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Hosszabb nyitva tartással, széles 
körű szolgáltatásokkal várja kö-
zönségét a Ferenc körútról a Cor-
vin Plázába költözött 9-es posta.

A kulturális programok, a nyelv-
tanfolyamok, a továbbképzések 
mind intenzív párbeszéd során 
alakulnak ki.

Ötezer diák vehet részt olyan 
órákon, amelyeken az elméleti is-
mereteket kísérletekkel, mérések-
kel szemléltetik.

a vásárcsarnok kertje
– Ferencváros gazdagabb lett ezzel a gyönyörűen megújult térrel – jelentette ki Rogán Antal fideszes országgyűlési 
képviselő a Csarnok tér átadásán június 20-án. Ugyanitt Bácskai János, a kerület polgármestere arról beszélt, reméli, 
a megújult közösségi teret egyaránt megkedvelik majd a turisták és a környék lakói is.

A kerület még 2010 elején nyújtott be 
pályázatot Belső-Ferencváros kulturális 
negyedének fejlesztése érdekében. Az 
Unió által nyolcvan százalékban támo-
gatott munkálatok tavaly májusban kez-
dődtek, és idén májusban fejeződtek be. 
A tervezés során a városkép szebbítése 
mellett nagy hangsúlyt fektettek az örök-
ségvédelemre is, hiszen a terület komoly 
történelmi múltra tekint vissza. Ezt idézte 

fel Bácskai János is június 20-án, amikor 
Rogán Antal országgyűlési képviselő tár-
saságában átadta a felújított Csarnok teret 
és környékét.

– Belső-Ferencváros újraéledt, és ha kö-
rülnézünk, azt látjuk, egy olyan helyen 
állunk, ahova érdemes máskor is eljönni 
– mondta beszédében a polgármester, aki 
szerint végre visszatért a hely 19. száza-
di szelleme. Bácskai János – felidézve a 

környék 150 évvel ezelőtti hangulatát – 
elmondta, itt jól megfér egymás mellett 
a piac, a vendéglátás, az egyetemek és a 
kultúra is. Rámutatott, a térhez szorosan 
illeszkedik a Ráday utcai „kulturális so-
kaság”, a hangulatos teraszokkal és kiál-
lítóterekkel. – Emellett a Duna-part felé is 
egyre nyitottabb a kerület – szögezte le.

Bővebben a 3. oldalon.
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labor a jövő tudósaiért
Befejeződött a Leövey Klára Gimnáziumban található, legmodernebb eszközökkel felszerelt természettudományi la-
boratórium fejlesztési projektje. A létesítménynek köszönhetően a kémia, fizika, biológia vagy földrajz iránt érdeklődő 
diákok látványos kísérletekkel tarkított órákon sajátíthatják el e tantárgyak anyagát.

A labor létrehozásával egy évtizedes prob-
lémát orvosoltak, a gyakorlati oktatás hi-
ánya következtében ugyanis a tanulók 
természettudományi képzése mindeddig 
nem lehetett teljes. A létesítmény számá-
ra otthont adó gimnázium mellett tizen-
két általános és középiskola közel ötezer 
diákja vehet részt olyan órákon, amelye-
ken az elméleti ismereteket az oktatásban 
nélkülözhetetlen kísérletekkel, mérésekkel 
szemléltetik. A helyiségben helyt kapott 
például baktériumokat is láthatóvá tevő 

mikroszkóp, miniinkubátor, asztali sterili-
záló, bonckészlet és az innovációs világ-
bajnokság győztese, a Leonar3Do eszköz-
készlet, amely alkalmas a DNS-molekula 
három dimenzióban való megjelenítésére.

A laboratórium európai uniós támogatás-
sal, mintegy 300 millió forintból valósult 
meg. A projekt három fő elemből állt: egy 
komplex interaktív labor kialakításából, az 
érintett pedagógusok továbbképzéséből, 
valamint a tantervek, segédanyagok, tan-
könyvek és munkafüzetek kidolgozásából.

A „Ferencváros a korszerű természettu-
dományos oktatásért” elnevezésű projekt 
(TÁMOP - 3.1.3. - 10 / 1 - 2010 - 0002) 
zárórendezvényén elhangzott, a létesít-
mény 2011-es átadása óta rengeteg labor-
foglalkozás zajlott már le, nem kis sikerrel, 
a képzéseken részt vevő diákok közül so-
kan kiváló eredményeket értek el tudomá-
nyos versenyeken.

Klinghammer István felsőoktatásért fele-
lős államtitkár az eseményen örömét fejez-
te ki azzal kapcsolatban, hogy végre műkö-
dik egy olyan labor, amely kedvet ébreszt a 
természettudományok iránt.

Formanek Gyula alpolgármester, projekt-
vezető előadásában bemutatta a fejlesztési 
folyamat jelentősebb állomásait. Prezen-
tációjából kiderült, rendkívül komplex és 
összehangolt munka eredménye ez a labor, 
amely a legkorszerűbb követelményeknek 
is megfelel.

A labor valóban csábító a tanulók számá-
ra, a természettudományi szakokra ugyanis 
egyre több gyerek jelentkezik, számuk két 
év alatt megtízszereződött. 

– Összesen három ilyen létesítmény 
működik az országban, az egyik a miénk 
– mondta büszkén az eseményen a fizika-
kémia szakos Bácskai János polgármester, 
aki az átadó ünnepség után többedmagával 
kémiai kísérleteket mutatott be. 

                   (SZD)

Felkészülten és elhivatottan
A Semmelweis-napot, a magyar egészségügy, illetve 
a köztisztviselők és kormánytisztviselők napját 
július 1-jén ünnepeljük, ez alkalomból tünteti ki 
Ferencváros vezetése évről évre a magas színvonalú, 
kerületi polgárokért végzett munkájukért a köz-
igazgatásban és egészségügyben dolgozókat.

A kerület jegyzője, dr. Nagy Hajnalka a július 3-án tar-
tott ünnepségen kiemelte, bár a közszolgálat presztízse az 
elmúlt száz évben megkopott, a szakma felelőssége nem 
csökkent. Ezért is fontosak az olyan programok, mint a kor-
mányzat által 2011-ben meghirdetett Magyary-program, 
amely azt a célt szolgálja, hogy olyan közigazgatás jöjjön 
létre, amely barátja az állampolgároknak. Ferencváros 
olyan közszolgáknak ítéli oda évente a Magyary Zoltán-
díjat, akik kimagaslóan dolgoznak. Idén Nyeste-Szabó Mariannát, 
az önkormányzati Pénzügyi Iroda vezetőjét és Marschalné Soly-
mosi Csillát, a Szociálpolitikai Csoport vezetőjét jutalmazták.  

Az egészségügy területén végzett kiemelkedő munkáért járó Pro 
Sanitate elismeréssel ezúttal dr. Buzás György Miklós belgyó-
gyásznak mondtak köszönetet az utóbbi esztendőkben a ferencvá-
rosi szakrendelőben nyújtott klinikai szintű betegellátó tevékeny-

ségéért, valamint kimagasló kutatói, tudományos és publikációs 
munkájáért. A Mester utcai Szakrendelő Gasztroenterológiai szak-
rendelésének vezető főorvosa az ünnepségén megjegyezte, eddig 
reggel 6-ra járt dolgozni, de a díj olyan ösztönzően hat rá, hogy 
ezután már 5-re fog.

Az ünnepségen a Nobilissima együttes énekelt, az eseményt a 
díjazottak tiszteletére rendezett fogadás zárta.           (KM)
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közösségi tér mindenkinek
A Csarnok tér és az Egyetem kert valódi közösségi térré alakult a 
városrehabilitációs projekt befejezésével. Azonban nemcsak a tér 
átalakítása valósult meg, hanem az Imre utca is új aszfaltréteget 
kapott. Megújult továbbá a Csarnok tér 6. szám alatt található 
épületrész is, itt a jövőben turisztikai információs központ fog 
működni. A helyszínen 55 fát és 3500 virágot ültettek el, tovább-
növelve ezzel Ferencváros zöld négyzetmétereinek számát.

Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze az 
átadás napján arra emlékeztetett, hogy a 
közterület a IX. kerület egyik legjelleg-
telenebb pontja volt, pedig a Pecz Samu 
által tervezett Vásárcsarnok már régóta 
Budapest egyik legfontosabb turisztikai 
látványossága, így ehhez méltó környeze-
tet érdemelt. A Csarnok tér a „Belső-Fe-
rencváros kulturális negyed fejlesztése” 
projekten belül, uniós támogatással újult 
meg, összesen 400 millió forintból.

Örömét fejezte ki a Csarnok tér megúju-

lásával kapcsolatban Rogán 
Antal országgyűlési képvi-
selő, a szomszédos Belvá-
ros polgármestere is. Mint 
mondta, korábban a Ráday utcában lakott, 
és a közgazdasági egyetemen tanult, de 
odafelé menet soha nem vette észre, hogy 
az épület mögött egy tér van. A politikus 
elmondta, a felújításoknak köszönhető-
en már nem egy közlekedési csomópont 
jut eszébe a Csarnok térről, hanem egy 
olyan hely, ahol kezet nyújt egymásnak a 

Belváros és Ferencváros. A politikus bízik 
abban, hogy a nyári estéken az emberek 
birtokba veszik és élettel töltik meg a teret.

A köszöntőbeszédek után Bácskai János 
és Rogán Antal jelképesen átvágták a Csar-
nok tér átadását szimbolizáló nemzeti szí-
nű szalagot, majd a vendégekkel közösen 
bejárták a renovált területet.

kényelmesebb az új posta
Hosszabb nyitva tartással, széles körű szolgáltatásokkal, impozáns 
környezetben várja ügyfeleit a Ferenc körútról a Corvin Plázába 
költözött 9-es posta. Az új létesítmény könnyen megközelíthető, rá-
adásul elődjével szemben a 21. század követelményeinek és igényei-
nek is megfelel.

A Futó utcai postahi-
vatalt július 9-én adták 
át, az ünnepségen a IX. 
kerületet Szűcs Balázs 
képviselte. A főépí-
tész a húsz éve zajló 
városrehabilitáció egy 
újabb lépcsőfokának 
nevezte a létesítmény 
megvalósulását, és 
örömét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a folyamatban a postai szolgáltatás is sorra került.

Az eseményen Németh Emil üzemeltetési vezérigazgató-helyettes mondott 
köszönetet Bácskai János és Kocsis Máté polgármestereknek az új hivatal 
létrejöttében nyújtott segítségért. Németh Emil szerint a fejlesztés egyértel-
műen az ügyfelek kényelméről szól, ezt bizonyítja a helyszín jó megközelít-
hetősége, az ügyfeleknek biztosított ingyenes parkolás, a hétfőtől szombatig 
tartó hosszabb nyitva tartás, az új szolgáltatások, mint például az értesített 
csomagok átvétele vagy az önkiszolgáló postapult, illetve a helyiség lég-
kondicionálása.

Sára Botond józsefvárosi alpolgármester tájékoztatása szerint a két kerü-
letben immár 11 postahivatal működik. A politikus pozitívumként említette, 
hogy a legújabb helyiséggel egy, eddig a Magyar Posta szempontjából kiak-

názatlan területet sikerült lefedni, így 
a jövőben a Corvin-negyedben és a 
közelében élő több ezer ember hely-
ben intézheti postai ügyleteit.

A beszédek után a felszólalók kö-
zösen vágták át az új posta nemzeti 
színű szalagját, majd a postanyitás 
emlékére feladtak egy-egy saját kéz-
jegyükkel ellátott képeslapot.

Töltsd tartalmasan a nyarat! 
Így fejezhetnénk ki tömören a kerületi Játszó 
Szerdák és Játszó Csütörtökök filozófiáját. A cél, 
hogy a ferencvárosi gyerekek a szünidő alatt se 
maradjanak színes, kreatív program nélkül.

A József Attila-lakótelepi Játszó Szerdák szép hagyo-
mánnyá nőtték ki magukat. Nyaranta a nagyjátszótéren 
és a Csigaparkban többek között bábelőadások, kéz-
műves foglalkozások várják a gyerekeket szerda dél-
előttönként 10 órától. A szünidei programok idén már 
a Ferenc téren is megtalálhatók, ott minden csütörtök 
délelőtt játszhatnak együtt a vakációzó nebulók.

Tóth Betty, a Ferencvárosi Művelődési Központ ve-
zetője lapunknak elmondta, az új koncepcióval arra 
törekszenek, hogy Ferencváros minél több helyszínén, 
a lakótelepen és a belső városrészeken is lehetőséget 
adjanak az értékes kikapcsolódásra.

A programok ingyenesek, a gyermekeket augusztus 
14-éig minden szerdán és csütörtökön várják a József 
Attila-lakótelepen és a Ferenc téren.

Magyar Posta a Corvin Pláza 
Bevásárlóközpontban

Cím: VIII. kerület, Futó u. 37–45.
Helyszín: I. emelet
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
8.00–20.00, szombaton: 8.00–
12.00, vasárnap zárva

 
nyári élmények

– Na, milyen volt az indiános játszóház, 
Robika?
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Milyen, a turisták számára vonzó helyi nevezetességeket ismer?

Ferencvárosi séták Dél-afrikától kubáig
A Lonely Planet tizes toplistát közölt azokról a helyszínekről, ahová minden-
képpen érdemes ellátogatni Európában. A magyar főváros is felkerült a listára, 
melyen belül főként a romkocsmákat, a termálfürdőket említik érdekességként. 
Vajon az itt élők számára is kínál újabb felfedezni valókat?

Ferencváros több épülete, pontja is ki-
emelt turisztikai látványosság: a Nemzeti 
Színház, a MÜPA, a Ráday utca, a Kálvin 
tér vagy a Vásárcsarnok nélkül még Bu-
dapest felületes feltérképezése sem lehet 
teljes. Utánanéztünk, mit kínál a városrész 
nyáron a turistáknak és a kerületieknek. A 
színházak ugyan szünetet tartanak ilyen-
kor, a múzeumokban azonban pezseg az 
élet!

A Kiskörút és Nagykörút közé eső rész-
re érdemes több napot is szánni. A CNN 
amerikai hírtelevízió bloggere szerint itt 
található Európa legjobb piaca, a Nagy-
vásárcsarnok, ahol hetente más-más híres 
gasztrokultúrát mutatnak be, idén nyá-
ron például Kuba, Lengyelország, Latin-
Amerika ételeibe kóstolhatunk bele. A 
Kálvin téri református templom a refor-
mátus egyház első és legismertebb fővá-
rosi temploma. Hild József tervei alapján 
építették meg az angol születésű Zichy 
Emmanuelné Strachan Sarolta grófnő ado-
mányából. A grófnő emlékére szarkofágot 
építettek, hamvait a templom alatti kriptá-

ban helyezték el.
A Ráday utca Budapest főbb kulturális 

központja, Ferencváros egyik legrégebbi 
utcája. Az itt működő galériák, éttermek, 
bisztrók egész évben színes programokkal 
várják a látogatókat. A nagy építészek – 
Ybl Miklós, Hild József vagy Fodor Gyu-
la – házainak árnyékában egy levendulás 
limonádé is jólesik a hőségben.  

Alig pár perc sétára található az Ipar-
művészeti Múzeum szecessziós épülete. 
Nyáron több időszaki kiállítást is meg-
nézhetünk, most csak kettőt említünk: jú-
lius 9-étől az Iszlám művészet című tár-
lat ázsiai és észak-afrikai műkincseiben 
gyönyörködhetünk, A szecesszió mesterei 
kiállításon pedig a múzeum jelentős gyűj-
teményéből kapunk ízelítőt dísztárgyakon, 
ékszereken keresztül.

Nem messze innen, a Holokauszt Emlék-
központ érdekes állandó kiállítása mutatja 
be a magyar holokausztot az állam és az 
állampolgár viszonya felől. A modern épü-
lethez szervesen kapcsolódik a Páva utcai 
zsinagóga, amely egykor Budapest máso-

dik legnagyobb imaháza volt. Az em-
lékközpontra és a Zwack Múzeumra 
közös belépőjegy is váltható. Utób-
biban a látogatók a Zwack-dinasztia 
220 éves, regénybe illő történetét 
ismerhetik meg, de itt őrzik Európa 
legnagyobb, 17 ezer darabot számlá-
ló minipalack gyűjteményét is.

A ferencvárosi Duna-part is gazdag 
kulturális élményeket kínál. A Mű-
vészetek Palotájában augusztusban 
dzsessz- és swingkoncertek lesznek. 

A Ludwig Múzeumban pedig egzotikus 
fotókiállítást nézhetünk meg: Pieter Hugo 
2003 óta kizárólag a Szaharától délre fek-
vő területeken fényképez, a mindennapi 
élet foglalkoztatja a posztkoloniális Afri-
kában, képsorozatait az apartheid megszű-
nése után kialakult komplex viszonyok és 
a globális kereskedelem hatásai szövik át.

Ne rohanjunk el Ferencváros fantasztikus 
épületei mellett nyáron sem, hiszen falaik 
mögött kis szeletekben ott az egész világ 
Dél-Afrikától Kubáig!      (VB)

Szabó Zsuzsanna: - A Fő-
vám tér és a közgazdasági 
egyetem épülete a kerület 
legszebb látnivalója. Azért 
megemlíteném a közelük-
ben található Vásárcsar-
nokot is, ami az idelátoga-

tó turisták kedvelt célpontja. A tematikus 
napokra, ahol különböző népcsoportok, 
nemzetek portékáiból válogathatunk, én 
is ki szoktam látogatni, de rendszeresen 
elsétálok a Nemzeti Színházhoz is, ahol a 
kőpiramis tetejéről páratlan kilátás nyílik 
a Gellért-hegyre és a Dunára.

Bencsik Bence: - A fiata-
labbak számára az egyik 
legvonzóbb hely Ferencvá-
rosban a Ráday utca, ahol 
rengeteg étterem, kávézó, 
söröző és cukrászda várja 
a járókelőket. Én is sokszor 

beülök a barátaimmal meginni valamit. 
Gyakran előfordul az is, hogy a Nehru 
partra megyünk, ahol ugyan vendéglá-
tó-helyiség nincs, viszont a fűben heve-
részve kellemesen el lehet beszélgetni 
egymással, miközben a gyönyörű Duna-
partot csodálja az ember.

Bakos László: - Ferenc-
város leglátogatottabb 
nevezetessége szerintem 
a Nagycsarnok. Magam 
is járok oda vásárolni, és 
mindig azt tapasztalom, 
hogy a helyszínen hem-

zsegnek a külföldi turisták. A kerület 
büszkesége még a nemrégiben felújí-
tott Csarnok tér, a Ferenc tér, a Nemzeti 
Színház és a MÜPA – utóbbi kettőnek 
rendszeres látogatója vagyok, de ne fe-
ledkezzünk meg az Iparművészeti Múze-
umról, illetve a Ráday utcáról sem.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

közelebb a Dunához
Színes fabútorokon pihenhetnek a járókelők 
június közepétől a Nehru parton a Valyo (Vá-
ros és Folyó) csoport jóvoltából. A nonprofit 
szervezet önkéntesei harmadik éve lepik meg a 
budapestieket Dunatanösvény nevű kezdemé-
nyezésükkel, melynek célja, hogy a főváros fo-
lyója felkerüljön az itt élők mentális térképére. 

Ezen programon belül helyezték el azokat a 
csíkos napágyakat, amelyeken akár egy-egy 
baráti társaság is kényelmesen elfér. A hely-
színre költözött a különleges Kacsakő Bisztró 
lakókocsija is, ahol a nyár folyamán szódából 
készült frissítőkkel várják az ideérkezőket. 

A Lánchídnál ingyen wifi szolgáltatást nyúj-
tanak, és könyv-, sakk- és petanque-kölcsönzőt 
is működtetnek. Az idei Dunatanösvény kü-
lönlegessége az az interaktív fényinstalláció, 
amely a Petőfi híd pesti hídfőjénél várja a láto-
gatókat, valamint egy mobilapplikációs játék, 
amely során felfedezhető a Duna-part szépsé-
ge.

helyére került a szemét
Használhatatlanná vált elemeket, festékpatronokat, villanykörtéket, lejárt sza-
vatosságú gyógyszereket, festékes dobozokat, vegyszeres üvegeket és fáradt 
olajat gyűjtöttek össze azon a veszélyeshulladék-gyűjtési akción, amelyet jú-
nius 15-én tartottak Ferencvárosban. Az önkormányzat által szervezett ese-
mény, amit Magyarország egyik vezető hulladékgazdálkodási vállalata, az 
A.S.A. Magyarország Kft. bonyolított le, három helyszínen zajlott: a Napfény 
utcai ABC előtt, a Kerekerdő park Lenhossék utcai sarkán, valamint a Bakáts 
téren, a Polgármesteri Hivatal előtt. Az ilyenfajta akciók egyre gyakoribbak a 
kerületben, mivel a lakosság körében napról napra népszerűbb a környezettu-
datos életmód, ugyanis egyre többen vannak tisztában azzal, hogy ha a fent 
említett anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek a szeméttelepre, 
komoly természeti problémákat okozhatnak.

Zöld udvar pályázat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottsága „Zöld udvar 2013” cím-
mel pályázatot hirdet a Belső- és Középső-Ferencváros 
területén lévő társasházak részére.

A pályázat célja: A társasházak belső udvarán közös 
zöld felületek létrehozása, illetve meglévő kertek felújí-
tása, bővítése.

A pályázat formája: Vissza nem térítendő támogatás, 
melynek összege egy társasház esetében a teljes bekerü-
lési költség maximum 80%-a, de legfeljebb 500 000 Ft.

A pályázatokat 2013. szeptember 30-áig lehet benyúj-
tani az önkormányzat környezetvédelmi munkatársa ré-
szére (Vincze Attiláné, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.). 
További információk a 217-1725 telefonszámon, illetve 
a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetők.

A pályázatról bővebben a ferencvaros.hu oldalon lehet 
érdeklődni.

Társadalmi egyeztetés a bkv-járatokról
Tekintettel a városszerkezet folyamatos módosulására, a tömegközleke-
dés szervezése is folyamatosan és rugalmasan igazodik a változásokhoz. 
A kerületben lakók tömegközlekedési feltételeinek biztosítása érdeké-
ben, továbbá hogy a járatok menetrendjének megbízhatósága növeked-
jen, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közeljövőben át kívánja 
alakítani a 15-ös, a 115-ös és a 133-as autóbuszok közlekedési rendjét a 
lakosság véleményének és javaslatának figyelembevételével. A tervezett 
átalakításokról bárki elmondhatja véleményét a társadalmi egyeztetésen.

Az útvonal- és menetrend-változtatások várható eredménye az, hogy a 
15-ös autóbusz a hétköznap este és hétvégén közlekedő 115-ös autóbusz-
járathoz hasonlóan egész nap közlekedne, útja során bejárva a mai 15-ös 
és a mai 133-as autóbusz vonalát. A járat északi végállomása átkerülne 
az Árpád híd M végállomásról az M3-as metró Gyöngyösi utca megálló-
jához. A tervek között szerepel az is, hogy az új útvonalon a hét minden 
napján közlekedő 115-ös járat déli végpontját áthelyezik a Boráros tér H 
végállomásról a Kálvin térre.

A Budapesti Közlekedési Központ weboldalán a „Tömegközlekedés” 
menüpontban elérhető „Társadalmi egyeztetés” rovatban részletes tájé-
koztatást kaphatnak a tervezett változásokról és a lehetséges alternatí-
vákról. A BKK munkatársai ezúton várják az ügyfelek véleményét és 
meglátásait írásban az egyeztetes@bkk.hu e-mail címen.
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kérdezze polgármesterét!
Ismét a 9.tv vendége volt dr. Bácskai János polgármester június 25-
én. Az élő adásban a stáb köszönetet mondott a ferencvárosi képvise-
lő-testületnek, ugyanis 2013 szeptemberétől várhatóan nemcsak ana-
lóg módon, hanem digitálisan is fogható lesz Ferencváros televíziója, 
amelyhez a szükséges eszközök beszerzését a képviselők a júniusi 
ülésen, a költségvetés módosításának részeként szavazták meg.

A főváros legújabb városrehabilitációs pályázatával kapcsolatban a 
polgármester elmondta, a kerület a Bakáts tér megújítására szeretne 
pályázatot benyújtani. A végleges tervek elkészítése előtt egyeztet-
nek a plébániával, a Bakáts téri iskola vezetésével és a környéken 
élőkkel is. A fő cél, hogy minél több zöld felület legyen a téren, a 
Bakáts utcát pedig sétálóutcává alakítanák át. Sikeres pályázat esetén 
a kerület régi álma valósulna meg azzal, hogy a Nehru part is meg-
újulna.

Kérdezze Polgármesterét! című műsorral legközelebb szeptember-
ben jelentkezik Ferencváros televíziója. Nyáron is várják a nézői kér-
déseket a 218-2121-es üzenetrögzítős telefonszámon.

akTuális

KÖZLEMÉNYEK

Törvényi változások
Mint ismeretes ez év elejétől a közigazgatás átalakítása nyomán megalakultak a járási – Budapesten a fővárosi kor-
mányhivatal részeként a kerületi – hivatalok, ahol kényelmesebb körülmények között, egyetlen helyen többféle ügyet 
intézhetnek az emberek. Miközben egyszerűbbé vált az ügyintézés, az átalakítással pénzt is megtakarít az állam.

A korábban a kerületi önkormányzatok által ellátott államigaz-
gatási feladatokat a fővárosban átvették a kerületi hivatalok. A 
feladatokkal együtt az azok ellátásához szükséges eszközök, he-
lyiségek az állam ingyenes használatába kerültek, erről a 2012. 
évi XCIII. törvény (Jtv.) rendelkezik. Egy kormányrendelet azt is 
rögzíti, hogy az ingyenes használatba adásról a települések pol-
gármesterei és a kormányhivatal kormánymegbízottja állapodnak 
meg. Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. 
október 25-i ülésén tárgyalta meg és hagyta jóvá a IX. kerületi 
hivatal létrejöttéhez szükséges megállapodást.

A kerületi hivatalok kialakításával kapcsolatban Deutsch László, 
a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület elnöke 2013. június 21-én 
nyílt levélben kért tájékoztatást dr. Bácskai János polgármester-
től. Kérdései arra vonatkoztak, hogy Ferencváros Önkormányzata 

kért, illetve kapott-e ellentételezést a „kisajátított okmányirodá-
ért” – külön kitért az átadott számítógépeknek, az okmányirodai 
dolgozók kiképzésének és a helyiségek használatának költségeire.

A polgármester válaszában hangsúlyozta: a törvények értelmé-
ben „kisajátítás”-ról nem beszélhetünk, így a kisajátításból eredő 
ellentételezésről sem. Az okmányiroda épületét a Fővárosi Kor-
mányhivatal ingyenesen használja, ám a működésével, üzemel-
tetésével felmerülő költségeket viseli. Az Okmány Csoport és a 
gyámhivatal által ellátott valamennyi feladat a kerületi hivatal 
hatáskörébe került át, az itt foglalkoztatott köztisztviselők mind-
egyikét átvette a hivatal. Az okmányiroda működését biztosító 
informatikai infrastruktúra karbantartását a Belügyminisztérium 
biztosította és biztosítja jelenleg is – olvasható dr. Bácskai János 
válaszában.

Új tanév – új rajzok – új füzetcsomag
Idén is füzetcsomagot kapnak a ferencvárosi diákok

Minden tanévkezdés számos 
izgalmat tartogat a gyerme-
kek és a szülők számára, akik 
az előző tanévet kipihenve, 
felfrissülten várják az első ta-
nítási napot. Az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően 
Ferencváros Önkormányzata 
a 2013/2014-es tanév kez-
déséhez is gyermekrajzokkal 
díszített füzetcsomagot bizto-
sít a kerületben lakó nappali 
tagozatos tanulók részére. A 
füzetborítókon – az elmúlt 
esztendőkhöz hasonlóan – 
a kerületben meghirdetett 

rajzpályázatok legjobb rajzai 
láthatók. Reméljük, ezzel is 
sikerül vidámabbá tenni az 
iskolai füzetek megjelenését, 
és  kedvet csinálni az egész 
éves szorgalmas, kitartó tanu-
láshoz.

A füzetek belső borítólapján 
a rajzokat készítő gyermekek 
nevei olvashatók. A füzetek 
gyártását és a csomagok ösz-
szeállítását ezúttal is a FESZOFE 
Kft. végzi, munkát biztosítva 
ezzel jó néhány csökkent mun-
kaképességű dolgozónak.

Ferencváros Önkormányzata

Tankönyvtámogatás a kerületi iskolásoknak
Az új köznevelési struktúra bevezetésének ered-
ményeként felmenő rendszerben ingyenes tar-
tós tankönyveket biztosít az állam a diákoknak. 
Szeptembertől először az általános iskolák első 
osztályos tanulói részesülnek ebben a támogatási 
formában.

A kerületben ezen felül Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencváros Önkormányzata tankönyvtámo-
gatást biztosít a kerületi állandó lakóhellyel ren-
delkező nappali tagozatos iskolában tanuló azon 
gyermekek részére, akiknek nem jár gyermekvé-
delmi vagy egyéb állami támogatás, és kerületi 
működtetésű vagy egyházi fenntartású közne-
velési intézményben folytatják tanulmányaikat a 
2–12. évfolyamokon. A támogatást a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tan-
kerületén keresztül biztosítja az önkormányzat. 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben 
ferencvárosi állandó lakóhellyel rendelkez-
nek, továbbá a fentiek szerinti támogatás-
ra jogosultak, de a tankönyv vásárlásához 
csekket kaptak, szíveskedjenek befáradni 
a már befizetett vagy a még ki nem fize-
tett csekkel és a tanuló lakcímkártyájával 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti IX. Tankerületének székhelyére 
(1096 Bp., Lenhossék u. 24–28. IV. 423., 
425. T.: 215-1077/452, 322).  

Ez a támogatási forma Ferencváros Önkormány-
zata által önként vállalt feladat, mely a ferenc-
városi diákok iskolakezdését hivatott támogatni, 
ezzel is könnyítve a családok beiskolázással kap-
csolatos terheit.

(Ferencváros Önkormányzata)

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a műsort.
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önt érinti? 
Digitális  
átállás!
Pontos adatok nem áll-
nak rendelkezésünkre, 
de néhány száz, esetleg 
egy-két ezer családot 
a Ferencvárosban is 
közvetlenül érinthet a 
közelgő digitális átállás, 
amelynek időpontja 
július 31.

Magyarországon a televíziózás lassan 
60 éves múltra tekint vissza. A kezde-
tektől fogva analóg jelekkel történt a 
műsorszórás. A tudomány és a technika 
azóta sokat fejlődött ezen a területen is. 
A digitális átállással az elavult analóg 
sugárzást a korszerű digitális váltja fel.

A változás főként azokat érinti, akik 
jelenleg még hagyományos szoba- vagy 
tetőantennával nézik az analóg földfel-
színi adást, azaz előfizetési díj nélkül 
tévéznek, és kizárólag az M1, a TV2 és/
vagy az RTL Klub adásait tudják fog-
ni. Ők a Ferencvárosban július 31-e, az 
analóg sugárzás lekapcsolását követő-
en csak akkor tudják elérni a jelenlegi 
adásokat, ha beszereznek egy megfelelő 
jelátalakító eszközt, vagy ha olyan új 
tévékészüléket vásárolnak, amely ezt a 
megfelelő vevőegységet már beépítve 
tartalmazza.

A fejlettebb digitális sugárzás jobb 
kép- és hangminőséget biztosít, és 
különböző kiegészítő szolgáltatások 
igénybevételét is lehetővé teszi. Érdek-
lődni lehet a Nemzeti Média és Hír-
közlési Hatóság ingyenes zöldszámán: 
06/80/38-39-40.

igazgatási szünet
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzatának képviselő-testülete 2013. au-
gusztus 5. napjától augusztus 16. napjáig 
igazgatási szünetet rendelt el.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási 
szünet időtartama alatt zárva tart, azonban 
a Közszolgáltatási Iroda, a Posta Shop és a 
Humánszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálata 
nyitva tart az Önök számára, hogy ezen idő 
alatt is biztosítsuk ügyeik elintézésének fo-
lyamatos ellátását.

2013. augusztus 5–16. között ügyfélfoga-
dási rendünk az alábbiak szerint alakul:
• Közszolgáltatási Iroda Anyakönyvi 

Csoport (Bakáts tér 1.)
• Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport 

(Bakáts tér 14.)
• Ügyfélszolgálati Kirendeltség (Torony-

ház 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
• Ügyfélszolgálati Kirendeltség  

(Ecseri u. 19.)
Kedd: 8.00–16.00

• Posta Shop nyitva tartása:
Hétfő: 8.00–18.00, 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.)
Eseti támogatási Csoport
Rendszeres ellátási Csoport
Intézményfelügyeleti Csoport
Hétfő: 8.00–18.00, szerda: 8.00–16.00

Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás 
ezen szervezeti egységeknél csökkentett 
létszámmal történik, az esetleges várako-
zásért Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét 
és megértését kérem.
Köszönettel: dr. Nagy Hajnalka jegyző s.k.

Tájékoztató a nyári szociális  
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
A nyári időszakban – 2013. június 17. nap-
jától augusztus 16. napjáig – Ferencváros 
Önkormányzata meleg étkezést (ebédet) 
biztosít a rászoruló gyermekek számára 
(az étkezést csak azok a gyerekek vehetik 
igénybe, akik rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülnek, valamint 
még nem töltötték be 18. életévüket).

A nyári szociális gyermekétkeztetés ellá-
tására kijelölt kerületi intézmények:
Belső-Ferencváros: József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.)
Külső-Ferencváros: Weöres Sándor Álta-
lános Iskola (1098 Budapest, Lobogó u. 1.)

Az étkezést igénybevevőket kérjük, hogy 
keressék fel az étkezésre kijelölt iskolát a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
igazoló határozatukkal, és igényeljék meg 

az étkezést (ebédet).
Tájékoztatjuk Önöket, ha a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményük lejár, 
nem tudjuk sem ingyenesen, sem térítés 
ellenében biztosítani gyermekük számára 
az ebédet.

További kérdéseikkel kapcsolatban ke-
ressék fel bizalommal a Humánszolgálta-
tási Irodát személyesen vagy telefonon az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
rosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgál-
tatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 
24–28.

Tel.: 215-1077/317, fax: 217-7105., 
e-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–18 óra, kedd, 
szerda, csütörtök: 8–16 óra, péntek 8–12 
óra.

a iX. kerületi rendőrkapitányság által leginkább keresett személyek!
Ha érdemleges információval rendelkezik, hívja a 06/1/455-4800 telefonszámot! A bejelentő adatait a rendőrség titkosan kezeli.

KÖRÖZÖTT SZEMÉLYEK

Olvassa be 
telefonjával a 
QR-kódot, és 
tekintse meg 
a digitális át-
állásról szóló 
információs 

videót.

Gersei
Tamás

Rácz
Gábor

Kalmár
László

Tömöri
Tünde

Doroszlai
Imre

Piros
Attila

Piros
Ernő

Nagy
Dávid

Ládi
Gyula

Nagy
Zsolt
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a nagy elődökre emlékeztek
Sikert sikerre halmozott a ferencvárosi labdarúgás az 
elmúlt 114 évben, sok kiváló játékos futott ki a pályára a 
klub mezében. A Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület 
rendszeresen megemlékezik a dicső múltról, az egykori 
kitűnő futballistákról.

A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején játszott egy lobogó 
hajú csatár a Fradiban, akit remek cselei, kiismerhetetlen játéka 
miatt szerettek a szurkolók. A később az FC Bruges színeiben 
BEK-döntőn is szereplő Kű Lajos – aki 2004-ben az Aranycsapat 
Alapítvány elnökeként meghirdette a Kárpát-medence diáksport-
jának felemeléséért indított mozgalmat – július elején ünnepelte 
65. születésnapját a Nagy Béla-emlékszobában, többek között a 
régi játszótársakkal. 

Az ünnepségen dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere, 
az NBHE elnökségi tagja és Szeneczey Balázs főpolgármester-he-
lyettes köszöntötte őt, de eljött az évfordulós találkozóra Grosics 
Gyula, Fenyvesi Máté, Ambrus Miklós és még jó néhány korábbi 
kiváló sportember,  többek között Springer Miklós, a klubalapító 
unokája, valamint a zenész-énekes Tolcsvay Béla, aki egy dallal 
kedveskedett Kű Lajosnak.  

Néhány nappal később ismét összegyűltek a hagyományőrzők a 
Bécsi utcában. Egyrészt felköszöntötték a 92 éves Rudas Ferencet, 
az FTC legidősebb volt sportolóját, a klub örökös bajnokát, aki 
idős kora ellenére is remek humorral szemléli a világot és figye-
lemmel kíséri a mai Fradival történteket, másrészt két nagysze-
rű csapatra emlékeztek. Száz évvel ezelőtt, 1913-ban sorozatban 

ötödször lett bajnok a Ferencváros, első ízben nyerte meg a Ma-
gyar Kupát, Schlosser Imre pedig gólkirály lett. Ötven esztendeje, 
1963 tavaszán nagy sikernek örülhettek a drukkerek, tizennégy 
évvel a legendás csapat szétszedése után ismét bajnokságot nyert 
a Fradi. Ez utóbbi gárda még élő tagjai közül többen is eljöttek a 
közös ünneplésre.                         (M. S.)

változások a vízben
Az utóbbi években 
hagyományaihoz mér-
ten gyengén szerepelt a 
Ferencváros vízilabdacsa-
pata a magyar bajnokság-
ban, amelynek nem kis 
mértékben anyagi okai 
voltak. Az új évadra azon-
ban megerősödni látszik 
az együttes, nyáron több 
remek játékos igazolt a 
Népligetbe.

A legutóbbi szezonban vízbe 
szállt pólósok közül távozott 
Illés, Sánta és Pijetlovic. Ér-
kezett a 26 éves Szabó Bo-
tond, aki a romániai Oradea 
gárdájával úgy lett bajnok és 
kupagyőztes, hogy 98 góllal 
járult hozzá a sikerekhez. A Fradi játékosává vált 
a 27 esztendős kapus, Gárdonyi András, az egy-
kori junior vb-ezüstérmes az előző évet a spanyol 
élvonalbeli Matarónál töltötte. A 19 éves Sala-
mon Attila a Vasastól került a Ferencvároshoz, 
míg a 27 esztendős Bóbis Máté a Pécsi VSK-tól 
jött, ahol 59 gólt szerzett legutóbb.

Távolabbról is érkeztek vízilabdázók a zöld-fe-
hérekhez. Az ausztrál válogatottat erősíti az egy-

aránt 23 éves Joel Swift center és Tyler Martin 
védő. Szintén a kontinensnyi országot képviseli 
a világversenyeken a 22 esztendős Aidan Roach, 
aki játszott már Szerbiában és Montenegróban is, 
utóbbi helyen bajnok is lett a Budva csapatával.

A Fradi kerete ezzel véglegessé vált, Varga 
Zsolt együttese július 15-én kezdi meg a felké-
szülést az új idényre.

(m) 

egy ugró,  
három érem
Tíz fiatal képviselte Ferenc-
várost az idei ifjúsági atlé-
tikai országos bajnokságon 
Zalaegerszegen, közülük 
Lapite Rajmund kiemelke-
dően szerepelt.

Az ifjú sportember remek 
formában érkezett az ob-
re, nem sokkal korábban 
ugyanis az U18-as váloga-
tott tagjaként megnyerte a 
cseh–szlovák–magyar hár-
mas viadalt Csehország-
ban. Ezúttal is bizonyította, 
szép jövő áll előtte, három 
szám eredményhirdetésén 
is felállhatott a dobogó-
ra. Hármasugrásban 14,60 
m-es egyéni csúccsal győ-
zött, magasugrásban szintén 
egyéni legjobbját felülmúl-
va, 195 cm-rel lett bajnok, 
míg távolugrásban bronzér-
mes lett.           (m)

Szabó Botond
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MOZDULJ VELÜNK!

Fizess Fradi-utalvánnyal!
A világon egyetlen futballklub sem ren-
delkezett saját utalvánnyal – egészen jú-
lius elejéig. Ekkor mutatták be a nyilvá-
nosságnak a Ferencvárosi TC és a Puebla 
Tanácsadó Kft. régóta tartó együttműkö-
désének köszönhetően megszületett Fra-
di-utalványt.

Az egyedülálló termék a két fél együtt-
gondolkodásának eredményeként jött lét-
re, és aki ezt használja, azon kívül, hogy 

különböző kedvezményben részesül az 
elfogadóhelyeken, a zöld-fehér egyesüle-
tet is támogatja. A Puebla által működte-
tett utalványtőzsdén az ügyfelek megvá-
sárolhatják, illetve cserélgethetik egymás 
között a Fradi-utalványt.

A világújdonsághoz rövidesen egy-
re több helyen lehet majd hozzájutni, és 
folyamatosan bővülni fog az elfogadó-
helyek száma is. Ami már biztos: a kibo-

csátó szerződést kötött már többek között 
egy hipermarkettel, egy utazási irodával 
és egy sportruházati céggel.

A Fradi-utalványt bemutató sajtótá-
jékoztatón azt is bejelentették, hogy a 
Ferencváros szakmailag segíti a Puebla 
tulajdonában lévő salgótarjáni futballklu-
bot, amelyből a legtehetségesebb fiatalok 
a zöld-fehérekhez kerülhetnek.

(TZA)

nyolcvan év tisztelete
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte a közelmúlt-
ban az egykori kiváló vízilabdázó, Ambrus Mik-
lós. Az 1964-es tokiói olimpián aranyérmet nyert 
magyar válogatott kapusa Egerben kezdte pálya-
futását, 1953-ban került az akkor Bp. Kinizsi nevet 
viselő Fradihoz, és egy rövid ausztráliai kitérőtől 
eltekintve végig hű maradt a klubhoz.

A kitűnő kapus tiszteletére jelent meg az „Ambrus – egy 
ferencvárosi hálóőr a történelem sodrásában” című könyv, 
melynek főtámogatója Ferencváros Önkormányzata. A 
már több Fradi-vonatkozású könyvet készítő Fűrész Attila 
szerkesztésében napvilágot látott kötet végigkíséri Ambrus 
Miklós életét a háború árnyékában eltöltött gyerekkortól kezdve. Megtudhatjuk, hogyan 
szembesült a zűrzavaros kor kegyetlenségeivel, miként lett belőle pólós és kapus, milyen 
érzések kavarogtak benne, amikor tizenhat évesen először védett az első osztályban.

Huszonkét esztendős korában lett válogatott, és tizenhárom éven keresztül védte a leg-
jobbak kapuját, összesen ötven alkalommal. Természetesen a könyvben szó esik az 1956-
os forradalom utáni külföldre távozásáról és visszatéréséről, amely során a ferencvárosi 
futballistákkal hajóval utazott hazafelé heteken át. Itthon hamar újra a csúcsra ért, majd 
találkozott élete nagy szerelmével, a kétszeres magasugróbajnok Keresztes Mártával, 
akivel ma is boldogan él. Külön fejezet foglalkozik pályafutása legnagyobb sikerével, a 
tokiói olimpián szerzett bajnoki címmel.

Harmincöt évesen hagyta abba a vízilabdázást, de a sporttól nem szakadt el. Tevékeny-
kedett a szövetségnél, a Ferencvárosnál, a civil életben pedig vállalkozóként dolgozott. A 
könyvben megszólal fia, a vízilabdázóként legnagyobb sikereit szintén a Fradiban elérő 
Tamás, aki ma is a klubban ténykedik.

„Mindig úgy gondoltam, a Ferencváros több mint egy klub… Ausztráliából a Ferencvá-
ros miatt tértem vissza… Szeretem a családomat, szeretem a sportot, szeretem a Ferenc-
várost” – mondja Ambrus Miklós a kötet végén.     (M.S.)

honatyák a focipályán
A zöld-fehérek nyerték meg a Múzeu-
mok Éjszakáján a Puskás Ferenc Stadi-
onban megrendezett Zugló–Ferencváros 
gyermek labdarúgó-mérkőzést. A meccs 
végeredménye 2–1 lett. Nem volt ennyire 
örömteli a felnőtt parlamenti futballvá-
logatott szereplése, a magyar politikusok 
ugyanis négy induló közül az utolsók let-
tek az idei EU parlamenti focitornán. Az 
első helyen a horvátok végeztek, másodi-
kak a törökök, harmadikak pedig a szerbek 
lettek. A bronzmérkőzésen Bácskai János 
polgármester az első félidő közepén egy 
ütközés következtében lesérült, így a to-
vábbiakban nem tudta folytatni a játékot, 
így az önkormányzat részéről Varga József 
alpolgármester játszott tovább. A meccs ti-
zenegyesekkel dőlt el, és sajnálatos módon 
a nemzeti válogatott 4–2-re alul maradt a 
szerbekkel szemben.

(szd)

családi nap a népligetben
Az FTC-Ybl Tervező férfitorna-szakosztálya 
hagyományos családi napja a tornacsarnokban 
kezdődött a gyerekek Neumo-kupa elnevezésű 
versenyével. Az erőpróba végén Takács Tibor, a 
szakosztály elnöke adta át az érmeket a boldogan 
feszítő dobogósoknak. Ezután a csarnok mellet-
ti területen köszöntötte és dicsérte meg az ifjú 
tornászokat és családtagjaikat Kubatov Gábor, 
a Ferencváros elnöke. A szülők találkozhattak a 
gyermekeik színvonalas sportolását segítő szak-
emberekkel, valamint a szakosztály támogatóival. 
A népligeti családi nap zenés-táncos mulatsággal 
zárult.           (m)
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több mint fél évszázad a Bakátson
A Schöpf-Merei Kórházban született, a Bakáts téri Általános Iskolában diákoskodott, ma ugyanott tartja fogadóóráit 
is, sőt, a téren álló templomba jár istentiszteletre. Beszélgetésünket egy templom melletti padon kezdtük Zombory 
Miklóssal, Belső-Ferencváros önkormányzati képviselőjével.

• Milyen élményei kötődnek a térhez gyermekkorából?
A Bakáts tér és Belső-Ferencváros az életem fontos helyszíne. 

A Schöpf-Merei Kórházban születtem, 1947-ben. Később itt látta 
meg a napvilágot a lányom, sőt, nem sokkal a kórház bezárása 
előtt az unokám is. Gyermekként megéltem az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc néhány momentumát. Tragikus volt látni 
a szétlőtt épületeket az Üllői úton, a Ferenc körúton. A saját, Ló-
nyay utcai házunk is kapott lövéseket, ugyanis az egyik tankra 
Molotov-koktélt dobtak, az azután érkező tankból pedig körbelőt-
ték az épületeket. A Bakáts téri templomot is érték lövések, ezért 

az akkori pap az altemplomban tartotta az istentiszteleteket, és ott 
imádkoztunk azért, hogy minél előbb fejeződjék be a harc.
• Mennyit változott a tér az évtizedek során?
Szerencsére nem sokat, a Bakáts téren ugyanezek az épületek áll-

tak. Belső-Ferencváros megmaradt a maga patinájában, a Nehru 
partra már a szüleim is kijártak friss levegőt szívni. Természetesen 
a forgalmi rend változott, manapság a sok autó miatt az utak egy-
irányúak. Amikor kocsim lett a hatvanas években – egy szovjet 
Volgám –, három jármű állt az utcánkban: egy állatorvosnak, egy 
fogorvosnak és nekem volt autóm a Lónyayban. Gépkocsiveze-
tés elméletet és gyakorlati vezetést tanítottam 1978-ig, majd tanár 
lettem, igaz, egy másik kerületben, de akkor is végig itt laktam.
• Napjainkban már nem tanít, de nyugdíjasként is aktív életet 

él és dolgozik a kerületrészért.
1994-ben az önkormányzat oktatási bizottságában külsős tag 

lettem, majd 1998-tól minden alkalommal megválasztottak Bel-
ső-Ferencváros önkormányzati képviselőjének. Elértem, hogy 18 
év után ismét megáll a Mester utcai rendelő előtt a villamos, és 
kijártam, hogy gyalogosátkelőhely létesüljön a Boráros téren, a 
Szabó Ervin könyvtárnál. Mégis legnagyobb sikeremnek azt tar-
tom, hogy számos lakónak segíthettem szociális vagy más méltá-
nyossági ügyekben. Fogadóóráimat pedig ugyancsak itt, a Bakáts 
téri iskolában, a könyvtárban tartom.

(TZA)

helytörténeti kvíz
Az alábbi kérdések a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, Ferencváros történetéhez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Melyik kerületrészt nevezzük Belső-Fe-
rencvárosnak?
A) a Kiskörút és a Haller utca közöttit B) 
a Kiskörút és a Nagykörút közöttit C) a 
Nagykörút és a Határ út közöttit
2. Melyik út határolta régen a várost?
A) Haller utca B) Illatos út C) Határ út
3. A Nagycsarnok Pecz Samu építész, 
műegyetemi tanár tervei alapján készült 
el 1897-ben, a szomszédos közgazdasági 
egyetemmel együtt. Mekkora az alapterü-
lete?
A) kb. 5 ezer négyzetméter B) kb. 10 ezer 
négyzetméter C) kb. 15 ezer négyzetméter
4. 1872-ben avatták fel a 19. század végi 
Budapest egyik legnagyobb vállalkozását, 
a Közvágóhídat. Miért döntöttek úgy, hogy 
megépítik a vágóhídat a Soroksári úti szán-
tóföldeken?
A) lendíteni akartak az élelmiszeriparon  
B) marhahúshiány volt C) közegészség-
ügyi oka volt, a városban vonuló állatok 
betegségeket terjesztettek
5. A budapesti Közvágóhíd szobrai ere-

detileg kőből készültek, Reinhold Begas 
berlini szobrász készítette őket 1874-ben, 
majd Sződy Szilárd javításai után bronzból 
öntötték újjá 1937-ben. Mit ábrázolnak?
A) szarvasmarhákat lefékező fiúkat B) 

hentest, amint lesújt a bárddal C) Dionü-
szosz, a „Bika Isten” rituáléját
Előző lapszámunk nyertese: Tóth Kata-
lin. Gratulálunk! A helyes megfejtés: 1 – 
A; 2 – C; 3 – B; 4 – B; 5 – C
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A lakosság ötöde szépkorú
Az idősügyi helyzet javítása érdekében Hoffmann Tamás, Újbuda polgármesterének kezdeményezésére 
keretmegállapodást írt alá Ferencváros Önkormányzata és további tizenhárom önkormányzat június 17-én Újbudán. 

A felek megállapodása egy 
másfél éves együttműködési 
és egyeztetési folyamat záró-
akkordjaként többek között 
az időseket érintő társadalmi 
szemlélet javítására, az idős-
kor értékeinek hangsúlyozásá-
ra, a minőségi időskorral kap-
csolatos jó gyakorlatok, tudás 
és tapasztalatok megosztására, 
valamint az időseket érintő he-
lyi, illetve országos jogi sza-
bályozás előmozdítása érde-
kében tett szakmai javaslatok 
elkészítésére vonatkozik.

– Elkezdtük vizsgálni, hogy 
a fővárosi kerületekben milyen idősügyi 
események zajlanak, és így jutottunk el 
Újbudához. Az együttműködés olyannyi-
ra jól sikerült, hogy segítségünkre voltak 

a saját koncepciónk elkészítésében is – 
mondta Formanek Gyula alpolgármester, 
aki Ferencváros részéről látta el kézjegyé-
vel a dokumentumot. 

A IX. kerületben kiemelt te-
rület az idősügy, ezért az ön-
kormányzat a meglévő szoci-
ális háló és egyéb, időseknek 
adható szociális juttatások 
mellett kidolgozta A teljesség 
felé nevet viselő idősügyi kon-
cepciót, melynek szabadidős 
tevékenységi programok szer-
vezése, illetve az azokon való 
aktív részvétel előmozdítása a 
célja. 

Egy 2011-es felmérés szerint 
megközelítőleg 54 000 ember 
él Ferencvárosban, mintegy 
21%-uk betöltötte már a hat-

vanadik életévét. A József Attila-lakótele-
pen a legnagyobb az idősek aránya, ott a 
lakosság 27%-a szépkorú.

(KE)

Aktív szerepvállalás
Harmadik alkalommal ült össze a 2012 tavaszán életre 
hívott Egyházi Kerekasztal Ferencvárosban, melyre az 
Országgyűlés által elismert egyházak kerületi közössé-
geinek vezetői kaptak meghívást: katolikus, reformá-
tus, evangélikus, zsidó, pünkösdi, unitárius és buddhis-
ta közösségek képviseltették magukat. 

Formanek Gyula 
alpolgármester 
az elmúlt fél év 
egyházakat érin-
tő eseményeiről 
szólva elmondta, 
Erdő Péter bí-
boros tavasszal 
látogatást tett a 
Külső-Ferencvá-
rosi Szent Kereszt Plébánián, és a templom épületén kívül fel-
kereste a plébánia területén működő Weöres iskolát és a Friss 
utcai idősek otthonát is. Szó esett a Református Zenei Feszti-
válról is, amely egyre nagyobb tömegeket vonz a Bakáts tér-
re. A megbeszélésen elhangzott, hogy egyházi közösségek is 
egyre gyakrabban vesznek részt kerületi rendezvényeken.

Az önkormányzat által kiírt pályázatok kiegészítő forráshoz 
juttatták a közösségeket templomaik felújítására, állagmeg-
óvási munkálatok elvégzésére, továbbá karitatív és közösségi 
tevékenységekre, táborok szervezésére. A közösségek vezetői 
megköszönték a 9.tv munkáját, amellyel megkezdte a kerületi 
egyházi közösségek bemutatását, és elhangzott, hogy a Fe-
rencváros újság hasábjain is egyre gyakrabban olvashatnak 
egyházakkal, vallással kapcsolatos írásokat. Dr. Bácskai Já-
nos polgármester elmondta: az egyházak nagyon aktív sze-
repet vállalnak a kerület életében, ezért is fontos és értékes 
minden információ, amit közvetíteni tudnak az önkormányzat 
felé.        (TZA)

Idősügyi 
programajánló
Természetjáró túra 
– Természeti értékek 
Szigetszentmiklóson

Július 18. 9.00
Táv: 3 km
Találkozás: a Soroksári úti OBI 
előtt (A Ráckevei HÉV közvá-
góhídi végállomásánál)
Előzetes regisztráció a 
ftesetatura.hu honlapon vagy 
a 70/212-1288-as telefonszá-
mon!

Gyógytorna

Július 31. 11.00
Dési Művelődési Ház (Torony-
ház u. 17/B)
Mozgásszervi betegségek meg-
előzésére gyógytornász által 
tartott foglalkozás

Természetjáró túra – 
Látogatás a Veresegyházi 
Medveotthonban

Augusztus 3. 9.00
Táv: 2 km
Találkozás: a Nyugati pályaud-
varon a II. vágány végénél

Vízitorna
Augusztus 14. 11.00
Ferencvárosi 
Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)

Természetjáró túra – Iro-
dalmi séta és gyógyfürdőzés 
Leányfalun (ebéddel)

Augusztus 15. 9.00
Táv: 2 km
Találkozás: 3-as metró Város-
kapu megálló pénztáránál
Előzetes regisztráció a 
ftesetatura.hu honlapon vagy a 
70/212-1288-as telefonszámon!

Gyógytorna
Augusztus 28. 11.00
Dési Művelődési Ház (Torony-
ház u. 17/B)

Változás az éves idősügyi 
programnaptárban!

A meghirdetett mozgásszervi beteg-
ségekről és cukorbetegségről szóló 
orvosi előadások a nyár folyamán 
(07.25., 08.13., 08.29.) szünetelnek, 
szeptember 10-étől indulnak újra.



Ferencváros12 kultúrA

kígyózó mécsesek a kultúra 
éjszakáján
Országszerte 350 intézmény várta nyitott ajtókkal az érdeklődőket június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján. A gyűj-
teményeket és kiállítótereket ez alkalommal több mint 356 ezer látogató kereste fel. Ferencvárosban Virágünnep és 
Bloomsday is színesítette az eseményt.

A kerületben különleges esti program 
kísérte a Múzeumok Éjszakáját. A Rá-
day utca Virágünnepe számos környe-
zetvédelmi és kulturális rendezvénynek 
adott otthont. A szervezők – a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara, va-
lamint a Ráday Soho Egyesület – célja 
az volt, hogy teret biztosítsanak a kü-
lönféle környezetbarát és -kímélő lehe-
tőségeknek, a helyi történelmi értékek, 
illetve a különböző zenei irányzatok 
megismerésének. 

Már délután négy órától kiállítások 
várták az érdeklődőket az Erlin Galéria, 
a 2B, az Art9, a Szent Ferenc-templom 
termeiben. A meghosszabbított nyitva 
tartás és a programokkal feldobott tár-
latvezetések mellett szerveztek ingye-
nes kulturális sétákat is. Az Iparművé-
szeti Múzeum és a Bakáts tér, Ráday 
utca összekötő állomásaként szolgált a 
Tárt Kapu Galéria, ahol este 10 óráig 
várták a látogatókat.

A Virágünnepet először rendezték meg, 
szorosan együttműködve az iparművé-
szekkel és az utca vendéglátóhelyeivel. 
A Rádaynak érdeke is az összefogás: 
mint ahogyan az a megnyitón elhang-
zott, ha idegenvezetést, tematikus prog-
ramot hirdetnek meg, könnyebb vissza-
csábítani azokat, akiket a metróépítés öt 
éve elriasztott a környékről.

A Virágünnephez kapcsolták a Ráday 
utcai Bloomsdayt is, amelynek fő hely-
színe a 2B Galéria volt. James Joyce 
nagyregénye, az Ulysses 1904. június 
16-án játszódik, az ünnep neve a főhős-
re, Leopold Bloomra utal. Utcazenével 
idézték meg az 1920-as évek hangula-
tát, felolvasások, bemutatók gazdagí-
tották az eseményt. A legkülönlegesebb 
élményt azonban mégis az este 10-kor, 
a program lezárásaként meggyújtott mé-
csesek nyújtották, amelyek végigkígyóz-
tak a Ráday utcán.                        

(KM)

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény június 24–30. között adott otthont a XV. 
Vonós és Zongora Mesterkurzusnak. A tizenötödik alkalom-
mal megrendezett mesterkurzus idén először a zongora iránt 
érdeklődő zenetanárokat és diákokat is várta. Kokas Ágnes 
köszöntőjében elmondta, a zeneiskola és az iskolai alapít-
vány közösen rendezi a kurzust, melyre mintegy száz gye-
rek és harmincöt zenetanár, illetve érdeklődő szülő érkezett, 
48 településről.

Az ember tragédiája című Madách-mű színpadi változatában 
való szerepléséért kapott elismerő oklevelet dr. Bácskai János 
polgármestertől három kerületi diák. A színdarabot év elején 
adták elő helyi iskolások a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban. A kitüntetéseket, amelyek odaítéléséről közönségszavaza-
tok alapján döntöttek, június 25-én vehették át az érintettek: 
Margilius Dávid, a Novus Gimnázium, Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészoktatási Intézmény, Albu Henrietta, a Harsá-
nyi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, valamint 
Dóri Zorán, a Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola tanulója.

kitüntették a 
színészpalántákat

Mesterkurzus

Az Iparművészeti csarnoka a 
Múzeumok Éjszakáján
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Goethe Intézet 
1988 óta
25 évvel ezelőtt nyílt meg Budapesten a Goethe 
Intézet, Ferencváros szívében, a Ráday utcában 
pedig 2006 februárjától működik.

Az évforduló alkalmából június 25-én ünnepséget tar-
tottak, amelyet Jutta Gehrig igazgatónő nyitott meg. 
Szerinte abban rejlik az intézmény különlegessége, hogy 
párbeszédben történik a munka, illetve a kulturális prog-
ramok, a nyelvtanfolyamok, a továbbképzések mind 
intenzív párbeszéd során alakulnak ki. Hangsúlyozta, 
a kiemelkedő szaktudású német és magyar anyanyelvű 
munkatársak nélkül nem lenne ilyen sikeres a tanítás.

A németországi nagykövet, dr. Matei I. Hoffmann is 
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, aki úgy vélte, a 
Goethe Intézet már 25 éve része Budapest arculatának, 
kulturális találkozópontként szolgálja a fővárost. A dip-
lomata kivételes alkalomnak tekintette 1988-at, amikor 
az akkori Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar 
Népköztársaság közötti megállapodás értelmében létre-
jöhetett a nyelviskola.

Az intézmény 25 éves fennállásának alkalmából szer-
vezett eseményen közös emlékkönyvet készítettek az 
intézet történetéből, kedvcsináló nyelvórákat adtak, 
tárlatvezetéseket tartottak Willy Römer fotókiállításán, 
német nyelvű filmeket vetítettek, a gyermekeket pedig 
játszósarokkal, arcfestéssel és Peppino bohóccal várták. 
Németország a világ 93 országában 158 Goethe Intézetet 
működtet.

Ferencvárosban élek!
Kerámiafigurák, fényképekből álló montázsok és festmények is érkeztek 
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által 
kiírt „Ferencvárosban élek” című alkotói pályázatra, amelyen a szervezet 
ügyfelei, felnőttek és gyerekek egyaránt részt vettek. A 19 alkotásból két 
hétig látogatható kiállítás nyílt a Polgármesteri Hivatal Lenhossék utcai 
épületében. Formanek Gyula alpolgármester az ünnepélyes megnyitón azt 

mondta, bár az alkotá-
sok technikája külön-
bözik egymástól, egy-
valami összeköti őket, 
ez pedig nem más, mint 
Ferencváros szeretete. 
A pályamunkákat egy 
bizottság értékelte, a 
legjobb művet ado-
mányokból összegyűlt 
pénzzel díjazták.

roma fesztivál tizedszer
Egész napos programkavalkáddal várta a ferencvárosiakat az 
FMK a X. Roma Kulturális Fesztiválra június 29-én.

A Lenhossék utcai Kerekerdő park-
ban délelőtt roma fiatalok fociban 
mérték össze tudásukat, miközben 
az FMK kertjében megkezdődtek 
az ingyenes gyerekprogramok: arc-
festés, lufihajtogatás, pónilovaglás, 
ugrálóvár, kézműveskedés és élő-
mese-foglalkozás.

Az óriási bográcsokban pörkölt 
készült, amelyet meg is lehetett 
kóstolni. A színpadi programok 
hangulatát Kökény Attila alapoz-
ta meg koncertjével, akivel szinte 
végig együtt énekeltek a lelkes ra-

jongók, később pedig Claudia és 
táncosai léptek fel, akiket a G-ALL 
STARS zenekar követett. 

Az autentikus cigány zene ked-
velői sem maradtak élmények nél-
kül, ugyanis a Ferencvárosi Polgá-
rok Népi Zenekara Horváth Gyula 
prímás vezetésével felejthetetlen 
élményt nyújtott. A tavalyi feszti-
válon is nagy sikert arató Romano 

Glaszo koncertjét táncház követte, 
majd Hollai Kálmán, Ferencváros-
ban élő roma színművész erdélyi 
és cigány dalokat adott elő, az ese-
ményt Gáspár Laci koncertje zárta. 

Dr. Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere köszöntőjében ki-
emelte, amikor romák és nem ro-
mák együtt vannak, és megismerik 
egymás kultúráját, hagyományait, 
közösen zenélnek, sportolnak, ak-
kor közeledni is tudnak egymáshoz. 
A polgármester arra kérte a szülő-
ket, figyeljenek gyermekeik tanítta-

tására, mert csak így lehet az élet-
ben boldogulni és előrelépni.

Az egész napos rendezvényen 
részt vett többek között Formanek 
Gyula alpolgármester, Oláh Anna 
esélyegyenlőségi referens, Cson-
ka Gyula, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetője, valamint 
Sebők Endre, a FESZOFE Kft. ügy-
vezetője.
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Anyajegy vagy bőrrák?

Folytatódnak az egészségügyi 
szűrővizsgálatok
Bármilyen betegségről legyen szó, a szakorvosok szerint a legfontosabb a prevenció, vagyis a betegségek megelőzése, il-
letve időben történő felismerése. Ez a gondolat vezérelte Ferencváros Önkormányzatának vezetését is, amikor lakossági 
szűrővizsgálatokat hirdetett a Mester utcai Szakrendelőben. Elsőként melanóma-, vagyis bőrrákszűrést végeztek.

A szűrővizsgálatok megkezdése előtti hé-
ten dr. Kalán Júlia rendelésvezető főor-
vos tartott előadást a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató (FESZ) Dandár utcai 
oktatótermében. Az előadáson az érdeklő-
dők alaposabb ismereteket szerezhettek a 
melanómáról. Megtudhatták, mit tehetnek 
kialakulásának megelőzése érdekében, ho-
gyan ismerhetik fel, illetve melyek a már 
kialakult betegség kezelésének módjai.

A szűrésekre előzetes bejelentkezéssel, 
három egymást követő szerdán lehetett 
időpontot egyeztetni, de természetesen a 
bejelentkezést elmulasztókat is fogadták. A 
meghirdetett vizsgálatokon 52 szűrést vé-
geztek, melyek közül 44 esetben nem ész-
leltek semmilyen kóros elváltozást, négy 
esetben veszélyes anyajegyet, két esetben 

a bőrrákot megelőző állapotot találtak, 
illetve két embernél merült fel a bőrrák 
lehetősége. Az érintetteket sebész szakor-
voshoz irányították, ahol eltávolították a 
veszélyes elváltozásokat és elvégezték a 
szükséges szövettani vizsgálatokat. A szű-
résnek köszönhetően tehát nyolc esetben 
sikerült megakadályozni a rosszindulatú 
bőrdaganat kialakulását, illetve kezdőd-
hetett meg még időben a már kialakult be-
tegségek gyógyítása. Ezért is tanácsoljuk, 
hogy a meghirdetett szűrésektől függetle-
nül keressék fel a szakrendelést, hiszen ez 
háziorvosi beutaló nélkül is lehetséges.

Formanek Gyula alpolgármester kezde-
ményezésére a nyári szünetet követően 
folytatódnak a szűrővizsgálatok Ferenc-
városban. Szeptemberben szív- és érrend-

szeri szűrővizsgálat, októberben prosz-
tatadaganat-szűrés, novemberben pedig 
glaukómaszűrés (zöldhályog) várható. A 
melanómaszűréshez hasonlóan minden 
vizsgálat előtt szakorvosi előadás lesz, 
ahol a betegséggel kapcsolatos főbb tudni-
valók megismerése után lehetőség adódik 
kérdések feltételére is. Az ingyenes szűrő-
vizsgálatokra beutaló nélkül lehet jelent-
kezni, de a várakozás elkerülése érdekében 
előzetesen telefonos időpont-egyeztetés 
szükséges. A rendelőintézet senkit sem 
utasít el, túljelentkezés esetén is kapnak 
időpontot a ferencvárosiak. A következő 
szűrővizsgálatokról várhatóan augusztus 
végén tájékozódhatnak a Ferencváros új-
ságban, a ferencvaros.hu-n és a 9.tv kép-
újságában.

A színes ruha jobban  
véd a fehérnél
– Kerüljék a leégést, ugyanis ez fokozza legin-
kább a bőrrák kockázatát – erre figyelmez-
tet dr. Wikonkál Norbert, a Semmel-
weis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és 
Dermaonkológiai Klinikájának do-
cense. Azt tanácsolja, az erős 
nyári napsütésben sapkával, 
ruhával, napkrémmel véd-
jék felkészületlen bőrü-
ket a hirtelen megerő-
södött napsugárzástól.

Nyáron 11 és 15 óra kö-
zött nem szabad napozni, ha mégis tartósan napra 
mennek, viseljenek napszemüveget, sapkát, ruhát. 
A strandokon sok gyermeken látni fehér pólót, a 
bőrgyógyász szerint azonban épp a fehér nem a 
legjobb a védelemre, főleg ha pamut és vizes. 
Ugyanis a fehér anyag jobban átengedi az UV 
sugárzást, mint a színes, tarka, ami elnyeli. Kü-
lönösen veszélyes, ha sokáig egy testhelyzetbe 
kényszerül az ember, például kerékpározáskor, 
evezéskor.

ezrek a véradóversenyen
Rekord született az idei Országos Felsőoktatási Véradóverse-
nyen: mintegy 13 ezer nappali tagozatos hallgató adott vért, 
egynegyedük első alkalommal. Az eseményt hetedik alka-
lommal hirdette meg a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat, hogy így hívja fel a figyelmet a véradás fontossá-
gára.

A megméretés három kategóriában zajlott a nappalis hallga-
tók száma alapján. E szerint az ezer fő alatti nappali hallga-
tói létszámmal rendelkező felsőoktatási intézmények között 
a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, az 
ezer és tízezer fő közöttiek között a Károly Róbert Főiskola, 
míg a tízezer fő felettiek között a Budapesti Corvinus Egye-
tem bizonyult a legjobbnak. Az eredményhirdetést a Véradók 
Világnapján tartották, ahol elmondták, a diákok mintegy 34 
ezer ember életét mentették meg önzetlen segítségükkel.
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Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

• Heti Hírek (a legfrissebb hírek Ferencvárosból)
• KultNegyed (összeállítások kerületünk kulturális esemé-

nyeiről és intézményeiről)
• Zöld-fehér hírek (sportmagazin a Ferencvárosi Torna Club-

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

biztonságát szolgálja)
• Heti Portré (beszélgetés ismert és elismert ferencvárosiak-

kal)
• Közös tér (bemutatjuk a kerületi civil szervezeteket, nemze-

tiségeket, egyházakat)
• Ferencvárosi séták – emberek, épületek, történetek 

(Gönczi Ambrus mesél Ferencváros helytörténeti értékeiről, 
nevezetességeiről)

• A teljesség felé (magazin idősebbeknek)
• Utódok (ifjúsági műsor)
• „Csak tükörben...” (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

vallási műsora)
• Kalandorok (túrák a Kárpát-medencében)
• KörForgás (természetvédelmi magazin)
• Chaplin szereti a zenét (dzsesszzenei sorozat)
• Filmműves (dokumentumfilm-sorozat)

Kérdezze Polgármesterét! 
Legközelebb szeptemberben ismét élőben válaszol kérdéseikre 
dr. Bácskai János polgármester!

Műsorainkat megtekinthetik:
• a UPC, a Digi TV és a Bakáts Parabola ana-

lóg hálózatában
• www.kilenc.tv
• facebook.com/kilenc.tv
• youtube.com/kilencponttv

Elérhetőségeink:
Tel.: 218-2121 (üzenetrögzítős)
E-mail: info@kilenc.tv
Facebook: facebook.com/kilenc.tv

kánikula: nem mindegy,  
milyen vizet iszunk
A felnőtt emberek napi vízigénye 2,5–3 liter, ebből átlagosan más-
fél liternyit juttatunk be a szervezetbe valamilyen ital formájában. 
A szakember azt javasolja, az elfogyasztott folyadék lehetőleg ás-
ványvíz legyen, ám nem mindegy, milyen összetételűt választunk. 

– Naponta két, két és fél, de akár három liter folyadékra is szük-
sége van az emberi szervezetnek ahhoz, hogy megfelelően mű-
ködjön. Kevésbé köztudott, hogy az ebből számított vízbevitel 
ideálisan másfél litert jelent. A többit az élelmiszerek víztartal-
ma adja – hívja fel a figyelmet dr. Varga Zsuzsa élelmiszer-ipari 
mérnök, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának 
docense. Például a friss kenyérben 30–40% víztartalom van, a 
termék fajtájától függően. A tej 90%-a, a párizsi 70 %-a víz, de 
a levesekkel, főzelékekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is 
kiegészítjük a napi vízigényünket. Nyáron a görögdinnye ideális 
választás lehet: 90%-a víz, ami fokozatosan, az emésztés során 

szabadul fel, tehát sem a keringést, sem a szívet, sem a vesét nem 
terheli meg úgy, mintha hirtelen enyhítenénk szomjunkat. 

A szakemberek szerint azt kell figyelni az ásványvizes címké-
ken, hogy milyen arányban tartalmaznak nátriumot, káliumot és 
magnéziumot. A kálium és a magnézium együttes tartalma lehe-
tőleg magasabb legyen, mint a nátriumé. Ez utóbbi, a só – nátri-
um-klorid – a táplálkozási szokásaink miatt így is többszöröse az 
ajánlott mennyiségnek. Hazánkban túlnyomó többségben földes, 
meszes vizek találhatók, amelyek kálciumban és magnéziumban 
gazdagok. A főváros alatti kőzetállománynak köszönhetően az 
itt fúrt kutak, források vize nagy mennyiségben tartalmazza az 
idegrendszerre, a csontok, fogak épségére, a csontritkulás meg-
előzésére alkalmas ionokat, melyek a kismamáknak is segítenek 
a szoptatás idején.

(Forrás: SE Médiasarok)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

hamis ribizlis
Ezt a nagyon egyszerűen elkészíthető, a tejpitéhez hasonlí-
tó süteményt bármilyen gyümölccsel érdemes kipróbálni, 
de a piros színűekkel a legfinomabb. Rendkívül hamar 
elkészül, 10 perc után már tehetjük is a sütőbe.

Hozzávalók kb. 24 cm-es piteformához:
• 2 tojás
• fél liter tej
• 10 dkg cukor
• 15 dkg liszt
• 30 dkg ribizli
• vaj a forma kikenéséhez
Elkészítés:
A tojásokat habosra keverjük a cukorral, 
majd hozzáadjuk a tejet. Apránként hozzáada-
goljuk a lisztet, hogy csomómentes legyen. (Ne 
lepődjünk meg, ha a palacsintatésztára em-
lékeztet az állaga!) A vajjal vékonyan ki-
kenjük a formát, beleöntjük a tésztát, 
majd egyenletesen elosztjuk rajta 
a megtisztított, lecsöpögtetett gyü-
mölcsöt. 190 fokra előmelegített 
hőlégkeveréses sütőben előbb 10 percet, aztán 180 fokon továb-
bi maximum 30 percet sütjük. (A kész tésztának pudingszerűnek 
kell lennie.)

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a július 18-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2013.06.12.   13:33
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Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

közösséG

FERENcVÁRoSI gÓLYAhíR

Rétegek: Duna, híd, CET (Málnássy János). 
Ha szeretné lapunkban látni saját fotóját, küldje el a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre!

Ács Bori 2013. március 8-án 
látta meg a napvilágot, család-
ja legnagyobb örömére.

Hamar Dávid 2012. január 
28-án jött a világra, a kép idén 
májusban készült.

Horváth Gergő hamarosan 
kétéves lesz. A fotó helyszí-
ne a Kerekeredő park.

Orosz Péter Attila 2011.  
december 10-én született, itt ép-
pen virágot szed édesanyjának.
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