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Épül az új stadion. A törzsszurko-
lók a búcsúmérkőzés után  
megvásárolhatják a régi  
stadionbéli székeiket.

A mentális zavarokkal élők műveit 
bemutató művészeti és közösségi 
központ, a Tárt Kapu Galéria  
Belső-Ferencvárosba költözött. 

Az időseken kívül a betegségben 
szenvedők és a kismamák részére 
is ingyenesen szállítanak könyvet 
otthonukba.

Felesküdtek a hazára 

Egy sepsiszentgyörgyi édesapa vehette át a Ferencvárosban kiosztott ezredik magyar állampolgárság emléklapját 
március 12-én. Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az ünnepélyes átadón úgy fogalma-
zott, az állampolgárság révén a szétszóródott magyarság közjogilag újra eggyé válhat.

Az eseményen megjelenteket Helyey László színművész köszön-
tötte, majd a Himnusz közös eléneklése után felkérte dr. Semjén 
Zsoltot, mondja el ünnepi beszédét.

– Köszöntöm azokat a nemzettársainkat, akik perceken be-
lül honfitársak is lesznek – szólt a miniszterelnök-helyettes az 
egybegyűltekhez. Mint fogalmazott, a magyar nép történelme 
viharos volt, melynek következtében a nemzet három részre sza-
kadva él a földön. Egy része az anyaországban, egy része a Kár-
pát-medencében, egy része pedig szétszóródva a nagyvilágban.

– A magyar állam és kormány legtermészetesebb küldetése, 
hogy a szétszóratásban lévő magyar nemzetet közjogilag is egye-
sítse – mondta a kereszténydemokrata politikus, majd hozzátette, 

az állampolgársági ügyek segítésére és a magyar identitás erő-
sítésére a jövőben ötven konzult és ötven népművelőt küldenek 
a nyugati diaszpóra területeire. Semjén Zsolt külön köszönetet 
mondott az önkormányzatoknak, ahol a honosítási kérelmek 
mintegy felét intézik.

Az állampolgársági eskütételt dr. Bácskai János vezette, aki 
hangsúlyozta, a Ferencváros testvérvárosából, Sepsiszentgyörgy-
ből érkező család tagjai és velük együtt mindegyik honosított 
polgár egy ezeréves állam új állampolgára lett. A polgármester 
szerint ennek a közjogi aktusnak, ami a nemzeti szolidaritás kife-
jezése is egyben, evidenciának kell lennie egy magyar ember éle-
tében.  Interjúnk Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel a 2. oldalon
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RÖVIDEN

Koszorúzás nagy Ferenc  
emléktáblájánál
Nagy Ferenc egykori lakóhelyén, a Ráday 
utca 9. szám alatti emléktáblánál emléke-
zett Ferencváros Önkormányzata február 
25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapján, ahol Formanek Gyula alpolgár-
mester és Fakász Tibor ‘56-os történetíró 
mondott ünnepi beszédet. Formanek Gyu-
la felszólított: „hajtsunk tisztelettel fejet 
a kommunizmus minden ismert és isme-
retlen áldozata előtt... és azon hétköznapi 
emberek előtt is, akiket ugyan nem zártak 
börtönbe, de mindennapi életüket megke-
serítették...”

szól a rádió
Kilencven éve, 1923. március 2-án helyez-
ték üzembe a magyar rádióhírmondó első 
adókészülékét, ami a magyar rádió őse 
lett. A hazai rádiózás technikai hátterét a 
Posta Kísérleti Állomás udvarára behúzott 
öreg bútorszállító kocsi biztosította, mely 
Ferencvárosban, a Zombori utca–Gyáli út 
sarkán most is látható a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum udvarán.

Folyamatosan érkeznek az állampolgársági kérelmek a magyarországi önkor-
mányzatokhoz, és szerencsére kevés az elutasítottak száma. Dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettessel erről a Ferencvárosban elhangzott ezredik magyar állampolgársági eskü 
kapcsán beszélgettünk.

•	 Egy	korábbi	nyilatkozatában	azt	mondta,	a	jelenlegi	ciklus	vé-
gére	meglehet	az	ötszázezredik	állampolgársági	kérvény.	Ezek	
szerint	nem	hagyott	alább	a	határon	túli	magyarság	lelkesedé-
se	ilyen	téren	az	elmúlt	két	év	során?

Változatlan az érdeklődés, és örömmel 
jelenthetem be, hogy mostanáig csak-
nem 410 ezer kérelem érkezett ezzel kapcsolatban, 330 ezren 
pedig már meg is kapták a magyar állampolgárságot. Manapság 
érzékelhető, hogy a nyugati emigrációban, Amerikában, Auszt-
ráliában, Kanadában egyre többen kérik a honosítást. Épp ezért 
hangsúlyozottan fordulunk a nyugaton élő magyarsághoz: mint-
egy száz konzult küldünk a diaszpórába, hogy munkájukkal helyi 
szinten segítsék a magyar nyelv oktatását, kultúránk, történel-
münk megismertetését és a nemzeti identitás erősítését, megköny-
nyítve ezzel a magyar állampolgárság megszerzését.
•	 Milyen	arányban	utasítanak	vissza	kérelmeket?

Nagyon kevés ilyen eset van. A legtöbb abból adódik, hogy az il-
lető egyáltalán nem tud és nem is akar megtanulni magyarul. Per-
sze nem kívánjuk senkitől, hogy a magyar nyelvtudomány dok-
tora legyen. Vannak, akiknek könnyebb dolguk van ilyen téren, 
hiszen mondjuk Székelyudvarhelyen szín magyar környezetben 
élnek, de aki Ausztráliában lakik, és gyengén beszéli a magyart, 
annál azt is díjazzuk, ha egy-két szót ismer, vagy adott esetben 
beiratkozik egy nyelvi kurzusra. Azok között, akik nem kaptak 

állampolgárságot, voltak olya-
nok is, akik felszólítás ellenére 
sem nyújtották be az ügyinté-

zéshez szükséges 
dokumentumokat, 
és csupán ezrelé-
kekben lehet kife-
jezni azok számát, 

akiknek nemzet- vagy közbiz-
tonsági okból kifolyólag volt 
sikertelen a honosításuk.
•	 Mi	a	helyzet	a	felvidéki	ma-
gyarsággal?	A	szlovák	állam	
ugyanis	 megfosztja	 a	 szlo-
vák	 állampolgárságtól	 azo-
kat	a	határon	túliakat,	akik	
megszerzik	a	magyart…

Csak attól veszik el, aki beje-
lenti az ottani hatóságoknak, hogy ő maga kérte a magyar állam-
polgárságot, majd meg is kapta azt. A magyar állam azonban nem 
köti a szlovák hatóságok orrára, hogy ki kér honosítást. Ennek 
tükrében felvidéki nemzettársainkat is arra biztatom, jöjjenek az 
anyaországba, és kérjenek magyar álampolgárságot. 

               (Szencz Dóra)

Magyarok a tengeren túlról
ÜnneP

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és nézze 
meg a 9.TV videóját

Márciusi ifjak  
a színpadon
A Bakáts téri általános iskola ének-
karának közreműködésével tartottak 
megemlékezést az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc ünnepnapja 
alkalmából a házasságkötő teremben. 
A rendezvényen Formanek Gyula al-
polgármester Kossuth Lajost idézte, 
majd a hazaszeretet fontosságát hang-
súlyozta. Az eseményen felcsendült 
többek között a Nemzeti dal, Bencze 
Ilona színművész pedig Ábrányi Emil 
Vörösmarty Mihály emlékére írt Ha-
zádnak rendületlenül című versét sza-
valta el.

A Turay Ida Színház társulata a Fe-
rencvárosi Művelődési Központban 
elevenítette meg az 1948–49-es forra-
dalom és szabadságharc néhány jele-
netét. Az előadás végén a színészek: 
huszáregyenruhások, korabeli kosz-
tümökbe öltözött hölgyek és Bocskai 
viseletes urak a közönséggel együtt 
énekelték el a Szózatot. 
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néhány szám a kerület költségvetéséből

gőzerővel folynak a fejlesztések
Mint arról már beszámoltunk, közel 2,9 milliárd forintot nyert a kerület 
szociális városrehabilitációra, ráadásul a József Attila Terv teljes egészé-
ben támogatott uniós pályázat, így önerő hozzáadása nélkül valósulhat-
nak meg a fejlesztések.

További elnyert pályázat is segíti a ke-
rület fejlődését, 165 millió forint érték-
ben bölcsődebővítés valósulhat meg, 
két újabb csoportszobával bővül a Jó-
zsef Attila-lakótelepi Manó-lak Bölcső-
de. Mint ismeretes hosszú évek óta nem 
nyílt mód bölcsődei férőhelybővítésre, 
a Thaly Kálmán utcai új bölcsőde ki-
alakításával együtt további 90 gyermek 
bölcsődei elhelyezésére lesz lehetőség.

Az önkormányzat tájékoztatása sze-
rint összesen több száz millió forint 
értékben nyújtottak be pályázatokat 
óvodák, iskolák energetikai korszerű-
sítésére. A közeljövőben dől el, ebből 
mennyit nyer el a kerület.

A magyar kormány döntése értel-
mében az önkormányzatok korábbi 
adósságállományát az állam részben 
átvállalja. Ferencváros esetében az 
adósságszolgálat 40%-át vállalta át az 
állam, ez több mint 1,9 milliárd forint, 
amely (tőke- és kamattartozás-törlesz-
tést tekintve) éves szinten további 200 
millió forint megtakarítást jelent, azaz 

ennyit nem kell befizetni a hitelező 
bankok felé. A IX. kerület mintegy 1,6 
milliárd forinttal többet tud költeni fej-
lesztésekre, mely összeget a fent felso-
rolt beruházások mellett további négy 
középső-ferencvárosi ház felújítására, 
valamint parkok, közterületek, játszóte-
rek korszerűsítésére fordít.

Ferencváros költségvetésében a leg-
nagyobb változás az, hogy az állam a 
korábbi önkormányzati feladatok egy 
részének átvállalásával, ezek költsé-
geit nem állja, hanem a megmaradó 
feladatok konkrét, címzett finanszíro-
zására tért át. Állami kézbe kerültek 
az oktatási intézmények, és bizonyos 
– korábban az önkormányzatok által 
végzett – államigazgatási feladatok el-
látása is a járási hivatalokhoz került. 
Ezekkel a változásokkal ugyan mér-
séklődtek a források a bevételi oldalon, 
de nagyságrendelieg azonos mértékben 
csökkentek a kiadások is.

            (TZA)

Itt marad az egészségügyi ellátás

Díszburkolatot  
kap a Páva utca

A Páva utcába lépve felújított lakóépületek fo-
gadják a járókelőt, de a Tompa utca–Mester utca 
közötti szakaszon a díszburkolat még hiányzik, 
igaz, már nem sokáig.

– A tervezői munkálatok már befejeződtek, most 
az engedélyeztetési eljárások zajlanak – nyilat-
kozta lapunknak Martos Dániel önkormányzati 
képviselő. A politikus elmondta, ha a kerületi ve-
zetés kiírja az üggyel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást, a Páva utca szóban forgó szakasza ősz-
re gyönyörű díszburkolatot és új közvilágítást is 
kap, sőt, a helyszínen kicserélik a közműveket is. 
A képviselő hozzátette, a tervezés során ügyeltek 
arra, hogy megmaradjon a gépjárművek számára 
fenntartott parkolóhelyek száma, és hogy az utcá-
ban minél több zöld felület legyen.

Továbbra is a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató végzi a járóbeteg-szakellátást, 
így az itt élők igényeit rugalmasabban ki tudják elégíteni. Többet költenek eszköz-
fejlesztésekre és nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségügyi szűrésekre.

A kerületi járóbeteg-szakellátást tovább-
ra is az önkormányzat által működtetett  

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
végzi. Az egészségügyről szóló törvény mó-

dosítása szerint ugyanis a kerületi helyható-
ságok átadhatták volna a járóbeteg-szakellátás 

feladatait az államnak, Ferencváros vezeté-
se azonban úgy ítélte meg, hogy 

az itt élők jobban járnak, ha 
felmerülő egészségügyi igénye-
ikre helyben találnak megol-

dásokat, hiszen így rugal-
masan határozhatják meg 
a szükséges lépéseket az 
ellátás terén.
– A döntés révén azt kí-

vántuk elkerülni, hogy az 
állam költségkímélés címén 
esetleg a mi kerületünk la-
kóitól vonjon el bizonyos 
ellátási kapacitásokat – or-
vosokat, rendelési időket. 

Hiszen ez akár azt is jelenthette volna, hogy az itt 
élők egyes szakellátásokat nem tudnának helyben 
megkapni, hanem más kerületekbe kellene utaz-
niuk – magyarázta lapunknak Formanek Gyula 
alpolgármester, majd hozzátette: – Az, hogy a 
járóbeteg-szakellátás a kerületnél maradt, a fenti 
okok miatt mindenképpen megéri, még akkor is, 
ha az önkormányzat így éves szinten közel 140 
millió forinttal többet költ az egészségügyi szol-
gáltatóra.

Az egészségügyi ellátás terén 2013-ban további 
15 millió forintot költenek eszközfejlesztésekre, 
amelyeket a közeljövőben határoznak meg a ke-
rület középtávú egészségügyi koncepciójában. 
Emellett idén – a korábbi évekkel ellentétben 
– nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségügyi 
szűrésekre, a preventív vizsgálatokra is. Ebben az 
évben nemcsak egy családi egészségnap lesz, ha-
nem a korábbi mellett tartanak külön szűréseket: 
szív- és érrendszeri, bőrgyógyászati (melanoma), 
prosztatadaganat, csontritkulás és szemészeti 
(zöldhályog) betegségek megelőzésére.        (BU)

városÜzeMeltetés
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az olvasás öröme mindenkié!
A Könyvet házhoz program másfél éve működik a kerületben: a Ferencvárosban élő rászoruló, nehezen közlekedő 
idősek, mozgássérült olvasók kérésére ingyenesen otthonukba szállítják a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiválasztott 
könyveit, lemezeit, hangoskönyveit.

A megállapodást február közepén újította meg dr. Bácskai János 
polgármester és Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
főigazgatója a Lónyay utcai tagkönyvtárban. Ez évtől a Könyvet 
házhoz szolgáltatást már azok a 65 évesnél idősebb személyek 
is igényelhetik, akiknek egészségi állapotuk talán megengedné 
a könyvtárlátogatást, de idő hiányában, az időjárás, vagy egyéb 
külső ok miatt ezt mégsem tudják megtenni. A lehetőség átmeneti-
leg megváltozott élethelyzetben – például baleset, betegség miatt 
hosszabb ideig házhoz kötöttek vagy veszélyeztetett kismamák 
számára – is elérhető. 

A könyvtárak ilyen programjai különösen fontosak: a szépkorúak 
számára lehetőséget teremtenek arra, hogy ne szigetelődjenek el, 
tájékozódhassanak, ne essenek ki szakmájuk, hobbijuk ritmusá-
ból, elérhető legyen számukra a minőségi időtöltés. A Szabó Er-
vin Könyvtárban arra is ügyelnek, hogy nagy választék legyen 
az öregbetűs, szellősebben szedett, ezáltal könnyebben olvasható 
kötetekből, valamint a hangoskönyvekből is, hogy a látás romlása 

ne vessen gátat az olvasás örömének. A Könyvet házhoz prog-
ram több budapesti kerületben is működik, a ferencvárosiaknak az 
alábbi tagkönyvtárak biztosítják a szolgáltatást:

• IX/1. Börzsöny utcai könyvtár (1098 Budapest, Börzsöny u. 
13., tel.: 1/357-808, fszek0901@fszek.hu)

• IX/2. Boráros téri könyvtár (1093 Budapest, Boráros tér 2., 
tel.: 1/217-8438, fszek0902@fszek.hu)

Az igények személyesen, telefonon, e-mailben, továbbá a gon-
dozónőn keresztül is leadhatók. A Könyvet házhoz programban 
kikölcsönzött kiadványok a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és a 
tagkönyvtárak segítségével jutnak el a könyvtári tagsággal rendel-
kező nehezen közlekedő olvasókhoz.

Ferencváros Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár partnerségét erősíti, hogy a kerület külön együttműködésben 
a ferencvárosi lakcímmel rendelkező kismamák és nyugdíjasok 
beiratkozási díját 2013-ban átvállalja.             

                (KM)

 KÖZBIZTONSÁG

Harapdált a kórházban
Vádemelési javaslattal a kerületi ügyészséghez 
került annak a nőnek az ügye, aki a megalapo-
zott gyanú szerint március 23-án egy budapesti 
kórházban két ápolót is megharapott. D. Zsófia 
az intézmény zárt részlegén többszöri alkalom-
mal is dührohamot kapott, majd ezek megféke-
zése közben először egy nővért, aztán egy férfi 
ápolót is megsebesített. Előző kézfejébe, utób-
bi karjába harapott bele, mindkét bántalmazott 
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. Az elkövetőt a rendőrök kiérkezéséig 
visszatartották, majd előállították a IX. kerületi 
kapitányságon. A bűncselekmény alkalmas a 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűn-
tettének megállapítására.

Jogosulatlan igazolványhasználat
Tetten érte a rendőrség azt a férfit, aki gépkocsi-
jával szabálytalanul parkolt egy kerületi áruház 
mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen. 
Az eset még januárban történt, a rendőrség azon-
nal eljárást indított az ügyben. A vádirat szerint 
miután a gyanúsított leparkolt autójával, olyan 
rokkantigazolványt helyezett szélvédője alá, 
amelyet eredetileg más személy számára állítot-
tak ki, ám az illető éppen akkor nem tartózkodott 
a járműben, és előzőleg nem is utazott abban. Az 
igazolványt jogosulatlanul használó férfit köz-
okirat-hamisítás bűntettének elkövetésével gya-
núsították meg, az ügyet vádemelési javaslattal a 
kerületi ügyészségnek megküldték.

Virágzanak a tavaly ősszel kiültett árvácskák a József Atti-
la lakótelepen, és hamarosan kinyílik az az ötszáz nárcisz is 
a Nyúldomb oldalán, amelyet a lakótelepi óvodások, kisis-
kolások segítségével ültetett közösen a Hospice Alapítvány 
és a FESZOFE. Az önkormányzat üzemeltetésében lévő 
zöld területeket a FESZOFE Nonprofit Kft. tartja rend-
ben, melynek munkatársai áprilisban és májusban közel  
százezer új tövet palántáznak majd Ferencvárosban.

aKtUálIs

tavaszi ébredés a lakótelepen
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Mit tesz Ön környezete védelmében?

?
Király	Tiborné: – Mivel a környékünkön 

nincs szelektív hulladék-
gyűjtő, a műanyag palac-
kokat és üvegeket kényte-
len vagyok a szemetesbe 
dobni, de az újságpapírt 
mindig összegyűjtöm, és 
leadom. A közértben nem 

vásárolok újabb és újabb nejlonzacskókat, 
inkább otthonról viszek, és azt általában 
addig használom, amíg tönkre nem megy. 
A mosószerek dobozai sem a kukában 
végzik: tárolót szoktam készíteni gyerek-
játékok, ceruzák tárolására.

 Obholczerné	 Zsuzsa: 
– Az óvodában, ahol dol-
gozom, különös hangsúlyt 
fektetünk a gyerekek kör-
nyezetvédelmi nevelésére, 
programunkban kiemelten 

foglalkozunk a zöld ünnepekkel. A kicsik 
ilyen korban a legfogékonyabbak erre, és 
minél többször hallják tőlünk, hogy „ne 
törd le”, „ne öld meg”, vagy például „zárd 
el”, annál nagyobb esély van arra, hogy 
felnőttkorukban is ezen értékek szerint 
élnek majd.

 Golob	Péter: – A városrészben működő 
környezetvédelmi alapít-
vány tagja vagyok, így 
társaimmal együtt nagyon 
sokat teszünk környeze-
tünk tisztaságának, rend-
jének megőrzése érdeké-
ben. A legtöbb problémát 

azok az ebtulajdonosok okozzák, akik 
képtelenek eltakarítani a kutyapiszkot, 
miután az állat elvégezte a dolgát. A jövő-
ben szeretnénk jobban kitáblázni a kerüle-
tet, és felhívni a figyelmet erre. Saját lakó-

környezetemet virágok, tuják ültetésével, 
füvesítéssel szépítem, ezen kívül környe-
zetkímélő mosószert használok és szelek-
tálom az otthon összegyűlt hulladékot.

 Béri	Anita: – Corynt kiskorától kezd-
ve arra szoktattam, hogy 
alomba végezze el a dol-
gát, de sétáltatás előtt 
mindig a zsebembe du-
gok egy zacskót, hogy ha 
kell, össze tudjam szedni 
a kutyapiszkot. Futtat-
ni is ide, a külön erre 

kialakított zárt területre hozom, így bár 
nem rossz kutya, biztosan nem tesz kárt 
semmiben. Édesanyám egyébként elkö-
telezettje a szelektív hulladékgyűjtésnek 
is, és nagyon örülünk, hogy most már a 
fáradt olajat is el tudjuk helyezni az erre 
való konténerben.

a lefolyó helyett...
Újabb olajgyűjtő konténert adtak át a kerületben, ezúttal a Füleki 
utcai rendelőintézettel szemben, a szelektív hulladékgyűjtő mel-
lett. Ez már a második olyan tároló a fővárosban, ahová a kör-
nyéken lakók megfelelő körülmények között, vagyis műanyag 
flakonba zárva dobhatják az otthonukban fölöslegessé vált, fáradt 
sütőzsíradékot. A használt olaj lefolyóba történő leengedése eltö-
mítheti a csatornahálózatot, a zsírral szennyezett víz megtisztítása 
pedig rengeteg költséggel jár. Az új hulladékgyűjtővel azonban 
ezek a problémák megoldódhatnak, ráadásul a használt sütőzsira-
dék újrahasznosítható, biogáz állítható elő belőle. Az első flakon 
használt olajat dr. Bácskai János polgármester és Sajó Ákos önkor-
mányzati képviselő dobta a gyűjtőbe annak ünnepélyes átadásán.   
                                      (szencz)

Kutyadolog

A piszoárt direkt a te kedvedért  
helyezték ide, Ubul kutya!

zölDolDal

szelektíven, egyszerűbben
Március végén indul Budapesten a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer, amely idővel felváltja majd a mostani 
szigeteket, és a lakosságnak nem jár pluszköltséggel. Több mint 
négyszázezer szelektív hulladékgyűjtő kukát kapnak a fővárosi 
háztartások. A sárga fedelűekbe műanyagot és fémet, a kék fedelű-
ekben papírt kell gyűjteni. Az üvegeket ezután is a hulladékgyűjtő 
szigeteken lehet lerakni, azok helyét azonban felülvizsgálják. 

A kukák kihelyezését követően a kertes házas övezetekben ha-
vonta, a társasházakban és egyéb területeken heti rendszeresség-
gel szállítják el a hulladékot, így egyes háztartások már tavasztól 
szelektíven gyűjthetik a papírt, a műanyagot és a fémet. A házhoz 
menő rendszerhez kapcsolódva a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. 60 új kukásautót is beszerez, és mintegy kétszázzal bővíti a 
munkahelyek számát. A teljes rendszer kialakítása összességében 
másfél–két évig tart, mintegy 5,1 milliárd forintból valósul meg, 
85%-ban európai uniós támogatással.
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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

159 vadonatúj autóbusz áll forgalomba májustól: 79 kéttenge-
lyes szóló, 80 pedig csuklós kivitelben. A teljesen alacsonypad-
lós, klimatizált, korszerű Mercedes Citaro 2 típusú járművek első 

darabjai az elmúlt napokban ké-
szültek el. Az új buszok 
érkezésével hét év szü-
net után lesznek ismét 
vadonatúj, teljesen 
alacsonypadlós buszok 
a fővárosban. A jármű-
vek három ütemben, 
május, június és július 
első napjaitól állnak 
majd forgalomba.

Pótkocsival kiegészített nosztalgia UV-villamos járja Pest 
villamosvonalait március 24-én délelőtt 10 órától délután 16.30-
ig. Az öreg UV és pótkocsija Újpalota, Kőbánya, valamint a  
Duna-part vonalait járja be fedélzetén mindazokkal, akik előzetes 
regisztrációval időben jelzik részvételi szándékukat a turizmus@
bkv.hu e-mail címen. A kirándulás során a villamos a nyílt vo-
nalakon is meg-megáll, hogy mindenki kedvére megörökíthesse.

Fővárosunk ad otthont jövőre a női kézilabda Európa-bajnokság-
nak. A kiemelkedő jelentőségű sportesemény Magyarország és 
Horvátország közös rendezésével valósul meg, Budapest az elő-

döntő és a döntő mérkőzéseinek helyszínét biztosítja. A 2014-es 
női Európa-bajnokság fontos mérföldkő a Magyar Kézilabda Szö-
vetség életében, amely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját.

 Mentett sast engedtek szabadon az állatkert gondozói. A parlagi 
sast február 24-én találták magatehetetlen állapotban. A haldok-
ló, mérgezéses tüneteket mutató madarat a Fővárosi Állat- és 
Növénykert természetvédelmi mentőhelyére szállították be, ahol 
nemcsak az életét sikerült megmenteni, hanem néhány nap alatt 
annyira megerősödött, hogy március elején gyógyultan enged-
ték szabadon Jászboldogháza közelében. A Dombi Rudolf olim- 
piai bajnok kajakozó tiszteletére Rudolfnak elnevezett madárra a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei 
műholdas jeladó készüléket szereltek: ez nem akadályozza a moz-
gásban, viszont az interneten is követhető lesz az állat sorsa.

Aláírta a főváros adósságállományának 60%-os állami átvállalá-
sáról rendelkező Budapest 21 nevű szerződést Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Tarlós István főpolgármester. Az adósságátvállalás 
révén a legfontosabb nem a kamatterhektől való megszabadulás, 
hanem a hitelfeltételek számottevő javulása. A szerződés alapján 
a kormány együttműködik a fővárosi állami fejlesztési projektek-
ben és a közlekedési beruházásokban. A dokumentum tartalmazza 
a közösségi közlekedés közép- és hosszú távú finanszírozásának 
megoldását is.

Fővárosi hírek

Polgármesteri fogadóórára jelentkezés az 
ügyfélszolgálati iroda teljes nyitvatartási 
ideje alatt lehetséges. A pontos időpontot 
az ügyféllel egyeztetik. Fogadóóra időpont-
ja: minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 

óra. Bejelentkezés: az előző hónap utolsó munkanapján az 
ügyfélszolgálati irodán. Fogadóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, I/22.a.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri Hi-
vatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képviselői 
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, 15–17 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.

aKtUálIs
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albert Flórián út lehet a kerületben
Az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgóról, a Fradi legendás focistájáról, Albert Flóriánról nevezné el a Főváros és 
a IX. kerület a Gyáli út Vágóhíd utcától Fék utcáig tartó szakaszát. A képviselő-testület március 7-én összesen 18 napi-
rendet tárgyalt.

Elsőként a „Ferencváros József Attila 
Díja”, valamint a „Ferencváros Közbiz-
tonságáért Díj” adományozásáról döntött 
a testület. 2013-ban Ötvös Irén rendőr őr-
nagy, az Igazgatásrendészeti Osztály veze-
tője kapja a Ferencváros Közbiztonságáért 
Díjat, Böszörményi Gergely pedig a Fe-
rencváros József Attila Díja várományosa. 
Utóbbi nevéhez kötődik a ferencvárosi Re-
formátus Zenei Fesztivál megszervezése, 
zenei üzletével és kiadójával pedig sokat 
tett a hazai zene kulturális értékeinek men-
téséért, őrzéséért.

Egy pályázat elnyerésével lehetőség nyílt 
a Dési Huber u. 9. szám alatti Manó-lak 
Bölcsőde felújítására, bővítésére. Az épü-
letrészben jelenleg a Ferencvárosi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Intézmények Igaz-
gatóságának negyven férőhelyes Platán 
Idősek Klubja működik, amely szociális 
alapszolgáltatás keretében nyújt ellátást az 
idősek részére. Ahhoz, hogy a bölcsődei 

férőhelybővítéshez szükséges munkálato-
kat 2013 júniusában megkezdhessék, az 
idősek klubját egy, a funkciónak megfe-
lelő másik helyiségbe költöztetik át. A Jó-
zsef Attila-lakótelepen, a Toronyház u. 11. 
szám alatt működő Szivárvány Gondozási 
Központ biztosítja a rászorultak számára a 
házi segítésnyújtást és az étkezést. Az in-
tézmény telephelyén található üres helyi-
ség alkalmas arra, hogy felújítása után oda 
kerüljön a Platán Idősek Klubja, így a férő-
helyek száma nem csökken, sőt, korszerű 
és akadálymentesített lesz.

480 esetben riasztották a helyi tűz- és 
katasztrófavédelmi szerveket a IX. ke-
rületben tavaly – derült ki a Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóból, melyet a testület elfogadott. A kép-
viselők határoztak arról, hogy rövidesen 
pályázatot írnak ki néhány kerületi óvoda 

megüresedő óvodavezetői feladatkörére.
Tarlós István főpolgármester megkere-

sése alapján, Budapest Főváros Közgyű-
lése közterületet kíván elnevezni Albert 
Flóriánról, az egyetlen magyar aranylab-
dás labdarúgóról, a Nemzet Sportolójá-
ról, Budapest díszpolgáráról. A „Császár” 
pályafutása alatt, 1952 és 1974 között 
mindvégig az FTC játékosa volt, 2007 
szeptemberétől az Üllői úti stadion is az 
ő nevét viseli. 1999-ben Ferencvárosért 
emlékéremmel tüntették ki, 2011-ben pe-
dig Ferencváros díszpolgára lett. A testület 
döntése értelmében a Gyáli út egy részét, a 
Vágóhíd utcától a Fék utcáig terjedő sza-
kaszt, Albert Flórián útra nevezik majd át. 
Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat város-
fejlesztési bizottsága azt javasolta, hogy a 
Népliget tömegközlekedési megállót is ne-
vezzék át Albert Flórián Stadionná.  
     (TZA) 

 HASZONKULCS

tegyük le  
a névjegyünket!
Külföldi weboldalakat böngészve számtalan különleges, 
egyedi névjegykártyát találhatunk, hazánkban azonban 
mintha bátortalanabbak lennénk ezen a téren.

Nagyvállalati vagy hivatali alkalmazottként általában 
egységes, céges névjegyet kapunk, nincs módunk változ-
tatni rajta. Ha azonban saját vállalkozásunk van, akkor 
különlegessé, egyedivé tehetjük.

Abban nem sok ötletesség rejlik, ha egy fodrász név-
jegykártyáján hajszárító, az orvosén sztetoszkóp, a szál-
lítmányozással foglalkozó cég ügyvezetőjének pedig egy 
kamion díszeleg.

Miért ne lehetne egy ételszállító cég munkatársának 
olyan névjegykártyája, amely úgy néz ki, mintha valaki 
már kiharapott volna belőle egy darabot? Kertrendezéssel, 
tájépítészettel foglalkozó cégünk képviselőjeként tasakot 
nyújthatunk át üzletfeleinknek, melyben a meglepett part-
ner virágmagokra bukkan. Nemcsak frappáns, de prakti-
kus ötlet, ha az autószerelő névjegykártyája egyben autó-
illatosító is.

Ha a névjegyünk egyedi, vállalkozásunk is könnyebben 
megjegyezhető, és valljuk be, erre nagy szükség van a ver-
senytársaktól hemzsegő piacon. Hiszen – ahogyan Victor 
Hugo is vallotta: „egy katonai inváziónak ellen lehet állni, 
de egy ötletnek, amelynek eljött az ideje, nem”.

Hisztériakeltés  
és pártérdekek
Meglehetősen sok kritika érte külföldről és belföldről 
egyaránt az Alaptörvény negyedik módosítását, melyet 
a kormánytöbbség március 11-én megszavazott. Szer-
kesztőségünk erről dr. Vas Imrét, az Országgyűlés Alkot-
mányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságának tagját, 
Ferencváros egyik országgyűlési képviselőjét kérdezte.

– Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság döntését tiszteletben 
tartva, amely főként az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 
egybeszerkesztésére irányuló kötelezettséget írt elő, módosította 
az Alaptörvényt. A módosítás egyetlen pontja sem mond ellent az 
európai értékeknek és jogszabályoknak, a magyar emberek jogos 
érdekeit védi – véli Vas Imre.

Ferencváros országgyűlési képviselője hangsúlyozta: – Alap-
törvénybe emeltük, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, 
illetve a szülő-gyermek viszony. Törvény vagy önkormányzati 
rendelet jogellenessé minősítheti az utcán élést, hiszen egyértel-
mű társadalmi igény a közrend és közegészségügy érvényesülése 
a legforgalmasabb belvárosi közterületeken. E mellett az állam 
és a helyi önkormányzatok feladata a megfelelő szálláshelyekről 
való gondoskodás.

Az Alkotmányügyi Bizottság tagja szerint szembetűnő, hogy a 
bírálók befolyásos médiakapcsolatokkal rendelkező hazai, illetve 
külföldi politikusok, akik a magyar alkotmányos berendezkedést 
szakmai érvek hiányában, pártpolitikai érdekből támadják. – El-
fogadhatatlan, hogy pártérdeküket előtérbe helyezik az ország 
érdekeivel, jó hírnevével szemben. Hisztériakeltés céljára fiata-
lokat használnak fel, akik magántulajdonba betörve törnek-zúz-
nak, ahogy történt ez a Lendvay utcai Fidesz-székház esetében 
is – emelte ki Vas Imre.

aKtUálIs
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Új stadion a Fradinak
Harminckilenc évvel ezelőtt avatták fel az akkor 
korszerűnek számító Üllői úti FTC-stadiont. Az-
óta több változáson is átesett a 2007 decembere 
óta Albert Flórián nevét viselő létesítmény, az idő 
azonban eljárt felette, így rövidesen megkezdődik a 
jelenlegi stadion bontása, ezzel párhuzamosan pedig 
a másik építése.

A 22 600 néző befogadására alkalmas, modern Albert-sta-
dion látványterveit tavaly áprilisban mutatták be. Kubatov 
Gábor, a Ferencváros elnöke azt mondta, azért nem a meg-
lévőt újítják fel, mert akkor nem tudnának megfelelni az 
UEFA szigorú előírásainak. Az Üllői út–Könyves Kálmán 
körút sarkán lévő 6+2 hektáros terület kevéssel több mint 
ötven százalékát foglalja majd el az új létesítmény, amely 
a jelenlegihez képest 90 fokkal elfordítva épül fel, a fenn-
maradó részt pedig értékesíti az állam. Így a Ferencváros 
otthona a jövőben a korszerű nyugati futballpályákhoz ha-
sonlíthat.

A várhatóan március végén kezdődő bontással kapcsolat-
ban Kubatov Gábor a birkózócsarnokban tartott szurkolói 
ankéton elmondta, a 16 hó-
napig tartó építkezés alatt a 
stadionhoz tartozó területen 
helyezik el a Fradi-futball-
múzeumot és a Fradi-shopot, 
hogy a szurkolók folyamato-
san láthassák, hol tart a mun-
ka.

A Fradi ideiglenes otthona 
valószínűleg a Puskás Ferenc 
Stadion lesz. A bérletesekre 
különösen odafigyel a klub, 
senki nem fog rosszabb helyre 
kerülni, mint ahová az Üllői 
úti belépője szólt. A törzsszur-
kolók a búcsúmérkőzés után 
megvásárolhatják stadionbéli 
székeiket – mindössze ötezer 
forintért –, valamint egyéb 
ereklyéket is hazavihetnek 
majd, így például kapufákat, 
hálókat, szögletzászlókat. Az 
FTC a teljes bevételt az után-
pótlás-nevelésre fordítja.

aranylabda a vitrinben
A kerületi közönség március 19-étől tekintheti meg többek közt Albert Flórián 1967-ben nyert Aranylabdáját a Ferenc-
városi Helytörténeti Gyűjteményben (FHGY). A vándorkiállításon a korábbi fradista klasszis focista által nyert érme-
ket, kupákat, valamint a mezeit, a melegítőit és a cipőit is szemügyre vehetjük.

Tavaly áprilisban Szegeden láthatták először az Albert Flórián 
életét bemutató vándorkiállítást az érdeklődők, március 19-étől 
pedig a Ráday és az Erkel utca sarkán lévő Ferencvárosi Hely-
történeti Gyűjteményben „találkozhatnak” a látogatók Alberttel. A 
tárlat kronológiai sorrendben mutatja be a klasszis labdarúgó élet-
útját, a tablókon látható fotókon elénk tárul Albert Flórián hetven-
egy éve, és bepillanthatunk a  hétköznapjaiba, a családi életébe is.
Winkelmayer Zoltán, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

munkatársa elmondta, a március 19-én 17 órakor kezdődő meg-
nyitó nyilvános. A kiállítást dr. Bácskai János, Ferencváros pol-
gármestere nyitja meg, majd  Kubatov Gábor, az FTC elnöke 
mond köszöntőt, és Albert Magdolna is megemlékezik édesapjá-
ról. Az április 3-áig, minden nap 10-től 18 óráig látogatható tárlat 
az FHGY mindhárom termét elfoglalja, a moziteremben pedig fo-
lyamatosan vetítik az Albertről tavaly készült filmet, amit DVD-n 
meg is lehet vásárolni.               (MS)

Diadal az utolsó derbin
Bár úgy tűnik, lesz még tétmérkőzés a 
régi Albert-stadionban, szebb búcsút 
aligha lehetne elképzelni, mint egy győz-
tes meccset a nagy rivális, Újpest ellen. 
Az 1995-ös Bajnokok Ligája szereplés 
óta nem fordult elő, hogy az összes belépő 
elfogyott volna, ráadásul két héttel az ösz-
szecsapás előtt.

A csapat igyekezett emlékezetessé ten-
ni az utolsó derbit. Noha ezúttal kevésbé 
volt látványos játéka, mint egy héttel ko-
rábban, két, ritkán látható bombagóllal 
sikerült kicsikarnia a győzelmet. Mivel a 
három pontot jelentő találat a 93. perc-
ben esett, eufórikus hangulatban ünne-
pelték a szurkolók a Ferencváros–Újpest 
bajnoki találkozók történetének 94. Fra-
di-diadalt.

sPort
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MOZDULJ VELÜNK!

Bejutunk-e az elődöntőbe? 

Abban reménykedtünk, hogy ebben a lapszámunkban már megírhatjuk olva-
sóinknak: bekerült a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjébe a Ferencvá-
ros. Utóbbi két mérkőzésükön azonban nem szereztek pontot a zöld-fehérek, 
igaz, a lapunk megjelenése után sorra kerülő hatodik csoportmeccsen még lesz 
esélyük a négy közé jutásra. A magyar bajnokságban viszont nem várt bravúrt 
értek el a lányok a Győr ellen.

A ljubljanai összecsapás előtt továbbsza-
porodtak az FTC gondjai. A már addig is 
sérülés miatt hiányzó Zácsik Szandra és 
Nerea Pena mellett kidőlt a sorból Deáki 
Dóra is, akinek az edzésen vált le egy porc-
darab a térdéből, azóta már meg is műtöt-
ték. A hazaiaknál viszont visszatérhettek a 
korábbi sérültek. Mintegy négyszázan kí-
sérték el a Fradit a szlovén fővárosba, de 
a találkozó első perceit leszámítva végig a 

Krim vezetett, és végül 31–25-re győzött.
– Úgy érzem, ezúttal hiányzott a hit 
és a koncentráció játékunkból, de nem 
adjuk fel, harcolunk tovább, hogy 
bebizonyítsuk, ott a helyünk Európa 
legjobb négy csapata között – nyilat-
kozta Elek Gábor vezetőedző.

A Győri ETO elleni rangadó előtt 
mindenki arról beszélt, hogy ez a 

mérkőzés nem igazán fontos, a hét- 
végi BL-találkozó a lényeges. Az 

együttes trénere úgy vélte, a csapat el-
kezdte felélni mentális tartalékait, és a 
nagy összecsapásig hátralévő napokban 
rendet kell tenni a játékosok fejében. Ezek 

után a szurkolók azt várták, hogy a Fradi 
edzőmeccset vív az elmúlt öt évben baj-
nok győriekkel – de nem így történt. Végig 
szoros volt az állás, hol egyik, hol másik 
gárda vezetett, és meglepetésre 34–34-es 
döntetlennel zárult a csata. Ez történelmi 
eredmény volt, hiszen 2009 májusa óta 
nem vesztett pontot az NB I-ben a Győr, 
akkor is az FTC vendégeként.

Amióta a Ferencváros a dabasi sportcsar-
nokban játssza nemzetközi mérkőzéseit, 
még nem kapott ki, ám a Valcea elleni ösz-
szecsapáson megszakadt ez a szép sorozat. 
A zöld-fehérek a második játékrész elején 
még két góllal vezettek, ettől kezdve azon-
ban a vendégcsapat akarata érvényesült, 
és váratlanul nagy különbséggel, 30–23-ra 
győzött az elfáradó Fradi ellen. Szucsánszki 
Zita csapatkapitány szerint a kevés cserele-
hetőség miatt a fizikai fáradtság után jött a 
fejbeni, és azt nagyon nehéz kivédeni. Elek 
Gábor is ezt hangsúlyozta, hisz a hiányzó 
játékosokon felül az is problémát okozott, 
hogy Tomori betegen vállalta a mérkőzést.  
       (MS)

A Wing Tsun kungfu tradicionális kínai harcművészet, mely nap-
jaink egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszere. Komoly harci 
értéke tudományos tervezésen alapszik, az emberi anatómiát és 
fizikát véve alapul, reális esélyt adva a gyengébbeknek, hölgyek-
nek és idősebbeknek is az önvédelemre. Különleges katonai ala-
kulatok és a Rendőrtiszti Főiskola képzési anyagában is szerepel. 
Egészségmegőrző és jellemformáló hatása is jelentős, fejleszti a 
mozgáskoordinációt, önfegyelemre, egymás iránti tiszteletre ne-
vel. Gyakorlói magabiztosabban lépnek fel az élet minden terüle-
tén. A hazánkban Si-Fu Máday Norbert vezetésével több mint 25 

éve működő Magyar Wing Tsun Egyesület 
garanciát vállal tanítási programjáért. Célki-
tűzése egyebek mellett helyes utat mutatni a 
fiatalabb generáció számára.
Folyamatos tagfelvétel:
Budapest, IX., Üllői út és Páva utca sarka 
(központi edzőterem)
Tréningek: hétfőn és szerdán 18.00–19.30
Kapcsolat: Szabó Csaba, 06/20/972-2298,  
szabo.csaba@wingtsun.hu, www.wingtsunbudapest.hu

nincsen Fradi torna nélkül 

Vígh László mesteredző, Magyar Zoltán egykori trénere kapta az életműdíjat az idei Fradi-tornászbálon, és a lólengés 
korábbi királyának első edzőjét, Harmath Józsefet is megjutalmazták.

Az FMK-ban tartott rendezvényen az esemény fővédnöke, a IX. 
kerület polgármestere, dr. Bácskai János hangsúlyozta, a sport és 
az egészséges életmód alapvető a jövő nemzedékek nevelésében, 
és ehhez kellenek az olyan példaképek, mint amilyeneket a ma-
gyar tornasport fel tud vonultatni. A sportág olimpiai bajnokai kö-
zül megtisztelte a bált Köteles Erzsébet (1956) és Berki Krisztián 
(2012), de természetesen ott volt az FTC egyik ikonjának számító 
Magyar Zoltán is (1976, 1980).

Az életműdíjat Vígh László mesteredző kapta, Magyar Zoltán 
egykori trénere, és a lólengés korábbi királyának első edzőjét, 

Harmath Józsefet is megjutalmazták. Nem maradhattak ki az elis-
merésekből a szülők és szponzorok sem, hiszen az ő áldozatkész 
hozzáállásuk nélkül nem születhetnének nagyszerű eredmények. 
Ami pedig a látványosságot illeti, a legkisebb ferencvárosi tor-
nászok gyakorlatainak is tapsolhattak a bálozók. Fellépett többek 
között a népszerű humorista, Kovács András Péter, majd tombola 
és árverés tette izgalmassá az estét. Utóbbin különböző emlék-
tárgyakra, borokra és festményre lehetett licitálni. A bevételt az 
alapítvány az utánpótlás körülményeinek javítására fordítja. A bál 
díszvendége Kubatov Gábor klubelnök volt.

sPort
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Ki tud többet Ferencvárosról?
Tízéves múltra tekintenek vissza a kerület 
helytörténeti versenyei. Az általános és kö-
zépiskolások háromfordulós versenyen bi-
zonyíthatnak, az alsó tagozatos diákoknak 
pedig egy helytörténeti vetélkedőt tartanak 
minden évben.

A középiskolások első fordulóját március 
13-án tartották. A vetélkedőt dr. Bácskai 
János polgármester nyitotta meg, a diákok 
részéről Nagy Miklós Roland tanuló osz-
totta meg gondolatait. A díjazott tanulók 
könyvet kaptak, az I. helyezett csapatnak 
pedig – a hagyományokhoz hűen – a Nán-
dori cukrászda egy tortát is felajánlott. 

Íme a győztesek:
I. helyezett: a Fellner János-csapat (Máté 

Dávid, Szilák Dániel, Heier Márton). Fel-
készítő tanár: Justyák Erzsébet, Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gim-
názium

II. helyezett: a Vidats István-csapat 
(Fundelius Anna, Varga Klaudia, Géczi 
Eszter). Felkészítő tanár: Justyák Erzsébet, 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium.

III. helyezett: a Vajda János-csapat (Fá-
bián Nikolett, Csarnai Alexandra, Romsics 
Laura). Felkészítő tanár: Lobitz Zsuzsan-
na, Teleki Blanka Közgazdasági Szki.

Jó eredményeket értek el a Gundel Ká-
roly Szakközépiskola és a Telepy Károly 
Testnevelés Szakosított Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai.

(KM)

Mi az az elevátor?
A diákverseny feladatait Lukács Emília, a Ferencvárosi Helytörténeti egyesület elnöke és Gönczi Ambrus alelnök állí-
totta össze, a fiataloknak többek között vaktérképes és könyvhasználati feladatot, totót kellett megoldaniuk, a kerület 
helyszíneit és a hozzá kötődő híres személyeket kellett felismerniük. Lukács Emília lapunk rendelkezésére bocsátotta 
a totót, hogy olvasóink is tesztelhessék tudásukat Ferencvárosról. A diákoknak 10 percük volt megválaszolni a 13+1 
kérdést. A megfejtéseket a következő számban olvashatják.

1. A városrészünkre vonatkozó első adat 
Zsigmond király idejéből származik, ez az 
irat egy, Pest határában levő települést em-
lít, amely a Duna mentén feküdt a jelenlegi 
Szabadság híd és a Déli összekötő vasúti 
híd között. Melyik évből származhat ez az 
irat?
1) 1792 2) 1803 X) 1403
2. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének éve: 
1) 1893 2) 1873 X) 1843
3. Melyik templomot szentelték fel 1903-
ban?
1) Gát utcai templomot 2) Bakáts téri 
templom X) Kálvin téri templomot
4. A Kálvin téri Danubius-kút felavatása 
1883. október 22-én volt. Ki tervezte a 
díszkutat? 
1) Hild József 2) Ybl Miklós X) Hild János
5. Ki nem volt az egykori református gim-
názium diákja?
1) A láthatatlan ember írója 2) a Beszterce 
ostroma írója x) A Pál utcai fiúk írója
6. Melyik regénynek helyszíne az az egy-
kori épület, amelynek a helyén most az az 
épület áll, ahol kereken 100 éve a Ráday-
könyvtár van?
1) A láthatatlan ember c. regénynek

2) a Beszterce ostroma c. regénynek
X) A Pál utcai fiúk c. regénynek
7. Az Elevátor az 1883-as évre készült el. 
Mi volt ez az épület?
1) asztalosárugyár 2) gabonaraktár
X) gépgyár
8. Schlick Ignác vasöntőmester 170 éve 
vas- és fémöntödét állított fel a Két Nyúl 
utcában. Melyik híres ferencvárosi épület-
nek készítették itt a vasszerkezetét?
1)   a Bakáts téri templomnak 2) a Nemzeti 
Színháznak X) a vásárcsarnoknak
9. Török Pál református püspök 130 éve 
halt meg. Mi volt a róla elnevezett utca ko-
rábbi neve? 
1) Nyúl utca 2) Tehén utca X) Oroszlán 
utca
10. Ma 175 éve, 1838. március 13-án volt a 
nagy pesti árvíz. Ki volt az „árvízi hajós”?
1) Wesselényi Miklós 2) Széchenyi István 
X) Fáy András
11. Kit nem temettek a Kálvin téri temp-
lom sírboltjába?
1) Wesselényi Miklóst 2) Fáy Andrást X) 
Széchenyi Istvánt
12. Ki írta Az árvízi hajós c. verset?

1) Vörösmarty Mihály 2) Arany János X) 
József Attila
13. Vidats János 140 éve halt meg. Mi fű-
ződik a nevéhez?
1) a honvédmenház megalapítása 2) egy 
találmány, a vidats-eke X) a Bakáts téri 
templom terve
13+1. Az alábbi sorok szerzője 150 éve 
született. Ki ő?
„Mikor az ostrom előtt Dobó segítséget 
kért a szikszai gyűléstől, ezt felelték neki, 
illetőleg Mekcseynek, aki Dobót képvisel-
te:
– Ha elegen nem voltatok, minek maradta-
tok a tisztségben! Ha megettétek a koncát, 
igyátok meg a levét is!
A két kapitánynak az volt erre a válasza, 
hogy az ostrom után mind a kettő letette a 
tisztséget.
Egész Európa tapsolt és ujjongott a győze-
lem hallatára. Rómában a pápa Te Deum-
ot misézett. A királyt mindenfelől üdvözlő 
levelek magasztalták. A töröktől elfogalt és 
Bécsbe küldött zászlóknak csodájára jár-
tak a bécsiek.”
1) Gárdonyi Géza 2) Jókai Mór X) Mik-
száth Kálmán

LoKáLpatrióta
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Felújítják a templomot
Három épület – köztük a Kálvin téri református templom – felújítására 500-
500 millió forint átcsoportosítását rendelte el a kormány. Az összeg a Vasas 
kézilabda- és vívócsarnokának korszerűsítésére adott támogatásból szárma-
zik, annak egy részét ugyanis a sportklub megtakarította. 

A műemlékvédelem alatt álló, legelső fővárosi református templom ál-
lapota megromlott a 
közel kétszáz év alatt: 
nemcsak az idő múlá-
sa, hanem a háborúk 
és a nehéz közlekedési 
járművek által gerjesz-
tett rezonancia koptat-
ta. Talapzatát 2007-ben 
már megerősítették, 
mivel közvetlen köze-
lében kezdték el építe-
ni a 4-es metró aluljá-
róját. 

Tarlós István főpol-
gármester tavaly be-
jelentette, 2014-ben 
átadják az új metróvo-
nalat, így a kormány 
anyagi támogatásá-
val együtt hamarosan 
eredeti pompájában 
tündökölhet a klasszi-
cista templom, és vele 
együtt a megújuló Kál-
vin tér is.

(Sz. D.)

séták, túrák
Március 23., szombat JULIANUS 20/30/50 km a 
Börzsönyben
Útvonalak: 
20 km: Nagymaros–Márianosztra
30 km: Nagymaros–Nagybörzsöny
50 km: Nagymaros–Szob
Költségek: MÁV + Volán + nevezési díj 700 Ft
Indítás: 7–9 óráig a Nagymaros-Visegrád vasút-
állomáson
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület: 
06/70/212-1288, www.ftesetatura.hu

Kérdezze orvosát!
Személyes konzultációs lehetőséggel egybekötött 
ingyenes egészségügyi szűrés a lakótelepen 2013. 
március 19-én 9–13 óráig, a Dési Huber István 
Művelődési Házban (Toronyház utca 17/B).

A rendezvényen orvosi előadásokat hallgat-
hatnak urológiai problémákról, a változókorról 
és a szívről. Továbbá lesz többféle tanácsadás, 
egészséges ételek kóstolója, tájékoztató az in-
gyenes könyvtárhasználatról, bemutatkozik a 
természertjáró klub, és ki lehet tölteni egészség-
totót is.

Húsvéti gondolatok
Amikor a kedves olvasó ezen sorokat ol-
vassa, még közel két hét van hátra a böjt-
ből, ami nagypéntekkel ér majd véget. 
Nagypéntek, Jézus kereszthalála, az em-
bert szerető Isten szeretetének drámai kife-
jezése: Meghalok érted, hogy élj!

A húsvéti ünnepkört megelőző negyven-
napos böjti időszak az önfegyelem gya-
korlásának egyik formája. Ahhoz, hogy 
mindig nemet tudjunk mondani helytelen 
vágyainknak, néha nemet kell mondani jo-
gos kívánságainknak is. 

A világ úgy gondolja – profanizálva a 
nagyböjtöt –, hogy a nagyböjti önmegtar-
tóztatás tisztítókúra, a szervezetünkben 
felhalmozódott mérgektől kell megszaba-
dulnunk. Az igazság az, hogy a legnagyobb 
„méreg”, ami bennünk lakozik, az a bűn. A 
nagyböjtben nem annyira szervezetünket, 
hanem lelkünket akarjuk megtisztítani a 
bűntől: az indulattól, a szenvedélytől, az 
önzéstől, a türelmetlenségtől, mindattól, 
ami eltávolít Istentől és eltávolít a másik 
embertől. Tesszük ezt azért, hogy immár 
mindettől megtisztulva méltó választ tud-

junk adni Krisztus megváltó szeretetére, a 
nagypénteki passión.

A húsvét nem pusztán két nap a sok kö-
zül, hanem egy ünnepsorozat, amelyet 
egyaránt jellemez a gyász és végtelen 
öröm. Gyász, mert az az istenember, aki 
karácsonykor kisgyermek formájában a 
világra jött, nagypénteken – az Atya aka-
rata szerint – sokak követelésére, gunyoros 
megjegyzések és megalázások közepet-
te életét adta a keresztfán. Megdöbbentő, 
mert milyen Isten az, aki hagyja saját fiát 
meghalni? Miért kell neki áldozat? 

A történelem kezdete óta foglalkoztatja 
az embert a megváltás és az istenség kien-
gesztelésének gondolata, annak mikéntje. 
Jézus valóságos szenvedése és keresztha-
lála nem pusztán Isten kiengesztelése, ha-
nem az Atya végtelen szeretetének a vetü-
lete: annyira szereti az embert, hogy saját 
fiát áldozza fel helyettünk, így lesz a bet-
lehemi gyermekből Megváltó. Húsvétkor 
azonban nem a gyász áll a középpontban, 
hanem az öröm, hiszen nagyszombaton 
Krisztus feltámad.                                (KE)

vaLLás
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Hagyományok modern köntösben
Felújított neoklasszicista épület extravagáns sarokbejárattal, amely furcsán kiszűrődő fényével 
csalogatja be az embert. A Budapest Music Center (BMC) nem egy szimpla művelődési ház, nem 
egy egyszerű szórakozóhely, hanem a klasszikus kortárs kamarazene és dzsessz műfajának új 
otthona, amely március 23-ától várja a közönséget.

– 33 évig tanítottam a Zeneakadémia Jazz 
tanszékén, és mellette mint zenész bejár-
tam a világot. Így ismertem meg Európa 
jelentős koncerttermeit és a dzsesszklubok 
típusait. Leginkább azok a dzsesszklubok 
tetszettek, amelyekhez étterem is tartozott, 
ezért a Music Center dzsesszklubját is így 
terveztük meg – mondta Gőz László tulaj-
donos, aki körbevezetett minket az impo-
záns épületben, és bemutatta annak min-
den szegletét.

Az ingatlant 2006-ban vásárolta meg a 
BMC, 2008-ban megkapták az építési en-
gedélyt, a válság miatt azonban három évig 
nem jutottak hitelhez. 2012-ben kezdődött 
az átépítés, és két hét múlva meg is nyílik 
a központ. A 2,5 milliárd forintos beruhá-
zásnál nagy hangsúlyt fektettek az akuszti-

ka kialakítására és a hangszigetelésre. Az 
épületbe költözik a Magyar Zenei Informá-
ciós Központ, a lemezkiadással foglalkozó 
BMC Records, Eötvös Péter világhírű ze-
neszerző kurzusintézete és az eddig a Ló-
nyay utcában működő zenei könyvtár is, 
ami közel százezer kötetnek és egy kutató-
szobának ad otthont. Az épület koncertter-
me, amelyet egy körfolyosós belső udvar-
ból alakítottak ki, 350 főt képes befogadni

A Budapest Music Center hivatalos meg-
nyitója március 23-án lesz, ezt háromnapos 
nemzetközi kórusfesztivál követi, majd 
májusig közel negyven programot rendez-
nek, például a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
több koncertjét, de itt jubilál majd a 10. 
Budapest Jazz Fesztivál is.    

(Szencz Dóra)

nyers művészet
A mentális zavarokkal élők műveit bemutató művészeti és közösségi köz-
pont, a Tárt Kapu Galéria Belső-Ferencvárosba költözött. A Tárt Kapu 
volt az első olyan kiállítótér Magyarországon, ahol art brut alkotásokkal 
találkozhatott a közönség, vagyis olyan alkotók „nyers művészetével”, akik 
mentális zavarokkal élőkként elszigetelődtek a közösségben, és bár sosem 
jártak művészeti iskolába, mégis ezen a nyelven mutatják be magukat.

– A galéria lehetőséget teremt a hasonló 
kezdeményezéseket összefogó együtt-
működésre, de további célja, hogy nem-
zetközi színvonalra emelje, európai kon-
textusba ágyazza a magyarországi art 
brut – outsider művészetet, és az ehhez 
kapcsolódó szakmai munkát. A témában 
kompetens szakterületek, a művészet-
terápia valamennyi ágának termékeny 
összefűzését szeretnénk elérni. Vállalt 
programunk a mentális zavarokkal élők-
ről kialakított kép megváltoztatása, a tár-
sadalmi érzékenység elősegítése, és nem 

utolsósorban e páratlan értékű művészet 
bemutatása –  foglalta össze a Tárt Kapu 
célkitűzéseit Tóth Eszter szakmai vezető. 

Az első kiállítás (május 4-éig) a gyűjte-
mény legértékesebb kincseiből mutat be 
válogatást. A régi és új anyag ötvözésé-
ből született tárlat összeállítása során a 
nemzetközi art brut esztétikai mércéjét 
vették alapul.

A március közepén, a Hőgyes Endre u. 
2. szám alatt megnyílt galériáról a www.
tartkapugaleria.com honlapon olvashat-
nak még.

pince Galéria
A Ferencvárosi Pincegaléria nőnaphoz 
kapcsolódó legújabb kiállításán egy fiatal 
festőművésznő, Trapp Dominika mutatko-
zik be. A Nők Lápja című tárlata tudatosan 
játszik rá a Nők Lapjára: ezeken a lapokon, 
illetve lápos vidéken többféle női karakter 
is feltűnik, van köztük domináns, van alá-
vetett, és vannak természetfeletti lények is. 
Álmok, érzések keltik életre a női alako-
kat, létrehozójuk szerint pedig nagy részük 
öntudatlanul születik meg benne, és aztán 
a vásznon.

Trapp Dominika művei április 3-áig lát-
hatók a Ferencvárosi Pincegalériában.

PÁLYÁZAT
németh László 
nyomában
Novellapályázatot hirdet az Újszínház 
Jókai Anna védnökségével a teátrum leg-
újabb premierje, a Bodnárné kapcsán. A 
színház 16 és 25 év közötti fiatalok 1–3 
oldalas pályamunkáit várja a darab törté-
netéhez, a testvérviszályhoz kapcsolódva. 

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri 
bírálja el, összesen 45 ezer forintnyi pénz-
díjat osztanak ki a helyezettek között. A 
sikeres pályázók alkotása az Újszínház 
honlapján is megjelenik.
Leadási határidő: 2013. április 2.
Eredményhirdetés: 2013. április 8.
Jelentkezés: ujszinhaz@ujszinhaz.hu

KuLtúra
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Felzárkózás biztos kezdettel
Rendkívüli segítséget kapnak a Biztos Kezdet Gyerekházak, hogy folytathassák hiány-
pótló programjaikat – jelentette be Kovács Zoltán, az EMMI Társadalmi Felzárkózásért 
felelős államtitkára március 12-én, a ferencvárosi Biztos Kezdet Gyerekházban. 

A gyerekházakat – országszerte mintegy 47 ilyen 
működik – európai uniós forrásból hozták létre, 
fejlesztésük most is tart. A hátrányos helyzetű 
gyerekeknek és szüleiknek ingyenes szolgálta-
tást nyújtó intézmények finanszírozására hazai 
forrásból idén 293 millió forint áll rendelkezésre.
Kovács Zoltán államtitkár elmondta: – A prog-
ramot folytatni kell, hiszen egy nagyon fontos 
eleme és esélye annak, hogy a társadalmi felzár-
kózás folyamata a hátrányos helyzetű közössé-
gekben úgy menjen végbe, ahogyan az a Felzár-
kózási Stratégiában megfogalmazódott.
A Biztos Kez-
det Gyerekházak 
alapvető funkci-
ója, hogy a hát-
rányos régiókban 
és települése-
ken biztosítsa a 
mélyszegénység-
ben élő családok 
számára azokat 
az alapvető felté-
teleket, amelyek 

a gyermekneveléshez, illetve a gyerekek óvodai, 
iskolai felkészítéséhez szükségesek.

A ferencvárosi gyerekház működésével kapcso-
latban dr. Bácskai János polgármester elmondta, 
az elmúlt esztendők tapasztalatai azt mutatják, 
komoly szükség van rá: – Ferencvárosban négy 
éve működik a Biztos Kezdet Gyerekház a Tűz-
oltó utca 33/A szám alatt. Ez idő során mintegy 
120 családon sikerült segíteni. Ez a hely nem 
gyermekmegőrző, ide a gyerekek a szüleikkel 
együtt jönnek, így kiemelve őket az otthoni ne-
héz körülményekből. Szakemberek, védőnő és 

gyerekpszicholó-
gus is részt vesz a 
munkában. A gye-
rekek tízórait kap-
nak, de vannak 
olyan családok is, 
amelyek például a 
mosógépet veszik 
igénybe, mert elő-
fordul, hogy nincs 
víz a lakásukban.

(KE)

Japánul a 
Lónyayban
Bővíti az elsajátítható nyelvek 
listáját a Lónyay Utcai Refor-
mátus Gimnázium és Kollé-
gium a 2013/14-es tanévtől. 
Az eddigi angol, német, olasz, 
spanyol, francia és holland 
mellett szeptembertől orosz és 
japán nyelvet is tanulhatnak a 
diákok. A nyolcosztályos kép-
zésben így a japán vagy orosz 
nyelv választásával háromra 
emelkedik a párhuzamosan 
tanult élő idegen nyelvek szá-
ma.

– A keleti nyelvek oktatá-
sát a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok erősödése teszi 
indokolttá. Februárban japán 
professzorok delegációja lá-
togatta meg a gimnáziumot, 
ezzel továbbépültek a Ló-
nyay külkapcsolatai – mondta 
Babics Anna, a középiskola 
angol nyelv és irodalom sza-
kos tanára.

(KM)

PROGRAMAjÁnLó
Március 20.

Vásár – Nyitva tartás: 9.00–15.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller utca 27.) sakkterem

Március 20. 14.30
Barangolás hangszerországban
A Dési Huber István Művelődési 
Ház és az Ádám Jenő Zeneiskola 
programsorozata.
Dési Huber István Művelődési 
Ház (Toronyház utca 17/B)

Március 20. 16.00
Magyar táncház középiskolásoknak
Népzenei bemutató koncert, közös 
tánctanulás és buli.
FMK

Március 21. 9.30
Meseóra – Ovis színházi előadás-
sorozat III.
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház utca 3/B)

Március 21. 16.00
„Életet az éveknek!”
Délutáni tea nyugdíjasoknak 
ínyenc zenékkel, André Rieu 
koncertje felvételről. Élménybe-
számoló, vetítés és előadás.
FMK

Március 21., 28. 17.00–19.00
Höcögő táncház
magyar táncház gyerekek-
nek és családoknak kézműves 
foglkalkozással.
Jegyár: 300 Ft
FMK

Március 22. 16.00
Vízitorna gyógytornász irányítá-
sával
Tanuszoda (Lobogó u. 1.)

Március 22. 17.00
Táncos teadélután Bakacsi 
Bélával
Jegyár: 500 Ft
FMK

Március 22. 18.30–22.00
Strófa Trió vers-zene klub
Zenés összeállítás a magyar és a 
világirodalom verseiből. Vendég: 
Hungarikum Zenekar.
Jegyár: 600 Ft 
FMK

Március 23. 15.00–20.00
Műsoros est a Bohémek társasága 
szervezésében
Jegyár: 500 Ft
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház

Március 23. 15.00–17.00
Görömbő táncház
Jegyár: 400Ft/fő, 1500 Ft/családi 
jegy
FMK

Március 22–23., péntek, szombat
Őstermelői piac
Nyitva tartás: 6.00–14.00
FMK előkert

Március 26. 19 óra
Leonyid Zorin: Varsói melódia
színmű két részben
Szereplők: Gryllus Dorka, Simon 
Kornél
Rendező: Kőváry Katalin
Pinceszínház (Török Pál utca 3.)

Március 27. 10.00
Versfesztivál
FMK

Március 27. 11.00
Gyógytorna gyógytornász irányí-
tásával
Dési Huber Műv. Ház

Március 26., 27.
Vásár
Nyitva tartás: 9.00–16.00 
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház

Március 28. 16.00
Tavaszköszöntő családi 
húsvétolás, húsvéti szokások, 
tojásfestés, kézműves foglalkozás, 
tojáskereső verseny, filmvetítés, 
mesekuckó, gyerekműsor.
Dési Huber Műv. Ház

Március 28. 17.00
Húsvéti családi játszóház 
kézműves foglalkozással és aján-
dékkészítéssel.
FMK

Március 28. 19 óra
Márai Sándor: Az igazi
Szereplők: Györgyi Anna, Szávai 
Viktória, Mertz Tibor, Varga 
Zoltán
Rendező: Kőváry Katalin
Pinceszínház

Április 2. 14.00
Író-olvasó találkozó
Börzsöny utcai fiókkönyvtár 
Börzsöny u.

Április 5. 10.00
Nárcisz-futás
József Attila-lakótelep, Nyúldomb

esÉLYeGYenLŐsÉG
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heTi MűsORAi MÁRciusbAn

▪ Heti Hírek (a legfrissebb hírek Ferencvárosból)
▪ KultNegyed (összeállítások kerületünk kulturális eseményei-

ről és intézményeiről)
▪ Zöld-fehér hírek (sportmagazin a Ferencvárosi Torna Clubról 

és Ferencváros sportéletéről)
▪ Biztonsági Zóna (magazin mindarról, ami a kerületben élők 

biztonságát szolgálja)
▪ Heti Portré (beszélgetés ismert és elismert ferencvárosiakkal)
▪ Közös tér (bemutatjuk a kerületi civil szervezeteket, nemzeti-

ségeket, egyházakat)

▪ Kérdezze Polgármesterét! Élőben kérdezhetnek dr. Bácskai 
János polgármestertől, legközelebb március 26-án 18 órától. 
Kérdéseiket várjuk a 218-2121-es üzenetrögzítős telefonszá-
mon.

▪ Műsorainkat megtekinthetik:
▪ a UPC, a Digi TV és a Bakáts Parabola analóg hálózatában
▪ a facebookon: facebook.com/kilenc.tv
▪ a youtube csatornánkon: youtube.com/kilencponttv

▪ Elérhetőségeink: tel.: 218-2121, e-mail: info@kilenc.tv, 
Facebook: facebook.com/kilenc.tv
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védd a vesédet!
Tudta ön, hogy a felnőtt lakosság körében 
minden tizedik embernek van valamilyen 
formában vesebetegsége, és világszerte 
minden évben emberek milliói halnak meg 
a krónikus vesebetegséghez társuló szív- és 
érrendszeri szövődményekben? Magyaror-
szágon is legalább 500 000 honfitársunk 
veszélyeztetett e tekintetben!

A vesék igen összetett és csodálatos szer-
vek, számos biológiai funkciójuk van. El-
sődleges feladatuk a testfolyadékok egyen-
súlyban tartása, anyagcseretermékeket és 
ásványi anyagokat szűrnek ki a vérből, 
melyeket vízzel, a vizelettel kiürítenek. 
Emellett a vérnyomás szabályozásában, a 
vörösvérsejtek képzésében és az egészsé-
ges csontozat megőrzésében is részt vesz-
nek. A vesék durván ökölnagyságúak, és a 
hasüreg mélyén, a bordák alatt helyezked-
nek el.

A veseműködés egészséges állapottól 
való eltérésének korai azonosítása kiemelt 
fontosságú, mivel lehetővé teszi, hogy a 
beteg mielőbb megfelelő kezelésben ré-
szesüljön, még a vesekárosodás bekövet-
kezése előtt. A vesék betegségei gyakran 
lassan, alattomosan fejlődnek ki úgy, hogy 
az érintett nem is szerez róla tudomást, 

mivel az észlelhető komolyabb panaszok, 
tünetek csak jóval később jelentkeznek.

Napjainkban a veseelváltozás legáltalá-
nosabb oka – különösen idős pácienseknél 
– az elhízás, a cukorbetegség, valamint a 
magas vérnyomás, ami szív- és érrendszeri 
szövődmények kialakulására is hajlamo-
sít. További okok a gyulladásos megbete-
gedések, fertőzések, a vese és a húgyutak 
elzáródása, valamint olyan öröklődő elvál-
tozások, mint például a policisztás vesebe-
tegség.

A rutin vizelet-, vér- és vérnyomásvizs-
gálat azonosítani tudja a vesebetegség 
nagyon korai jeleit. Az időben történő 
felismerés és kezelés nemcsak lelassíthat-
ja, illetve megállíthatja a veseműködés 
további romlását, a végstádiumú állapot 
kialakulását, hanem jelentősen csökkenti a 
társuló szív- és érrendszeri szövődmények 
előfordulását, ami világszerte a korai halál 
leggyakoribb oka. A felismerésben kulcs-
szerepe van a háziorvosnak.

A Nemzetközi Nephrologiai Társaság 
(International Society of Nephrology) és 
a Vesealapítványok Nemzetközi Szövet-
sége (International Federation of Kidney 
Foundations) magyar kezdeményezésre 

minden év március második csütörtökét a 
Vese Világnapjának nyilvánította. A Vese 
Világnapját 2013-ban immár nyolcadik 
alkalommal rendezik meg, ezúttal márci-
us 14-én. A hat kontinens több mint 100 
országában – köztük Magyarországon is – 
megtartott világnap idei központi üzenete: 
„Előzd meg a vesekárosodást! Védd a ve-
sédet, tudd meg, hogyan!”.

APRóhiRDeTÉs A FeRencVÁROsbAn

Érje el a kerület lakosságát, hirdessen a Ferencváros újságban!
Apróhirdetés-feladás kedvező áron március 20-ától. 
A részletekért érdeklődjön a szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címen!

eGÉsZsÉG



A Turay Ida Színház  
és Gyermekszínházának elôadásai

2013. áprilisi mûsor

Ferencvárosi Mûvelôdési Központ
1096 Budapest, Haller utca 27., Tel.: 06 30 562-26-99   Jegypénztár: hétfô-csütörtök: 15.00-18.00

www.turayidaszinhaz.hu         www.nemzetigyermekszinhaz.hu
A mûsor és szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!

2013. március 24. (Családi vasárnap) 10.30
Topolcsányi Laura

A SZEMÉTHEGYEN TÚL
zenés mesejáték
Rendezô: Nyírô Bea

Jegyár: 1 000Ft

2013. március 28. (csütörtök) 18.00
Szigligeti Ede

LILIOMFI
vígjáték három részben

Szereplôk: Csere László, Hûvösvölgyi Ildikó, Rárósi Anita, 
Sövegjártó Áron, Boros Zoltán, Topolcsányi Laura,  
Bregyán Péter, Bódi Barbara, Kurkó József,  
Weil Róbert, Tóth Alex
Rendezô: Mikó István

Jegyár: 2 400 Ft- 2 200 Ft
Diák jegy: 1 500 Ft
Kedvezményes nyugdíjas jegy ára: 1 700 Ft – 1 900 Ft

2013. április 14. (vasárnap) 15.00
Vajda Katalin

ANCONAI SZERELMESEK
zenés komédia két részben
Ötlet: Valló Péter    A magyar dalszövegeket írta: Fábri Péter

Szereplôk: Nemcsák Károly, Keresztes Ildikó,  
Borbély Krisztina, Nyírô Bea, Boros Zoltán,  
Bódi Barbara, Kurkó József, Rárósi Anita,  
Sövegjártó Áron
Rendezô: Huszti Péter

Jegyár: 2 600 Ft – 2 400 Ft
Kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy ára: 2 100 Ft – 1 900 Ft

Aprilis.indd   1 2013.03.12.   14:02:51
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Kedves olvasó!
Megújult tartalommal, felfrissített külsővel veheti kézbe a  
Ferencváros újságot. Szerkesztőségünk azon dolgozik, hogy a 
kerület gazdag életéről pontos, színes tájékoztatást kapjanak a fe-
rencvárosiak. Szeretnénk, ha az újságot együtt, közösen írnánk: 
Ferencváros mindannyiunknak mást-mást jelent. Célunk, hogy 
otthonunkat és munkahelyünket, törzshelyeinket és közössége-
inket minél több szempontból bemutathassuk. Az aktualitások 

mellett rendszeresen jelentke-
zünk könnyedebb témákkal, 
amelyeknél nagyon számí-
tunk az Ön javaslataira is. 

Várunk családi, társas- és 
lépcsőházi történeteket, 
anekdotákat, archív- és 

új fotókat, hogy a sze-
mélyes élményeken 

keresztül ismerjük 
meg, csodálkoz-
zunk rá együtt 
lakóhelyünkre, 
Ferencvárosra.

Ferencvárosi gólyahír
Új kezdeményezésként szeretnénk, ha lapunk olvasói osztozhat-
nának a szülők legnagyobb örömében, a ferencvárosi gyerekek 
születésében. Ezért szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a ke-
rületi babákról készült fényképeket. A fotókat elektronikus for-
mában a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre várjuk. A tárgyban 
mindenképpen jelezzék: ferencvárosi gólyahír.

„A fotó szinte napra pontosan tíz évvel 
ezelőtt készült Veres Bánkról.”

RejTVÉnYALbuM
Rovatunk első számában a Ferencvárosi Helytör-
téneti Gyűjtemény archívumából mutatunk ké-
peket Gönczi Ambrus, az intézmény vezetőjének 
jóvoltából. Ha van archív- vagy új fényképe a ke-
rületről, és szívesen látná lapunkban, küldje el a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!

A Központi Vásárcsarnok és a Fővám 
tér 1910 körül.

A Szabadság (akkor Ferenc József) híd 
és a rakodópart 1903-ból.

KÖZÖssÉG

Elérhetőség: 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu
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