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Augusztusban a Balázs Béla 
utca 32/A és 32/B alatti épületek 
korszerűsítése is megkezdődhet. 
Útlezárásokra kell számítani. 

Közösségépítő szabadidős prog-
ramokon keresztül mutatkozott 
be számos más mellett a roma 
zene és gasztronómia. 

Köszönet A szolgálAtért

3

A kerületben végzett évtizedes, 
elhivatott munkát ismerték el a 
Semmelweis és a Köztisztvise-
lők Napján.

gyermekprogramok szünidőben
A hagyományoknak megfelelően Ferencváros Önkormányzata idén is lehetőséget biztosít a hosszú szünidő tartalmas, 
kreatív eltöltésére. Többféle foglalkozást, tábort szerveztek a gyermekeknek és a családoknak.

Negyedik éve zajlanak a szünidei Ját-
szó-szerdák a József Attila-lakótelepen, 
amelyek évről évre nagy népszerűségnek 
örvendenek. A programok célja, hogy a 
gyerekek nyáron minél értékesebb elfog-
laltságot találhassanak maguknak, s nya-
ruk ne a lakásban teljen. Közben egymás-
sal is, és a kultúrával is megismerkednek, 
hiszen a kézműves foglalkozások mellett 
mesedarabok, zenekarok is színesítik a 
palettát. – A foglalkozásokat a Nagyját-
szótéren tartjuk, ám ha az időjárás nem 
fogadja kegyeibe a gyerekeket, ahogy ez 
rögtön az első alkalmon történt, akkor a 

lakótelepi közösségi ház felújított nagy-
termében kell keresni – mondta Kovács 
Éva Rebecca projektvezető, aki koordi-
nálja az eseménysorozatot.

A Ferencvárosi Művelődési Központ a 
középső-ferencvárosi gyerekek számára 
szervez „kitelepülve” a Ferenc téren elő-
adásokat. Az érdeklődés itt is óriási volt, 
már az első alkalommal szükség volt a 
pótszékekre és pótpárnákra – miként a 
Játszó-szerdán is csak váltott csoportok-
kal tudtak a gyerekek kézműveskedni. 
Mindkét esemény fővédnöke Ferencváros 
polgármestere, Bácskai János.

A kerület határain túl, Balatonlellén, Fe-
rencváros üdülőjében is természetesen 
ilyenkor van a főszezon. Itt látta vendégül 
a kerület a határon túli testvérvárosokból 
érkező diákokat. Az egyhetes tábor idején 
a testvérvárosi fiatalok minden nap kis-
előadásban – vers, ének, táncprodukció 
– mutathatták be szülőföldjük kultúráját.

Összesített adatok alapján 2014 nyarán a 
kerületi önkormányzat 49 táborban, több 
mint 3100 gyerek táborozását támogatja 
8,8 millió forinttal.

Bővebben a 12. oldalon
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Ybl-emléktáblákat avattak
A nagy építész 1814. április 6-án szüle-
tett, a kétszázadik évfordulót országszerte 
ünneplik, akárcsak Ferencvárosban, ahol  
Ybl Miklós olyan jelentős munkái talál-
hatók meg, mint a Bakáts téri Assisi Szent 
Ferenc-templom vagy a Fővámpalota.

A két emblematikus épület mellett a kerületben több ház is Ybl 
tervei alapján valósult meg. Az Erkel u. 15.–Ráday u. 18. szám 
alatti épület 1875–76 között készült el, az Üllői út 17. számút pe-
dig 1868-ban fejezték be. Mindkét palotabérházat Károlyi György 
gróf építtette, a tervezőjükre emlékező táblákat július 5-én avatta 

fel az Ybl Egyesület és Bácskai János pol-
gármester. 

A műemlékeket és a Károlyi családot Buda 
Attila irodalomtörténész mutatta be az érdek-
lődőknek, aki előadását számos érdekesség-

gel fűszerezte. Az Üllői út 17. alatti épületet például még Pollack 
Mihály kezdte el tervezni, Ybl pedig elődje terveinek tiszteletben 
tartásával fejezte be.   

Az avatás után immár három kerületi épület falán adnak hírt a 
nagyszerű építészről. A Fővámpalota még májusban kapott em-
léktáblát, szintén az Ybl Egyesületnek köszönhetően.          (KM)

megújult a közösségi ház
A magyarországi pünkösdista egyház tagjainak önkéntes munkája 
segítségével újult meg a József Attila-lakótelepen található közösségi 
ház nagyterme.

Az istentisztelettel egybekötött átadó ün-
nepségen Tóth Betty, a Ferencvárosi Mű-
velődési Központ vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, és kifejezte köszönetét 
mindazoknak, akik nem sajnálták az ide-
jüket, energiájukat, hogy szebbé tegyék az 
épületet. Szavait – ahogy az egész ünnep-
séget – angol tolmácsolással hallgathatta a 
közönség, mivel a milwaukee-i testvérgyü-
lekezet tagjai is jelen voltak, és segítettek 
a munkában.

Bácskai János és Formanek Gyula üd-
vözletét Mihályi György adta át, továbbá 
kifejezte a polgármester és az alpolgár-
mester abbéli elképzelését, hogy még so-

káig tarthatnak itt istentisztele-
teket. – Megújultak a szellőzők, 
kialakítottak egy színházi részt, 
kifestették a termet, függönyt 
szereltek fel körbe a falakra – 
sorolta Tóth Betty az elvégzett 
munkálatokat. Ez a kerület egyik 
legrégebbi közösségi háza, az ötvenéves 
épülettel még sok a tennivaló, hiszen a la-
kótelep lakói aktívan használják, az óvo-
dás korosztálytól az idősekig.

Pintér Imre, a pünkösdista egyház lelké-
sze emlékeztetett, hogy 11 éve, amióta a 
közösségi terem szolgál az istentiszteletek 
helyszínéül, bizalomra épülő, kiváló kap-

csolatot ápolnak a Dési Huber Művelődési 
Házzal és Ferencvárossal egyaránt. Maga a 
munka nem sikerülhetett volna az amerikai 
testvérgyülekezet tizenhárom tagja, köz-
tük John Davies lelkész segítsége nélkül. 
A köszönet szavai között egyetlen kérés 
hangzott csupán el: őrizzük meg együtt!

(MK)

Újabb ház újul meg Ferencvárosban

Jó ütemben a városrehabilitáció
Három hete kezdődött el a Balázs Béla utca 11.–Thaly Kál-
mán utca 19. tömb rehabilitációja. A munkálatok miatt 
forgalomkorlátozásra is kell számítani.
Aki már rég nem járt autóval Középső-Ferencvárosban, ne lepőd-
jön meg, hogy a házfelújítások miatt folyamatos útlezárásokba 
ütközik. A negyed évszázada tartó városrehabilitáció ré-
szeként jelenleg hat lakóépület felújítása zajlik, és há-
rom hete megkezdték egy hetedik ház épületen belüli 
munkálatait is.

A 2,8 milliárd forintos költségvetésű József At-
tila Terv részeként építkezés folyik a Lenhos-
sék utca 7. és 9., a Gát utca 3., a Gát utca 
5. és Gát utca 20. házakban. Ezen kívül 
önkormányzati és fővárosi forrásból is 
újulnak meg házak.

A Viola utca 37/C felújítása még 
év elején elkezdődött, a bontási 
munkálatokat már befejezték, 
már építik a válaszfalakat és a 
födémeket. A ház jelenleg 
30 százalékos műszaki 
készültséget ért el.

A városmegújítás legújabb állomásaként három hete kezdődött el 
egy közel 600 millió forintos beruházás, a Balázs Béla 11.–Thaly 
Kálmán utca 19. számú tömb 100 százalékos felújítása, a tavalyi 
tanévkezdetkor átadott új, 50 férőhelyes bölcsőde szomszédságá-
ban. A napokban elkészül a homlokzat állványozása is. Részleges 

útlezárásra 2015. április 30-áig lehet számítani, ugyanis 
várhatóan ekkor fejeződnek be a kivitelezési munkála-

tok.
Az épület jelenleg 770 négyzetméteren fekszik, 
de a felújítást követően 646 négyzetméterre 

csökken az alapterülete az udvari szárny 
bontásával, ezzel lehetővé válik, hogy a 

tömbbelsőben a betonburkolat helyett 
kényelmes saját, belső park, kis la-

kókert is épüljön. A meglévő 39 
komfort nélküli lakás helyett 30 

összkomfortos lakás kerül ki-
alakításra.

Augusztusban várha-
tóan elkezdődik a Ba-
lázs Béla utca 32/A és 

32/B épületek kor-
szerűsítése is.
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elhivatottan a gyermekek fogaiért 
Az egészségügyben végzett munkáért adható legmagasabb kerületi elismeréssel, „Pro Sanitate Ferencváros” díjjal 
ismerték el dr. Széles Klára gyermekfogszakorvos több évtizedes munkáját július 3-án.

Gyermekfogorvosként az elmúlt 47 
év alatt Széles Klára közel 165 ezer 
gyerekszájat vizsgált meg. Már a 
törvényi előírást megelőzve, a ‘70-
es években kijárta a IX. kerületi Ta-
nács és az iskolák vezetésénél, hogy 
a gyermekfogászati szisztémás el-
látás ne csak az általános, hanem a 
középiskolás diákokra is kiterjedjen. 
Kezdeményezésére 1985-től lett fo-
gászati röntgen, 1996-tól pedig saját 
fogszabályzó-ellátás a kerületben, így 
téve teljessé a ferencvárosi gyerme-
kek ellátását. Széles Klára 1982 óta 

főorvosa a Mester utcai gyermekfo-
gászatnak.

– Mindig is a prevenció és a nevelés 
fontosságát hangsúlyoztam. A gye-
rekkori fogápolási szokásokat visz-
szük magunkkal felnőttként. A meg-
előzés jelentőségének felismerésének 
köszönhetően folyamatosan javult a 
gyerekek szájhiginéiai állapota, jelen-
tős eredményt értünk el az elmúlt tíz-
tizenöt évben – mondta Széles Klára a 
Semmelweis-naphoz közel szervezett 
díjátadón. 

           (KM)

átadták a magyary-díjakat
A Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen, 
július 4-én vehette át Ferencváros Magyary Zoltán Díját a 
Polgármesteri Hivatal két munkatársa, Cseppelyné Gébele 
Gabriella és Tamás Beáta.

Az FMK-ban tartott rendezvényen dr. Bácskai János polgármester 
köszöntötte a köztisztviselőket, megköszönve nekik és az önkor-
mányzat valamennyi munkatársának az elmúlt négy évben végzett 
munkáját. Cseppelyné Gébele Gabriella 1989 óta dolgozik a ke-
rületben, ma a Közszolgáltatási Iroda Anyakönyvi Csoportjának 
vezetője. Tamás Beáta 1988 óta a hivatal munkatársa, jelenleg 
a Humánszolgáltatási Iroda irodavezető-helyettese. A díjazottak 
munkásságát dr. Nagy Hajnalka jegyző méltatta. 

Az ünnepségen ketten jegyzői dicséretben is részesültek. Kitar-

tásuk, szakmai hozzáértésük, a kollégákkal kialakított jó munka-
kapcsolatuk elismeréséért Puháné Bándi Ágota, a Hatósági Iroda 
munkatársa és Fodor Györgyné, a Humánszolgáltatási Iroda mun-
katársa vehette át az elsimerő oklevelet.

célkeresztben a panelprogram
A József Attila-lakótelepen rendezték 
meg a Közös Képviselők Klubjának 
ötödik összejövetelét, amelyen első-
sorban a panelprogramról esett szó.

Nem véletlen a rendhagyó helyszínválasz-
tás, hiszen az esemény vezető témája a la-
kótelepek, panelépületek megújítása volt, 
ez pedig Ferencvároson belül a legtöbb 
embert a József Attila-lakótelepen érint. A 
lakótelep frissen felújított közösségi házi 
nagytermében rendezett fórumon sok ér-
deklődő vett részt.

Bácskai János polgármester nyitotta meg 
a tanácskozást, és emlékeztetett az előző 
alkalmak fő témáira, a rezsicsökkentéstől 
a helyi pályázatokon át a hulladékgyűj-
tésig, és ígérte, minden felmerülő kérdés 
sorra fog kerülni. A helyi pályázatok kap-
csán felhívta a közös képviselők figyelmét, 
hogy a lépcsőházi kamerarendszer kerete 
még nincs felhasználva, így továbbra is 
várják a pályázatokat.

A panelprogram mellett Karas János tűz-
oltó alezredes, tűzoltóparancsnok tartott 
előadást a társasházakra vonatkozó tűz-
védelmi szabályokról. A tűzvédelemmel 
összefüggő tájékozottság növelésével em-
beréleteket lehetne menteni, akárcsak a 
harmadik tárgykörrel kapcsolatban: Mül-
ler Máté a Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. képviseletében a közös képviselet és 
a FŐKÉTÜSZ együttműködése a kémény-
ellenőrzés kapcsán címmel tartott előadást.

A panelprogramot – és arra egy jó példát 
– László Tamás országgyűlési képviselő, 
a Fidesz Lakótelep Munkacsoportjának 
vezetője, a XV. kerület polgármestere mu-
tatta be. A kerületében a lakótelepen élők 
aránya az összes lakó kétharmada, és ezek 
legnagyobb része az újpalotai lakótelepen 
él (Ferencvárosban ez az arány fordított, 
itt körülbelül egyharmad a panelben lakók 
aránya).

A levetített prezentáció alapanyagát 
Kassán, az Európa kulturális fővárosa 

rendezvénysorozat keretében is kiállítot-
ták mint a városrész-megújítás egy kö-
vetendő példáját. A kiállítás az Újpalota! 
Újpalota! – Telepből város címet viselte, 
amely magában hordozza a felújítás egyik 
legfontosabb célját is: a lakóépületek, 
közterek és közintézmények renoválása 
mellett a közösség megteremtését. A szo-
ciális városrehabilitáció részeként az ere-
detileg nagyon szűkös közösségi tereket 
kibővítették, újjáépítették, -építik, hiszen 
hamarosan elindul az újpalotai közösségi 
ház kivitelezése. Erre 2011-ben írtak ki 
tervpályázatot, amelyen összesen 63 épí-
tészcsapat indult pályaművel, és ezeket 
tanulmányozva alakították ki a végleges 
elképzeléseket, hamarosan pedig a szabá-
lyozási terv is megszületik.

A lakóépületek felújítása kapcsán ki-
emelte, több szempont alapján a legjobb 
megoldásnak a 16 centiméter vastag hőszi-
getelés bizonyult, ezzel a fűtés költségének 
akár 85 százalékát is meg lehet takarítani.
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nyertes társasházak
A lépcsőházi megfigyelő rendszer pályázati kiírásra hét társas-
ház nyújtott be hiánytalan pályázatot, így 15 lépcsőházban már 
augusztusban felszerelhetik a kamerákat.

Bácskai János polgármester a március-
ban megtartott Közös Képviselők Klubján 
jelentette be, hogy a József Attila-lakóte-
lepen lépcsőházi megfigyelő rendszer ki-
építésére írnak ki pályázatot, amelyre 30 
millió forintot különítettek el a költségve-
tésből. Mint mondta, a rendszer kiépítésé-
nek költségét teljes mértékben Ferencváros 
Önkormányzata állja, a társasházaknak öt 
évig tartó karbantartást és üzemeltetést kell 
vállalniuk. A kiírásra hét társasház adta be 
pályázatát.

Az alábbi társasházak nyertek a pályáza-
ton: Epreserdő utca 33., Dési Huber utca 

15., Dési Huber utca 32., 
Ifjúmunkás utca 32., Pöty-
työs utca 9., Üllői út 169–
179., Üllői út 181–183–185.

A kiépítési munkálatok 
várhatóan augusztusra elké-
szülnek, így a nyertes társasházak 
lakói már a nyári vakáció ideje alatt biz-
tonságban tudhatják lakásukat, otthonukat, 
értékeiket.

A lépcsőházi megfigyelő rendszer – a ki-
írást követően – nagy érdeklődést váltott 
ki az Aszódi lakótelepen élők körében is, 
ezért Bácskai János kérésére a projektet 

lebonyolító Ferencvárosi Közterü-
let-felügyelet egy új pályázatot írt ki 
a Gyáli út–Illatos út–Táblás utca–Fe-
rencvárosi rendező pályaudvar–Péce-
li út által határolt területen lévő többlaká-
sos lakóépületek számára.

Pályázni július 31-ig lehet.

minősítő mentőgyakorlat
A tavaly megalakult Közép-pesti Önkéntes Mentőcsoport minősítő gyakor-
latát tartották június közepén.

Egy kőbányai, pincével kiegészített, elhagyatott telephelyen vonult fel a mentő-
csoport öt tagszervezete, a terézvárosi, józsefvárosi és kőbányai polgárőrök, a Dr. 
Sztanek Endre Alapítvány és a Mancs a Kézben Egyesület. A civil alapon szerve-
ződő önkéntes mentőcsoportok a főváros V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerületeiben 
illetékesek, így Ferencváros is része a területnek. A szervezetek többféle eszközzel 
vizsgáztak, különböző helyzeteket imitáltak: volt tűzeset, egészségügyi állomás épí-
tése, nyúlgátépítés, alpintechnika kutyás kereséssel és pincefelderítés. A gyakorlaton 
közreműködött hat zuglói középiskolás önkéntes is, akik nyakukban táblával – ál-
dozatként – jelezték a megfelelő sebesülési szintet. A nemzeti minősítő gyakorlat, 
amelyet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgárvédelmi Főfelügyelősége 
szervezett, egy igen összetett feladat volt a személykereséstől a logisztikán át a víz-
kárelhárításig, amelyet azonban probléma nélkül abszolváltak az önkéntesek.

névadó a laktanyának
A báró Hazai Samu lakta-
nya nevet viseli az egy éve 
Ferencvárosba költözött 
MH Logisztikai Központ.

– Egy katonai szervezet éle-
tében mindig kiemelt jelentő-
séggel bír, amikor választott 
évfordulója alkalmával meg-
emlékezik csapatünnepéről 
– mondta dr. Orosz Zoltán al-
tábornagy, Honvéd Vezérkar 
főnökhelyettes Budapesten, az 
MH Logisztikai Központ júni-
us 24-i névadó csapatünnepén.

Az MH Logisztikai Központ laktanyáját 
eddig „a Magyar Honvédség Soroksári út 
152. szám alatti katonai objektuma”-ként 
emlegették. Így az első egy évet lezáró ün-
nepi állománygyűlés jó alkalmat adott dr. 
Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezér-

kar főnök névadó parancsának kihirdetésé-
re.

Az ünnepség részeként dr. Orosz Zoltán 
és dr. Bácskai János polgármester leplezte 
le a névadónak, báró Hazai Samunak állí-
tott emlékművet.

hazatérő  
katonák
Az Afganisztánból, illetve a Maliból 
hazatért katonák visszafogadó ünnep-
ségét tartották az MH Katonai Közle-
kedési Központ Soroksári úti objektu-
mában június 18-án. Magyar katonák 
immár tíz éve járulnak hozzá a NATO 
afganisztáni műveleteihez.

A missziót befejező kilencven ma-
gyar katona kimagasló munkát végzett 
a hadszíntéri logisztikai támogatási, 
a pénzügyi-gazdálkodási, a személy-
ügyi biztosítási és a műveleti munkák-
ban, amiért dr. Böröndi Gábor dan-
dártábornok, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság szárazföldi haderőnem 
főnöke elismeréseket adott át.
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Közösségépítés kultúrával
Telt ház mellett zajlott az idén 11. alkalommal megrendezett Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál. A június 14-i 
eseményt az FMK szervezte a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben, csakúgy mint az 
előző napi fiatalok focikupáját.

A fesztivál a Ferenc-
városi Művelődési 
Központ kertjében 
kínált számos kultu-
rális és szabadidős 
programot, amely 
jelentős közösség-
építő szereppel is 
bírt. Míg a felnőttek 
a gasztronómiában 
mérték össze tudásu-
kat autentikus cigány 
egytálételek elké-
szítésével, addig a 
fiatalok a sport terén 
vetélkedtek egymás-
sal egy nappal koráb-
ban. A gyermekeket 
egész nap két póniló, 
ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, csocsó, 
pingpong és mese-
sarok várta. Déltől 
változatos zenei pro-
dukciókkal szórakoztatták a gyakorta táncra perdülő közönséget a 
cigány könnyűzene jeles képviselői. Délben – még a koncerthan-
gulat beindulása előtt – került sor az előző napi focimérkőzések 
eredményhirdetésére, ahol a polgármester osztotta ki a díjakat és 
egyúttal köszöntötte az egybegyűlteket.

Bácskai János elmondta, hogy a Roma Kulturális Fesztivál szá-
mára annak megnyilvánulását jelenti, hogy a békés egymás mellett 
élés, a kultúra bemutatása bármikor lehetséges. Hozzátette: Fe-
rencvárosban sok alkalom adódik arra, hogy kisebbségeink, nem-
zetiségeink bemutatkozhassanak, az ilyen alkalmak a kulturális 
értékek megismertetésén túl azt a célt szolgálják, hogy találkozhas-

sunk, beszélgethes-
sünk, megismerjük 
egymás problémáját.

A polgármester 
röviden bemutatta, 
mit tesz az önkor-
mányzat az integrá-
ció jegyében többek 
között a roma gye-
rekekért, hogyan 
biztosítja számukra 
a többiekkel azonos 
lehetőségeket, és mi 
az, amit a kisebb-
ségben élőknek is 
meg kell tenni azért, 
hogy a beilleszkedés 
jól működő legyen. 
A „deák” Közalapít-
vány évente közel 
száz ösztöndíjat oszt 
ki az átlag felett tel-
jesítő tanulóknak. 
Minden nyáron sok 

gyermeknek biztosítják a balatonlellei tábori vakációzás élményét 
is. Bácskai János beszámolt arról is, hogy igyekeznek a ferencvá-
rosi rehabilitációt gyorsítani, a lakások komfortfokozatán javítani 
a jobb életkörülmények érdekében.

A kerület vezetője megköszönte a romákért végzett munkát 
Formanek Gyula alpolgármesternek, Illyés Miklós, a Humán 
Ügyek Bizottsága elnökének, továbbá a Ferencvárosi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat tagjainak. Búcsúzóul pedig felajánlotta a 
saját és jelenlévő képviselőtársai helyszíni rendelkezésre állását 
„nyílt fogadóóra” keretében.

(zt)

múzeumünnep 
Mintegy négyezer program – közöttük koncert, rendhagyó 
tárlatvezetés és filmvetítés – várta a látogatókat 313 vidéki 
és 133 budapesti múzeumban, kiállítóhelyen a Múzeumok 
Éjszakáján, június 21-én. A fővárosban 12., vidéken 10. 
alkalommal megrendezett ünnephez több ferencvárosi 
helyszín is csatlakozott.

A Goethe Intézet a Botlatókövek történetének bemutatásával em-
lékezett a deportálások 70. évfordulójára. A program egyik ki-
emelt eseménye a Ráday utcai botlatókövek közös megtisztítása 
volt. A Holokauszt Emlékközpontban a történeti tárlatok mellett 
olyan megrendítő személyes tárgyak, emlékek kerültek a nagykö-
zönség elé, mint a lágerekből küldött levelek. 
Az Iparművészeti Múzeum kurátori tárlatvezetésekkel is készült. 
A Tárt Kapu Galéria is különleges programokkal várta a látoga-
tókat, például Elise Chanel francia képzőművész Papír&Árnyék 
című workshopjával, valamint a látványos fényfestéssel, amellyel 
a galéria alkotóközösségének műveiből készült installáció az ut-
cára.                    (KM)
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Fővárosi hírek

hirdetmény
A Budapesti Békéltető Testület immár 15 éve 
bizonyítja, hogy gyakorlati tapasztalattal és 
jelentős szakmai tudással eredményesen lehet 
fogyasztói jogvitákat békés úton rendezni.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény legújabb módosításának köszönhető-
en a Magyarország területén lakó fogyasztó 
bármelyik ügyében eljárhat a Budapesti Bé-
kéltető Testület! Az Ön döntése számít, hogy 
melyik Békéltető Testület járhat el ügyében.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön nem a fővárosban 
él és egy vidéki kereskedőtől vásárolt, akkor 
is beadhatja kérelmét a Budapesti Békéltető 
Testülethez.

A Budapesti Békéltető Testületnek 30 jo-
gász és egyéb felsőfokú végzettségű tagja 
van, akik szakmai tudásukat és tapasztalatu-
kat felhasználva tudnak segítséget nyújtani 
a sokszor kiszolgáltatott helyzetben lévő fo-
gyasztók számára.
Elérhetőségek: 1016 Budapest, Krisztina 
krt. 99., 06/1/488-2131, www.bekeltet.hu

Havonta egy alkalommal a Budapesti Békél-
tető Testület egyik ügyvéd tagja a ferencvá-
rosi Polgármesteri Hivatalban is ingyenes, ki-
helyezett fogyasztóvédelmi tanácsadást tart, 
melynek időpontja minden hónap első keddi 
napja 10–11 óráig, helyszíne a 1092 Buda-
pest, Bakáts tér 14. II/36. sz. alatti kis ülés-
terem.

tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
2014. augusztus 4. napjától augusz-
tus 19. napjáig igazgatási szünetet 
rendelt el.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási 
szünet tartama alatt zárva tart, kivétel 
a Közszolgáltatási Iroda, a Humán-
szolgáltatási Iroda, valamint a Postai 
Kirendeltségek.

Az ügyfélfogadási rendünk 2014.  
augusztus 4–19-éig az alábbiak szerint 
alakul:
Közszolgáltatási Iroda
1. Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.)
Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport 
(Bakáts tér 14.)
• Hétfő: 8.00–18.00
• Kedd: 8.00–16.00
• Szerda: 8.00–16.00
• Csütörtök: 8.00–16.00
• Péntek: 8.00–12.00
2. Ügyfélszolgálati Kirendeltség  
(Toronyház u. 3/B):
• Hétfő: 8.00–18.00
• Kedd: 8.00–16.00
• Szerda: 8.00–16.00
• Csütörtök: 8.00–16.00
• Péntek: 8.00–12.00

3. Ügyfélszolgálati Kirendeltség 
(Ecseri út 19.)
• Augusztus 07., csütörtök 8.00–

16.00
• Augusztus 08., péntek 8.00–15.00
• Augusztus 11., hétfő 8.00–17.00
• Augusztus 13., szerda 8.00–16.00
4. Postai Kirendeltégek  
(Bakáts tér 14., Gyáli út 17–19.)
• Hétfő: 8.00–17.30
• Kedd: 8.00–15.00
• Szerda: 8.00–16.00
• Csütörtök: 8.00–15.00
• Péntek: 8.00–12.00
Humánszolgáltatási Iroda  
(Lenhossék u. 24–28.)
Rendszeres ellátási Csoport és Esetei 
támogatási Csoport
• Augusztus 04., hétfő 8.00–13.00
• Augusztus 06., szerda 8.00–13.00
• Augusztus 11., hétfő 8.00–13.00
• Augusztus 13., szerda 8.00–13.00
• Augusztus 18., hétfő 8.00–13.00
Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás 
ezen szervezeti egységeknél csökken-
tett létszámmal történik, az esetleges 
várakozásért Tisztelt Ügyfeleink szí-
ves türelmét és megértését kérem.

Köszönettel:
Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Változott a mobilparkolás
2014. július 1-jétől változott a mobilpar-
kolásra használható telefonszám, hiszen a 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vette át Buda-
pesten is a mobilparkolás üzemeltetését. 
Az eddigi telefonszámok nem használha-

tók, azokra sem SMS-sel, sem pedig tele-
fonhívással parkolásidíj-fizetés nem indít-
ható.

A BKK üzemeltetési területén az alábbi 
új telefonszámok segítségével indítható el 
a mobilparkolás. Híváskor a saját mobil-
szolgáltató körzetszámának beütése után 
(pl. +36 70) használja a közös előhívószá-
mot (pl. +36 70 763), végül a mobilparko-
lási zóna kódját (pl. +36 70-763 0701)!

Közös előhívószám: 763
 A mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatát az 

alábbi telefonszámokon érheti el:

• Telenor: 1220
• Telekom: 1430
• Vodafone: 1270

torlódás
Várhatóan augusztus végéig csak az egyik 
sávon haladhat a forgalom a ferihegyi 
gyorsforgalmi úton csatornázási munká-
latok miatt. A forgalmi rend módosítására 
azért van szükség, mert a Gyömrői úton a 
Zalán utca és az Úz utca között a város-
határ felé tartó két közúti sávot lezárják, 
helyette egy sávon, a Ferihegyi repülőtérre 
vezető úton haladhat az autóforgalom. A 
városközpont felé autózókat a Gyömrői út 
városközpont irányú útpályájára terelik. A 
munkaterület környezetében 30 kilométer/
órás sebességkorlátozást vezetnek be.
teraszok versenye
Terasz Budapest 2014 néven hirdetnek pá-
lyázatot a legszebb budapesti vendéglátó 
teraszok és kerthelyiségek számára. A pá-
lyázat az utca és az üzlet közötti kapcso-
latok innovatív bemutatására vállalkozik.

Elsősorban közterületen működő ven-
déglátó teraszok, valamint magánterületen 
üzemelő kerthelyiségek és tetőteraszok 

jelentkezését várják. A zsűri az említett 
két kategóriában ítéli oda a legjobb kiülős 
helyeknek járó „Terasz Budapest 2014” cí-
met, illetve internetes közönségszavazáson 
keresztül– kategóriától függetlenül – kö-
zönségdíjat is kiosztanak.

Az elbírálás várható időpontja augusztus 
18., a díjátadó tervezett időpontja pedig 
augusztus 25-e lesz.
randevúztak a polgármesterek
A II. kerületi Marczibányi téri Művelődési 
Központban rendezték meg a Városi Pol-
gármesterek Randevúját június 13-án. Az 
idén 23. alkalommal megtartott eseményen 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
és dr. Felkai László, a Belügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára mondott beszé-
det.

A Szféra Európa Kft. által alapított „Év 
Polgármestere” díjat Székyné dr. Sztrémi 
Melinda, Salgótarján polgármestere kapta, 
az „Év Alpolgármestere” Ács Rezső, Szek-
szárd alpolgármestere, az „Év Jegyzője” 
pedig Rimán Edina, Budapest VIII. kerü-
leti jegyző lett.
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három új közterületi műalkotás a kerületben
A június 27-én tartott rendkívüli testületi 
ülésen a Képviselő-testület három köztéri 
műalkotás felállításáról döntött. A Csarnok 
térre üvegtextil térinstalláció kerül (alko-
tó: Hegedűs Andrea és Koroknai Zsolt), 

Kontur András Luis Bleriot-ot ábrázoló 
szobrát a József Attila-lakótelepen állít-
ják fel, a tervek szerint a Dési Huber és az 
Ifjúmunkás utca sarkán. A végelszámolás 
alatt álló VITUKI Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit 
Kft. területén állt Pándi Kiss János 1950-
ben készített Korsós nő című alkotása. Az 
alkotást az önkormányzat megvásárolja, 
felállításának helyszínéről később határoz.

Vakáció alatt készülünk az iskolakezdésre
Új elemmel bővült a családok támogatá-
sainak köre: szeptembertől iskolakezdési 
támogatás kerül bevezetésre. Emelkedik 
a tankönyvtámogatás összege is, ame-
lyet ősztől a nem kerületi iskolába járó, 
de Ferencvárosban lakó diákok szülei is 
igényelhetnek.
Iskolakezdési támogatás:
Az új támogatással Ferencváros Önkor-
mányzata a nagycsaládosok, illetve a 
nehéz élethelyzetben lévő családok is-
kolakezdéssel kapcsolatos anyagi terheit 
igyekszik enyhíteni.
A támogatásra jogosultak:

• három vagy több gyereket nevelő 
családok

• gyermeküket egyedül nevelők
• tartósan beteg gyereket nevelő csa-

ládok.
Feltétel a bejelentett IX. kerületi lakóhely. 
A kérelmet szeptember 30-áig kell be-
nyújtani az ügyfélszolgálati irodákon. A 
támogatás tanulónként egységesen 3000 

Ft összegben kerül megállapításra.
Taneszközcsomag az 1–8. osztályosok-
nak:
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is biz-
tosított a megszokott taneszközcsomag, 
melyet tanévkezdéskor kapnak meg a ke-
rületben lakó és tanuló általános iskolás 
diákok.
Tankönyvtámogatás: a kerületen kívül 
tanuló ferencvárosi diákoknak is:
Az előző évekhez hasonlóan a ferencvá-
rosi szülőknek idén sem kell a fizetniük 
a tankönyvekért. Az önkormányzat a Fe-
rencváros közigazgatási területén műkö-
dő egyházi fenntartású és önkormányzati 
működtetésű köznevelési intézmények-
ben tanuló (általános, közép- és szakis-
kolák), IX. kerületi állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező 3–12. osztályos 
nappali tagozatos diákok részére ingyene-
sen biztosítja a tankönyveket. Az 1. és 2. 
osztályba járó gyerekek az államtól kap-
ják ingyenesen a tankönyvet.

A támogatás megállapítására a törvényes 
képviselőnek külön kérelmet nem kell be-
nyújtania.

Idén már azok a diákok is részesülhet-
nek tankönyvtámogatásban – családi 
jövedelemtől függetlenül –, akik nem 
ferencvárosi intézményben tanulnak, de 
IX. kerületi állandó bejelentett lakóhely-
lyel rendelkeznek. A kérelmet bármelyik 
ügyfélszolgálati irodán le lehet adni. A 
kérelemhez a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya) másolatát, va-
lamint a köznevelési intézmény által ki-
állított, az adott évfolyam és osztály tan-
könyvköltségét bizonyító igazolást kell 
csatolni.

Bővebb információ a Humánszolgálta-
tási Irodán (Lenhossék u. 24–28., hétfő: 
8–18, kedd, szerda, csütörtök: 8–16, pén-
tek 8–12 óra között), a 215-1077/459-
as telefonszámon és a· humanszolg@
ferencvaros.hu e-mail címen.

Új alpolgármestere van Ferencvárosnak
Formanek Gyula helyett Mezey István látja el az alpolgármesteri 
teendőket júliustól. Formanek Gyula alpolgármester olyan pozí-
ció betöltésére kapott felkérést, amely összeférhetetlen jelenlegi 
önkormányzati tisztségeivel, ezért lemondott alpolgármesteri 
és önkormányzati képviselői tisztségéről.

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jú-
nius 27-i ülésén titkos szavazással, ellenszavazat nélkül, 
egy tartózkodás mellett Mezey István önkormányzati kép-
viselőt választotta alpolgármesterré. Megválasztását kö-
vetően az új alpolgármester letette a hivatali esküt.

Formanek Gyula a József Attila-lakótelepi 11. számú 
önkormányzati választókörzet egyéni képviselője. Július 
13-ától megszűnik képviselői mandátuma, de a választási 
eljárásról szóló törvény szerint az önkormányzati választások 
közelsége miatt nem kell időközi választást kiírni.
Alpolgármestersége alatt Formanek Gyula kiemelt 
figyelmet fordított a kerületben élő idősek életmi-
nőségének javítására, melyet „A teljesség felé” 
idősügyi koncepció mentén valósított meg. 
Ezért a munkáért 2013-ban Ferencváros elnyer-
te az Idősbarát Önkormányzat díjat.

Szociális ügyekért is felelős alpolgármester-
ként előtérbe helyezte a szociális háló megújí-

tását, racionalizálását. Így születtek meg új támogatási formák, 
mint az élelmiszer-támogatás, a születési támogatás, védőoltások 

támogatása, a helyi gázár- és távhőtámogatás, a karácsonyi 
támogatás, bővült a tankönyvtámogatásban részesülők 

köre.
Az ifjúságügy területén nagy hangsúlyt helyezett 
a drogprevencióra, és létrehozta az oktatási kerek-
asztalt, valamint a Ferencvárosi Gyermek és Ifjú-
sági Önkormányzatot. Javaslatára alakult meg az 
Egyházi kerekasztal, melynek eredményeképpen 
intenzívebbé vált a kerületben működő egyházi 

közösségek és az önkormányzat kapcsolata.
Irányításával az oktatás területén is számos 

eredmény született: bevezetésre került a 
ma már országos hírűvé vált hát-

rányos helyzetűek oktatását 
szolgáló esélyegyenlősé-
gi program, a tehetséges 
gyerekek támogatására 
tehetségpontok alakultak 
az iskolákban, átalakult 
a nyári napközis táborok 
rendszere.
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stadionavató a chelsea-vel
Negyven év elteltével ismét stadionavató lesz az Üllői úton. A Fe-
rencváros új, modern létesítményének első rendezvényén világ-
hírű csapatot lát vendégül: augusztus 10-én a BL-győztes angol 
Chelsea látogat a zöld-fehérekhez.

A rekordgyorsasággal felépült, Groupama Aréna névre keresz-
telt stadion nyitómérkőzésére minden bizonnyal megtelnek majd 
a lelátók. A jegyárusítás első napjaiban a bérletesek vehetik meg 
belépőiket a helyükre, azután pedig mindenki számára adott a 
lehetőség, hogy jegye megvételével a helyszínen tekintse meg a 
stadionavató ünnepséget. Igaz, hogy a fő attrakció az este 20 óra 
45 perckor kezdődő Ferencváros–Chelsea mérkőzés lesz, de már 
előtte is érdemes lesz felülni a fedett nézőtérre.  

A londoni kékek elleni találkozón olyan, a nemrég véget ért vi-
lágbajnokságon is szerepelt játékosokat láthatunk testközelből, 
mint Gary Cahill, Fernando Torres, Oscar, Ramires, illetve a 
Chelsea ikonját, John Terryt.

Bár egy ilyen gálameccsen nem az eredmény a fontos, azért a 
szurkolók reménykednek abban, hogy a négy évtizeddel ezelőtti 
stadionavatóval ellentétben ezúttal nem a Fradi kap ki.          (ms)  

groupama Aréna
Hét évre szóló szerződést írt alá az új FTC-stadion névadó 
szponzorációs tevékenységéről az üzemeltető Lagardére 
Unlimited Stadium Solutions Kft.-vel a Groupama Garan-
cia Biztosító.

A biztosítótársaság 2014 júliusától a stadion névadó szponzora, az 
új stadion hivatalos neve Groupama Aréna.

– Európában bevett gyakorlat, hogy egy stadion a fő támogatóról 
kapja nevét. Magyarországon ez a kezdeményezés még egyedinek 
számít, ezért megtisztelő számunkra, hogy az elsők között élhet-
tünk a lehetőséggel – mondta Yann Ménétrier, a Groupama Garan-
cia Biztosító vezérigazgatója.

AZ FTC büszke arra, hogy Európa egyik legmodernebb futball-
arénájában játszhatja mérkőzéseit. A zöld-fehér klub a „legek sta-
dionjában” minden tekintetben szeretné a lehető legjobban kiszol-
gálni szurkolóit.

– A Ferencváros az ország legnépszerűbb csapata, a klub az el-
múlt pár esztendő kitartó és állhatatos munkájának köszönhetően 
előbb talpra állt, majd megerősödött, és így várja az előtte álló 
feladatokat. Bízunk benne, hogy az új stadionnal nemcsak Európa 
legkorszerűbb helyszínét tudjuk garantálni a látogatóknak, hanem 
egy egyedülállóan megbízható, komfortos szórakozási lehetősé-
get tudunk biztosítani a szurkolóknak – mondta Kubatov Gábor, 
az FTC elnöke.              (TZA)

Fradi-székek  
sepsiszentgyörgyön
1000 darab Fradi-széket szereltek fel a sepsiszentgyör-
gyi stadionban. Az FTC-nek köszönhetően Ferencváros 
Önkormányzata által testvérvárosunknak, Sepsiszent-
györgynek adományozott 1000 darab Fradi-relikviát a 
FESZOFE Kft. teljesen felújította. Ezt követően indult 
útnak tavaly októberben az 500 fehér és 500 zöld szurko-
lói székkel megrakott két kamion testvérvárosunkba. Az 
ülőhelyeket nyár elején szerelték fel a lelátókra.

emlékplakett a nyitómeccsre
Az új FTC-stadion augusztus 10-i, Chelsea elleni nyitómér-
kőzésére a Fradi szurkolói az 1974-es stadionavató mintájára 
készült emlékplakettel gazdagodnak.

Az 1974-ben átadott Üllői úti stadion nyitómérkőzésén a 
szurkolók egy emlékplakettet kaptak ajándékba. A ma már 
igazi relikviának számító plakett mintájára a klub a Groupama 
Aréna nyitómérkőzésén minden egyes belépő mellé ajándékba 
ad egy, az új stadiont ábrázoló plakettet.

A nyitómérkőzésre a jegyárusítás július 14-én, hétfőn indul, 
az első 3 napban csak a bérletesek vehetnek belépőt 30 száza-
lék kedvezménnyel a saját helyükre.     forrás: fradi.hu

élő legenda
A Ferencváros új stadionját, a Groupama Arénát augusztus 
10-én a Chelsea elleni mérkőzéssel nyitják meg. A meccs kez-
dőrúgását a klub legidősebb élő legendája, a 93 esztendős Ru-
das Ferenc végzi majd el.

– Az új stadionunk olyan, akár a gyémánt, nagyon várom azt 
a pillanatot – mondta a Nemzeti Sportnak a stadionavatóval, 
illetve a kezdőrúgással kapcsolatban Rudas Ferenc.

                                                                  forrás: Nemzeti Sport
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elhunyt grosics gyula
Hosszas betegség után 88 éves korában elhunyt Grosics Gyula, 86-szoros ma-
gyar válogatott, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes kapus, az Aranycsa-
pat hálóőre, a Nemzet Sportolója.

Szülővárosában, Dorogon kezdett focizni, 1947-ig védett nevelőegyesületében, amely-
lyel feljutott az NB I-be. A DAC után a MATEOSZ-ban és a Teherfuvarban játszott. A 
nemzeti együttesben 1947-ben debütált, egy sikertelen disszidálási kísérlet után azonban 
másfél évig nem lehetett válogatott. 1950-ben a Bp. Honvédhoz igazolt, amellyel három 
bajnoki címet nyert. Tagja volt az 1952-ben olimpiai aranyérmes, az angolokat 1953-ban 
6:3-ra legyőző csapatnak és az 1954-ben vb-ezüstérmes gárdának. Elsőként védett tiszta 
feketében, ezért kapta a Fekete Párduc becenevet.

A vb-döntőt követően hazaárulással vádolták, közel két évig nem védhetett a válogatott-
ban, és Tatabányára száműzték. 1956-ban meghívottként vett részt a Honvéd dél-ameri-
kai túráján, és bár hazatért, ismét eltiltották. Az 1958-as, valamint az 1962-es vb-n ismét 
ő védett, majd kedvenc klubjába, a Ferencvárosba akart igazolni, de felsőbb utasításra 
nem engedték, mire visszavonult.

Edzősködött, majd a Volán SC elnökeként dolgozott.  Nyolcvankét évesen teljesült élete 
nagy vágya, leigazolta a Fradi, és a Sheffield United elleni barátságos mérkőzésen kez-
dőként pályára léphetett. Számos díjat, elismerést kapott, 2011-től a Nemzet Sportolója 
volt. Róla nevezték el a tatabányai stadiont és egy újbudai általános iskolát.          (M. S.)

Dzsúdóklub Ferencvárosban
Bár a cselgáncs Ferencvárosban nem tartozik a kiemelkedő sportágak közé, 
van egy dzsúdóklub, amely immár tizenöt éve foglalkozik a kerületi gyerekek-
kel. A Ferencvárosi Diáksport SE-t (FDSE) Rudas Nándor hozta létre, és elsőd-
leges célja az utánpótlás-nevelés.

A Bp. Spartacus egykori többszö-
rös magyar bajnok cselgáncsozója, 
Rudas Nándor 1994-ben kezdett 
edzősködni, majd saját tanfolya-
mokat szervezett gyerekeknek, mi-
előtt 1999-ben megalapította saját 
dzsúdóegyesületét. Mivel a külön-
böző edzőtermek zöme mindig a IX. 
kerületben volt, és ma is ott van, a 
fiatalok többsége vagy ferencvárosi 
lakos, vagy idejár iskolába.

Az Ferencvárosi DSE keretein belül 
a szabadidős sporttevékenységek mellett a versenyekre és övvizsgákra való felkészü-
lésre, valamint a vizsgák letételére is lehetőség van. Rudas Nándor tanítványai hazai, 
illetve külföldi viadalokon is tatamira lépnek, és számos remek eredményt értek el az 
elmúlt másfél évtized során. Az FDSE önerőből, azaz a tagdíjakból, valamint néhány 
dzsúdókedvelő támogató segítségével működik.     

A cselgáncson kívül egy különleges sporttal is foglalkoznak, a kettlebellel. Ez a tradi-
cionális orosz súlyzó azonban csak eszköz, amely mögött egy tudományosan felépített 
rendszer áll. A StrongFirst Girya filozófiája szerint a kettlebelledzés hozzásegíti az em-
bert az egészséghez, a kiváló fizikai képességekhez.        (ms)

gera újra a Fradiban
Tíz évvel ezelőtt a bajnok Ferencváros 
kulcsembere volt az akkor 25 esztendős 
Gera Zoltán. A válogatott támadó közép-
pályást magyar viszonylatban rekordössze-
gért szerződtette az angol élvonalbeli West 
Bromwich Albion, majd a Mágikus Ma-

gyarként emlegetett Gera a Fulham csapa-
tához igazolt, amellyel Európa-liga-döntőt 
játszott. Később visszatért a birminghami 
klubba, ahonnan a 2013/14-es idény végén 
eljött.

A szurkolók körében töretlen népszerű-
ségnek örvendő „Gerzson” hazatérve a 
Fradi edzéseit látogatta, majd megegyezett 
a zöld-fehérek vezetőivel, és újra a Ferenc-
város játékosa lett. Gerára nagy feladat vár, 
neki kell irányítania a nyáron nagy változá-
sokon átesett FTC-t.

(m)
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Helytörténeti kvíz
A helyes megfejtést a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő olvasóink között értékes könyvajándékot sorsolunk 
ki. Mostani kérdéseink az Ybl-emléktáblák kihelyezésének apropóján a híres építészre vonatkoznak.

1. Ybl Miklós több bérpalotát is épített a kerületben. Kettő nem-
rég kapott emléktáblát, de hol áll a saját maga számára készült 
bérpalotája?
A) a Vámház körúton B) az Üllői úton C) a Ráday utcában
2. Ferencváros másik nagy építésze Pollack Mihály. Hol található 
a sírhelye, amelyet Ybl tervezett?
A) a Kerepesi úti temetőben B) Tahitótfalun C) Szegeden
3. Melyik évben volt Pollack Mihály Ferencváros felügyelője 
(commissariusa)?
A) 1809 B) 1816 C) 1823

4. A Vámház körút 15. alatt (a Lónyay u. sarkán) Ybl tervezésében 
1863–64-ben épült Dlauchy Károly műlakatos bérháza. Mi a kap-
csolat Ybl és Dlauchy között?
A) sógorok voltak B) diákkorukban ismerkedtek meg C) többször 
dolgoztak együtt
5. A Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom Ybl egyik legfonto-
sabb alkotása. Ki pályázott még a templom megépítésére?
A) Steindl Imre B) Feszl Frigyes C) Lechner Ödön
6. Az alábbi nevek közül ki nem dolgozott a templomon?
A) Lechner József B) Dlauchy Károly C) Lotz Károly

A Bakáts 
téri templom 
metszeten 
(Allgem. 
Bauzeitung, 
1880. Wien)

A templom képeslapon

Félévzáró séta parkról parkra
Az 1838-as árvízről is szó esett a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület június 
25-i középső-ferencvárosi sétáján, a nyári szünet előtti utolsó alkalmon.

A séta a Templomok, iskolák, kórházak 
nyomában alcímet viselte, s a Ferenc tér-
ről a Salkaházi Sára és a Szentágothai Já-

nos parkok érintésével a Nagyvárad térre 
tartottak az érdeklődők. Gönczi Ambrus, 
az egyesület vezetője először a városrész 

történetét ecsetelte: az egységes város-
képre nagy hatással volt az 1838-as nagy 
árvíz, amely az itt álló – javarészt mező-
gazdasági jellegű – épületek több mint 
80 százalékát lerombolta. Ehhez köthe-
tő Budapest első építési szabályzata is, 
amely szigorúan meghatározta az újonnan 
építendő házak alapanyagát, magasságát, 
paramétereit. 

Az árvíz szintjét jelző táblák ma is látha-
tók a Bokréta utca mellett, a Berzenczey 
utca 11. számú házon. Érdekesség az is, 
hogy míg ma 56 ezren élnek a kerületben, 
1910-ben, változatlan területen több mint 
százezer ember élt. Szó esett még többek 
között Szvetenay Mártonról, József Atti-
láról, Salkaházi Sáráról és Angyal István-
ról is, ám ezen keretek túl szűkösek az 
összes regényes életrajz és érdekes adat 
lejegyzéséhez. Aki kíváncsi több részlet-
re, az csatlakozzon az őszi időszakban in-
duló túrákhoz!

(MK)

Előző lapszámunk nyertese: Mikola János. Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A helyes megfejtés: 1 – C; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – A.
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A nyár folyamán 
sok szeretettel vá-
runk mindenkit 
természetjárásra. A 
többi idősügyi program 
szeptember elejéig szünetel!
Ősszel viszont újabb eseményekkel várjuk a 60 év felettie-
ket (és minden más érdeklődőt):
• Ingyenes angolnyelv-tanfolyam Belső-Ferencvárosban és 
a József Attila-lakótelepen
• Számítógép-kezelői oktatás Belső-Ferencvárosban, a 
Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban, a József Attila-lakó-
telepen pedig a Weöres Sándor Gimnáziumban.
Érdeklődni és jelentkezni az idosugy@ ferencvaros.hu cí-
men, illetve és a 215-1077/392-es telefonszámon (július 
14–24. között és augusztus 25. után) lehet.

TErMészETJárás

Budakalász
Július 17. 9.00
Találkozás: Batthyány téri HÉV, 2. vágány
Program: Budakalászi ásatások, svábház megtekintése, 
füvészkert, Omszki-tó és kőbánya

szigetközi séta
Augusztus 2. 8.45 
Találkozás: Budapest Nyugati pályaudvar, 2. vágány
Program: Szentendrei-sziget, dereglyével szigetspiccre, 
Kisoroszi, komppal Dunabogdányba, halsütés

Nádor kert
Augusztus 21. 9.00
Találkozás: a Boráros téren, a 2-es villamos megállójában
Program: séta a Kopaszi-gátról az ELTE planetáriumába
Információk: ftesetatura.hu honlapon, 
vagy Kiss Ádám túravezetőnél (70/212-1288)

idősügyi 
programajánló

Négyezren a száznál is több programon
Formanek Gyula idősügyért is felelős alpolgármester nyitotta meg június 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben megtartott Idősügyi Kerekasztalt, ahová az idősklubok és más szépkorúakat tömörítő szervezetek képviselői voltak 
hivatalosak.

A nagy érdeklődés mellett lezajlott eseményen T. Zuggó Tün-
de önkormányzati tanácsadó tartott beszámolót az elmúlt félév 
eseményeiről, valamint „A teljesség felé” című program másfél 

évéről. Ez alatt az idő alatt sikerült együttműködést kiépíteni 
több kerületi szervezettel, így az Írók Alapítványával, a Hely-
történeti Egyesülettel, a Magyar Vöröskereszttel, a Hospice Ala-
pítvánnyal (utóbbival közös rendezvény volt a tavaszi, József 
Attila-lakótelepi Nárcisz-futás).

2014 első félévében 116 esemény volt, amelyen hozzávetőleg 
4000 megjelenést lehetett regisztrálni. Programok színes skálája 
áll rendelkezésre, így különféle konferenciákat, versenyeket és 
vetélkedőket is találhatnak az érdeklődők. A projekt sarokköve 
az önsegítés, ennek jegyében szerveznek sétákat, előadásokat, 
gyógytornát, vízitornát, sőt, a gimnazisták bevonásával mobil-
telefon-használati és számítástechnikai tanfolyamot, illetve ta-
nácsadást. Ezt követően szó esett az őszi félévre tervezett prog-
ramokról is, amelyeket a tapasztalatokra építve alakítottak ki.

A prezentáció után a megjelentek kérdéseikkel, kéréseikkel, 
ötleteikkel fordulhattak T. Zuggó Tündéhez, illetve kötetlen, in-
formális beszélgetés kezdődött a résztvevők között.

(MK)

Egyházi kerekasztal
A kerületben működő egyházak képviselőinek részvételével zajlott az 
önkormányzat tanácstermében rendezett találkozó június 23-án.

Bácskai János polgármester kö-
szöntötte elsőként az egybegyűl-
teket – akik közt volt katolikus, 
református, baptista, unitárius, 
pünkösdista és buddhista –, és ki-
emelte, az egyházak fontos befo-
lyással bírnak a kerület életére, eh-
hez példaként az előző nap átadott 
József Attila-lakótelepi közösségi 
ház nagytermének megújítását em-
lítette (lásd 2. oldal). – A találkozó 
apropóját az a sok beszámolnivaló 
is adja, amelyekről beszélni lehet 
és érdemes – fogalmazott a polgár-
mester.

Formanek Gyula egyházakért is 
felelős alpolgármester prezentáció-
jában bemutatta, hogy Ferencváros 
nincs könnyű helyzetben szociális 
szempontból, hiszen sújtja az elöre-
gedés (a kerületben magas, 18 szá-
zalék a 65 év felettiek aránya), sok 
a tartós munkanélküli és alacsony 
az iskolázottság. Részben ezeknek 

is eredménye, hogy magas a dep-
rimáltak száma, ezért kiemelten 
fontos szerep hárul az önkormány-
zat mellett az egyházakra is. Az 
önkormányzat segélyekkel, támo-
gatásokkal, pénzbeli és természet-
beni ellátásokkal javítja a helyzetet, 
amelyeket mind az idősek, mind a 
családosok, mind a fiatalok szá-
mára nyújt különböző jogcímeken. 
Mindez azonban nem lenne teljes az 
egyházak által biztosított lelki szol-
gálat nélkül.

Az alpolgármester mellett Rapi 
István ifjúsági és drogprevenciós 
referens és T. Zuggó Tünde, az ön-
kormányzat idősügyeket koordiná-
ló tanácsadója is bemutatta szak-
területe eredményeit, helyzetét. Az 
előadások után az aktuális ügyek-
ről, problémákról esett szó, így töb-
bek közt a pályázatokról, a hit- és 
erkölcsoktatásról is.

(MK)
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táborozás Balatonlellén
Ferencváros balatonlellei üdülőjében látta vendégül a határon túli 
testvérvárosokból érkező diákokat, akik színvonalas műsorral 
mutatkoztak be egymásnak és vendéglátóiknak.

Kárpátaljáról Beregszász, Felvi-
dékről Királyhelmec, Délvidékről 
Magyarkanizsa és Erdélyből Sep-
siszentgyörgy testvérvárosokból 
érkező diákcsoportok töltöttek 
egy hetet Balatonlellén, Ferenc-
város Önkormányzatának ifjúsági 
táborában – természetesen kerüle-
ti tanulókkal együtt.

Iványi Rudolf testnevelő tanár, a 16. alkalommal megrendezett testvérvá-
rosi tábor vezetője elmondta, az első nap ismerkedési esttel kezdődött, majd 
minden nap más-más testvérváros mutatkozott be egy kis műsorral. Ennek 
gálaműsorát láthatták az önkormányzat Humánszolgáltatási Irodájáról ér-
kező vendégek július 10-én, a hazautazás előtti búcsúdélutánon. A diákok 
színvonalas műsorszámokkal készültek: verses, énekes, táncos, hangszeres 
bemutatkozás egyaránt megtalálható volt a repertoárban. A tábor alatt séta-
hajókázás, strandolás, bobozás, esti tábortűz tette változatossá a Balatonnál 
töltött időt.                                                                   forrás: ferencvaros.hu

komolyzenészek találkozója
Ünnepélyes keretek között nyílt meg a XVI. 
Vonós és zongora Mesterkurzus június 23-án este 
az ádám Jenő zeneiskola hangversenytermében. 
A rendezvény a tehetséges fiatal muzsikusok 
számára született, a programra azok a 7–22 éves 
tanulók jelentkezhettek, akik zenei pályára vagy 
versenyre készülnek. 

Az eseményre az ország összes alapfokú zeneoktatási 
intézményéből, zeneművészeti szak kö  zépiskolájából és 
egyeteméről várták a pálya iránt érdeklődő, tehetséges 
diákokat. Eb ben az évben rekord létszámú, 127 zenét 
tanuló fiatal érkezett Ferencvárosba az or szág 38 tele-
püléséről.
A résztvevők zeneiskolai, zeneművészeti szakközépis-
kolai és egye temi művésztanárokkal találkoztak, akiktől 
6 napon keresztül egyéni órákat kaptak. Min den diák-

nak lehetősége 
volt zenekari 
vagy kamaraze-
nei kurzusra is 
be je len tkezni , 
pódiumgyakorla-
ton részt venni. 

A megnyitón 
Déri György gor-
donkaművész t 
Kovács Kálmán 
kísérte zongorán. 
A Mesterkurzus 
fővédnöke Bács-
kai János polgár-
mester volt.                           

                   (KM)

Játszó-szerda és Játszó-csütörtök
Augusztus közepéig várják az ér-
deklődő ferencvárosi gyerekeket a 
szünidei délelőtti foglalkozások.

Immár negyedik éve zajlik nagy sikerrel a 
József Attila-lakótelepen a Játszó-szerda 
rendezvénysorozat, amelyet az az igény 
hívott életre, hogy a gyerekek nyáron úgy 
részesülhessenek tartalmas programokban, 
hogy nem a lakásban töltik el szabadidejü-
ket. Ebben mesedarabok, gyerekkoncertek 
és kézműves foglalkozások segítenek, a 
délelőttök tematikája a zene és a közösség, 
ennek jegyében az első alkalommal, július 
9-én a közösségi ház felújított nagytermé-
ben hangszereket készítettek a diákok. 

Kovács Éva Rebecca projektvezető ki-
emelte, a kézműves foglalkozásokat profik, 
hivatásos népi kézművesek vezetik, hiszen 
ilyen érdeklődés, ennyi gyerek mellett el-
kél a szakértelem. Ráadásul célul tűzték ki, 
hogy a meghívott szakemberek, zenészek, 
előadók is kötődjenek a kerülethez, így a 

két kézműves is Ferencvárosban él. Ott 
jártunkkor már nagyban készültek vécé-
papír-gurigák, gyöngyök, raffia és spárga 
felhasználásával a kotkodácsok, valamint 
különféle termések és konzervdobozok 
felhasználásával a dobok. A foglalkozást 
közös zenélés zárta.

Az alkalmak sosem maradnak el, hiszen 
kedvezőtlen idő esetén a Dési Huber utcai 
Nagyjátszótérről beköltöznek a közössé-
gi házba. A következő hetekben 
augusztus 13-áig többek közt  
zenés játék, mesejáték, pár-
na- és rongybanyakészítés 
lesz a választék 10 órá-
tól, de ősszel is folyta-
tódnak majd az ingye-
nes programok.

Július 10-én a Fe-
renc téren nagy érdek-
lődés mellett került 
sor az első előadásra, 
a Hahota Gyermek-

színház Lúdas Matyi című produkciójára.  
Az igazán jó hangulatú, élvezetes, gyere-
kek bevonásával interaktívvá tett előadást 
az FMK szervezte, és augusztus 14-éig 
minden csütörtök délelőtt 10-kor valami-
lyen gyerekszínházi darabot, mesejátékot 
láthatnak a kilátogatók. A következő hetek 

programjai közt a Kormos Kata, 
a Kukori és Kotkoda, valamint A 
brémai muzsiku-
sok is szerepel.

irány az Élet tengere!
Augusztus 25. és 29. között lesz a Nagyvárad téri Református Gyüleke-
zet napközis tábora. Idén Tengerésztáborba várják a 4–13 éveseket, ahol 
kiderül, hogyan tudnak az élet viharos tengerén is boldog, teljes életet 
élni az Úr Jézussal.
Helyszín: Üllői út 88–92.
Program 8–17 óráig: reggeli torna, bibliai történet, tízórai, játék, szín-
darabtanulás, ebéd, sport, kézműveskedés, uzsonna.
Jelentkezni augusztus 17-éig e-mailben (brummhilda@freemail.hu) 
vagy telefonon (210-4459) lehet.
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Július 17. 20.00
Concerto Nyárestek
Beethoven: f-moll quartet Op. 95 – ka-
marazenekarral  
Haydn: C-dúr hegedűverseny Hob. VIIa:1 
Mozart: Haffner-szerenád K. 250 
Hangversenymester: Kalló Zsolt
Pesti Vármegyeháza Díszudvara 
(Városház u. 7.)

Július 24. 20.00
Concerto Nyárestek
Haydn: C-dúr szimfónia No. 30  
Mozart: A-dúr hegedűverseny No. 5., K. 
219. 
Beethoven: I. szimfónia Op. 21 No.1     

Vezényel: Berkes Kálmán
Km: Lendvai József
Pesti Vármegyeháza Díszudvara 
(Városház u. 7.)

Augusztus 1-jéig
Bátki György: Túlszárnyalás
munkaszolgálatos rajzok, 1942–43
Kiállítás
2B Galéria (Ráday u. 47.)

Augusztus 29-éig
Lengyel red Dots
kiállítás nemzetközi díjat nyert lengyel 
formatervezők munkáiból
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)

a trafó őszi kínálatából
szeptemberben újabb izgalmas évaddal, immár a 
tizenhetedikkel nyit a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza. érdemes beírni a naptárba, hogy szep-
tember 11-én rába roland és a Proton színház 
új darabja, az Utolsó nyitja az évadot, melyben 
Ionesco és a zombifilmek, köztük a Walking dead 
világa találkozik. Ízelítő a Trafó őszi kínálatából.

Műsorra kerül a frissdiplomás Soós Attia Cleansed című 
előadása. A HUPS! Crew társulat Idegen elemek című 
új, bábkoncert-előadása is látható lesz. Szeptember 28-
án indul az UH Fest a Trafó közreműködésével. Foly-
tatódik az Indiai Klasszikus Zene Mesterei sorozat is 
Zakir Hussainnel, a világhírű művészek koncertjeinek 
sorát pedig Bill Frissel virtuóz gitárjátéka folytatja.

Három előadás a digitalitás témáját dolgozza fel. 
A Dogtroep társulathoz kötődő Vincent de Rooij és 
Lakatos Csilla három performanszát mutatják be 
ZZZZZZZZZZ! címmel. Ezt követi majd októberben a 
PIPS: lab Diespace 3.0 című darabja, novemberben pe-
dig a japán Seinendan Theater Company Metamorphosis 
című bemutatója.

A november elsősorban a társadalmi kérdésekre fog 
fókuszálni, számos más mellett Lola Arias Argentínára 
koncentráló My life after című előadásában.

(KM)

Város a lélek tükrében
Külső és belső tájakra kap meghívót az a néző, aki ellátogat az Ahol élünk – Hazai mű-
vészetterápiás műhelyek című kiállításra a Tárt Kapu Galériába. A tárlaton 23 műhely 
mutatkozik be.

Az Ahol élünk kiállítás képein az épített életterek 
elevenednek meg különleges, szinte álomszerű 
módon. Az élénk színekbe, szabadon vezetett 
vonalakba, kreatív formákba vesző épületek a lé-
lek, a gondolatok tükrei. A július 3-i megnyitón 
dr. Horváth Szabolcs, a Gyógyfoglalkoztatásért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, a tárlatot Tóth Eszter művészet-
történész mutatta be. Az alkotásokon keresztül 
a látogató betekinthet a hazánkban működő mű-

vészetterápiás műhelyek munkájába, különböző 
eseményeibe.

A vizuális kifejezésekben testet öltő alkotói 
munka és a művekben megjelenő kifejezőerő 
párbeszédre hívja a nézőt. A művészetterápia 
során születő munkák az érzések tudatosítását, a 
világgal való kommunikációt segítik, a módszer 
ezzel hat a gyógyításban és az öngyógyításban.

Az Ahol élünk szeptember 14-éig tekinthető meg.
(VB)

Festménykiállítás a Helytörténeti 
Gyűjteményben
Könnyed vonalú, világos akvarellek fogadják az érdeklődőket, 
akik július 20-áig a ráday utcai gyűjteménybe látogatnak.

Molnár Kati fes-
tőművész kiállí-
tás-megnyitójára 
sokan voltak kí-
váncsiak, ami nem 
is csoda, hiszen 
a festészetet au-
todidakta módon 
elsajátító, önálló 
stílusát több mint 
tizenöt éve csiszo-
ló építész megkapó képeket hozott erre a tárlatra is. A megnyitó családias-
ságát növelte, hogy egy rövid zenés produkció erejéig a művésznő vejét és 
unokáját is megismerhette a nagyérdemű.

A képek a teremtett és az épített környezet harmóniáját ábrázolják, a pa-
pírlapokról tájképek, utcaképek, épületek, műemlékek köszönnek vissza – 
több közülük a laikus szemlélő számára is egyértelműen beazonosítható. 
A színhasználatra is ez a harmónia, a visszafogottság jellemző, néhány mű 
mintha fekete-fehérben készült volna, olyan kevés színt alkalmazott a festő 
– így nem csupán a képsarkokban található MK monogram jelzi az alkotó 
kilétét, az ecsetvonások is árulkodóak.

(MK)

A Ferencvárosi Művelődési Központ július 1-jétől 
zárva tart. Telefonos ügyelet augusztus 4-étől 
hétköznaponként 10.00–14.00 óráig
Vásárok időpontjai: július 22., augusztus 6., 19. 
9.00–14.00 óráig
Turay Ida színház pénztári órák: kedd, péntek 
15.00–18.00 óráig

A kerületi szabó Ervin Könyvtárak nyári 
nyitvatartási rendje:
Boráros tér 2. egész nyáron nyitva
Börzsöny utca 13. július 28. és augusztus 24. között 
zárva 
Mester utca 53–55. július 14. és augusztus 3. között 
zárva
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fElhíváS

Szűrővizsgálatok szeptembertől
Tisztelt Ferencvárosiak!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata fontosnak tartja a kerüle-
ti lakosok egészségmegőrzését. Tavaly az 
Önök egészségének megóvása érdekében 
melanómaszűrésen, kardiológiai, prosz-
tata- és glaukóma-szűrővizsgálatokon 
vehettek részt. Ezen szűrővizsgálatokat, 
melyeket kibővítettünk a csontritkulás-
vizsgálattal, ez évben is biztosítjuk Önök-
nek.

2014. szeptember hónapban bevezető 
előadásokat követően három alkalommal 
biztosítunk lehetőséget a kerületi lakosok 
szív- és érrendszeri szűrésére és a csontrit-
kulás vizsgálatára.

A szív- és érrendszeri betegségekről 2014. 
szeptember 2-án 10.00 órakor, a csontrit-
kulás kialakulásáról 2014. szeptember 8. 

napján hallgathatnak meg szakorvosi elő-
adást a FESZ Kft. Oktatási Központjában 
(1095 Budapest, Mester u. 33–35.).
A szív- és érrendszeri szűrővizsgálat ke-
retében sor kerül anamnézis felvételére, 
fizikális belgyógyászati vizsgálatra, 12 el-
vezetéses EKG-vizsgálatra és laborvizsgá-
latokra (koleszterin, triglicerid, vércukor).
szív- és érrendszeri szűrővizsgálati idő-
pontok:
2014. szeptember 9., 16., 23. 8.00 és 12.00 
óra között.
A csontritkulás szűrővizsgálat keretében 
sor kerül csípő- és gerincmérésre, periféri-
ás mérésre, csontsűrűség-mérésre, 10 éves 
törési kockázat elemzésére.
Csontritkulás szűrővizsgálati időpontok:
2014. szeptember 10., 17, 24. 12.00 és 
15.00 óra között

A szűrővizsgálatok helyszíne: FESZ Kft. 
szakorvosi rendelő, reumatológiai szakren-
delés, 1095 Budapest, Mester u. 45.
A várható nagy érdeklődésre való tekintet-
tel és a várakozás elkerülése érdekében a 
szűrővizsgálatokon való részvételre előze-
tes időpont-egyeztetés szükséges. Telefon: 
455-4500.

Reméljük, hogy minél többen részt tud-
nak venni ezeken a szűrővizsgálatokon, 
hiszen az egészség megőrzése, a betegsé-
gek megelőzése, illetve korai felismerése 
nagyon fontos.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
tegyünk együtt az egészséges Ferencvá-
rosért!

 Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata

Derűs kirándulás

– Lacika a parlagfűre, én meg a túrázásra vagyok allergiás!

a pislogás hasznos
Egyre többen szenvednek szemszárazságtól, még 
olyanok is, akiknek nincs szervi problémájuk, a leg-
veszélyeztetettebbek a számítógépes munkát végzők, 
mondja dr. Németh János, a semmelweis Egyetem 
szemészeti Klinikájának igazgatója. Leginkább a mo-
nitor és a légkondicionálás együttes hatása száríthatja 
a szemet.

A száraz szem nagyon gyakori, a lakosság 10–30 százalékát 
érinti, leginkább idősebb korban és inkább nőknél alakul ki, 
általában a könnytermelés zavara vagy a könny nem megfele-
lő összetétele miatt.

Normál esetben az ember 3–4 másodpercenként pislog. 
Amennyiben a könny összetétele jó, és a vékony filmréteg meg-
felelően szétterül a szemen, akkor több mint 10 másodpercig is 
stabil marad, azaz normál esetben ennél gyakrabban pislogunk, 
így nem párolog el és nem szárad ki a szemünk. Élethelyzettől 
is függ, milyen gyakran pislogunk, hiszen például beszélgetés-
kor ez sűrűbb, de ha valaki nagyon figyel, akkor viszont ritkul. 
A számítógépes munkánál éppen ez okozza a gondot, hogy ha 
valaki órákon át ritkábban pislog, akkor is kialakul a szemszá-
razság, ha egészséges a szeme. Mindezt elősegítheti, ha rossz 
helyen van a monitor. Ha túl fent van ugyanis, nagyobbra nyí-
lik a szem, tehát nagyobb területen párolog a könny. Így akár 
négyszeres is lehet a párolgás. A párolgást fokozza a huzat, a 
légkondicionálás, a ventilátor, télen a fűtés.

A szemszárazságra megoldás lehet a műkönny, azonban nem 
árt először egy szakember véleményét kikérni. Kerülni kell a 
rendszeres használatát annak a szernek, amelyben érösszehú-
zó összetevő van.

forrás: Semmelweis Médiasarok

a fényérzékenység nem napallergia
Ha valakinél rendszeresen csalánkiütésre, ekcémára emlékeztető tü-
netek jelentkeznek miután nap éri a bőrét, feltételezhetően fényérzé-
keny.

Kémiai környezetünk nagyon megváltozott, sok anyag 
fényérzékenyít – például kozmetikumok, gyógyszerek. Ezeket egyre 
nagyobb mennyiségben fogyasztjuk, használjuk az utóbbi évtizedek-
ben, nem beszélve a környezeti hatásokról, az akár étellel, vízzel is 
szervezetbe kerülő káros anyagokról. Az allergiás bőrreakciót tehát 
nem önmagában a fény okozza, csak az váltja ki: átalakítja a bőrben 
lévő kémiai anyagot, és ettől jelentkeznek a kiütések. A napkiütés 
olyan, mint a csalánkiütés, általában 1-2 nap alatt elmúlik magától. 
Eltüntetésükben segíthetnek az antihisztamin és/vagy kalciumtablet-
ták, helyileg pedig a szteroidos krémek, melyek azonban vénykötele-
sek.    forrás: Semmelweis Médiasarok
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a gépírás legjobbjai 
mérkőztek meg 
Nemzetközi ifjúsági gépíróversenynek adott otthont a 
szent István Közgazdasági szakközépiskola július 2–5. 
között. Hét országból érkeztek a résztvevők: a cseh diákok 
mindent vittek, de a magyarok is szépen szerepeltek.

Magyarország mel-
lett Ausztria, Bel-
gium, Csehország, 
Németország, Olasz-
ország, Szlovákia 
küldött gépírást tanu-
ló fiatalokat a jövőre 
fennállásának 90. 
évét ünneplő Magyar 
Gyorsírók és Gépírók 
Országos Szövetsége 
rendezvényére.

A budapesti ver-
senyen egyéniben 
a cseh Karolína 
Foukalová, a szlovák 
Branislav Benovic 
és az osztrák Stefan 

Schett nyerte a dobogós helyeket, a magyar tanulók legeredmé-
nyesebbje, Kamarás György a hetedik helyet szerezte meg. A 
csapatversenyben szintén a csehek és a szlovákok bizonyultak a 
legjobbaknak, azonban a harmadik helyezést itt magyar diákok 
(Szabó Patrik, Ley Roland, Kondács Tibor) szerezték meg.

Hazánk legutóbb 2008-ban adott otthont nemzetközi gépíróver-
senynek, a mostani rendezvény azért is volt kiemelt fontosságú, 
mert 2015-ben Budapest rendezi meg a gépírás legjelentősebb 
nemzetközi szakmai rendezvényét, az 50. INTERSTENO kong-
resszust és világbajnokságot.  

(KM)

Egy szelet india
India Nagykövetsége június 19–21. között indiai napokat 
szervezett a Vásárcsarnokban. A megnyitón Malay Mishra 
nagykövet örömének adott hangot, hogy ilyen szép kör-
nyezetben mutatkozhat be immár negyedszer a dél-ázsiai 
ország.

A nagykövet invitáló szavai után Bácskai János polgármester mon-
dott köszöntőt, aki emlékeztetett arra, hogy a CNN szerint a Fővám 
téri Vásárcsarnok a legjobb piac Európában, amely így méltó hely-
szín arra, hogy India varázslatos kultúrájából ízelítőt adhasson. 

Az érdeklődők a tánc- és jógabemutatókon, valamint a gasztronó-
miai programokon bizonyosodhattak meg arról, hogy Indiát meg 
kell ismerni. Erre adtak lehetőséget az árusok is, akik jellegzetes 
kézművestárgyakat, textíliákat, ételeket, szépségápolási termékeket 
kínáltak standjaikról. A színpadon szombaton egész nap, vasárnap 
kora délutánig zajlottak a programok, a közönség láthatta a klasszi-
kus indiai táncot, a kucsipudit, valamint a dél-indiai színpadi táncot, 
a Bharatanatyamot is.                                                               (KM)

Bolhapiac
A szombati Termelői Piac június 15-én, vasárnap bolhapiaccá 
alakult. A József Attila-lakótelepen így olyan kincsekhez le-
hetett hozzájutni fillérekért, mint a ‘90-es évek elejének nagy 
képregényei, a ‘70-es évekből átmentődött amerikai képesla-
pok, de akár herendi porcelánt is hazavihettünk. A több mint 
egy tucat árus kínálatában a különlegességek mellett természe-
tesen a hétköznapokból nélkülözhetetlen, jutányos áron kínált 
portékák is fellelhetők voltak.

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse a július 24-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2014.06.27.   11:18

A következő bolhapiac augusztus 10-én, vasárnap 
délelőtt a Lakótelepi Termelői Piacon lesz.
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REjTvÉnY

Horváth samberg Theodor 
2013. március 3-án érkezett, 
itt 4 hónapos.

fEREncváROSI GólYAhíR

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Biriszló Boglárka 2013. július 5-én született, a fotón 9 hónapos.

Bánkuti Bence zoltán 2013. 
július  25-én jött a világra, a 
fotón 3 hónapos.

AlBUM

1. díj

2. díj

A Magyar Építőművészek Szövetsé-
ge és a Miniszterelnökség által kiírt 
Műemlékeink Friss Szemmel fotó-
pályázaton ferencvárosi siker szüle-
tett: Dőry Bálint 21 éves BME épí-
tészhallgató I. és II. helyezést ért el 
a Ludovika kategóriában. A pályázat 
célja egyes budapesti, nemrég meg-
újult műemlékek (a Ludovika mel-
lett a Kossuth tér, a Zeneakadémia, 
a Várkert Bazár és a Pesti Vigadó) 
kreatív bemutatása volt.

scsibrán-Tóth Illangó 2014.május 7-én látta meg a napvilágot.

Kalász Károly Kornél 2013. 
március 12-én született.

Varga Luca 2014. április 
12-én jött a világra, a képen 
tizenegy napos.
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