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Az Illatos és Gubacsi út sarkán 
állt Dzsumbuj utolsó épületének 
lebontása kezdődött el augusztus 
utolsó munkanapján.

Kerületünkben tíz oktatási intéz-
ményben működik Tehetségpont, 
ahol személyre szabottan segítik 
a tehetségek előrejutását.

huLLámzó TeLjesíTmény

9

Lezajlott a labdarúgó-bajnokság 
egyötöde, a Ferencváros hul-
lámzó teljesítményt nyújtva hat 
mérkőzésen 12 pontot szerzett.

vár az iskola!
Szeptemberben már több mint 730 ezer gyermek számára ingyenes a tankönyv hazánkban, a pedagógusok októbertől 
magasabb bért kaphatnak kézhez, elindul a pedagógusokat minősítő rendszer is. Újabb évfolyamnyi gyerek vesz részt 
a mindennapos testnevelésben, és bevezetik a nemzeti fittségi tesztet is – és ez mindössze néhány újdonság az előző 
tanévekhez képest. 

A ferencvárosi tanévnyitónak a Molnár 
Ferenc Általános Iskola adott otthont. A 
diákok örömmel köszöntötték egymást a 
vakáció után, sokukat a családjuk is elkí-
sért az augusztus 31-i tanévnyitóra. A fel-
sőbb osztályok tanulói színes műsort ad-
tak társaiknak, miközben bemutatkoztak 
az elsősök is: sorban vonultak ki az ud-
varra, büszkén viselt új köpenyükben. Az 
iskola zöld-sárga egyenruháját egyébként 
az intézményben mindenki kötelezően vi-
seli, beleértve a tanárokat is – ez erősíti az 
összetartozás érzését.

Mezey István alpolgármester a tanu-
lókhoz intézett biztató szavak után a 

szülőkhöz fordult, és beszámolt arról, 
hogy Ferencváros Önkormányzata idén 
több mint 48 millió forintot költött isko-
lai felújításokra. Többek között a Molnár 
Ferenc iskola hét tantermére, kosárlabda-
termére és uszodájának légtechnikájára. 
Tájékoztatott arról is, hogy mivel az állam 
– felmenő rendszerben – már második 
éve gondoskodik az újonnan induló év-
folyamok tankönyvellátásáról, az önkor-
mányzat a 3–12. évfolyamokat részesíti 
tankönyvtámogatásban. Ebből adódóan 
sikerült megemelni a támogatás összegét, 
sőt, idén szeptembertől a nem kerületi 
általános iskolákban tanuló, de kerületi 

lakóhelyű diákok is részesülhetnek Fe-
rencváros tankönyvtámogatásában. Az 
önkormányzat az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is taneszközcsomagot biztosít az 
általa működtetett intézményekben tanuló 
1–8. osztályos diákok részére, emellett a 
családtámogatási rendszer új elemeként 
iskolakezdési támogatást nyújt azoknak a 
három vagy több gyereket, tartósan beteg 
gyereket nevelő szülőknek, vagy a gyer-
meküket egyedül nevelőknek, akik ezt 
szeptember 30-áig igénylik. 

További írásaink a tanévnyitóról 
a 3. oldalon.
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A Dzsumbuj végnapjai
Budapest egyik leghírhedtebb város-
részének utolsó épülete tűnik el végleg 
szeptemberben. A külső-ferencvá-
rosi Illatos és Gubacsi út sarkán állt 
Dzsumbuj lebontásának végső sza-
kasza kezdődött el augusztus utolsó 
munkanapján.

Az Illatos út 5/A, B és C alatti három da-
rab, négyszintes ikerépületet 1937–38-ban 
húzták fel azzal a szándékkal, hogy meg-
szüntessék Ferencváros nyomortelepeit. A 
28–50 nm-es, komfort nélküli otthonokat 
olyan négygyermekes családoknak utalták 
ki, amelyekben legalább az apa dolgozott. 
A mintegy 300 lakásban élők közösen 
használták a folyósokon található WC-ket, 
fürdőket, mosókonyhákat.

A gyárak szomszédságában álló telepen 
kezdetben gondozott fák adtak árnyékot, 
a játszótéren mászóka, csúszda, homo-
kozó, kis focipálya várta a gyerekeket, a 
virágágyásokra mindenki vigyázott. Jó-
részt alacsony iskolázottságú, munkahelyi 
problémákkal küszködő, a társadalom más 
rétegei által lenézett, kiközösített emberek 
kerültek ide, és a körülmények magukban 
hordozták a bűnözés kialakulásának lehe-
tőségét. Később tömegesen költöztették 
ide az üzemeknek olcsó munkaerőt jelentő 
romákat. A hírhedtté vált hely Dzsumbuj 
néven lett ismert, utalva ezzel a kaotikus 
állapotokra.  A ’80-as évek végén a lakások 
fele üresen állt, majd a rendszerváltás után 
megindult egy jelentős betelepülési folya-
mat, sokan önkényesen költöztek ide. Ez-
zel párhuzamosan megszűntek az itt élők-
nek munkát adó gyárak, és így még inkább 

romlott a morál, nőtt a bűnözés, megjelen-
tek a drogok. A fővárosi és a IX. kerületi 
önkormányzat szociális városrehabilitációs 
programot indított 2005-ben. Az A jelű ház 
lebontása két évvel később kezdődött, de 
csak 2009-ben fejeződött be, a B-t 2013-
ban szüntették meg. Az ezekben élők vagy 
cserelakást, vagy az otthonuk nagyságától 
függő pénzösszeget kaptak, amiből meg-
oldhatták lakhatásukat.

Az utolsó épület lebontása 2014-ben 
zajlik. A munka megkezdésekor Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere és Sajó 
Ákos, a körzet önkormányzati képviselője 
invitálta rövid emlékezésre az újságírókat.

– Kerületünk számára jelentős nap ez a 
mai, egy közel tízéves folyamat végére 
teszünk pontot – mondta Bácskai János. 
– A szegregáció elleni küzdelem egyetlen 
formája és a környéken uralkodó bűnözés 
csökkentésének módja a telep felszámolása.

A terület jövőjéről szólva a városvezető 
hangsúlyozta: azt várják, folytatódik Kül-
ső-Ferencváros fejlődése. Pályázatot írnak 
ki a hasznosításra, és már vannak érdeklő-
dők. A sajtótájékoztató után egy hatalmas 
géppel megkezdték az egykori Dzsumbuj 
utolsó épületének lebontását.

             (M. S.)

Újragondolják a Ferenc teret
Molnár Csaba DLA, a Budapesti Műszaki Egyetem Építész-
mérnöki Karának dékánja és Bácskai János polgármester 
aláírta a Ferenc tér átépítéséről szóló szándéknyilatkozatot.

Nyolc évvel a Ferenc tér átadása után időszerűvé vált az egyéb-
ként a szociális városrehabilitáció zászlóshajójának számító és 
mára nagyon élhetővé, hangulatossá vált Ferenc tér kialakításának 
újragondolása. Az eredeti funkciót a tér csak korlátozottan tudja 
betölteni, a két „bálna” vízijáték bár látványos, balesetveszélyes, 
sok helyet elfoglal, ráadásul fenntartása és javítása költséges.

A szándéknyilatkozat aláírásával Bácskai János polgármester 
és Molnár Csaba DLA, az Építészmérnöki Kar dékánja kifejez-
ték együttműködési szándékukat a Doktori Iskola doktoranduszai 
számára a Ferenc tér átépítésével kapcsolatos meghívásos ötletpá-
lyázat előkészítéséről és lebonyolításáról.

Ferencváros Önkormányzata részben közösségi tervezés kereté-
ben, tehát a környék lakóinak bevonásával kívánja megvalósítani 
a Ferenc tér városépítészeti, funkcionális és köztér-építészeti újra-
gondolását. Ennek szellemében az önkormányzat mind a tervezést 

megelőzően, mind a tervjavaslatok értékelésekor szeretné megis-
merni a környéken élők véleményét. Ezért a tér átépítésével kap-
csolatos ötleteket, javaslatokat várják a ferencter@fevix.hu e-mail 
címre, vagy a kitöltött kérdőíveket a Liliput családi napköziben 
(Ferenc tér 4. fszt. 2.), a Gomb kávézóban (Ferenc tér 14.), illetve a 
Francesco cukrászdában (Ferenc tér 11.) elhelyezett ötletládákban. 
              

 (MK)
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vissza a suliba
A kerületi tanévnyitót befogadó Molnár Ferenc Általános Iskola au-
gusztus 31-én újra gyerekzsivajtól volt hangos. Török Alfréd igaz-
gatótól nem szokványos évnyitóbeszédet hallhattak a megjelentek, 
ugyanis életre való jó tanácsokkal és bölcsességekkel tarkította azt.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola az újító megoldások el-
kötelezettje, így egy olyan differenciált oktatásnak nevezett pedagógiai mód-
szert alkalmaz, amivel minden egyes gyereknél megtalálják azt a képességet, 
amiben ő a legjobb, és erre helyezik a hangsúlyt. 

Valószínűleg az oktatási módszereik is hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide 
jelentkezők száma évről évre növekszik. Az alsó tagozaton három-négyre 
emelkedett az osztályok száma egy évfolyamon, idén pedig már öt első osz-
tály indulhatott. Az osztályok különböző profilúak, három éve elindult a lo-
gopédiai irányú is.      zt.

Tanévnyitó istentisztelet
A Lónyay utcai Református Gimnázium augusztus 31-én tartotta 
meg tanévnyitó istentiszteletét a Kálvin téri templomban. Az is-
tentisztelet végén Bácskai János polgármester ünnepi beszédében 
visszaemlékezett Török Pálra, aki az iskola létrehozását kezdemé-
nyezte 1859-ben. Kocsis Imre igazgató megköszönte a kerület ve-

zetésének a félmillió forintos támogatást, amellyel az intézmény 
hangosítását tudják korszerűsíteni. A diákoknak pedig azt ígérte: 
rend lesz, de egy olyan rend, amely a fiatalok számára is elfogad-
ható feltételeken alapul, a cél pedig az, hogy minden tanuló jól 

Új generációs tankönyvek
Szeptembertől 1501 iskolában pró-
bálják ki a kísérleti tankönyveket, 
amelyeket az idei tanévben beérkező 
tapasztalatok alapján átdolgoznak a 
szerzők. 
A 2014/15-ös tanévre 27 megújuló tan-
könyv nyomtatott és digitális változata, 
valamint 21 munkafüzet és 2 szöveggyűj-
temény, tehát összesen 50 könyv (62 kötet) 
jelenik meg a kerettantervekhez igazodva. 
A könyveket felmenő rendszerben az álta-

lános iskolák 1., 2., 5., 6. és a középiskolák 
9., 10. évfolyamai számára készítették.

Ferencvárosban a Bakáts Téri Ének-
Zenei Általános Iskola, a Molnár Ferenc 
és a Leövey Klára iskola, a Szily Kálmán 
Műszaki Szakközépiskola, a Telepy Ká-
roly iskola, a Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium, a Gundel Károly 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szak-
képző Iskola, valamint a Harsányi János 
Szakközépiskola és Szakiskola tanárai és 

diákjai próbálják ki a kísérleti tankönyve-
ket.

A taneszközök fejlesztésénél fontos 
szempont a tudományos és tanárképző 
intézmények, valamint a gyakorló peda-
gógusok osztálytermi tapasztalatainak fel-
használása, amely biztosítja a pedagógiai 
elmélet és a mindennapi gyakorlat beépü-
lését a tankönyvekbe. A kiadványokat a 
kipróbálást követően nyilváníthatja tan-
könyvvé az Oktatási Hivatal.

ingyenes tankönyv  
a kerületi diákoknak
Az előző éveknél magasabb az idei tankönyvtámogatás összege. 
Az ingyenes tankönyvet immár a nem kerületi iskolába járó, de 
Ferencvárosban lakó (3-8. osztályba járó) diákok szülei is igé-
nyelhetik.

Az 1. és 2. osztályba járó gyerekek az államtól kapják in-
gyenesen a tankönyvet. A IX. kerületben azonban a magasabb 
évfolyamra járó diákok szüleinek sem kell fizetniük értük. Az 
önkormányzat ingyenesen biztosítja a tankönyveket azoknak, 
akik a kerületben működő egyházi fenntartású és önkormányzati 
működtetésű köznevelési intézményekben (általános, közép- és 
szakiskolákban) tanulnak, valamint azoknak a 3–12. osztályos 
nappali tagozatos diákoknak, akiknek állandó bejelentett lakóhe-
lye Ferencvárosban van. Az egyházi intézménybe  járók esetében 
a támogatás megállapítására a törvényes képviselőnek külön ké-
relmet kell benyújtania, a többi intézménytípusba járóknak nem.

Azoknak a tanulóknak, akik nem ferencvárosi intézményben 
tanulnak, de IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendel-
keznek, a támogatás igénybevételéhez kérelmet kell benyújta-
niuk. Bármelyik ügyfélszolgálati irodán leadhatják kérelmüket, 
amelyhez csatolniuk kell a lakcímkártya másolatát, valamint a 
köznevelési intézmény által kiállított, az adott évfolyam és osz-
tály tankönyvköltségét bizonyító igazolást.

A tankönyvtámogatásról bővebb információ a Humánszolgál-
tatási Irodán (Lenhossék u. 24–28.) ügyfélfogadási időben vagy a 
215-1077/459-as telefonszámon és a humanszolg@ferencvaros.
hu e-mail címen kérhető.         (KM)
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

kizárólag alacsonypadlós buszok
A BKK csak alacsonypadlós járműveket közlekedtet szeptember 
1-jétől a 181-es és a 281-es vonalon az idősek és a kisgyermekes 
anyukák utazási körülményeinek megkönnyítése érdekében.

A mai 281-es járat „leánykori” neve a 
kerület után Ferenc-busz volt, az útvonal 
azonban változatlan, napjainkban is az 
Aszódi utcától a József Attila-lakótelep 
bejárása után – a Nagyvárad tér és Ferenc-
város vasútállomás érintésével – a Mester 
utcai Szakrendelőig közlekedik. A 281-es 
járat a kerület kezdeményezésére és finan-
szírozásával jár, a legutóbbi utasszámlálá-
sok eredményei alapján naponta 1200 fő 
körül stabilizálódott az utasok száma. 

Hétköznapokon óránként egyszer indul 
az Aszódi útról 7.30-tól 17.30-ig, hogy 
bejárja 50 perces útvonalát, és a felszállás 
csak az első ajtón, érvényes jegy vagy bér-
let bemutatásával lehetséges. Egyike azon 
három közösségi közlekedési vonalnak, 
amely nem lépi át Ferencváros határát: 
ezek a szintén a lakótelepen járó 181-es 

busz és a Mester utcán járó 
51A villamos. Útvonalának 
középső-ferencvárosi részén 
egyedüli buszjáratként szállít-
ja az utasait.

Túlnyomó részt az év elején 
forgalomba állított, 12 méter 
hosszú szóló, alacsonypad-
lós, háromajtós, városi kivi-
telezésű, légkondicionálóval 
ellátott típusú buszok közlekednek majd 
a 181-es vonalán. Meghajtásukat sűrített-
földgáz-üzemű (CNG) motor végzi, mely-
nek legnagyobb előnye a dízelmotorokéval 
szemben az, hogy kevesebb káros anyagot 
bocsátanak ki és csendesebbek is, ezért 
nagymértékben hozzájárulnak a József 
Attila-lakótelep környezeti állapotának, 
a lakótelepiek életminőségének javulásá-

hoz. A 181-es busz útvonala rövidesen egy 
megállóval hosszabbá válik, szombaton-
ként, nyitvatartási időben érinteni fogja a 
Lakótelepi Termelői Piacot. A későbbiek-
ben pedig az útvonalát a Határ útig meg-
hosszabbítják, amely átszállási lehetőséget 
biztosít az ott közlekedő járatokra.

(M.K.)

szabályozzák  
a forgalmat
Forgalomcsillapító küszöböt – hétköznapi 
nevén fekvőrendőrt – építettek augusztus 
végén a József Attila-lakótelepi Epreserdő 
utcában. Az út forgalmának szabályozása 

régóta fontos igénye volt a lakótelep lakos-
ságának, hiszen itt kisgyermekes családok 
is sétálnak. A forgalomcsillapító küszöb ré-
vén az autósok lassításra kényszerülnek, és 
ezzel vélhetően csökken a balesetveszély.

A monitoring és Lakossági Riasztó –  
moLaRi – rendszer telepítéséről
Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) kiemelt projektje részeként egyes alsó 
és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében országos 
kiterjedésű (kerületünkben is telepített), magas rendelkezésre állású, redundánsan műkö-
dő adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring – valamint lakossági 
riasztó – Monitoring 
és Lakossági Riasztó 
(MoLaRi) rendszer 
került kiépítésre.

A katasztrófavéde-
lem által működte-
tett MoLaRi rend-
szer fő feladata a lakosság ipari balesetek esetén történő riasztása, illetve a követendő 
magatartási szabályokról való tájékoztatása. Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása-
tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénák működő-
képességét havi rendszerességgel ellenőrizni szükséges.

Az éles üzem indítását követően az ellenőrzés része-
ként a kerületünkben telepített elektronikus szirénák 
hangos üzemű, akusztikus megszólaltatását 2014. szep-
tember 1-jén tartják, és havonta csökkentett üzemű pró-
bára is sor kerül.

A riasztó-tájékoztató eszközök működőképességének 
ellenőrzésével együttjáró kellemetlenségekért szíves 
megértésüket kérjük, annak végrehajtása Ferencváros 
lakosainak biztonságát szolgálja. 
Budapest, 2014. augusztus 25.

dr. Bácskai János  
polgármester 

A 2014. évben tartandó szirénapróbák időpontjai:
2014. október 6. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2014. november 3. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
2014. december 1. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba
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pÁLyÁZATI feLhívÁS

boLhApiAC
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont: 2014. szeptember 20., szombat 9–13 óráig

Várjuk mindazokat, akik megunt régi háztartási eszközeiket, könyve-
iket, ruháikat, játékaikat vagy bármely használati tárgyukat szeretnék 
ily módon értékesíteni vagy elcserélni.

Jelentkezés a 217-1725-ös telefonszámon, vagy a kornyezetvedelem@
ferencvaros.hu e-mail címen szeptember 17., szerda 12 óráig.

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

Csak IX. kerületi lakosok vehetik igénybe lakcímkártya bemutatásá-
val. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ferencváros Önkormányzata

A Budapest Főváros IX. Kerü-
let Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdál-
kodási és Környezetvédelmi 
Bizottsága díjmentes veszélyes-
hulladék-gyűjtési akciót hirdet

2014. szeptember 20-án, szom-
baton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:
• Napfény utcában (Lidl 

áruház előtt)
• Bakáts téren (Polgármes-

teri Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utcai parkban 

(a park Márton utcai 
oldalán)

A háztartásban felesleges-
sé váló alábbi hulladékokat 
gyűjtjük:

• elektronikai hulladék
• festékpatronok- és ka-

zetták
• fénycső, villanykörte
• lejárt szavatosságú 

gyógyszer
• növényvédő szer
• festékes, hígítós doboz, 

rongy

• elem, akkumulátor
• fáradt olaj
• használt étolaj
• tisztítószerek, dezodoros 

flakonok
• oldószerek,
• ragasztómaradékok
• levegőszűrő, olajszűrő
• savak, lúgok, vegyes 

laborvegyszerek

A gyűjtést az .A.S.A. Magyar-
ország Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezek az anyagok a háztartási 
hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre, komoly kör-
nyezeti problémákat okoznak. 
Környezetünk védelme érdeké-
ben kérjük, akciónkat minél na-
gyobb számban szíveskedjenek 
igénybe venni.

 AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG 
FERENCVÁROSI LAKOSOK 

SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI 
MENNYISÉG ÁTVÉTELÉRE 

VONATKOZIK!
A következő veszélyeshulladék-
gyűjtés időpontja: 2014. novem-
ber 29., szombat

Ferencváros Önkormányzata rajzpályázatot hirdet óvodások és 
általános iskolások részére „A MI UTCÁNK, A MI JÖVŐNK” 
címmel.

Kategóriák: óvodás, alsó és felső tagozatos.
A/4-es méretű, fekvő vagy álló helyzetű rajzlapokon lehet pá-
lyázni.

Minden alkotás hátulján kérjük feltüntetni az alkotás címét, a 
pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, születési 
adatait, óvodájának, iskolájának nevét.

A pályázati anyagokat Ferencváros Önkormányzata részére 
(postacím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., I. 35-ös iroda) „ A 
MI UTCÁNK, A MI JÖVŐNK” megjelöléssel szíveskedjenek 

elküldeni, továbbá személyesen leadható a Bakáts tér 14. vagy 
Toronyház u. 3/B (RÖNK) alatti ügyfélszolgálati irodákban.

Beküldési határidő:  
2014. szeptember 15. (hétfő)

A legjobb alkotásokat korosztályonként díjazzuk. Eredményhir-
detés és díjkiosztó az Autómentes Napon, szeptember 20-án a 
József Attila-lakótelepen lesz.
További információk:
Vincze Hédi +36 (1) 217-1725
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu
vagy Ladányi Erika, +36 (1) 459-3636
ladanyi.erika@ferencvaros.hu

 feLhívÁS

  Autómentes nap

– Toljátok, toljátok, ma nem indíthatom be az autót!



Ferencváros6 AkTuáLis

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-éig kaptak  

értesítést. 

Ajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A választókerületben választójoggal 

rendelkező választópolgár 
2014. szeptember 8-áig 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-áig 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

Ars sacra Fesztivál
Nyitott Templomok Napja a Bakáts téri
Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban
2014. szeptember 20., szombat
• 17.30–18.30 Szentmise
• 19.00–20.00 Snétberger Ferenc  
 koncertje
• 20.00–20.30 Idegenvezetés
• 20.30–21.30 Szabó Barbara orgona  
 koncertje
2014. szeptember 27., szombat
• 19.00–20.00 Pro Musica Leánykar   
 hangversenye
2014. szeptember 28., vasárnap
• 19.00–20.00 Erdődy Kamarazenekar  
 hangversenye
A programok ingyenesek, mindenkit 
szeretettel várunk!

Fölszállott a páva

Nyárbúcsúztató-őszköszöntő rendezvényt tartott a Ferencváro-
si Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) augusztus 28-án a 
Kálvin udvarban. Az eseményen részt vett Gyurákovics Andrea, 
a FERUPE elnöke, Kállay Gáborné önkormányzati képviselő és 
Bácskai János polgármester. Az est vendégei a „Fölszállott a páva” 
televíziós népzenei vetélkedő közreműködői voltak, a rendezvény 
végén – a közönségnek köszönhetően – remek táncházhangulat 
kerekedett.

emelték a közterület-felügyelet létszámát
Az önkormányzati választás előtti utolsó ülését tartotta meg a képviselő-testület. Egyebek mellett döntöttek a lakhatást 
segítő támogatás rendeletének pontosításáról, egy állami sporttelep térítésmentes átvételéről és a közterület-felügyelet 
létszámának növeléséről.

A lakhatást segítő támogatás a hatályos 
rendelet alapján évente egyszeri alkalom-
mal, legfeljebb 100 000 forintig adható. A 
támogatás célja, hogy az előre nem tervez-
hető, rendkívüli élethelyzet megoldásához 
nyújtson segítséget az arra jogosultak ré-
szére. Az eddig beérkezett kérelmek egy 
részében a kérelmezők nagy összegű, évek 
óta felhalmozott tartozások megfizetésé-
hez kérték a támogatást, valamint olyan 
eset is előfordult, amikor a kérelmező a 
tartozása rendezéséhez adósságcsökkenté-

si támogatást is igénybe vett. Így előfor-
dulhatott, hogy valaki a lakhatást segítő 
és az adósságcsökkentési támogatásból 
is hiteltartozását finanszírozta. Az önkor-
mányzat pontosította rendeletét, ezért egy 
család csak egy alkalommal veheti igénybe 
ezt a fajta támogatást, és nem kaphat ilyen 
támogatást az, aki adósságcsökkentési tá-
mogatásban részesül.

Az önkormányzat sportfeladatainak ellá-
tása érdekében kezdeményezi egy, a ma-
gyar állam tulajdonában lévő sporttelep 

(hrsz.: 38265) tulajdonjogának térítésmen-
tes átvételét.

A testület határozata alapján a Ferenc-
városi Közterület-felügyelet a térfigyelő 
kamerák figyelése és a kerület közbizton-
ságának növelése céljából 10 fővel emeli 
létszámát, így az 77-re emelkedik. Az eh-
hez szükséges 17,5 millió forinttal megnö-
velték a felügyelet költségvetését.

    (tza)
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GONDOSKODÓ feReNCvÁROS
Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzatának pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatá-
sokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkor-
mányzati rendelet egészségmegőrzést és 
a betegségek megelőzését szolgáló mó-
dosításai értelmében 2014. szeptember 
1. napjától a Humán Ügyek Bizottsága 
méltányosságból – a törvényes képvise-
lő kérelmére – engedélyezheti a tárgyévi 
HPV-oltóanyag fel nem használt kere-
tének terhére, a tárgyévben 14., 15., 16., 
17. és 18. életévét betöltött Budapest IX. 
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező gyermekek részére a HPV 
(humán papilloma vírus) elleni 4 kompo-
nensű védőoltás biztosítását.

A polgármester a tárgyévben 0–3. élet-
évüket betöltő Budapest IX. kerületi la-
kóhellyel rendelkező gyermekek részére a 
törvényes képviselő által a Polgármesteri 
Hivatalhoz benyújtott kérelemre, a Fe-
rencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kft.-n 
keresztül a kullancs terjesztette agyvelő-
gyulladás, járványos agyhártyagyulladás, 
rotavirus okozta hasmenés és bárányhim-
lő megbetegedési veszély elhárítása céljá-
ból beadott védőoltásokat biztosítja.

 A fenti védőoltások iránti kérelmek a Bu-
dapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgá-
latain nyújthatók be félfogadási időben.

Az ügyfélszolgálatok az alábbi címeken 
találhatók:  

Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24–28., 
Toronyház u. 3., Ecseri út 19.

A védőoltással kapcsolatban további in-
formációért felkereshetik házi gyermek-
orvosaikat, (elérhetőségük megtalálható: 
www. ferencvaros.hu).

országzászlót avattak  
A korábbi országzászlók helyreál-
lításának újabb lépéseként Or-
szágzászló emlékművet avattak a 
kispesti Határ út és az Ady Endre út 
kereszteződésében, amely félárboc-
ra eresztve emlékezik a szétszakí-
tott nemzet fájdalmára és egyúttal 
nemzetünk összetartozására. Az 
augusztus 31-i ünnepségen beszédet 
mondott Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke és Jókai Anna írónő; 
jelen volt többek között Bácskai Já-
nos, Ferencváros polgármestere is.

Az I. világháborút lezáró trianoni bé-
kediktátum nyomán kialakult gyász, a 
nemzet egységének kifejezésre juttatása 
az újjáéledés vágyával a két világhábo-
rú között az egész országra kiterjedő mozgalmat indított útjára. A 
napjainkban újraállított lobogók, az azóta is érvényes összetarto-
zás és közös felelősség gondolatát képviselik. Ahogy Kövér Lász-
ló fogalmazott: „Az újraállított országzászlók nem a múlt kerekét 
akarják visszaforgatni, hanem irányvonalat mutatnak a jövőnek. 
Az országzászlóink azt üzenik, a nyelvközösségben és sorsközös-
ségben élő nemzet és annak érdekei képezik az állam fundamen-
tumát, hogy nincs európai öntudat nemzeti öntudat nélkül. Azt 
üzenik, hogy hit, nemzet és család nem a múlt rekvizítumai szá-
munkra, hanem megmaradásunk és élhető jövőnk záloga. Hogy 
összetartozunk, és a manapság liberálisnak nevezett téveszmék-
kel szemben ez az igazi záloga az egyén valódi szabadságának és 
méltóságának.”

Jókai Anna azt javasolta: ne úgy gondolkozzunk, mint akik el-
veszítették honfitársaikat, mert van beleszólásunk az életükbe; mi, 
itt élők ne hagyjuk őket magukra! „A határon túliak pedig vallják 
meg magyarságukat mindennapi döntéseikkel is” – üzente a Kos-
suth-díjas írónő.

Végezetül az egyházak kispesti képviselői megáldották a törté-
nelmi Magyarország területeiről származó és az emlékmű talap-
zatában elhelyezett földereklyéket. Az eseményen részt vett még 
Gajda Péter, XIX. kerületi polgármester és Dódity Gabriella, a 
Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje, valamint György István és 
Tarnai Richárd kormánymegbízott.

                 (zt.)

Ősszel jön a harmadik 
rezsicsökkentés
Már az előző két ütem hatását is 
érezhetik a családok, de a rezsi-
csökkentésnek nincs vége: jön a 
harmadik ütem.

Németh Szilárd, a rezsicsökken-
tésért felelős munkacsoport veze-
tője jelentette be, hogy szeptember 
1-jétől, hétfőtől tovább csökken a 
háztartási villamosenergia ára, ez-
úttal 5,7 százalékkal. Közismert, 
hogy az előző két ütem során 10, 
majd 11,1 százalékkal mérséklő-
dött a villanyáram ára, melynek 
köszönhető, hogy az Európai Uni-
ón belül már csak Romániában fi-
zetnek kevesebbet az elektromosságért, mint hazánkban.

Októbertől a távhő lesz olcsóbb, további 3,3 százalékkal – ez 
is a korábbi, kétlépcsős 20 százalékos csökkentés során kiala-
kult árat mérsékli tovább.

Idén tavasszal – a harmadik ütem első lépcsőjeként – a gáz 
ára csökkent, a villanynál és távhőnél is tapasztalható, összes-
ségében 20 százalékos csökkentés után 6,5 százalékkal.

A korábbi időszakban ezeken felül mérséklődött az ivóvíz, 
a PB-gázpalack és a hulladékszállítás díja is 10 százalékkal, 
továbbá Budapesten a BKK-bérletek ára is lejjebb ment ter-
mészetes személyek számára 10 500 Ft-ról 9500 Ft-ra – érde-
kesség, hogy utóbbi hatására a közlekedésszervező bevételei 
nemhogy csökkentek, hanem nőttek, mivel többen váltottak 
bérletet.

Németh Szilárd számítása szerint egy nyugdíjas pár éves 
szinten akár 115 ezer forintot is megtakaríthat, míg ugyaneny-
nyi idő alatt egy nagyobb család zsebében akár negyedmillió 
forint is maradhat.

A jövőben cél, hogy az ipari energia árát is csökkentsék, hogy 
Magyarország így válhasson versenyképesebbé, a másik terv 
szerint pedig a kormány egy cégbe szervezi a villamosenergia-, 
földgáz- és távhő-közszolgáltatókat.

hASZONKULCS
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Ahol mindenki nyertes volt
A Roma Kulturális és Sport IX. Közérdekű és Közhasznú 
Egyesület (Rokus IX) augusztusban ismét megrendezte a 
„Nyári labdarúgó-bajnokság Ferencvárosban” elnevezésű 
versenysorozatot, amelyen asztalitenisz- és sakkversenye-
ket is tartottak.

A kerületi Nyitott tornatermek program részeként megrendezett 
versenyen a kispályás labdarúgásban serdülő és felnőtt csapatok 
küzdöttek meg egymással a Vendel utcai sportcsarnokban és a Ke-
rekerdő parkban, míg a sakkozók és az asztaliteniszezők a csar-
nokban mérték össze tudásukat.

– Az egy hónapig tartó versenysorozaton százhúsz ferencvárosi 
vett részt, köztük sok gyerek – mondta Szabó Ferenc, a Rokus IX 
alelnöke. – Hatvanan a futballpályán kergették a labdát, a többiek 
a másik két sportágban vetélkedtek. A legfiatalabb résztvevő, Var-
ga Krisztián még nincs hatéves, a legidősebb, Miklós Ernő pedig 
már hatvankettő. Bár avattunk győzteseket, ezen a tornán min-
denki nyert.

A Vendel utcai ünnepélyes díjátadón először Szabó Ferenc kö-
szönte meg a versenyzőknek a részvételt és az önkormányzatnak 
a támogatást. Ezt követően Bácskai János, Ferencváros polgár-
mestere méltatta a rendszeresen sportoló kerületi polgárokat. Az 
eseményen tiszteletét tette Vas Imre országgyűlési és Illyés Miklós 
önkormányzati képviselő is. A legjobbaknak ők hárman adták át a 
serlegeket és az érmeket.

A győztesek: Roma Jilo (felnőtt labdarúgás), Fradika (serdülő lab-
darúgás), Sipos Zoltán (asztalitenisz), Schlalutja Gáspár (sakk). A 
legsportszerűbb csapat címet a Rezső SC kapta, a legtehetségesebb 
ifjú játékosnak a mindössze hétéves Pádár Kevint választották.  
                              (ms)

kevés hiányzott
A kézilabda-szövetség hagyományteremtő 
szándékkal írta ki a Szuperkupát, melynek 
részeként egy napon, egy helyszínen tart-
ják a női és férfi NB I első két-két helye-
zettjének összecsapását. A hölgyeknél a 
Győri ETO és a Ferencváros küzdött meg 
egymással. Az első húsz perc szoros játé-
ka után elhúzott a bajnok, és a II. félidő 
elején már nyolc góllal is vezetett. Elek 
Gábor csapata azonban talpra állt, és haj-
rában már csak eggyel állt jobban a Győr. 
A különbség megmaradt a végére is, nyert 
a Győr – nem sok hiányzott a fordításhoz.

A jövő fradistáiért
Nagy sikerű családi napot tartott az 
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és 
Sport Alapítvány az FTC népligeti sport-
telepén. A vakációbúcsúztatón a gyere-
kek és felnőttek ingyen használhatták a 
Játékvárost. Az esemény egyúttal egész-
ségnap is volt, így különböző szűréseken 
vehettek részt a látogatók. Találkozhattak 
a Ferencváros egykori és jelenlegi kiváló 
sportolóival is. Mindenki érezhette, mit 
jelent a fradizmus; ahogy Albert Magdolna, az alapítvány egyik kuratóriumi tagja mond-
ta: nagyon fontos, hogy a Fradi szellemiségét továbbvigyék generációról generációra, és 
a gyerekek szüleik nyomdokaiba lépve a klub híveivé váljanak.

mozdonyon a kek-győzelmek
A Vasúttörténeti Parkban be-
mutatták azt a Taurus moz-
donyt, amelyet az FTC-Rail 
Cargo Hungaria női kézilab-
dacsapatának sikereit felidé-
ző illusztrációval dekoráltak. 
A szeptember 2-i ünnepségen 
elhangzott, hogy a különleges 
járművel a következő egy év-
ben utasok százezrei találkoz-
hatnak majd.

Jeney Zsolt Ákos, az FTC kézilabda-szakosztályának elnöke kö-
szönetét fejezte ki a MÁV Zrt. vezetésének, hogy lehetővé tette a 
Taurus felmatricázását, valamint a Rail Cargo Hungaria négyéves 
támogatását.

A magyar vasút legkorsze-
rűbb mozdonyainak egyike a 
zöld-fehérek két, egymás utá-
ni évben elért KEK-győzel-
mét örökíti meg. Elek Gábor 
együttese 2011-ben és 2012-
ben nyerte meg a sorozatot.

Ungvári Csaba, a MÁV-
START Zrt. vezérigazgatója 
elmondta, a cég az elmúlt 
években hagyományt terem-

tett azzal, hogy mozdonyai felületén tiszteleg a valamely területen 
jelentőset alkotók előtt. Az első felmatricázott Taurus mozdony a 
legendás Aranycsapat hírnevét öregbíti.

(MTI)
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MOZDULJ veLÜNK!

közepes játék, remeklő gera
Augusztus végéig lezajlott a 
2014/15-ös élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság egyötöde, 
érdemes hát áttekinteni, mi 
történt eddig az NB I-ben. 
A Ferencváros hullámzó telje-
sítményt nyújtva hat mérkő-
zésen 12 pontot szerzett, és 
ezzel a negyedik helyen állt.

A nyári szünetben alaposan átalakított Fraditól sokat vártak a szurkolók. Az idénykezdet 
azonban nem a legjobban sikerült a zöld-fehéreknek. Az Euroligában kisebb nehézségek 
árán még túljutottak a máltai Sliema Wanderersen, de a horvát Rijekával már nem bírtak, 
kettős vereséggel búcsúztak a nemzetközi kupaporondtól.

A magyar bajnokságban kedvező sorsolása volt az FTC-nek. Az első hat fordulóban 
az új stadionban fogadta az újonc Nyíregyházát és Dunaújvárost – két biztos siker –, 
idegenben mérkőzött meg a meggyengült Kecskeméttel, az eddig rendre legyőzött Pá-
pával, a legutóbb a bajnoki címről csak rosszabb gólkülönbsége miatt lecsúszó Győrrel, 
valamint a saját stadionjának átépítése miatt kispesti albérletben játszó MTK-val. A KTE 
vendégeként a találkozó néhány rövid szakaszát leszámítva a Fradi akarata érvényesült, 
az ETO Parkból pedig jó védekezéssel – és némi szerencsével – hozta el a három pontot 
Thomas Doll együttese. Pápán és a Bozsik Stadionban azonban meglehetősen gyengén 
futballozott a Ferencváros, a német edző joggal rótta fel a játékosoknak a szerinte nem 
megfelelő hozzáállást.

A bajnokság első részének egyetlen üde színfoltja Gera Zoltán játéka volt. A Fradiba 
tíz év után visszatérő, 77-szeres válogatott amellett, hogy parádés gólt lőtt a Nyíregyhá-
zának, remekül végezte el a pontrúgásokat, jó labdák sokaságával igyekezett helyzetbe 
hozni társait, 35 esztendeje dacára rengeteg mozgással mutatott példát nekik, és ismét 
bekerült a nemzeti csapat keretébe. Ha a többiek is ilyen alázattal, lelkesedéssel futbal-
loznának, sok örömük lehetne a szurkolóknak a továbbiakban.         (ms)  

A tökéletes gyepszőnyegért
Nem mindennapi esemény helyszíne lesz szeptember 17-én a Ferencváros népligeti 
sporttelepe. A professzionális sportpálya-karbantartásról szervezett konferencián más 
szakemberek mellett előadást tart Roy Rigby, az angol élvonalban szereplő Manchester 
City fő gyepmestere is. A szakmai nap során a meghívottak megtekinthetik a legkorsze-
rűbb munkagépeket, megismerhetik a legújabb technikákat. A pályakarbantartás terén 
van mit tanulniuk a hazai kluboknak a tudatos fejlesztéseket végrehajtó külföldiektől.

bronzérem a junior vb-n
Zágrábban rendezték meg az idei junior 
birkózó-világbajnokságot, amelyen nagy-
szerűen szerepelt Török Zsolt, a Ferencvá-
ros ifjú tehetsége. A 96 kg-os súlycsoport-
ban egy-egy bosnyák és orosz vetélytárs 
legyőzését követően szoros vereséget 
szenvedett dél-koreai riválisától. Az ázsiai 

versenyző bejutott a döntőbe, így Török a 
vígaszágon folytathatta. A Fradi sportolója 
ukrán és egyiptomi ellenfelét is fölényesen 
verte meg, így a harmadik helyen végzett 
– ez volt pályafutása negyedik érme után-
pótlás-világversenyen.

A nyár elmúltával egyre kevesebb lehető-
ség nyílik rendszeres testmozgásra, amely 
viszont elengedhetetlen lenne az egészsé-
ges életmódhoz. A száraz őszi napokon, a 
vénasszonyok nyarán még egyszerű meg-
oldás lehet a futás, hiszen a kerületben 
is több helyen látni munka után futókat, 
kocogókat, ám az esős idő beköszönté-

vel – ami voltaképp az egész idei nyarat 
is jellemezte – beltéri mozgási lehetőség 
után célszerű nézni. Ilyenre kiváló pél-
dául a minden izmot megmozgató úszás, 
amely ráadásul a szervezetet sem terheli 
meg, hiszen a testsúlyunk nagy részét a 
víz felhajtó ereje tartja, ezért gerincbán-
talmakkal küzdőknek is ajánlott (míg más 

sportokat az ilyen betegek csak jóval na-
gyobb körültekintéssel űzhetnek). A heti 
rendbe illesztve, legalább hetente egyszer 
testi-lelki felfrissülést ad, és nem hagyja 
legyengülni a szervezetet a tápanyaghi-
ányos tél során sem, amikor az immun-
rendszer is jobban ki van téve a kóroko-
zók támadásának.

sportlövészet  
légpisztollyal
A nyári szünet után szeptember 2-án 
folytatódnak a lövőedzések a MAFC 
lövőszakosztályánál. Várjuk azokat a 10 év 
feletti lányokat és fiúkat, akik akár szabad-
idősportként (hobbi szinten), akár verseny-
sportként választanák a sportlövészetet.

Hívjuk azon felnőtteket is, akik szeretné-
nek megismerkedni e sportággal, vagy ré-
gebben lövők voltak, és most újra járnának 
edzésekre, akár versenyzői szinten is.

 
Edzési időpontok:  

kedd, csütörtök 16–17, 17–18 óráig.

Helyszín: 
Széchenyi István Általános Iskola lőtere 

(X. ker., Újhegyi sétány 1–3.)
 

A foglalkozásokat szakedző vezeti.
Havi részvételi díj: 8000 Ft
Érdeklődni lehet: 06/30/319-2614 
Kiegészítő sportként lehetőség van úszás-
ra és lovaglásra.
Honlap: www.valasszsportagat.hu
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Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfej-
tőink között értékes könyvajándékot 
sorsolunk ki.

1. A Kálvin téri templomnál csak egy na-
gyobb protestáns templom van Budapes-
ten. Melyik?

A) a budavári református templom B) a 
Deák téri evangélikus templom C) a Szi-
lágyi Dezső téri református templom
2. A Kálvin téri templom építészeti érde-
kessége, hogy eredetileg két toronnyal ter-
vezték. Mi történt a második toronnyal?
A) a II. világháborúban leomlott B) leégett 
C) soha nem készült el
3. Mikor nyerte el mai képét a templom? 
A) 1852 B) 1859 C) 1867

4. Itt található Gróf Zichy Manó feleségé-
nek síremléke. Ki tervezte a sírhelyet?
A) Feszl Frigyes B) Hild Vince C) Ray-
mond Gayrard
5. A templomban több ólomüveg ablak is 
található. Mikor készítették az első ólom-
üveget Velencében?
A) a 16. században B) a 17. században C) 
a 18. században
6. A téren álló Kálvin János-szobor két és 

fél méter ma-
gas, mintegy 
három és fél 
mázsa finom 
m i n ő s é g ű 
bronzból fa-
ragták. Ki-
nek a mun-
kája?
A) Búza Bar-
na B) Balázs 
István C) Li-
geti Miklós

A Kálvin tér és a református 
templom korabeli képeslapon

Az iskolakezdéshez is kötődően szeptembertől több BKK-járat 
menetrendje változott, őszi idénymenetrendre tértek át egyes já-
ratokon, mások sűrűbben indulnak. Ezeken felül is folytatódott a 
hálózat finomhangolása, egyre több alacsonypadlós jármű áll for-
galomba. Ferencvárost érintő fejlesztés, hogy a 181-es és 281-es 
buszok vonalán alacsonypadlós buszok közlekednek (erről bőveb-
ben is írunk a 281-es járatot bemutató cikkünkben, a 4. oldalon), 
és az is, hogy egyre több járaton jelennek meg a kiemelten kör-
nyezetbarát, Belgiumból vásárolt gázüzemű buszok.

Folynak továbbá az M4-es metró elindítása után kialakult köz-
lekedési szokásoknak megfelelő hálózatmódosítások, és az erről 
zajló egyeztetések. Ezekkel kapcsolatban a BKK honlapján el-
mondhatják véleményüket, így ezeknek megfelelően fog változni 
kis mértékben a Rákóczi úti tengelyen közlekedő buszok menet-
rendje.

 
Egységesek a budapesti taxik; a városi hagyományoknak megfe-
lelő sárga alapszín és a kétoldali fekete kockás csíkot tartalmazó 
fóliázás nélkül szeptember 1-je óta nem lehet taxival utast szállíta-
ni. Így a forgalomból már messziről kitűnnek a taxik, nem csupán 
a tetőre helyezett felirat árulkodik.

 
Indulhat az M3-as metró szerelvényeinek felújítása, jelentette be 
Tarlós István főpolgármester. Ehhez 220 metrókocsit kell megújí-
tani, amelynek tervezett költsége 60–65 milliárd forint, és a mun-
kálatokkal jó esetben akár 2015 végére végezhetnek is. Ezt követi 
a metróvonal többi elemének – pálya, alagút, állomások, biztosí-
tóberendezés – átépítése, amelyről még zajlanak az egyeztetések 

a főpolgármester és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
között. Ennek a beruházásnak 2019-ig kellene befejeződnie, és 
hozzávetőleg 100 milliárd forintba kerülne, amelybe a szándék 
szerint minél nagyobb összegnyi EU-támogatást is be kívánnak 
vonni. A metró első, Deák tér és Nagyvárad tér közötti szakaszát 
1976-ban adták át – azóta sem érintette felújítás a vonalat.

A 3-as metrót illető hír, hogy folytatódik a legrosszabb állapotú 
sínszálak cseréje, ezért három szeptemberi hétvégén is pótlóbusz 
jár többek közt a metró kerületi szakaszán is: a Nagyvárad tér és a 
Deák Ferenc tér között.

 
A kerületben, a Bálna előtti területen nyitotta meg Bagdy Gábor 
főpolgármester-helyettes a városkommunikációs fotókampány 
közönségszavazásának győztese, Soós Bertalan tárlatát. A képe-
ken Budapest ikonikus helyszíneit mutatja be a fotós új szemszög-
ből.

 
– Új időpontban, kétszer akkora anyagi támogatással rendezik 
meg az őszi szezont indító Színházak Éjszakáját – jelentette be 
Bagdy Gábor. Huszonhét színház várja 300 programmal az érdek-
lődőket szeptember 20-án. Lesz épületbejárás, vizsgaelőadás, ku-
tyamasszázs, fejben főzés, stand-up comedy – a programok igen 
széles skálán mozognak.

 
Átadták a Várkert bazárt, amely már teljes készültségben várja 
az érdeklődőket, első hétvégéjén már 60 ezer látogatója volt. A 
kiállításokat belépőjeggyel lehet megtekinteni, a reneszánsz kert 
azonban ingyenesen látogatható.

Fővárosi hírek

Előző lapszámunk nyertese: Kalmár Anna. Gratulálunk! Kérjük, írja meg postacímét a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre! A helyes megfejtés: 1. – A, 2. – C, 3. – B, 4. – A, 
5. – C, 6. – B, 7. – A, 8. – A, 9. – C, 10. – A, 11. – C, 12. – C, 13. – A.

Gróf Zichy Manó feleségének síremléke
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idősügyi programajánló
Gyógytorna

Szeptember 10. 11.00
FMK (Haller u. 27.)

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

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

Orvosi előadás
Szeptember 11. 14.30
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)
Konzultáció a szédülések tüneteiről, 
okairól.

Vízitorna
Szeptember 12., 19. 16.00 
1. Molnár Uszoda (Mester u. 19.)
2. Weöres Uszoda (Lobogó u. 1.)

Mindkét helyszínen 2 csoportban! 
(16.00–16.25, 16.30–16.55)

Angolnyelv-tanfolyam – új program!
Szeptember 15., 22. 14.00
Borostyán Idősek Klubja  
(Knézich u. 17.)

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

Helytörténeti vetélkedő
Szeptember 17. 14.00
Idősek és fiatalok közös vetélkedője.
Jelentkezés: ferencvarosiseta@gmail.
com e-mail címen vagy a 218-74-20-
as telefonszámon, vagy személyesen a 
Helytörténeti Gyűjteményben (Erkel u. 
15.), vagy a Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület, 1092 Budapest, Ráday utca 
18. levélcímen.
FMK (Haller u. 27.)

Természetjárás – Séta 
Gorsiumban

Szeptember 18. 7.30
Találkozás: Nagyvárad tér, Szent István 
Kórház előtti parkoló

Angolnyelv-tanfolyam – új program!
Szeptember 18. 11.00
Platán Idősek Klubja (Toronyház u. 11.)

Szüreti mulatság főzőversennyel, 
kóstolóval

Szeptember 18. 10.00
FMK (Haller u. 27.)
Főzőversenyre csapatok jelentkezhetnek 
az FMK-ban.

Szenior Akadémia – Nemes György: 
Közlekedés, vezetés időskorban

Szeptember 22. 17.00
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Minden nap az idősekért

idősbarát önkormányzat
„A teljesség felé” idősügyi programok szeptembertől folytatód-
nak, illetve új elemekkel bővülnek. Az elmúlt fél évben szinte 
minden nap várta valamilyen program az időseket, sőt, néha több 
esemény közül is választhattak az érdeklődők ugyanabban az idő-
pontban. Nagy öröm számunkra, hogy egyre többen írják meg 
javaslataikat, kéréseiket, kérdéseiket, panaszaikat és dicséreteiket 
az idosugy@ferencvaros.hu címre.

Nagy sikernek örvendő elem volt a Zsigmond Király Főiskolá-
val közösen szervezett Szenior Akadémia. A hét előadásból álló 
sorozaton több százan vettek részt, a legaktívabbak oklevélben 
is részesültek. Az akadémia szeptember 22-én induló második 
félévének programját már úgy állítottuk össze, hogy figyelembe 
vettük a résztvevők kívánságait is. Neves professzorok, tanárok 
előadásait hallgathatjuk többek között a mesék terápiás hatásáról, 
az időskori közlekedésről, vezetésről, valamint memóriánk „kar-
bantartásával”, az időskori rosszullétek, balesetek kezelésével és 
megelőzésével kapcsolatban kaphatunk jó tanácsokat.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a József Attila-lakótelepen, 
a Weöres iskolában is beindítottuk a diákok közreműködésével 
tartott számítógépes és mobiltelefon-használati tanácsadást és 
képzést. A Szó és ember elnevezésű irodalmi sorozatunk előadá-
saira az írók, költők mellett a Turay Ida Színház népszerű színé-
szeit hívtuk és hívjuk meg, biztosítva ezzel a közvetlen találko-
zás, beszélgetés lehetőségét is. A következő fél évben Ferdinándy 
György és Báger Gusztáv író, valamint Pásztor Erzsi színművész-
nő lesz a vendégünk. A szintén havonta megrendezett filmklub-
ban a ’60-as éveket idézzük meg, a Házasságból elégséges című 
filmjével Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula, a Magyar retró című 
dokumentumfilmben pedig korabeli film- és híradórészletek repí-
tenek bennünket vissza a múltba, illetve a Helytörténeti Gyűjte-
ményben Ferencváros sportéletének történetével ismerkedhetünk 
meg. Önkéntesek által működtetett klubjaink (Macska-és állatba-

rát klub, Festőklub), természetjárás, túrák, vízitorna, gyógytorna, 
orvosi előadások rendszeresen várják az érdeklődőket. Ebben a 
fél évben lesz főzőverseny, színházi előadások és 9 komolyzenei 
koncert is. Fontos számunkra a ferencvárosi identitás erősítése, 
ennek szellemében helytörténeti sétákat és vetélkedőt tartunk. Fe-
rencvárosi életutak címmel kötetet adtunk ki, mely idős emberek 
kerületünkhöz kötődő történeteit mutatja be, bölcs élettapaszta-
latukkal, -szemléletükkel tanítanak becsülni és szeretni az életet.

Kiemelt eseménysorozat lesz idén is a szeptember 27-étől októ-
ber 3-áig tartó „Idősek és a Zene Világnapja”, mely évek óta nagy 
népszerűségnek örvend. Ezúton is sok szeretettel hívunk minden-
kit október 1-jén 13.00 órára a Bakáts térre. Jöjjenek el, és hirdes-
sék velünk együtt a zene nemzedékeket összekötő szerepét! Több 
száz iskolás korú gyermekkel énekelhetünk együtt a zene erejéről, 
a generációk párbeszédének fontosságáról.    

Ferencváros 11 önkormányzattal írt alá együttműködési meg-
állapodást az idősek helyzetének javítása érdekében, szeptember 
elején Országos Szenior Sakkversenyen veszünk részt, júniusban 
Szolnokon tartottunk előadást a Ferencvárosban folyó idősügyi 
munkáról, a konferencián részt vevők közül több önkormányzat is 
megkeresett bennünket, hogy tanulhassanak tőlünk, tapasztalata-
inkból, hibáinkból és sikereinkből.

Programjainkról, az időseket érintő kérdésekről a 9.tv „A teljes-
ség felé” műsorában kaphatnak információt minden páros héten 
hétköznap 9 és 17.30-tól, az adások a YouTube-on is megtekint-
hetők. Programjainkról tájékozódhat a ferencvaros.hu önkormány-
zati honlapon, a Ferencváros újságból, illetve hamarosan féléves 
idősügyi naptár kerül minden kerületi nyugdíjas postaládájába. 
Közel 200 eseménnyel várjuk Önöket a következő négy hónapban!

Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket az idosugy@
ferencvaros.hu címre és a 215-1077/392-es telefonszámon.

(T. Zuggó Tünde idősügyi referens)
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Vadnyugati élménynap
Ezzel a címmel szervezett nyílt napot a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány daganatos és más betegségben szenvedő 
gyermekek számára a Lurdy Ház Lurkó Bill Vadnyugati Élményvárosában augusztus 30-án.

„Ez a nap csak róluk szól; szeretnénk mosolyt varázsolni minden 
gyermek és szülő arcára” – állt a rendezvény meghívójában. És 
valóban, rengeteg vidámságot csempésztek a beteg gyermekek 
életébe ezen a napon. Volt itt kincskeresés, seriffcsillag-készítés, 
virtuális céllövölde, western mozizás, bikarodeó és még számos 
színes program. A sztárvendég Mága Zoltán, Szekeres Adrien, 
Király Viktor, Cserpes Laura, Pordán Petra, Berki Artúr és Pál 
Dénes volt; mindahányan nagysikerű műsort adtak elő.

A rendezvényen jelen voltak a Heim Pál és Madarász utcai Gyer-
mekkórházak, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika és a Tábitha Gyer-
mek Hospice Ház kis betegei is.

A beteg gyermekekért Szenczy Sándor elnök vezetésével mond-
tak közös imát. A rendezvény szervezői hangsúlyozták, azt re-
mélik, ezek a vidám programok erőt adnak a kicsiknek a gyó-
gyuláshoz.

(BU)

Mit csináljunk, ha okos a gyerekünk?
Napjainkban sok szó esik a tehetséggondozásról, mondhatni hívószóvá vált a 
kifejezés. Így iskolakezdés idején nem árt azonban tisztázni néhány alapfogal-
mat, és mélyebben utánanézni, melyek a legelőnyösebb lépések gyermekünk 
tehetségének fejlesztéséhez.

Ferencvárosban is tíz iskolában, oktatá-
si intézményben működik Tehetségpont, 
ahol személyes tanácsadással, pályaorien-
tációval, személyre szabott információkkal 
segítik a tehetségek előrejutását (ezekről 
bővebben a www.tehetseg.hu oldalon is 
olvashatnak).

Ezek mellett a kerület önkormányzata 
ösztöndíjjal is segíti a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű sportban vagy tanulmányi 
téren tehetséges diákokat a „deák” Tanul-
mányi Ösztöndíj Közalapítványa által.

két különböző csoport
Minden gyerekben meg lehet találni azt, 
amiben ő tehetséges, amiben ő jobb, mint 
a többiek. Ettől a pozitív különbségtől 
alakulhat ki az egészséges önértékelés, és 
hogy ép személyiség fejlődjön ki.

Van, akinél ez már kis korában egyértel-
mű: kiemelkedő a ritmusérzéke, jól mo-
zog, szépen rajzol, gyorsan számol. Őket, 
akik egy területen kiemelkedők, nevezi 
az angol nyelv talentednek – számukra 
könnyebb tehetséggondozó programokat 
indítani, hiszen voltaképp ilyenek a külön-

féle szakkörök, művészeti és sportiskolák 
(a kerületben ilyen például az Ádám Jenő 
zeneiskola). Ezen a téren Magyarország-
nak komoly eredményei is vannak, hiszen 
például a matematikai tehetséggondozás 
világszínvonalú.

Kicsit komplikáltabb a helyzet azokkal, 
akik nem ilyen koncentráltan tehetségesek, 
hanem kiváló képességeik szélesebb spekt-
rumon oszlanak meg – ők a gifted csoport 
(az angol terminusok használata azért cél-
szerű, mert magyarul nincs ilyen frappáns 
különbségtétel a két csoport között).

Sok ilyen gifted gyermek szülője aggó-
dik, hogy nem nyeli-e majd el a közoktatás 
az ő gyerekeiket, nem fosztja-e meg a kez-
deti lelkesedéstől, átlagon felüli érdeklő-
déstől és kiemelkedő képességektől, illetve 
mit lehetne tenni ezen ijesztő lehetőségek 
ellen.

Felismerés
A gifted gyerek az, aki hamar túl van a lec-
kén, az agya hihetetlen mennyiségű tudást 
tud beszippantani és megőrizni – főleg az 
őt érdeklő területeken. Az ilyen gyerekek 

várják az iskolát, ahol aztán sokszor tény-
leg hidegzuhanyként éri őket az élmény: 
lassan haladnak, ő már rég érti a következő 
leckét is, mikor a tanár néni még mindig az 
előzőt magyarázza. Ettől aztán unalmassá 
válnak az órák, elfoglalja magát mással, 
nem figyel oda, esetleg „rosszalkodni” 
kezd. Súlyosbítja a helyzetet, ha a szülő az 
iskola iránti korábbi érdeklődését igyek-
szik kielégíteni azzal, hogy iskolakezdés 
előtt megtanítja olvasni, számolni, esetleg 
írni.

Érdemes-e külön fejleszteni?
Gyakran felmerülő kérdés, hogy kell-e fej-
lesztésre, külön foglalkozásra vinni ezeket 
a gyerekeket – a leggyakrabban adható 
válasz az, hogy nagyon meg kell fontolni. 
Iskoláskor előtt, sőt, harmadik osztály előtt 
alig, utána is csak akkor, ha a gyereknek 
van hozzá kedve, szívesen csinálja, nem 
jelent plusz stresszt. Azt is fel kell mérni, 
érdemes-e sokat utazni a különfoglalkozá-
sért. Szakemberek gyakran azt javasolják, 
hogy inkább legyen otthon a gyerek, azt 
az időt, amit az utazással töltene, inkább 
töltse együtt a család, közös játékkal, be-
szélgetéssel. Elégítse ki a szülő a kíváncsi-
ságát, könyvekkel, múzeumokkal, és pró-
bálja érdeklődését is úgy terelni, hogy ne 
az iskolai tananyagot mesélje el neki előre 
– inkább legyen szó a dinoszauruszokról, 
csillagokról, növényekről, vonatokról.

kulcskérdés az iskolaválasztás is
Sokan esnek abba a csapdába, hogy – szi-
gorúan a gyerek érdekében – egy jó hírű, 
erős iskolába, később gimnáziumba íratják 
csemetéjüket – ahova kvalitásai alapján be 
is kerül –, ám ilyen-olyan okokból mégis 
szenvedni fog az ott eltöltendő 4-6-8 év 
alatt. Nagyon fontos szempont a gyerek 
személyisége: nem biztos, hogy a legtöbb 
tudással és legjobb eredményekkel kecseg-
tető alma mater lesz a leginkább hozzáillő 
iskola.     (MK)
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 PROGRAMAjánló

Szeptember 10. 16.00
Macska- és állatbarát klub
Szakemberek és állatbarátok találkozója, 
történetei
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 11. és október 9. között 
minden csütörtökön 17.00

Ferenc téri zenés esték
Zenél az Ádám Jenő Művészeti Alapfokú 
Zeneiskola
Zenepavilon (Ferenc tér)

Szeptember 12–13.
Ferencvárosi Lakótelepi Mulatság
József Attila-lakótelep Nagyjátszótér

Szeptember 13. 9.00
Baba-mama börze
Babaruhák adás-vétele
A belépés ingyenes!
Jelentkezni lehet: 20/213-9227
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 18. 18.00
József Attila Irodalmi Szalon
„Vajon mit nem lehet elmondani versben?”
Mirtse Zsuzsa zenés irodalmi estje
Moderátor: Losonczy Attila
Közreműködik: Kőrösi Gábor  
(gitár, egzotikus ütőhangszerek)
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 19. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 20.
Színházak éjszakája
14.00–15.00 Orosz mesék színészek tolmá-
csolásában
15.00–17.00 Három nővér paródia (interaktív 
próbafolyamat)
17.00–18.00 Színészrelikviák árverése
18.00–21.00 V. Szigarjev: Guppi (nyilvános 
összpróba)
21.00–22.00 Unplugged koncert
22.00–01.00 Színészmixerek a büfében
23.00–03.00 Nyilvános világítási próba (V. 
Szigarjev: Guppi)
Kísérő programok:
Babicsek Bernát harmónikajátéka
Babuska Food orosz ízei
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Szeptember 20. 15.00
Szüreti Utcabál
Aszódi lakótelep

Szeptember 21. 9.00
Ásványbörze
Asztalfoglalás a 216-1300-as telefonszámon 
vagy a kerek.andras@fmkportal.hu e-mail 
címen
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 24. 15.00
Magyar nótakedvelők délutánja
Fellép Bura Sándor és zenekara
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 26. 15.00
IFIFESZT
Ifjúsági Fesztivál
A programból: divatbemutató, írtánc-bemu-
tató, stand-up comedy, Animal Cannibals-
koncert
FMK (Haller u. 27.)

Szeptember 26. 19.00
Vaszilij Szigarjev: Guppi
bemutató előadás
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Szeptember 27. 10.00–21.00
VI. Ferencvárosi Mesenap, I. Ferencvárosi 
Mesterségek Fesztiválja
Haller park (Haller u.–Mester u. sarok)

Szeptember 27. 18.00
Meditatív Koncert Sri Chinmoy dalaiból
Előadó: Inspiration-Flames együttes. Belépés 
díjtalan!
Concerto Budapest Zeneház (Páva u.10–12.)

Szeptember 30. 18.00
Szokolay Balázs zongoraművész koncertje
Páva utcai Zeneház (Páva utca 10–12.)

Zenélő vízcseppek 
Kreatív zenélő műhelyen vehettek részt azok a diákok, akik regisztráltak a 
Vizes Város, Budapest programra. A 2B Galéria adott otthont a közösségi ese-
ménynek, melyre bárki beszervezhette barátait és elkészíthette saját hangins-
tallációját.

A Vizes Dj/VJ műhely a 10–
18 éves budapesti diákoknak 
szóló Vizes Város, Budapest 
elnevezésű szünidei alkotó-
pályázat harmadik akciónap-
ja volt augusztus 24-én. A 
Binaura csoport speciálisan 
erre az alkalomra fejlesztett 
ki egy különleges technológi-
át alkalmazó, vízzel működő 
interaktív hanginstallációt. 
Minden vízcsepp cseppenése 
egy új hangot szólaltat meg 
(pl. emberi hangok, xilofon, 
ütősök vagy más hangszerek), de nem 
véletlenszerűen. A folyamat minden ele-
me szabadon alakítható, így a regisztrált 
„zenészeken” múlt, milyen hangon szólalt 
meg egy-egy cseppenő vízcsepp, milyen 
ritmusban és ütemben követték egymást a 
hangok. A jó hangzáshoz csoportmunkára 
volt szükség, ezt Nagy Ágoston és Samu 
Bence instruálta. 
Ezzel párhuzamosan három turnusban ani-
mációs műhely is működött a galériában 

Huszár Dániel vezetésével. A kiscsoportos 
műhelymunka során tárgyanimációs tech-
nikával lehetett elkészíteni saját kisfilmje-
iket a vizes installációval létrehozott zenei 
kompozíciókhoz.

Az akciónapon önkéntes adományokat 
lehetett felajánlani, az összegyűlt pénzt a 
Vizes Város, Budapest projekt nyertesei-
nek rendezett őszi tábor programjaira for-
dítják a szervezők.

(KM)

Bővült a nézőtér
Befejeződött a Nemzeti Színház nagyszín-
padi nézőterének nyári átalakítása. Az ed-
dig 620 főt befogadni képes nézőtér immár 
tíz nézővel többet, 630-at tud fogadni. A 
munkálatok egyik eleme az volt, hogy a 
balkonon áthelyezték az aránylag rosszabb 
látási viszonyokkal rendelkező székeket, 
és a nézőtérre vezető lépcsők is új helyre 
kerültek. Az átalakítás másik részeként 
két, egyenként hat-hat fős új páholyt hoz-
tak létre. Az új páholyokat a Nemzet Szí-
nészeiről nevezik el. A nézők választhattak 
is, kiről nevezzék el a páholyokat.
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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, prosztata- 
és glaukóma-szűrővizsgálatokon vehettek 
részt. Ezen szűrővizsgálatokat, melyeket 
kibővítettünk a csontritkulás-vizsgálattal, 
ez évben is biztosítjuk Önöknek.

2014. szeptember hónapban három alka-
lommal biztosítunk lehetőséget a kerületi 
lakosok szív- és érrendszeri szűrésére és a 
csontritkulás vizsgálatára.

A szív- és érrendszeri szűrővizsgálat 
részeként sor kerül anamnézis felvételé-
re, fizikális belgyógyászati vizsgálatra, 
12 elvezetéses EKG-vizsgálatra és la-

borvizsgálatokra (koleszterin, triglicerid, 
vércukor).
Szív- és érrendszeri szűrővizsgálati idő-
pontok:
2014. szeptember 9. 8.00 és 12.00 óráig
2014. szeptember 16. 8.00 és 12.00 óráig
2014. szeptember 23. 8.00 és 12.00 óráig

A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi rendelő, kardiológiai szakren-
delés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A csontritkulás-szűrővizsgálat részeként 
sor kerül csípő- és gerincmérésre, peri-
fériás mérésre, csontsűrűségmérésre, 10 
éves törési kockázat elemzésére.
Csontritkulás-szűrővizsgálati időpontok:
2014. szeptember 10. 12.00 és 15.00 óráig
2014. szeptember 17. 12.00 és 15.00 óráig
2014. szeptember 24. 12.00 és 15.00 óráig

A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
szakorvosi rendelő, reumatológiai szak-
rendelés, 1095 Budapest, Mester u. 45.

A várható nagy érdeklődésre való tekin-
tettel és a várakozás elkerülése érdekében 
a szűrővizsgálatokon való részvételre elő-
zetes időpont-egyeztetés szükséges. Tele-
fon: 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

Neuropátia központ a Szent lászló 
kórházban
Hazánk tizenharmadik ilyen intézményének avatását 
tartották szeptember 3-án, a neuropátia központokban 
évente több ezer beteg fordul meg.

Az elmúlt évtizedek során egyre nagyobb figyelmet kap a cukor-
betegség egyik súlyos szövődményének gyógyítása: Magyaror-
szágon 1998-ban hozták létre az első neuropátiával foglalkozó 
központot, és az ezt tanulmányozó interdiszciplináris tudományág 
is viszonylag fiatal.

Hazánkban körülbelül egymillió cukorbeteg él, azaz minden 
tizedik ember ebben a betegségben szenved, számuk pedig egy-
re növekszik. Közülük majd’ minden negyedik, körülbelül 240 
ezer fő lehet érintett neuropátiában, amely voltaképpen egy tartós 
idegrendszeri károsodás. A betegséget – egyesek szerint inkább: 
állapotot – az teszi különösen veszélyessé, hogy a páciens nem 
érez fájdalmat, semmilyen problémát nem észlel, hiszen éppen az 
ingerülettovábbítás, az idegrendszer károsodik. Ennek következ-
tében extrém esetben visszafordíthatatlan károkat lehet okozni a 
csontokban, ízületekben – ezt érzékeltetendő idéztek egy amerikai 
esetet, ahol egy kutya gazdája lábujját harapta le álmában, aki ezt 
csak felébredése után vette észre.

Ezekből következik, hogy nagyon fontos eme betegség mielőbbi 
megelőzése, ugyanis a páciensek 15 százalékánál alsóvégtag-am-
putáció válik szükségessé, amely azonban a megfelelő prevenci-
óval tíz esetből kilencben megelőzhető lenne. Ez a beteg életmi-
nőségének javítása mellett az egészségügy számára anyagi téren 
is megtakarítást jelenthet – egy ilyen műtét több orvos éves bérét 
fedezhetné –, így a megoldás a költségek szempontjából is „meg-

térülő beruházás”. Az átadáson jelen volt prof. dr. Vályi-Nagy Ist-
ván, a Szent István Kórház főigazgatója, prof. dr. Kempler Péter 
egyetemi tanár, a magyarországi első ilyen központ alapítója, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. számú Belgyógyásza-
ti Klinika képviseletében, valamint dr. Kádár Éva, aki a mobil 
kardiovaszkuláris diagnosztikai állomást és a Neuropad csomagot 
adta át a központokat évek óta támogató Wörwag Pharma Kft. 
ügyvezető igazgatójaként.

Budapesten kívül Szekszárdon, Nyíregyházán, Győrött, Pécsett 
és Debrecenben is működik már neuropátia központ, ezekben 
évente több ezer beteg fordul meg.
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Zsótér Olivér 2014. június 
11-én érkezett.

fEREncváROSI GólYAhíR

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

Mercsek Máté Krisztián 
2013. december 10-én 
született.
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