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A korszerűtlen társasházak ener-
giahatékonysági felújításával, 
fűtéskorszerűsítésével költség 
takarítható meg.

52 éve kacagtatja meg a kicsiket 
Levente Péter, aki idén elnyerte a 
Magyar Érdemrend középkeresztje 
polgári tagozat kitüntetést.

Ismét indul a tavalyi nyertes, a 
Ferencváros színeiben versenyző 
Vass Jennifer a Nemzeti Vágtán 
szeptember 21-én.

Megnyílt a kicsik varázskertje
Negyven új férőhelyet és huszonnégy munkahelyet teremtett Ferencvárosban az augusztus 28-án megnyílt Varázskert 
Bölcsőde. A kerületben csaknem 30 éve létesült utoljára kisdedóvó. Az új intézménynél külön figyelmet fordítottak 
arra, hogy az épület infrastrukturális adottságai lehetővé tegyék a további bővítést.

A kormány kiemelt célja – az Új Széche-
nyi Terv keretében – a napközbeni kis-
gyermekellátás, különösen a bölcsődék 
kapacitásának és infrastruktúrájának fej-
lesztése, a színvonalas ellátás megterem-
tése és megőrzése. Többek között ennek 
köszönhetően nyithatta meg kapuit a 248 
millió forintos uniós támogatással és 267 
millió forintos önkormányzati önerő ré-
vén létrejött Thaly Kálmán utcai Varázs-

kert Bölcsőde. Az ünnepélyes átadón az 
épületet Soltész Miklós szociális és csa-
ládügyért felelős államtitkár, valamint 
Bácskai János polgármester avatta föl. 
Az eseményen jelképesen köszöntötték 
a bölcsi első „lakóit”, egy kisfiút és egy 
kislányt.

Soltész Miklós elmondta, a Varázskert 
megvalósulása nemcsak Ferencváros, 
hanem az egész ország számára fontos. 

Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány 
több mint 28 milliárd forintot költ új böl-
csődei férőhelyekre, és ezáltal 6200 új fé-
rőhellyel bővül az országos kapacitás, ami 
jelentősen csökkenti a korábbi zsúfoltsá-
got. Reményét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, hogy a bölcsődeépítés újabb és újabb 
gyermekek vállalására ösztönzi majd a 
fiatal párokat.

Részletek a 2. oldalon.
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Furulyaszó köszöntötte a bölcsiseket
A Varázskert Bölcsőde építésének alapkő-
letételénél még csak műanyag kismotorok 
szimbolizálták a leendő bölcsiseket, az 
augusztus végi avatáson viszont már szemé-
lyesen is részt vettek a csöppségek. 

Az eseményt Soltész Miklós szociális és család-
ügyért felelős államtitkár nyitotta meg, aki be-
szédében felhívta a figyelmet a gyermekintéz-
ményekben dolgozók munkájának fontosságára. 
A politikus szerint a kisgyermekek személyiség-
fejlődése jórészt a pedagógusokon múlik, ám a 
kicsik megfelelő értelmi és érzelmi intelligenciá-
jának kialakulásához szükség van a dolgozók és 
a szülők összefogására. Soltész Miklós reményét 
fejezte ki, hogy a kormány intézkedései, köztük a 
bölcsődeépítések, újabb és újabb gyermekek vál-
lalására ösztönzik majd a fiatal párokat. Hozzátet-
te, dicséretesnek tartja, hogy Ferencváros Önkor-
mányzata hozzájárul ehhez, és befogadó a családokkal szemben.

A megjelenteket Lengyel Zoltánné, a Ferencvárosi Egyesített 
Bölcsődei Intézmények vezetője is köszöntette. Elmondta, az új 
bölcsőde felépülésével az intézményhálózat ötödik egysége jött 
most létre, amely a negyven férőhelye mellett tíz gyermek idő-
szakos ellátására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, ez a létesít-
mény lett Ferencváros legkorszerűbb és legenergiatakarékosabb 
bölcsődéje, ahol sószoba is található, továbbá gyógypedagógiai, 
illetve pszichológiai szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. A 
megnyitóra Bácskai János meglepetéssel készült: Levente Péter 

színművésszel együtt furulyaszóval köszöntötte a gyerekeket. A 
polgármester szerint mivel a megváltozott élet megköveteli, hogy 
az újdonsült szülők minél hamarabb munkába álljanak, mára óriá-
si szerepe lett a kisdedóvóknak. A IX. kerület városrehabilitációja 
során ezért épült meg ez a bölcsőde is. – Gyermekeinknek gyöke-
reket és szárnyakat kell adni – fogalmazott a polgármester.

Az ünnepség zárásaként Soltész Miklós és Bácskai János jelké-
pesen átvágták az új intézmény nemzeti színű szalagját, majd a 
megjelentekkel együtt bejárták az épületet.      

           (szencz)

becsengettek Ferencvárosban is
Óriási rézkolomppal jelezték az idei tanév kezdetét szeptember 2-án a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
udvarán összegyűlt kisiskolásoknak. A Lobogó utcai intézmény számára nemcsak azért volt különleges ez a nap, mert 
itt tartották a kerületi tanévnyitót, hanem mert ekkor mutatkozott be az iskola új igazgatója is.

Több száz gyermek lépte át szeptember 
első hétfőjén az iskolák bejáratainak kü-
szöbét. A kerületi tanévnyitót a József At-
tila-lakótelepen található Weöres Sándor 
iskolában tartották. Az eseményen a gyer-
mekek és szülők mellett részt 
vettek pedagógusok és az önkor-
mányzati képviselők is.

– Az iskolakezdés mindenki 
számára egy új kezdet, egy új 
lehetőség – mondta Formanek 
Gyula ünnepi beszédében. Az 
alpolgármester hangsúlyozta, a IX. kerület 
vezetősége teljes mellszélességgel támo-
gatja a helyi oktatási intézményeket, hogy 
a versenyképes tudás mindenki számára 
elérhetővé váljon. A politikus felidézte, 
ennek a segítségnek köszönhetően kaptak 
a kicsik többek közt füzetcsomagot, tan-
könyvtámogatást, valamint diáksportesz-
közöket is. Formanek Gyula hozzátette, 
ezt a feladatot önként vállalta a kerület ve-
zetése, hisz a gyermekek oktatását a közös 
jövőbe való befektetésnek tekintik.

A felszólalók sorában Tolnai Marianna 
tankerületi vezető következett, aki az új 
pedagógus életpályamodellről és az idén 
bekövetkezett iskolai változásokról be-
szélt. Megemlítette, hogy ebben a tan-

évben bevezetik az erkölcstan-, illetve 
hittanoktatást, továbbá hogy az általá-
nos iskolákban délután 4 óráig foglal-
kozásokat kell biztosítani.

Utoljára az intézmény új igazgatója, 
Kormos László lépett a mikrofonhoz, 
aki vidáman köszöntötte a megjelent 
kisdiákokat és szüleiket. Azt mondta, 
munkája során kollégáival összefogva 
mindent meg fog tenni azért, hogy a di-
ákok egyre nagyobb örömmel járjanak 
iskolába, cserébe annyit kért, a szülők 

forduljanak hozzá és a többi pedagógushoz 
bizalommal, a gyerekek pedig szeretettel 
viszonyuljanak a gondjukat viselő tanítók-
hoz.                                                    (SZD)

A 2013/14-es tanévben a tanítási szünetek a következő-
képpen alakulnak:
Őszi szünet: 2013. október 28-ától 31-éig
Téli szünet: 2013. december 23-ától 2014. január 6-áig
Tavaszi szünet: 2014. április 17-étől 22-éig

Formanek Gyula alpolgármester
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Megújult a balázs béla utca
Véget értek a renoválási munkálatok a Balázs Béla utcában. A 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
(FESZOFE) burkolatfelújítási munkákat végzett augusztusban 
a Viola utca és Ferenc tér közötti szakaszon. Sebők Endre, a 
FESZOFE igazgatója lapunknak elmondta, a rekonstrukció során 
az utcában lemarták a teljes aszfaltburkolatot, így az teljesen új 
kopó réteget kapott. A Viola utcai csomóponttal a teljes aszfalt-
burkolatot 108 m hosszban és 5,6 m szélességben újították fel. 
Emellett szintbe helyezték az elzáró szekrényeket, a 
csatornafedlapokat és a víznyelő rácsokat, felfestették a forga-
lomtechnikai jeleket. Felújították a szegélyt is, valamint a kap-
csolódó járdaszakaszokat összesen 200 négyzetméteren. A Ba-
lázs Béla utca rekonstrukciója összesen 10 millió forintba került. 

új ivókutak 
a köztereken
Hat újabb helyszínen bukkan-
hatnak hűsítő friss vízre, akik 
gyermekeikkel a játszótereken 
vagy a parkokban sétálnak. Im-
már a kerület összes játszótere 
mellett rendelkezésre állnak 
kutak.

A Ferencvárosi Szociális 
Foglalkoztató és Ellátó Non-
profit Kft. (FESZOFE) júli-
us-augusztusban új, Dáma tí-
pusú ivókutakat helyezett ki a 
Salkaházi Sára parkban, a Dési 
Huber utca és Ifjúmunkás utca 
sarkán, az Ifjúmunkás utcában, 
a sportpálya mögött, valamint a 
Napfény utcai, Epreserdő utcai 
és a Csengettyű utcai játszóté-
ren.

A kutakat ősz végén lezárják 
és téliesítik.             (TZA)

Címvédőként indulunk a vágtán
Összesen 72 település lovasa, köztük a tavalyi nyertes, a Ferencváros színeiben induló 
Vass Jennifer méreti meg magát a VI. Nemzeti Vágtán. A versenyen lovas hagyomá-
nyaink és a magyar történelem egy-egy kiemelkedő személyisége előtt tisztelegnek.

Ismét versenypályává válik szeptember 
20–22. között a budapesti Hősök tere. Szept-
ember 21-én tizenkét előfutamot rendeznek, 
ezek első és második helyezettjei indulnak a 
másnapi középfutamokon. A középmezőny 
győztesei jutnak tovább a délutáni döntőbe, 
amelynek nyertese átveheti az elsőnek járó 
ötmillió forintos fődíjat és a vándordíjat, egy 
1848-as huszárszablyát. 

Ferencvárost Vass Jennifer képviseli Lord 
Black nevű lovával. Vele együtt öt település 
– Nyírbogdány, Nyíregyháza, Sopron, Tisza-

alpár és Tahitótfalu – lovasa méreti meg ma-
gát, mégpedig a negyedik előfutamban. Vass 
Jennifer neve már nem ismeretlen a verseny-
társak és a közönség előtt, tavaly ugyanis 
nem akadt legyőzőre a fiatal hölgy. Sikeréért 
Ferencvárost Aranypatkós településsé nyil-
vánította a Vágta vezetése, az ezt bizonyí-
tó oklevelet Lázár Vilmos, a Magyar Lovas 
Szövetség és a Nemzeti Vágta elnöke adta 
át Bácskai János polgármesternek.  

(szd)
Vass Jennifer
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Megújulással a takarékosságért
A rendelkezésre álló forrás kime-
rüléséig adhattak be épületkorsze-
rűsítéssel kapcsolatos pályázatot 
az Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft.-hez 
azok a legalább húsz lakásból 

álló társasházak, amelyek 
1971 előtt, hagyományos 
technológiával, égetett 
téglából készültek. A 

kormányzati támogatás 
összege csaknem 840 
millió forint.

A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium koráb-
ban meghirdetett 
– és augusztusban 
lejárt – pályázatá-

val kapcsolatban 
óriási volt az érdeklődés. A tárca az idejétmúlt, korszerűtlen társasházak ener-
giahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások 

felhasználásának növelése céljából hirdette meg ezt a lehetőséget, amely 
elősegíti a háztartások rezsiköltségeinek és energiafogyasztásának csök-

kentését.
A program további előnye, hogy megrendelésekhez juttatja az ágazat 
hazai kisvállalkozóit, és a pályázati támogatással megvalósuló fej-
lesztések hozzájárulnak a klímavédelem területén vállalt magyar kö-
telezettségek teljesítéséhez is. A támogatás utófinanszírozással volt 
igénybe vehető, és kiterjedt a lakások külső nyílászáróinak felújí-
tására vagy cseréjére, az épületek nyári hővédelmének javítására, 

a homlokzatok és födémek hőszigetelésére, az épületgépészeti 
felújításra, valamint az elektromos korszerűsítés és a megúju-

ló energiafelhasználás növelésére, például napkollektorok 
kiépítésével.

A támogatás mértéke és intenzitása lakásonként 750–900 
ezer forint, illetve 50–60% között változik. Az egy társas-

ház által igénybe vehető támogatás teljes összege nem 
haladhatja meg a 60 millió forintot. A felújítás után 
az épületek energiafogyasztása 70–80%-al csökken.

(szencz)

Üvegházhatás

– Ha leszigeteljük a lakását, decemberben akár 
paradicsomot is termeszthet, Kovács néni!

?
Ön hogyan takarékoskodik az energiával otthonában?

Tóth Zoltán:
„Panellakásban lakom, 
amiről köztudott, hogy 
nyáron és télen is rettentő 
meleg. Sajnos a távfűtést 
nem tudom szabályozni, 
így sokszor nyitva tartom 

az ablakot hideg időben is, hogy ideális 
klíma legyen. Ha spórolhatnék valamin, 
a fűtés lenne, mert az a legköltségesebb 
a havi kiadásaim közül, de ebbe jelenleg 
nincs beleszólásom. Jó lenne, ha a jövő-
ben összefogna a ház, és korszerűsíttet-
nénk a fűtésrendszert.”

Molnár Pálné:
„Mivel a társasház-
nak, amelyben élek, 
nincs pénze teljes körű 
épületrehabilitációra, csa-
ládilag oldottuk meg a kor-
szerűsítést: lecseréltük a 

nyílászárókat, megcsináltattuk a falak 
belső szigetelését és vadonatúj radiáto-
rokat szereltettünk föl. A fűtőtesteket 
központilag hőfokszabályzóval látták el, 
így jócskán csökkent a fogyasztásunk, és 
van egyéni vízóránk is, aminek köszön-
hetően szintén sok pénzt megspórolunk. 

Nemsokára speciális festékkel újrafestik 
a házunkat, ez a réteg pedig kívülről is 
szigetelni fog.”
Nagyné Czudar Eszter:

„Téglaépítésű házban la-
kom a családommal. Ná-
lunk mindenki odafigyel a 
takarékoskodásra, soha nem 
hagyjuk fölöslegesen égni a 
villanyt, nem folyatjuk ok 

nélkül a vizet. Amíg nem voltak új ab-
lakaink, házilag gyártott szélfogóval vi-
gyáztunk arra, hogy telente ne szökjön ki 
a meleg a lakásból.”



FeRenCváRos 5zöLd

FELHÍVÁS

bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak 
előtti terület
Időpont: szeptember 21., szombat 
9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt, régi 
háztartási eszközeiket, könyveiket, ru-
háikat, játékaikat vagy bármely haszná-
lati tárgyukat szeretnék ily módon érté-
kesíteni, illetve elcserélni.

Jelentkezni a 217-1725-ös telefon-
számon vagy a kornyezetvedelem@
ferencvaros.hu e-mail címen lehet 
szeptember 18., szerda 12 óráig.

Az asztalok korlátozott mennyisége 
miatt érkezési sorrendben tudjuk biz-
tosítani a helyeket, kizárólag előzetes 
regisztráció alapján.

Csak IX. kerületi lakosok vehetik 
igénybe, lakcímkártya bemutatásával.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ferencváros Önkormányzata

veszélyeshulladék-gyűjtés
A Budapest Főváros IX. Kerületi Fe-
rencváros Önkormányzatának Város-
fejlesztési, Városgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága díjmentes 
veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet 
2013. szeptember 21-én, szombaton 9.00–
13.00 óra között.
Helyszínek: Napfény utca (ABC előtt), 
Bakáts tér (Polgármesteri Hivatal épülete 
előtt), Lenhossék utcai park (a park Már-
ton utcai oldalán).
A háztartásban feleslegessé váló alábbi 
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor
• elektronikai hulladék
• festékpatronok és -kazetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, rongy
• fáradt olaj
• használt étolaj

• tisztítószerek, dezodoros flakonok
• oldószerek,
• ragasztómaradékok
• levegő- és olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes laborvegysze-

rek.
A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. 

szakemberei végzik. Ha ezek az anyagok 
a háztartási hulladékokkal együtt kerül-
nek a szeméttelepre, komoly környezeti 
problémákat okoznak. Környezetünk vé-
delme érdekében kérjük, akciónkat minél 
nagyobb számban szíveskedjenek igénybe 
venni.

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENC-
VÁROSI LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZ-
TARTÁSI MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE 
VONATKOZIK!

A következő gyűjtés időpontja:  
2013. november 16.

Csapatépítés a veteményesben
Külföldön már évtizedes hagyománnyal rendel-
kezik a közösségi kert építése, ám hazánkban 
még csak most bontogatja szárnyait ez a fajta 
civil önszerveződés. Budapesten több kerü-
letben hoztak már létre ilyen csapatépítő zöld 
szigetet, legutóbb a ferencvárosi Leövey Klára 
Gimnázium udvarán.

A közösségi kert építésének több célcsoportja van, 
népszerű a börtönökben, idősotthonokban, de legin-
kább a fiatalok körében. A Leövey gimnáziumban a 
Diákhitel Központ és Bozsik József gazda segítségé-
vel jött létre egy ilyen létesítmény, átadását szeptem-
ber 2-án tartották.

Az egymillió forint értékű beruházással a felelős-
ségvállalás gondolatát kívánják erősíteni a diákokban. A kertet 
a dísznövények mellett különféle zöldségek és gyümölcsök is 
gazdagítják, így a tanulók végigkísérhetik többek közt az eper, az 
áfonya, a ribizli növekedését, megismerkedhetnek a zöld fűszerek 
sokféleségével, vagy éppen a hagymások növekedési fázisaival. 
Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a kezdemé-

nyezéssel kapcsolatban elmondta, a közösségi kert díszíti a teret, 
szebbé teszi a környezetet, ám felelősségteljes odafigyelést is igé-
nyel. – Biztos vagyok benne, hogy a kert közösségteremtő erővel 
is bír, és a kertészkedés során elsajátított szemléletet a diákok az 
élet más területein is gyakorolják majd: környezettudatos, egymás 
munkáját megbecsülő fiatalokként – fogalmazott az igazgató.

autómentes nap a József attila-lakótelepen
2013. szeptember 21-én, szombaton 
9–13 óráig a Napfény utca a gyalogo-
soké!
• Bolhapiac
• Mászófal
• Ökokézműveskedés
• TRX-bemutató – használd a tested a 

gépek helyett!

• Veszélyeshulladék-gyűjtés
• Vöröskereszt: arcfestés, origami, ki-

festők, elsősegély-bemutató
• Zeneképzelet – Várnagy Andrea és 

Farkas Zsolt
• Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 

Fúvószenekara
• Zumparadise

• Óriás fog
• Hien koncert
…és még sok minden más…

Részletek hamarosan a www.
ferencvaros.hu-n és a plakátokon

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
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pótlóbuszok közlekednek a h7-es hév vonalán
Karbantartási munkák miatt még két hétvégén, szeptember 
14–15-én, valamint 21–22-én, egész nap nem közlekednek a vo-
natok a H7-es HÉV vonalán. A pályafelújítás és az áramellátó 
rendszerek korszerűsítésének idején a Boráros tér és Csepel kö-
zött a szerelvények helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. A 
pályaépítési munkák során átépül a Vermes utcai útátjáró, illetve 
több építmény, áteresz megújul a Közvágóhíd és a Szent Imre tér 
között. Ezen a szakaszon összesen 660 méternyi elhasználódott 
sín cseréjét végzik el.

egységes jelzőtáblák Józsefvárosban
Az iskolák, óvodák és bölcsődék környezetében új, a gyerme-
kek közlekedésére figyelmeztető táblákat helyezett ki összesen 
huszonkét helyszínen a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 
Az új, Vigyázz, gyermekek! felirattal ellátott táblák egységes 
megjelenése a járművezetők figyelmét is jobban felkeltik. A 
BKK-nak és Józsefváros Önkormányzatának az a célja az új táb-
lák kihelyezésével, hogy az iskolák, óvodák és bölcsődék kör-
nyezetében óvatosabban vezessenek az autósok, ezáltal bizton-
ságosabb legyen a gyermekek gyalogos közlekedése.

Üres üzlethelyiségek rendezése
Nyolc kerületben indul el ősszel az a fővárosi mintaprojekt, 
amely az üres üzlethelyiségek, elhanyagolt kirakatok helyzeté-
nek rendezését célozza. A kezdeményezés lényege, hogy a ré-
gen virágzó, ám ma üresen álló kirakatokat újra benépesítsék. 
Az egyik elem egy installáció, amely egységes arculattal teszi 
rendezetté a kirakatokat, a másik pedig egy olyan jelrendszer és 

adatbázis, amely alapján kikereshetők a kiadó üzletek paraméte-
rei. A Rögtön jövök! elnevezésű programban az I., a II., a III., a 
IV., a VI., a VIII., a XVIII. és a XXI. kerület vesz részt.

budapesti vidámpark: az utolsó menet
Mintegy 175 éves fennállást követően szeptember 30-án végleg 
bezárja kapuit a Városliget legendás nevezetessége, a Budapesti 
Vidámpark. Az utolsó hónap történéseiről modern rikkancsok és 
21. századi bértolongók tájékoztatják a nagyérdeműt Budapest 

több pontján. A park állandó nyitva tartása mellett a Vidámpar-
ki Éjszakák programsorozat is rendíthetetlenül üzemel, minden 
szombaton éjjel 1.30-ig várják a látogatókat kivilágított játékok-
kal, kedvezményes belépővel és utánozhatatlan bulihangulattal.

aktUáLIs

temetetlen holtak
Megemlékezést 
tartott augusztus 
28-án a Holokauszt 
Emlékközpont a 
kőrösmezői kitolon-
colás, a Kamenyec-
Podolszkijban 
elkövetett tömeg-
gyilkosság 72. 
évfordulóján.

1941 nyarán a ma-
gyar állam szervei 
egy hónap leforgása 
alatt húszezer zsidót 
deportáltak a honvédség által újonnan megszállt szovjet (ma uk-
rán) területekre. Legnagyobb részüket 1941. augusztus és október 
között Kamenyec-Podolszkijban, Staniszlauban, Nadvornán és 
Kolomeában gyilkolták le. Az események feltárása mind a mai 
napig befejezetlen. Szirtes Zoltán (1916–1997) úttörő szerepet 
játszott abban, hogy a magyar történeti emlékezés megismerje az 
1941-es deportálások eseményeit.

A 72. évfordulón rendezett eseményen prof. dr. Szita Szabolcs, 
a Holokauszt Emlékközpont igazgatójának nyitóbeszéde után dr. 
Gellért Ádám nemzetközi jogász előadása hangzott el „Az 1941-
es deportálások és Szirtes Zoltán küzdelme az igazságért” cím-

mel, melyben legújabb kutatásainak eredményeiről számolt be. 
Majd Kirschner Péter, a MAZSIKE elnöke olvasta fel az évfor-
duló alkalmából az emlékközponttal közösen készített felhívását, 
melyben szorgalmazza, hogy a kormány a 2014-es emlékév tiszte-
letére állítson emléktáblát az események helyszínén. 

Ezt követően Gábor Éva, a deportálások egyik túlélője és Szir-
tes András rendező idézte fel édesapja, Szirtes Zoltán érdemeit. 
Az eseményen, melyen a Szirtes család több tagja is jelen volt, 
a Holokauszt Emlékközpont udvarán, a kőrösmezei történések 
mementójaként 2011-ben avatott emléktáblánál mécsesgyújtással 
zárult.              (TZA)

Fővárosi hírek
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP) Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

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

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

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

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

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

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

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

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

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

Minden hónap második kedd, 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.

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

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő Fidesz–KDNP) 

augusztus végén ülésezett a testület

posta létesülhet az aszódin
Régi igény az Aszódi lakótelepen élők ré-
széről, hogy ők is kényelmesebben érhes-
sék el a Magyar Posta szolgáltatásait. Je-
lenleg a József Attila-lakótelepre vagy az 
Üllői úti postahivatalba kell elmenniük, ha 
egy csekket szeretnének befizetni, illetve 
levelet kívánnak feladni. A képviselő-tes-
tület augusztus 26-án rendkívüli ülésén 
döntött: néhány hónapon belül megnyithat 
egy új postahivatal a Merényi Kórház terü-
letén, a régi gyógyszertár helyén. A helyi-
ségeket hárommillió forintból felújítják és 
biztonságossá teszik.

Új helyre, a Toronyház utca 11. szám alá 
költözik a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ IX. kerületi tankerülete. Az épü-
let korábban a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
gának telephelyeként volt bejegyezve, de 

a Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium bérelte. Dr. Tolnai Marianna 
tankerületi igazgató kérésére a tankerület, 
amely 13 kerületi iskola igazgatását végzi, 
ezzel megfelelő színvonalú helyiségekbe 
költözhet. Ferencváros Önkormányzata 
ingyenesen – a rezsiköltség megtérítése 
ellenében – bocsátja az intézmény rendel-
kezésére az ingatlanrészt, és továbbra is 
biztosítja számára az irodai eszközök hasz-
nálatát.

A testület támogatásokról is határozott, 
így többek között a Ferencvárosi Polgárőr 
Egyesület működési költségeihez 1,3 mil-
lió forint, a Bodrogközi Kulturális Feszti-
vál és Királyhelmec Város Napjának meg-
rendezéséhez 600 ezer forint támogatást 
nyújt.   

     (TZA)



FeRenCváRos8 spoRt

hangpróba a lelátón

Fradi-bravúr a népligetben!
Legutóbb 2009. február 1-jén kapott ki magyar együttestől az elmúlt időszak kiemelkedő női kézilabdacsapata, a Győri 
ETO KC. Akkor a Ferencváros verte meg a győrieket, és most ismét a Fradi fektette két vállra az idei Bajnokok Ligája 
győztesét. Elek Gábor lányai a védekezés magasiskoláját mutatták be, sikerükhöz egy pillanatig sem fért kétség.

Az előző szezonban kevés hiányzott ahhoz, 
hogy megtörjön a Győr magyarországi ve-
retlenségi sorozata. Akkor a végén egyen-
lített az ETO (34–34), ezúttal azonban esé-
lyük sem volt a vendégeknek. A népligeti 
idénynyitó legjobbja Abramovics volt, aki 
lehúzta a rolót, és közel negyedóráig érin-
tetlen maradt a hálója. A legjobb mezőny-
játékos a hétgólos Tomori Zsuzsanna volt. 
A 20–17-es eredmény azt jelentette, hogy 
négy év és hét hónap után ismét legyőzte 

a Ferencváros a Győrt! Az 58%-os(!) mu-
tatóval védő Alena Abramovics úgy vélte, 
semmi különös titka nincs a diadalnak, a 
sok munka meghozta gyümölcsét. Dicsér-
te társait, akik rengeteget dolgoztak előtte 
a falban. Zácsik Szandra is a védekezést 
emelte ki, és persze a fantasztikus kapus-
teljesítményt. Nagyon örül a gárda a győ-
zelemnek, de helyén kell kezelni ezt az 
eredményt, messze még a bajnokság vége. 
A német klasszis, Laura Steinbach a meccs 

hangulatát, a csodálatos szurkolótábort 
emelte ki. Elek Gábor szerint is a jó vé-
dekezés, és Abramovics remeklése volt a 
siker kulcsa.

Rövidesen újabb feladat vár a zöld-fehé-
rekre, ezúttal a Bajnokok Ligája selejtező-
jében. Szeptember 14-én a Népligetben a 
horvát HC Lokomotiva Zagrebbel játsza-
nak Szamoránskyék, majd másnap valószí-
nűleg az Érd gárdájával csapnak össze a 
főtáblára kerülésért.                (M. S.)

Aki hetente egyszer az épülő Albert Stadionnál jár, mindig azt 
tapasztalhatja, ismét láthatóan „gyarapodott” a Fradi új otthona. 
Újabb és újabb lelátórészek bújnak elő a földből, mi több, egyes 
részeken már a tetőszerkezet is elkészült.

Augusztus végén a szurkolók is megnézhették, hol tart az épít-
kezés. A megfelelő védőfelszereléssel, sisakkal ellátott drukkerek 
az építő Market Zrt. szakembereinek vezetésével járhatták be a 
területet. A legnagyobb örömöt természetesen az okozta a fana-
tikusoknak, hogy felülhettek a lelátóra. Kifüggesztették az egyik 
csoport zászlaját, és az új stadion történetében először felharsant a 
Fradi-induló, sőt, még egy fáklya is előkerült. A teszt sikeres volt, 
a népszerű dal remekül szólt az épülő Albert Stadionban.

A tervek szerint a Market Zrt. az építkezési területen felállít egy 
olyan építményt, amelynek teraszáról három méter magasból le-
het megtekinteni, hogyan halad a munka.               (m)

elment a legidősebb válogatott
Életének 95. évében elhunyt Gyetvai László, a Ferencváros egykori kiváló csatá-
ra, a legidősebb magyar válogatott labdarúgó.

A legendás sportember 1918. december 
11-én, a felvidéki Zólyomban született. 
A Ferencvároshoz 1933-ba került, majd 
1937. július 4-én lépett először pályára, 
méghozzá egy emlékezetes nagy mérkő-
zésen: a Fradi a Közép-európai Kupa má-
sodik fordulójában az osztrák Viennával 
csapott össze, és 2–1-re győzött. Abban 
az esztendőben meg is nyerte a serleget a 
Ferencvárossal, melynek rövidesen nélkü-
lözhetetlen tagjává vált.

Gyetvai László legszívesebben a bal ol-
dalon játszott. A Macska becenevű, gyors, 
kiismerhetetlenül cselező szélsőtől joggal 
féltek az ellenfelek védői. Pályafutása so-
rán csak egyetlen klubban, a Ferencváros-
ban futballozott. Összesen 229 mérkőzé-
sen viselte a Fradi-mezt, és ezeken 85-ször 
vette be a riválisok kapuját. Három alka-

lommal nyert magyar bajnoki címet a zöld-
fehérekkel (1937–38, 1939–40, 1940–41), 
és háromszor volt tagja a Magyar Kupát 
elhódító Ferencvárosnak. 

A válogatottban 1938 és 1942 között ti-
zenhétszer szerepelt, és három gólt szer-
zett. Klasszisát mi sem jelzi jobban, mint 
az, hogy olyan csapatban kapott helyet, 
amelyben Kubala, Sárosi, Táncos és Toldi 
kergette a labdát. Egy súlyos térdsérülés 
miatt derékba tört a karrierje, ám ezt köve-
tően még évekig helyet követelt magának 
a Fradiban. Még nem volt 30 esztendős, 
amikor visszavonult.

Később edzőként szolgálta szeretett 
sportágát. Az Egyetértést 1956-tól 1959-
ig irányította, majd a ‘60-as években az 
FTC tartalékcsapatát edzette. 1974-ben 
megkapta az FTC örökös bajnoka címet. 

A ‘80-as években a Ferencváros labdarú-
gó-szakosztályának vezetőségi tagjaként 
tevékenykedett. 75 esztendős korában, 
1993-ban néhány hónapig a zöld-fehérek 
öregfiúk együttesét trenírozta.

Gyetvai László 2008 óta a legidősebb 
magyar válogatott labdarúgó volt.        (m)
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MOZDULJ VELÜNK!

kungfu bemutató
A Wing Tsun kungfu napjaink egyik leghatékonyabb önvédelmi, harcművészeti rendszere. 
Komoly harci értéke az emberi anatómián és fizikán alapul, reális esélyt adva a gyengéb-
beknek, hölgyeknek és idősebbeknek is az önvédelemre. Fejleszti a mozgáskoordinációt, 
önfegyelemre, egymás iránti tiszteletre nevel, gyermekek számára is ajánlott. Hazánkban 
Si-Fu Máday Norbert – 9. nagymesteri fokozatú kelet-európai főinstruktor – vezetésével 
több mint 25 éve működő Magyar Wing Tsun Egyesület garanciát vállal tanítási program-
jáért. Célkitűzése egyebek mellett helyes utat mutatni a fiatalabb generáció számára.

Bemutató és tagfelvétel: Szeptember 16. (hétfő)
Budapest, IX., Üllői út és Páva utca sarka (központi edzőterem)

Tréningek ugyanitt: minden hétfőn és szerdán 18.00–19.30
Kapcsolat: Szabó Csaba, 06/20/972-2298, szabo.csaba@wingtsun.hu

www.wingtsunbudapest.hu

északi légió a jégen
Nagy mozgás volt a nyáron a Ferencváros 
jégkorongcsapatának öltözőjében. Elment a 
zöld-fehérektől a legendás 9-es, Hoffmann At-
tila, Hegyi Ádám Zoltán, Erdélyi Tamás, Győri 
Tamás, Roczanov Dezső, Fodor Zoltán, Hegyi 
Dominik, Pilcsik Tamás, Bontovics Márton, 
Revák Zolzán, és nyolc új játékos érkezett.

Hátul sokat jelenthet, hogy visszatért a válo-
gatott kapus, Budai Krisztián. A védelmet észa-
ki hokisokkal erősítették meg az FTC vezetői. 
A svéd Rickard Eriksson, aki korábban játszott 
az élvonalban is, honfitársa, Andreas Lindqvist 
(25), valamint a régebben U18-as válogatott 
finn Jere Ölander (23) a svéd alacsonyabb osz-
tályokból igazoltak a Ferencvároshoz. A csatár-

sorban a norvég másodosztályból szerződtetett 
Mikael Potila (26), a Dunaújvárosból érkezett 
magyar válogatott Vaszjunyin Artyom (29), a 
Brassóból jött Fodor Csanád (22) és szintén 
erdélyi származású, az Újpestből igazolt Pál 
Zoltán (34) lendíthet a támadásokon.

– Jól sikerült a felkészülés, bár a tervezett-
nél később tudtunk csak jégre menni – mond-
ta Dobos Tamás vezetőedző. – Légiósaink jól 
képzett hokisok, akik révén remélhetőleg so-
kat javul a játékunk. Ha sikerül megnyerni az 
olyan meccseket, amelyeket az előző évadban 
a hajrában elvesztetünk, már elégedettek lehe-
tünk.  

(m)

pólós siker a Magyar kupában
A papírforma alapján nem a Ferencváros volt az esélyese a vízilabda Magyar 
Kupa D selejtezőcsoportjának. Szentesen azonban az ausztrál válogatott játé-
kosokkal megerősített Fradi döntetlent játszott a hazaiakkal, majd megverte a 
Vasast, és csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe.

Az új szabályok, amelyek a korábbiaknál szigorúbban büntetik a durva belépőket, a Ma-
gyar Kupában debütáltak hazánkban. Az előző szezonban 12. lett az FTC vízilabdacsapata 
a bajnokságban, első kupaellenfele, a Szentes pedig 8. volt. A három ausztrál válogatottal 
azonban sokat erősödött a Fradi, és bár a hajrá előtt három góllal még az alföldiek vezet-
tek, sikerült 12–12-re egyenlíteni.

Néhány órával később a bajnoki elődöntős Vasassal szemben a nagyszünetben egy talá-
lattal jobban álltak a zöld-fehérek. Aztán Varga Zsolt együttese 5–1-re megnyerte a har-
madik negyedet, és bár a végén előnye 
csökkent, szenzációs, 11–8-as diadalt 
aratott a Fradi. A szakvezető elsősorban 
a fegyelmezett védekezés miatt dicsérte 
csapatát. Mindkét meccsen jól játszottak 
tengerentúli légiósaink. A másnapi záró 
fordulóban az OSC nem fenyegette a 

Ferencváros győzelmét, a mieink 11–7-re nyertek, és ezzel a csoport élén végeztek. 
A következő forduló párosításáról vaksorsolással döntött a szövetség. A Fradinak a 
Vasas jutott, a két gárda először szeptember 14-én 18 órakor, a népligeti uszodában 
csap össze, majd másnap 17 órakor a Komjádiban lesz a visszavágó. Ha ismét jobb-
nak bizonyul a Fradi a piros-kékeknél, biztosan érmet szerez a kupában.             (ms) 

A  ö t  fo n t o s  e l ő n y e :
� Nem igényel különösebb testi erőt, vagy 

hajlékonyságot.
� Könnyen tanulható, egyszerűen alkalmazható.
� Szellemi és erkölcsi hátteret biztosít.
� Hölgyeknek és gyerekeknek is ajánlott.
� Gyakorlói az élet minden területén 

magabiztosabban lépnek fel.

2 0 1 3 .  s z e pt e m be r  1 6 .  ( h é t fő )  1 8 . 0 0
H e l y s z ín :  B u d a pe s t i  k ö z p o n t i  e d z ő t e r e m

Ü l l ő i  ú t  é s  P á v a  u .  s a r o k ,  I X .  k e r ü le t

•T r é n in ge k  i t t :  Hétfő ; Szerda 18.00 –19.30

•É r d e k lő dn i :  S z a bó  C s a ba
5. mesterfokozat, Budapest vezető oktatója

T e l :  2 0 / 9 7 2  2 2 9 8   s z a bo. c s a ba @w in gt s u n. h u

B E M U T A T Ó  É S  T A G F E L V É T E L :

Ta n u l j o n  Ö N  is  V A L Ó D I H a r c műv é s z e t e t !

w in g t s u n b u d a pe s t .h u

Mikael Potila

Ausztrál légiósokkal erősödött a csapat
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Helytörténeti kvíz
Mostani kvízjátékunk kérdései elsősorban a Ferencvá-
rosi Torna Clubbal kapcsolatosak. A helyes válaszokat a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink 
között a Tinta Kiadó jóvoltából értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Melyik nem a IX. kerület vá-
rosrésze?
A) Belső-Ferencváros B) Külső-
Ferencváros C) Felső-Ferencvá-
ros
2. Az alábbi díszpolgárok közül 
ki kapta posztumusz a címet? 
A) József Attila B) Lázár Ervin 
C) Albert Flórián
3. Melyik épület falán található 
ma a Ferencvárosi Torna Club 
alapításáról megemlékező emlék-
tábla?
A) az Üllői út 113. alatt B) a 
Bakáts tér 14. alatt  C) a Közrak-
tár utca 12. alatt
4. 1899. május 3-án este a kerület 
polgárai megalakították az FTC-t. 
Első elnökének dr. Springer Fe-

renc ügyvédet választották. Mi-
ből fedezték a klub további mű-
ködéséhez szükséges anyagiakat?
A) egy jótékonysági bál bevételé-
ből B) a városvezetés adományá-
ból C) tagdíjakból

5. Ki szerezte Ferencváros első 
hivatalos bajnoki gólját?
A) Schlosser Imre B) Horváth 
László C) Borbás Gáspár

Égből pottyant kedvenc
Levente Péter is kiérdemelte a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést a felnövekvő nemzedékek 
érdekében végzett több évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként. A Jászai Mari-díjas színművésszel a benne 
szunnyadó őserőről, a mai gyerekekről, valamint arról beszélgettünk, milyen szálak fűzik Ferencvároshoz.

A Kerekerdei Vigasságok állandó részt-
vevője, és legutóbb a Varázskert Bölcsőde 
megnyitóján is jelen volt vendégként. Min-
den út Ferencvárosba vezet?

1943-ban Nagyváradon édesanyám 
megszoptatott, majd édesapám a vállán 
büfiztetett, és közben azt skandálta, hogy 
„Hajrá Fradi, hajrá Fradi!”. Ferencváros a 

szívem csücske, mindig szívesen jövök ide, 
ha hívnak. A Kerekerdő Óvoda rendezvé-
nyén korábban mindig Bánffy György volt 
a díszvendég, de sajnos pár évvel ezelőtt 
átköltözött a Mennyországba, és felesé-
gemmel, Döbrentey Ildikóval minket kér-
tek föl a szolgálatra. Nagy megtiszteltetés 
ez nekünk.

Évtizedek óta szórakoztatva tanítják a ki-
csiket. A mai fiatalok is díjazzák a Kacagó 
koncerteket?

52 éve vagyok a pályán. Ez idő alatt so-
kat változtunk. Manapság először furcsán 
néznek ránk, ki ez a nagyanyó-nagyapó a 
színpadon, de öt perc elteltével mindegyi-
kük csillogó szemmel figyel és kacag. Pé-
ter bátyónak, Ildikó nénjének szólítanak 
minket, és önfeledten kapcsolódnak be a 
társasjátékba.

Gyerekekkel foglalkozni egy életen át, 
nem könnyű feladat. Honnan merít ekko-
ra erőt hozzá 70 évesen is?

Családom apai és anyai ágáról is ellenálló 
géneket örököltem, de ez nem lenne elég. 
Azt tartom, hogy ép lélektől gyarapodik a 
szellem és gyógyulhat a test.              (Sz.D.)

Előző lapszámunk nyerte-
se: Szabó-Pataki Anna. Gra-
tulálunk! Kérjük, írja meg 
postacímét a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre! A helyes 
megfejtés: 1– A, 2 – C, 3 – B, 
4 – A, 5 – A
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idősügyi 
programajánló
Orvosi előadás a 
cukorbetegségről

Szeptember 10. 14.30
Dandár u. 28.

Gyógytorna
Szeptember 11. 11.00
Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller u. 27.)

Lakótelepi Sportnap
Szeptember 14. egész nap
József Attila-lakótelep 
(Nyúldomb)
Információ az eseményről: 
időstorna, séta a termé-
szetjárókkal, célba dobás, 
ügyességi játékok, vállal-
kozó kedvűeknek: nordic 
walkig, petangue

Bűnmegelőzési előadás
Szeptember 16. 10.00
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)
Bűnmegelőzésről kicsit 
másképp – sok humorral. 
Történetekkel egybekötött, 
interaktív előadás AYALA 
művész úrral, rendőr őr-
naggyal

Író-olvasó találkozó – 
Sarkady Mária: A cica, 
aki szerette a Holdat

Szeptember 17. 16.00
FSZEK Boráros téri fiók-
könyvtár (Boráros tér 2.)
Könyvbemutatóval és 
kedvezményes könyvvá-
sárral egybekötött másfél 
órás beszélgetés a 80 éves 
írónővel. Közreműködik: 
Tallján Mária színésznő

Természetjáró túra – 
Ócsa nevezetességei

Szeptember 19. 9.00
Találkozás: Népliget busz-
pályaudvar, pénztárcsar-
nok   
Információ az eseményről: 
ócsai tájház, református 
templom, emlékművek, 
Láperdő, Selyemrét, Ma-
dárvárta megtekintése. 
Táv: 2 km, szintkülönbség: 
5 m

Vízitorna
Szeptember 20. 16.00 
(Az éves programnaptár-
ban megjelent 11.00 órai 
kezdés téves!)
Weöres Uszoda (Lobogó 
u. 1.)

Helytörténeti séta
Szeptember 25. 10.00
Találkozás: 10 órakor a 
Kálvin tér–Ráday utca sar-
kon (Ráday u. 2.)
Program: Kálvin tér–Ló-
nyay utca–Gönczy Pál 
utca–Csarnok tér–Közrak-
tár utca–Kinizsi utca–Ül-
lői út–Ferenc körút. A séta 
során számos művelődés-
történeti szempontból is 
fontos épülettel ismerked-
hetnek meg a résztvevők.
Vezeti: Gönczi Ambrus

Gyógytorna
Szeptember 25. 11. 00.
Dési Huber Művelődési 
Ház (Toronyház u. 17/B)

FELHÍVÁS
Ferencváros Önkormányzata „A teljesség felé” idősügyi progra-
mok sikeres megvalósításához keres:
• olyan embereket, akik szakmájukat érdekesnek, követésre mél-

tónak tartják, és szívesen beszélnének róla a fiatalabb generáci-
ónak, lelkesítenék őket, elmesélnék, hogyan lehet lelki egységet 
találni a jól megválasztott szakmában, munkában. (Jelentkezési 
határidő: szeptember 30.)

• önkénteseket,
• akik segítenek abban, hogy programjaink eljussanak kortár-

saikhoz, vagy 

• akik szeretnék hobbijuk rejtelmeibe beavatni kortársaikat, 
illetve a fiatalokat (fotózás, írás, kézimunka, modellezés 
stb.), vagy

• akik szeretnek főzni, és szívesen részt vennének a 9.tv által 
készített és közvetített „Főzzünk együtt nagyival!” műsor-
ban, vagy

• akik szívesen segítenének a programok szervezésében, le-
bonyolításában. (Jelentkezési határidő: folyamatos.)

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

Generációk együtt, 
egymásért
Európa legtöbb országára – és Magyarországra is – az elöre-
gedés jellemző. A IX. kerületben 11 ezer 60 év feletti lakos él, 
így ebben a városrészben is kiemelt figyelmet fordítanak arra, 
hogy formálják a szépkorúakról kialakult képet, biztosítsák a 
lehetőségeket a teljes időskor megéléséhez.

„A teljesség felé” idősügyi koncepciót 2012 nyarán fogadta el Ferenc-
város képviselő-testülete. A koncepció négy alapvető célt tűzött ki, az 
önkéntességet, az önsegítést, az élethosszig tartó tanulást és a generáci-
ók közti együttműködést. Az önkéntesség és az önsegítés a koncepció 
legfontosabb eleme: a kerület elsődleges feladatának tekinti a kisközös-
ségek támogatását, az önálló kezdeményezések bátorítását.

2013 tavaszára „A teljesség felé” meggyökerezett Ferencvárosban, 
egyre többen kapcsolódnak be. Az egészségügyi, prevenciós programo-
kat látogatják a legtöbben, folyamatosan 
gazdagodik a kulturális 
rendezvények kínálata, 
állandó az érdeklődés a 
természetjárással kap-
csolatban. A bűnmeg-
előzési előadásokon 
hasznos ismeretekre 
lehet szert tenni arról, 
hogyan óvják biz-
tonságukat, védjék 
értékeiket az idősek, 
többen saját tapaszta-
lataikat is megosztják.

A legfontosabb eredmény azonban mégis az, hogy élő együttműkö-
dés alakult ki a generációk között, a helytörténeti vetélkedőkön például 
vegyes korú csoportok mérték össze tudásukat. – Egyre több fiatal kap-
csolódik be a munkába és ajánlja fel segítségét: számos más mellett a 
közeljövőben számítógépes tanfolyamot is tartanak. Az idősek szívesen 
fogadják a fiatalokat, jól érzik magukat együtt, tudást és élményeket 
cserélnek. Folyamatosan várjuk a fiatal és kortárs önkéntesek jelentke-
zését – mondta lapunknak T. Zuggó Tünde, önkormányzati tanácsadó.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján a városvezetés bővíti, színesíti a 
kínálatot. A legnépszerűbb programokat – például a vízi- és a gyógytor-
nát – gyakrabban tervezik megszervezni, még több sport- és szabadidős 
programot dolgoznak ki, sőt, lehetőség lesz kedvezményes és ingyenes 
fővárosi színházlátogatásra is. A következő nagy esemény az október 
1-jén ünnepelt Idősek Világnapjához kapcsolódik: a kerület egyhetes 
programsorozattal készül, a részletekről következő lapszámunkban ol-
vashatnak.              (VB)
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Búcsúztak a nyártól a Ferenc téren
Az iskolakezdés előtti utolsó, már őszillatú szombaton rendezték meg második alkalommal a Miénk a tér! minifesztivált 
a Ferenc téren.

A Ferenc tér megújulásának idején nyi-
totta meg Tari Viktória és Csikós László 
Zoltán a Piazza di Francesco Cukrászda-
Kávéházat. A cukrászda hagyományterem-
tő céllal indította el tavaly a Miénk a tér! 
családi napot. Pókembernek és oroszlán-

nak kifestett arcú gyerekek nevettek Ricsi 
bohóccal, lufitekerőnél álltak sorban, volt 
selyemfestés, bűvészelőadás, tombolafa-
gyi, kora esti koncert – minden, ami egy 
barátságos hangulatú nyárbúcsúztatóhoz 
kell.

– Tavaly is kint voltunk, szerettük. Itt la-
kunk a közelben, örülünk az ilyen progra-
moknak, mert jó alkalmat kínálnak arra, 
hogy a kisgyerekes szülők találkozzanak 
– mondta lapunknak Polgár Tímea.

A lokálpatrióta kezdeményezések hatásá-
ra az olyan kis terek, mint a Ferenc tér is, 
bekerülhetnek a nagyváros vérkeringésé-
be, az itt élők pedig találkozhatnak, meg-
ismerhetik egymást. A Miénk a tér! ren-
dezvényre Tari Viktória és Csikós László 
Zoltán Ferencváros Önkormányzatánál pá-
lyázott, a megvalósításban a kávézó part-
nerei is segítettek.

– Minden jó ügy egy lelkes, hozzáértő 
emberen múlik, ha vannak ilyenek, a ke-
rület segít nekik. Arra biztatok mindenkit, 
akinek hasonló ötlete van, keresse a titkár-
ságom, ahol tájékoztatást kaphat a megva-
lósítás lehetőségeiről – hangsúlyozta dr. 
Bácskai János polgármester.

(VB)

Határátszelések
Filmfesztivállal, zenei ősbemutatókkal, képzőművészeti projektekkel, a Velencei Képzőművészeti Biennáléhoz kapcsoló-
dó kerekasztal-beszélgetéssel, valamint nyolc közép- és kelet-európai ország fiataljait megmozgató ifjúsági vitaverseny-
nyel vár mindenkit ősszel a Goethe Intézet.

A hatalom és család té-
májáról beszélget Insa 
Schöningh, a Családi 
Kérdések Evangélikus 
Akcióközösségének 
országos ügyvezetője 
Somlai Péter szocio-
lógussal és francia kol-
légájával, Jean-Louis 
Fabianival. A német 
evangélikus egyház 
elvi állásfoglalásban 
felelősségközösség-
ként definiálja a csa-
ládot, ám a fogalom 
ilyetén kibővítésével nem mindenki ért egyet. A szeptember 7-én 
10.30-kor kezdődő beszélgetésen egyebek között erről is szó lesz.

A Goethe Intézet az európai társintézményekkel folytatott 
együttműködésben újra és újra átlépi a kultúra érzékelésének 
nemzeti határait. – A hagyományaink mellett most más szem-
pontból is a határátlépésekre koncentrálunk: szeretnénk lebontani 
a falakat, hogy azok a fontos problémák, kérdések, amelyek sok 
országot, számos művészt foglalkoztatnak, ország- és művészeti 
határok nélkül kerüljenek szóba – nyilatkozta lapunknak dr. Nagy 
Márta, az intézet kulturális szakreferense. Elmondta még, hogy az 
intézet újjáalakított könyvtárában immár tanuló- és munkacsopor-
tok számára is van hely.

A szeptember 24-én kezdődő Több fényt! sorozat az épület fizi-
kai határait feszegeti: december 8-áig Johannes Franzen frank-

furti képzőművész 
16.777.216 lüktető di-
gitális színt vetít majd 
az intézet homlokza-
tára Visszatükröződé-
sek címet viselő ins-
tallációjával.

A közép-kelet-eu-
rópai Goethe Intéze-
tek Honnan? Hová? 
Mítoszok – nemzet 
– identitások pro-
jektje keretében 
Lettországból, Len-
gyelországból, Cseh-

országból, Magyarországról és Szlovéniából nyolc fiatal zene-
szerző workshopokon és vitákon foglalkozott a régió történelmi 
és aktuális mítoszaival, majd zenébe ültette át ezzel kapcsolatos 
gondolatait. Az így született műveket október 11-én és 12-én adja 
elő az Ensemble Modern a Budapest Music Centerben Eötvös Pé-
ter vezényletével.

Szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napján a Budapesten 
működő kulturális intézetek szevezésében játékos, zenés Európai 
Nyelvi Koktélbár lesz az A38 Hajón, és ugyanaznap kezdődik a 
Szemrevaló Filmfesztivál is, amely idén ismét a Goethe Intézet, az 
Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös szerve-
zésében valósul meg. A fesztivál nyitófilmje, az Oh Boy 2013-ban 
elnyerte a Német Filmdíj legjobb játékfilmnek járó aranydíját.

                (VB)
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PROGRAMAjÁnLó

Házhoz jön a bor  
és az étel
– Vidám hétvégével veszi kezdetét Ferencvárosban 
az ősz, a Bakáts téren és a Ráday utcában két napon át 
tartó Humor és Bor Fesztivált tartunk – jelentette be 
dr. Bácskai János polgármester augusztus 29-én. A 
rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, 
az eseményen csaknem húsz borász fogja képvisel-
tetni magát, és az érdeklődők színvonalas programo-
kon, koncerteken és népszerű humoristák előadásain 
vehetnek részt. 

– Sokan kérdezték már tőlem, miért rendez kerü-
letünk borfesztivált, mikor Ferencvárosban nem is 
terem szőlő, de úgy gondolom, a kettő nem zárja ki 
egymást, és ezt az elmúlt két hasonló rendezvény si-
kere is bizonyította – mondta a sajtónak dr. Bácskai 
János, aki hozzátette, ezen a fesztiválon házhoz jön a 
bor és az étel. 

A lapzártánk utáni hétvégén, szeptember 6–7-én 
tartott programsorozatról bővebben következő lap-
számunkban számolunk be.

Tehetséges fiatalok jelentkezését várja a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat a 2013. szeptember 27-én megrendezendő IFI FESZTRE. 
Minden Ferencvárosban élő vagy tanuló, 23. életévét be nem töltött fiatal 
jelentkezhet, maximum 5 perces előadással.
Kategóriák: szólista (ének), zenekar, tánc, előadóművész (pl. artista, bű-
vész, stand up, próza, színdarab…)
Nevezési határidő: 2013. szeptember 13.
Jelentkezéskor adja meg nevét, életkorát, az intézményt, ahol tanul, lakcímét, 
telefonszámát és e-mail címét, valamint a kategóriát, ahol indulni szeretne.
Jelentkezés: nyerusay.viktoria@fmkportal.hu, suha.fegyiok@gmail.com 
és rdlrbt@gmail.com e-mail címeken.
Részletes információ: https://www.facebook.com/FEGYIOK

A Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet az Ifjúsági Fesztivál (IFI FESZT) alkalmából amatőr mű-
vészek számára.
A pályázat témája: „Egy fiatal nyara”
A műveket szakmai zsűri válogatja ki, melyeket a Ferencvárosi Művelő-
dési Központban (FMK) állítanak ki 2013. szeptember 27-én, az ifjúsági 
fesztiválon.
Leadási határidő: 2013. szeptember 13.
A pályázaton indulhat minden Ferencvárosban élő vagy tanuló, 23. életévét 
be nem töltött diák.
Kategóriák: festészet, grafikák, szobrászat, dekoratőr, fotográfia.
Egy művész maximum három alkotással pályázhat. Egy sorozat egy alko-
tásnak minősül, ami maximum 3 műből állhat.
A kiállítandó műveket az FMK (1096 Bp., Haller u. 27.) portáján kell lead-
ni naponta 8–18 óra között.
Regisztrációs díj: NINCS
Információ, kérdés, észrevétel esetén keresse: Suha Réka Szilviát, 
e-mail: suha.fegyiok@gmail.com, Nyerusay Viktóriát, e-mail: nyerusay.
viktoria@fmkportal.hu

Alkoss!

Tehetségkutató

Ars Sacra Fesztivál – 
összművészeti programsorozat

szeptember 14. 18 órától éjfélig
Templomok Éjszakája az Örökimádás templomban 
(Üllői út 77.)  
Gitáros szentmise, orgonazenés áhítat, templomtörténeti 
előadás, csendséta, színház, kompletórium 

UNITáRIUS TEMPLOM 90 ÉVE  
A FERENCVáROSBAN
szeptember 14. 19 órától
Bartók Béla Unitárius Egyházközég temploma 
(Hőgyes Endre utca 3. )
Zenei program, gyertyagyújtás, beszélgetés

TEMPLOMOK ÉJSzAKáJA Az ASSISI 
SzENT FERENC-PLÉBáNIATEMPLOMBAN
szeptember 14. 17 órától
Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-főplébánia 
(Bakáts tér)  
A templom építésének története, kegytárgyainak 
kiállítása, megtekinthető az orgona, bejárható a 
karzat

Ferencvárosi Vízparti Séta a 
Helytörténeti Gyűjtemény szervezésében
szeptember 21–22. 10.00
gyülekező a Fővám tér 8. alatt, a Corvinus Egye-
tem főépületének Dunára néző bejáratánál

(Szakmai) Titkok kint és bent

szeptember 25. 18.00
Mázló Lajos ipari formatervező kiállításának 
megnyitója
Megtekinthető október 22-éig
Ferencvárosi Pincegaléria (Mester u. 5.)

V. Mesenap az FMK-ban

Szeptember 28. 10 órától
mesés játszóház
Az idei Mesenap a Magyar Televízió 
egykori gyermekműsora, a Cimbora 
40. születésnapjára emlékezik.
További információ: www.fmk.hu
FMK (Haller utca 27.)
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a mozgás a legjobb 
orvosság
Szív- és érrendszeri betegségekről tartott előadást a Ferencvárosi Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. Mester utcai oktatási központjában dr. Magyar 
zoltán professzor. Az önkormányzati szervezésben megvalósuló preven-
ciós kampánysorozat újabb állomásán megdöbbentő adatokat hallhattak 
és hasznos tanácsokat kaptak a megjelentek.

Napjainkban a daganatos megbetegedé-
sek mellett a keringési szervek, a szív és 
az erek elváltozásai a leggyakoribbak. 
Ezen problémák leginkább a 60 év felet-
tiek körében jelentkeznek. Sajnos a ma-
gyarországi statisztika lesújtó adatokat 
mutat: hazánk európai viszonylatban 
az élen jár, éves szinten mintegy 600 
ezer ember érintett az ilyenfajta meg-
betegedésekben. Öröm az ürömben, 
hogy míg például az infarktusok meg-
előzése régen csak vágyálom volt, ma 
már van rá megoldás, a katéteres vizs-
gálatok ugyanis lehetővé teszik a tel-
jes szívizomelhalás megakadályozását. 
A rendszeres orvosi ellenőrzésekkel, 
szűrésekkel ugyanígy megelőzhető a 
cukorbetegség, az agyvérzés vagy a da-
ganatos megbetegedések kialakulása is. 

A doktor hangsúlyozta, sokszor azért 
válik súlyossá egy betegség, mert az 
apró tüneteknek nem tulajdonítanak 
jelentőséget az érintettek. A professzor 
ezért arra kérte hallgatóságát, kis panasz 
esetén is azonnal forduljanak szakem-

berhez. A főorvos ki-
tért a testsúly okozta 
gondokra is, mivel 
manapság borzasztó-
an megnőtt a túltáp-
lált emberek száma, 
országosan mintegy 
30–35% az elhízot-
tak aránya. Az igazán 
megdöbbentő ebben 
az, hogy a jelenség a 
20–70 év közöttieket 
érinti, vagyis csupán 
a legfiatalabbakat 
nem. Magyar Zoltán 
szerint ezen tényen 
nem gyógyszerekkel, 
hanem életmód-ta-
nácsadással lehetne 
leginkább változtat-

ni. A mozgással és étkezéssel kapcso-
latos teljes ismerethiány megszüntetése 
mindannyiunk érdeke lenne.

A professzor úgy véli,  aggasztó, hogy 
legtöbbünknek fogalmunk sincs, az 
életvitelünkhöz képest mennyi kalóriát 
kell a szervezetünkbe juttatni naponta. 
Nem is gondolnánk, hogy a több mint 
800 ezer magyar cukros közül 30%-nak 
emiatt alakult ki a betegsége, ami sok-
szor szövődményeket – vakságot, vese-
elégtelenséget vagy végtag-amputációt 
– eredményez. A doktor szerint fontos 
lenne, ha rendszeresen ellenőriznénk 
testtömeg-indexünket, amit legegysze-
rűbben úgy kapunk meg, ha súlyunkat 
elosztjuk magasságunk négyzetével. 
Hangsúlyozta, ha az eredmény az ide-
ális tartományba esik, vagyis 25 alatt 
van, akkor sem fogyókúrára, sem hízás-
ra nincs szükség, csak arra kell vigyáz-
ni, hogy ez az érték megmaradjon, ezt 
pedig sportolással, mozgással, egészsé-
ges táplálkozással lehet elérni.

(Sz.D.)

ingyenes 
szűrővizsgálatok
Tisztelt Ferencvárosiak!
Ferencváros Önkormányzata 2013-ban 
több egészségügyi prevenciós szűrővizs-
gálatot szervezett, szem előtt tartva az 
Önök egészségi állapotát. Ez év májusában 
a melanóma-, azaz bőrgyógyászati szűrő-
vizsgálaton nagy számban vettek részt a 
kerületiek. A  vizsgálatsorozatot folytatjuk, 
mely során szeptemberben szív- és érrend-
szeri szűrővizsgálaton való részvételre biz-
tosítunk lehetőséget Önöknek.

A szív- és keringési megbetegedések, a 
cukorbetegség, a zsíranyagcsere-, illetve 
a népbetegségnek számító magas vérnyo-
más betegség a fiataloknál is nagy szám-
ban jelen van, nem pusztán az idősebb 
korosztályt érinti. A hipertónia (magas vér-
nyomás) a 18–35 éves korosztály esetében 
közel 10%-ot, az 50–59 éves korosztály-
nál 40%-ot, 70 év fölött pedig a lakosság 
60%-át érinti. A keringési megbetegedések 
súlyosabb szövődménye, az agyvérzés, 
szívizomelhalás, egyéb érkatasztrófák, tü-
dőembólia, súlyos ritmuszavarok megelő-
zése és kezelés döntő fontosságú.

A szív- és érrendszeri betegségekről 2013. 
szeptember 3-án hallhattak szakorvosi elő-
adást (erről bővebben ugyanezen az olda-
lon olvashatnak). A szűrővizsgálaton belül 
anamnézis felvételt, fizikális belgyógyá-
szati vizsgálatot, 12 elvezetéses EKG-vizs-
gálatot és laborvizsgálatokat (koleszterin, 
triglicerid, vércukor) végeznek.
A szűrővizsgálatok időpontja: 
2013. szeptember 10. 08.00–12.00, 2013. 
szeptember 17. 08.00–12.00, 2013. szep-
tember 24. 08.00–12.00
A szűrővizsgálat helyszíne:
FESZ Kft. Szakorvosi Rendelő, kardioló-
giai szakrendelés, 1095 Budapest, Mester 
u. 45.

Kérjük, vegyenek részt ezeken a szűrő-
vizsgálatokon, hiszen az egészség meg-
őrzése, a betegségek megelőzése, illetve 
korai felismerése alapvető. A várakozás 
elkerülése érdekében a szűrővizsgálatokon 
való részvételre előzetes időpont-egyezte-
tés szükséges. Telefon: 455-4500.

Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Közlemény
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Pónilovaglás • Kisvasút • ugrálóvár • körhinta • népi játékok • virágvásár • könyvvásár • vásárfia nagy választékban

HirDetÉs

2013. 09. 13–14.
József Attila-lakótelep

Vendéglátó-iPari KínálatoK: PamPusKa büfé, deáK szóda, KürtösKalács

a programok és a koncertek ingyenesek!
Fővédnök: dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere

Védnök: Formanek Gyula alpolgármester és Görgényi Máté, a József Attila-lakótelepi részönkormányzat elnöke
Szervező: ferencvárosi művelődési Központ és intézményei Bővebb információ: dési Huber istván művelődési Ház. 1098 budapest, 

toronyház u. 17/b Tel.: +36(1) 280-6247 E-mail: desimuvhaz@desi.hu

Programok mindkét napra

FEREncVÁROSI
LAKóTELEPI 

MULATSÁG
nyúldomb 16.00–17.30 SPorTFoGlAlkozáSok

lakótelepi óvodák sportfoglalkozásai • lakótelepi iskolák alsó 
tagozatos osztályainak villámfocitornája a vándorserlegért • Kötélhúzó 

verseny • Kerékpáros ügyességi verseny

nagyjátszótér/nagyszínPad
18.00 koloMPoS EGyüTTES GyErMEkkoncErTJE                          

19.00 üzletemberek-koncert  
20.30 Polgármesteri köszöntő

20.30 DEák Bill GyulA-koncErT

„a lakótelep legjobb sütije – a lakótelep legjobb sütireceptje” 
verseny (sütik és receptek leadása 12 óráig, utána zsűrizés.)

nagyjátszótér 10.00 óráTól SPorTnAP 
lakótelepi Vándorkupa • gold sprint • íjászat • darts verseny • 

nordic walking • családi sportverseny

nagyjátszótér/nagyszínPad
10.00 ádám jenő zeneiskola fúvós növendékeinek műsora 10.30 
brill cats tánciskola 11.00 Harmónia balettiskola 11.30 rockin’ 

board tse 11.45 öt elem Wushu egyesület tajcsibemutatója 

12.00 jamland tánciskola 13.00 bura sándor és zenekara – jó 
ebédhez szól a nóta 14.00 nemzetiségek műsorai – német, 

szlovák, görög 15.00 a hattyúk tava – a turay ida színház zenés-
táncos mesejátéka 17.00 mydros-koncert 18.30 PaPa jazz seVen 

20.00 taKáts tamás dirty blues band

egész naPos szombati ProgramoK:
játszóház, kézműves foglalkozás borbényi évával • civil és 
kerületi szervezetek bemutatkozása, nemzetiségek sátrai • 

Vállalkozók • ferencvárosért szövetség sátra • önkormányzati 
sátor • egészségügyi szűrések

Szeptember 13., péntek

Szeptember 14., szombat 

keresik a lakótelep legjobb sütijét!
A Lakótelepi Mulatságon, szeptember 14-én, szombaton hirde-
tik meg „a lakótelep legjobb sütirecepje” versenyt. Az otthon el-
készített sütikkel minden korosztály pályázhat, lehetnek lelkes 
kezdők, de sok születésnapi tortát már megsütött nagyszülők is. 
Az édességeket 10–12 óra között lehet benevezni a Lakótelepi 
Mulatság helyszínén, Ferencváros Önkormányzatá-
nak sátránál. 

A regisztrált sütiket Bácskai János pol-
gármester, Formanek Gyula alpolgár-
mester és Görgényi Máté, a Városrészi 
Önkormányzat elnöke zsűrizi.

Edményhirdetés: 14 órakor  
Bővebb információ: desimuvhaz@desi.hu
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REjTVÉnY

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

kÖzÖssÉG

FEREncVÁROSI GóLYAHÍR

Vajda Panna idén július 11-én 18.40-kor született. A fotó 
kétnapos korában készült.

Szalay ákos júliusban ünnepelte egyéves születésnapját.

Pupos Emma 2013. március 13-án jött a világra, a fényké-
pen két hónapos.

FRAdI-MEccSEK A           MűSORÁn

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

Televíziónk heti rendszerességgel jelentkezik sportműsorral 
(Zöld-Fehér Hírek), amelyben kerületünk sportéletével és 
persze a Ferencvárosi Torna Club szakosztályainak munkájával 
foglalkozunk. Nagy örömmel tájékoztatjuk nézőinket, 
hogy szeptember 2-ától a Ferencváros bajnoki labdarúgó-
mérkőzései is láthatók a 9.tv műsorán! Az MTVA és a Sport 
Tv hozzájárulásának köszönhetően a találkozókat az OTP Bank 
Liga fordulóit követő héten, elsőként hétfőn este 22.30 perces 
kezdettel vetítjük, majd keddtől péntekig minden nap 14 órától 
és 22.30-tól ismételjük, ezzel is elősegítve, hogy minél több 
korosztályhoz érjenek el a közvetítések.
A 2013/14-es bajnokság őszi szezonja többek között még az 
alábbi remek mérkőzéseket tartogatja a ferencvárosi nézők 
számára: FTC–Újpest, FTC–Kispest, Diósgyőr–FTC, valamint 
a zárófordulóban Videoton–FTC.
A 9.tv műsorai hamarosan digitálisan is 
elérhetőek a Digi Tv, a UPC és az Aktív1 
előfizetői számára.
Elérhetőségeink:
218-2121
www.kilenc.tv
info@kilenc.tv
facebook.com/kilenc.tv
youtube.com/kilencponttv
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