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A József Attila Terv I. ütemének 
előrehaladtával a Gát utca 3. 
szám alatti épületben elkészült 
egy 44 nm-es mintalakás.

Idén augusztusban másodszor is 
megrendezték a labdarúgó-baj-
nokságot, ahol pingpongoztak és 
sakkoztak is a fiatalok.

töRténelMi eMlékHely

4

Fáy András halálának 150. év-
fordulóján történelmi emlékhely-
lyé avatták a Kálvin téri refor-
mátus templomot és a kriptát.

átadták az új Fradi stadiont
Tavaly március végén játszották az utolsó mérkőzést az Üllői úti Albert-stadionban, és 2014. augusztus elejére elké-
szült az új, Groupama Aréna névre keresztelt ferencvárosi sportlétesítmény. A hivatalos megnyitó augusztus 10-én 
volt, de már azt megelőzően is számos rendezvénnyel készültek az eseményre.

Néhány nappal az avatómérkőzés előtt 
kinyitott a Fradi-shop, ahol a klub címe-
rével és színeivel ellátott tárgyakat, me-
zeket lehet kapni. Az FTC történetének 
legismertebb futballistája, Albert Flórián, 
az egyetlen magyar aranylabdás, Ferenc-
város díszpolgára. A róla készült szobrot 
is leleplezték, és megnyitották a klub tör-
ténetét bemutató múzeumot is.

Egy nappal a Chelsea elleni gálamérkő-
zés előtt  léphetett be a közönség az új aré-
nába egy családi nap alkalmából, valamint 
ekkor avatták fel a Centenáriumi sétányt 

és a hatalmas sasszobrot is. Az óriási be-
tonlabdán álló, több mint 1200 darabból 
készült ferencvárosi totemállat alkotója, 
Szőke Gábor Miklós. Bácskai János pol-
gármester beszédében kiemelte, hogy 115 
évvel ezelőtt, 1889. május 3-án az FTC-t a 
ferencvárosi elöljáróság épületében alapí-
tották. A polgármesteri hivatalnak otthont 
adó épület falán a mai napig emléktábla 
hirdeti a klub megalapításának emlékét. 
Beszédet mondott Orosz Pál, az FTC 
Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, valamint 
Tarlós István, Budapest főpolgármestere 

is, majd együtt vágták át a szobor előtti 
szalagot.

Az avatómeccs előtt a régi stadionokban 
történteket idézték fel a kivetítőkön látha-
tó filmrészletek, majd Fürjes Balázs kor-
mánybiztos, Kubatov Gábor klubelnök és 
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét kö-
vetően pályára lépett a Fradi és a Chelsea. 
Az első hivatalos gólt Gera Zoltán szerez-
te, ám végül 2-1-re a vendégek győztek.

A témáról bővebben a 2. és a 8. oldalon 
olvashatnak..
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a legkorszerűbb sportlétesítmény
 Az új ferencvárosi stadion, a Groupama Aréna Magyarország legmodernebb 
sportlétesítménye, de Európában is a legjobbak közé tartozik. Rekordgyorsa-
sággal épült fel, és számos, itthon újdonságnak számító jellemzővel büszkélked-
het.

A 6+2 hektáros terület valamivel több 
mint felén terül el a stadion, amely a ré-
gihez képest 90 fokkal elfordítva épült fel. 
A létesítmény a magyar állam tulajdona, 
így a beruházás állami pénzből valósult 
meg. Hazánkban először egy különleges 
módszerrel szűrik ki azokat, akik szurkolói 
kártya nélkül, esetleg más jegyével, bérle-
tével szeretnének bejutni. A régit felváltó 
új szurkolói kártyán nincs fotó, viszont a 
regisztrációnál mindkét tenyérről készült 
ún. vénaszkenner-felvétel, és a kapuknál 
elhelyezett eszközöknél az érvényes belé-
pő mellett a kezünket is „meg kell mutat-
ni” a gépnek. Bár sokan aggódtak emiatt, 
ezek a felvételek semmilyen más azonosí-
tásra nem használhatók fel.

A stadionban nincs készpénzfizetés, a 
szurkolói kártyákkal lehet a büfékben 
fizetni. A plasztiklapocskákra a mozgó 
„bankároknál” és a több helyen megtalál-
ható automatáknál lehet pénzt feltölteni, 
de erre rövidesen mód lesz az interneten 
keresztül is. A büfékben a kártyát ráhelye-
zik egy leolvasóra, és a rendszer azonnal 
levonja a fizetendő összeget – ezzel jelen-
tősen felgyorsult a kiszolgálás.

Régen komoly gondok voltak a mellék-

helyiségekkel. Az új stadionban modern, 
jól felszerelt WC-k várják a nézőket, és 
a nálunk eddig még kevésbé ismert rend-
szernek köszönhetően – az egyik oldalon 
van a bejárat, a másikon, a kézmosóknál 
pedig a kijárat – megszűntek a szokásos 
tumultusok.

A fedett nézőtéren különböző árnyala-
tú zöld székek vannak, a mozgássérültek 
szintkülönbség leküzdése nélkül juthatnak 
el a számukra kialakított lelátórészre. A 
hazai B-közép, az „átlagos” és a VIP-szur-
kolók, valamint a vendégcsapatok ultrái 
külön bejáratokon érhetik el a helyüket. 
A 105x68 m-es pálya körül nincs kerítés, 
csupán a táborok elé húztak fel átlátszó 
függönyt. A hazai ultrák szektoraiban csak 
a nemzetközi kupamérkőzéseken lesznek 
székek. A pályán történteket két hatalmas 
kivetítőn követhetik a drukkerek.

A játékteret vetett fű borítja, a talaj egy 
speciális keverék, amelynek minden al-
kotóeleme hazai anyagokból készült. Egy 
Angliából érkezett géppel készítették el a 
különleges polipropilénszálakból és Áb-
rahám-hegyi homokból kevert anyagot, 
és ebbe kerültek a fűmagok. A strukturált 
gyökérsáv jóvoltából megfelelő a vízelve-

zetés is. A stadion belső világítása képes 
arra, hogy amikor a számítógép vezérel-
te műszerek jelzik, napoztatni is tudják a 
gyepszőnyeget.

A 22 500 férőhelyes létesítmény a futball 
mellett sok más rendezvénynek adhat ott-
hont. A nyereséges üzemeltetésére tízéves 
szerződésben vállalt garanciát a világ élvo-
nalába tartozó Lagardere-csoport.

(M. S.)

Felavatták a Groupama arénát
Öregfiúk-mérkőzés, Albert Flórián-szoboravatás, múzeumátadó, sasszobor-leleplezés, családi nap, Ferencváros–
Chelsea barátságos meccs – ezek alkották Ferencváros legújabb nevezetességének, a Groupama Aréna felavatásának 
állomásait augusztus elején. 

Nem csupán az érdeklődők nagy száma miatt lettek emlékezete-
sek ezek az események, hanem mert a megjelentek közt több ma-
gas rangú tisztségviselő, sportoló, olimpikon, szimpatizáns is volt. 
Bácskai János polgármester mellett Tarlós István főpolgármester, 
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, a nyitómérkő-
zésen pedig Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent.

Augusztus 5-én, kedden leplezték le Albert 
Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás futbal-
lista teljes alakos szobrát, amelyet a Munkácsy-
díjas szegedi Kligl Sándor alkotott meg. Hélisz 
József, az FTC Baráti Kör titkára emlékeztetett 
Albert pályafutásának főbb állomásaira, ered-
ményeire, kupagyőzelmeire, Európa-bajnoki 
és olimpiai bronzérmére, vb-gólkirályi címére, 
nemhiába nevezték a futballpálya császárának. 
A bronzszobrot Albert Flórián gyermekei, Albert 
Magdolna és ifjabb Albert Flórián leplezte le.

A múzeum és a Fradi-shop bejárata előtt álló 
szobor leleplezése után került sor a Nagy Béla 
Fradi Múzeum megnyitására, ahol Kubatov 
Gábor elnök mondott köszönetet azoknak, akik 

már nem lehetnek köztünk, de sokat tettek a múzeum létrejötté-
ért. Külön kiemelte a névadót, aki a Fradi hivatalos krónikásává 
vált, 106, az egyesületről írt könyvnek volt szerzője, társszerzője 
vagy szerkesztője. Szintén köszönetét fejezte ki a Magyar Táv-
irati Irodának, a Magyar Rádiónak és a Magyar Televíziónak, 
hogy anyagaikkal segítették a múzeum bővítését. Kubatov Gábor 

hazánk legmodernebb, legátfogóbb sportmúzeu-
mának nevezte az intézményt, amely bemutatja 
a fradizmust, mint apáról fiúra szálló tradíciót, 
és ahol ki van állítva 15 olimpiai aranyérem, 
Nyilasi Tibor ezüstcipője és Albert Flórián 
aranylabdája. A múzeumot Bácskai János, a IX. 
kerület polgármestere és Szekeres Tamás, a sta-
diont üzemeltető LUSS Kft. ügyvezetője adta át 
a szurkolóknak.

Délután az avatók után az építkezést mindvégig 
kiemelt figyelemmel kísérő és támogató Ferenc-
város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
hivatal munkatársai és néhány lelkes szurkoló 
stadionbejáráson vehetett részt már a hivatalos 
átadás előtt.
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Mintalakás József attila szülőházában
A József Attila Terv I. ütemének előrehaladtával a Gát 
utca 3. szám alatti épületben elkészült egy 44 nm-es, első 
emeleti mintalakás, melyet Ferencváros vezetése július 
25-én tekintett meg.

– József Attila szülőháza, a Gát utca 
3. az első olyan műemléki védettségű 
épület Ferencvárosban, mely teljes fel-
újításon esik át – hangsúlyozta Bácskai 
János polgármester.

A polgármesteren kívül Mezey István 
alpolgármester és Szűcs Balázs főépí-
tész is megtekintette, milyenek lesznek 
a kialakítandó lakások, hogy a kivite-
lezés minősége megfelel-e a pályázati 
követelményeknek, valamint a megbízó 
igényeinek; és észrevételeket is tehetett, 
módosításokat kérhetett a többi lakással 
kapcsolatban. A műemléki követelmé-
nyeknek megfelelően az eredeti hom-
lokzati nyílászárókat is felújítják.

Ferencváros polgármestere örömmel 
nyugtázta, hogy a kivitelező nagyon 
sok apró részletben is figyelembe vette 

a műemléki jelleget, mint pl. a padló archaizált mintázata és színe, 
vagy a fűtőtestek állványra helyezése, melyektől még kellemeseb-
bek és lakhatóbbak lesznek ezek a lakások.

A kormány által támogatott, európai uni-
ós forrásból megvalósuló közel 3 milliárd 
forintos költségvetésű József Attila Terv I. 
ütemében 5 ház komplex felújítását végzik 
el. Ez magába foglalja a külső homlokzatok 
(nyílászárók, tető, porotherm hőszigetelt 
falazat), a lépcsőházak, a függőfolyosók 
megújítását is. A lakások komfortosítása és 
az energiahatékonyság javítása érdekében a 
hőszigetelést, a fűtéskorszerűsítést, a gépé-
szeti rekonstrukciót és az egészséges szel-
lőzés kialakítását is elvégzik.

A felújítás során az alapterület megnö-
velésével új, korszerű alaprajzú lakásokat 
alakítanak ki, és a korábbi komfort nélküli 
vagy félkomfortos állapot helyett megfe-
lelő méretű és felszereltségű konyhával és 
mellékhelyiségekkel gazdagodik minden 
egyes, immár összkomfortos lakás.

forrás: ferencvaros.hu

Sikeres a társasházi 
felújítási pályázat
273 pályázat érkezett a Ferencváros 
Önkormányzata által kiírt Társasházi 
felújítási pályázat 150 millió forintos 
forrására. A társasházak főként hom-
lokzat-, tető- és liftfelújításra, aka-
dálymentesítésre, környezettudatos, 
megújuló energiaforrások létesítésére 
pályázhattak.

150 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosít a fejlesztésekre Ferenc-
város Önkormányzata 2014-ben is.

Belső- és Középső-Ferencvárosból 198, a 
József Attila-lakótelepről pedig 75 pályá-
zat érkezett. A legnagyobb összeget, 3,5 
millió forintot a Vámház krt. 7. szám alatti 
társasház nyerte a külső homlokzat felújí-
tására, de számos társasház kapott egymil-
lió forint feletti támogatást.

Egyes pályázók az elavult elektromos- és 
gázhálózat fejlesztésére, valamint a felvo-
nó megújítására kaptak vissza nem téríten-
dő támogatást. Olyan társasház is akadt, 
amely villámvédelmi rendszer kiépítésére, 
napkollektor felszerelésére vagy a nyílás-
zárók cseréjére pályázott.

népszerű a posta az aszódi lakótelepen
A kerület legújabb postai kirendelt-
sége januárban nyílt meg az Aszódi 
Lakótelepen. Az indulás óta az ügyfél-
szám folyamatosan emelkedik, ami a 
családias hangulatnak is köszönhető.

A Merényi Gusztáv Kórház szakrendelőjé-
ben kialakított posta január 20-ától fogadja 
az ügyfeleket, februárban 1215-en keresték 
fel a kirendeltséget, júniusban már 1774 
főt regisztráltak. A postán ketten dolgoz-
nak, Veress Mária és Füzékné Kiss Katalin 
Erzsébet. – Az itt élők főként idősek, akik-
nek nehézséget okoz messzebbre eljutni. 
Egyre többen tudják, hogy posta működik 
a kórházban, ez magyarázhatja a növek-
vő ügyfélszámot. De a családias hangulat 
is mellettünk szól-
hat. Folyamatosan 
vannak a postán, de 
nincs sorban állás, 
így lehetőségünk 
van meghallgatni az 
időseket, beszélget-
ni velük, amit egy 
forgalmas postán 
nem tehetnénk meg 
– mutatott rá Veress 
Mária.

A Gyáli út 17–19. 
szám alatt működő 
posta kényelmeseb-
bé tette az ügyinté-
zést a MÁV-Aszódi 

lakótelepen élők számára. – Ha csekket 
kell feladnom, csak leszaladok, sokkal kö-
zelebb van nekem, mint a Napfény utcai, 
így nem kell különösebben megterveznem, 
mikor és hogyan ejtsem útba a postát – 
mondta el lapunknak a közelben lakó Ju-
hász Ilona.

Az Aszódi postán lehetőség van a két 
kilogrammnál kisebb tömegű belföldi és 
nemzetközi levélküldemények, illetve hi-
vatalos iratok feladására, az ajánlott- és 
tértivevényszolgáltatás igénybevételére, a 
készpénz-átutalási megbízás (sárga csekk) 
lebonyolítására, valamint különböző pos-
tai, pénzügyi és értékcikkek megvásárlásá-
ra.     (KM)
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történelmi emlékhely a kálvin téri templom
Fáy András halálának 150. évfordulóján történelmi emlékhellyé avatták a Kálvin téri református templomot, annak 
kriptáját és a Ráday Gyűjteményt július 24-én.

A nemzeti és történelmi emlékhelyek a magyar 
nemzet történelmének jelentős és kiemelkedő 
helyszínei. – A Nemzeti Örökség Intézet ezek 
kezelőjeként azon dolgozik, hogy az emlékhe-
lyeket találkozási és emlékezési pontokként 
népszerűsítse – hangsúlyozta Radnainé Foga-
rasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének 
elnöke az avatóünnepségen.

Az intézet elnöke köszöntőjében kiemelte, 
hogy a történelmi emlékhelyek nemcsak a ma-
gyar történelem jelentős fordulópontjaira em-
lékeztetnek bennünket, hanem erősítik nemzeti 
identitásunkat is. Jelenleg 47 történelmi emlék-
helyet tartanak nyilván.

Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényal-
kotásért felelős alelnöke beszédében felidéz-
te a templom kriptájában nyugvó Fáy András 
munkásságát. Neki köszönhető, hogy Pesten 

protestáns főiskola jött létre, mégis Fáy And-
rás neve leginkább a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár megalapításával forrt egybe. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy Fáy életműve és közéleti 
szerepvállalása ma is követendő példa.

A beszédek után Gulyás Gergely és Radnainé 
Fogarasi Katalin közösen leplezte le a Zsig-
mond Attila által tervezett sztélét, amely a nem-
zeti emlékhelyet jelöli. Ezt követően a résztve-
vők megkoszorúzták Fáy András altemplomban 
lévő sírját, majd emlékülésen idézték fel a „haza 
mindenesének” életét és munkásságát. A jubile-
umi évfordulóra a Magyar Nemzeti Bank em-
lékérmet bocsátott ki, amelyet a helyszínen be 
is mutattak. A rendezvényt megelőzően Bacskai 
Bálint református lelkipásztor tartott istentiszte-
letet.            (TZA)

Megemlékezés a nehru parton
Budapest egyetlen roma holokauszt-emlékművénél, a Duna-parton tartottak a porrajmos 70. 
évfordulóján országos méretű megemlékezést.

A Horváth Mihály téri templomból 
induló menet érkezésekor, hat órakor 
kezdődött a nagy érdeklődésre számot 
tartó augusztus 2-i megemlékezés, 
amelyen több politikus mellett Ilan 
Mór, Izrael magyarországi nagyköve-
te is részt vett és koszorúzott.

A színvonalas műsor a roma him-
nusz közös eléneklésével kezdődött, 
majd beszédekkel és előadásokkal 
folytatódott – volt köztük verses pro-
dukció, ének és színmű is a miskolci 
Romano Teatro előadásában. Az ér-
deklődők megtöltötték a kihelyezett 

székeket, a fák árnyai alatt sokaknak már csak állóhely jutott.
Hetven évvel ezelőtt, 1944. augusztus 2-a éjjelén közel 3000 

embert mészároltak le az auschwitz-birkenaui haláltáborban, en-
nek emlékére 1972 óta minden évben ezen a napon az áldozatokra 
emlékeznek világszerte. Az összes roma áldozat számát mintegy 
félmillióra becsülik.

Ferencváros képviseletében hárman helyeztek el koszorút, így 
Oláh Anna, Ferencváros romaügyi referense, Csonka Gyula, a ke-
rületi roma kisebbségi önkormányzat elnöke és Illyés Miklós, a 
Humán Ügyek Bizottságának elnöke.

2006-ban állítottak kerületünkben emlékművet a porrajmosnak, 
azaz a roma holokausztnak a Nehru parton, a Bakáts utca vonalá-
ban, ugyanis ezen az útvonalon vitték a koncentrációs táborokba a 
pestlőrinci, pesterzsébeti és csepeli cigányokat.           (MK)

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

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

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

A Budapesti Békéltető Testületnek 30 jogász 
és egyéb felsőfokú végzettségű tagja van, akik 

szakmai tudásukat és tapasztalatukat felhasz-
nálva tudnak segítséget nyújtani a sokszor ki-
szolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók szá-
mára.

Elérhetőségek: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.,  
06/1/488-2131, www.bekeltet.hu

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

Pályázat
Budapest Főváros IX. Kerü-
let Ferencváros Önkormány-
zata „Lépcsőházi megfigyelő 
rendszer 2014. III.” címmel 
pályázatot hirdet az Üllői út–
Könyves Kálmán körút–So-
roksári út–Haller utca–Telepy 
utca által körülhatárolt terüle-
ten lévő paneltípusú társashá-
zak részére lépcsőházi belső, 
zárt rendszerű, minimum 2 
kamerából álló elektronikus 
megfigyelő rendszer kiépíté-
sére. A pályázatról bővebben 
a www.ferencvaros.hu oldalon 
olvashatnak.
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érik a paradicsom
Nem hiszem, hogy a fenti megállapítás 
bárki számára is meglepetést okoz, hiszen 
a nyári hónapokban e kiváló zöldségünk 
termése folyamatos.

A dolog érdekessége ebben az, hogy ke-
rületünkben történik a növény termeszté-
se, méghozzá a FESZOFE Nonprofit Kft. 
Start Minta Program részeként BM-támo-
gatásból megvalósult növényházban. 

A növényházról korábbi híradásokból is 
értesülhettek, egynyári virág termeszté-
sét szolgálja elsődlegesen, az itt felnevelt 
mintegy 40 000 palánta dísznövényt ápri-
lis, május hónapokban ültették ki.

A növényház egész évi kihasználtsága 
érdekében a dísznövény-termesztési idő-
szakok szünetében lehetőség nyílik más 
célú hasznosítására is, így mintegy 300 tő 

paradicsom és 200 tő 
paprika beültetésére 
volt mód.

Termésátlagunk jó-
nak minősíthető, napi 
szinten 10–15 kg pa-
radicsomot tudunk 
szüretelni.

Az itt megtermelt 
paradicsomot aztán a 
FESZOFE Nonpro-
fit Kft. dolgozói közt 
osztják ki, számtalan 
hajléktalan és nem hajléktalan rászoruló 
dolgozónk napi étkezését tudjuk kiegészí-
teni az itt megtermelt zöldséggel.

(A paradicsom jelenlegi kilogramm ára 
a piacon 200–300 Ft között változik.)

További információkért kérjük tekintse 
meg a www.feszofe.hu, illetve a facebook 
feszofe.hu oldalunkat. 

 
           (SE, FESZOFE)

zöldültek a társasházak udvarai
Összesen hétmillió forint értékben 34 társasház kapott tá-
mogatást a Zöld Udvar pályázatra. A társasházak elsősorban 
belső udvaraik zöldítésére, új zöld felületek létrehozására 
kaphattak támogatást, ugyanakkor a meglévő zöld felületeik 
felújítására, rendbehozására, növelésére is volt lehetőség.

A társasházaknak 20 százalék önrészt kellett vállalniuk 
udvaruk szépítéséhez. A pályázat Belső- és Középső-Fe-
rencváros ingatlanjait érintette, a kerület többi részén – a 
lakótelepeken – egynyári növényekre lehetett pályázni még 
tavasszal.

Vince Attiláné környezetvédelmi munkatárs elmondta, az 
önkormányzat célja zöld felületek létrehozása a sűrűn lakott 
és nagyforgalmú területen lévő társasházak udvarain, ezek 
jelentősen hozzájárulnak az itt lakók közérzetének javításá-
hoz.              (TZA)

Rajzpályázat az autómentes nap alkalmából
Kategóriák: óvodás, alsó és felső tagozatos. 
A/4-es méretű, fekvő vagy álló helyzetű rajz-
lapokon lehet pályázni. Minden alkotás hátul-
ján kérjük feltüntetni az alkotás címét, a pá-
lyázó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail 
címét, születési adatait, óvodájának, iskolájá-
nak nevét.

A pályázati anyagokat Ferencváros Önkor-
mányzata részére (postacím: 1092 Budapest, 
Bakáts tér 14., I. 35-ös iroda) „A MI UT-
CÁNK, A MI JÖVŐNK” megjelöléssel szí-
veskedjenek elküldeni, továbbá személyesen 
leadható a Bakáts tér 14. vagy Toronyház u. 
3/B (RÖNK) alatti ügyfélszolgálati irodák-
ban.

Beküldési határidő:
2014. szeptember 15. (hétfő)
A legjobb alkotásokat korosztályonként 
díjazzuk. Eredményhirdetés és díjkiosztó 
az Autómentes Napon, szeptember 20-án a 
József Attila-lakótelepen lesz.

További információk:
Vince Attiláné
+36 (1) 217-1725
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu
vagy Ladányi Erika
+36 (1) 459-3636
ladanyi.erika@ferencvaros.hu

Ferencváros Önkormányzata

Virágágytervező  
pályázat
A FŐKERT Nonprofit Zrt. idén 
is meghirdeti virágágyterve-
ző pályázatát kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. A pályázat 
célja, hogy felhívja a gyerekek 
és felnőttek figyelmét arra, 
hogy a városi tér a lakosságé, 
az Ő kikapcsolódásukat, rekre-
ációjukat hivatott szolgálni. A 
pályázaton résztvevőknek le-
hetősége nyílik arra, hogy meg-
tervezzék az egyik budapesti 
virágágyat. A pályázat részletei 
a www.fokert.hu oldalon olvas-
hatóak.

pályázati felhívás
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Dr. Bácskai János polgármester (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)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. 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 Irodában, nyitvatartási időben. 
A József Attila-lakótelepen (Toronyház u. 3/B – 
Ügyfélszolgálati Kirendeltség) minden hónap 
második csütörtökén 17–18 óráig.

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

Minden hónap második kedd, 13–15 óra, 
a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefon: 
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 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

Alpolgármesteri fogadóóra 
minden hónap második 
keddjén 16–17 óráig. Helye: 
Polgármesteri Hivatal, Bakáts 
tér 14., II. emelet 38. Első 
fogadóóra: 2014. szeptember 
9. 16.00 órakor. Bejelentkezés 

az ügyfélszolgálati irodákon személyesen. Önkor-
mányzati képviselőként 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 
bármikor. Telefon: 06/20/279-
7025, vas.imre@fidesz.hu

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) 

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

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

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati  
képviselők és polgármesterek általános választását.

A szavazás napja: 
2014. október 12.

A szavazás  
6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választói névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzékbe 

történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak  

értesítést. 

Ajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A választókerületben választójoggal 

rendelkező választópolgár 
2014. szeptember 8-ig ajánlhat 

jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet  

is ajánlhat.

A szavazás
A választópolgár személyesen, a 
lakcíme szerinti szavazókörben  

szavazhat. 
Az a választópolgár, aki 2014. június 
23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessé-
ge legalább a szavazás napjáig tart, 

átjelentkezéssel a tartózkodási helyén 
szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 

óráig lehet benyújtani a  
www.valasztas.hu 

oldalon vagy levélben, illetve szemé-
lyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hiva-
talban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

HiRdetMény
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GONDOsKODÓ feReNCváROs

újdonságok a lakótelepen
Közel tízéves lakossági kérésnek tett eleget Ferencváros Önkor-
mányzata a Pöttyös utcai közvilágítás ügyében. Tavaly, az egyik 
lakossági bejárás során jelezték a Pöttyös utca lakói, hogy este 
nem tudnak biztonságosan közlekedni a Pöttyös utca 6. és Pöttyös 
utca 10. közötti járdaszakaszon, mert a nagy fák és a parkoló au-
tók elveszik a fényt az út túloldalán lévő világítótestektől. A ‘90-
es évek végétől a lakók 
több levelet is írtak az 
ügyben, de kérésüknek 
nem tudtak érvényt sze-
rezni, mostanáig.

A kérésnek megfelelő-
en bruttó 1 384 300 Ft 
összegért Ferencváros 
Önkormányzata három 
kandelábert helyezett el 
egymástól 60 méteres 
távolságban a fent emlí-
tett járdaszakaszon.

Az óvodák és általános 
iskolák előtt forgalom-
korlátozó jelzőtáblákat 
helyeztek ki, melyeket a 
gyermekek biztonságos 
iskolába jutása tett in-
dokolttá. A többi között 
a Kosztolányi Dezső 
Általános Iskola (Ifjú-
munkás utca 1.) előtt el-
helyezett tábla lehetővé 
teszi a járdára történő 

parkolást, de csak maximum 10 perces időtartamra. A Kőrösi Cso-
ma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (Ifjúmunkás 13.) elé 
„várakozni tilos” jelzőtábla került, alatta a kiegészítő tábla jelöli 
az időszakos kivételt, miszerint reggel 7 és 9 óra között, valamint 
délután 15 és 18 óra között csak a szülők várakozhatnak autóikkal.

A Napfény–Dési Huber utca kereszteződésénél lévő kijelölt gya-
logátkelőhelytől a Börzsöny–Csengettyű utca kereszteződése felé 
a legrövidebb út a parkon át vezet, melyet a kitaposott fű egyértel-
műen jelzett. A kitaposott földút eső esetén sáros, így használha-
tatlan volt, ezért 64 méter hosszan megtörtént a gyalogút betonla-
pos burkolattal való kiépítése is.

Az önkormányzat és a BKK közötti egyeztetések révén a 181-
es és 281-es buszokon közlekedők utazási körülményeinek meg-
könnyítése érdekében a jelenleg magaspadlós kialakítású, régebbi 
autóbuszok helyett akadálymentes járműveket állítanak forgalom-
ba szeptember 1-jétől.

forrás: ferencvaros.hu

tankönyvtámogatás a kerületen kívül tanuló diákoknak is
Ferencváros Önkormányzata minden évben hozzájárul a családok iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásainak csökken-
téséhez. Eddig csak a kerületben lakó és tanuló diákok kapták meg a tankönyvtámogatást. Idén azonban már azon 
ferencvárosi lakóhelyű diákok tankönyveinek megvásárlásához is támogatást nyújt az önkormányzat, akik a IX. 
kerület közigazgatási határán kívül működő köznevelési intézményekben tanulnak.

Az 1. és 2. osztályba járó gyerekek az ál-
lamtól kapják ingyenesen a tankönyvet. 
A Ferencvárosban tanuló 3–12. osztályos 
nappali tagozatos diákok számára az ön-
kormányzat a KLIK-en keresztül juttatja 
el a 100%-os támogatását, oly módon, 
hogy a szülőnek semmit nem kell tenniük, 
csak felvenni a tankönyveket tanévkez-
déskor. Az egyházi fenntartásban működő 
iskolák tanulói részére a támogatás ösz-
szege utólagosan, az iskolákon keresztül 
kerül kifizetésre.

A júniusi rendeletmódosításnak köszön-
hetően a tankönyvtámogatást a Képvise-
lő-testület kiterjesztette – családi jövede-
lemtől függetlenül – azon 3–8. osztályos 
diákok részére is, akik nem ferencvárosi 
intézményben tanulnak, de IX. kerületi 
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkez-

nek. A szülők a tankönyvcsekk befizetését 
követően kérelmet nyújthatnak be bárme-
lyik ügyfélszolgálati irodán. A kérelem-
hez a lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány (lakcímkártya) másolatát, valamint 
a köznevelési intézmény által kiállított, az 
adott évfolyam és osztály tankönyvkölt-
ségét bizonyító igazolást kell csatolni. A 
támogatás mértéke maximum 10 000 Ft.

Az ingyenes tankönyvek mellett egy új 
szociális támogatási formát is bevezetett 
az Képviselő-testület, az iskolakezdési tá-
mogatást, mellyel a nagycsaládosok, illet-
ve a nehéz élethelyzetben lévő családok 
iskolakezdéssel kapcsolatos anyagi terhe-
it igyekszik enyhíteni az Önkormányzat.

A támogatásra jogosultak: 
• három vagy több gyereket nevelő 

családok

• gyermeküket egyedül nevelő  
• tartósan beteg gyereket nevelő csa-

ládok
Feltétel a bejelentett IX. kerületi lakó-

hely. A kérelmet szeptember 30-áig kell 
benyújtani az ügyfélszolgálati irodákon. 
A támogatás tanulónként egységesen 
3000 Ft összegben kerül megállapításra.

Bővebb információ:
• személyesen a Humánszolgáltatási 

Irodán (Lenhossék u. 24–28., ügy-
félfogadás: hétfő 8–18 óra, kedd, 
szerda, csütörtök 8–16 óra, péntek 
8–12 óra között)

• 215-1077/459-as telefonszámon
• humanszolg@ferencvaros .hu 

e-mail címen.
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Gálamérkőzéssel avatták a stadiont
Eljött a nagy nap, hivatalosan is felavatták a Ferencvárosi 
TC új stadionját. A jeles eseményen a 2012-es BL-győztes 
Chelsea lépett pályára a zöld-fehérek ellen. A Groupama 
Arénát hamar belakták a szurkolók, a gálamérkőzésen 
2-1-re a londoniak győztek.

Már órákkal a kezdés előtt rengetegen voltak a stadion környékén. 
Szinte mindenki megállt a hatalmas acélsas előtt, számtalan fotó 
készült a főváros új nevezetességénél. Mások az aréna túloldalán, 
a Fradi-múzeumra és az új Albert-szoborra voltak kíváncsiak.

Akik a megnyitó délutánján akartak szurkolói kártyához és belé-
pőhöz jutni, sorban álltak a regisztrációért, a beléptetésnél pedig 
nem működött hibátlanul a vénaszkenner, de mindenkit kárpótol-
hatott a későbbi gálamérkőzés hangulata.

Bent, a lelátók alatt nagy zászlókkal a vállukon sétáltak a pénz-
feltöltést végző fiatalok, náluk pillanatok alatt tetszés szerinti ösz-
szeget helyezhettek a szurkolói kártyájukra a drukkerek, és már 
mehettek is a büfékhez.

A hivatalos rész előtt a korábbi Fradi-pályákon készült felvétele-
ket láthattak a nézők a kivetítőkön, majd Fürjes Balázs kormány-
biztos, Kubatov Gábor klubelnök és Orbán Viktor miniszterelnök 
mondott beszédet. A kezdőrúgást az FTC élő legendája, a 93 éves 
Rudas Ferenc végezte el, aztán a mai labdarúgók vették birtokuk-
ba a játékteret. A tiszta fehérben pályára lépő Fradi a tétnélkülisé-
get kihasználva felszabadultan futballozott, a Chelsea klasszisai 
egy-egy szép megoldással jelezték, fognak még nagyobb fordu-

latszámon is játszani az idényben. Az új stadion első hivatalos 
gólját Nagy Dániel jobb oldali beadásából Gera Zoltán szerezte. 
A szünet után mindkét gárda sokat cserélt, és a londoniak előbb 
szépítettek, majd a győztes találatot is megszerezték.   
                   (M. S. )

ingyenes családi nap
Egész napos ingyenes családi napot szervezett az FTC 
augusztus 9-én, így ekkor láthatta először a nagyközönség 
belülről az új stadiont.

Óriási érdeklődés övezte a rendezvényt, 
amelyet az időjárás is kegyeibe fogadott, 
kitűnő nyári hétvégi programmá, egyna-
pos, remek hangulatú fesztivállá nemesí-
tette a nyílt napot. A legnagyobb sikert a 
félórás és tízpercenként induló stadiontúra 
aratta, a regisztrációhoz a stadiontól a met-
róaluljáróig ért a sor. Az épület Hungária 
körút felőli oldalán felállított színpadon 
különböző produkciók váltották egymást, 
míg a mellette található játékokon a legki-
sebbek próbálhatták ki ügyességüket.

A fellépők között volt a 100 Folk Cel-
sius, a Zanzibár, Marót Viki és a Nova 
Kultúrzenekar, Kovács Kati, az R-Go, de a 
kilátogató drukkerek, érdeklődők freestyle 
futballbemutatót is láthattak, vagy meg-
hallgathatták az FTC legendás játékosaival 
készült beszélgetéseket.

Két avatóünnepség 
erre a napra is jutott, 
ünnepélyes keretek 
között ismét átadták 
az átépítés idejére el-
szállított Centenáriumi 
sétányt, amelyet 1999-
ben, az FTC futball-
szakosztályának 100. 
évfordulójára hoztak létre, és amelyhez 
még téglajegy vásárlásával hozzá lehet já-
rulni. Bácskai János polgármester felidéz-
te Springer Ferenc és Tolnai Lajos alapítók 
115 évvel ezelőtti célját: „Nagy lesz a Fra-
di!”, akik 1889. május 3-án az akkori elöl-
járóság épületében, azaz a mai polgármes-
teri hivatalban alapították az egyesületet.

Kovács Koko István és Tarlós István 
részvételével adták át az épület előtti Sas-

szobrot, Szőke Gábor Miklós alkotását, 
amely egy labdára lecsapó sast ábrázol. A 
15 tonnás, 16 méteres szárnyfesztávolságú 
madarat 50 köbméter betonba alapozták. A 
főpolgármester a labdarúgás új szentélyé-
nek nevezte az arénát, amely ráadásul azé a 
csapaté, amelyiknek ő maga is ötéves kora 
óta szurkol.

(MK)

tornázz a Fradiban!
Minden mozogni vágyó 5–6 éves fiút vár szeptember 8-ától az 
FTC-Ybl Tervező férfitorna-szakosztálya. A népligeti tornacsar-
nokban hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken 18 órá-
tól 19.30-ig lesznek az edzések. A srácok a szakosztály edzőinek 

irányításával mozoghatnak, és találkozhatnak a Fradi jelenlegi 
tornászaival is. A legügyesebbek számára adott a lehetőség, hogy 
néhány év múlva ők is sikeresek legyenek.
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MOzDUlJ velÜNK!

Főpróba az újpesttel
Mi más is lehetett volna 
az első mérkőzés az új 
ferencvárosi stadionban, 
mint egy Fradi–Újpest ta-
lálkozó! A két klub öregfi-
úk csapatainak párharcát, 
amelyet a stadionavató fő-
próbájának szántak, csak 
a bérletes FTC-szurkolók 
tekinthették meg, valamint 
a létesítmény építői és a 
pályára lépők családtagjai.

Fájdalom, az első gólt 
egy lila-fehér mezes játé-
kos, Kovács Zoltán sze-
rezte. Később fordítottak a 
zöld-fehérek, ám a második félidőben ismét az újpestiek kerültek 
előnybe, és végül 6-5-re megnyerték a meccset. Mindkét oldalon 
egykori kiválóságok sora szerepelt, egy-egy megoldásukat látva 
sokan emlegették a régi szép időket.

labdák, táblák, győzelmek
A sikeres tavalyi premier után idén  
augusztusban másodszor is megrendez-
ték Ferencvárosban a nyári labdarúgó-
bajnokságot. A Roma Kulturális és Sport 
IX. Közérdekű és Közhasznú Egyesület 
(Rokus IX) szervezésében heteken át pat-
togott a futball- és már a pingponglabda 
is, sőt, megküzdöttek egymással a gyalo-
gok és a királynők.

Az eseménysorozat megnyitóját a Ven-
del utcai sportcsarnokban tartották. Az 
első mérkőzés előtt Illyés Miklós ön-
kormányzati képviselő köszöntötte a 
versenyek szervezőit és résztvevőit. A 
megnyitóünnepség után a csarnokban 
és a Kerekerdő parkban megkezdődött 

a futballtorna. A nagy bőrlabdán kívül a 
kis fehér pingponglabdákat is bűvölték 
az ifjú és idősebb játékosok. A szellemi 
sport, azaz a sakk híveit is várták, így az 
idei nyáron már három sportágban mér-
hették össze tudásukat a ferencvárosiak, 
akik több korosztályban versengtek egy-
mással.

– Ez a néhány hét a sportról szól, és bár 
a résztvevők célja a győzelem, a lényeg 
a közös mozgás, a közös gondolkodás – 
mondta Szabó Ferenc, a Rokus IX alelnö-
ke. – Az indulók között van öt- és hatvanöt 
éves is, és ez jól mutatja, hogy az életkor 
nem akadály, ha egy kis sportolásról van 
szó. Az augusztusi eseménysorozat a ke-

rületi Nyitott tornatermek program része.
Az előző évhez hasonlóan az idei verse-

nyek is a hónap végén zárulnak. Augusz-
tus 31-én lesz az ünnepélyes díjkiosztó, 
melyen a tervek szerint a ferencvárosi 
önkormányzat vezetőitől vehetik át jutal-
mukat a legjobbak.    (ms)

kézilabdás újdonságok
A Ferencváros női kézilabdacsapata évek óta a dabasi sportcsar-
nokban játszotta a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit. Ezentúl azonban 
nem kell vidékre utazniuk a Fradi-szurkolóknak.

A zöld-fehérek szakosztályvezetése megállapodott a Nemzeti 
Sportközpontokkal, hogy novembertől a lágymányosi Tüskecsar-
nokban játssza a Fradi a BL-találkozóit.

A létesítményt több mint másfél évtized után rövidesen befeje-
zik, és a nagyteremben négyezren figyelhetik majd a mérkőzése-
ket. Vígh László kormánybiztos elmondta, óriási megtiszteltetés 
számukra, hogy az FTC a Tüskecsarnokot választotta hazai pályá-
nak a Bajnokok Ligájában.

Néhány nappal ezt követően – csaknem kétéves előkészítő mun-
ka eredményeként – a Fradi a határon átnyúló megállapodást 
kötött a szatmári térség településeivel. A központ Fehérgyarmat, 
ahol nagy hagyományai vannak a kézilabdának, a magyar olda-

lon Csenger, Mátészalka és a környező települések, míg a romá-
niai részen Szatmárnémeti, Nagykároly, Tasnád, Sárközújlak és 
környékük vesz részt a programban, de a projektbe a régió más 
városai-falvai is bekapcsolódhatnak. A cél egy utánpótlásbázis 
létrehozása, a tehetségek felfedezése, kinevelése, menedzselése.
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Helytörténeti kvíz
Az új, Groupama Aréna névre keresztelt ferencvárosi stadion megnyitójának apropóján a kérdések a Fradi múltjára 
és jelenére vonatkoznak. A helyes megfejtést a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő olvasóink között értékes 
könyvajándékot sorsolunk ki.

1. Hány zöld-fehér csík található az FTC 
címerében?
A) 5 B) 9 C) 10
2.1965-ben melyik csapatot legyőzve 
nyerte meg az Európa-liga és az UEFA-ku-
pa elődjét, a vásárvárosok kupáját?
A) Chelsea B) Bayern München C) Juven-
tus
3. Az alábbiak közül melyik nem az FTC 
beceneve?
A) zöld sasok B) zöld turulok C) zöld-fe-
hérek
4. Mi a csapat hivatalos mottója?
A) Erkölcs, erő, egyetértés! B) Győzni 
kell! C) Hajrá Fradi!
5. Honnan ered a Fradi becenév?
A) Az alapítót becézték így B) Az első ka-
bala neve volt C) Ferencváros német ne-
véből
6. A csapat melyik híres játékosa látható  a 
képen?
A) Albert Flórián B) Schlosser Imre C) 
Bús Iván

7. Mettől meddig tartottak Nyilasi Tobor 
kétszeres magyar és háromszoros osztrák 
bajnok junior évei a Fradiban?
A) 1970–1974 B) 1983–1988 C) 1990–
1994
8. Melyik híres Fradi-játékosról készült a 
következő fotó?
A) Novák Dezső B) Gera Zoltán C) Payer 
Imre

9. Kitől származik az idézet? „A Dorogi 
AC elleni Magyar Kupa mérkőzésen vi-
seltem először a Ferencváros mezét. Nem 
voltam lámpalázas. Potya a meccs előtt 
megnyugtatott, tanácsa, utasításai érthe-
tőek, világosak voltak. És minden szava 
szívhez szólt. Vallom ma is, így kell egy 
újoncot a pályára küldeni, mint ahogy Pista 
bácsi tette velem.”
A) Szigeti Imre B) Albert Flórián C) Toldi 
Géza
10. Folytassa a következő sort! „Száz kis-
leány, egy gólra vár…”
A) Száz csókot ád majd a győztes meccs 

után! B) Hajrá fiúk csak tovább! C) Ez le-
gyen a cél!
11. Mióta az egyesület jelképe a sas?
A) A 19–20. század fordulójától B) az 
1910-es évektől C) az 1920-as évektől
12. Az 1940-es években a Ferencváros volt 
az első csapat, mely 
A) Új Zélandon B) Grönlandon C) az 
Egyesült Államokban járt repülővel.
13. Az első Fradi-stadiont az Üllői úton 
1911. február 12-én adták át. Ki ellen ját-
szották az avatómérkőzést? 
A) az MTK ellen B) az Újpest ellen C) a 
Vasas ellen

lokálpatrióta

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

„Egész hamar megnyílottak előttem a lehetőség kapui, hogy valamikor az FTC játéko-
sa lehessek. Akkor még más divat járta a csapat-összeállításnál. Ha a center lesérült, 
elővették a második csapat centerét, s az volt a legtermészetesebb megoldás. Ezért volt 
az, hogy a második csapatból már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy bejuthassunk az 
első csapatba. Ez a lépés hamarabb megtörtént, mint remélni mertem volna. Mindösz-
sze talán három meccset játszottam a második csapatban, amikor valaki megsérült, 
és betettek az FTC első csapatába. Minden álmok beteljesülését jelentette számomra 
ez. A Postás csapata ellen játszottam első meccsemet. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy a premier valami jól sikerült. Ellenkezőleg. Sehogy se ment a játék. Alig tudtam 
a labdához nyúlni. A Postások tankjai engem formálisan lehengereltek, s én amúgy is 
izgatott és elfogult lévén, nagyon csúfosan játszottam végig életem első komoly mér-
kőzését. Könnyes szemmel vonultam be a meccs végén az öltözőbe. Csüggedten és 
pityeregve ültem a vesztes csata után az öltöző sarkában úgy, hogy szegény jó Malaky 
Misi jött vigasztalni. – Ne sírj fiam! Minden gyümölcsnek érnie kell! – mondta. Amint 
vártam is, visszatettek a második csapatba – érni. Hozzászoktam az erős meccsekhez, 
s itt kezdtek amúgy is gyermekkorom óta erősen igénybe vett lábszáraim görbülni, 
hogy azután hosszú éveken át bő anyaggal lássák el a sportkarikatúristákat.” (Részlet 
Schlosser Imre ‘30-as évekbeli visszaemlékezéséből)
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75 esztendeje Ferencvárosban
100. születésnapját ünnepelte dr. 
Vida Istvánné Novák Izabella jú-
lius 4-én. Bella néni 13 évesen ár-
ván maradt, pedagógus nagynénje 
nevelte fel. A jászberényi Lehel 
Gimnáziumban érettségizett, majd 
a szegedi Juhász Gyula főisko-
lán szerzett magyar-történelem-
testnevelés szakos tanári diplomát. 
Tanított a Knézits utcai, majd az 
Ernő utcai általános iskolában is. 
1939-ben esküdtek meg Vida István 
jogásszal a Bakáts téri templomban, 
azóta él Ferencvárosban. Három 
gyermekük született, Mária, Imre és 
István, 100. születésnapján öt uno-
kája és 12 dédunokája köszöntötte. 

Az alkalomból Zombory Miklós önkormányzati képviselő és Hosszú 
Károly, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője nyújtották át Bella né-
ninek a díszoklevelet.

90 éves Fradi-drukker
Csala Lajos augusztus 19-
én töltötte be 90. életévét, 
az ünnepeltet két unokája 
és fia körében az önkor-
mányzat munkatársai is 
köszöntötték. Csala Lajos 
Mezőtúrról költözött fel 
Budapestre, 1968 óta él a 
Toronyház utcában. Fra-
di-drukker, ma is követi 
a csapat eredményeit. A 
hentesként nyugdíjba vo-
nult Lajos bácsi mindig 
is aktív tagja volt a kö-
zösségnek, a Friss utcai 
idősek klubjának oszlo-
pos tagjaként 22 éven ke-
resztül vett részt a közös programokon. A kapcsolat máig tart, 
hetente kétszer látogatja meg a FESZGYI gondozónője, hogy 
segítségére legyen.

idősügyi  
programajánló
Helytörténeti séta az 
Üllői úton

Szeptember 3. 10.00
Találkozó: Szent István Kórház előtt 
(Nagyvárad tér 1.)
Főbb látnivalók: Kabdebó Gyula épí-
tész bérháza, Angyal István lakóhelye, 
Richter Gedeon első gyógyszertára, 
Móricz Zsigmond lakóháza, Krúdy 
Gyula novellájának színhelye, az 
egykori Balaton mozi épülete, Mária 
Terézia/Kilián laktanya, Lottóház.

Gyógytorna
Szeptember 3. 11.00 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Sorsok, hangulatok Filmklub – 
Hazatérés, dokumentumfilm  
(R.: Pigniczky Réka)

Szeptember 4. 15.00
DocuArt Filmművészeti Központ  
(Erkel u. 15.)
A filmben egy ‘56-os menekült élettör-
ténetét tárják fel lányai, akik miközben 
próbálják a részletekből felfejteni apjuk 
fordulatokban gazdag történetét, önma-
guk számára is meghatározó felfedezé-
seket tesznek.

Vízitorna
Szeptember 5. 15.00
Molnár Uszoda (Mester u. 19.)
Weöres Uszoda (Lobogó u. 1.)

Természetjárás – Leányfalui séta
Szeptember 6. 10.00 
Találkozás: Újpest-Városkapu metró-
megálló, Volánbusz pénztáránál.

Gyógytorna
Szeptember 10. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)

Helytörténeti vetélkedő
Szeptember 10. 14.00
Közösségi Ház (József Attila- 
lakótelep)
Várjuk idős és fiatal versenyzők jelent-
kezését, továbbá mindenkit szeretettel 
várunk szurkolni és tanulni! Érdeklődni 
a 36/20/913-6717-es és a 36/20/475-
7053-as telefonszámokon.

Macska- és állatbarátok klubja
Szeptember 10. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

Nordic walking Tatán
Szeptember 11. 9.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28., az 
önkormányzat épületének előterében.

Orvosi előadás a légzőszervi 
betegségekről és az allergiáról

Szeptember 11. 14.30
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)
Dr. Küstel Marianna előadása a szédülés 
okairól tüneteiről és kezeléséről, miközben 
élvezheti a sóterápia jótékony hatását.

tájékoztató 
„a teljesség felé” 2. félévi programjaival 
kapcsolatban

• Változás a vízitorna időpontjában! Öröm-
mel tájékoztatunk minden kedves részt-
vevőt, hogy a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a vízitornák számát megemel-
tük, így mindkét helyszínen minden héten 
ugyanabban az időpontban, péntekenként 
16.00 órai kezdéssel 2 csoportban tartjuk 
a vízitornát. Az első csoportnak 16.00-
tól 16.20-ig, a második csoportnak pedig 
16.20-tól 16.40-ig tart a foglalkozás.

• Gyógytorna 2 csoportban: a gyógytorna 
a vízitornához hasonlóan két csoportban 
zajlik (kétszer 30 percben), itt az időpon-
tok azonban változatlanok maradtak, te-
hát az FMK-ban minden 2. és 4. szerdán 
11.00 órai kezdettel, a Dési Művelődési 
Házban pedig minden hónap 1. és 3. szer-
dáján 11 órai kezdettel.

• Induló tanfolyamok: angol és internet-
használat 2 helyszínen. A tanfolyamokra 
már csak korlátozott számban lehet jelent-
kezni! A létszám felett kizárólag előjegy-
zésbe tudjuk felvenni az érdeklődőket.

• Az első angol nyelvtanfolyam időpont-
ja: szeptember 15. 14.00 óra (Borostyán 
Idősklub, Knézich u. 17.), szeptember 18. 
11.00 (Platán Idősklub, Toronyház u. 11.)

• Az első internethasználati tanfolyam: ok-
tóber 1. 15.00, illetve 15.30. (részletek 
később)

Programjainkról érdeklődni és részlete-
sebb információkat kapni az idosugy@ 
ferencvaros.hu címen, illetve a 215-
1077/392-es telefonszámon lehet.
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a tanév rendje
Minden esztendőben visszatérő 
kérdés a családokban, amely sok 
szervezési problémát vet fel: hogy 
fog kinézni a következő tanév, mikor 
lesznek szünetek?

Az első tanítási nap szeptember 1-je, hét-
fő. Az őszi szünet – bár voltaképp csak 
négynapos lesz – több mint másfél hétig tart 
majd, ugyanis október 23-tól november 2-ig 
tart. Az október 23-i négynapos hétvége te-
hát hozzátevődik a szünethez, az október 24., 
pénteket pedig október 18-án, szombaton kell ledolgozni, ez tehát 
tanítási nap lesz. Ahogy szintén tanítási nap lesz december 13., 

szombat, Luca napja, ekkor ugyanis a 
január 2-át kell ledolgozni – így vi-
szont a január 1-jei is négynapos hét-
vége. A téli szünet tehát december 
20-ától január 4-éig tart, az első fél-
év utolsó napja január 16., péntek. 
A tavaszi szünet április 2-ától, csü-
törtöktől április 7-éig, keddig tart, 
és szokás szerint magába foglalja a 

húsvéti ünnepet. Az érettségik sora 
május 4-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbe-

likkel kezdődik, a szóbelik utolsó napja június 26. Az utolsó taní-
tási nap június 15., hétfő.

tanévkezdés

– Az osztályfőnökin kívül minden tantárgyból  
felejtettem, Pannika!

Gyermekprogramok nyáron
Nagy sikerrel rendezték meg az idei nyáron is az összesen 
tizenhárom Játszó-szerdát és -csütörtököt.

Heti rendszerességű, ingyenes, színes gyerekprogramokkal ké-
szültek a szünidőre Ferencvárosban. Szerda délelőttönként a Dési 
Huber utcai nagyjátszótéren előadásokkal, kézműves foglalko-
zásokkal, míg csütörtökön délelőtt a Ferenc téri zenepavilonnál 
mesejátékokkal és más programokkal várták az érdeklődő gyere-
keket. Az eseményeket a József Attila lakótelepi Közösségi Ház 
és a Ferencvárosi Művelődési Központ kollégái segítették, a prog-
ramsorozat fővédnöke Bácskai János polgármester volt.

Kovács Éva Rebecca, a Játszó-szerdák projektvezetője emlékez-
tetett, a József Attila-lakótelepen ősszel is folytatódnak az ingye-
nes gyermekprogramok, amelyre továbbra is várják a legfiatalabb 
korosztály tagjait.

Jelentősen emelkedett a gyed
A havi átlagos gyermekgondozási díj (gyed) 6,2 százalékkal nőtt 
2012/2013-ban, ez a kisgyermeket nevelő családok számára 2009 
óta mintegy 20 ezer forinttal, a maximális juttatásra jogosultak 
esetében pedig csaknem 40 ezer forinttal magasabb juttatást je-
lent 2010-hez képest – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium  
augusztus 20-án.

Szalai Piroska, a minisztérium női foglalkoztatás javításáért fe-
lelős volt miniszteri biztosának tájékoztatása szerint a növekedés 
reálértéken 4,5 százalékos. A kormány kisgyermekes anyák segí-
tése melletti elköteleződését mutatja, hogy a múlt évben a gyed 
összege az átlagkereseteknél is nagyobb arányban nőtt.

Gyedre azok a családok jogosultak, amelyekben az anya a gyer-
meke születését megelőző két évben legalább 365 napot dolgozott. 
A gyed – hasonlóan a táppénzhez – az átlagkereset 70 százalékát 
teszi ki, de nem haladhatja meg az aktuális minimálbér kétszere-
sének 70 százalékát. 2014-ben a támogatás maximális bruttó ösz-
szege ennek megfelelően 142 100 forint havonta, csaknem 40 ezer 
forinttal több, mint 2010-ben volt. A gyedet igénybe vevők több 
mint ötöde a maximális összegre jogosult.

forrás: MTI

Állatkertek Éjszakája
Harmadik alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, ez-
úttal tizenhárom magyarországi helyszínen. Az esemény augusz-
tus 29-én, pénteken lesz a többi között az ELTE Botanikus Kert-
je (Füvészkert), a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Tropicarium 
(Campona) és a Budakeszi Vadaspark részvételével.

A legtöbb helyen az Állatkertek Éjszakája programjai este 7-től 
éjfélig tartanak. A részt vevő intézményekbe erre az alkalomra kü-
lön belépti jegyet lehet majd váltani, a főváros térségében működő 
bemutatóhelyek pedig mind a négy helyszínre érvényes kombinált 
belépőjegyeket is kínálnak.

Nyitott színházak 
Szeptember 20-án 12 órától hajnali 2-ig városszerte nyitott szín-
házkapuk fogadják az új színházi évad legkíváncsibb látogatóit. 
Idén 27 teátrum vesz részt a tizennégy órás rendezvénysoroza-
ton, amelynek részeként a látogatók bepillantást nyerhetnek a 
2014/2015-ös színházi évad produkcióiba, és lehetőség nyílik a 
színfalak mögé is belesni.

Tűzfalfestő fesztivál
Új összművészeti programsorozat indult a fővárosban Színes Vá-
ros Strongbow Budapest Fesztivál néven. Tucatnyi kültéri tűzfalat 
festenek meg hazai és külföldi képzőművészek, de több mint 100 
zenei program, számos kerekasztal-beszélgetés és Budapest tema-
tikájú események is gazdagítják a fesztivált.

Fővárosi hírek   HASZONKULCS
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Augusztus 28. 21.00
Gáspár Károly trió vendéggel, utána session
Jedermann kávézó (Ráday u. 58.)

Augusztus 29. 16.00
A HANTAI kiállítás katalógusának 
könyvbemutatója
A katalógust bemutatják:
Daniel Hantai, a művész fia
Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kor-
társ Művészeti múzeum igazgatója
Dr. Farkas András, a Ludwig Múzeum Baráti 
Körének elnöke
17.00-tól Orvos-Tóth Noémi pszichológus 
tart rendhagyó művészetpszichológiai tárlat-
vezetést a kiállításon
Ludwig Múzeum, Kiállítótér 1. emelet  
(Komor Marcell u. 1.)

Augusztus 29. 21.00
Bognár Szilvia és az etNoé
Bognár Szilvia ének, fuvola; Gerzson János 
oud, buzuki, mohan veena, bansuri; Hámori 
Máté akusztikus és elektromos gitár; Sütő 
Márton akusztikus és elektromos gitár; Ko-
vács Zoltán nagybőgő, basszusgitár, kalimba; 

Kovács Norbert dob
Budapest Music Center (Mátyás u. 8.)

Augusztus 30. 18.00
HANTAI finisszázs
18.00 Rendhagyó tárlatvezetés Daniel Hantai-
val, a művész fiával
20.00 Morningdeer-koncert az I. emeleti 
kiállítótérben
19.00–24.00 A teraszon DJ Von Yodi [Soul 
Cure]
Ludwig Múzeum, Kiállítótér 1. emelet  
(Komor Marcell u. 1.)

Augusztus 30. 19.30
Rózsa György-születésnap
Rózsa György gitár, Szőllősi Tamás gitár és 
vendégek
If Café (Ráday u. 19.)

Szeptember 5–6.
Humor és Bor Fesztivál
részletek a 16. oldalon.

Szeptember 5. 20.00
László Attila és barátai
Közreműködők: László Attila gitár, Oláh 

Tzumo Árpád billentyűs hangszerek, 
Lattmann Béla basszusgitár, Borlai Gergő dob
Budapest Music Center (Mátyás u. 8.)

Szeptember 8. 20.00
Dollár Papa Gyermekei: Szerelem színház
Furcsa emberi viszonyok, bűn és büntetés, 
felelősség és felelőtlenség. Tehát Ibsen… 
Ráadásul  Dollár Papa Gyermekei. Majdnem 
lakásszínház. De mégsem. 
Trafó Kortárs Művészetek Háza  
(Liliom u. 41.)

Szeptember 13. 9.00–12.00
Babamama Börze
Baba-, gyerekruha- és játékvásár
A börzén adománygyűjtést is szerveznek, 
várják a tiszta gyerekruhaneműt, játékot, 
könyvet.
Információ: 9ker.babamama.info 
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 13. 21.00
Tompos Kátya koncert
Közreműködők: Tompos Kátya ének, Hrutka 
Róbert gitár, Kalmus Felicián cselló
Budapest Music Center (Mátyás u. 8.)

Esti muzsika a téren
A zenepavilonnál július 31-én tartották a Ferenc téri estek elnevezésű prog-
ramsorozat első előadását. Október 9-éig számos koncert vár minden zeneked-
velőt Középső-Ferencvárosban.

A Ferenc téri estek első alkalmán Kiss János, a Ferencvárosi Művelődési Központ mun-
katársa köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, a programsorozat fővédnöke, Bácskai 
János polgármester kezdeményezte az esti koncerteket, hogy a gyerekeknek szervezett 
Játszó-csütörtökök mellett a felnőttek, és így az egész család tartalmas kikapcsolódást ta-
lálhasson Középső-Ferencvárosban. Az ingyenes koncertek sorát a Molnár Trió nyitotta. 
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész, Kiss László (gitár) és Móré István (basz-
szusgitár) „képzeletbeli utazásra” hívta a hallgatóságot, többek között Franciaországból 
és Németországból hoztak keringőt, polkát, csacsacsát a térre, ahol több mint százan 
gyűltek össze. Augusztus 7-én a Fűzfői Bigband Zenekar műsora következett, a kellemes 
nyárestén megteltek a padok fiatalokkal, idősekkel, kisgyermekes családokkal.

A programsorozat ősszel is folytatódik: szeptember 11-étől október 9-éig minden csü-
törtökön 17 órától a Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola együtte-
sei lépnek fel a zenepavilonnál.

(KM)

Női alkotók 
vendégkiállítása
Ferencvárosi anzix – Női art brut művé-
szek címmel nyílik kiállítás Balatonboglá-
ron augusztus 27-én 18 órakor. A Hétház 
utcai evangélikus templomban megte-
kinthető tárlaton Balassa Mária, Hajdú-
né Bojtörő Mária, Kerék Józsefné, Lábas 
Lajosné, Szőrös Viktória, Tompa Mária és 
Willmann Edit Teréz munkáit állítják ki. 
A hét művésznőben közös, hogy Ferenc-
városban élnek, alkotnak és a társadalom 
sérülékeny csoportjaihoz tartoznak. A kiál-
lítást Podmaniczky Szilárd író nyitja meg. 
A Tárt Kapu Galéria vendégtárlata szep-
tember 30-áig látogatható.
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KÖZLEMéNy
Tisztelt Ferencvárosiak!
Tisztelettel felhívjuk figyelmüket Budapest Főváros IX. Kerü-
let Ferencváros Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkor-
mányzati rendelet egészségmegőrzést és a betegségek megelőzé-
sét szolgáló módosításaira, mely értelmében 2014. szeptember 1. 
napjától:

• A Humán Ügyek Bizottsága méltányosságból – a törvényes 
képviselő kérelmére – engedélyezheti a tárgyévi HPV-oltóanyag 
fel nem használt keretének terhére, a tárgyévben 14., 15., 16., 
17. és 18. életévét betöltött Budapest IX. kerületi állandó beje-
lentett lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a HPV (humán 
papilloma vírus) elleni 4 komponensű védőoltás biztosítását.

• A polgármester a tárgyévben 0–3. életévüket betöltő Budapest 
IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a törvényes 
képviselő által a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelemre, 
a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kft.-n keresztül a kullancs 
terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, 
rotavirus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély 
elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja.

A fenti védőoltások iránti kérelmek a Budapest Főváros IX. Ke-
rület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain nyújt-
hatók be félfogadási időben.

További információért a védőoltással kapcsolatban, kérem, 
keresse fel házi gyermekorvosát, (elérhetőségük megtalálható: 
www. ferencvaros.hu).
Az ügyfélszolgálatok az alábbi címeken találhatók:  
Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., Toronyház u. 3., Ecseri út 19.

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Mérgező a kaukázusi medvetalp
Komoly hólyagos gyulladást és fáj-
dalmas égési sérülést idézhetnek 
elő a kaukázusi medvetalp méreg-
anyagai, ami maradandó hegesedés-
sel gyógyul – hívja fel a figyelmet 
dr. Béni Szabolcs gyógyszerész, a 
Farmakognóziai Intézet igazgatója. 
Mivel ez az egyetlen olyan lágyszá-
rú növény Magyarországon, ami még 
az embernél is magasabb, sőt, akár 
négy-öt méteresre is megnőhet, gya-
kori, hogy a turisták mellé állva fény-
képezik egymást, a gyerekek pedig 
letörik és játszanak vele. Ennek azon-

ban súlyos következményei lehetnek.
A kaukázusi medvetalp olyan méreganyagot termel, ami hámsé-

rülést okoz. A szakember ezért arra figyelmeztet, hogy bármennyi-
re impozáns, csakis zárt ruhában közelítsék meg, és semmiképp se 
érjenek hozzá. A növény ugyanis víztiszta, átlátszó nedvével jut-
tatja a bőrre azt a kumarinszármazékot, ami először bőrpírt, erős 
viszketést és égő érzést, később pedig hólyagokat okoz. Vakarni 
nem szabad, mert annál intenzívebbek lesznek a kellemetlen tüne-
tek. Azonnal le kell mosni szappanos vízzel az érintett területet, 
de legjobb, ha égési sérülések ellen használatos spray-vel vagy 
gyulladáscsökkentő krémmel is kezelik.

Ha hólyagos gyulladás alakul ki az érintett felületen, azonnal 
bőrgyógyászhoz kell fordulni. Ha pedig véletlenül a szembe kerül 
a növény nedve, átmeneti vagy tartós, komoly szemészeti problé-
mát, akár vakságot idézhet elő.

fELHíváS

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

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

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

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

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

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

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

 Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata
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a „Csokis kaland” lett Magyarország 
Cukormentes tortája 
Nyolcadik éve választják meg az ország tortáját, har-
madszor a cukormentes változatot is. A Magyarország 
Tortája 2014 címet a székesfehérvári Damniczki Cuk-
rászda Somlói revolúció nevű süteménye nyerte el, a cu-
kormentes kategóriában pedig idén is a tavalyi győztes, a 
ferencvárosi Nándori Cukrászda bizonyult a legjobbnak 
Csokis kaland nevű tortájával. 

Tavaly a Ribizlihabos-almás réteges elne-
vezésű művel szerezték meg Nándoriék 
a megtisztelő Magyarország Cukormen-
tes Tortája címet. – Az egészséges süte-
ményekről általában azt gondolják, gyü-
mölccsel, joghurttal, túróval készülnek. A 
cukorbetegek, lisztérzékenyek és diétázók 
azonban ugyanúgy vágyhatnak a csokolá-
déra, marcipánra, olajos magvakra. Ezért 
idén olyan cukormentes tortát készítettünk, 
amiért az egész család lelkedeshet – mond-
ta el lapunknak Nándori László, a Nándori 
Cukrászda aranykoszorús cukrászmestere. 
A Csokis kaland piskótája mandulaliszttel 
és dióval készült, ehhez tették a finom hol-
land kakaóból és belga diabetikus csokiból 
készült habot, a diabetikus csokoládéba 
forgatott pörkölt mandulát, a xilittel gyúrt 

marcipánt és a 
magyar meggyet.

– Februárban 
kezdtünk el azon 
gondolkozni, mi-
vel induljunk az 
idei versenyen. 
Nagy csapatmun-
ka volt, melyben 
a cukrászda va-
lamennyi munkatársa részt vett, a Csokis 
kaland végleges receptje júliusra született 
meg. A legfontosabb szempontunk az volt, 
hogy ne csak a cukorbetegek, hanem a 
lisztérzékenyek is fogyaszthassák a tortát – 
tette hozzá a cukrászmester. Az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestülete 2012 óta 

minden évben meghirdeti a Magyarország 
Cukormentes Tortája versenyt. Nándoriék 
Csokis kalandját először augusztus 19-én 
lehetett megkóstolni Budapesten, a Ma-
gyar Ízek Utcáján. A díjnyertes torta re-
ceptje elérhető lesz az Egy Csepp Figye-
lem Alapítvány honlapján is.

(KM)

100 éves lenne tolnay klári
100 éve, 1914. július 17-én született Tolnay Klári kétszeres 
Kossuth-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló mű-
vész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Ferenc-
városban, a Mester utca 7. szám alatt.

Bár Ferencvárosban született, teljes 
gyermekkorát Palócföldön, a Nógrád 
megyei Mohorán töltötte. A keresztség-
ben a Rózsi nevet kapta, a Klári nevet 
Gaál Béla filmrendező javasolta neki a 
Meseautó című film forgatása előtt, így 
ezen a néven lett híres színésznő.

A Hunnia Filmgyárban Gaál Béla ren-
dező tanodájában tanulta a filmszínészi 
mesterség alapismereteit. Tolnay Klá-
ri eleinte itt statisztált, egymondatos 
szerepekben lépett fel, majd szerepet 
kapott a Meseautó című sikerfilmben. 

A filmgyárból a Vígszínházba vezetett útja, ahol felfigyelt rá Jób 
Dániel rendező és színházigazgató, naivaként számos darabban 
szerepelt.

1936-ban ment férjhez Ráthonyi Ákos ismert filmrendezőhöz. 
Zsuzsanna lányuk 1940-ben született. Első férje a II. világhábo-
rút követően emigrált, lánya 1956-ban követte apját. Tolnay meg-
ismerkedett Darvas Ivánnal, akivel összeházasodott, 1958-ban 
azonban elváltak. Érdemes és kiváló művész címet, valamint Kos-
suth-díjat kapott, kitüntették a Magyar Köztársaság Érdemrenddel 
és a Magyar Örökség díjjal. A Halhatatlanok Társulatának örökös 
tagja és Budapest díszpolgára lett. 1998-ban hunyt el.
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REjTvéNy

Füri Julianna Sára 2014. 
január 11-én született, a képen 
5 hónapos.

fERENCváROSI GóLyAHíR

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk a kerületi babák fotóit a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu e-mail címre Gólyahír jeligével!

Szilágyi Máté 2014. 
április 14-én látta meg a 
napvilágot.

ALBUM

2014. szeptember 5-6. (péntek-szombat)2014. szeptember 5-6. (péntek-szombat)

Ferencváros, Bakáts tér – Bakáts utca 
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Bezerics Borház (Keszthely) | Borháló Borkereskedés, Demeter Pin-

cészet (Eger) | Disznókő Szőlőbirtok (Tokaj) | Frittmann Borászat 

(Soltvadkert) | Gere Tamás & Zsolt (Villány) | Kiss István (Tolcsva) 

| Laposa Bence (Badacsony) | Maurus Borászat (Mór) | Polgár 

Pincészet (Villány) | Tornai Pincészet (Somló) | Vesztergombi 

Pince (Szekszárd) | Vinatus Pince Fogadó (Villány) | Vino Piano, 

Wunderlich Családi Pincészet (Villány)

Szódakészítő: Deák László

A fesztivál látogatása ingyenes!
További információ: www.fmkportal.hu, www.humoresbor.huRészletek: www.fmkportal.hu

Támogatók:

Partnerek: Fôszervezők:

Fővédnök: dr. Bácskai János polgármester

Várnagy Andrea, Farkas Zsolt
Szily Nóra
Irigy Hónaljmirigy
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
Badár Sándor
Felméri Péter
Dombóvári István
Teremi Trixi és Bozsó József
Vivát Bacchus Együttes

Népművészeti Vásár
a Pest-Budai Kézműves és 
Népművészeti Közhasznú Egyesület 
mestereinek közreműködésével

Kézműves Játszóház

Sas-szobor

Fellépők és programok:
•	 Várnagy	Andrea,		
Farkas	Zsolt

•	 Szily	Nóra
•	 Irigy	Hónaljmirigy
•	 Marót	Viki	és	a	Nova	
Kultúr	Zenekar

•	 Badár	Sándor
•	 Felméri	Péter
•	 Dombóvári	István
•	 Teremi	Trixi	és	Bozsó	
József

•	 Vivát	Bacchus	Együttes

• Népművészeti Vásár
• a Pest-Budai Kézműves és 
• Népművészeti Közhasznú 

Egyesület 
• mestereinek közreműkö-

désével
• Kézműves Játszóház
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Népművészeti Közhasznú Egyesület 
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Kézműves JátszóházKiállító	borászatok	névsora:
Bezerics Borház (Keszthely) | Borháló Borkereskedés, 
Demeter Pincészet (Eger) | Disznókő Szőlőbirtok (Tokaj) 
| Frittmann Borászat (Soltvadkert) | Gere Tamás & Zsolt 
(Villány) | Kiss István (Tolcsva) | Laposa Bence (Badacsony) 
| Maurus Borászat (Mór) | Polgár Pincészet (Villány) | Tornai 
Pincészet (Somló) | Vesztergombi Pince (Szekszárd) | 
Vinatus Pince Fogadó (Villány) | Vino Piano, Wunderlich 
Családi Pincészet (Villány)

Szódakészítő:	Deák	László
A fesztivál látogatása ingyenes!
Részletek: www.fmkportal.hu További információ:  
www.fmkportal.hu, www.humoresbor.hu


