTTUNK!

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

NYITÁSI HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ
Widex D30 hallókészülék

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
INGYENES PRÓBAHORDÁS
PROFESSZIONÁLIS ELLÁTÁS
Cím: Budapest, Dandár u. 25.
Nyitva: H-Cs: 8.00-16.30
Telefon: 06 (1) 770 05 26, 06 (70) 324 80 05
Email: ferencvaroshallas@levelcenter.hu

– Nem híztunk meg, de újév óta csak lencsét
eszünk, Kovács néni.

Az akció 2019. 02. 28-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.
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Példamutatásból jeles

Az FTC 2017-ben hagyományt teremtett azzal, hogy létrehozta a Fradi Fair Play Díjat. Az Igazi Zöld-fehér Hős kategóriában olyan sportolót ismernek el, aki az adott esztendőben különleges sportemberi nagyságáról tett tanúbizonyságot,
míg a Fradi Szív kategóriában a Ferencváros törekvéseit, a klub számára fontos társadalmi ügyben támogató magánszemély, cég vagy szervezet kaphatja a kitüntetést.
a legmagasabb beosztásba került, többször
beszélgetett Kubatov Gáborral, az FTC –
egykori szurkolóból lett – elnökével, akit
hiteles személynek tart. A tárgyalások eredményeként három esztendőre szóló megállapodást kötött a társaság a klubbal, és a
csapat mezén megjelent a Provident neve.
A Fradi rasszizmus elleni kampányát azzal
támogatták, hogy a televíziókban lefoglalt
céges reklámidőből átadtak egy bizonyos
mennyiséget a klubnak. A népligeti edzőközpontban egy vihar számos fát kidöntött,
ezeket pótolták, majd leköveztek egy, az itt
sportoló gyerekek szülei által használt parkolót, és kialakítottak egy Provident Parknak
nevezett pihenőrészt is.
2018-ban az FTC sportközpontjának vezetője, Paján Viktor vetette fel, hogy a stadionban szükség lenne egy mozgássérült
parkolóra. A Providentnél több mint kétszáz
mozgásában korlátozott ember dolgozik,
és Szirmák Botond – aki vallja, hogy egy
nagyvállalatnak kötelessége tennie a társadalomért – örömmel állt az ötlet megvalósítása mellé.
A Fradi-meccs változatlanul szent számára,
ehhez igazítva alakítja a családi programoMég nyolcéves sem volt, amikor 1979-ben tevékenységét koordinálta, hogy minél elékat is. Bár a Provident Zrt. elsőként vett
édesapja először kivitte Fradi-meccsre, egy gedettebbek legyenek a rövid lejáratú kölSkyboxot a Groupama Arénában, előfordul,
kettős rangadóra a Népstadionba. Eleinte csönöket nyújtó céggel az ügyfelek, később
hogy a túloldali lelátóról, a játéktérhez kövele, később a barátaival járt a mérkőzé- pedig már hetven munkatárssal dolgozott
zel ülve nézi a mérkőzéseket, többnyire 11
sekre, és mindig a B-közép szélén foglalt együtt. A következő lépcsőfokot a régióveéves fiával együtt, akinek Böde és Dibusz
helyet. Egy szurkolói verspályázat nyerte- zetői pozíció jelentette, Budapest fele tartoseként sorai megjelentek a Fradi Újságban. zott hozzá, mintegy háromszáz kollégával. a kedvence. Születésnapjára azt kérte, az
Angol-történelem szakos bölcsészhallgatóMunkája elismeréseként kereskedelmi egész család kísérje el Szombathelyre, így
ként, aztán a családi nyelviskola tanáraként igazgatónak nevezték ki, és a kétezer ügy- aztán közösen szomorkodtak a váratlan veis lelkesen szurkolt az FTC-nek. Kedvence a félszolgálati munkatárs összefogása mellett reség miatt.
– Nagyon meglepődtem, amikor megtudmai napig a Dzurják József, Fischer Pál és a kölcsönzés stratégiájának kidolgozása is
tam,
hogy 2018-ban nekem ítélték a Fradi
Zsiborás Gábor fémjelezte együttes. Mind a feladata volt. A londoni tőzsdén jegyzett,
a régi, mind az új stadion gyepéből őriz egy angol tulajdonú cég felsővezetése tizenegy Szív díjat – mondta el lapunknak Szirmák
maréknyit, az előzőből pedig egy darabka esztendeje kérte fel, hogy vezérigazgatóként Botond. – Óriási megtiszteltetésnek tartom,
kapufát is.
irányítsa a magyar vállalatot, négy éve pedig mert magánemberként kaptam, aki felelős
Harmincegy éves volt, amikor jelentke- már Románia is hozzá tartozik – ezzel a déli vezetőként igyekszik tenni valamit imádott
klubjáért. A jövőben is szeretnénk olyan dolzett a csoportvezetőket kereső Provident régió vezetője lett.
Pénzügyi Zrt.-hez, úgy gondolta, ott is meg
Életében a folyamatos munkahelyi fejlődés gokkal támogatni az FTC-t, amelyek fontotudja szervezni egy csapat munkáját, képes alatt is állandó volt a Fradi szeretete. Akkor- sak, de kevésbé látványosak – tette hozzá.
motiválni a kollégákat. Először hét ember tájt, amikor a magyarországi Providentnél

Szirmák Botond

Mándli Fanni

Igazi sportcsaládba született: édesapja és
édesanyja mellett bátyja (Benedek) és nővére (Zsófia) is sportol, őt szülei négyéves
korában vitték le a Stílus SE Úszóiskolába.

Már kicsiként felfigyeltek tehetségére, hatévesen pedig a Ferencvárosban folytatta
az úszást, ott, ahol testvérei is sportoltak.
Közben Zsófi triatlonra váltott, és Fannit is

elkezdte érdekelni ez az összetett sportág,
mert mindig szeretett futni és bringázni is.
Aztán 2017 januárjában úgy döntött, ő is
ezt fogja űzni, így átigazolt a triatlonszak-

SPORT
osztályba. Az itteni úszás teljesen más,
mint amihez hozzá volt szokva, mivel már
a rajtnál nagy harc folyik a minél jobb
pozíció megszerzéséért, amit néha még
most is nehezen visel. Számára a kerékpározás a legkönnyebb, ha van rá módja,
szívesen bolyozik, mert így több energiája
marad a futásra. Az utolsó számban saját
bevallása szerint még van mit javulnia.
Szinte még meg sem megmelegedett új
sportágában, máris nyert két egyéni bajnoki címet: korosztályában duatlonban
és triatlonban is ő bizonyult a legjobbnak
Magyarországon. A nyílt vízi aquatlonban
pedig ezüst-, a medencésben bronzérmet
szerzett. Tavaly korosztályt váltott, és bár
a 2005–2006-os születésűek között a „kicsik” közé tartozott, nem a vert mezőnyben
végzett: a duatlonbajnokságon negyedik, a
medencés aquatlon-ob-n ötödik, a nyílt vízi
bajnokságon pedig nyolcadik lett. Utóbbinak
külön története van: július 15-én, Veresegyházon rendezték azt az ob-t, amelyen Fanni
az egyéni és a csapatversenyben is érdekelt volt Köpecsiri Anna és András Míra
társaságában. Az úszás rajtjára bementek a
tóba, ám ekkor a lába megcsúszott a hirtelen
mélyülő partoldalon. Éles fájdalmat érzett,
egy kő vagy betondarab felsértette a jobb
talpélét. A sérülés dacára az elsők között jött
ki a vízből, ahogy meséli, akkor még csak
kicsit fájt a sebe. A cipőt felvéve azonban
egyre jobban, a 2 km-es futásban többen is
megelőzték, a finisben már eléggé nehezen
szedte lábait, és nyolcadikként ért célba.
A végén a mentők fertőtlenítették és kötözték be mély sebét.
– Egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy
feladjam a versenyt. A többiek csodálkoztak,

hogy végigcsináltam, de boldogok is voltak,
mert így harmadikok lettünk a bajnokságon
– közölte lapunkkal az ifjú sportoló, aki nagyon örült a Fraditól kapott Igazi Zöld-fehér
Hős díjnak, de mint mondta, nem szokott
hozzá a szerepléshez, így furcsa volt számára annyi ember előtt felmenni a pódiumra.
A XVII. kerületi Kossuth Lajos Általános
Iskola hatodikos diákja jó tanuló, január
végén nagy feladat vár rá: felvételizik a
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Trefort Ágoston Gimnáziumba. Ami pedig
a sportot illeti, komoly tervei vannak erre
az évre és a távolabbi jövőre nézve is. Idén
szeretne minél jobban szerepelni az országos
bajnokságokon, és bekerülni a korosztályos
válogatottba. Biztos benne, hogy a tanulást
össze tudja majd egyeztetni a magas szintű
sportolással, és egyiket sem fogja elhanyagolni. Mert még soha, semmit nem adott fel
életben.				 M. S.

Bácsi
az év birkózója

Fradisták a legjobbak között

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (United World Wrestling) minden év végén
három kategóriában hirdeti ki az adott
esztendő legjobbját. A férfiaknál a kötöttfogásúak között Bácsi Péter, a Ferencváros immár kétszeres világbajnoka
lett 2018 legjobb birkózója.
A győzteseket az előző idényben elért
ranglistapontok alapján határozzák meg,
és az elsők érdemlik ki az Év birkózója
címet. A Fradi 35 esztendős sportolója
tavaly másodszor szerezte meg a világbajnoki címet, ráadásul hazai szőnyegen, Budapesten. Az egész évadban
összesen 82 ranglistapontot szerzett,
ezzel minden kötöttfogású birkózót
megelőzött. 		
(ms)

2018-ban ismét egy ferencvárosi hölgy,
Kovacsics Anikó érdemelte ki az Év
kézilabdázója elismerést. Korábban háromszor Szucsánszki Zitát választották
a legjobbnak, legutóbb 2016-ban,
így egy év szünet után újra a
Népligetbe került a díj. A Fradi
27 esztendős irányítója nagyszerű teljesítményt nyújtott
mind klubcsapatában, mind a
válogatottban.
A junior női kéziseknél Háfra
Noémi duplázott, 2017 után tavaly
másodszor lett a legjobb. Az FTC junior-világbajnok átlövője is remek szezont
tudhat maga mögött, immár a Fradiban és
a nemzeti együttesben is kulcsjátékossá

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége ezúttal is megválasztotta az elmúlt
esztendő legjobbjait. A Ferencváros játékosai közül négyen kaptak díjat.
vált, az Európa-bajnokságon pedig bekerült a torna All Star-csapatába.
Külön díjazták a kapusokat és a védőjátékosokat. Utóbbiak között a nőknél 2014-et
követően másodszor választották
az év legjobbjának a Fradi válogatott beállóját, Mészáros Reát.
A ferencvárosi fiúk becsületét
Lukács Péter „mentette meg”.
A társai által Pepének becézett,
16 éves irányító a serdülők között
kapta meg az elismerést. Kapitánya
a korosztályos serdülőválogatottnak, az
NB I-es ifjúsági együttes mellett a felnőtt
NB II-ben és NB I-ben is játszik, ahol
már szintén többször bevette az ellenfelek
kapuját.
			
(m)
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2018-as kvíz
Idei első kvízünkben – a számvetés
jegyében – az újság tavalyi címlapsztorijai közül válogattunk.
A korábbi lapszámokat megtekinthetik az önkormányzat honlapján (www.ferencvaros.hu) a jobb
oldalon lévő Ferencváros újság
fülre kattintva. A helyes válaszokat
a szerkesztoseg@ferencvaros.hu
címre elküldő megfejtőink között
Ferencváros-ajándékcsomagot
sorsolunk ki.
1. Kiknek szánt, a kerületet bemutató
könyvet jelentettek meg 2017 végén?
A) Külföldi turistáknak
B) Gyerekeknek
C) Nyugdíjasoknak
2. Májusban a Balázs Béla utca 32.
szám alatt megnyílt a KONKÁV.
Mi az intézmény profilja?
A) Fiatalok közösségi tere és drogprevenciós kiállítás
B) Egyszülős családoknak szervez
programokat
C) Megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató kávézó
3. A Bakáts téri templomfelújítás miatt
augusztusban új helyszínen rendezték
meg a Bakáts Fesztet. Hol?
A) Ferenc téren
B) Ráday utcában
C) József Attila-lakótelepen
4. Márciusban átadták az úgynevezett
Temesvári-tömb önkormányzat által
felújított központi épületét. Melyik
házról van szó?
A) Viola utca 37/C
B) Balázs Béla utca 11.
C) Tűzoltó utca 33/A
5. Ki mondott ünnepi köszöntőt
a József Attila Emlékhelyen április
11-én, a Magyar Költészet Napján?
A) Mezey Katalin prózaíró, költő,
műfordító
B) Vidnyánszky Attila, a Nemzeti
Színház igazgatója
C) Iain Lindsay brit nagykövet
6. Ki lett Ferencváros díszpolgára
2018-ban?
A) Demjén Ferenc
B) Gera Zoltán
C) Latinovits Zoltán
Előző lapszámunk nyertese:
Elek Szabolcs. Gratulálunk! Jutalma
átvételével kapcsolatban e-mailben
értesítjük. A helyes megfejtés:
1 – A, 2 – C, 3 – C, 4 – B, 5 – B, 6 – A.

PORTRÉ

Vérében van a zene

Sasvári Sándor Jászai-díjas színművész-énekes kivételes hangja és mélyen átélt
szerepei szinte beleégtek a színházi közönség tudatalattijába, a pályatársaknak
azóta is nehéz hasonló hatást kiváltaniuk a színpadon. A művész kalandos zenei pályafutásáról és a lovak szeretetéről mesélt a Szó és ember irodalmi szalon
legutóbbi találkozóján.

A színművész már fiatalon jó alapokat kapott: filmrendező édesapja kilenc nyelven beszélt,
maga volt az élő történelemkönyv, három diplomájával mégis a csokoládégyárból kellett
nyugdíjba vonulnia, mert kiállt elvei mellett. Sasvári Sándor zenei tehetsége már zsenge
korában megmutatkozott: gyermekként autodidakta módon tanult gitározni, amit aztán a
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskolában folytatott. Nyolcévesen megalapította első
zenekarát, tízesztendősen zenét írt, majd a suliban rockbandát szervezett. Később dobon
és zongorán is megtanult játszani, hogy aztán kísérőformációk tagjaként járja be a világot.
Kísérte például Zorán turnéját, de együtt muzsikált a kor legnagyobb sztárjaival: mások
mellett Cserhátival, Szűcs Judittal, Korda Gyurival, Eszményi Vikivel.
Karrierjét a kötelező sorkatonai szolgálat törte ketté, ám furcsa módon éppen ez indította be szóló énekesi pályáját. Mivel nem nézték jó szemmel, hogy nővére 1969-ben
Kanadába diszidált, Sasvárit a harckocsizó egységhez irányították. Hogy muzsikusként
ne süketüljön meg, sikerült átkérnie magát más posztra, ahol csak telefonálnia és tüzet
raknia kellett. A zenész persze nem tudott kibújni a bőréből. A laktanyában castingot
hirdetett egy honvéd zenekar alapításához. A meghallgatásra csak romák jelentkeztek,
a belőlük verbuvált bandával rendszeresen a Helyőrségi Művelődési Házban zenéltek.
Később felvették a Honvéd Művészegyüttesbe, ahol Kerényi Miklós Gábor (Keró) fedezte
fel tehetségét. Leszerelése után a Rock Színházhoz szerződött, innentől kezdve találták
meg olyan legendás darabok, mint a Hair, az Evita, a Sztárcsinálók, a Miss Saigon vagy
a Nyomorultak. Még tantuszt kellett venni a telefonáláshoz, amikor már az egész ország
ismerte őt a Jézus Krisztus Szupersztárból, miközben Angliában és Németországban is
főszerepeket játszott idegen nyelven.
A művész életének – annak ellenére, hogy Budapesten született és nőtt fel – elválaszthatatlan része a lovak imádata. A felnőttként kiteljesedő gyermekkori szenvedély eredményeként ma lovakat versenyeztet, és lovas iskolát működtet birtokán. A lovaglástól
balesetei sem tántorítják el: tört már el a kulcscsontja, sérült a válla, legutóbb pedig 4,5
órás műtéttel tudták csak helyrehozni szilánkosra tört arccsontját. A 61 éves színész-énekes
aktivitása ma is töretlen, konditerembe jár, februártól újra látható a Mamma Mia!-ban, a
Madáchban továbbra is elvarázsolja a nézőket az Operaház Fantomjaként, szabadidejét
pedig két lányával tölti.
T. D.
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Idősügyi programajánló
Gyógytorna
Január 16., 23., 30. (szerda)
11.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/B)
Táncklub
Én táncolnék veled…
Január 16., 23., 30. (szerda)
14.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
3-1-2 meridiántorna
Január 16., 23., 30. (szerda)
15.30 óra
FMK (Haller u. 27.)
Macska- és
állatbarátok klubja
Január 16. (szerda)
17.00 óra
FMK (Haller u. 27.)
Fiatalító tibeti
és kínai energiajóga
Január 17., 24., 31.
(csütörtök) 10.00 óra
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Európa 2024
kardiogyaloglás
Január 17. (csütörtök)
10.00 óra
Helyszín/gyülekező:
Ferenc tér
A programon való részvételhez
előzetes regisztráció
szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon:
2015-1077/392-es mellék
Filmklub
Január 17. (csütörtök)
15.00 óra

Avanti! – amerikai vígjáték,
140 perc (1972)
Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény (Ráday u. 18.,
bejárat az Erkel utca felől)
Vízitorna
Január 18., 25. (péntek)
16.00 óra
Weöres Sándor iskola uszoda
(Lobogó u. 1.)
Molnár Ferenc iskola uszoda
(Mester u. 19.)
Parádés Főzés
Bartal Sándor séffel
Január 21. (hétfő) 10.00 óra
Kurkumás lencseleves illatos
csirketagine kuszkusszal
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Board Game Café
Board Game Café –
Szenior társasjátékklub
Január 22. (kedd) 15.00 óra
A klasszikus társasjáték (Gazdálkodj okosan!, Ki nevet a
végén?, dominó stb.) minden
korosztály számára szórakoztató, érdekes időtöltés lehet.
Új idősügyi programunk,
a Board Game Café – Szenior
társasjátékklub részeként
lehetőség nyílik több mint
350 társasjáték megismerésére
és közösségi játékra játékmesterek segítségével.
Ferenc krt. 17. alagsor, lejárat
az üzlethelyiségből
Demencia Kávézó
Január 28. (hétfő) 16.00 óra
Előadó: Prof. dr. Szabó Lajos
c. egyetemi tanár
Téma: Az Alzheimer Cafék és
a hivatásos gondozók szerepe
a családok támogatásában

A programon való részvételhez
előzetes regisztráció
szükséges:
E-mail:
idosugy@ferencvaros.hu
Telefon:
215-1077/392-es mellék
Café Delion Bistro
(Ráday u. 11.)
Cukorbetegklub
Január 29. (kedd) 14.30 óra
FESZ Oktatóterem
(Dandár u. 28.)
Mindentudás
Akadémiája
Híres francia királyi ékszerek
Január 31. (csütörtök)
15.30 óra
Házasságkötő terem
(Bakáts tér 1.)
Előzetes regisztrációhoz kötött képzések,
tanfolyamok:
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
hétfőnként 11.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(Dési Művelődési Ház):
csütörtökönként 11.00 óra
Kezdő angolnyelv-tanfolyam
(Borostyán Idősek Klubja):
hétfőnként 14.00 óra
Középhaladó angolnyelv-tanfolyam (Borostyán Idősek
Klubja): hétfőnként 15.00 óra
Haladó angolnyelv-tanfolyam
(FMK): csütörtökönként
14.00 óra

Számítógépes
tanfolyamok
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
(Lónyay u. 4/C–8.)
Általános számítógép-kezelői
és laptoptanfolyam csütörtökönként 12.30 órától.
Mobileszköz-használati kurzus
csütörtökönként
13.30 órától.
Ericsson haladó
számítógép-kezelői képzés
péntekenként 15.00 órától
Ferencvárosi Sport Iskola
(Telepy u. 17., bejárat
a Tűzoltó utca felől)
Kezdő számítógép-kezelői
tanfolyam hétfőnként
8.30 órától
Haladó számítógép-kezelői
tanfolyam hétfőnként
10.00 órától
Weöres Sándor Általános
Iskola és Gimnázium
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői
képzés keddenként 16.30-tól
Mobileszköz-használati tanfolyam keddenként 17.30-tól
Regisztrációhoz
nem kötött
klubfoglalkozások
Festőklub (Szerető Kezek
Idősek Klubja):
keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK):
keddenként 10.00 óra
Chikung
(Lenhossék u. 24–28.):
keddenként 11.00 óra

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ingyenes idősügyi programjainkra!
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy javaslataikat programjainkkal kapcsolatban az idosugy@ferencvaros e-mail címen
vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.
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KULTÚRA

Bor, zene és jókívánságok
a FERUPE-esten
A 2018-as esztendő utolsó kulturális kalandozására hívta
az érdeklődőket a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) december 18-án. A finom borok társaságában eltöltött szalonesten Kállay Miklós, a Szent István
Egyetem Borászati Tanszékének professzor emeritusa,
Léta Sándor unitárius lelkész, valamint a Nyakas Pincészet
borászai beszélgettek egymással, miközben a jövőre 50 éves
Kaláka együttes adott adventi koncertet.
– Egyik legfontosabb szabadságjog a vallási és lelkiismereti szabadság, amit a mai zavaros világban gyakran elfelejtünk – kezdett
ünnepi gondolatai kifejtésébe Léta Sándor. A Bartók Béla Unitárius Egyházközség vezetőlelkésze szerint példát kéne vennünk az
1560-as évekről, amikor a törvényi szabályozással harmóniában
a különböző felekezethez tartozó magyarok nem azt figyelték, miben
különböznek, hanem azt, miben hasonlítanak egymásra. Nem sokkal
később Gryllus Dániel felvezetésével betoppant a házasságkötő terembe a Kaláka együttes, amely Szabad-e bejönni ide Betlehemmel?
című karácsonyi albumának dalaiból adott minikoncertet.
A szervezők ezúttal az Egyek-Budai borvidékről hívták meg a
Nyakas Pincészet borászait. A magas mésztartalmú, ásványban
gazdag talajon kiváló, elsősorban fehér reduktív nedűket termelő
töki borászat 2002-ben hódította el az Év borászata címet, nemrég
pedig a bioművelésbe is belefogott. A 200 hektáron termelő, évi 18

A Pinceszínház februári műsora
1., péntek
19.00 Székely Csaba: Bányavirág
4., hétfő		
19.00 Per Olov.Enquist: A tribádok éjszakája
6., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			Dixieland-klub
7., csütörtök
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
9., szombat
19.00 Háy János: A Gézagyerek
10., vasárnap
15.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
12., kedd
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
13., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			Dixieland-klub
14., csütörtök
19.00 Háy János: A Herner Ferike faterja
18., hétfő
19.00 Stand up comedy társulat: Szakítópróba
			
Orosz György önálló estje
			
Vendégek: Redenczki Marcsi és
			Maczkó Ádám
19., kedd
19.00 Per Olov.Enquist: A tribádok éjszakája
20., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			Dixieland-klub
21., csütörtök
19.00 Tasnádi István: Paravarieté
23., szombat
11.00 Michael Ende: A pokoli puncs-pancs
		
16.00 Jókai Mór és Ferencváros
			
Pódiumbeszélgetés a Magyar Próza
			
Napja alkalmából
24., vasárnap
15.00 Háy János: A Gézagyerek
25., hétfő
16.00 Ferencváros 1919-ben
			
Emlékműsor a Kommunizmus
			
Áldozatainak Emléknapja alkalmából
27., szerda
18.30 Dixie Kings of Hungary –
			Dixieland-klub
28., csütörtök
19.00 Tom Ziegler: Grace és Gloria –
			
nyilvános főpróba

ezer hektó bort előállító vállalkozás Nyúlné Pühra Beáta borászati
vezető szerint ugyan nagyra nőtt, ám megtartotta családi vállalkozás
jellegét. A szakértő olyan érdekességeket is elárult, minthogy a pincészet a közeli, emberi nyak alakú Nyakas-hegyről kapta a nevét,
és hogy a címkéjéről sosem hiányzó lófigura a környék egykori,
egymással versengő ménesei előtt tiszteleg. A közönség eközben
friss Irsai Olivért, az örök kedvenc Alig Váromot, egy selymes
rozét, Sauvignon Blanc-t és Szürkebarátot kóstolhatott.
T. D.
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AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA
FERENCVÁROSI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
JANUÁR 19., SZOMBAT 18.00
A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult,
a magyar és a világirodalom verseiből
állítja össze zenés műsorát. Programjukban
a klasszikus és a kortárs irodalom
költeményei egyaránt megtalálhatók.
Belépő: 600 Ft

SÍBÖRZE
JANUÁR 20., VASÁRNAP 9.00
Sí- és snowboardfelszerelések nagy választéka, védőfelszerelések, kiegészítők. Kedvező árak, minőségi, széles választék, kedves
eladók várnak Önre! További információ:
siborze@gmail.com
A belépés díjtalan.

ÉletMiNŐség Szalon
JANUÁR 24., CSÜTÖRTÖK 17.00
A tudatosság fejlesztése energetikai
testkezeléssel
Előadást tart: Danka Mária
Access Bars oktató
Kezünkben a jövő! – a teljesértékű
táplálkozásról
Előadást tart: Lőrinczné Táborfi Julianna
dietetikus, egészségügyi menedzser
A belépés díjtalan.

„HALK ZENE SZÓL AZ ÉJSZAKÁBAN”
JANUÁR 25., PÉNTEK 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők
Társaságának báli rendezvénye.
Zene, tánc, tombola, meglepetésvendégek.
Zenél: Tarnai Ágnes. Belépő: 700 Ft

A HETEDIK
JANUÁR 26., SZOMBAT 11.00–23.00
HARMADIK SZÜLETÉSNAPI TALÁLKOZÓ
A műsorban számos előadó lép fel megzenésített versekkel és dalokkal. Több érdekes
előadás hangzik el a kortárs irodalom
helyzetéről. Itt lesz először hozzáférhető
a Hetedik nyomtatott változata, mely
mostantól negyedévente jelenik meg.
A rendezvény díjmentes, de mód lesz a folyóirat induló alapítványának támogatására
is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
MŰSOROS EST A HUNGÁRIA BARÁTI
TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN
JANUÁR 19., SZOMBAT 15.00
Belépő: 700 Ft

ARANYSZAMÁR BÁBSZÍNHÁZ:
BERTALAN ÉS BARNABÁS
JANUÁR 22., KEDD 9.30

Janikovszky Éva meséje nyomán a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. Ingyenes
előadás, előzetes regisztráció szükséges
a desimuvhaz@desi.hu e-mail címen.

MŰSOROS EST A BOHÉMEK
TÁRSASÁGA SZERVEZÉSÉBEN
JANUÁR 26., SZOMBAT 15.00
Belépő: 600 Ft

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
KÖZMŰVELŐDÉSÜNK
TÖRTÉNETÉBŐL
JANUÁR 25., PÉNTEK 15.00
Beszélgetés régi ferencvárosi közművelődési szakemberekkel a 30 éves FMK kapcsán

MESTER GALÉRIA
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
VIZU-ÁLOM
A Gödi Németh László Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tűzzománc
és festészet szakos tanulóinak kiállítása
MEGNYITÓ: JANUÁR 16., SZERDA 16.00

DOKU FILMKLUB
JANUÁR 25., PÉNTEK 16.30–18.00
Az Áldozat című 2016-os, 72 perces film
vetítése lengyel nyelven, magyar felirattal, 16+
Rendező: Anna Zamecka
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HASZNOS

JOGA VAN TUDNI!

A házassági vagyonjogi szerződés
A házasulók és a házastársak egymás közötti
vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi
szerződéssel rendezhetik. Ha ez eltérően
nem rendelkezik, a házastársak között a
házassági életközösség időtartama alatt
házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn. A
törvényes vagyonjogi rendszer
az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak
a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt. A törvényes
vagyonjogi rendszer esetén a
házastársak közös vagyonába
tartoznak azok a vagyontárgyak,
amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt
együtt vagy külön szereznek,
illetve a házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei. A házastársi
közös vagyon a házastársakat osztatlanul,
egyenlő arányban illeti meg.
A törvényes vagyonjogi rendszerrel szemben, a házassági vagyonjogi szerződésben
a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert,
amelyet a szerződésben meghatározott
időponttól életközösségük időtartama alatt
a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A
felek a házassági vagyonjogi szerződésben
vagyonuk meghatározott részei tekintetében

különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, és részben vagy egészben eltérhetnek
a törvényes vagy a választott vagyonjogi
rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést e
törvény nem tiltja.
Ha a házasulók vagy a házastársak a házassági vagyonjogi szerződésben úgynevezett

„közszerzeményi rendszer” kikötésében
állapodtak meg, a házassági életközösség
fennállása alatt önálló vagyonszerzők, ennek
megfelelően közöttük a vagyonelkülönítés
szabályai érvényesülnek.
Ha a házastársak a házassági vagyonjogi
szerződésben a házastársi vagyonközösséget
a jövőre nézve (!) teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések, vagyontárgyak,
terhek és tartozások tekintetében kizárták,
a vagyonnak abban a részében, amelyre a

kizárás vonatkozik, közöttük az úgynevezett „vagyonelkülönítés” rendszerét kell
alkalmazni.
Házassági vagyonjogi szerződést a házasulók és a házastársak személyesen köthetnek,
érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a házastárs a 18. életévét
nem töltötte be. A házassági
vagyonjogi szerződés akkor
érvényes, ha közokiratba
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
Harmadik személlyel szemben
akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi
szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy
ha a házastársak bizonyítják,
hogy a harmadik személy a
szerződés fennállásáról és
annak tartalmáról tudott vagy
tudnia kellett.
A házassági életközösség fennállása alatt
a házastársak a szerződést együttesen bármikor módosíthatják és megszüntethetik.
Ha a házastársak vagyonjogi szerződésben
vagyonukról haláluk esetére rendelkeznek, e
rendelkezésre a közös végrendelet szabályait
kell alkalmazni.
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest, Lobogó u. 5.
06/70/770-0510

RENDŐRSÉGI HÍREK
Üzleteket fosztogató gyerekbandát kaptak el

Saját magát és testvérét is lebuktatta az ékszertolvaj

A ferencvárosi kapitányságot december 26-án este riasztották, mert
ismeretlenek betörtek egy Ferenc körúti étterembe. A rendőrök
elfogták a tetteseket: négy 13, egy 14, egy 15 és egy 16 éves budapesti fiút. A nyomozás további részében megállapították, hogy
a fiatalok december 19. és 27. között Budapest III., V., VI., VIII.,
IX., XI. és XIV. kerületében húsz alkalommal törtek be éttermekbe
és üzletekbe. A bűncselekmények során közel 700 ezer forintot
loptak el, és több mint 300 ezer forint kárt okoztak. A IX. kerületi
zsaruk a tinédzsereket elfogásuk után előállították, majd – a 13
esztendős fiúk kivételével – gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 15
és a 16 éves elkövetőt a nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést
tettek letartóztatásuk indítványozására. A Budai Központi Kerületi
Bíróság a 16 esztendős fiú esetében december 29-én elrendelte
a letartóztatást, a 15 évest pedig bűnügyi felügyelet alá helyezte.

A 28 éves budapesti V. Richárd 2019. január 2-án délelőtt bement
egy ferencvárosi ékszerboltba, ahol vásárlást színlelve elkért az
eladótól egy arany nyakláncot, hogy felpróbálja. Éppen, amikor
az ékszert felvette, vásárlók érkeztek az üzletbe. A férfi ezt kihasználva megpróbált elszaladni, ám az eladó megakadályozta ebben,
és a rendőrök kiérkezéséig a helyszínen visszatartotta. Az ügy
érdekessége, hogy ugyanabból az üzletből két nappal korábban is
elloptak egy 300 ezer forintot érő nyakláncot. A biztonsági kamera
felvételei alapján a IX. kerületi nyomozók azonosították az elkövetőt, és megállapították, hogy az V. Richárd testvére. A rendőrök
ezután a 31 esztendős V. Elemért ferencvárosi lakásában elfogták,
és megtalálták nála az ellopott ékszer zálogjegyét, amely alapján a
nyakláncot lefoglalták. A IX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói a testvérpárt lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
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Fehér Annamária
(2018. augusztus 27.)

Tolnai Borbála
(2018. augusztus 1.)

Mészáros Domonkos Ferenc
(2018. október 30.)

Serbán Frida
(2018. szeptember 1.)

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