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Kutatómérnökből lett sikeres cég-
vezető Kajtár Vilmos, a ferencvá-
rosi székhelyű GRP Plasticorr Kft. 
elnöke.

3D-s videofal és interaktív játékok 
mutatják be, milyen lesz az új Fra-
di-pálya az Albert Stadion melletti 
látogatóközpontban.

Pályázatot nyert Ferencváros Ön-
kormányzata a Nehru-projektre, és 
megvalósulhat a Boldogasszony Is-
kolanővérek Kolostori kávéház is.

jó úton a teljesség felé
Tizenhárom önkormányzat kapott Idősbarát díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) szeptember 26-
án a Parlamentben. A díjazottak között volt hat kerületi önkormányzat és több kisebb település is, Ferencváros a X. 
kerülettel megosztva kapta az elismerést.

Idén tizedik alkalommal osztották ki  
az Idősbarát Önkormányzat Díjakat az Or-
szágházban. A díjakat Soltész Miklós, az 
EMMI szociális és családügyi államtitká-
ra adta át a települések vezetőinek.

Az ünnepségen minden díjazott település 
képviselője ismertette saját idősügyi kon-
cepcióját. Ferencvárost dr. Bácskai János 
polgármester képviselte, aki beszédében 
elmondta, a IX. kerületi idősügyi kon-
cepció „A teljesség felé” címet viseli, és 
Formanek Gyula alpolgármester, illetve 

T. Zuggó Tünde alpolgármesteri tanácsadó 
dolgozta ki. A program az élethosszig tar-
tó tanulás, fejlődés mellett három fő célki-
tűzést fogalmaz meg: önkéntesség, önse-
gítés, generációk közötti együttműködés. 
Utóbbi kapcsán a polgármester örömmel 
számolt be arról, hogy Ferencvárosban  
a fiatalok is segítik a koncepció céljait, így 
egyfajta „hidakat alkotnak a generációk 
között”. 

Bácskai János éltette az író-olvasó ta-
lálkozókat, színházi elődásokat, film-

klubokat, helytörténeti sétákat, valamint  
a versfesztivált, az idősek „Ki Mit Tud?” 
vetélkedőjét és az egészségügyi preven-
ciós programokat, szűréseket. Beszéde 
végén a polgármester megköszönte mun-
katársainak a munkát, és a ferencvárosi 
szépkorúaknak, hogy aktívan részt vesz-
nek a programokban. Szavait a kerület 
szlogenjével zárta, amelyet így egészített 
ki: „Otthon, város, Ferencváros, ahol jó 
élni, tanulni, dolgozni és haladni a teljes-
ség felé”.    Részletek a 2. oldalon.
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az idősekért végzett munkát díjazták
Idősbarát Önkormányzat 
Díjat vehetett át Soltész 
Miklóstól, az EMMI szo-
ciális és családügyi ál-
lamtitkárától, Asztalosné 
Zupcsán Erika szociálpo-
litikáért felelős helyettes 
államtitkártól és Farkasné 
Gasparics Emese, a Bel-
ügyminisztérium önkor- 
mányzati helyettes állam-
titkárától Csikóstöttős,  
Szederkény és Vadna köz-
ség, valamint Vác Ön-
kormányzata. Megosztott 
Idősbarát Önkormányzati 
Díjat kapott Budapest VIII. és XI. kerü-
lete, továbbá Budapest IX. és X. kerülete. 
Idősbarát Önkormányzat Különdíjban ré-
szesült Alsózsolca, Veszprém, Zalaeger-
szeg, valamint az I. és II. kerület Önkor-
mányzata.

A díjkiosztó ünnepséget magába foglaló 
ülést Hulák Zsuzsanna, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának főosztályvezető-
je koordinálta, aki elmondta, idén tizedik 

alkalommal adják át az Idősbarát Önkor-
mányzat Díjakat, melyekkel az idősekért 
végzett munkát, valamint az életminősé-
güket javító intézkedéseket ismeri el az 
EMMI.

Soltész Miklós szerint az ülés rangját a 
helyszín is jelzi, hiszen az Országház a 
legmegfelelőbb hely az ilyen kitüntetések 
kiosztására. Az államtitkár megköszön-
te a pályázók munkáját, majd elmondta, 

szüleink, nagyszüleink korosz-
tályainak segítése és a nemze-
dékek közötti együttműködés 
erősítése az aktív generációk 
egyik legfontosabb feladata. 
A kormány ezért a folyamatos 
nyugdíjemeléssel, valamint a 
rezsicsökkentéssel megőrizte, 
2012-től pedig emelte a nyug-
díjak vásárlóértékét, idén négy 
százalékkal. Szerinte az anya-
giakon túl odafigyeléssel is meg 
kell becsülni a szépkorúakat, 
hisz fontos, hogy a hatvan fö-
löttiek ne érezzék magukat fe-
leslegesnek a társadalomban.

A díjátadón a települések önkormányza-
tain felül egyéni elismeréseket is osztottak, 
az idős emberek egészségmegőrzéséért, 
ellátásuk, életminőségük javításáért, ki-
magasló érdekvédelmi, közösségszervező 
munkájukért és aktív szabadidős tevékeny-
ségük szervezésért „Idősekért Díjban” ré-
szesültek önkéntesek, civil vezetők, politi-
kusok és szakemberek is.  

     (TZA)

az aradi vértanúk emlékére
1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották 
végre a gróf Batthyány Lajosra, az első magyar miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Mártírhaláluk jelképpé vált: 
a küzdelemnek és áldozatvállalásnak jelképévé, annak, hogy a magyar nép évszázadokon át küzdött a nemzeti függet-
lensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért.

A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit 
bűnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta, a börtönök megteltek, 
a tiszteket lefokozták. 1849. szeptember végén összeült a hadi-
törvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, és ahol a vád-
lottakat felségsértés címén halálra ítéltek. Az ítéletet kimondták, 
de a családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad. 
Nem így történt. Október 6-án, a pesti Újépület falánál főbe lőt-
ték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt, aki búcsúlevelében 
így vigasztalta feleségét: „És még egyszer a búcsúcsókot. Isten 
Veled! Úgy halok meg, hogy csak a Te képed van a szívemben, a 
Te neved az ajkamon! Viszontlátásra!” A kivégzés színhelyén ma  
a Batthyány-örökmécses, a szabadság jelképe áll.
Az aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a ki-
végzést, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel-alá. Gyalogmenetben 

kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Négy tábornokot fő-
belövésre ítéltek, így halt meg Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, 
Schweidel József, Kiss Ernő. Kilencen, mint valami gonoszte-
vők, akasztófa általi halálra készültek, de Poeltenberg Ernő, Tö-
rök Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, 
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, 
Vécsey Károly megbecsülésén a gyalázatos ítélet sem ejthetett se-
bet. Elrettentésül a hóhérok estig az akasztófán hagyták a holttes-
teket, de ezzel éppen az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés 
helyszíne valóságos búcsújáró hellyé lett, már egy-két órával az 
ítélet végrehajtása után idezarándokoltak a gyászolók.

És azóta is töretlenül, büszkén emlékezik első miniszterelnöké-
re, az aradi tizenháromra nemzetünk.

Juhász Gyula: Vértanúink (részlet)

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol: 
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek! 
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen. 

(1918. október 6.)

Thorma János: Aradi vértanúk (Október hatodika), 1893-1896.
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megvalósulhat a nehru parti fejlesztés
Összesen 29 kerületi fejlesztési tervet – köztük két ferencvárosit – támogat a főváros az általa korábban kiírt TÉR_
KÖZ elnevezésű pályázaton. Így rövidesen indulhat a Nehru-projekt és megvalósulhat a Boldogasszony Iskolanővérek 
Kolostori kávéház is.

590 535 000 Ft-ot nyert Ferencváros Ön- 
kormányzata a Nehru-projektre, míg a 
Boldogasszony Iskolanővérek Kolosto-
ri kávéház kialakítására 11 820 000 Ft-ot 
ítéltek meg a fővárosi városfejlesztési pá-
lyázaton.

– Ferencváros Önkormányzatának sike-
res Nehru-projekt pályázatának várhatóan 
idén novemberben kezdődő megvalósítása 
mérföldkő a város fenntartható fejlesztésé-
ben – hangsúlyozta lapunknak Szűcs Ba-
lázs főépítész, majd kifejtette: – A Nehru 
part lesz Budapest első biodiverz módon 
felújított parkja, olyan speciális növényzet 
telepítése valósul meg elsőként Ferenc-
városban, amely néhány kezdeti év után 
szinte önfenntartó biológiai rendszerré fog 
összeállni.

Ahogyan arról előző lapszámunkban be-
számoltunk, a kerület lakossága pozitívan 
fogadta a Nehru partnál tervezett úszó köz-
tér gondolatát, ezért örömhír, hogy a fővá-
ros támogatja a tervek létrejöttét, amelyek 
szerint jelentős mértékben bővülnek majd 
a zöld felületek, új futópálya és sport-
funkciók kerülnek majd a Duna közelébe. 
A főépítész szerint a Bálna elé tervezett 
vízikert egyedülálló látványossága lesz  
a fővárosnak. 

– A kerékpárosok, futók, szabadtéri 
sportok szerelmesei, fiatalok és idősek 
egyaránt szinte a Margitsziget nyújtotta 
rekreációs lehetőségekhez jutnak majd fe-
rencvárosi otthonuk közvetlen közelében – 
adott hangot örömének Szűcs Balázs. Úgy 
vélekedett, a Gizella sétányon kialakítandó 
kutyafuttató nemcsak kerületi, de fővárosi 
szinten is a városi együttélés legkiemelke-
dőbb mintapéldája lesz.

A Fővárosi Önkormányzat egy 
másik ferencvárosi projektet is 
támogatott. Így a Ráday utca 
újabb színfolttal gazdagodik  
a Boldogasszony Iskolanővérek 
36-os szám alatti kolostori kávé-
házának kialakításával. A beru-
házás teljes mértékben a pályá-
zaton elnyert összegből, illetve 
az egyház által biztosított önerő-
ből valósul meg.

A pályázat elbírálásakor a főváros pozití-
van fogadta a Bakáts-projektet is, azonban 
anyagilag nem áll módjában azt támogat-
ni, hiszen a kerületek közül így is Ferenc-
város részesült a legmagasabb arányban  
a támogatásokból. A tervek szerint a Bakáts 
téri templom előtt dísztér lehetne szökőku-
takkal. Az önkormányzat kérésére koráb-
ban a lakosság is kifejthette véleményét, 
a beérkezett igények közt a kerületiek sze-
rették volna, ha a számos fejlesztés mellett 
az igen rossz állapotban lévő Bakáts téri 
(állami tulajdonú) templom is megújulhat-

na. Bár a fővárosnak most nem állt mód-
jában támogatni a projektet, Ferencváros 
Önkormányzata új – elsősorban – állami 
forrásokat kíván felkutatni a tervek megva-
lósításához. – Egyetértve a kerületiek véle-
ményével, a Bakáts tér, valamint a Bakáts 
és Ráday utca egyes részeinek fejlesztése 
mellett a Bakáts téri templom renoválása 
is támogatandó, ezért önkormányzatunk 
mindent megtesz, hogy a Nehru part mel-
lett ezek a tervek is valóra váljanak – hang-
súlyozta Szűcs Balázs főépítész.

fejlesztések a fővárosban
A TÉR_KÖZ elnevezésű pályázatot a Fővárosi Önkormányzat írta ki, a 
kerületek július végéig összesen 61 városrehabilitációs programot nyújtottak 
be, 16 milliárd 697 millió forint értékben.

A támogatott programok között van a II. kerületi Pálvölgyi Természettudományi Be-
mutatóhely és Családi Szabadidőpark kialakítása, egy-egy többfunkciós közösségi 
tér kialakítása Békásmegyeren és Újpesten. Megújulhat a belvárosi Szervita tér és a 
VI. kerületi Nyugati tér Skála Metró előtti területe. Zöld jelzést kapott a józsefvárosi 
Palotanegyed kulturális városmegújítása, a II. János Pál pápa téri játszótér fejlesztése 
és a kőbányai Újhegyi sétány átfogó megújítása. Rehabilitálják a kispesti Kossuth 
teret, korszerűsítik a csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontot. A főváros 
összesen 29 projektet támogat, 5,1 milliárd forint értékben.
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ne adjunk lehetőséget a csendes gyilkosnak!
Több mint százhuszonkét szén-mon-
oxid-mérgezéses esethez kellett kivo-
nulniuk a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltóinak 2013 szeptem-
beréig, idén három felnőtt és egy gyer-
mek vesztette életét CO-mérgezésben.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggya-
koribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször  
a nem megfelelő műszaki állapotú vagy a 
helytelenül használt tüzelőberendezés, ké-
mény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárí-
tó, gázkazán, gázvízmelegítő vagy vegyes 
tüzelésű kazán okoz. A szénvegyületek tökéletlen égése során 
képződő színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a 
lakótérbe kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-mon-
oxidot belélegezve a tüdőn át a vérbe kerül, és megakadályozza 
az oxigénfelvételt.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondosko-
dással megelőzhetők! A legfontosabb, hogy az állampolgárok 
minden fűtési szezon előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőbe-
rendezések, illetve a kémények műszaki állapotát, karbantartott-
ságát. Lényeges az is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben 
a tüzelőberendezések találhatók, rendszeresen szellőztessék, így 

is megakadályozható a mérgező gázok felhalmozódása. A véde-
kezés egyik legalapvetőbb biztosítéka azonban a szén-monoxid-
érzékelő, ugyanis a színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig 
könnyebb, nem irritáló gázt az ember nem érzi, de egy pár ezer 
forintos beruházással biztonságossá teheti otthonát.

Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallás-
képesség csökkenésének tüneteit észleli az ember, szén-monoxid-
mérgezésre lehet gyanakodni. Ilyenkor a gázkészüléket azonnal el 
kell zárni, és ki kell szellőztetni a lakást.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

tippek betörés ellen

Védjük értékeinket!
Bár a legtöbb ember otthon biztonságban érzi magát, nem árt az 
óvatosság. Néhány fontos dolgot magunk is megtehetünk, hogy 
védjük értékeinket otthon és a ház körül!

ellenőrizze az udvart vagy a lépcsőházat!
Nézzen körül az udvaron, kertben, nincs-e olyan tárgy az abla-
kok közelében, amely esetleg segítséget nyújthatna a betörőknek 
a bejutáshoz. A lakásban se tároljon az ablak közelében semmi 
értékeset, nehogy benyúljon érte a tolvaj a nyitott ablakon.
A villanyóra szekrényét zárja be biztonságosan, hogy a behatoló 
ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel együtt az elektro-
nikus riasztást is kiiktatni.
Tartson rendet közvetlen környezetében. A lépcsőházban, udvaron 
széthagyott kerékpár, gyerekjátékok és más értékek könnyedén el-
lophatók, ráadásul vonzzák a besurranó tolvajokat.
a lakásban is akad egy-két teendő
Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amellyel szabá-
lyozható, melyik lámpa mikor kapcsolódjon be magától a távollét 
alatt, azt a látszatot keltve, hogy vannak a lakásban.
Ne hagyjon az otthonában nagy értékű készpénzt, ékszereket, ha 
mégis, akkor azokat tegye széfbe vagy jól zárható szekrénybe.
amennyiben hosszabb időre távol van, kérje a szomszédok 
segítségét!
Kérjen meg egy barátot vagy egy megbízható szomszédot, hogy 
rendszeresen ürítse a postaládát, esténként kapcsolja fel a vil-
lanyt, és húzza le a rolókat vagy húzza be a függönyöket. Fontos 
azonban, hogy a redőnyök, függönyök ne legyenek állandóan 
leengedve, illetve behúzva, mivel ez is egy jel arra nézve, hogy 
senki sem tartózkodik otthon.

Védje a nyílászárókat! 

Az ajtókra rakhat pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek csak akkor 
érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az alacsonyabban 
fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörésgátló fó-
liával is.
ne hagyjon kulcsot a lábtörlő alatt!
A legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra vagy egy közeli 
barátra bízzák baj esetére.
szerezzen be riasztót!
Lehetősége van olyan riasztórendszert választani, amely a szerző-
dött biztonsági szolgálatot értesíti. Fontos, hogy az olcsóbb, főleg 
a kisebb riasztókészülékek, sajnos, gyorsan hatástalaníthatók.
nézze meg, kit enged be!
Ne legyen naív, és ne engedjen be bárkit a lakásba. Ha ismeretlen 
ember érkezik, kérjen tőle igazolványt, győződjön meg róla egy-
értelműen, hogy az illető valóban szerelő, postás vagy az, akinek 
mondja magát.
Ügyeljen arra, hogy ha mégis beenged valakit, pl. szerelőt, akkor 
ne hagyja az illetőt egyedül, nehogy rátaláljon az elölhagyott ér-
tékeire.
Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesí-
teni kell a rendőrséget.
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zöld

fegyelmezés

– A szomszéd úr is hozzájárul az autómentes 
naphoz, mert onnan nem fog tudni kiállni!

autók nélkül a napfényben
A forgalom elől lezárt Napfény utcában 
bolhapiac, környezetvédelmi beszélgetések, 
sportolási lehetőségek és színpadi progra-
mok szórakoztatták a résztvevőket szep-
tember 21-én, az Európai Mobilitási Hét 
keretében megtartott Autómentes Napon, 
amelynek csúcspontja Hien koncertje volt.

A környezetvédelem és egészséges életmód je-
gyében megrendezett esemény a Forrás Baptista 
Gyülekezet zenés bemutatkozásával kezdődött, 
melyet a Molnár szöcskék látványos ugrókötél-
bemutatója követett. Dr. Vas Imre országgyűlési 
képviselő nyitóbeszédében ismertette az Autó-

mentes Nap történetét, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy 
minél szélesebb körben terjesszék a környezetvédelem fontos-
ságát. Görgényi Máté, a RÖNK elnöke örömének adott hangot, 
hogy a lakótelep valóban az ott lakó embereké, hiszen egy-egy 
ilyen útlezárásnál élnek a lehetőséggel, és birtokba veszik.

A nap folyamán fellépett többek között a Ferencvárosi Ádám 
Jenő Zeneiskola fúvószenekara, Várnagy Andrea és Farkas 
Zsolt, az Erin sztepptáncegyüttes, a Garabonciás együttes és a 
ZumParadise, majd a Megasztárból megismert Hien koncertje 
zárta a programot. A színpadi produkciók mellett volt mászófal, 
kreatív társasjátékozás, a legkisebbek pedig ügyességi felada-
tokkal birkózhattak meg. Dluhopolszky László karikaturista 
fáradhatatlan jókedvvel rajzolta le a vállalkozó kedvű jelentke-
zőket, de volt itt ökokézműveskedés és arcfestés is. A Leövey 
Klára Gimnázium önkéntesei bemutatták, hogy szinte minden 
újrahasznosítható, a bolhapiacon pedig számos csecsebecse 
cserélt gazdát.        forrás: ferencvaros.hu

műemléki keret
Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meg-
határozó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását 
szeretné támogatni. Ezért e célra 30 millió forint pénzügyi 
fedezetet biztosított, amelyet „Műemléki Keret 2013.” 
címmel pályázat útján kíván hasznosítani.

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített 
értékek megmentése, az eredeti részek felújítása, restaurálása, 
visszaállítása. Ilyenek lehetnek a közterületről látható arculatot, 
utcaképet meghatározó részek, mint a homlokzati épületdíszek 
(szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszí-
tőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas rács és korlát, öntöttvas és 
spiáter díszítmény stb.) felújítása, helyreállítása, valamint kapu-
zat, előtető, lábazat, előlépcső, homlokzat helyreállítása, színezé-
se, külső nyílászárók, tető, kerítés, terasz renoválása. A támoga-
tásra az épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak 
mint építtetők.

A pályázatokat 2014. január 3-áig kell postán beküldeni a Fő-
polgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 
Budapest, Városház utca 9–11.), vagy személyesen benyújtani a 
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Buda-
pest, Bárczy István utca 1–3.)

A pályázatról bővebben a www.budapest.hu oldalról tájékozód-
hatnak.

Újjávarázsolták a sportpályát
Közel százötven lelkes önkéntes segítségével szépült meg a Jó-
zsef Attila-lakótelepi Nyúldomb sportpályája október 4-én.  
A létesítményt az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
(FESZOFE), valamint Ferencváros Önkormányzatának összefo-
gásával újították fel. Az akció során összegereblyézték a lehullott 
faleveleket, újrasalakozták a futópályát, illetve átfestették annak 
kerítését. Akik a nap folyamán megéheztek, zsíros kenyeret és teát 
fogyaszthattak, a munka végeztével pedig vadpörköltet kaptak az 
önkéntesek. A munkálatokhoz szükséges eszközöket és az elemó-
zsiát a FESZOFE biztosította, és a felújítást is ők koordinálták.  
A rendezvényen részt vett Sebők Endre, a szociális foglalkoztató 
cég ügyvezető igazgatója, Bede Dániel, az ESZA ügyvezető igaz-
gatója, valamint Formanek Gyula alpolgármester is.

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a képgalériánkat.
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesterként a Polgármesteri Hivatalban (I. em. 
24.) minden hónap utolsó csütörtökén 12–16 óráig, 
bejelentkezés személyesen az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, nyitvatartási időben. A József Attila-lakótelepen 
(Toronyház u. 3/B – Ügyfélszolgálati Kirendeltség) 

minden hónap második csütörtökén 17–18 óráig. 
Országgyűlési képviselőként minden hónap utolsó csütörtökén 
16.30–18 óráig a Lónyay utcai Fidesz-irodában.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri 
Hivatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képvi-
selői fogadóóra: minden hónap első hétfő, 
17–19 óra, a részönkormányzat irodája, 

Toronyház u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon 
(Bakáts tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet 
telefonon: 215-1077/210-es mellék. 

Legalább egy nappal korábbi előzetes  
egyeztetés alapján.  
Telefon: 06/20/365-0340

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Minden hónap első hétfő, 17–19 óra, Ferenc-
városi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.)

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

Minden hónap második péntek, 16–18 óra, 
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP 
irodája (IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.

Előzetes bejelentkezés alapján 
a József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház Fidesz-irodájában 
(IX., Toronyház u. 3/B). Telefon: 
a 06/20/279-7025, vas.imre@
fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő Fidesz–KDNP) 

módosították a költségvetést
A Képviselő-testület október 3-i ülésén a napirend előtti felszó-
lalások között Sebők Endre, a FESZOFE vezetője is szót kapott. 
Az igazgató elmondta, hogy a téli közfoglalkoztatási program 
keretében november 1-jétől Ferencvárosban hétszáz ember juthat 
közmunkához, köztük háromszázan hajléktalanok.

A testület döntött a „Humanitas Ferencváros” díj odaítéléséről, 
melyet idén Berecz Dénes, a Családmentori Iroda vezetője vehet 
át feladata hivatásszerű és segítőkész teljesítéséért. Módosították a 
kerület költségvetését, eszerint a „Nehru-projekt” megvalósításá-
ra Ferencváros Önkormányzata közel 600 millió forintot irányoz 
elő, amelyet teljes egészében a fővárosi támogatásból finanszí-
roz. A pedagógus életpályamodell bevezetésével járó béremelés 
az önkormányzati fenntartású óvodák esetében is megvalósul.  
A költségvetés módosításakor döntöttek a béremeléshez szüksé-
ges 37 millió forint fedezet biztosításáról. Ugyancsak szerepel  
a költségvetésben a Lónyay utca 26. szám alatti körzeti megbízotti 
iroda közeljövőben történő létrehozása.

A Képviselő-testület rendeletet alkotott, mely szerint tilos a sze-
szes ital fogyasztása közterületen. Szabálysértés miatt a közterü-
let-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

A kerület – a korábbi évekhez hasonlóan – csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
ezzel az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiata-
lok számára is elérhetővé válhat a felsőoktatásban való részvétel.  
A pályázatot még e hónapban kiírja a Polgármesteri Hivatal, a pá-
lyázat finanszírozásához 5 millió forintot biztosít.

elhunyt lázár pálma
Dr. Lázár Pálma, Ferencváros korábbi al-
polgármestere szeptember 29-én, vasárnap 
hajnalban 67 éves korában elhunyt.

Hajdúszoboszlón született 1946. július 13-
án. Az érettségi után az ELTE-n szerzett jogi 
diplomát. Az Országgyűlési Könyvtárban 
dolgozott, jogi informatika területen. 1989-től a Magyar De-
mokrata Fórum ferencvárosi szervezetének tagja. 1990 és 1998 
között a kerületi Képviselő-testület tagja, 1990-től 1998-ig al-
polgármester volt. 1998-ban visszavonult a politikától, haláláig 
zárkózott életet élt. Egy fia van: Ádám.

Dr. Lázár Pálmát Ferencváros Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti.



Ferencváros 7InnoVáCIó

molekulák titkai
Több mint hetven intézmény, mintegy kétezer program – kí-
sérletekkel, interaktív bemutatókkal és előadásokkal várta az 
érdeklődőket a Kutatók Éjszakája szeptember utolsó péntekén. 
Az évről évre megrendezett országos eseményhez idén is több 
ferencvárosi intézmény csatlakozott, köztük a Corvinus és a 
Semmelweis egyetem is.

Innováció az árral szemben
Környezetvédelmi Műremek díj, Innovációs Díj, Magyar termék Nagydíj – 
néhány elismerés, amelyet a ferencvárosi székhelyű GRP Plasticorr Kft. ma-
gáénak tudhat kiváló szabadalmainak köszönhetően. Versenyképességről és 
innovációról beszélgettünk a cég elnökével, Kajtár Vilmossal.

• Hogyan lett ön kutatómérnökből sike-
res cégvezető?

Közel tízéves kutatóintézeti mérnöki múlt-
tal a hátam mögött egy olyan szabadalom 
feltalálója voltam, amely eljárásra szinte 
a szabadalom bejelentésének pillanatában 
komoly igény mutatkozott az olajipar ré-
széről. Az alapokat az a módszer jelentet-
te, melynek alkalmazásával a korróziós 
károsodások miatt tönkrement olaj- és 
vegyipari acéltartályokat lehet megmente-
ni. Olyan vázerősített műgyanta kompozit 
alapú bevonatról van szó, mely egyetlen 
technológiai lépésben képes megfelelni  
a korrózióállóság, a statikai terhelhető-
ség és az elektrosztatikai vezetőképesség 
összetett követelményrendszerének. Az 
1991-ben, Maros Józseffel alapított GRP 

Plasticorr Kft.-ben ezt az eljárást folya-
matosan fejlesztettük, hiszen a környezet-
védelmi követelmények szigorodásával 
újabb és újabb eljárások kidolgozásával 
kellett bizonyítanunk alkalmasságunkat. 
Így jutottunk el a bérelt panellakásból Fe-
rencvárosba, az Illatos útra, ahol ma egy 
5000 m2 alapterületű – műhelyekkel és 

irodákkal ellátott – ingatlanon működtetjük 
társaságunkat. Szerencsére a piac folya-
matos felvevője a ma már PLASTIMOL® 
márkanéven jegyzett kompozitcsaládnak.
• A szabadalmaztatott eljáráson túl mi-

nek köszönhetik még sikerüket?
Nagyszerű munkatársaink vannak, akik 
nélkül – és megbízható, precíz munká-
juk nélkül – a cég nem lehetne ilyen si-
keres, ezért meg is becsüljük őket. Belső 
kultúránk legalapvetőbb üzenete, hogy 
számíthatunk egymásra. Van egy fontos 
küldetésünk is. Nem véletlenül szerepel 
valamennyiünk névkártyája hátoldalán az 
„Árral szemben” jelmondat. Mindig arra 
törekedtem, hogy a nyugatról átvett tech-
nológiákkal szemben a hazai és ma már 
a nemzetközi piacon is képesek legyünk 

megmutatni, a magyar szellemi tőke, a ha-
zai innováció is versenyképes lehet.
• Mely díjaikra, elismerésekre a legbüsz-

kébb?
PLASTIMOL®-eljárásaink Környezet-
védelmi Műremek díjat nyertek, a szöuli 
találmányi világkiállításon ezüstérme-

sek lettünk, kétszer is elnyertük a szakma 
egyik legnagyobb elismerésének számító 
Innovációs Díjat. Valamennyi termékünk 
kiérdemelte a Magyar termék Nagydíjat, 
melyre szintén nagyon büszkék vagyunk. 
Természetesen a családom a legfontosabb, 
immár 28 esztendeje élek boldog házas-
ságban. Feleségemmel együtt azonban  
a gyermekeinkre vagyunk a legbüszkéb-
bek. Máté fiunk Texasból, a Fenntartható-
sági Diákolimpiáról egyetlen magyarként 
hozott haza aranyérmet egy olyan eljárás 
bemutatásával, amely környezetvédelmi 
szempontból rendkívül igényes továbbfej-
lesztése a duplafalúsítási módszerünknek. 
Dóri lányunk diplomamunkájával pe-
dig az Országos Diplomaterv Pályázaton 
nyert első díjat egy olyan munkával, mely 
szintén az általunk kidolgozott módszer 
továbbgondolása, és melynek eredménye-
it azóta is használjuk gyakorlatunkban. 
Van-e annál nagyobb öröm, mint látni, 
gyermekeink talán azon az úton mennek 
tovább, amelyet egy generációval koráb-
ban mi kezdtük el?   (TZA)

Képünk illusztráció
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lépj be az albert stadionba!

Idén is jól szerepelt jennifer
Az előfutamot toronymaga-
san nyerte Vass Jennifer, Fe-
rencváros lovasa a 2013-as 
Nemzeti Vágtán. A zsoké, aki 
tavaly győzött a versenyen, 
idén Lord Black nevű lovával 
indult a Hősök terén tartott 
megmérettetésen. A lány a 
negyedik előfutamon Nyír-
bogdány, Nyíregyháza, Sop-
ron, Tiszaalpár és Tahitótfalu 
lovasával állt rajthoz, és a 
mezőnyt jócskán megelőzve, 
több méteres előnnyel ért cél-
ba. A későbbi középfutamban 
második lett, így nem jutott a 
döntőbe, de eredményével így 
is elégedett volt.

– Jövőre visszavágunk! – mondta a fe-
rencvárosi lovas, aki szerint a középdöntő 
rajtjánál húszméteres hátrányból indult, 
így szerinte nem volt fair a viadal.
A Vágtát idén Baja lovasa, Németh János 

nyerte. A zsoké My Boy Mennydörgés 
nevű lovával Kozárd, Sándorfalva-Ho-
mokpuszta, Szentlőrinc és Budapest-Zugló 
lovasát is maga mögé utasította. A bajnok 
a díjátadón átvehette az ötmillió forintos 
jutalmát és a verseny vándorkardját, lo-

vára pedig aranytakarót terítet-
tek. A második helyen végzett 
Molnár Gyöngyi, Kozárd lovasa 
egymillió forintot, a harmadi-
kon befutott Sándorfalva-Ho-
mokpuszta versenyzője, Szentes 
Barbara pedig félmillió forintot 
vihetett haza. Az idei Vágta kü-
lönlegessége volt, hogy először 
rendeztek nemzetközi futamot 
is, amelyen Katar versenyzője, 
Naif Mohammed Yousif Al-Hajri 
győzött.

„A Nemzeti Vágta elfoglalta 
az őt megillető helyet a magyar 
identitásban, hiszen összefogja 
a magyarságot és óriási érdek-

lődés övezi: a helyszínen mintegy kétszáz-
ezer látogató, a televíziók előtt pedig mint-
egy kétmillió néző követte figyelemmel az 
eseményt” – értékelte a 2013-as lovas ren-
dezvényt Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter.

Magyarországon egyedülálló, interaktív stadion-látoga-
tóközpont nyílt az Üllői út és a Könyves Kálmán körút 
sarkán, az épülő Albert Stadion mellett. 3D-s videofal és 
interaktív játékok várják azokat, akik szeretnék megismer-
ni, milyen lesz az új Fradi-pálya, amelynek külső építési 
munkálatai a befejezéshez közelednek.

Akár a kispadon is helyet foglalhatnak azok, akik felkeresik az ok-
tóber elején megnyílt látogatóközpontot a készülő új Albert Stadi-
on mellett, és közben nagy meccsek hangfelvételeit hallgathatják, 
de akár 3D-s videovetítőn is belekóstolhatnak egy FTC–Újpest 
meccs hangulatába.

– Magyarországon egyedülálló dolgot viszünk végbe azzal, 
hogy már az építkezés alatt megmutatjuk a szurkolóknak az új 
stadiont, amely a sporton kívül számos egyéb rendezvénynek is 
otthont ad majd – mondta a sajtótájékoztatón Fürjes Balázs, a 
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos. – Hétköznapo-
kon dél és este hat óra között, hétvégeken pedig meghosszabbí-
tott nyitva tartással várjuk az érdeklődőket. Minden nap indítunk 
stadiontúrákat, hogy a közönség 
láthassa, hogyan halad a munka. 
Fél éve, az alapkőletételkor szin-
te lehetetlennek tűnt az, ahogy 
most állunk. Örömmel mondha-
tom, hogy a tervezettnél előrébb 
tartunk. A régi stadionból számos 
elemet beépítettünk, így az to-
vábbél ebben a csodálatos létesít-
ményben – tette hozzá.

Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere egy 1899-es idézettel 
kezdte, amelyben Springer Ferenc 
alapító elnök az első pályáról be-

szélt, és így zárta mondandóját: „Nagy lesz az FTC!” A Soroksári 
úti „játszóhely” után következett az Üllői út, ahol a most készülő 
már a harmadik stadion lesz, méghozzá Európa egyik legkorsze-

rűbb sportlétesítménye. Kerületünk 
vezetője kifejezte reményét, hogy is-
mét nagy lesz az FTC. Kubatov Gá-
bor, a klub elnöke az Üllői út 129. 
jelentőségét hangsúlyozta. – Ez az a 
hely, ahová a múltunk köt, és ahol a 
jövőnk formálódik – mondta.

Ezt követően a Market Zrt. szakem-
berei körbevezették a sajtó munka-
társait az építkezésen. Kívülről már 
jelenlegi állapotában is impozáns 
látványt nyújt a stadion, belül pedig 
már szinte érezni lehetett a majdani 
fantasztikus atmoszférát.         (M. S.)

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a képgalériánkat.
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MOZDULJ VELÜNK!

Hat évtized a fradiban
A közelmúltban ünnepelte 80. 
születésnapját dr. Fenyvesi 
Máté, a Ferencváros legen-
dás labdarúgója. Életéről írt 
remek könyvet az ismert új-
ságíró, Szále László, amely a 
Fenyvesi doktor – hatvan év a 
Fradiban címmel jelent meg. 
A kötetet a Nagy Béla Ha-
gyományőrző Egyesület adta 
ki, főtámogatója Ferencváros 
Önkormányzata.

A kiadvány végigkíséri a le-
gendás balszélső pályafutását a kezdetektől fog-
va, az oldalakon megelevenedik az a hat évtized, 
amelyet a népszerű Tüske a zöld-fehéreknél töl-
tött. Olyan történetekről is olvashatunk, melyek-
ről a Fradi-szurkolók többsége eddig még nem 
hallott.

Felidézhetjük a magyar futball egyik legfénye-
sebb napját, 1965. június 23-át, amikor Torinó-

ban az ő fejes góljával nyerte 
meg a Ferencváros a Vásár-
városok Kupáját. A Számok, 
tények, adatok fejezetben pe-
dig megismerhetjük a kiváló 
támadó 76 válogatott mérkő-
zésének részleteit.

Az ízig-vérig fradistává vált 
Fenyvesi számtalan sztorit 
mesélt el a szerzőnek. Ter-
mészetesen szó esik a János-
halmáról elszármazott csa-
tár magánéletéről is. Beszél 

a kapcsolatukról felesége, aki úgy jellemezte: 
csendes, rendes, de azért nem könnyű eset… 

Tüske részt vállalt a rendszerváltás utáni politi-
kai életben is, ez a korszak sem maradhatott ki a 
kötetből. No, meg az sem, hogy 80 esztendősen 
is rendszeresen focizik – és nem fáj utána sem-
mije. A számos remek kép révén nemcsak olvas-
mányos, hanem látványos is a kiadvány.   (M. S.)

adams harca
Akeem Adams, a kilencszeres Trinidad és Tobagó-i válogatott 
hátvéd is részt vett a szeptember 25-i csapatfotózáson, majd 
este rosszul lett. A Fradiban hat mérkőzésen pályára lépett vé-
dőhöz mentőt hívtak, ám a kórházba szállítás alatt hátsó fali 
infarktust kapott. 

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinikáján három műtétet hajtottak végre a trinidadi 
futballistán, így sikerült stabilizálni az állapotát, de olyan 
mértékű volt a szövetelhalás a szívénél, hogy csak műszív 
tudta rendbe hozni a keringését. Az orvosok mesterséges alta-
tásban tartották Akeemet.

Az eset kapcsán jelesre vizsgáztak a Fradi-szurkolók, hiszen a sorozatos operációk mi-
att Adamsnek sok vérre volt szüksége, a felhívásra pedig néhány óra leforgása alatt ren-
getegen jelentkeztek. Lapzártánk előtt érkezett a hír, hogy Adams megmozdította a fejét, 
majd megszorította az időközben Budapestre érkezett édesanyja kezét. Ennek ellenére 
állapota változatlanul súlyos, és felkerült a transzplantációs listára.       (ms)

Hozd mozgásba a családot!
Ingyenes családi nap a józsef atti-
la-lakótelepen, a nyúldombon

2013. október 12-én, szombaton 11–15 
óra között (esőnap: október 19-én)

Fővédnök: dr. Simicskó István állam-
titkár, védnök: dr. Bácskai János polgár-
mester
• 10.00 Regisztráció, rajtszámok és 

próbalapok felvétele
• 11.00 Zenés bemelegítés Kozma 

Zsuzsa fitneszedzővel

• 11.20 Tízpróba versenyek rajtja – 30 
m futás fotocellás méréssel, hely-
ből távolugrás, 1 kör futás (300 m), 
hasizomfelmérés, fekvőtámasz, me-
dicinlabda-dobás, szivacsgerely-ha-
jítás, magasságemelkedés, akadály-
pálya. A próba teljesítésére 14 óráig 
van lehetőség, tetszőleges sorrend-
ben!

• 14.15 RIO – 2016 m futás (rajt és cél 
a Nyúldombnál, pálya a kiserdőben)

• 14.45 Eredményhirdetés

Kiegészítő programok: ugrálóvár, kéz-
műves foglalkozások, célbadobó-verseny

Rendezők: Gyulai István és Zsivotzky 
Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért, 
Érezd Jól Magad Klub

Támogatóink: Emmi Sportért és Ifjúsá-
gért Felelős Államtitkárság, Ferencváros 
Önkormányzata

Szeretettel várjuk a kerület iskolák ta-
nulóit, a kerület lakóit, családokat, baráti 
társaságokat és egyedülállókat egyaránt!

ovis sportnap  
a nyúldombon
Jó hangulatú óvodai sportna-
pot rendeztek október 3-án, a 
József Attila-lakótelepi Nyúl-
domb környékén. A tíz kerü-
leti intézményből – Csudafa, 
Csicsergő, Epres, Kerekerdő, 
Kicsi Bocs, Komplex, Lili-
om, Méhecske, Napfény, Ug-
rifüles – érkezett gyerekeket, 
családtagjaikat és az óvó né-
niket Formanek Gyula alpol-
gármester és Vas Imre ország-
gyűlési képviselő köszöntötte. 
Mindketten jó játékot és sok 
vidámságot kívántak az apró-
ságoknak, akik a Halász Judit 
egyik dalára végzett bemelegí-
tés után nagy élvezettel tették 
próbára ügyességüket a terüle-
ten kialakított játszóhelyeken.
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Legyen a zene mindenkié!
– A világban valójában csak fiatalok vannak: vannak fiatalok, akik még tapasztalatlanok, és vannak, akik már tapasz-
taltak – mondta Rogán Antal országgyűlési képviselő a Bakáts téren, az Idősek és Zene Világnapján mondott köszöntő-
jében. Belváros polgármestere díszvendégként volt jelen az ünnepségen, amelyen idősek és fiatalok együtt énekeltek.

Az Idősek és Zene Világnapja alkalmá-
ból hatnapos rendezvénysorozatot tartot-
tak Ferencvárosban, mely nyitányának a 
Patrona Hungariae Katolikus Iskola adott 
otthont szeptember 26-án. Ezen a késő 
délutánon Berecz András, az ízes humo-

rú ének- és mesemondó, valamint fia,  
Berecz István (aki 2012-ben megnyerte a 
Fölszállott a páva tehetségkutató verseny 
néptánckategóriáját) meséltek, táncoltak az 
iskola növendékeinek és a szépkorúaknak. 

Október 1-jén a Bakáts téri ünnepségen 
elsőként Rogán Antal köszöntötte a közön-
séget. A politikus hangsúlyozta az idősek 
társadalomban betöltött fontos szerepét, 
mint mondta, a tapasztalatlan fiatalok min-
dig nagyon sokat tanulhatnak a „tapasztal-
taktól”. A szépkorúakat arra kérte, mindig 

úgy gondoljanak magukra, hogy ők azok, 
akikre szüksége van az országnak, saját 
családjuknak és életközösségüknek. A kép-
viselő szerint az idősek segítették fölépíteni 
az országot, és segítettek, hogy a gyereke-
ik, unokáik iskolába tudjanak járni, a fiata-

loknak pedig örökké példaképek lesznek az 
előttük járó szülők és nagyszülők. Rogán 
Antal a gyerekeknek azt kívánta, hogy so-
káig élvezhessék nagyszüleik társaságát.

Az egybegyűlteket Bácskai János is kö-
szöntötte, aki egy, a „Ferencvárosi élet-
utak” elnevezésű pályázatra érkezett műből 
vett részlettel szólította meg hallgatóságát. 
„Csodálatos és elragadó Ferencváros han-
gulata. Jó itt élni. Ferencvárosban megele-
venedik a múlt, és csak a múlt ismeretével 
juthatunk el gyökereinkhez. Amikor sétá-

lunk a parkban, a csillagok ott vannak fe-
lettünk. Legyen ez így mindig! A régmúlt 
hagyományokat kövesse egy korszerű vi-
lág” – idézte a polgármester. 

A pályázatra idősek nyújthatták be élet-
műveiket, amelyekben arról kellett írniuk, 
mi köti őket Ferencvároshoz, és miért sze-
retnek itt élni. A pályázók az ünnepségen 
ajándékcsomagot vehettek át a kerület 
vezetőjétől. Bácskai János elmondta, azt 
szerették volna, ha az idősügyi koncepció 
megtervezése és végrehajtása során ne csak 
egy gondolat legyen a generációk közötti 
híd, hanem meg is valósuljon. A polgár-
mester szerint az, hogy a világnapi rendez-
vényen együtt énekelnek fiatalok és idősek, 
a lehető legjobb alkalom erre.

A köszöntők után következett az idősek 
és fiatalok közös éneke, amelyben részt 
vettek a kerület iskoláinak tanulói, vala-
mint a Herz Férfikar és Ferencvárosi Női 
Kar tagjai.

egészségnap a lakótelepen
Az Idősek és Zene Világnapján egészség-
napot tartottak a Toronyház utcai Közös-
ségi Házban, ahol ingyenes egészségügyi 
szűréseken, köztük testanalízisen, csont-
sűrűség-, vérnyomás-, koleszterin- és vér-
cukormérésen, orvosi előadásokon, sze-
mélyes konzultációkon vehettek részt az 
érdeklődők. 

„együtt, programokkal a teljesség felé”
Az ősz kezdete a szőlőszüret és a nyár végi mulatságok ideje. Nincs ez másképp Ferencvárosban sem, ahol szeptember-
ben két vigasságot is tartottak ez alkalomból: egyiket a Friss utcai Szerető Kezek Időskorúak Gondozóházának kerthe-
lyiségében, másikat pedig az FMK parkjában.

A József Attila-lakótelep gyönyörű fás ligettel rendelkező otthoná-
ban már hagyománynak számítanak a tavaszi és őszi dínomdáno-
mok, így a szervezők ezúttal is rutinosak voltak. Az asztalok körül 
jókedvűen üldögélő hölgyek és urak megtekinthették 
a nyugdíjas csoportok előadásait, miközben szőlőt 
csipegettek és finom borokat kortyoltak. A rendez-
vényen dr. Bácskai János polgármester és Formanek 
Gyula alpolgármester is köszöntötte résztvevőket.

A szeptember végi, hasonló esemény különleges-
ségét az adta, hogy egy nappal korábban, szept-
ember 26-án Idős-barát díjat kapott Ferencváros. 
Dupla örömre volt tehát ok másnap a Ferencvárosi 
Művelődési Központ parkjában, ahol a közönséget 
az intézmény igazgatója, Tóth Betty köszöntötte. A 
rendezvényen a nyugdíjas csoportok zenés-táncos 
előadással szórakoztatták egymást, és gulyásfőző 
versenyt tartottak. A négytagú zsűri (T. Zuggó Tün-
de alpolgármesteri főmunkatárs, Formanek Gyula 

alpolgármester, dr. Vas Imre országgyűlési képviselő és Illyés 
Miklós önkormányzati képviselő) a Szerető Kezek Idősek Klubja 
csapatának főztjét ítélte a legjobbnak.
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Egészségügyi előadás 
a cukorbetegségről

Október 8. 14.30
FESZ Oktatóterme (1096 Bp., Dandár u. 
28.)

Gyógytorna
Október 9. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ (1092 
Bp., Haller u. 27.)

Helytörténeti verseny
Október 16. 14.00
Közösségi Ház (1098 Bp., Toronyház u. 
3/B)
A Helytörténeti verseny fókuszában Bel-
ső- és Középső-Ferencváros áll. 4–5 fős, 
vegyes korösszetételű csoportok vetél-
kednek egymással.
Jelentkezés és további információ: a 
218-7420-as telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben (IX., Erkel u. 15.). Je-
lentkezési határidő: október 8. Sok sze-
retettel várjuk a szurkolókat is!

Természetjárás – Cserhát-hegység
Október 17.
Séta a Gyadai-tanösvényen
Találkozás: 9 órakor a 3-as metró Város-
kapu megállójánál, a Volán-pénztárnál
Útvonal: Szendehely–Rockenbauer-
kopjafa–Gyadai-tanösvény–Híd, majd 
vissza.
Táv: 4 km, szintkülönbség: 50 m
Vezeti: Kiss Ádám

Vízitorna
Október 1. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)

Természetjárás – Szentendrei séta
Október 5. 9.00
Séta a Gyadai-tanösvényen
Találkozás: a 3-as metró Városkapu 
megállójánál, a Volán-pénztárnál
Vezeti: Kiss Ádám

Vízitorna
Október 18. 16.00
Weöres Uszoda (1098 Bp., Lobogó u. 1.)

Idősügyi 
programajánló

Margaréta néni 90 éves
Az Aszódi lakótelepen található Ár-
vácska Idősek Klubjában köszöntötték 
Kurcz Antalnét, aki idén ünnepelte 90. 
születésnapját. A szépkorú hölgynek az 
otthon lakói mellett az önkormányzat 
képviselői is gratuláltak ez alkalomból. 
Az eseményen jelen volt dr. Bácskai 
János is, aki egy virágcsokorral és egy 
digitális fényképezőgéppel lepte meg. 
Ez utóbbi kiválasztása nem véletlen, 
ugyanis Margaréta néni hobbija a fo-
tózás, ezért a polgármester ígéretet tett 
arra, hogy a jövőben helyszínt biztosíta-
nak a fényképek kiállítására.

FELHÍVÁS
Ferencváros Önkormányzata „A teljesség 
felé” idősügyi programok sikeres megvaló-
sításához keres:
• olyan embereket, akik szakmájukat ér-

dekesnek, követésre méltónak tartják, és 
szívesen beszélnének róla a fiatalabb ge-
nerációnak, lelkesítenék őket, elmesélnék, 
hogyan lehet lelki egységet találni a jól 
megválasztott szakmában, munkában. (Je-
lentkezési határidő: szeptember 30.)

• önkénteseket,
• akik segítenek abban, hogy program-

jaink eljussanak kortársaikhoz, vagy
• akik szeretnék hobbijuk rejtelmeibe 

beavatni kortársaikat, illetve a fiata-
lokat (fotózás, írás, kézimunka, mo-
dellezés stb.), vagy

• akik szeretnek főzni, és szívesen 
részt vennének a 9.tv által készített 
és közvetített „Főzzünk együtt na-
gyival!” műsorban, vagy

• akik szívesen segítenének a progra-
mok szervezésében, lebonyolításá-
ban. (Határidő: folyamatos.)

Bővebb információ és jelentkezés: az 
idosugy@ferencvaros.hu címen vagy a 
215-1077/392-es telefonszámon.

Hangverseny a Haller utcában
Telt házas ünnepi hangversenyt tartottak a Haller utcai Páli Szent Vince-templomban 
szeptember 27-én, az intézmény búcsúnapján. Az eseményen Mozart-, Franck- és 
Haydn-művek hangzottak el a Pasaréti Szent Antal kórus és zenekar, Kolonits Klá-
ra, Megyesi Schwartz Lucia, Haramza László és Péter György énekesek, illetve az 
orgonát megszólaltató Csörgei Miklós közreműködésével, valamint Dobszay Péter 
vezényletével. A rendezvény Ferencváros Önkormányzatának támogatásával való-
sulhatott meg.

Hegedűs szalon a Patronában
Chopin-műveket hallhattak és a Tercina Régizenei együttes műsorát tekinthették meg 
a látogatók szeptember 19-én, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Hegedűs 
Szalonjának évadnyitó koncertjén.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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egyszer volt, hol nem volt…
Több tucat kisgyermek szórakozott az FMK udvarán szeptember utolsó szombatján, az ötödik alkalommal megrende-
zett mesenapon. Az eseménnyel a szervezők és résztvevők idén nemcsak a meseírás mesterére, Benedek Elekre emlékez-
tek, hanem megünnepelték a Cimbora televíziós műsor 40. születésnapját is.

A már hagyománnyá vált Ferencvárosi Me-
senap időpontja 2013-ban sem véletlenül 
esett múlt hónap végére, 1859. szeptember 
30-án született ugyanis a nagy mesemon-
dó és író, Benedek Elek. A rendezvénnyel 
évről évre az ő emléke előtt tisztelegnek 
szervezők, szülők és gyermekek egyaránt. 
A mesenapnak ezúttal azonban volt egy 
másik apropója is, ugyanis a Cimbora idén 
40 éves. Ebből kifolyólag a Haller utcai 
esemény házigazdája nem más volt, mint 
a televíziós gyermekműsor egykori útnak 
indítója, É. Szabó Márta. 

Akik emlékeznek a Cimborára, tudják,  
a műsor alkotóinak az volt a célkitűzésük, 
hogy bizonyítsák, a televízió nemcsak 
rombolni tud, hanem cselekvésre, értékes 
dolgok szeretetére is nevelhet. É. Szabó 
Márta ezt az FMK-ban megjelentek előtt 
is hangsúlyozta, kiemelve, bár a műsor 
vetítése korábban megszűnt, a Cimbora 

tagjai alapítvánnyá ala-
kultak, és a korábbihoz 
hasonló szellemiségben 
tevékenykednek a min-
dennapokban. Az ismert 
műsorvezető szerint  
a gyerekekkel való sze-
mélyes kontaktusra ma 
talán nagyobb szükség 
is van, mint egy kicsik-
nek szóló tévéműsorra.

A Ferencvárosi Műve-
lődési Központ (FMK) 
udvara maga a Para-
dicsom volt szeptem-
ber 28-án a gyerekek számára: a Cimbo-
ra Varázsszirom mesejátszóházban volt 
ugrálóvár, pónilovaglás, célba dobás, kéz-
műves foglalkozások és ügyességi játékok, 
arcfestés, legósarok, valamint mesebörze, 
ahol használt mesekönyveket lehetett cse-

rélni vagy vásárolni, a zenés, táncos és ver-
ses előadások mellett pedig megnyílt egy 
kiállítás is a csöppségek mesékkel kapcso-
latos rajzaiból, amelyeket díjaztak is, csak-
úgy, mint a meseíró pályázatra beérkezett 
munkákat.

?
Szokott mesét olvasni gyermekének?

Könnyű Viktor és Panna:
„Természete-
sen, minden 
este. Többfélét 
szoktunk, de a 
lányaim ked-
vence a Ma-
gyar népmesék 

sorozat, amit nagy örömükre a közmédia 
is rendszeresen vetít, így előfordul, hogy 
az olvasás mellett a tévé előtt is meghall-
gathatnak, megtekinthetnek egy-egy epi-
zódot.”

Horvát Eszter és Réka:
„Minden este olvasunk me- 
sét, most épp a Cipelő cicák 
sorozat a favorit, ami há-
rom plüssmacskáról szól, 
 akik életre kelnek, de csak 
a gyerekek látják őket, és 
mindig nagyon izgalmas 

kalandokba sodródnak. Persze más mesé-
ket is kedvelünk, vagy ha mégsem kerül 
elő mesekönyv, akkor én szoktam kitalál-
ni egy-egy történetet, amit együtt szövö-
getünk a kislányommal.”

Garam Nóra, Sebestyén és Bertalan:
„Igen. Ha sike-
rül, akkor min- 
den nap, de elő-
fordul, hogy ki-
marad egy-egy 
este. Ez attól 
függ, mikor ke-

rülnek ágyba a gyerekek. A nagyobbik 
fiam a Harry Pottert imádja, a kicsi pedig 
mindenevő, most épp A melegszívű med-
ve a kedvence. Egyébként mindannyian 
nagyon szeretünk diafilmezni is.”

érezd a fiatalságot!
Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekarának előadá-
sával kezdődött az Ifi Feszt szeptember 27-én, az FMK parkjában. Az érdeklődő-

ket dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, vala-
mint Németh Imre Dávid ifjúsági polgármester 
köszöntötte. A rendezvényen „Egy fiatal nyara” 
elnevezéssel ifjoncok alkotásaiból, festmények-
ből, grafikákból és fotókból nyílt kiállítás. A hu-
morról a stand-up comedy ifjú mestere, Záho-
nyi-Ábel Dávid gondoskodott, de voltak táncos, 
valamint zenés műsorok, illetve divatbemutató 
is a Modell Divatiskola közreműködésével. A 
fiatal tehetségek közül színpadra léptek külön-
böző rockzenekarok, a Between the Lines és a 
Deligth INC együttes, a koncerteket pedig a ma 
egyik legsikeresebb tinizenekar, a Children of 
Distance zárta.

PÁLYÁZAT

Támogatások kerületi 
diákoknak
A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pá-
lyázatokat hirdet a Ferencvárosban élő, 
tehetséges, de anyagi okok miatt a tanul-
mányaik folytatásában hátrányos helyzet-
ben lévő fiatalok részére. A részletes pá-
lyázati anyagok megtekinthetőek a www. 
ferencvaros.hu oldalon, további informáci-
ókat Fischer Ágnestől kaphatnak a 70/333-
1737-es telefonszámon.
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
Cím:1092 Bp., Bakáts tér 14.
E-mail: deak.kozalapitvany09@gmail.com
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PROGRAMAjÁnLó
Október 9. 17.30

Mi az a művészetterápia?
Hogyan segíti a rehabilitációt, mi a sze-
repe a gyógyulásban, hogyan talál párbe-
szédre az alkotó, a terapeuta és a befoga-
dó nagyközönség?
Tárt Kapu Galéria (Hőgyes Endre u. 2.)

Október 17. 17.00
„Tücsökdal szőttesén...”
Hűvösvölgyi Ildikó Weöres Sándor-estjé-
nek bemutató előadása 
József Attila Irodalmi Szalon, FMK

Október 18. 17.00

Kovács Ferenc: Mediterrán gondolatok
Megnyitja Angyal Mária művészettörté-
nész, közreműködik Lukács Sándor szín-
művész és Inhoff Ede trombitaművész.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Erkel u. 15.)

Október 18. 19.00

Stéphane Laporte – Patrick Laviosa: 
Pánik a fedélzeten
musical a tengeren, két részben (premier)
Pinceszínház (Török Pál utca 3.)

Október 28. 18.00

Adj hangot magadnak! kurzus
Mi az a beszédtudatosság? A meggyőző-
erő egyik lényeges része. A stúdium során 
megtanulhatják a hiteles megnyilatkozás 
ismereteit. A foglalkozásokat heti egy 
alkalommal, hétfőnként tartják, 2 x 60 
percig. Vezeti: Vollner Judit színész-elő-
adóművész, drámapedagógus, újságíró.
Jelentkezési határidő: 2013. október 24.
Jelentkezés: vollnerjudit0523@gmail.
com; vagy telefonon: 06/30/262-2116.
FMK (Haller u. 27.)

kulisszajárás  
a nemzetiben
A díszlet- és kellékraktárakba, az öltözőkbe, sőt, még az új főigazgató iro-
dájába is bekukkanthatott a nagyérdemű a Nemzeti Színház nyílt napján 
szeptember 21-én, de tartottak világító- és nyílt próbákat, villámrandikat 
is, este pedig hangulatos nagykoncert szórakoztatta a résztvevőket.

A kulisszajárás a díszletraktárból indult, 
ahol egy fél Zsiguli mellett kiszuperált 
lemezjátszó, törött lábú pingpongasz-
tal és más nagyméretű díszletelemek 
jelezték a hely szellemét. A túravezető 
elmesélte a korábbi nemzeti színházak 
történetét: a Pesti Magyar Színháztól a 
metróépítés miatt lerombolt Blaha Luj-
za téri Népszínház épületén keresztül, 
az Erzsébet téri gödrön át eljutottunk  
a Siklós Mária által tervezett, 2002-ben 
megnyílt jelenlegi ferencvárosi épületig.

A túra részt vevői között egy drámata-
gozatos diákokból álló csoport is volt, 
őket leginkább a hátsó- és oldalszínpad 
mögötti technikai helyiségek érdekelték, 
amelyeket általában nem láthat a közön-
ség. Megtudhatták, hogy a színház a leg-
korszerűbb technikai eszközökkel van 
felszerelve: a színpad, a díszletek és kel-
lékek mozgatása, a látványos világítás 

bekapcsolása egy-egy gombnyomással 
megoldható.

A fiatalok érdeklődéssel nézegették 
Garas Dezső gipszfejét éppúgy, mint  
a gyermekelőadások sárkányos jelmezét, 
és rajongással nyitogattak be nagynevű 
színészeink öltözőibe. A látogatás végén 
a fiatalok szerepálmaikkal felvértezve  
a Nemzeti Színház új főigazgatójának 
felszentelt irodájába is bejutottak, ám 
Vidnyánszky Attila ekkor épp próbált, így 
a színészjelölteket nem tudta fogadni.

Közben a nagyszínpadon teli karzat 
nézte végig a világításpróbát, figyelték, 
hogyan bontakozik ki a jellegtelen mun-
kafényből valami más, ami már színház. 
A villámrandik is sikert arattak, néhány 
percre mindenki találkozhatott Bánsági 
Ildikóval, Szűcs Nellivel, Trill Zsolttal, 
Rácz Józseffel, Tóth Augusztával, Nagy 
Marival, Tóth Lászlóval, Eperjes Károly-

lyal és Farkas 
Dénessel. Este 
Szirtes Edina 
Mókus muzsi-
kus társaival 
és a Nemzeti 
Színház színé-
szeivel adott 
hangulatos kon- 
certet, amelyet 
a Csűrdöngölő 
Táncház köve-
tett.         

(TZA)

együttműködés
– Ferencváros ad otthont a Nemzeti Szín-
háznak, így az itt élők kiemelten fontosak 
számunkra – hangsúlyozta Vidnyászky Attila 
főigazgató. A Színész büfében tartott egyezte-
tésre, melynek fő témája a ferencvárosi diákok 
színházba csalogatása volt, meghívták a kerü-
leti iskolák igazgatóit és a városvezetést is.

A megbeszélésen számos más mellett szó esett 
arról, miként lehetne elérni, hogy az összes fe-
rencvárosi diák évente legalább egyszer eljus-
son a Nemzetibe, hogyan lehetne népszerűvé 
tenni körükbe a színházlátogatást, valamint 
hogy ennek érdekében milyen beavató progra-
mokkal várják a felső tagozatosokat és a kö-
zépiskolásokat. 

A találkozó után az iskolaigazgatók megnéz-
ték Tamási Áron Vitéz lélek című darabjának 
főpróbáját. A mű 1940 októberében, közvetle-
nül az észak-erdélyi bevonulást követően szü-
letett, a visszatérés és az újrakezdés drámája.

MEGHÍVó
Vár minket a nemzeti!
Bemutatkozik a Nemzeti Színház
Vendégeink: Vidnyánszky Attila főigazgató 
és a Nemzeti Színház két meglepetés színé-
sze
Időpont: 2013. október 15. 19 óra
Helyszín: Dunamelléki Református Egy-
házkerületi Püspöki Hivatal Díszterme 
(Ráday utca 28.)
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Tisztelt Ferencvárosiak!
Budapest Főváros IX. Kerület Fe-
rencváros Önkormányzata nagy 
súlyt helyez a kerületi lakosok 
egészségmegőrzésére, így a koráb-
bi melanómaszűrés és kardiológiai 
szűrővizsgálatok után októberben 
három alkalommal biztosít lehető-
séget a kerületi férfiak prosztatabe-
tegségeinek szűrésére.

A prosztata jóindulatú megna-
gyobbodása egy korral járó elvál-
tozás, ami 45–50 év felett a férfi-
ak nagy többségénél jelentkezik. 
Nem okoz minden esetben panaszt, 
ilyenkor kezelést nem igényel, ha 
azonban mégis, gyógyszeres kú-
rával jól mérsékelhetők vagy meg-
szüntethetők a panaszok.

A prosztatarák a jóindulatú 
prosztatamegnagyobbodáshoz ha-
sonlóan a kezdeti stádiumban nem 
okoz panaszt, ezért az csak szűrő-
vizsgálattal deríthető fel. A kezdeti 
stádiumú prosztatarák jól gyógyít-
ható, szemben a szűrővizsgálatra 
nem járóknál későn felfedezett rák-
kal, mely az életesélyeket nagyban 
befolyásolja, számos szervre átté-
teket adhat, fájdalommal, vérvize-
léssel, vizeletelakadással járhat, és 
a műtét, gyógyszeres kezelés, be-

sugárzás jóval kevesebb eredményt 
hoz, mint az időben felfedezett rák 
esetében végzett ellátás.

A vizsgálat nem jár fájdalommal, 
10–15 percet vesz igénybe, elő-
jegyzés alapján kerül elvégzésre, 
így várakozással sem jár.

Mindezek alapján minden 45 év 
feletti ferencvárosi férfilakosnak 
javasoljuk, vegyen részt a meg-
hirdetett és támogatott szűrővizs-
gálaton, melyre a Mester utca 45. 
szám alatti  Szakorvosi Rendelő 4. 
emeleti Urológia Szakrendelésére 
várjuk.
Szűrővizsgálati időpontok:
2013. október 9. 14.00–18.00 óra 
között
2013. október 16. 14.00–18.00 óra 
között
2013. október 30. 14.00–18.00 óra 
között
A vizsgálatra előjegyzés kérhető 
hétfőtől péntekig 8.00–13.00 óráig 
a 455-4509-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk, tegyünk együtt az egészséges 
Ferencvárosért!

Budapest Főváros IX. Kerület 
 Ferencváros Önkormányzata

Közlemény
Tisztelt Ferencvárosiak!
Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet (ESZSZK) döntése alapján 2013. ok-
tóber 1. napjától a Budapest, IX. kerület, Óbester u. 5. 
szám alatti tüdőszűrés és tüdőgondozói ellátás meg-
szűnik. A jövőben ezt az ellátást a Józsefvárosi Egész-
ségügyi Szolgálat biztosítja a Budapest, VIII. kerület, 
Korányi Sándor u. 3/A szám alatti rendelőben. A ren-
delő elérhetősége: telefon: 323-2500, honlap: www.
jeszrend.hu.
RENdELéSI IdőPONTOK:
Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozás: 
hétfő, szerda, péntek: 7.00–13.00,
kedd, csütörtök: 13.00–19.00
Tüdőszűrő: hétfő, szerda, péntek: 13.30–18.30,
kedd, csütörtök: 7.30–12.30

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Szűrővizsgálat férfiaknak! Félelmek a védőoltásokkal 
kapcsolatban
A 21. század embere számára talán már feledésbe me-
rült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi mó-
don változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a 
gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható 
élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő, 
évente felülvizsgált védőoltási rendszernek köszönhető-
en számos, korábban halálos kór (járványos gyermek-
bénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegség (kanyaró, 
torokgyík, rubeola stb.) gyakorisága pedig nagyságren-
dekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási 
rendszert alkalmazó országokban. A vakcinák azonban 
gyakran saját sikereik áldozatává válnak, mivel mind 
a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan ki-
kopik az adott elváltozással szembeni aggodalom. Sok 
esetben ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival 
összefüggő alaptalan félelmek veszik át.

A modern vakcinák biztonságosak, és beadásuk ösz-
szehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, 
mint magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások 
minőségbiztosításáért a gyártóktól független hatóságok 
felelnek, a követelmények rendkívül szigorúak.

A védőoltások visszautasítása a fertőző megbete-
gedések előfordulásának emelkedésével járhat, ezért 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes 
szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higy-
gyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, va-
lamint kellő kritikával olvassanak minden védőoltással 
kapcsolatos internetes bejegyzést.

Összeállította: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Járványügyi Osztály

Ajándék szemüveg 
rászorulóknak
Rengetegen vettek részt azokon az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon, 
amelyeket a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat önkéntes orvosszolgálata 
végzett 
a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban október 3-án. Oláh Anna esély-
egyenlőségi referens, a program fő-
szervezője elmondta, a lehetőséggel 
elsősorban azokon a hátrányos helyze-
tű embereken próbáltak segíteni, akik 
nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el 
orvoshoz. Az eseményen főként szem-
vizsgálatokat végeztek, és a rászoru-
lóknak a Látás ajándékba program ke-
retében térítésmentesen készítették el a 
szükséges szemüvegeket.
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dIGITÁLISAn IS FOGHATó!

A mai nézői szokásokhoz igazodva 
a 9.tv, Ferencváros televíziója ok-
tóbertől nemcsak analógon, hanem 
digitálisan is elérhető. Vagyis a 
DVB-C tuneres televízióval vagy a 
szolgáltató által biztosított set-top 
box beltéri egységgel rendelkező 
Digi TV, UPC és Aktív1 digitális 
előfizetői is láthatják műsorainkat. 
Fontos tudni, hogy egyes szolgál-
tatóknál szükséges újrahangolni a 
televíziókészüléket ahhoz, hogy a 
kiosztásban a 9.tv is megjelenjen.

Bármennyire is széles ma már 
a csatornakínálat, bízunk benne, 
hogy szívesen kapcsolnak majd 
a 9.tv-re! Heti rendszerességgel 
számolunk be Ferencváros köz-
életéről, kulturális, sport, közbiz-
tonsági eseményeiről (Heti Hírek, 
Kultnegyed, Zöld-Fehér hírek, 
Biztonsági Zóna,). Bemutatjuk a 
kerületi civil szervezeteket, nem-
zetiségeket, egyházakat, kerüle-
tünk helytörténeti értékeit, jeles 
személyiségeit (Közös tér, Ferenc-
városi séták, Heti Portré). Külön 
műsorral jelentkezünk idősebb és 
fiatalabb nézőinknek (A teljesség 
felé, Utódok). Mindezeken kívül 

dzsesszzene, dokumentumfilmek, 
túramagazin, természetvédelmi 
és vallási műsor is szerepel a 9.tv 
kínálatában (Chaplin szereti a 
zenét, Filmműves, Kalandorok, 
KörForgás, „Csak tükörben”). 
Szeptembertől felvételről a Fe-
rencváros bajnoki labdarúgó-mér-
kőzéseit is nyomon követhetik 
(Fradimeccsek). Havonta egy al-
kalommal pedig élő adással jelent-
kezünk, a nézői kérdések mellett 
dr. Bácskai János polgármesterrel 
a kerület legfontosabb, aktuális 
eseményeiről beszélgetünk (Kér-
dezze Polgármesterét!).

Műsorstruktúránkkal, adásaink 
képi és tartalmi világával igyek-
szünk megfelelni 
a nézői igények-
nek, a modern 
televíziós elvárá-
soknak. Várjuk 
észrevételeiket 
a 218-2121-es 
üzenetrögzítős 
telefonszámon, 
vagy az info@
kilenc.tv e-mail 
címen.

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse az október 17-i 
 számban!
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egy ferencvárosi 
bérház történetei
A kerület legnagyobb bérházában, a Nagyvárad térnél valósul 
meg a Köz–Ház-Tér–Kom projekt az Akut Alapítvány szer-
vezésében. A közösségfejlesztő, innovatív, a lakók bevonásán 
alapuló program a Telekom Hello Holnap pályázatának kö-
szönhetően indulhatott el.

Május 1-jén – az egyik lakó kezdeményezésére – majálist ren-
deztek az Üllői úti ház udvarán. A gazdag program (például a 
válogatás a ‘20-as ‘30-as évek varietéiből, kabaréiból, a jóslás, 
a sakk, a cserebere-akció) mellett egy hatalmas kondér húsle-
vessel is készült az alapítvány az ünnepre. A leveshez a tányért 
és az evőeszközöket a lakók vitték, a kondér körül aztán el is 
kezdődött az anekdotázás arról, ki mit hogyan készít el, milyen 
történetek fűződnek a családi receptekhez. Az alapítvány ebből 
a közös élményből merítette a Ház receptkönyvének ötletét: 
minden lakó küldhetett be számára kedves, szeretett receptet 
a hozzá kapcsolódó történettel. A házi praktikákból év végén 
jelenik meg az online szakácskönyv.

(KM)

RECEPT

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 
és tekintse 
meg a 9.tv 
programját.

Tímea Üllői úti  
almás pite receptje
Hozzávalók 8 főre
A tésztához: 25 dkg margarin, 40 dkg finomliszt, 12 dkg 
kristálycukor, 1 tojás sárgája, 1/2 citrom reszelt héja és leve, 
1 cs sütőpor, 1 cs vaníliás cukor, 1–2 ek. tejföl
A töltelékhez: 2 kg alma (opcionálisan fél kg magozott 
meggybefőtt vagy mirelit meggy), fahéj, 2 cs vaníliás cukor
Elkészítés:
A margarint a lisztben elmorzsoljuk, a többi hozzávalóval 
ruganyos tésztává gyúrjuk. 2 cipóra osztjuk. Amíg pihen, 
az almák magházát kiemeljük, meghámozzuk, lereszel-
jük. Egy közepes méretű, magasabb falú tepsit kivajazunk, 
morzsával körbeszórunk. A sütőt előmelegítjük. A nagyobb 
bucit vesszük elő, lisztezett deszkán tepsi nagyságúra nyújt-
juk, majd a tepsibe egyengetjük, kézzel kicsit bele is „ta-
picskoljuk”.

Megszórjuk zsemlemorzsával, majd jöhet bele a reszelt 
alma. Szépen elteregetjük az alján (ha az almás-meggyes 
változat mellett döntöttünk, a meggyel ugyanígy járunk el), 
megszórjuk a vaníliás cukorral és a fahéjjal.

Ezután következik a második 
tésztabuci, ezt is hasonló 
méretűre nyújtjuk, a fél-
kész süti tetejére henger-
getjük. Villával megszurkáljuk, 
felvert tojássárgával megkene-
getjük, és mehet is mintegy 40 
percre a sütőbe. Akkor jó, ami-
kor a teteje halványdrapp szín-
árnyalatot ölt, és megszilárdult. 
Ha kihűlt, szeletelhető.
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Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖzÖsséG

Rácz-Kristály 
Áron 2013. 
augusztus 6-án 
látta meg a 
napvilágot.

Előző lapszámunk nyertese: Vincze Gergely. Gratulálunk! 
Kérjük, írja meg postacímét a szerkesztoseg@ferencvaros.
hu címre! A helyes megfejtés: 1 – C;  2 – B; 3 –C; 4 – A; 
5 – C

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő megfejtőink között értékes könyvajándé-
kot sorsolunk ki.

1. Pest egyesítés előtti (1873) területe nagyjából megegyezik a 
mai Budapest nyolc kerületével. Melyikekkel?
A) V–X., XIII., XIV. B) IV–IX., XIII., XIV.  C) V–VIII., X., 
XIX., XX., XXIII.
2. Pest nevének eredete valószínűleg az ókorba nyúlik vissza: 
Ptolemaiosz 2. századi Geógraphiké hüphégészisz (Bevezetés 
a föld feltérképezésébe) című művében ezen néven találni em-
lítést róla:
A) Pesztosz B) Pesszia C) Pesszion
3. Mit neveztek a régi magyar nyelvben a „pest”-nek?
A) a sezlonyt B) a dunyhát C) a kemencét
4. Mit jelent szláv nyelveken a „Pest” szó?
A) folyópartot B) barlangot, sziklaüreget C) szigetet
5. 1866. július 30-án megnyílt az első hazai lóvasút, amely a 
mai Ferencváros csomópontját kötötte össze az újpesti Város-
kapuval. Melyiket?
A) a mai Kálvin teret B) a mai Boráros teret C) a mai Bakáts 
teret
+1 Ki írta az alábbi, Ferencvárosban játszódó novella részle-
tét?
„Van valami rejtély a sör körül, amely rejtélyre voltaképpen 
sohasem jő rá emberfia. – Ilyenféléket gondolt magában az ez-
redes, miközben keserű sörét iszogatta, a tepertő apróságait is 
felszedegette, a zöldpaprika szára körül még mindig felfede-
zett apró kis húsos darabocskákat, amelyeket onnan kivagdalni 
nem volt utolsó élvezet. És a barna kenyér majdnem oly tüne-
ményes volt, mint az egykori prófunt, amelyet valahol, vala-
merre egy hadgyakorlaton evett, és a prófunton megérződött 
a nyergek és lószerszámok szaga. Most már barátságosabban 
tekintett körül az Üllői úti kiskocsmában, miután ama tintapo-
csékoló kivégzéséhez még éppen elegendő ideje volt.”
A) Kosztolányi Dezső B) Móricz Zsigmond C) Krúdy Gyula

FEREnCVÁROSI GóLYAHÍR

ALBUM

épül az Albert Stadion (Kiss Imre)
Ha szeretné lapunkban látni saját 
fotóját, küldje el a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre!

Molnár 
Henriett 2011. 
december 
29-én született 
és igazi 
játszótérfüggő.
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