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A kerületiek is elmondhatják  
véleményüket a Bakáts tér, a  
Ráday utca és a Nehru part  
tervezett megújításáról.

Hátrányos helyzetű fiatalok 
mérhették össze tudásukat foci-, 
sakk- és asztalitenisz-bajnokságon 
a Vendel utcában.

Több ferencvárosi illetőségű  
díjazott is volt az államalapítás  
ünnepén, augusztus 20-án  
kitüntetett személyek között.

Sulikezdő segítség a családoknak
Nem csak a pedagógusok számára hoz jelentős változásokat a 2013/2014-es tanév, az átalakítás a diákokat és a szülő-
ket is érinti. Összeszedtük a legfontosabb változásokat az óvodától az érettségiig.

A szeptember 1-jétől hatályba lépő új pe-
dagógus előmeneteli rendszer, közismert 
nevén a „pedagógus életpályamodell” fi-
zetésemelést, új munkaidő-szabályozást 
és folyamatos szakmai ellenőrzést hoz a 
tanároknak. A 2013/2014-es tanév első 
tanítási napja a hagyományoknak meg-
felelően szeptember első munkanapja, 
azaz szeptember 2-a, hétfő, az utolsó ta-
nítási nap pedig 2014. június 13-a, péntek.
Most vezetik be felmenő rendszerben az 

erkölcstant, illetve a helyette választható 
hit- és erkölcstan tantárgyat. Szeptember 
1-jétől az első, ötödik és a hatosztályos 
gimnáziumok hetedik évfolyamától kö-
telező az új tantárgy. Az erkölcstan tartal-
mát a szintén a tanévkezdéstől hatályos új 
Nemzeti alaptanterv és a vonatkozó ke-
rettanterv határozza meg, míg a hit- és er-
kölcstan tantárgy tartalmáért kizárólag az 
adott egyház a felelős. A szülők a beirat-
kozáskor döntöttek arról, melyikre íratják 

gyermeküket. Az általános iskolát idén 
kezdő elsősök számára már kivétel nélkül 
ingyenesek a tankönyvek. A felsőbb év-
folyamos tanulókra vonatkozó szabályok 
változatlanok: akinek eddig járt az ingyen 
tankönyv, a jövőben is jár, amennyiben az 
ingyenességre való jogosultságát időben 
jelzi az iskola felé. Ferencváros Önkor-
mányzata ezen felül további segítséget is 
nyújt a beiskolázásnál.     

     Részletek a 3. oldalon.
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„Együtt az ország”
Közel százezer ember ünnepelte együtt Szent 
István királyt és a keresztény magyar állam meg-
alakulásának emléknapját augusztus 20-án a fő-
városban. Az esemény alkalmából a köztársasági 
elnök, valamint az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma kitüntetéseket adott át, a díjazottak között 
több ferencvárosi illetőségű személy is volt.

A nemzeti ünnepnap zászlófelvonással és tisztavatással 
kezdődött, a hagyományos ceremónia a Kossuth tér fel-
újítása miatt idén a Hősök terén zajlott. A Lánchíd budai 
oldalánál lévő Clark Ádám téren népművészeti előadá-
sok és koncertek várták az érdeklődőket. Itt avatták fel 
„Magyarország Tortáját”, és idén második alkalommal 
hirdettek győztest a cukormentes torták között is. Utób-
bi kategóriában a ferencvárosi Nándori Cukrászda ri-
bizlihabos-almás rétegese nyert.

Délután határon túli fiatalok részvételével Bence Imre, a Bu-
dai Evangélikus Egyház esperese megáldotta az ünnep jelképét, 
a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret, és a Bazilikában 
megtartott szentmise után kezdetét vette a Szent Jobb-körmenet. 
Estefelé a népi értékeket életben tartó „Fölszállott a páva” tehet-
ségkutató műsor résztvevői léptek fel a színpadon, később pedig 
komolyzenei koncertek kezdődtek.

Bár a vidékre tervezett tűzijátékok a kedvezőtlen időjárás miatt 
elmaradtak, a budapestit megtartották. A mintegy 30 percig tartó 
fényjátékot Havasi Balázs szvitje kísérte, ennek fő témája az „Ó 
Szent István dicsértessél” kezdetű moldvai csángó népdal volt, de 

felcsendült benne a Tavaszi szél és az Elmegyek, elmegyek című 
népdal is. A tűzijáték után Ákos-koncert kezdődött, az eseményre 
mintegy 25 ezer ember látogatott ki.

Az ünnep alkalmából kitüntetéseket is átadtak. Kiemelkedő, 
színvonalas szakmai munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet 
adtak át Garancz Anasztáziának, a Ferencvárosi Gyermekek Át-
meneti Otthona szakmai vezetőjének az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának megbízásából. A szintén kerületünkhöz kötődő dr. 
Goda Gyula, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja 
több évtizedes szakmai munkássága, közéleti tevékenysége elis-
meréseként megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgá-
ri tagozat kitüntetést.               (szd)

Megszépült  
a Salkaházi rakpart

Elkészültek a felújítási munkálatok a Salkaházi Sára rakparton. 
Az érintett szakaszt a közelmúltban levonult árvíz rongálta meg, 
ezért kellett rendbe tenni. A pesti alsó rakpart Szabadság híd és 
Közraktár utca közé eső szakaszát az M4-es metró Fővám téri 
állomásának építéséhez kapcsolódóan a STRABAG MML Kft. 
építette újjá. 

A vállalkozó a teljes útburkolat lemarását követően új aszfalt-
réteget terített le, az útpályát teljes szélességében – a támfaltól a 
Duna felőli szalagkorlátig – renoválta. Kijelölték a hajóállomás-
hoz és a Fővám téri Vásárcsarnokhoz érkező autóbuszok, vala-
mint személygépkocsik várakozóhelyeit. A metróberuházás fel-
színrendezési munkáin belül a felső rakpartra vezető lépcsőnél, a 
hajókikötő térségében új, jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet ala-
kítottak ki. A rekonstrukció után helyreállhatott a forgalmi rend is.

gyógyvarázs segít  
a fogászaton
Idén 11 gyermek-egészségügyi 
intézmény és mentőállomás, köztük 
a Ferencvárosi Gyermekfogászat 
vásárolhat eszközöket és beren-
dezéseket az egyik kereskedelmi 
bank pályázatán nyert támogatás-
ból. A Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató (FESZ) Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. által 
működtetett létesítmény csaknem 
négymillió forintot kapott, amit egy 
komplett fogászati kezelőegység 
beszerzésére fognak elkölteni.

A K&H gyógyvarázs elnevezésű országos programja az elmúlt 
tíz évben összesen 257 intézményt juttatott hozzá több mint 476 
millió forint értékű műszertámogatáshoz. A szakmai zsűri 2013-
ban egy ferencvárosi gyermekfogászatot és tíz vidéki intézményt 
választott ki, amelyek összesen húszmillió forint értékű támoga-
tásban részesültek.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk érkező kicsik pozi-
tív élményekkel térjenek haza egy-egy fogászati kezelésről. Ezek 
a tapasztalatok ugyanis meghatározó szerepet játszanak abban, 
hogy az adott gyermek felnőttkorában is rendszeresen részt ve-
gyen fogászati ellenőrzéseken – hangsúlyozta a július 24-i ünne-
pélyes átadáson dr. Széles Klára, a FESZ gyermekfogászatának 
rendelésvezető főorvosa.                                                    (szencz)
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Hozzájárulás az iskolakezdéshez
Ferencváros Önkormányzata tan-
könyvtámogatást biztosít a kerüle-
ti állandó lakóhellyel rendelkező, 
nappali tagozatos iskolában tanu-
ló diákok részére, akiknek nem jár 
gyermekvédelmi vagy egyéb állami 
támogatás, valamint kerületi mű-
ködtetésű vagy egyházi fenntartású 
köznevelési intézményben folytatják 
tanulmányaikat a 2–12. évfolyamo-
kon. – Emellett, hagyományainkhoz 
híven, idén is gyermekrajzokkal dí-
szített füzetcsomagot biztosítunk a 
városrészben lakó nappali tagoza-
tos tanulók részére – foglalta össze 
Formanek Gyula alpolgármester.

A tradíciók mellett számos újdonsá-
got is hoz az idei tanév. A mindenna-
pos testnevelés felmenő rendszerben 
való bevezetése már az előző tanév-
ben megkezdődött, így szeptember 
1-jétől heti öt testnevelésórája lesz 
az első-második, ötödik-hatodik és  
kilencedik-tizedik osztályosoknak.

Minden általános iskolást érint 
szeptembertől a köznevelési törvény 
által előírt új rendelkezés, amely 
szerint általános iskolában 16 óráig 
tartanak a foglalkozások, és a tanulók kötelessége a választott 

foglalkozásokon való részvétel 
délután 4-ig. Fontos hangsú-
lyozni ugyanakkor, hogy a szülő 
kérelmére az igazgató bárkinek 
felmentést adhat a délutáni, nem 
kötelező foglalkozások látogatá-
sa alól. Az újítás lényege tehát 
az, hogy az iskoláknak a kötele-
ző órarendi órákat követően vá-
lasztható foglalkozásokat (szak-
köröket, sportköröket, napközis 
foglalkozást stb.) kell kínálniuk 
a tanulóknak, akiknek ezek kö-
zül a lehetőségek közül választa-

niuk kell. Kivéve, ha a szülők elkérik őket az intézményvezetőtől.
A hároméves kortól kötelező óvodáztatás csak 2014. szeptember 

1-jétől hatályos, a 2013/2014-es nevelési évben még ötéves kortól 

kötelező az óvoda. A nem iskolaérett 
gyermekek továbbra is maradhatnak 
az oviban, akkor is, ha elmúltak hat-
évesek: ehhez hétéves korig elegen-
dő az óvodavezető döntése, hétéves 
kor fölött viszont már szükség van a 
szakértői bizottság egyetértésére.

A tankötelezettség azok számára 
tart 16 éves korig, akik 2013. szep-
tember 1-jén kezdik meg a tizedik 
évfolyamot vagy ennél fiatalabbak. 
(Az ennél idősebbeknek még 18 
éves korig tart a tankötelezettség.) A 
tankötelezettség korhatárának tavaly 
hatályba lépett változása ellenére 
természetesen az állam továbbra is 
mindenki számára ingyenesen bizto-
sítja az érettségi és az első szakképe-
sítés megszerzését.

– A ferencvárosi tankerületben 
zökkenőmentes a tanévkezdés, ha 
ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése 
lenne, keresse bizalommal munka-
társaimat vagy az intézményveze-
tőket – nyilatkozta lapunknak a fe-
rencvárosi tankerületi igazgató, dr. 
Tolnai Marianna.                      (KM)

A szociális rendelet alapján 
kiszámoltuk, átlagban mek-
kora összeget fizet ki az ön-
kormányzat tankönyvtámo-
gatásra.
Alsóban 10 300 Ft
Felsőben 18 600 Ft
Középiskolában 24 375 Ft 
A legnagyobb összegű, akár 
29 000 Ft-os támogatást a 
középiskolát kezdő 9. osztá-
lyosok kaphatják.

Negyven új bölcsődei férőhely
29 év után nyílik új bölcsőde a kerületben: a negyven új férőhellyel immár 290 kisgyermek elhelyezését, napközbeni 
ellátását tudja biztosítani a kerület. 

A Varázskert Bölcsőde 248 millió forintos uniós támogatással 
és 267 millió forintos önkormányzati önerő révén épülhetett 
meg a Thaly Kálmán utca 17. szám alatt. Az alapellátáson kívül 
sószoba és speciális étkeztetés szolgálja a gyermekek egészsé-
ges fejlődését. A szülőket a nyitva tartáson túli időszakos gyer-
mekfelügyelettel, valamint pszichológiai és dietetikai tanács-
adással segítik.

Az intézménynek helyet adó, minden igényt kielégítő, energia-
gazdaságosan, a korszerű előírásoknak megfelelően kivitelezett 
épület a tartósan beteg és sérült gyermekek szakszerű integráci-
ójának feltételeit is biztosítja.

A Varázskert Bölcsőde ünnepélyes átadását augusztus 28-án 
10 órától tartják.

 
lassú kiscsiga

– Ne is kérdezd, Kissüni, én már augusztus 
tizedikén elindultam az iskolába.
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Tisztelt Ferencvárosiak!
Örömmel értesítjük Önöket, 

hogy Ferencváros jelentős fej-
lesztés előtt áll. Ferencváros 
Önkormányzata részt vesz a Bu-
dapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatala „TÉR-KÖZ” című pá-
lyázatán.

Sikeres pályázat esetén meg-
újul a Bakáts tér, a Bakáts utca, 
a Tompa utca Bakáts tér és Fe-
renc körút közötti szakasza, 
valamint a Ráday utca Bakáts 
tér és a Boráros tér közti része. 
Terveink közt szerepel, hogy 
a burkolatokat a járda szintjé-
re emeljük, akadálymentesítve 
ezzel a gyalogosforgalmat. Biz-
tosítjuk a kerékpárosbarát köz-
lekedés feltételeit, valamint a 
gépkocsiparkolók rendezett ki-
alakítását.

A Ráday utca Kálvin téri be-
járatánál autós célforgalmi be-
hajtási korlátozás lép életbe. A 
Török Pál utcától a Biblia kö-
zig pedig sétálóutcát – amelyet 
gépjárművel csak 10 óráig lehet 
majd megközelíteni áruszállítás 
és költöztetés céljából – alakí-
tunk ki. Természetesen a helyben 

lakó mozgássérült emberek, 
valamint mentők, tűzoltók ré-
szére a továbbiakban is lehet-
séges lesz a behajtás.

A Török Pál utca iránya meg-
fordul, a Köztelek utca egyirá-
nyúvá válik kifelé, új parkoló-
helyeket létesítünk.

Autós célforgalmi behajtási 
korlátozás lesz a Ráday utca 
Biblia köz és Bakáts tér közti 
szakaszán is. 

A 15-ös buszt a Budapesti 
Közlekedési Központ várha-
tóan a Kálvin tér–Üllői út–
Kinizsi utca–Közraktár utca–
Boráros tér útvonalra helyezi 
át, kényelmesebb átszállási le-
hetőséget biztosítva az új vég-
állomáson. Ellenkező irányban 
a busz útvonala változatlan 
marad. A régi, megszűnő busz-
végállomás helyén új parkoló-
helyeket alakítunk ki. A Bakáts 
utcai megállót áthelyezzük a 
Lónyay–Bakáts utca sarkára. 

A Bakáts utca a Közraktár 
utcától a Lónyay utcáig egyirá-
nyú lesz.

Üllői  út 

Ráday  
utca 

Kálvin  
tér 

Török Pál 
 utca 

Erkel 
utca 

Mátyás 
utca Köztelek 

utca 

Biblia 
köz 

Kinizsi 
utca 

Bakáts  
tér 

A Ráday utcai parkolóhelyek 
átkerülnek az Üllői útra,  a 
lakosok ingyenes parkolási 

engedélye továbbra is 
érvényes marad. 

A Ráday utca Kálvin  téri bejáratánál autós 
célforgalmi behajtási korlátozás lép életbe. A 
Török Pál utcától a Biblia közig pedig sétálóutcát 
– amelyet autóval csak 10 óráig lehet majd  
megközelíteni áruszállítás és költöztetés céljából 
– alakítunk ki. Természetesen a helyben lakó 
mozgássérült emberek, valamint mentők, tűzoltók 
részére továbbiakban is lehetséges lesz a behajtás. 
A Török Pál utca iránya megfordul, a Köztelek 
utca egyirányúvá válik  kifelé,  új parkolóhelyeket 
építünk. 

autós célforgalom 

sétálóutca 

keresztező autós forgalom 

Üllői úti új parkolóhelyek 

Üllői  úti kerékpáros út 

Autós célforgalmi behajtási korlátozás 
lesz a Ráday utca Biblia köz és Bakáts 
tér közti szakaszán is.  

A Bakáts téri templom előtti közterületet  
dísztérré alakítjuk át, közepén szökőkúttal.

Ferencváros közterületeinek komplex 
megújítása és kerékpárosbarát fejlesztése

Üllői  út 

Ráday  
utca 

Kálvin  
tér 

Török Pál 
 utca 

Erkel 
utca 

Mátyás 
utca Köztelek 

utca 

Biblia 
köz 

Kinizsi 
utca 

Bakáts  
tér 

A Ráday utcai parkolóhelyek 
átkerülnek az Üllői útra,  a 
lakosok ingyenes parkolási 

engedélye továbbra is 
érvényes marad. 

A Ráday utca Kálvin  téri bejáratánál autós 
célforgalmi behajtási korlátozás lép életbe. A 
Török Pál utcától a Biblia közig pedig sétálóutcát 
– amelyet autóval csak 10 óráig lehet majd  
megközelíteni áruszállítás és költöztetés céljából 
– alakítunk ki. Természetesen a helyben lakó 
mozgássérült emberek, valamint mentők, tűzoltók 
részére továbbiakban is lehetséges lesz a behajtás. 
A Török Pál utca iránya megfordul, a Köztelek 
utca egyirányúvá válik  kifelé,  új parkolóhelyeket 
építünk. 

autós célforgalom 

sétálóutca 

keresztező autós forgalom 

Üllői úti új parkolóhelyek 

Üllői  úti kerékpáros út 

Autós célforgalmi behajtási korlátozás 
lesz a Ráday utca Biblia köz és Bakáts 
tér közti szakaszán is.  

Mondja el Ön is véleményét!
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A templom körül renováljuk a burkolatokat, a zöld felületeket. Az 1956-os emlékmű 
környezetét megújítjuk, így megjelenése még hangsúlyosabb lesz.

A Bakáts téri információs központ előtt 
kulturált nyilvános illemhelyet létesítünk, 
korszerű, akadálymentes használattal.

A Ráday utca sétáló részén téliesíthetők 
lesznek a vendéglátós teraszok, a hangszi-
getelt, fedett télikertek pedig a karácsonyi 
időszak új turisztikai attrakcióivá válhat-
nak, kevesebb hótakarítási gonddal, kisebb 
csúszásveszéllyel.

A felújítás során a templom mögötti általános iskola, illetve a majdani, Bakáts tér 9. alatti közösségi  
információs központ használatához alkalmas zónákat építünk.

Írásos véleményét kérjük, szíveskedjen be-
dobni a Ferencváros Önkormányzatának 
ügyfélszolgálatán (Budapest, IX. kerület, 
Bakáts tér 14.) kihelyezett „BAKÁTS SÉ-
TATÉR – RÁDAY SÉTÁLÓUTCA” fel-
iratú dobozba, vagy írjon a foepitesz@
ferencvaros.hu e-mail címre. Kérjük, adja 
meg nevét és címét!

Ugyancsak a pályázat sikerén múlik, hogy meg-
újulhat-e a Nehru part, a Boráros tér alatti terü-
let és a Duna-parti Gizella sétány. A kutyatartók 
igényeihez igazodva a Nehru parton, a HÉV 
végállomása mellett alakítjuk ki a főváros leg-
nagyobb kutyafuttatóját, ahol kerítés választ-
ja majd el a kis- és nagytestű ebeket. A fákat 
megtartva növeljük a zöld felületeket, valamint 
a szabadtéri pihenőterek számát. A parkban ke-
rékpárút is épül. A jelenlegi zajos helyen lévő 
játszóteret áthelyezzük a Duna felé és fel is újít-
juk. Kutakat, csapokat, de nyilvános illemhelyet 
is létesítünk. A Petőfi híd alatti területre zajos 
és területigényes sportok (gördeszka és BMX) 
számára alakítanánk ki színvonalas pályát.

Köszönöm, hogy véleményével segíti munkánkat!

dr. Bácskai János
polgármester

A parton egy 76 méter hosszú úszó közteret terveznek. A 
korábbi honvédségi úszó ponton hídelem két bejárattal 
a partszakasz attraktív pontjává válik, ahol az emberek-
nek lehetőségük lesz a Duna közelében pihenni.
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Mindennek ellenére
Mariann és Ferenc nem szent. Távolról sem. De nekik sikerült visszafordulni onnan, ahonnan a legtöbb hajléktalannak 
nem: az utcán megismerkedő pár letette az italt, sok viszontagság után nemrégiben közös albérletbe költözött, amelyet 
szívós munkával igyekszik fenntartani.

Budapesten, a József Attila-lakótelep szé-
lén, az Epreserdő utcában van egy lakás, 
amelybe nemrég új lakók költöztek. Az 
első emeleten található szoba-konyhás in-
gatlant Mariann és Ferenc vette ki.

– Jó itt, csak még nem szoktam meg – 
mondta Mariann, aki párjával az elmúlt fél 
évben egy hajléktalanszállón, azelőtt pedig 
évekig az utcán élt.

Tavaly október óta mindketten a Ferenc-
városi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
(FESZOFE) Kiemelten Közhasznú Non-
profit Kft. alkalmazásában álló közfoglal-
koztatottak. Reggel négykor kelnek, hatra 
járnak dolgozni. Mariann adminisztrációs, 
irodai munkát végez, míg Ferenc terepre 
jár ki, fát vág, aprít, virágot ültet, utcát se-
per, elvégzi, amit rábíznak nyolc órában. 
Úgy tartják, minden munkát meg kell fog-
ni. Ketten összesen nettó 90 000 forintot 

keresnek. Nem sok, de mint Mariann ki-
fejtette, a munkahelyen nagyon jól érzik 
magukat, és bármi jobb, mint segélyért 
sorba állni hajnalban, hogy aztán két nap-
pal később ismét azon aggódjanak, másnap 
miből veszik meg a betevőt.

– Bár szükség van az ingyenes szolgálta-
tásokra, a foglalkoztatás az otthontalanság 
egyetlen olyan kezelési formája, amely az 
érintetteket nem tehetetlenségre neveli, ha-
nem arra tanítja, életük jobbá tételében ak-
tívan részt kell venniük – mondta el Sebők 
Endre, a FESZOFE Kft. ügyvezető igaz-
gatója. A Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában álló társaság az ország legna-
gyobb hajléktalan-közfoglalkoztatója: ta-
valy 250, míg idén újabb 140 hajléktalan-
nak adott munkát. Az ügyvezető igazgató 
szerint ennél jóval több ember bevonására 
is igény lenne.

Sebők elmondása szerint a cégnél min-
denki tiszta lappal indul, kizárólag az szá-
mít, ki hogyan dolgozik, és a munka rövid 
időn belül hatalmas változásokat idéz elő 
az alkalmazottak életében. Mivel számíta-
nak munkájukra, visszanyerhetik önbecsü-
lésük egy részét, amit az utcán gyakran a 
kábítószer vagy az ital pótol.

Mariann és Ferenc nem rejti véka alá: 
voltak hónapok, amikor az italon kívül 
semmi nem érdekelte őket, sőt, azt sem, 
most is van, ami hiányzik a korábbi tablet-
tás borban feloldott életükből. De mindent 
megtettek, hogy ki tudjanak szakadni egy 
olyan élethelyzetből, amely sokak számá-
ra zsákutca, és a legtöbbeknek nem sikerül 
az, ami Mariannak és Ferencnek igen.

Mariann és Ferenc élettörténete a Ma-
gyar Nemzet Magazin július 27-i számá-
ban Győr Ágnes tollából olvasható.

Munka és lakhatás a kerületi  
hajléktalanoknak
Sokak számára jelentheti a hajléktalanságból kivezető utat a LÉLEK Prog-
ram. Ferencváros Önkormányzata részt vett az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által támogatott programban, amely hatékony és komplex megoldást 
nyújthat az otthontalanság leküzdéséhez.

A LÉLEK Prog-
ram fő célja, hogy 
a kerületben fe-
dél nélkül maradt 
emberek állandó, 
munkából származó 
jövedelemre tegye-
nek szert, amiből 
már önállóan tudják 
megoldani lakha-
tásukat. A résztve-
vőknek a FESZOFE 
Nonprofit Kft. biz-
tosította a munkát. Ferencváros szociális 
foglalkoztatója élen jár az otthontalanok 
közfoglalkoztatásában, hiszen egyéb forrá-
soknak, pályázatoknak is köszönhetően az 
elmúlt évben az ország legnagyobb hajlék-
talan-közfoglalkoztatója volt.

A LÉLEK Program további fontos ele-
me a LÉLEK-Pontok működtetése, amit 
kerületünkben a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
ga (FESZGYI) végez. Információs Pon-
tot alakítottak ki a Ferenc körút 8. alatt, a 
Tűzoltó utca 23. számban pedig egy irodát 
nyitottak, ahol szakképzett munkatársak 

segítik a fedél nélküli emberek továbbkép-
zését, álláskeresését.

A hajléktalanságból kivezető út újabb ál-
lomásaként Ferencváros Önkormányzata 
hat lakást újított fel olyan otthontalanok 
számára, akik már munkával, jövedelem-
mel rendelkeznek, de az önálló élethez 
még nincs biztos egzisztenciájuk. Az elkö-
vetkező hat hónapban lehetőségük nyílik 
kipróbálni magukat, elkezdeni önálló éle-
tüket. A fél év során szociális munkások 
segítik őket az újrakezdésben, hogy ismét 
tevékeny tagjai lehessenek a kerület életé-
nek.                                        (Oláh Olívia)

csaló  
Ferencvárosban!
Ezúton hívom fel a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy kerületünkben 
csaló tevékenykedik, aki az önkor-
mányzati vezetők nevében üres ön-
kormányzati tulajdonú bérlakásokra 
előszerződéseket/bérleti szerződé-
seket irat alá a gyanútlan polgárok-
kal.

Információink szerint sajnos nem 
egy jóhiszemű ferencvárosi polgár-
tól csalt már ki a hamis iratok alá-
írásával egyidejűleg több száz ezer 
forintot!

Nyomatékosan felhívjuk figyel-
müket, hogy bérlakásokra vo-
natkozó szerződéseket kizárólag 
Ferencváros Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Vagyonkezelési, 
Városüzemeltetési és Felújítási Iro-
da hivatalos helyiségeiben kötnek!

Ha Önök közül bárkit gyanús 
ajánlattal keresnek meg a hivata-
lon kívül (például utcán vagy nem 
hivatalos helyiségekben), kérem, 
szíveskedjenek ezt azonnal jelezni 
az alábbi e-mail címen: jegyzo@
ferencvaros.hu

KÖZLEMÉNY
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rÖvidEN

Elismerés az árvízi segítségért
Kitüntetésben részesítette dr. Bácskai János polgármes-
ter Karas János tűzoltó őrnagyot, tűzoltó parancsnokot, 
valamint Rácz László közbiztonsági referenst az árvízi 
védekezésben való helytállásért. Az elismerő okleveleket 
július 29-én adták át.

– A nyáron tapasztalható óriási hőség is azt bizonyítja, az időjárás 
egyre szélsőségesebb, ezért időben fel kell készülni minden es-
hetőségre. Azok, akik a mai napon kitüntetést vehetnek át, a leg-
utóbbi ilyen helyzetnél, a dunai árvíz során nyújtottak áldozatos 
munkát. Ferencváros vezetősége szerette volna, ha ennek nyoma 
marad, ezért úgy döntöttünk, díjazzuk az érintettek segítőkészsé-
gét, lelkiismeretességét – mondta az átadási ünnepségen dr. Bács-
kai János polgármester. 

Bár a rendkívüli árvíz Ferencvárosra nem jelentett közvetlen 
veszélyt, a Helyi Védelmi Bizottságnak 24 órás ügyeletet kellett 
biztosítania a Fővárosi Védelmi Bizottsággal történő folyamatos 

együttműködés keretében. Az ünnepségen részt vett dr. Nagy Haj-
nalka jegyző, dr. Ördögh Brigitta, a IX. kerületi Kormányhivatal 
vezetője és dr. Vas Imre országgyűlési képviselő is.               (szd)

álmok a repülőnapon
A Nemzetközi Repülőnap alkalmából 
kerületünk szociálisan hátrányos hely-
zetű gyermekei Vas Imre országgyűlési 
képviselő és a Honvédelmi Minisztéri-
um vendégeként megtekintették a kecs-
keméti repülőtéren kiállított hadifelsze-
reléseket, egyenruhákat, a különböző 
nemzetek pilótái által vezetett gépcso-
dák lenyűgöző légibemutatóját, majd a 
vadasparkba is ellátogattak.

Vas Imre a programról elmondta: – 
Nagyon fontos, hogy azok a gyerekek is 
minél gazdagabb élményekben részesüljenek, 
akik családjának sokszor a napi megélhetés is 
gondot jelent. Elengedhetetlen, hogy odafigyel-
jünk a társadalom legkiszolgáltatottabbjaira. A 
kitűnően teljesítő és helytálló katonák példáján 
keresztül személyesen megtapasztalhatták a 
gyerekek, hogy a kitartó tanulás és gyakorlás 

meghozza gyümölcsét. Különösen meghatott, 
amikor az egyik kislány az álmairól szólva el-
mondta: ahogy a pilótáknak is biztosan voltak 
álmai, úgy neki is vannak. Szeretne továbbta-
nulni, leérettségizni és főiskolára járni. Felada-
tunk, hogy segítsük őt és másokat céljaik eléré-
sében – mondta a képviselő.

Szünidei feltöltődés
Véget értek a „játszónapok” Ferencvárosban, 
a kerületi gyerekek a két helyszínen zajló ren-
dezvénysorozat után ősszel rengeteg élménnyel 
kezdhetik meg az óvodát és az iskolát. 

A nyári szünet alatti szerdák a József  
Attila-lakótelep, a csütörtökök pedig a Ferenc 

tér környéki kisgyermekek számára nyújtottak 
kikapcsolódást. A programok között szerepel-
tek bábszínház-előadások, kézműves foglalko-
zások, valamint gyermekszínházi produkciók 
egyaránt.

A kicsik megtekinthették például Ugri-bugri 
királykisasszony és Kacor király történetét, de 
készíthettek papírhajó flottát, papírsárkányt 
vagy zacskóbábot is. A színes programkavalkád 
nemcsak a gyerekeket mozdította ki a négy fal 
közül és a számítógép elől, hanem a szülőknek 
is segítséget nyújtottak a szabadidő hasznos el-
töltésében. 

A ferencvárosi ingyenes szünidei gyermek-
programok – a korábbi évek gyakorlata alapján 
– minden héten, azonos helyszínen és időpont-
ban várták a kerület gyermekeit.                  (szencz)

vízpárafüggönnyel  
a meleg ellen
A szokatlanul nagy nyári hő-
ségre való tekintettel Ferenc-
város öt pontján párakaput 
állított fel a FESZOFE Kft. A 
Bakáts téren, a Csarnok téren, 
a Ferenc téren, a József At-
tila-lakótelepi nagyjátszótér 
Napfény utca felőli oldalán, 
valamint a Lenhossék utcai 
Kerekerdő parkban előrelát-
hatólag augusztus végéig ma-
radnak kint a frissítő szettek.

tisztelgés  
Szent istván előtt
Az államalapítás ünnepének 
alkalmából tartottak állo-
mánygyűlést a Magyar Hon-
védség logisztikai, valamint 
a katonaság közlekedési köz-
pontjának Soroksári úti szék-
helyén augusztus 15-én. A 
megemlékezésen fellépett a 
Légierő Zenekara és a Hon-
véd Együttes férfikara, utóbbi 
előadásában Erkel-műveket 
hallgathattak meg a jelenlé-
vők. A rendezvényen kiemel-
kedő munkájukért augusztus 
20-a alkalmából elismerésben 
részesülők kitüntetéseit Ba-
ráth István dandártábornok 
és Mogyorósi József mérnök 
ezredes adta át.
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aranyérem Dél-afrikából

Elhunyt gyarmati Dezső
Két hónappal 86. születésnapja előtt 
elhunyt Gyarmati Dezső, háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó, a Ferencvá-
ros egykori játékosa és edzője.

A sportág legendás alakja játékosként és 
szövetségi kapitányként nyolc olimpián 
vett részt, és valamennyiről éremmel tért 
haza, négyszer arannyal. Játékosként több 
klubban is megfordult, 1960-tól tartozott a Fradihoz, amelyhez 
haláláig szoros kapcsolat fűzte. Edzőként, majd később a vízilab-
da-szakosztály társelnökeként és szaktanácsadójaként szolgálta 

az egyesületet. A szövetségnek alelnöke és 
társelnöke is volt, majd örökös tiszteletbeli 
elnöknek választották. A Nemzet Sportolói 
közé is beválasztották, és így tagja lett a 
MOB-nak. Több mint tíz évig volt a Hal-
hatatlanok Klubja (a Minden Idők Legjobb 
Magyar Sportolói Egyesület) elnöke. Elis-
merései, díjai közül kiemelkedik a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 

illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje.
Gyarmati Dezső hosszas betegség után augusztus 18-án távozott 

közülünk.                   (m)

Idén a dél-afrikai Durbanben rendezték meg a Szervátül-
tettek Világjátékát. Hazánkat 48 sportember képviselte, 
csapatunk a negyedik helyen végzett az éremtáblázaton. A 
sikerhez a Ferencvárosban élő Hegyesi László is hozzájá-
rult egy arannyal, aki az 50–59 évesek között győzött Tóth 
Péterrel az oldalán.

A most 51 esztendős, egykori gépkocsivezető egy daganatos be-
tegség miatt tizenegy éve csontvelő-átültetésen esett át. Fiatalon 
futballozott, húsz éve pedig a barátokkal való teniszezés jelenti 
számára a sportolást. Ezt a hobbiját a műtét után sem adta fel, és 
másfél évvel ezelőtt hallott először a transzplantáltak sportverse-
nyeiről.

– Jelentkeztem a Magyar Szervátültettek Szövetségénél, és ek-
kor ismertem meg a májtranszplantált Tóth Pétert – idézte fel a 
kezdeteket Hegyesi László. – A szövetség keretein belül hetente 
kétszer teniszezem, de szinte minden nap játszom valahol.

A világjátékokon való részvételét Ferencváros Önkormányzata 
is támogatta. A teniszezők a városon kívül egy hatalmas sport-
komplexumban küzdöttek meg egymással, ahol a pályákon néha 
mongúzok és majmok is átszaladgáltak. A különböző kategó-
riákban több mint háromszáz játékos vett részt, és nemcsak a győ-
zelem számított, hanem az is, milyen különbséggel nyert valaki, 
mert az összesített pontok alapján alakult ki a végső sorrend.

Hegyesi László az egyéni viadalon az ötödik helyet szerezte 
meg. Másnap a párosban az 54 éves Tóth Péterrel komoly csa-

tákat vívott az ellenfelekkel, és a két sportember nagy sikernek 
örülhetett: aranyérmesek lettek! – Sok meccset kellett játszanunk, 
a végére alaposan elfáradtunk – mesélte. – Most jönnek a hétköz-
napok, ami engem illet éppen munkakeresésben vagyok. A kö-
vetkező nagy versenyünk jövő nyáron lesz, Krakkóban rendezik 
az Európa Játékokat, két év múlva pedig Argentínában, Mar del 
Platában védhetjük meg bajnoki címünket.          (M.S.)

új fiúk zöld-fehérben
A Ferencváros szurkolói régóta vágynak már arra, hogy csapatuk ismét magyar bajnok legyen. A nyáron nagy változá-
sok történtek a Fradi öltözőjében, és az új keret a riválisok edzői szerint is alkalmas lehet arra, hogy tíz év szünet után 
újra aranyérmet nyerjenek a zöld-fehérek.

Tavaly ősszel, amikor az 1964-es születé-
sű holland Ricardo Moniz személyében új 
vezetőedző érkezett az Üllői útra, kevesen 
gondolták, hogy hamarosan közkedvelt, 
népszerű ember lesz az osztrák Salzburg-
gal bajnoki címet és kupát nyert tréner. A 
mester több új játékost is Budapestre csá-
bított, nyáron már az ő tervei alapján szer-
ződtetett futballistákat a Ferencváros.

A múlt évi keretből máshol folytatja pá-
lyafutását Stanley Aborah, Batik Bence, 
Junior Fell, Juha Hakola, Martin Klein, 

Quenten Martinus, Orosz Márk, Milan 
Perics, Marko Ranilovic, Sváb Dániel és 
Alekszandar Alempijevics.

Ősztől a Ferencvárosban játszik a kapus 
Kurucz Péter (25 éves), aki korábban éve-
ket töltött Angliában. A védelmet erősíti az 
MTK-tól érkező rutinos Hídvégi Sándor 
(30). A Fradiban játszik a trinidadi Akeem 
Adams (22) és a Rapidtól jött brazil Gerson 
(21). A középpályára visszatért a szolnoki 
kölcsönből Busai Attila (24), és érkezett 
Pécsről a fiatal Nagy Dominik (18).

A csatársorba három futballista igazolt. 
A holland Jack Tuijp (30) az élvonalban 
is jó néhány mérkőzést játszott, a másod-
osztályban pedig háromszor lett gólkirály 
a Volendam támadójaként. Honfitársa, 
Arsenio Valpoort (21) az első osztályú 
Heerenveen, majd a második ligás Zwolle 
játékosa volt, és többszörös utánpótlás-vá-
logatott, kezdősebessége, harcossága nem 
mindennapi. Életveszélyes csatár a mali 
Ulysse Diallo (20), aki libanoni gólkirály-
ként érkezett a Fradihoz.               (M. S.)
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MOZdULJ vELÜNK!

a lehetőség nyitva áll
Befejeződött a Vendel utcai sportcsarnokban és annak környékén négy héten 
át zajló foci-, sakk- és asztalitenisz-bajnokság. A „Nyitott tornatermek” elne-
vezésű programsorozaton olyan kerületi fiatalok vettek részt, akiknek hátrá-
nyos helyzetükből adódóan kevés lehetőségük van a rendszeres testmozgásra.

Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően 
idén több milliárd forint támogatáshoz 
jutott Ferencváros Önkormányzata. A 
pénzösszeg egy jelentős részét a József 
Attila-terv keretein belül megvalósuló kö-
zösségfejlesztésre és a veszélyeztetett cél-
csoportok integrációjára fordították, így a 
Vendel utcai sportcsarnokban a szabadidő 
hasznos eltöltését és az egészségmegőr-
zést támogató sportfoglalkozásokat szer-
veztek. Az intézmény majd’ egy hónapon 
keresztül adott otthont foci-, sakk- és 
asztalitenisz-bajnokságnak, a résztvevők 
ez idő alatt folyamatos felügyeletet, az 
edzőknek hála pedig szakmai segítséget 
kaphattak.

– A szociális városrehabilitáció azt je-
lenti, hogy nemcsak az épületeket újítjuk 
föl, hanem segítünk azon embereken, csa-

ládokon, amelyek ezáltal jobb körülmé-
nyek közé kerülhetnek – mondta dr. Bács-
kai János polgármester a rendezvénnyel 
kapcsolatban.

A programsorozat része volt a felnőtt 
kispályás labdarúgó-bajnokság, amelyen 
hat csapatban összesen 48 fő vett részt, 
valamint a serdülő és ifi korosztály foci-
bajnoksága közel 50 résztvevővel. A fut-
ball mellett két másik sportág is szerepelt 
a programban: az asztalitenisz- és sakk-
bajnokságon csaknem 25 fő mérette meg 
magát.

A „Nyitott tornatermek” záróeseménye 
augusztus 10-én volt, az ünnepélyes díj-
kiosztón a legsikeresebb versenyzőket 
kupa-, érem- és oklevéldíjban részesítet-
ték, az emléktárgyakat mások mellett dr. 
Vas Imre országgyűlési képviselő adta át.

A rendezvény társszervezője, a ROKUS 
IX. Közérdekű Közhasznú Egyesület el-
képzelései szerint a programsorozat a kö-
vetkező két tanév folyamán tovább bővül: 
az őszi és tavaszi félévekben a tervek sze-
rint rendszeres edzésekre lehet jelentkez-
ni több sportágban is.

klublegendák a Fradi-rendezvényen
Színes programok és koncertek várnak minden érdeklődőt augusztus utolsó 
napján a népligeti FTC komplexumban (Vajda Péter utca 48–51.)

2013. augusztus 31-én, szombaton im-
már második alkalommal rendezik meg 
a Fradi Családi és Sportnapot. Az Albert 
Alapítvány fővédnökletével megvalósuló 
eseményen 9–18 óráig többek között élő 
csocsóbajnokság, akadálypálya, mászófal, 

kapuralövő-verseny várja az érdeklődőket, 
de a kisebb gyerekek akár az ugrálóvárban 
is eltölthetik a délutánt. A nagyszínpadon 
a Zorall, a K-L szektor, Hevesi Tamás és 
az Abrakazabra lép fel. A II. Fradi Családi 
és Sportnapra kilátogatók találkozhatnak a 

klublegendákkal, illetve az FTC-szakosz-
tályok képviselőivel. 

A belépés mindenki számára ingyenes!

Ferencvárosi győzelmek atlétikában
Az atléták 111. alkalommal küzdöttek a felnőtt magyar bajnoki címekért, az Ikarus BSE 
pályáján a Ferencváros sportolói is harcba szálltak az érmekért, helyezésekért.

A férfiaknál a hármasugrás végén örülhettek a Fradi-szurkolók. A 22 esztendős, néhány 
héttel korábban U23-as bajnokságot nyert Galambos Tibor már a selejtezőben is a leg-
jobbnak bizonyult, és eredményét több mint ötven centivel megjavítva, 15,84 méteres 
ugrással szerezte meg az első helyet. Róla tudni kell, hogy három éve elfogott az utcán 
egy rablót, aki megszúrta, és csak hajszálon múlt az élete – tettéért Fair Play díjat ka-
pott. Dicséret illeti az 1996-os születésű Lapite Rajmundot is, aki a hetedik helyen zárt. 
Rúdugrásban a junior korú Kiss Levente szintén hetedik lett, míg 1500 méteren Horváth 
Bálint tízedikként ért célba. Diszkoszvetésben az U23-as bajnok, Huszák János ezúttal a 
negyedik helyen végzett.

A nőknél olimpikonunk, a gerelyhajító Juhász 
Vanda sorozatban harmadszor állhatott fel a 
dobogó legmagasabb fokára, a 24 éves atléta 
óriási fölénnyel győzött. Hármasugrásban 
két ferencvárosi is bejutott a döntőbe, Er-
dei Dorottya az ötödik, míg Vild Olívia 
Franciska a nyolcadik helyen fejezte be 
a versenyt.
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Humor és Bor Fesztivál szódával
programok a Bakáts téren
2013. szeptember 6., péntek
16.00 A PACE PALMERS EGYÜTTES KONCERTJE
18.00	 ÜNNEPÉLYES	MEGNYITÓ	–	Közreműködik	a	Gara-

bonciás	együttes	és	Róka	Szabolcs	kobzos,	lantos,	ének-
mondó.	A	rendezvényt	megnyitja:	dr.	Bácskai	János,	Fe-
rencváros	polgármestere

18.30	 A	VIVÁT	BACCHUS	ÉNEKEGYÜTTES	MŰSORA
19.20	 REDENCZKY	MARCSI	HUMORISTA	MŰSORA	–	„A	

női	humoristák	már	a	spájzban	vannak”
19.45	 MAKSA	ZOLTÁN	HUMORISTA	MŰSORA
20.45	 A	SPEERBRASS	EGYÜTTES	KONCERTJE	–	„A	Ró-

zsaszín	párductól	a	Jacko	Show-ig”,	zene	és	humor	min-
den	mennyiségben

2013. szeptember 7., szombat
10.00	 A	PESTERZSÉBETI	VÁROSI	FÚVÓSZENEKAR	ZE-

NÉS	ÉBRESZTŐJE
10.30	 FERENCVÁROSI	ÓVODÁSOK	SZÜRETI	MŰSORA
11.00	 SZÜRETI	MULATSÁG	GYEREKEKNEK	A	KOLOM-

POS EGYÜTTESSEL
12.15	 A	FERENCVÁROSI	POLGÁROK	NÉPI	ZENEKARA	

–	„Jó	ebédhez	szól	a	nóta”	Horváth	Gyula	prímás	veze-
tésével

13.00	 LESKÓ	 VALI	 ÉS	 PÓCSI	 GYULA,	 VALAMINT	 AZ	
ÖRÖKIFJÚ	BOHÉMEK	TÁNCEGYÜTTES	MŰSORA

13.30	 A	 FERENCVÁROSI	 HERZ	 FÉRFIKAR	MŰSORA	 –	
„Dalok	a	borról	kórusban”

14.00	 A	SERENGETI	TROUPE	AFRIKAI	KONGA	SHOW-
JA

14.20	 HÖCÖGŐ	KONCERT	ÉS	TÁNCHÁZ
15.00	 REDENCZKY	 MARCSI	 HUMORISTA	 MŰSORA	 –	

„Délutáni	humorkoktél”
16.00	 A	NAPRAFORGÓ	NÉPTÁNCEGYÜTTES	MŰSORA	

–	Üveges	táncok
16.30	 A	TURAY	IDA	SZÍNHÁZ	MŰVÉSZEI	ÉNEKELNEK	

–	„Borban	az	igazság...”.	Közreműködik:	Bódi	Barbara,	
Szabó	Dávid	és	Sövegjártó	Áron

17.30	 OROSZ	GYÖRGY	HUMORISTA	MŰSORA	–	„Nem	a	
bortól	vagyok	ilyen”

19.00	 ÍR	KONCERT	ÉS	TÁNCHÁZ	A	M.É.Z.	EGYÜTTES-
SEL

20.30	 HOT	JAZZ	BAND	KONCERT

Mindkét napon kézműves játszóház a Bakáts téren, ingye-
nes egészségszűrés a Ments Életet Alapítvány sátrában, va-
lamint 17 borászat borkóstolója a Ráday utcában.

Fővédnök: dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere
További részletek: www.fmkportal.hu

Helytörténeti kvíz
A kvíz kérdései általában a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, 
Ferencváros történetéhez kapcsolódnak – ezúttal azonban a testvérvárosokról kérdezzük 
olvasóinkat. A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtő-
ink között a Tinta Kiadó jóvoltából értékes könyvajándékot sorsolunk ki.

1.	Melyik	testvérvárosunkat	ábrázolja	a	fenti	ké-
peslap?
a)	Beregszász	b)	Magyarkanizsa	C)	Sepsiszent-
györgy
2.	 Magyarkanizsát	 az	 írásos	 emlékek	 először	
1093-ban	említik	Cnesa	(ejtsd:	knesa)	néven,	az	
oklevél	 a	 pannonhalmi	 bencés	 apátság	 birtoka-
ként	tünteti	föl.	Mit	ábrázol	a	település	címere?	
a)	 bort	 készítő	 szerzetest	b)	 szerb	 határőrt	C) 
jobb	kezében	felemelt	kardot,	bal	kezében	cso-
roszlyát	tartó	magyar	huszárt

3.	 Sepsiszentgyörgy	 sok	 évszáza-
dos	 történetének	 legdicsőségesebb	
korszaka	 az	 1848–49-es	 szabad-
ságharc	idejére	esik.	A	város	egyik	
épületében	több	‘48-as	honvédtiszt	
sírja	található.	Melyikben?
a)	 a	 Fogolyán-házban	b)	 a	 refor-
mátus	Vártemplomban		C)	a	Szent	
József	 római	 katolikus	 templom-
ban
4.	Mire	utal	Királyhelmec	neve?
a)	 az	egykori	királyi	piacra	b)	 az	
itt	működött	 legnagyobb	malomra	

C)	a	környéken	nyíló	ritka	növényre
5.	 Milton	 Friedman	 Nobel-díjas	 közgazdász	
szülei	egyik	testvérvárosunkból	emigráltak	az	
Amerikai	Egyesült	Államokba.	Melyikből?
a)	 Beregszászról	 b)	 Magyarkanizsáról	 C) 
Sepsiszentgyörgyről

Előző lapszámunk nyertese: Szakáts Zoltán. 
Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A he-
lyes megfejtés: 1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – A

2013. szeptember 6–7.

városdiplomácia
Kerületünk	 négy	 Kárpát-me-
dencei	 magyarlakta	 telepü-
léssel	 ápol	 élő	 testvérvárosi	
kapcsolatot	 –	 az	 erdélyi	 Sep-
siszentgyörggyel,	 a	 felvidéki	
Királyhelmeccel,	 a	 vajdasági	
Magyarkanizsával	 és	 a	 kár-
pátaljai	 Beregszásszal	 –	 első-
sorban	a	diáktáboroztatás	és	a	
kulturális	 rendezvények,	 pro-
tokolláris	találkozók	révén.	
Idén	 június	1-jén,	a	Nemzeti	

Összetartozás	 Napjának	 al-
kalmából	 rendezett	 ünnepsé-
gen	 ferencvárosi	 iskolások	 és	
testvérvárosi	 gyerekek	 kórusa	
a	történelmi	Magyarország	te-
rületéről	 származó	 tíz	 népdalt	
közösen	énekeltek	el,	de	a	 tá-
borozások	 és	 a	 protokolláris	
látogatások	 is	 folyamatosak	 –	
és	kölcsönösek.		– A	következő	
rendezvény	 szeptember	 6-án	
egy	királyhelmeci	 fotóművész	
kiállításának	megnyitója	lesz	a	
Pincegalériában	–	 tájékoztatta	
lapunkat	 a	 polgármesteri	 ka-
binetiroda	 munkatársa,	 Vince 
Attiláné.
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idősügyi 
programajánló
Gyógytorna

Augusztus 28. 11.00
Dési	Művelődési	Ház	(Toronyház	u.	
17/B)

FIGYELEM! Változás  
az éves idősügyi program-
naptárban!
Felhívjuk	a	kedves	ferencvárosi	lakosok	
figyelmét,	 hogy	az	 éves	programnaptár-
ban	augusztus	29-ére	meghirdetett	moz-
gásszervi	betegségekről	szóló	orvosi	elő-
adás	elmarad.

Vízitorna
Szeptember 3. 15.00
Molnár	Ferenc	Általános	Iskola	(Mester	
u.	19.)	tanuszoda

Filmklub
Szeptember 5. 10.00
Négy	lábbal	a	földön	(2012,	magyar	do-
kumentumfilm)
Rendező:	Ruszkai	Nóra
DocuArt	Mozi	–	Ráday	u.	18.	(Bejárat	az	
Erkel	utca	felől.)
Vetítés	 után	 kötetlen	 beszélgetés	 a	 film	
rendezőjével.
A	filmről:	megkapó	 történet	emberi	és	
állati	sorsokról.	A	főszereplő	három	nő,	
aki	 egy	 földcsuszamlás	 következtében	
félig	 megsemmisült	 állatmenhelyet	
próbál	fenntartani.	Emellett	a	bürokrá-
cia	és	a	 társadalmi	közöny	útvesztőjé-
ben	 lavíroznak,	 hogy	 felépíthessenek	
egy	új	menhelyet.	A	film	hat	 éven	ke-
resztül	követte	több	fronton	vívott	küz-
delmüket	Miskolctól	Németországig,	a	
régi	menhely	összeomlásától	az	új	fel-
építéséig.

Természetjáró túra – Séta a 
Frank-hegyen

Szeptember 7. 9.00
Találkozás:	9	órakor	a	Széll	Kálmán	téri	
metrókijáratnál
Útvonal:	 Csillebérc–Budaörsi	 hegy–
p ik to r tég la -ü regek–Frank-hegy–
Kolacskovszky-turistaház–Kakukk-
hegy–Irhás-árok.
Táv:	4	km,	szintkülönbség:	lejtmenetben	
120	m
Vezeti:	Kiss	Ádám
Előzetes	regisztráció	a	ftesetatura.hu 
honlapon	vagy	a	70/212-1288-as	tele-
fonszámon.

Egészségügyi előadás  
a cukorbetegségről

Szeptember 10. 14.30
Dandár	u.	28.
Cukorbetegséggel	 kapcsolatos	 felvilá-
gosítás,	tanácsadás	szakorvos,	dietetikus	
közreműködésével.

Gyógytorna
Szeptember 11. 11.00
Ferencvárosi	Művelődési	Központ	(Hal-
ler	u.	27.)

az alkotás gyógyít
Művészetterápiás központok alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás július 11-én a Tárt Kapu Galériában. „A Budapest 
együtt – Fővárosi művészetterápiás műhelyek” nevű tárlaton összesen tizenhat intézmény mutatkozott be.

–	 A	 művészetterápiának	 az	
érzelmek	 kommunikációjá-
ban	van	jelentős	szerepe.	Se-
gít	 azoknak,	 akiknek	 súlyos,	
mentális	 problémái	 vannak,	
és	azoknak	 is,	akik	önmaguk	
megismerésére	 törekednek	 –	
fejtette	 ki	 nyitóbeszédében	
dr. Rigó Péter,	a	Nyírő	Gyula	
Kórház	–	OPAI	osztályvezető	

főorvosa,	 a	 Gyógyfoglalkoztatásért	 Ala-
pítvány	Kuratóriumának	 tagja.	A	 tárlattal	
kapcsolatban	 örömét	 fejezte	 ki	 dr. Gaz-
dag Gábor,	az	ESZSZK	Merényi	Gusztáv	
Kórház	telephely-igazgatója	is.	Elmondta,	
boldog,	hogy	országszerte	ilyen	sok	intéz-
ményben	 folyik	 művészetterápiás	 foglal-
kozás.	A	 fiatal	 galéria	 életében	 ez	 a	 har-
madik	 ilyen	kiállítás,	amelyet	 szeptember	
24-éig	tekinthetnek	meg	az	érdeklődők.

PÁLYÁZAT
Zöld udvar pályázat
A	 Budapest	 Főváros	 IX.	 Kerület	 Fe-
rencváros	 Önkormányzatának	 Város-
fejlesztési,	 Városgazdálkodási	 és	 Kör-
nyezetvédelmi	Bizottsága	„	Zöld	udvar	
2013”	címmel	pályázatot	hirdet	 a	Bel-
ső-	 és	 Középső-Ferencváros	 területén	
lévő	társasházak	részére.

A pályázat célja:	A	társasházak	belső	
udvarán	 közös	 zöld	 felületek	 létreho-
zása,	 illetve	meglévő	 kertek	 felújítása,	
bővítése.

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

A pályázatokat 2013. szeptember 
30-áig lehet benyújtani	az	önkormány-
zat	 környezetvédelmi	 munkatársa	 ré-
szére	(Vincze	Attiláné,	1092	Budapest,	
Bakáts	tér	14.).	További	információk	a	
217-1725-ös	 telefonszámon,	 illetve	 a	
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu	 cí-
men	kérhetők.

A pályázatról bővebben a 
ferencvaros.hu oldalon lehet érdek-
lődni.

Újra kattints rá, 
nagyi!
Szeptember	 16-ától	 újraindul	 a	 Fe-
rencvárosi	Művelődési	 Központ	 nyug-
díjasoknak	 szánt	 kezdő	 számítógépes	
tanfolyama.	A	 25	 órás	 képzés	 során	 a	
jelentkezők	megismerkedhetnek	 a	 szá-
mítógép	és	az	internet	világával.
Jelentkezni	a	476-3425-ös	vagy	a	216-

1300-ás	 telefonszámon	 lehet.	A	 tanfo-
lyam	részvételi	díja	1000	Ft.
A	BMK	és	a	UPC	támogatásával.
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„szeresd felebarátodat!”
„A humánum őrzője” címet adományozta a Holokauszt Közalapítvány és az Igaz Emberekért Társaság Kozma Im-
rének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének augusztus 4-én. A Humánum Napján tizenegyen „Helytállásért” 
oklevelet is kaptak, amiért a II. világháború idején megmentették zsidó emberek életét.

Raoul	 Wallenberg	 svéd	 diplomata,	 em-
bermentő	 születésének	 napja,	 augusztus	
4-e	 Magyarországon	 hagyományosan	 a	

Humánum	 Napja.	 Ez	 alkalomból	 idén	 is	
ünnepséget	 tartottak	 a	 Páva	 utcai	 Holo-
kauszt	Emlékközpontban,	ahol	azokra	em-

lékeztek,	 akik	 a	 vészkorszak	
idején	 önzetlenül	 mentették	
embertársaikat.
Idén	 tizenegy	 személyt,	

köztük	 rendőr	 felügyelőt,	
lelkészt,	 tanárt	és	vendéglőst	
is	kitüntettek	helytállásukért.	
Most	 először	 adták	 át	 „A	
humánum	 őrzője”	 címet	 is,	
mégpedig	 Kozma Imrének,	
a	 Magyar	 Máltai	 Szeretet-
szolgálat	elnökének.	Az	atya	
köszöntőjében	 hangsúlyozta,	

az	életet	ajándékba	kapjuk,	ezért	felelősek	
vagyunk	 egymásért.	 Szerinte	 a	 II.	 világ-
háború	embermentői	a	bravúr	emberei,	és	
többek	ők,	mint	hősök,	mert	egy	kilátásta-
lan	helyzetben	az	eszük	helyett	a	szívükre	
hallgatva	legyőzték	a	rosszat.

A „Helytállásért” elismerés  
idei kitüntetettjei:
Anker Sándor méntelep-parancsnok,	Bács-
kai Sándor vendéglős,	 Béki István rend-
őr	 felügyelő,	dr. Bodoky Richard	 lelkész,	
Bors Irma	 irgalmas	 rendi	 kedves	 nővér,	
Herceg Esterházy Pál, Joó Sándor lelkész,	
dr. Székely Lajos	 gyermeknevelő,	Szénási 
Gyula gazdatiszt,	Varsányi István	műfordí-
tó,	nyelvtanár,	Víg József	kárpitos.					(SZD)

emlékezéssel gyógyíthatók  
a múlt sebei
A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta több országban megemlékeznek arról, hogy 
1944. augusztus 2-án éjjel az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban néhány óra alatt több mint háromezer roma 
embert gyilkoltak meg. 

A	 Páva	 utcai	 Ho-
lokauszt	 Emlék-
központban	 tartott	
megemlékezésen	
Doncsev András,	 az	
Emberi	 Erőforrások	
Minisztériumának	
parlamenti	 államtit-
kára	 a	 következőket	
mondta:	 –	 Augusz-
tus	2-án	mindazokra	
emlékezünk,	 akiket	
Magyarország	1944.	
március	 19-i	 német	
megszállását	 köve-
tően	 otthonaikból	
koncentrációs	 tá-
borokba	 hurcoltak,	
továbbá	 azokra	 is,	
akik	 azóta	 estek	 a	
fajgyűlölet	 áldozatául,	mint	 a	 négy	 évvel	
ezelőtt	 ezen	 a	 napon	meggyilkolt	 kislétai	
roma	asszony.	

Szita Szabolcs,	 a	 Holokauszt	 Emlék-
központ	 igazgatója	 köszöntőjében	 arról	
beszélt,	 a	 köztudat	 részévé	 kell	 tenni,	mi	
történt	 Komáromban	 vagy	 Budapesten,	
a	 józsefvárosi	 pályaudvaron,	 ahol	 össze-
gyűjtötték	 és	 vagonokba	 zsúfolták	 a	 ma-

gyarországi	 romákat	1944	őszén	és	 telén.	
–	Feladatunk,	hogy	a	legyilkolt	közösséget	
feltárjuk,	 hogy	 a	 történelemkönyvekben	
megírjuk	 sorsukat,	hogy	együttérzésünket	
kifejezzük	–	mondta.
A	 köszöntőbeszédek	 után	 rövid,	megrá-

zó	részletet	vetítettek	Varga Ágota	Balázs	
Béla-díjas	 rendező	 Pharrajimos	 című	 do-
kumentumfilmjéből.	 A	 rendező	 száz	 túl-

élővel	 készített	 mély-
interjú	alapján	forgatta	
filmjét,	mint	mondta,	a	
szembenézés	 szüksé-
ges	ahhoz,	hogy	elhall-
gatott,	 elfojtott	 közös	
múltunkat	 megismer-
jük.
–	 Tudatni	 kell	 a	 vi-

lág	 polgáraival:	 a	 ho-
lokauszt,	 a	 porrajmos	
nem	 a	 gázkamrákkal,	
hanem	 a	 kirekesztő	
gondolatok	 megszü-
letésével	 kezdődött	
–	 hangsúlyozta	Makai 
István,	a	Roma	Polgá-
ri	Tömörülés	elnöke,	a	
Fővárosi	 Cigány	 Ön-
kormányzat	vezetője.	

A	 beszédek	 után	 a	 résztvevők	mécsese-
ket	 gyújtottak	 az	 áldozatok	 emlékére	 az	
emlékközpont	udvarának	falánál,	amelyre	
olyan	 településneveket	 függesztettek	 ki,	
ahol	1944-ben	roma	embereket	mészárol-
tak	 le.	 A	 gyertyagyújtást	 alatt	 ifj. Sánta 
Ferenc	 Liszt	 Ferenc-,	 Kossuth-	 és	 Prima	
Primissima	 díjas	 hegedűművész	 zenéjét	
hallgathatták	a	jelenlévők.																					(KM)
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színházi együttműködés Budapest  
és new York között
A	kerületben	mű-
ködő	 Nemzeti	
Színház	 fontos	
feladatának	 te-
kinti,	 hogy	 élő	
kapcsolata	 le-
gyen	 a	 világban	
lakó	 magyarság	
kulturális	 szer-
vezeteivel,	 in-
tézményeivel,	 és	
segítse	 munkáju-
kat.	 Ennek	 első	
lépéseként	Vidnyánszky Attila,	a	színház	fő-
igazgatója	a	New	York-i	Magyar	Színházzal	
kötött	megállapodást	augusztus	15-én.
A	Nemzeti	Színház	a	maga	eszközeivel	kí-

vánja	 erősíteni	 a	 világ	 különböző	 pontjain	
élő	 magyarok	 kötődését	 anyanyelvük	 kul-
túrájához	 –	 áll	 a	 lapunkhoz	 eljuttatott	 köz-

leményben.	 Ennek	
érdekében	 augusztus	
15-én	elsőként	a	New	
York-i	Magyar	 Szín-
ház	 igazgatónőjével,	
Kovács Szilviával 
írt	 alá	 együttműkö-
dési	 megállapodást	
Vidnyánszky	 Attila	
főigazgató.
A	 kooperáció	 kere-

tében	 a	 színház	 mű-
vészei	 előadóestek-

kel,	 kamaradarabokkal	 érkeznek	majd	New	
Yorkba,	 a	 budapesti	 teátrum	 dramaturgiai,	
rendezői	 segítséget	 nyújt	 a	 nemzeti	 ünne-
pek,	 illetve	 a	Magyar	Kultúra	Napja	 ottani	
eseményeinek	szervezéséhez,	de	kiállítások,	
szakmai	programok,	beszélgetéssorozatok	is	
színesítik	majd	a	közös	munkát.

Az	1976-ban,	Johannesburgban	született	fotóművész,	Pieter Hugo	–	fiatal	kora	ellené-
re	–	igencsak	gazdag	életművét	bemutató	kiállítása	augusztus	11-én	zárult	a	Ludwig	
Múzeumban.	A	dokumentaritásukban	is	kreatív,	mégis	hétköznapi	hangulatot,	empátiát	
sugárzó	képek	a	Szaharától	délre	élő	embereket	mutatták	be.	Még	a	műtermi	beállítá-
sok	esetében	is	kíméletlenül	őszinte	fotók	intim,	olykor	bizarr	pillanatokat	kapnak	el.

  a 21. századi afrika képeken

talányos 
anyanyelvünk
A Nyelvi játékaink nagykönyve 
című kiadvány a nyelvünkben 
rejlő játéklehető ségeket mutatja 
be feladványok, rébuszok, fejtö-
rők során keresztül. A magyar 
nyelvművelés széles körben 
ismert alakja, Grétsy László 
eligazítást ad minden bemutatott 
játék, rejtvény múltjáról is.

A	Tinta	Kiadó	 gondozásában	megje-
lent	Nyelvi	játékaink	nagykönyvében	
találni	 betű-	 és	 képtalányokat,	 anag-
rammákat,	de	
olyan	 klasz-
szikus	 játé-
kokat	is,	mint	
a	 palindrom,	
az	 intarzia,	
és	 természe-
tesen	 a	 kötet	
nem	 hagyja	
ki	 a	 nyelvtö-
rőket,	találós-
dikat	sem.	
A	 kézikönyvben	 ismertetett	 több	

száz	 játék	 anyanyelvünk	 csodálatra	
méltó	képlékenységéről	 és	gazdagsá-
gáról	 tanúskodik,	 a	 kiadvány	 közli	 a	
megfejtéseket	is.	
A	Nyelvi	 játékaink	 nagykönyve	 ki-

válóan	alkalmas	mind	egyéni	és	társas	
szórakozásra,	 mind	 pedig	 az	 anya-
nyelv	megszerettetésére,	a	nyelvérzék	
fejlesztésére,	csiszolására.	

Grétsy László	 neve	 mára	 összefo-
nódott	 a	 nyelvi	 ismeretterjesztéssel.	
Az	ELTE	BTK	professor	 emeritusát,	
a	Magyar	Örökség-díjas	nyelvészt	az	
elmúlt	 évtizedekben	 számos	 tévé-	 és	
rádióműsorban	láthattuk.

(VB)

PROGRAMAjÁnLó
„Harmadnap Így Szólt...”

szeptember 6. 18.00
Nógrádi	Kiss	Magdolna	kiállításának	meg-
nyitója
megtekinthető	október	5-éig
Ferencvárosi	 Helytörténeti	 Gyűjtemény	
(Ráday	utca	18.)

Fekete-fehér, igen-nem
szeptember 6. 17.00
Terebesi	Gyula	 (Királyhelmec)	 fotókiállí-
tásának	megnyitója
megtekintehtő	szeptember	18-áig
Pincegaléria	(Mester	u.	5.)

Lakótelepi mulatság
szeptember 13–14.
péntek 
18.00–19.00	Gyerekkoncert
20.00–22.00	Esti	nagy	koncert
szombat 
10.00–10.20	Ádám	Jenő	Zeneiskola
10.30–11.00	Brill	Cats	Tánciskola
11.00–11.30	Harmónia	Balettiskola
11.30–12.00	Rockin’	Board	TSE
12.00–12.30	JamLand	Tánciskola
13.00–13.45	Déli	Nótaszó:	Bura	Sándor	és	
zenekara

14.00–15.30	Nemzetiségek	műsorai
15.30–17.00	Gyerekműsor,	színházi	
előadás
17.00–18.00	Mydros	koncert
18.30–19.30	Ferenczi	György	és	a	
Rackajam
20.00–22.00	Szulák	Andrea

Részletes program:	 a	 szórólapokon	 és	 a	
www.desi.hu,	 www.fmkportal.hu	 oldala-
kon
Helyszínek:	József	Attila-lakótelepi	nagy-
játszótér,	Nyúldomb
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ingyenes szűrővizsgálatok
Tisztelt	Ferencvárosiak!
Ferencváros	Önkormányzata	2013-ban	 több	egészségügyi	pre-

venciós	 szűrővizsgálatot	 szervezett,	 szem	 előtt	 tartva	 az	 Önök	
egészségi	 állapotát.	 Ez	 év	 májusában	 a	 melanóma-,	 azaz	 bőr-
gyógyászati	szűrővizsgálaton	nagy	számban	vettek	részt	a	kerü-
letiek.	A		vizsgálatsorozatot	folytatjuk,	mely	során	szeptemberben	
szív-	és	érrendszeri	szűrővizsgálaton	való	részvételre	biztosítunk	
lehetőséget	Önöknek.
A	 szív-	 és	 keringési	megbetegedések,	 a	 cukorbetegség,	 a	 zsír-

anyagcsere-,	illetve	a	népbetegségnek	számító	magas	vérnyomás	
betegség	 a	 fiataloknál	 is	 nagy	 számban	 jelen	 van,	 nem	 pusztán	
az	idősebb	korosztályt	érinti.	A	hipertónia	(magas	vérnyomás)	a	
18–35	éves	korosztály	esetében	közel	10%-ot,	az	50–59	éves	kor-
osztálynál	 40%-ot,	 70	 év	 fölött	 pedig	 a	 lakosság	 60%-át	 érinti.	
A	keringési	megbetegedések	súlyosabb	szövődménye,	az	agyvér-
zés,	 szívizomelhalás,	 egyéb	 érkatasztrófák,	 tüdőembólia,	 súlyos	
ritmuszavarok	megelőzése	 és	kezelés	döntő	 fontosságú.	A	 szív-	
és	érrendszeri	betegségekről	2013.	szeptember	3-án	10.00	órakor	

szakorvosi	előadást	hallgathatnak	meg	a	FESZ	Kft.	Oktatási	Köz-
pontjában.	A	szűrővizsgálaton	belül	anamnézis	felvételt,	fizikális	
belgyógyászati	 vizsgálatot,	 12	 elvezetéses	 EKG-vizsgálatot	 és	
laborvizsgálatokat	(koleszterin,	triglicerid,	vércukor)	végeznek	el.
A szűrővizsgálatok időpontjai: 
2013.	szeptember	10.	08.00–12.00,	2013.	szeptember	17.	08.00–
12.00,	2013.	szeptember	24.	08.00–12.00
A szűrővizsgálat helyszíne:
FESZ	Kft.	Szakorvosi	Rendelő,	kardiológiai	szakrendelés,	1095	
Budapest,	Mester	u.	45.
Kérjük,	 vegyenek	 részt	 ezeken	 a	 szűrővizsgálatokon,	 hiszen	

az	 egészség	megőrzése,	 a	 betegségek	megelőzése,	 illetve	 korai	
felismerése	 nagyon	 fontos.	A	 várakozás	 elkerülése	 érdekében	 a	
szűrővizsgálatokon	 való	 részvételre	 előzetes	 időpont-egyeztetés	
szükséges.	Telefon:	455-4500.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

tájékoztató a gyógyszertámogatásról
Ferencváros Önkormányzata 2013. május 22. napjával új 
támogatásként bevezette a kerületben lakóhellyel rendelkező 70. 
életévüket betöltött időskorúak részére a gyógyszertámogatást.

1. Kérelemre	 szeptemberben	 5000	 Ft	
összegű	 gyógyszertámogatásra	 jogo-
sult	a	Budapest,	IX.	kerületi	lakóhelyen	
életvitelszerűen	 tartózkodó,	 70.	 élet-
évét	 betöltött	 kérelmező,	 amennyiben	
családjában	az	egy	főre	jutó	havi	jöve-
delem	nem	haladja	meg	a	mindenkori	
legkisebb	 öregségi	 nyugdíj	 legkisebb	
összegének	 háromszorosát,	 és	 részére	
a	tárgyévet	megelőző	év	december	31-
én	közgyógyellátás	nem	volt	megálla-
pítva.	A	támogatás	megállapítása	iránti	
kérelmet	 formanyomtatványon	 lehet	
benyújtani,	amely	kérelemhez	csatolni	
szükséges	az	utolsó	havi	jövedelemről	
szóló	igazolás/igazolásokat	és	a	lakcí-
met	 igazoló	hatósági	 igazolvány	 (lak-
címkártya)	másolatát.

2. Kérelemre	az	a	Budapest,	IX.	kerü-
leti	lakóhelyén	életvitelszerűen	tartóz-
kodó,	70.	életévét	betöltött	kérelmező,	
aki	a	tárgyévet	megelőző	év	december	
31-én	 érvényes	 közgyógyellátással	
rendelkezik,	 szeptemberben	 5000	 Ft	
összegű	 gyógyszertámogatásra	 jogo-
sult.	A	 támogatás	megállapítása	 iránti	
kérelmet	 formanyomtatványon	 lehet	
benyújtani,	amely	kérelemhez	csatolni	

szükséges	a	 lakcímet	igazoló	hatósági	
igazolvány	(lakcímkártya)	másolatát.
A	támogatásra	való	jogosultság	meg-

állapítása	 iránti	 kérelmeket	 2013.	 au-
gusztus	 31.	 napjáig	 lehet	 benyújtani,	
határidőn	túli	benyújtás	jogvesztő.
A	formanyomtatványok	a	Polgármes-

teri	Hivatal	 ügyfélszolgálatain	 elérhe-
tőek,	és	egyúttal	a	kitöltött	és	a	mellék-
letekkel	ellátott	kérelmeket	be	is	lehet	
nyújtani.

A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatai: Budapest,	IX.,	Lenhossék	
u.	24–28.,	Toronyház	u.	3/B,	Ecseri	út	
19.

A támogatással kapcsolatos továb-
bi információ a Humánszolgáltatási 
Irodán személyesen vagy telefonon 
az alábbi elérhetőségeken vehető 
igénybe: Budapest	Főváros	IX.	Kerü-
let	Ferencváros	Polgármesteri	Hivatala	
Humánszolgáltatási	Iroda,	1096	Buda-
pest,	 Lenhossék	 u.	 24–28.	 Tel.:	 215-
1077/320,	 fax:	 217-7105,	 e-mail	 cím:	
humanszolg@ferencvaros.hu.	 Ügy-
félfogadás:	 hétfő:	 8–18,	 kedd,	 szerda,	
csütörtök:	8–16,	péntek	8–12	óráig.

Fájdalommentesen  
öl a stroke
Magyarországon félóránként hal meg valaki 
stroke-ban, részben azért, mert nem, vagy 
csak későn ismerik fel. Sokan azt hiszik, 
csupán múló rosszullétről van szó a meleg-
ben, pedig szélütésük van. Ilyenkor azonnal 
mentőt kell hívni – figyelmeztet dr. Bereczki 
Dániel, a Semmelweis Egyetem Neurológiai 
Klinikájának igazgatója.

Miként	 lehet	 megállapítani,	 hogy	 valakinek	 épp	
stroke-ja	van?	Erre	utal,	ha	a	száj	félrehúzódik,	a	
beszéd	elakad,	és	ha	az	egyik	oldali	végtagok	meg-
bénulnak.	Ilyenkor	arra	kell	kérni	az	rosszulléttel	
küzdő	illetőt,	hogy	próbáljon	beszélni	vagy	moso-
lyogni,	és	emelje	fel	mindkét	kezét.	Ha	ezekre	nem	
képes,	 feltehetően	 stroke-ja	van.	Ez	esetben	nem	
körzeti	orvost	vagy	egy	családtagot	kell	hívni,	ha-
nem	azonnal	a	mentőket,	hisz	minden	perc	számít.
A	neurológus	szerint	fele	ennyien	halnának	meg	

szélütésben,	 ha	 mindenki	 kezeltetné	 magas	 vér-
nyomását,	és	a	dohányzást	is	abbahagyná.	Évente	
45	ezer	ember	kerül	kórházba	stroke,	vagyis	szél-
ütés	miatt.	A	köznyelv	gyakran	agyvérzésnek	hívja	
a	stroke-ot,	de	vérzés	csupán	a	betegek	15%-ában	
alakul	ki,	85%-ban	érelzáródásról	van	szó,	vagyis	
agyi	infarktusról.	Stroke	után	egy	évvel	a	betegek	
harmada	 már	 nem	 él,	 harmaduknak	 pedig	 tartós	
tünetekkel	járó	agykárosodása	marad	(féloldali	bé-
nulás,	beszédzavar,	kettős	látás,	látótérzavar,	kog-
nitív	hanyatlás,	depresszió).
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MűSORAjÁnLó

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 

műsort:

Hamarosan digitálisan is fogható a UPC, a Digi Tv és az Aktív1 
hálózatában!

HETI MűSoRAINK:
• Heti Hírek (hírműsor)
• KultNegyed (kulturális	magazin)
• Heti Portré (beszélgetés	ismert	és	elismert	ferencvárosiakkal)
• Zöld-fehér hírek (sportmagazin)
• Biztonsági Zóna (akcióban	a	9.tv!	–	minden,	ami	a	kerületben	élők	

biztonságát	szolgálja)
• Közös tér (civil	szervezetek,	nemzetiségek,	egyházak	műsora)
• Ferencvárosi séták – emberek, épületek, történetek (történetek	a	

régi	Ferencvárosról)
• A teljesség felé (műsor	az	aktív	és	örömteli	időskorért)
• Utódok	(Ferencváros	a	fiatalok	szemével)
• Kalandorok	(túramagazin)
• KörForgás (természetvédelmi	magazin)
• „Csak tükörben…”  (Esztergom-Budapesti	 Főegyházmegye	 val-

lási	műsora)
• Chaplin szereti a zenét	(dzsesszzenei	sorozat)
• Filmműves (dokumentumfilm-sorozat)

Kérdezze Polgármesterét! 
Minden	hónapban	vendégünk	dr.	Bácskai	 János	pol-
gármester.	Várjuk	hozzászóló	kérdéseiket	a	218-2121-
es	üzenetrögzítős	telefonszámon.

Elérhetőségeink:
Tel.:	218-2121	(üzenetrögzítős)
Web:	www.kilenc.tv
E-mail:	info@kilenc.tv
facebook.com/kilenc.tv
youtube.com/kilencponttv

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Programkínálat:

Selyemfestés 
Polgár Györgyivel
Kreatív és kézműves sarok 
animátorokkal
Lufitekerés 
Ricsi Bohóc  Buli
Mágika bohóc
Arcfestés
Varázsló iskola
Mesejáték: Az állatok nyelvén 
tudó juhász 
Lepke-lak Családi  Napközi nyílt  
napja meglepetésekkel
Tombola
Kvízjáték
Olasz fagylalt kóstoló

Felnőtt programok:

Bolero ShowTime - 
Rock'N Roll Party
HiHat's -  swing and 
jazz party

II. ' Miénk a Tér ' 
IX. ker. Ferenc tér    

2013. 08. 31.: 14.30-20.00

nyárbúcsúztató fesztivál 

Gyermekvállalás 40 felé
Magyarországon a szülésre vállalkozó nők átlagéletkora 31–32 év, de a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinikáján már 10% körüli a 38 év felett szülő nők aránya – hívja fel a figyelmet a tendenciára prof. dr. 
Rigó János igazgató. Minél később szül egy nő, annál nagyobb a szövődmények aránya, de ha a kitolódott gyermekvál-
lalásra tudatosan készülnek, csökkenthető a kockázat.

Az	 igazgató	 szerint	 évek	 óta	megfigyel-
hető,	 hogy	 egyre	 későbbre	 tervezik	 a	
gyermekvállalást,	 amelynek	 elsősorban	
társadalmi	 okai	 vannak.	 Nőgyógyászati	
szempontból	 az	 lenne	 az	 ideális,	 ha	 20	
és	30	éves	koruk	között	szülnének	a	nők.	
Ennél	 idősebb	 korban	 egyre	 gyakrabban	
jelentkeznek	 különböző	 kórképek:	 a	mi-
óma,	a	vetélés,	a	koraszülés,	a	méhen	kí-
vüli	terhesség	és	a	meddőség	kialakulásá-
nak	is	nagyobb	az	esélye.	Ezeken	kívül	a	
kísérőbetegségek	kockázata	 is	 jelentősen	
növekszik,	40	év	felett	a	krónikus	magas	
vérnyomás	 az	 állapotos	 nők	 10%-ában,	
cukorbetegség	10–20%-ban	fordul	elő.
Az	anyai	életkor	emelkedésével	a	külön-

féle	kóros	állapotok	kialakulása	nemcsak	
az	édesanyát,	hanem	a	magzatot	is	veszé-
lyeztetheti.	A	Down-szindróma	előfordu-
lása	például	36	éves	korban	1:100,	42	év	
felett	már	1:50	arányban	figyelhető	meg.	

Sajnos	a	magzati	fejlődési	rendellenessé-
gek	is	gyakrabban	fordulnak	elő.
A	 kockázatok	 mérséklése	 érdekében	 a	

30–35	 év	 felett	 szülni	 vágyó	 nő	 is	 so-
kat	tehet,	ha	tudatosan	készül	a	gyer-
mekvállalásra.	 Rigó	 professzor	 azt	
tanácsolja,	 a	 tervezett	 fogamzás	
előtt	 érdemes	 átgondolni,	 és	 ha	
kell,	 változtatni	 az	 addigi	 életmó-
don.	 A	 stresszt	 ajánlatos	 kerülni,	
ha	 valaki	 túlsúlyos,	 tanácsos	 le-
fogyni.	Ez	azért	is	fontos,	mert	a	
terhesség	alatt	kialakuló	magas	
vérnyomás	 és	 cukorbetegség	
esélyét	 ezzel	 is	 csökkenhetjük.	
A	 krónikus	 betegségben	 szenve-
dő,	gyógyszert	szedő	nőknél	már	
a	fogamzás	előtt	gyakran	a	gyógy-
szeres	kezelés	átállítása	is	szükséges-
sé	válik.

(Semmelweis Médiasarok)
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Továbbra	is	várjuk	a	kerületi	babákról	készült	fotóikat.	Címünk:	szerkesztoseg@ferencvaros.hu

kÖZÖsséG

FEREncVÁROSI GóLYAhíR

Tükör:	Drégely	utca	(Kuzma Titanilla).	
Ha	szeretné	lapunkban	látni	saját	fotóját,	küldje	el	a	
szerkesztoseg@ferencvaros.hu	címre!

Kun Balázs Teó (Tete) 2012.	 július	
18-án	született.	A	Ferenc	téren	lakik.	
A	kép	idén	nyáron	készült.

Komjáti Kristóf 2011.	szeptember	23-án	
érkezett.	A	fénykép	a	család	lakóhelyéhez	
közeli	játszótéren	készült,	a	nyolcházban.

Pozsár Ágnes Annamária 2011.	 július	
3-án	jött	a	világra.	A	fotó	most	májusban,	
anyák	napján	készült.
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