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Legnagyobb fesztiváljára készül a kerület 
Augusztus 25–28. között a Bakáts téren rendezik meg a kerület legnagyobb kulturális eseményét. A templom előtt 
felállított nagyszínpadon, illetve a Bakáts utcai dzsessz-színpadon minőségi produkciók lesznek láthatók világszínvo-
nalú művészek tolmácsolásában. A fesztivál részeként szombat és vasárnap délelőtt gyermekelőadásokkal várják az 
érdeklődőket, 27-én pedig megrendezik a IV. Ferencvárosi Nyílt Lecsófőző Bajnokságot és Lecsókóstolót is.

A Bakáts Feszt ötlete a korábban több mint 
egy évtizedig futó Ferencvárosi Nyári Játé-
kok (Fenyár) elnevezésű, közel egy hónapos 
rendezvénysorozat újraértelmezéséből 
született. Az idei rendezvény rövidebb, ám 
tartalmában és minőségében is magasabb 
színvonalú esemény lesz. A Bakáts Feszt 
programjai többnyire ingyenesek, csupán 
az esti nagy volumenű, világszínvonalú 
előadásokért kell napijegyet vagy négy-
napos bérletet váltani, amit diákoknak 

és nyugdíjasoknak, valamint kerületi la-
kosoknak rendkívül kedvezményes áron 
kínálnak. A belépők már a helyszínen is 
megvásárolhatók.  

A csütörtöki nyitónap rögtön egy nagysza-
bású koncerttel indul: a MÁV Szimfonikus 
Zenekar Carl Orff Carmina Buranaját adja 
majd elő a Liszt-díjas Strausz Kálmán ve-
zényletével, és a Magyar Állami Operaház 
szólistáinak közreműködésével.

Az Operagála szintén a népszerű komoly-
zenét hozza el az eseményre. Puccini, 
Rossini, Verdi és Saint-Saëns darabjait az 
ország egyik legjelentősebb nagyzenekara, a 
Concerto Budapest szólaltatja meg Kovács 
János Kossuth- és Liszt-díjas karmester 
vezényletével, az Operaház művészei: 
Kolonits Klára, Wiedemann Bernadett, 
Boncsér Gergely, Perencz Béla szólisták 
közreműködésével.

GoNdoskodó
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Az önkormányzat idén is biztosít 
tankönyvtámogatást, azonban az 
eljárás rendje átalakul.

INterjú
Mit profitálhat a kerület a FIABCI 
Prix d’excellence nagydíjának 
elnyeréséből? A választ megtudhat-
ják dr. Martos dánieltől.

A brit és az izraeli nagykövet is részt 
vett a roma holokauszt áldozatainak 
koszorúzásán.
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 Az önkormányzat napközis és ottalvós táborokat is szervezett a nyári szünet idején. Összeállítás a 6–7. oldalon

www.fotograczia.hu

Folytatás az 5. oldalon
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Még idén eltűnik a „Kisdzsumbuj”
A Gubacsi út–Kén utca sarkán lévő, több házból álló „Kisdzsum-
bujként” elhíresült épületegyüttes felszámolása 2012-ben kezdődött 
meg az életveszélyessé váló 3. számú épület lebontásával. A terület-
rendezés idén július 26-án a tömb egy újabb épületének lebontásával 
folytatódott, de elindult az utolsó, még álló ház bontásának előké-
szítése is, így várhatóan év végére eltűnik a Kén utca 3. szám alatti 
zárvány. A lepusztult, életveszélyes ingatlanban jogszerűen elő, azaz 
érvényes bérleti szerződéssel rendelkező lakók elhelyezésről – egy 
részüknek cserelakás, nagyobbik részüknek pedig pénzbeli térítés 
felajánlásával – Ferencváros Önkormányzata gondoskodott. 

A Kén utcai kísérleti munkáslakótelep házai 1897-ben épültek 
162 lakással. 1925-ben emeletráépítéssel újabb 96 szoba-konyhás, 
kamrával kiegészített otthon létesült, Fridrich Lajos főmérnök 
tervei alapján. A telep a 2014-ben lebontott Illatos úti Dzsumbujjal 
ellentétben sokáig viszonylag élhető volt, a lakók a közeli nagy-
üzemekben dolgoztak. A látványos műszaki és erkölcsi romlás  
az 1980-as évek második felétől, az önkényes lakásfoglalók tömeges 
megjelenéséve kezdődött.      V. L.

VárosFejLesztés

A IX. kerület szempontjából kiemelten fontos beruházásokról döntött a kormány
A Magyar közlönyben július 20-án megjelent, kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítéséről szóló 
kormányhatározat több ferencvárosi fejlesztést is tartalmaz.

Kiemelt projekt lesz a Galvani híd megépítése, az új dunai átkelő 
az Illatos út vonalában halad majd Csepelre és tovább Újbudára. 
A beruházás várhatóan az Illatos út és környékének felújítására is 
kiterjed majd, ami hozzájárulhat a környék logisztikai központtá 
alakításában.

Szintén kulcsprojekt lesz egy háromvágányú, korszerű elővárosi 
vasútvonal kiépítése két IX. kerületi megállóval (Danubius és Nép-
liget-Fradiváros) a Kelenföldi és a Ferencvárosi pályaudvar között, 
valamint a Déli vasúti összekötő Duna-híd átépítése. 

Elkészítik továbbá a Budapest-Ferencváros – Kelebia vasútvonal 
fővárosi nyomvonal-korrekciójának engedélyezési terveit. Felszá-
molják viszont a Soroksári út menti vasútvonalat, amely évtizedek 
óta akadályozza a Duna-parti fejlesztéseket. Ugyancsak felszámolják 
a HÉV-vonalat a Millenniumi Városközpontnál, a csepeli HÉV-et a 
fővárosi villamoshálózatba integrálják. A kormányhatározat tartal-
mazza még a ráckevei és a gödöllői HÉV fejlesztését és integrálását 
a fővárosi közlekedésbe, valamint a Kisföldalatti felújítását, illetve 
új szerelvények beszerzését is.

tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Fővárosi Önkormányzat építészeti értékvédelmi pályázatokat hirdet, melyek által 
három támogatási formát is kínál örökségvédelem alatt álló épületek értékőrző felújításának segítésére.

MŰEMLÉKI KERET 
Örökségvédelem (egyedi vagy területi mű-
emléki védelem, fővárosi vagy kerületi helyi 
védelem) alatt álló épületek pályázhatnak.
Támogatható:
• Főútvonalak mentén lévő épületek 

földszinti sávjának rendbetétele
• Közterületről látható homlokzatok 

helyreállítása
• Homlokzatokon lévő díszítmények 

(szobor, relief, majolika, mázas cse-
rép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, 
díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, 
spiálter stb.) restaurálása

• Különleges építészeti értéket képvi-
selő nyílászáró, terasz, tető, kapuzat, 
kerítés, előtető felújítása

Támogatási keret: 200 millió Ft
Támogatás mértéke:
• Fővárosi helyi védelem alatt álló épü-

leteknél maximum 80%
• Egyéb örökségvédelme alatt álló épü-

leteknél maximum 50%
Benyújtási határidő: 2016. október 28. 

24.00 óra.
Döntés: 2017. február 28-áig.

ÁLLAGMEGÓVÁSI PÁLYÁZAT
Örökségvédelem alatt álló társasházak, la-
kásszövetkezeti lakóépületek pályázhatnak.
Támogatható:
• Tartószerkezeti elemek (pl. erkély, 

függőfolyosó) felújítása
• Tető felújítása
• Utcai homlokzat és fa homlokzati 

nyílászárók felújítása, illetve cseréje
• Udvari homlokzat és fa nyílászárók 

felújítása, illetve pótlása
• Lépcsőház és közlekedők felújítása
• Udvar felújítása
• Nyílászárók műanyag nyílászáróra 

cserélése nem támogatható!
Támogatási keret: 165 millió Ft
Elnyerhető támogatás: munkarészenként 
legfeljebb az összköltség 50 százaléka.
Benyújtási határidő: 2016. december 2. 
12.00 óra.
Döntés: 2017. március 31-éig.

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI  
TÁMOGATÁS
Fővárosi, helyi védelem alatt álló épületek 
tulajdonosai pályázhatnak.
Támogatható:

• Kívülről látható, településképet megha-
tározó részek (teljes homlokzat, külön-
leges építészeti értéket képviselő nyílás- 
záró, terasz, tető, kapuzat, kerítés, 
előtető) felújítása

• Lakóközösség által közösen használt 
belső terek különleges építészeti értéket 
képviselő részeinek (kapualj, lépcsőház 
udvari homlokzat) helyreállítása

Támogatási keret: 135 millió Ft
Elnyerhető támogatás: a kivitelezési költ-
ségek maximum 80 százaléka.
Benyújtási határidő: 2016. szeptember 
30. 24.00 óra
Döntés: 2017. január 30-áig.
Valamennyi támogatás formája: utófinan-
szírozású, vissza nem térítendő támogatás.

További információ: www.budapest.hu

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
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Ferencvárosra fordíthatja a magántőke figyelmét 
az ingatlanfejlesztési nagydíj
Amint arról korábban már beszámoltunk, a ferencvárosi tömbrehabilitáció idén elnyerte a FIABCI Prix d’excellence 
nagydíját. A szakma „oscarjának” számító nemzetközi nívódíj, melynek 25 éves fennállása során elsőként díjaztak 
magyar pályázatot az úgynevezett Master Plan topkategóriában az ingatlanfejlesztési csúcsteljesítményeket ismeri el. A 
pályázat benyújtásának ötletgazdája Martos dániel, a FeV IX. zrt. vezérigazgató-helyettese volt. Vele beszélgettünk.

•	 1998-ban,	tehát	18	évvel	ezelőtt	Fe-
rencváros	már	nyert	a	FIABCI	hazai	és	
nemzetközi	pályázatán,	bár	akkor	még	
nem	a	Master	Plan	kategóriában.	Mi	a	
legfőbb	különbség	az	akkori	és	a	mos-
tani	pályázat	között,	és	miért	gondolta,	
hogy	ismét	itt	az	ideje	megmérettetni	a	
tömbrehabilitációt?	

Azért, mert az első pályázat óta olyan 
nagymértékű előrelépés történt a 

városrehabilitációban, ami indokolttá tette, 
hogy ismét nevezzünk, és bemutassuk a 
ferencvárosi modellt a világnak. A benyúj-
tás mellett szólt az is, hogy pályázni egy 
folyamatban lévő, azaz még nem lezárt 
projekttel lehetett. Az alapvető különbség a 
két pályázat közt pedig az, hogy korábban 
a rehabilitáció terveivel, most viszont az 
előző tíz év megvalósult eredményeivel, az 
úgynevezett nagyléptékű településfejlesztés 
kategóriában szálltunk versenybe. Azt is fon-
tos hangsúlyozni: ahhoz, hogy a nemzetközi 
megmérettetésen elindulhassunk, előbb a 
FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj 
Pályázatán kellett a legjobbak között végezni.
•	 Mennyire	fontos	kategóriája	a	Master	
Plan	a	FIABCI	Prix	d’Excellence-nek,	
és	kik	voltak	a	versenytársak?

A FIABCI Prix d’Excellence a legrangosabb 
ingatlanszakmai díj, a Master Plan pedig a 
csúcskategória – olyan, mint a legjobb film 
díja az Oscar-átadáson –, amelyre minden 
évben több tucat, több ütemből álló projektet 

neveznek. A győzelem – pláne ebben a kate-
góriában – azért is különösen nagy eredmény, 
mert a verseny alapvetően nem állami vagy 
önkormányzati, hanem magánerős beruhá-
zásoknak lett kitalálva. Ezért a pályázati 
kérdések nagy része is gazdasági vonatko-
zású volt, főleg azt firtatták, hogy mennyi 
profitot lehet realizálni általa. A második 
helyezett például egy több milliárd dollárból 
nagyjából 8000 lakást megépítő malajziai óri-

ásprojekttel indult, 
A mi esetünkben, 
fontos volt tehát 
kiemelni, hogy a 
tömbrehabilitáció 
nonprofit jellegéből 
adódóan nem a profit elérése a fő célunk. 
A ferencvárosi modell lényege az, hogy 
egyszerre mozgat meg magántőkét, önkor-
mányzati, fővárosi és Európai Uniós pén-
zeket. Ferencvárosban soha nem az anyagi 
haszonszerzés volt az elsődleges, hiszen 
az önkormányzat által a komfort nélküli 
lakásokban élők lakásmegváltására, illetve a 
rendkívül sokrétű szociális háló fenntartására 
fordított pénz eddig nagyjából nullszaldóssá 
tette a folyamatot. Az a növekmény pedig, 
amely az ingatlanok értékében, árában meg-
jelenik, egyértelműen a lakóknál realizálódik. 
•	 Mekkora	munkát	és	mennyi	időt	vett	
igénybe	a	pályázati	anyag	elkészítése?

Pályaművünk megalkotása közel fél évet vett 
igénybe. Ez idő alatt született egy 90 oldalas, 

40 fotóval illusztrált, igényesen kivitelezett 
kiadvány, amely megfelelt a szigorú formai, 
tartalmi követelményeknek. Az album része 
volt – a különböző mellékletek, tábláztok, 
kimutatások mellett – egy 5 oldalas pro-
jekt-összefoglaló is, melynek elkészítése 
talán a legnehezebb feladatunk volt, hiszen 
nem egyszerű 25 év munkájáról mindössze 
néhány oldalban írni. A pályázat beadásához 
ezen kívül egy 50 oldalas kérdéssort is meg 
kellett válaszolni, valamint egy egyperces 
bemutató kisfilmet is kellett készíteni. A 
verseny tisztaságát, pártatlanságát a világ 
egyik legnagyobb auditálló cége, a KPMG 
felügyelte. 
•	 A	díjátadó	ünnepséget	követően	azt	
nyilatkozta,	arra	számít,	hogy	az	elis-
merés	újabb	lökést	adhat	a	rehabilitáció	
folyamatának.	Érezhető-e	már	valami	a	
megélénkülő	befektetői	érdeklődésből?

A 2008-as gazdasági világválság után szin-
te teljesen megszűnt 
a korábban domináns 
magántőke jelenléte a 
ferencvárosi rehabili-
tációban is. Ellenben 
most úgy tűnik, hogy 
újra megjelentek a piaci 
befektetők: az irodaház- 
és szállodaépítések mel-
lett tíznél több lakóház-
építés zajlik jelenleg, 
vagy kezdődik el hama-
rosan kerületünkben. A 
rossz műszaki állapotú 
és jelentős építészeti 
értékkel nem bíró, ezért 

bontandó házakra kiírt pályázatokon ma már 
rendre a független ingatlanszakértők által 
megállapított összeget jóval meghaladó 
árajánlatok érkeznek. Korábban egy-egy 
épületet akár tízszer is meghirdettünk és 
nem volt rá jelentkező, mostanság viszont 
többen versenyeznek egy-egy ingatlanért. 
Sok esetben a kikiáltási árat jelentősen 
meghaladó ajánlatokat kapunk, ami a ko-
rábbi, még a válság előtti esztendőkre sem 
volt általánosságban jellemző. Így akár az 
is elérhető, hogy az ingatlanértékesítések 
a lakásmegváltások után képeznek olyan 
többletforrást, amelyet vissza lehet forgatni 
a tömbrehabilitáció további folytatásába.
 

V. L.

Dr. Martos Dániel 1984-ben született, 
azóta Ferencvárosban él. Középiskolá-
ba a Leövey Klára Gimnáziumba járt. 
Absolutoriumot, illetve diplomát az 
ELTE-n szerezett történelem, illetve po-
litológia szakon, ezt követően – 2015-ben 
– a Károli Gáspár Református Egyetemen 
végzett jogászként 2006-tól 2014. májusig 
önkormányzati képviselő volt, azóta a 
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 
Városfejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyet-
teseként tevékenykedik.

NÉVJEGY
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Kortárs irodalmi siker a kerületből
Fanyűvők – A nemzeti jeti címmel jelent meg az idei Ünnepi könyvhétre Villax richárd krimiregénye, amely máris 
nagy népszerűségre tett szert. A Ferencvárosban élő elsőkötetes szerzővel írásról, „kettős életről”, családról beszélget-
tünk.

•	 Hogyan	jutott	arra,	hogy	regényírásba	
fogjon?

Éppen az újságírással kacérkodtam, egy 
férfimagazinnak készítettem rejtélyekkel 
foglalkozó cikksorozatot. Szellemek, Loch 
Ness-i szörny és sok más misztikus ügy 
előkerült. Szembe jött velem a kérdés: 
vajon nekünk, magyaroknak van-e Loch 
Ness-i szörnyünk, jetink, vagy bármi más 
rejtélyes lényünk? Igen, van! Tartja magát 
egy legenda, mely szerint északi erdeinket 
egy, a Nagylábúhoz hasonló lény járja, ő a 
Fanyűvő. Miközben a cikk íródott, innen-
onnan áramlottak az információk, és összeállt 
bennem a könyv ötlete.
•	 Mennyi	ideig	tar-

tott	a	mű	megírása,	
és	mennyi	időt	vett	
igénybe	kiadót	ta-
lálni?

Megszakításokkal több 
mint két évig dolgoz-
tam a könyvön – új-
ságírás, bloggerkedés, 
civil munka, és végül, 
de elsősorban a csa-
lád mellett próbáltam 
előrehaladni a történet 
szövésében. Akik hal-
lottak róla, hogy mibe 
vágtam a fejszémet, 
szinte mind figyelmez-
tettek: bizony nagyon 
nagy az a fa. Hazánk-
ban szinte lehetetlen, hogy könyved jelenjen 
meg, ha csak nem elég vastag a bukszád, 
hangsúlyozták. Ehhez képest az utolsó pont 
kitétele után mindjárt lett kiadóm. 
•	 Regényében	visszaköszönnek	a	mai	
Magyarország	helyszínei,	alakjai,	ref-
lexei.	Mennyire	volt	célja	egy	olyan	
könyvet	írni,	amely	lenyomata,	tükre	a	
mai	állapotnak?

Teljes mértékben… De csak úgy, hogy ez a 
vonulat nem tolja ki a történetből a kalandot, 
a szerelmet, a misztikumot, hanem egyfajta 
háttérzeneként működik. A Fanyűvők egy 
misztikus horror-krimi, szerelmi szállal és 
némi társadalomkritikai éllel.
•	 Úgy	tudom,	már	írja	is	a	következő	
könyvét.	Miről	fog	szólni?	

Ha a Fanyűvők hungarohorror, akkor az új 
könyvemet „lelki sci-fiként” határozhatnám 
meg. Egy nem szokványos időutazásos tör-
ténet lesz, persze itt is jól felrúgom a műfaji 
szabályokat. Kellemes gond, hogy nem tudok 

haladni vele, mert időközben kaptam egy 
megtisztelő felkérést egy 1956-ról szóló 
antológiában való részvételre. A kötet célja, 
hogy az úgynevezett szórakoztató irodalom 
eszközeivel hozzuk közelebb a forradalom 
szellemiségét az emberekhez, a fiatalokhoz. 
Fájdalmamra, egyelőre többet nem árulha-
tok el, de a szerzők közt olyan nevek mellé 
kerül az enyém, hogy nem is szabad rájuk 
gondolnom, különben félő, leblokkolok. 
Családunkban jó pár ’56-os történet ke-
ring, boldog vagyok, hogy otthonra lelnek 
egy ilyen kötetben. Ráadásul Ferencváros 
díszletadó városrészként lesz jelen: a Kilián 

laktanya, a Ferenc körút, a Bakáts tér mind 
a helyszínek között szerepel.
•	 Mióta	lakik	kerületünkben,	és	mennyire	
vált	ferencvárosivá?

Az ezredforduló óta élek Középső-Ferenc-
városban. Igaz, nem volt sok választási 
lehetőségem, mégis örültem az önálló lakha-
tásnak, no és volt egy személyes jó érzésem 
is a IX. kerülettel kapcsolatban: nagyapám 
nyolcéves korom óta „hurcibált” a Fradi 
labdarúgó-mérkőzéseire. Igazság szerint 
már nagyon várjuk, hogy a rehabilitáció a 
mi házunkat is bekebelezze. Jól körbelőttek 
minket – ez személyes pech –, de látom, 
hogy a változást nem lehet megállítani. 
Szeretnénk Ferencvárosban maradni, nem 
csupán azért, mert ennyi idő után minden 
ház előre köszön, hanem mert kislányom 
most lesz harmadikos a Telepyben. Szeret 
oda járni, és mi is nagyon jó sulinak tartjuk.

•	 Civil	foglalkozása	meglehetősen	távol	
esik	az	írói	hivatástól.	Nem	jelentett	ez	
akadályt?	

Leleplezem magam: villanyóra-leolvasóként 
működöm a hétköznapokban. A látszat csal, 
ha ez távolinak tűnik az írói ténykedéstől. 
Magam osztom be az időmet, adódnak lyu-
kas óráim is, amikor ha nem is kávéházba, 
de egy gyorsétterembe be tudok ülni leírni 
felgyülemlett gondolataimat. 
•	 Hogyan	reagáltak	irodalmi	tevékenysé-
gére	munkatársai,	főnökei?

A közvetlen főnököm azonnal megvásárolta 
a Fanyűvőket. Nem engedte, hogy ingyen 
adjam, nem volt apelláta. A többiek közül is 
sokan támogattak, de annak is örülök, amikor 
azt tapasztalom: ugyanolyan kollégának 
tekintenek, mint eddig. 
•	 Tanácsolja-e	másoknak,	hogy	próbál-

kozzanak	az	írással,	vagy	más,	szakmá-
juktól	távolinak	tetsző,	de	őket	érdeklő	
területtel?

Feltétlenül. Az írás örömforrás, független 
attól, milyen utat jár be az elkészült mű. 
Fontos, hogy az embernek legyen valamilyen 
tevékenysége valahol a hobbi és a szenvedély 
közt félúton, máskülönben belesavanyodunk 
az életbe.
•	 Kérem,	meséljen	valamit	a	családjáról!
Két gyermekemet a könyv néhány jelene-
tében egy-egy pillanatra felvillantom mint 
az egyik szereplő gyermekeit. Sajnos éppen 
egy maffiózó családba kerültek be ily módon, 
ezért a regénybeli apaságukat nem vállalom. 
Ha gyermekeim vannak – nyolcéves lány, 
négyéves fiú – akkor feleség is, aki elég jól 
tolerálja a bogaraimat. Az ilyesféle, tulaj-
donképpen egész embert kívánó tevékeny-
séghez, mint az írás egyébként is fontos a 
stabil hátország, máskülönben nincs meg a 
szükséges koncentráció.
•	 Engedje	meg,	hogy	megkérdezzem:	ez	a	
valódi	neve,	esetleg	írói	álnév?	

Villax Richárd a becsületes nevem. Az a 
vicces, hogy bár a Fanyűvőkhöz egy magya-
rosabb írói álnevet választottam, a kiadóm 
hallani sem akart róla. 
•	 Igazán	különleges	hangzású.	Tudja,	
honnan	származik?

A nevelőnagyapám próbált utánajárni a 
történetnek, és kiderült, hogy a család em-
beremlékezet óta Magyarországon él, de a 
név hangzása alapján azt feltételezem, az 
ősök valahonnan francia földről érkezhettek.

M. K.

kuLtúrA
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A szervezők a nép-, illetve világzenének is kiemelt figyelmet 
szenteltek: a Magyar Állami Népi Együttes Kárpátalja életét idézi 
a nagyközönség elé. Az előadás a magyar néptáncművészet tör-
ténetében is egyedülálló lesz: a Kárpátokban és annak közvetlen 
közelében élő sokféle nép tradicionális kultúráját egy antológia ke-
retében soha nem mutatták még be. Külföldön az egyik legismertebb 
magyar zenekar a Söndörgő, amely a délszláv népzene rendkívül 
változatos és gazdag világát szólaltatja meg egyedi stílusban, tam-
burára épülő, fúvós- és ütőhangszerekkel, valamint harmonikával 
vegyített hangszereléssel. A neves zenei előadók sorát gyarapítja 
a Talamba ütőegyüttes is, amely műfajában az egyik legjobbnak 
számít a világon.

A Bakáts Feszten virtuális világkörüli útra repítik el a közönséget, 
számos zenei stílust megjelenítenek majd, az afrikai törzsi dalla-
moktól kezdve a spanyol muzsikán át egészen a magyar népzenéig. 
A rendkívül élvezetes és könnyen átélhető produkció fontos és 
különleges eleme a rendezvény kínálatának. A rendezvény a ko-
rábbi Humor- és Borfesztivált is magába olvasztotta, ezt a vonalat 
olyan neves és elismert művészek jelenítik meg, mint a magyar 
abszurdhumor népszerű képviselője, Laár András, vagy a leghíre-

sebb magyar mesemondó, Berecz András, aki játékos, kacagtató 
stílusban előadott történeteibe mindig csempész elgondolkodtató 
tanulságokat is. A fesztiválon saját utcát kap majd a dzsessz és a bor: a 
szombat és vasárnap délelőtt gyerekelőadásoknak otthont adó Bakáts  
utcai színpad esténként a dzsesszzenészek terepévé változik át. A 
dzsesszdallamokat olyan művészek fogják előadni, mint a számos 
nemzetközi elismerést elnyert Pátkai Rozina, a Junior Príma-díjas 
Oláh Dezső triója, amely komolyzenei feldolgozásokat is bemutat 
majd, de érdekes előadással készül a 22 éves kora dacára elismert 
és sikeres zenésznek számító Balogh Tomi, valamint a Kinczel Trió 
is, amely a mainstream dzsessz határmezsgyéjén bátran kalandozó 
művészekből áll.                T. D.

BAKÁTS FESZT
FERENCVÁROS LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJA A KERÜLET SZÍVÉBEN

2016. augusztus 25–28. 
BAkáts tér – BAkáts utCA

NAGYszÍNPAd

Augusztus 25. (csütörtök):
20.00: CArL orFF: CArMINA BurANA
Közreműködik: MÁV Zenekar 
Vezényel: Strausz Kálmán
Szólisták: Sáfár Orsolya, Horváth István,
Szegedi Csaba
Kórus: Budapesti Stúdió Kórus

Augusztus 26. (péntek): 
16.00: LAár ANdrás
18.00: tALAMBA ÜtŐeGYÜttes –  
            TOUR DE DRUMS
20.00: MáNe (Magyar Állami Népi Együttes) 
             – Megidézett Kárpátalja, Hágókon  
             innen és túl 

Augusztus 27. (szombat)
18.00: BereCz ANdrás
20.00: sÖNdÖrGŐ 

Augusztus 28. (vasárnap) 
20.00: „oPerAGáLA” – Népszerű részletek  
             Puccini, Rossini, Verdi és Saint-Saëns 
             operáiból.
Közreműködik: Concerto Budapest 
Vezényel: Kovács János
Szólisták: Kolonits Klári, Wiedemann  
Bernadett, Boncsér Gergely, Perencz Béla

jAzz szÍNPAd – BAkáts utCA

GYerMekProGrAMok
Augusztus 27. (szombat) 
10.00–11.00: Mesemalac – a Batyu Színház 
                       meseműsora  

Augusztus 28. (vasárnap) 
10.00–11.00: Az elvarázsolt fazék 
– a Magyar Zenés Színház meseműsora

dzsesszkoNCertek
Koncertkezdés: 21.30
Augusztus 25. (csütörtök) oláh dezső trió 
Közreműködnek: Oláh Dezső – zongora, Oláh 
Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
 
Augusztus 26. (péntek) kinczel trió 
Közreműködnek: Kinczel Dániel – zongora, 
György Attila – bőgő, Paizs Attila – dob

Augusztus 27. (szombat) Balogh tomi 

Augusztus 28. (vasárnap) Pátkai rozina
Közreműködnek.: ifj. Tóth István – gitár, 
Ávéd János – szaxofon

BAkáts utCA – „BorutCA”

Bemutatkoznak Magyarország borvidékeinek 
neves borászai

VerseNY

szoMBAtoN 11 órától:
III. FERENCVÁROSI LECSÓFŐZŐ  
BAJNOKSÁG ÉS LECSÓKÓSTOLÓ 

jeGYértékesÍtésI INForMáCIó

Jegyek kaphatók 2016. július 18-ától a 
Ferencvárosi Művelődési Központ jegypénz-
tárában hétfőn, kedden, szerdán és pénteken: 
08.00 és 16.00 óra között, csütörtökön 08.00 
és 18.00 óra között; valamint az összes ismert 
jegyirodában, az Interticket országos hálóza-
tán, illetve a helyszínen.

A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
Internetes jegyvásárlás: www.jegy.hu. 
jegyárak: 
A 20.00 órakor kezdődő koncertekre
NAPIJEGY a Nagyszínpad programjaira:  
2000 Ft
BÉRLET a négy napra: 6000 Ft 
kedvezmények:
Ferencvárosi lakosok (lakcímkártya bemuta-
tásával), nyugdíjasok és diákok részére
NAPIJEGY a Nagyszínpad programjaira: 
500 Ft 
BÉRLET a négy napra: 1500 Ft 

A fesztivál időtartama alatt a többi program 
INGYENESEN látogatható!

A programváltozás jogát fenntartjuk! További információ: www.ferencvaros.hu, www.fmkportal.hu 

söndörgőFolytatás a címlapról:
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Táborozás minden szinten
A nyári iskolai szünet idején sok szülőnek okoz fejtörést, hogyan biztosítsa gyermeke felügyeletét. Ferencváros Önkor-
mányzata augusztus 19-éig két kerületi iskolában szervezett napközis tábort, a mozgékonyabb gyerekek pedig a sport-
tábort is választhatták. A vízpartra vágyókból sem volt hiány: több száz ferencvárosi diák fordult meg a balatonlellei 
üdülőben. Valamennyi nyaralási lehetőséget színes programkínálat, kirándulások és szabadidős aktivitások jellemezték.

Az önkormányzati táborok ingyen 
fogadják a gyerekeket, a szülők-
nek csupán az étkezés költségét 
kell megtéríteniük. Míg Belső- és 
Középső-Ferencváros diákjai idén 
a Telepy Károly iskola táborába 
jelentkezhettek, a József Attila-la-
kótelepen élőket a Weöres Sándor 
iskola várta.

– A napközis tábor azoknak a 
családoknak jelent nagy segít-
séget, ahol a szülők munkájuk, 
illetve anyagi helyzetük miatt nem 
tudnak más módon felügyeletet 
biztosítani gyermekük számára 
– mondta Kincses Edit, a Telepy 
táborvezető tanára. A szülőkhöz 
igazodott a nyitva tartás is: 8 hé-
ten keresztül 8–16 óráig folyt a táboroztatás, de az elfoglaltabbak 
ügyeleti időben: 7 és 8, illetve 16 és 17 között is hozhatták-vihet-
ték gyermeküket. A Telepyben naponta 70–80, főleg alsós tanulót 
foglalkoztattak a pedagógusok, akik igyekeztek a legváltozatosabb 
programokkal fejleszteni őket. 

A tantermekben és az udvaron kézművesség, gyöngyfűzés, varrás, 
sakk, társasjáték, origami, festés, színezés és gyurmázás közül 
választhatnak a gyerekek, az iskola fejlett sportinfrastruktúrájának 
köszönhetően pedig kosárlabdázni, focizni, tollaslabdázni, aszta-
liteniszezni és ugrálókötelezni is lehet. A táborozók azonban nem 
csupán az intézmény falain belül tölthették el idejüket: a Molnár 
Ferenc Általános Iskola uszodájába úszni jártak, kéthetente pedig 
buszos kiránduláson vehettek részt. A gyerekek megjárták a diósjenői 
szabadidőparkot – ahol erdei játszótér, sportpálya és minigolf fo-
gadta őket –, a ráckevei strandot, augusztusban pedig vadaspark 
várt rájuk. – A kisdiákok a Kerekerdő parkban csütörtökönként 
bábelőadást néztek, a legnépszerűbb program pedig a IX. kerületi 
tűzoltóságon tett látogatásunk volt – jegyezte meg Kiss Alexandra 
tanítónő. 

A József Attila-lakótelepen 
működő Weöres Sándor Általá-
nos Iskola tábora hasonló prog-
ramokkal fogadta a környéken 
lakó gyerekeket. Az intézmény 
sportbajnokságokat is rendezett 
labdarúgás, pingpong, ugrálókötél 
és hullahoppkarika kategóriákban, 
a dobogósokat pedig minden heti 
turnus végén elismerték. – Játszó-
terezünk, kirándulunk, röpizünk, 
tollasozunk, és még táncolni is 
lehet. Már a barátnőmet is meg-
hívtam ide, olyan jó hely – lelkendezett a 8 éves Nóri. A Weöres 
iskola táborvezetője, Leicht Olga elmondta, náluk 6–14 éves kor 
közötti tanulók vannak együtt, a különböző életkor pedig fejlesztő 
hatást gyakorol rájuk. – A gyerekek megtanulnak alkalmazkodni 
egymáshoz, csapatban dolgozni. A nagyok segítenek a kicsiknek, 

azok pedig példát vesznek az idősebbekről – tette hozzá. A vezető 
szerint manapság egy átlagos gyerektáborért 30–40 ezer forintot 
is elkérnek, ezért az önkormányzat által támogatott napközis tá-
bor komoly segítséget jelent a szűkösen élő családok számára is. 
Itt a szülők mindössze 460 forintot fizetnek naponta gyermekük 
ellátásáért, de a hátrányos helyzetű családok esetében a tábor akár 
ingyenes is lehet. 

Sportolva játszani az igazi
Ferencváros idén rendezte meg először kétszer egyhetes napközis 
sporttáborát azoknak a hátrányos helyzetű diákoknak, akiknek 
fontos a mozgás. A fiatalok számos sportágat űzhettek a Vendel 
Sportcsarnokban, úszni pedig a Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszodájába jártak. – Azért szerveztünk a sport köré is egy tábort, 
mert a gyerekeknek év közben nincs lehetőségük mindent olyan 
sportágat kipróbálni, ami érdekli őket – mondta el Klenóczky Beáta 
sportreferens.

A kétszer egy hét alatt először az alsósok, majd a felsősök spor-
toltak a 16 óráig tartó táborban. A nap 9 órakor indult egy könnyű 

reggelivel, majd irány a sport-
pálya vagy az uszoda. Délben a 
gyerekek a Veranda étteremből 
hozatott ebéddel lakhattak jól, 
majd rövid szieszta után foly-
tatódott a játszva sportolás. – A 
kerületi iskolákból érkező diákok 
röplabdáztak, kosárlabdáztak, fo-
ciztak, pingpongoztak, birkóztak 
és talajgyakorlatokat tanulhat-
tak szaktanári felügyelettel, így 
mindenki számára adott volt a 
fejlődés lehetősége – mesélte 
Gencsev Plámenné táborvezető. A 

forróságban az uszodába járás jelentette a felüdülést, ami nemcsak 
szigorú oktatással, hanem sok játékkal is telt. A teljesen ingyenes 
táborban 2–3 pedagógus foglalkozott 20–25 gyerekkel, akik az egy-
hetes turnusok végén bemutatták a tanultakat. A sportban megfáradt 
gyerekek kézműves foglalkozásokkal is elfoglalhatták magukat. 
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Nekünk a Balaton a Riviéra
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Köz-
pont (FIÜK) minden esztendőben megrende-
zi a Balatonlellei Gyerektábort, ahol 8 napos 
turnusokban váltják egymást a ferencvárosi 
iskolások, de a kerület testvérvárosaiból 
érkező tanulók is nyaralhatnak itt.

Tamás Margit, a FIÜK munkaügyi vezetője 
arról tájékoztatott, a lellei táborban tavaly 
900 gyermek fordult meg, várhatóan ez a 
szám idén is hasonló nagyságú lesz. – A 
Telepybe sok hátrányos helyzetű diák jár, 
akinek ez az egyetlen lehetősége a nyaralásra, 
a balatonlellei ugyanis az egyik legolcsóbb 
vízparti tábor – mondta el Törőcsik Judit, 
az iskola pedagógusa. A csoportok a stran-
doláson és a pedagógusok által szervezett 
játékos foglalkozásokon túl Boglárra és 
Keszthelyre kirándultak, vitorlás hajóval 
utaztak, cirkuszba, vidámparkba mentek, 

gokartoztak és színházi előadáson vehettek 
részt. Ezeken kívül diszkót, karaokeversenyt, 
„Ki Mit Tud?”-ot és vetélkedőket szervez-
tek a számukra, de a sport sem marad ki a 
nyaralásból. 

A lellei vakáció a Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskola diákjai számára sajnos 
félbeszakadt, ugyanis a július végi turnus-
ból 21 fő – köztük tanárok is – rosszul lett, 
ezért az ötödik napon a táborvezető úgy 
döntött, véget vet az üdülésnek. A hányással, 
hőemelkedéssel járó megbetegedést bejelen-
tették az ÁNTSZ-nél. A népegészségügyi 
szolgálat járványügyi szakemberei a hely-
színre érkezve mintát vettek az ételekből, 
illetve a betegektől, hogy kiderítsék, mi 
okozta a fertőzést. A vizsgálati eredmény 
lapzártánkig ugyan nem érkezett meg, de 
az ÁNTSZ azt már megállapította, hogy 
az ételminta-vizsgálat eredménye negatív 

lett, tehát nem ételmérgezésről van szó. – A 
legvalószínűbb, hogy a calici vírus felelős a 
megbetegedésekért. Ezt akárki behozhatta a 
táborba, hiszen a betegség lappangási ideje 
5–10 nap – tájékoztatott Tamás Margit, aki 
mindenkit megnyugtatott, a 2,5 napra elma-
radt étkezési díj, illetve a meg nem valósult 
programokra befizetett összeg visszajár a 
szülőknek, amit szeptemberben térítenek 
meg számukra.

Játék szerdán, csütörtökön 
Június végétől augusztus közepéig minden 
szerdán a József Attila-lakótelepi Nagyját-
szótérre, csütörtökönként pedig a középső-
ferencvárosi Kerekerdő parkba várták a 
legkisebbeket. Az FMK programsorozatában 
gyermekszínházi előadásokkal és kézműves 
foglalkozásokkal szórakoztatták a városban 
vakációzó csemetéket.      T. D.

IFJÚSÁG

Tájékoztatás a 2016/2017. tanévi tankönyvtámogatás változásairól
Ferencváros Önkormányzata évek óta igyek-
szik a szülők iskolakezdéssel járó anyagi 
terheit csökkenteni tankönyvtámogatással 
és füzetcsomag biztosításával. A közne-
velésben történt törvényi és rendszerbeli 
változások miatt szükségessé vált a ferenc-
városi tankönyvtámogatás rendszerének 
felülvizsgálata, aktualizálása. Ferencváros 
Önkormányzata továbbra is változatlan 
mértékben biztosítja a támogatást, azonban 
az eljárás rendje átalakul a kerületi állandó 
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 
iskolában tanuló azon gyermekek számá-
ra, akik kerületi működtetésű köznevelési 
intézményben folytatják tanulmányaikat 
5–12. évfolyamokon. 

A változás legfontosabb eleme, hogy a 
korábbi gyakorlattól eltérően – amikor 
is az iskola bonyolította le az eljárást – a 
2016/2017-os tanévre vonatkozóan a szülő-
nek, törvényes képviselőnek kell igényelni 
a támogatást a kitöltött kérelemnyomtatvá-
nyon a gyermek osztályfőnökén keresztül, 
vagy a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodáján (Lenhossék u. 
24–28.), illetve a hivatal bármelyik ügyfél-
szolgálatán (Bakáts tér 14., Toronyház u. 
3/B, Ecseri út 19.). A kérelmet 2016. október 
31. napjáig lehet benyújtani, elmulasztása 
esetén a támogatást az önkormányzat nem 
tudja biztosítani!

A másik fontos változás, hogy míg ko-
rábban az önkormányzat a tankerületen 
keresztül közvetlenül fizette ki a tankönyvek 
árát a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nek 
(KELLO), addig ebben a tanévben a ké-
relmezőnek kell előre kifizetni azt, és csak 
a támogatási kérelem benyújtását, illetve 

annak rövid időn belüli elbírálását követően 
téríti meg az önkormányzat a költséget a 
rendeletében meghatározott összeg erejéig.  

A KELLO augusztusban szállítja ki a 
tankönyveket az iskolákba, melyeket a 
diákok saját oktatási intézményükben 
kapnak meg. Az 1–4. osztályosok és a rá-
szorulók – állami támogatással – ingyenesen 
kapják a tankönyveket, a többi tanuló a 
leszállított tankönyvei mellé az átadás-
átvételi bizonylattal és a számlával együtt 
egy csekket is kap, melyet a szülőknek 
2016. szeptember 15-éig készpénzzel vagy 
bankkártyával bármely postahivatalban, is-
kolakezdési utalvánnyal pedig a www.kello.
hu honlapon feltüntetett postahivatalokban 
lehet kiegyenlíteni. Banki átutalással: a 
KELLO 64400068-30107825-11100049 
számú számlájára. Banki átutalás esetén 
a közleményben mindenkor szerepelnie 
kell a tanuló nevének és 11 jegyű oktatási 
azonosítójának.

Az egyházi fenntartású köznevelési in-
tézmények esetében a támogatás formája 
változatlan marad! 

A tankönyvtámogatással kapcsolato-
san bővebb információ olvasható, vala-
mint a kérelemnyomtatvány letölthető a  
www.ferencvaros.hu/tankonyvtamogatas 
weboldalról.

A támogatás folyószámlára történő uta-
lással – annak hiányában – postai úton 
kerül kifizetésre.

A támogatással kapcsolatban további 
információ kérhető az alábbi elérhető-
ségeken:

Humánszolgáltatási Iroda:
215-1077/459-es vagy 465-ös mellék,  

humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.
A rendelet teljes szövege, valamint mel-

léklete megtalálható a ferencvaros.hu/
tankonyvtamogatas oldalon.

A tankönyvek megvásárlásához biztosí-
tott önkormányzati támogatás maximális 
mértéke:

• 5. évfolyam 19 200 Ft/fő
• 6. évfolyam 15 500 Ft/fő
• 7. évfolyam 20 600 Ft/fő
• 8. évfolyam 19 100 Ft/fő
• 9. évfolyam 29 000 Ft/fő
• 10. évfolyam 25 700 Ft/fő
• 11. évfolyam 24 000 Ft/fő
• 12. évfolyam 18 800 Ft/fő
A IX. kerület közigazgatási határán kívül 

működő köznevelési intézményben tanulók 
részére a tankönyvek megvásárlásához 
biztosított önkormányzati támogatás ma-
ximális mértéke:

• 5–8. évfolyamon 10 000 Ft/fő

Próbálkozó gyermek

– Papa, mama, nem vehetnénk inkább szá-
mítógépes játékot a tankönyvtámogatásból?

GoNdoSkodó fErENcVÁroS
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Touch down zöld-fehérben
Két évvel ezelőtt a mezőny végén kullogott a harmadosztályú amerikaifutball-
bajnokságban a Budapest Eagles, amely Ferencvárosban edz és játssza hazai 
mérkőzéseit. Azóta nagyot fordult a világ a zöld-fehérekkel, a nemrég véget 
ért 2015/16-os évadban megnyerték a küzdelemsorozatot, és az őszt a  
Divízió I-ben kezdik.

A Budapest Eagles nevű amerikaifutball-
klubot 2009-ben alapították. Lelkes fiatalok 
játszottak zöld mezben, különösebb ered-
mények nélkül. Két esztendeje azonban új 
vezetése lett az egyesületnek, és jelentősen 
megváltozott a szakmai munka is.

– Az alapcsapat ma is ugyanaz, mint ami-
kor átvettük a klubot, igaz, érkezett néhány 
új játékos – magyarázta Polgár Andrea 
csapatvezető. – A legfontosabb változás, 
hogy azóta hét edző dolgozik a felnőttekkel  
és az utánpótláskorúakkal. Mivel a tagdí-
jakból tartjuk fenn magunkat, mindannyian 
a sportág iránti szeretetből foglalkoznak 
a csapatokkal. A Könyves Kálmán körúti  
Siketek Sporttelepen összesen mintegy 
hetvenen vesznek részt a felnőttek, illetve a  
juniorok és serdülők edzésein, közülük 
többen a kerületből járnak a tréningekre.

A színvonalas szakmai háttér már az első 
idényben meghozta gyümölcsét: az Eagles 

bronzérmes lett. Aztán a legutóbbi bajnoki 
szezonban a felnőttegyüttes valamennyi 
mérkőzését megnyerte. Az alapszakaszban 
146 pontot szereztek a Sasok és csupán ha-
tot kaptak. Az elődöntőben a Szombathely 
Crusherset 40-2-re verték, majd a fináléban, 
Székesfehérvárott 35-13-ra győzték le  
a hazai gárdát, a Fehérvár Enthronerst.

Az utánpótlásban még nem teljes a lét-
szám, ezért az U19-es és az U17-es baj-
nokságban a fehérváriakkal közös csapatot 
indított az egyesület. Az idősebbek harma-
dikok lettek, míg a „kicsik” bajnoki címet 
nyertek.

– Sehol nem dolgozik annyi edző együtt, 
mint nálunk – mondta Boda Gábor, a bajnok 
felnőttek mestere. – Minden csapatrésszel 
külön is foglalkoznak a szakemberek, és ez 
nagyban hozzájárult az eredményeinkhez.  
A sportág hazai életében nagy jelentősége 
van, hogy idén megalakult a juniorválogatott, 

melynek kapitánya Boda Gábor lett, ami 
nagy szakmai elismerés. Augusztus végén 
lesz a válogató, ősszel pedig már mérkőzé-
seket játszik az gárda. Ami pedig a Budapest 
Eaglest illeti, a zöld-fehérek szeretnének 
előrelépni a következő szezonban is, cél a 
feljutás az élvonalba, a HFL-be.

M. S.

Ferencvárosi sikerek a szervátültetettek Európa-bajnokságán
Kilencedik alkalommal rendezték meg július 10–17-ig a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságát, 
melynek ez évben Finnország adott otthont. Az eseményre 24 országból közel 500 szervátültetett versenyző érkezett. A 
magyar válogatott 45 fős keretéből tizennyolcan (11 felnőtt és 7 gyermek) a Trappancs Egyesület sportolói voltak. 

Az Eb-n a Trappancs Egyesület színeiben, Ferencváros Önkor-
mányzatának anyagi támogatásával három IX. kerületi sportoló is 
képviselte hazánkat: Jakab Ivett 24 éves, 8 éve májátültetett, a sikeres 
transzplantációt követően kezdett el teniszezni. Évek óta sikerrel 
szerepel hazai és nemzetközi versenyeken, mind a Szervátültetettek 

Világbajnokságán, mind a Szervátültetettek Európa-bajnokságán állt 
már dobogón. A 2016-os megmérettetésről három aranyéremmel 
térhetett haza: egyéniben megszerezte a korosztályos Európa-bajnoki 
címet, majd a női és a vegyespáros versenyeken is az élen végzett.

Bogyor Tünde 25 esztendős, 11 éve veseátültetett, évek óta teni-
szezik, ő is sikerrel szerepelt már nemzetközi viadalokon. Az idei 
Európa-bajnokságról két ezüstérmet hozott el: az egyéni és a páros 
teniszverseny után is dobogóra állhatott.

Domonkos Ádám (képünkön), a Bakáts téri Ének-Zenei Általános 
Iskola tanulója augusztusban lett 13 éves, 12 esztendeje májátülte-
tett. Magyarország legfiatalabb transzplantált fiú sportolója a két 
évvel ezelőtti Európa-bajnokságon háromszor állhatott a dobogó 
tetején. Akkori teljesítményét túlszárnyalva idén négy aranyérmet 
szerzett (50 és 100 méter mellúszásban, illetve 50 és 100 méter 
gyorsúszásban).

Két fradista Rióban
 A brazíliai Rio de Janeiróban 
zajló XXXI. nyári olimpián 160 
magyar sportoló küzd/küzdött 
a sikerekért. Közülük ketten a 
Ferencvárost képviselik.

A vízilabda-válogatott korábban el-
kényeztette a szurkolókat, a kétezres 
években háromszor nyert zsinórban 
aranyérmet. Az utolsó diadalnak, a 2008-
as pekingi győzelemnek részese volt 
Varga Dániel, aki 2012-ben tagja volt 
az ötödik helyen végzett gárdának is. A 
201 cm-es, 33. születésnapját szeptem-
berben ünneplő pólós 2005 óta szerepel  
a válogatottban, az előző bajnoki sze-
zon végén pedig bejelentette, hogy a 
Ferencvároshoz igazol. Lapzártánkig a 
csapat valamennyi mérkőzésén játszott.

A birkózók közül a 33 éves Bácsi 
Péter ősfradistaként lépett szőnyegre 
lapzártánk után. A kitűnő sportember 
2008-ban, Pekingben ötödik lett a 74 
kg-os súlycsoportban, négy esztendővel 
később, Londonban első mérkőzésén 
szalagszakadást szenvedett, és feladta a 
küzdelmet. Idén harmadszor is kiharcolta 
az indulás jogát, ezúttal a 75 kg-osok 
mezőnyében állt rajthoz.

(m)

Ismét családi napot tartanak a Népligetben
Immár ötödször rendezi meg az Albert Flórián Labdarúgó Után-
pótlás és Sport Alapítvány a Fradi Családi Napot augusztus 28-án. 
A klub 19 szakosztálya a Népligeti Sporttelepen 9–17 óra között 
várja az egyesület és a sport iránt érdeklődőket. A bemutatókon 
kívül toborzókat is tartanak a gyerekeknek különböző sportágakban.

Az ingyenes családi napra kilátogatók számos jelenlegi és korábbi 
FTC-sportolóval találkozhatnak, a mozogni vágyók pedig különféle 
sportprogramok, illetve játékok közül választhatnak. A szervezők 
az egészséges életmód népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektet-
nek. A Fradi Családi Nap házigazdája ismét Várkonyi Attila, azaz  
DJ Dominique lesz.

Kettős triatlonsiker
Nagy sikert értek el a Ferencváros 
sportolói a triatlon hosszú távú orszá-
gos bajnokságon. A nők versenyének 
eredményhirdetésén egyéniben és 
csapatban is a zöld-fehéreknek szólt 
a taps.

A hagyományosan Nagyatádon megrendezett 
hosszú távú bajnokságon a női mezőnyben 
Hajnal Adrienn, az FTC „vaslánya” volt a 
leggyorsabb. A 3,8 km-es úszás után még 
többen is megelőzték, ám a 180 km-es kerék-
pározást követően már a harmincéves Hajnal 
volt az élen. A helyzet a maratoni futótáv után 
sem változott, és a Ferencváros versenyzője 
10:37:41-es idővel, magabiztosan, csaknem 
húszperces előnnyel szerezte meg a bajnoki 
címet. Kiemelkedő teljesítményéhez csak 
annyit: több mint két órával javította meg 
addigi legjobbját.

A felnőtt női csapatversenyben az egyéni 
eredmények alapján hirdettek győztest. 
Hajnal Adrienn mellett Kemecsei Dóra és 
Antal Szilvia alkotta a ferencvárosi triót, 
amely több mint másfél órával ért el jobb 
időt a második helyezettnél.      (m)

Öt év után visszatértek
Visszalépett a futsal NB I küzdelmeitől a Vasas, így a piros-kékek helyett ősztől 
a Ferencváros szerepel az élvonalban. A zöld-fehérek öt év után tértek vissza a 
legmagasabb osztályba.

A Ferencváros futsalcsapata 2011-ben bronzérmes lett az NB I-ben. Azon a nyáron azon-
ban szétesett az együttes, mert a játékosok más klubokba igazoltak. Az FTC nem adta be 
nevezését a következő élvonalbeli bajnokságra, azóta az NB II-ben szerepelt. Legutóbb 
remekül játszottak a fiúk, az alapszakaszt toronymagasan megnyerték, ám a rájátszás 
nem sikerült, így nem jutottak fel a legjobbak közé. A Magyar Kupában az elődöntőig 
meneteltek a ferencvárosiak.

Nemrég derült ki, hogy az NB I-es tagságát az osztályozón megőrző Vasas nem vállalta 
a szereplést, és visszalépett. A versenykiírás alapján a szövetség – mint a legjobb helyen 
végzett nem feljutó csapatot – a Ferencvárost kérte fel az indulásra, a zöld-fehérek pedig 
örömmel mondtak igent. A Fradi új szakembert szerződtetett a kispadra. A népligetiek edzője 

Csernai Gábor lett, aki játékosként az Aramisban és a 
BME csapatában futsalozott, edzőként pedig legutóbb 
az NB II-es BME-t és az NB I-es Vasast irányította.

A napokban négy új játékos igazolt a zöld-fehé-
rekhez: immár a Ferencvárost erősíti az Aramisból 
érkezett kapus, Sikur Lajos, a Vasasból jött Lak 
Imre és Horváth Benedek, valamint a Berettyó-
újfaluról szerződtetett Komáromi Péter. A csapat 
augusztus 8-án kezdte meg a felkészülést a szep-
tember közepén rajtoló bajnokságra. A futsalosok és 
a vezetők jól tudják, hogy a közönség ugyanolyan 
megalkuvást nem ismerő játékot és jó szereplést vár 
tőlük, mint a labdarúgóktól. Bár vannak erősebb 
gárdák az élvonalban, a Fradi célja egyértelműen a 
dobogó.            M. S.

Varga Dániel

Bácsi Péter
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Olimpia-kvíz 
Az augusztus 5-én kezdődött riói olimpia adja e havi 
kvízünk apropóját. A helyes válaszokat a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között 
Ferencváros-ajándékcsomagot sorsolunk ki.
1. Hány nyári olimpián indultak magyar sportolók?

A) 28-szor, azaz mindegyiken 
B) 26-szor, 1920-ban Antwerpenben és 1984-ben Los 
Angelesben nem indultak
C) 24-szer, mivel sportolóink nem kvalifikálták magukat

2. 2012-ben, Londonban kiemelkedően szerepeltek a magyar 
versenyzők. Hányadik helyet szereztük meg az összesített 
éremtáblázatban a 204 részt vevő nemzet közül?

A) 7.
B) 9.
C) 11.

3. Az alábbi állítások közül melyik nem igaz?
A) Magyarország minden nyári olimpián, ahol elindult, 
szerzett aranyérmet
B) Magyarország a legeredményesebb olyan ország, amely 
még nem rendezett olimpiát
C) 1928-ban, Amszterdamban Magyarország nem szerzett 
aranyérmet

4. Versenyzőink minden téli olimpián részt vettek, az első, 
1924-es chamonix-i játékok óta. Hol és mikor rendezik meg a 
soron következő téli játékokat?

A) 2018 Peking, Kína
B) 2018 Phjongcshang, Dél-Korea
C) 2020 Tokió, Japán

5. Kerületünk fontos helyszínként szerepel a 2024-es olimpia 
rendezésének pályázatában. Itt alakítanák ki az olimpiai 
falut, a sajtóközpontot és az atlétikai stadiont. De hol?

A) A ferencvárosi rendező pályaudvar helyén
B) A Kvassay-zsilip térségében
C) A Soroksári és Határ út térségében

6. Hányan nyertek olimpiai bajnoki címet az FTC 
sportolójaként?

A) 17 sportoló, 20 aranyérem
B) 25 sportoló, 30 aranyérem
C) 29 sportoló, 40 aranyérem

Előző lapszámunk nyertese: Fehér Miklós. Gratulálunk! Jutalma 
átvételével kapcsolatban e-mailben értesítjük. A helyes megfejtés: 
1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – A, 6 – B.

Ferencváros a forradalomban, ahogy szüleink, 
nagyszüleink megélték...
Ferencváros Önkormányzata és az Írók Alapítványa – Széphalom 
Könyvműhely „A teljesség felé” idősügyi koncepció része-
ként pályázatot hirdet az 1956-os forradalom 60. évfordulója 
alkalmából, melyre várja a szemtanúk, kortársak írásbeli visz-
szaemlékezéseit, valamint a fiatalabb korosztály képviselőinek 
olyan írásait, melyek alapját az 1956-os történetek, események 
átélőivel, részeseivel készített interjúk, feljegyzett beszélgetések 
képezik. Az írásos anyagokon kívül várjuk azon dokumentumo-
kat, fényképeket is, melyek Ferencvárost örökítik meg az 1956-os 
forradalom idején, vagy ahhoz kapcsolódnak. 

Célunk, hogy az évforduló alkalmából összegyűjtsük város-
részünk történelmének ezeket a fontos, személyes élményeken 
alapuló eseményeit, emlékeit, hiszen Ferencvárosban található 
a magyar forradalom és szabadságharc számos nevezetes hely-
színe: az Üllői út, a Ferenc körút, a Kálvin tér, a Bakáts tér, 
de karnyújtásnyira van tőlünk a Corvin köz, a forradalom és 
szabadságharc legfontosabb ellenállási központja is.   

Pályázati témakörök:
• Az 1956-os forradalom és szabadságharc ferencvárosi pil-

lanatairól, vagy annak leveréséről és a megtorlásokról szóló 
személyes emlékek megírása

• Interjú készítése a forradalom és a megtorlások ferencvárosi 
szemtanúival, résztvevőivel 

• Dokumentumok, fotók másolatának beküldése, a rajtuk lát-
ható esemény vagy szereplők ismertetésével, a fotó vagy do-
kumentum történetének írásos bemutatásával (amennyiben 
rendelkezésre állnak az adatok)

Pályázók köre: kortól függetlenül, természetes személyek
Beadható pályázatok száma: pályázónként egy pályázat

Beadás módja: a papíron benyújtandó pályázatokat egy pél-
dányban, postai úton a Budapest Főváros IX. Kerület Ferenc-
város Önkormányzata (Szűcs Ágnes Idősügyi referens), 1096 
Budapest, Lenhossék utca 24–28. címre, illetve elektronikusan 
az idosugy@ferencvaros.hu vagy az iroszak@t-online.hu e-mail 
címre várjuk. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi 
telefonszámokon lehet: 215-1077/392, 06/70/333-1729 (Szűcs 
Ágnes) vagy 06/70/333-1710 (T. Zuggó Tünde).
Formátum: Kézzel, vagy írógéppel, számítógéppel írt.
Terjedelem: Kézzel írt dokumentum esetén maximum 20 
A/4-es oldal. Számítógéppel írt dokumentum esetén maximum  
30 000 leütés.
Beadási határidő: 2016. szeptember 10.
Eredményhirdetés: 2016. október 1.
További tudnivalók:
A beérkezett műveket szakmai bizottság bírálja el
Díjazás: a legjobb pályázatot beküldők értékes könyv- és aján-
dékcsomagban részesülnek

Előre jelezzük pályázóinknak, hogy a 12 legjobb pályaműből 
az Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely Ferencváros 
Önkormányzatának felkérésére könyvet kíván szerkeszteni és 
megjelentetni. A beküldött pályázat szerzői jogait a kiadó a 
megjelenő könyv 5-5 db tiszteletpéldányának felajánlásával 
tudja ellentételezni. 

Minden érdeklődőnek jó munkát kívánunk!
Ferencváros Önkormányzata

Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – FERENCVÁROS 1956
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Kettős jubileumot ünnepel idén a ke-
rületünkben élő Albert Béla és felesé-
ge, Erzsébet. Július 15-én volt 60 éve, 
hogy örök hűséget fogadtak egymás-
nak. A kedves, idős házaspár azonban 
nemcsak egymáshoz hűséges immáron 
hat évtizede, hanem Ferencvároshoz 
is, hiszen 1956 óta laknak együtt a IX. 
kerületben. A jeles alkalomhoz szer-
kesztőségünk is szeretettel gratulál, 
illetve kíván Erzsi néninek és Béla bá-
csinak jó egészséget, boldogságot és 
további sok szép évet egymás mellett!

HÍRKÉP

idősügyi programajánló 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt idősügyi programjainkra! Kérdéseiket, észrevételeiket  
vagy javaslataikat a programjainkkal kapcsolatosan a következő e-mail címen: idosugy@ferencvaros.hu  

vagy a 215-1077/392-es telefonszámon várjuk.

Természetjárás 
Körséta a pilisszentiváni
Jági-tanösvényen
Szeptember 3. (szombat) 10.00 
Találkozó az Árpád hídnál,
a Volán-állomás 831. járat peronján

Nordic walking  
Haladó csoport
Séta a kamaraerdei tanösvényen
Szeptember 6. (kedd) 10.00
Találkozó a Lenhossék utca 24–28. 
földszintjén

Belső értékeink
nyomában

Önismeret, személyiségfejlesztés
Szeptember 6. (kedd) 14.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B) 

Törődjön többet
egészségével! 

Orvosi előadás az ortopédiai és 
egyéb mozgásszervi betegségekről
Szeptember 8. (csütörtök) 14.30
Parajdi Sópince (Vámház krt. 11.)

Szó és ember
Az ihlet születése – beszélgetés 
Topolcsányi Laurával 
Szeptember 13. (kedd) 14.00 
FSZEK Boráros téri könyvtára 
(Boráros tér 2.)

Látogatás a Fradi 
Múzeumban 
és a stadionban

Szeptember 15. (csütörtök) 10.00
Találkozó a stadion főbejáratánál

Filmklub
Allah minden napján szaladnak 
a lovak című dokumentumfilm 
vetítése
Szeptember 15. (csütörtök) 15.00
DocuArt mozi (Erkel u. 15.)

Macska- és állatbarátok 
Klubja

Beszélgetés és állatorvosi
tanácsadás 
Szeptember 14. (szerda) 17.00
FMK (Haller u. 27.)

Festőklub
Szeptember 6., 13. (kedd) 13.00
Platán Idősek Klubja
(Toronyház u. 11.)

Gyógytorna
Szeptember 7., 14. (szerda) 11.00
Dési MH (Toronyház u. 17/B) és 
FMK (Haller u. 27.)

Táncklub 
Én táncolnék veled…
Szeptember 7., 14. (szerda) 14.00 
FMK (Haller u. 27.)

3-1-2 meridiántorna
Szeptember 7., 14. (szerda) 15.30
FMK (Haller u. 27.)

Fiatalító tibeti 
energiajóga időseknek

Szeptember 8., 15. (csütörtök) 
10.00
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház u. 3/B)

Vízitorna
Szeptember 9., 16. (péntek) 16.00
Molnár Ferenc iskola uszodája 
(Mester u. 19.)
Weöres Sándor iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Sakk-klub
Szeptember 6., 13. (kedd) 10.00 
FMK (Haller u. 27.)

A kezdő, középhaladó és haladó 
angolnyelv-tanfolyam, illetve a 
kezdő németnyelv-tanfolyam a 
regisztrált résztvevők számára 
a meghirdetett időpontokban és 
helyszíneken kerül megtartásra.

Kiemelt rendezvények
Szeptemberben folytatódnak az önkormányzat idősügyi programjai, szeretet-
tel várjuk a kerületi 60 év felettieket!

• Időskorban kiemelt fontosságú a mozgásszervi problémákra való odafigyelés. Mire kell 
vigyázni a mindennapok során? Hogyan óvjuk csontjainkat, ízületeinket, gerincünket? 
Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a „Tö-
rődjön többet egészségével!” előadássorozatunk következő programján szeptember 
8-án, a Parajdi Sópincében.

• Hogyan lesz valakiből színdarabíró? Honnan jön az ötlet, hogyan születik meg egy mű, 
milyen utat jár be darab és írója az alkotói folyamat során? Topolcsányi Laurával, a 
Turay Ida Színház szerzőjével beszélgetünk előadásokról, kulisszatitkokról, színészetről 
a Szó és ember irodalmi sorozatunk következő előadásán szeptember 13-án, a Boráros 
téri könyvtárban.

• Érdekes és napjainkban különösen aktuális kérdést járunk körül Filmklubunk szept-
ember 15-i, „Allah minden napján szaladnak a lovak” című filmjének segítségével, 
mely új megközelítésben tárja elénk a muszlim   –arab–magyar–török Budapestet. Vajon 
megérkezik-e a boltnyitásra az iszlám vágást értő isztambuli hentes? Miért nem tud 
elszakadni innen a legidősebb budapesti török? Magyar vagy török feleségre vágyik a 
mélyen vallásos agglegény, és hogyan boldogul identitásával a budapesti születésű arab 
kamaszfiú, amikor egyszerre húz a szív és tilt a vallás? A film a hétköznapok kisléptékű 
jelenetein keresztül közelít a budapesti muszlim miliő in-
tegrálódásának nagyobb léptékű kérdéseihez.

• Minden hónap 2. szerdáján várjuk az állatbarátokat 
a Macska- és állatbarátok Klubjába. A foglalko-
zásokon a résztvevők megbeszélhetik az állattartás 
során felvetődő kérdéseiket, tapasztalataikat, és 
állatorvos segítségét is kérhetik a problémás 
esetek kezeléséhez.
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Több mint 8 milliót úsztak össze
Hetvenen úsztak számukra fontos ferencvárosi civil ügyekért az első hazai Swimathon támogatásgyűjtő sportesemé-
nyen a Magyar Úszás Napján.

A Kőér utcai uszodában rendezett programon az önkéntesek – akik közt civilek és ismert emberek egyaránt voltak – által képviselt 
ügyeket a www.swimathon.hu kampányoldalon keresztül lehetett támogatni. Az esemény kapcsán több mint nyolcmillió forint felajánlás 
érkezett, közel 1400 adakozótól.

A támogatott ügyek között volt a fiatal anyákat, kisgyermekes családokat összekovácsoló Anyahajó Anyaközpont (Anyahajó Egyesület), 
a szenvedélybetegek Ferencvárosi Felépülési Központjának terve (Kék Pont Alapítvány), a csontvelő-transzplantáción átesett gyerekek 
családjait befogadó Démétér Ház bővítése (Démétér Alapítvány), valamint az eseményt szervező, a helyi közösségi adományozás nép-
szerűsítését zászlajára tűző Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) működését erősítő Fix Pont program. 

A szervező FKA azt is vállalta, hogy ferencvárosi nagyvállalatokat felkeresve felkéri azokat arra, hogy válasszanak ők is a támogatható 
civil ügyekből, és munkatársaik közül is csatlakozzanak az úszókhoz. A felkérésnek eleget téve a BP, a Zwack Unicum Nyrt. és a K&H 
Bank delegált úszókat a rendezvényre, utóbbi pedig az esemény költségeihez is hozzájárult. 

Angliában 1986 óta léteznek ilyen programok, általuk már nagyon sokféle, kiemelten fontos közügyre sikerült ráirányítani a társadalom 
figyelmét és komoly adományösszegeket gyűjteni számukra. Nagy-Brittaniában a Swimathonok igazi nemzeti eseménynek számíta-
nak, amelyhez örömmel és büszkeséggel csatlakoznak ismert emberek, illetve támogatók (Diana hercegnő is lelkes pártolója volt a 
programnak). A szomszédos országokban sem ismeretlen ez a kísérlet: Romániában több közösségi alapítvány is sikerrel rendezett már 
ilyen jótékonysági úszást.

A világ legjobb tápláléka
Kismamáknak és kisgyermekes szülőknek rendezett találkozót az Anyahajó Anyaközpont és az Írisz Családi Kör 
augusztus 6-án, a Szoptatás Világnapja alkalmából. A József Attila-lakótelep Nagyjátszóterén közös játékkal, beszélge-
téssel és szaktanácsadással várták az érdeklődőket, akik megtudhatták, akkor teszik a legjobbat gyermeküknek, ha a 
lehető legtovább anyatejjel táplálják.

A két szervezet piknikkel egybekötött eseménye 
rövid bemutatkozással indult. – Legfontosabb 
célunk, hogy közösséggé szervezzük a lakótelepi 
kismamákat és támogassuk őket a mindennapok-
ban. Egy frissen szült anyuka, akinek egyszerre túl 
sok a gondja, megkérheti csapatunkat, hogy főz-
zön neki egy hétig, de a Facebook-csoportunkon 
keresztül akkor is üzenhet, ha például kölcsön-
kérne egy konyhai eszközt, vagy ha rosszul van, 
ezért gyógyszert kell hozni neki – magyarázta a 
több mint 30 önkéntest számláló, támogató kö-
zösség lényegét Kustár Blanka, az anyaközpont 
elnöke. Az önkormányzat által is támogatott civil 
szervezet az Írisz Családi Körrel hasonló elveket 
vall, utóbbi szervezi meg minden esztendőben a 
Babák Rózsaparkja rendezvényt. 

– A világnap alkalmából született meg idén az Anyukák Nyilvános Üzenete, amely arra kéri az egészségügyben dolgozókat, ne ja-
vasolják rutinszerűen az édesanyáknak, hogy hagyjanak fel a szoptatással. Erre ugyanis a legritkább esetben van szükség – hívta fel a 
figyelmet Werner Katalin laktációs tanácsadó, aki szerint az anyatej biztonságos, megújuló táplálék, ami által mindent megkap a baba, 
amire szüksége van a fejlődéséhez. (Az orvosok bizonyos gyógyszerek, illetve röntgen alkalmazásakor szokták tanácsolni a szoptatás 
felfüggesztését, de várandósság alatt is előfordul, hogy lebeszélik róla az anyákat.) 

A szakember hangsúlyozta, a mai világ rengeteg akadályt gördít a szoptatás gyakorlata elé. Ezek közé tartozik, hogy sokan megbot-
ránkoznak, ha egy 2-3 éves gyereket még szoptatnak, nyilvános helyeken nincs megfelelő helyiség erre a célra, sőt, az is előfordul, 
hogy távozásra szólítják fel a szoptató anyukát. Werner Katalin úgy véli, az egyik legnagyobb problémát a tápszercégek piaci nyomása 
jelenti: Magyarországon évente 3 millió doboz tápszert adnak el, amelyre 7 milliárd forintot költ részben a fogyasztó, részben az OEP. 
– Ebből is látszik, hogy a szoptatás hozzájárul a szegénység, az éhezés, a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához, és a környezet 
védelméhez is – tette hozzá.

Werner Katalin kifejtette, évről évre romlanak a hazai mutatók, amely részben az erőszakos tápszermarketinggel, részben az egészségügyi 
dolgozók felől érkező helytelen tanácsokkal áll összefüggésben. Az anyukák családi körben sem kapnak megfelelő támogatást, hiszen 
több olyan generáció nőtt fel, amely életében nem volt norma a szoptatás. A WHO az első hat hónapban kizárólagos anyatejes táplálást 
ajánl, amit minimum kétéves korig érdemes folytatni. A tanácsadó szerint, bár az első hat hónapban az édesanyák döntő többsége képes 
lenne szoptatni csecsemőjét, mégis csupán 40 százalékuk él a lehetőséggel. Pedig a tudomány legfrissebb eredményei azt mutatják, 
hogy az anyatej az immunvédelem mellett az idegrendszer fejlődésére is jótékony hatást gyakorol, továbbá az anyatejes táplálás mérhető 
javulást okoz a tanulási képességekben, ezért az így táplált gyermek felnőttkorában magasabb társadalmi státuszt érhet el.

T. D.
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Egyre több gyermeknél 
alakul ki a 2-es típusú 
diabétesz
Néhány évtizede kizárólag felnőtteknél diagnosztizálták, 
mára azonban egyre több fiatalt érint a 2-es típusú diabé-
tesz. Már kétéves gyermeknél is kimutatták, bár ez nem 
számít tipikusnak, hiszen jellemzően kiskamaszkorban 
alakul ki, állítja Körner Anna, az I. sz. Gyermekgyógy-
ászati Klinika egyetemi docense. 

– Gyermekeknél pár évtizede még kizárólag a diabétesz 1-es típusát 
mutatták ki. Ilyenkor a szervezet nem termel elegendő inzulint, így 
azt pótolni kell. A cukorbeteg gyerekek túlnyomó többsége ma is 
az 1-es típusban szenved, az utóbbi években azonban egyre több 
fiatalnál diagnosztizálják a 2-es típusú diabéteszt. Esetükben nem 
inzulinhiányról van szó, sőt, kezdetben akár még több is termelődik 
belőle a normál szintnél, ám a szervezet érzéketlen marad a cukor 
sejtekbe való bejutását szabályozó hormonnal szemben (inzulin-
rezisztencia) – közölte Körner Anna.

Többnyire az elhízás, a mozgásszegény életmód és a tinédzserkor-
ra jellemző hormonális átalakulás áll a 2-es típusú cukorbetegség 
hátterében, éppen ezért a megelőzés és a kezelés szempontjából is 
alapvető fontosságú a mozgás beiktatása, az egészséges táplálkozás 
előnyben részesítése és az ideális testsúly elérése. Az egyetemi do-
cens szerint a 2-es típusú cukorbetegség felismerése a gyermekeknél 
gyakran hosszadalmas folyamat, sok esetben ugyanis tünetmentes, 
vagy csak enyhe tünetekkel jár. Romolhat a látás – bár ez jellemzőbb 
az 1-es típusú cukorbetegségnél –, sötét bőrelváltozások jelenhet-
nek meg, illetve az immunrendszer gyengülése is jelezheti a kórt. 
Társbetegségként magas vérnyomás is kialakulhat, és megnő a 
vérzsírszint, de akár pszichiátriai betegségek is megjelenhetnek, 
igen gyakori például a depresszió.

– Pontos adatok nincsenek arról, hogy hány gyermeket érint Ma-
gyarországon a 2-es típusú diabétesz, de a kövér gyerekek körében 
0,5–2 százalék lehet a gyakorisága – mondta Körner Anna. Hoz-
zátette: ez nem tűnik magas számnak, ám ha figyelembe vesszük, 
hogy néhány évtizede még teljesen ismeretlen volt ez a jelenség, 
mindenképpen érdemes odafigyelni arra, hogy a túlsúlyos gyere-
keket mielőbb lássa szakorvos, és – ha szükséges – idejében el 
tudják kezdeni a kezelést.  A szakember kijelentette, érintettség 
esetén elsősorban életmódváltásra van szükség, 10 éves kor felett 
pedig már gyógyszer is adható.

(forrás: Semmelweis Egyetem)

Kezdődik a parlagfűszezon
Augusztus elején országszerte megjelent a parlagfű virág-
pora a pollencsapdákban, a hónap második hetétől pedig 
már tüneteket okozó koncentrációban lesz jelen a leve-
gőben, közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatala és az 
Országos Közegészségügyi Központ Aerobiológiai Monito-
rozási Hálózata.

Az előző évek tapasztalatai alapján a parlagfű pollenszórásának 
tetőzése augusztus utolsó két hetében, illetve szeptember első he-
tében várható – olvasható az ÁNTSZ közleményében. A parlagfű 
pollenszórását az időjárás jelentősen befolyásolja. Májusban és 
júniusban a parlagfű növekedéséhez csapadékra van szükség, a 
virágzás időszakában viszont a hosszú esős időszak kimoshatja 
a levegőből a pollenszemeket, ezzel akár jelentősebb időszakra 
csökkentve a pollenterhelést. A rövid ideig tartó záporok, ziva-
tarok után – amint kisüt a nap – a pollenszórás azonnal elindul, 
a pollenkoncentráció ismét emelkedik. A magas hőmérséklet és a 
tartós szárazság a növényzet kiszáradásához, így a pollenterhelés 
mérsékléséhez vezet.

A pollenallergiások zöme érzékeny a parlagfűre: a könnyezéssel, 
szemviszketéssel, tüsszögéssel járó szénanátha egyaránt sújtja a 
felnőtteket, gyermekeket, fiatalokat. Az ÁNTSZ azt javasolja, hogy 
a tünetek megelőzése, csökkentése érdekében az érintettek keressék 
fel kezelőorvosukat és konzultáljanak a gyógyszerszedésről.

A parlagfűszezonban az allergiás betegek a http://oki.antsz.hu 
oldalon található, naponta frissülő, több város adatát is tartalma-
zó jelentésből tájékozódhatnak az aktuális helyzetről. Emellett a 
parlagfűpollen-riasztási rendszer (PPRR) minden héten szerdán 
országos parlagfűjelentést is közzétesz.

(forrás: MTI)

Bejelentkezés: 06-1/323-0878
06-80/204-567 (ingyenesen hívható)

1096 Budapest, Telepy u. 18.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

TELEPY UTCAI HALLÁSVIZSGÁLÓ

• Teljes áras hallókészülékek*
• Hallássegítő eszközök
    (Speciális vezetékes és 
     mobil telefonok)

• Egyéb jelző és 
   erősítő eszközök

készletkisöprés

Ne maradjon le!

Nyári

www.victofon.hu Ajándék Önnek**
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  *A kedvezményben részt vevő termékekről tájékozódjon az audiológián!
**Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak. 

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2016. szeptember 14-ig!
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Leégett egy büfépavilon a Gu-
bacsi út és Kén utca sarkán 
augusztus 1-jén. A tűzesetben 
egy ember megsérült. A tüzet 
a fővárosi tűzoltók két vízsu-
gárral oltották el. A húsz négy-
zetméteres könnyűszerkezetes 
épület a tűzoltók kiérkezésekor 
teljes terjedelmében égett. A 
lángok keletkezésekor ketten 

tartózkodtak a pavilonban, az egyik dolgozó égési sérüléseket szenvedett a 
kezén, őt a mentők kórházba szállították. Miután a tűzoltók megfékezték a 
lángokat, kéziszerszámokkal bontották le az építményt. Az utómunkálatok 
során az üszkös épületdarabok között több felrobbant gázpalack maradványát 
is megtalálták.
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RENDŐRSÉGI HÍR
A IX. kerületi rendőrkapitányság rablás bűntett 
miatt folytat eljárást V. Csaba 33 éves budapesti 
lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható az-
zal, hogy július 28-án egy, IX. kerületi bevásárló-
központban illatszereket lopott el. Ezt a biztonsági 
szolgálat munkatársai észlelték és megpróbálták 
feltartóztatni, de a férfi elővett egy zsebkést, majd 
a saját nyakához tartva fenyegetőzni kezdett, hogy 
megsebesíti önmagát, amennyiben nem engedik 
el a helyszínről. Ezután V. Csaba egy alkalom-
mal megvágta a biztonsági őrt, aki 8 napon be-
lül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A BRFK 
VIII. kerületi Rendőrkapitányság járőrei a férfit 
elfogták, majd előállították a IX. kerületi kapi-
tányságra. Az illetékes bíróság V. Csabát előzetes 
letartóztatásba helyezte.

Megemlékezés a Roma Holokauszt Emléknapján 
A Roma Holokauszt Emlékbizottság augusztus 2-án a Nehru parton koszorúzott, majd megemlékezést tartott a Holo-
kauszt Dokumentációs Központban.

A megjelentek elsőként megkoszorúzták 
a Holokauszt Roma Áldozatainak Emlék-
művét, melynél gyertyát is gyújthattak a 
vészkorszak sok ezer roma áldozatának 
emlékére. Szendrei Inci műsorvezető – 
a rendezvény háziasszonya – nyitotta 
meg a programot, majd Daróczi Ágnes, 
a Romano Instituto Alapítvány igazgatója 
szólalt fel az emlékművet tavaly megron-
gálók ellen. A koszorúzás előtt versek 
kíséretében két egyház képviselője, Tóth 
József református lelkész és Karacs Csil-
la, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze 
tartott beszédet és közös imát. 

Az emlékműnél sokak mellett Ilan Mor 
izraeli nagykövet; Iain Lindsay brit nagy-
követ, Illyés Miklós, az önkormányzat 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottságának elnöke; Mészáros László, a 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elnöke; valamint Tar József, a 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke helyezett el koszorút. 

A résztvevők a Nehru partról közösen 
vonultak át a Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központba, ahol Szita Szabolcs, az intézmény igazgatója és Daróczi Ágnes mondta 
el beszédét. A műsorban helyet kaptak filmbejátszások, versek, prózák és dalok, melyekben közreműködött többek között a Romengo 
együttes, Kalla Sándor és zenekara, valamint a Karaván Művészeti Alapítvány is. Az esemény közös énekléssel és gyertyagyújtással 
zárult az áldozatok emlékfalánál.

(forrás: ferencvaros.hu)

APRóHIRDETÉS
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus.ingatlan.com, 06/20/9600-600

HÍRKÉP
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Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájáru-
lása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyar-
országra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napja 2016. október 2. (vasárnap)
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Az országos népszavazáson minden választójoggal rendelkező 
nagykorú magyar állampolgár szavazhat, aki a névjegyzékben 
szerepel, amelyről 2016. augusztus 15-éig értesítést kap. Ameny-
nyiben a választópolgár nem kap értesítőt, vagy az megsemmisül/
elvész, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet. 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarorszá-
gon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, 
átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezés iránti kérelmet a 
magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legké-
sőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16 óráig nyújthatja be sze-
mélyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A kérelem 
benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Helyi Választási 
Irodában igényelhető, vagy a www.valasztas.hu, illetve a www.
ferencvaros.hu weboldalról tölthető le.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, 
aki a szavazás napján külföldön szeretne élni választójogával, 
külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le 
szavazatát. Ehhez kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16 
óráig a magyarországi lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától. A 
kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.
hu oldalon. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány 
a Helyi Választási Irodában igényelhető, vagy a www.valasztas.
hu, illetve a www.ferencvaros.hu weboldalról tölthető le. 

A népszavazáson (levélben) szavazhatnak a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgárok, ehhez azonban 
– amennyiben ez eddig nem történt meg – kérniük kell a Nemzeti 

Választási Irodától a névjegyzékbe történő felvételüket (regiszt-
ráció) 2016. szeptember 17. (szombat) 16.00 óráig. A kérelem 
benyújtható levélben (1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország) 
vagy online, a www.valasztas.hu weblapon.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kér-
het. A mozgóurna iránti kérelmet 2016. szeptember 30. (péntek) 
16 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani. Mozgóurna 
a szavazás napján 15 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól 
kérhető, melynek a szavazóköri névjegyzékében a választópolgár 
szerepel. Mozgóurnát kérők a szavazókörben „hagyományos mó-
don” nem szavazhatnak, kizárólag mozgóurnával. A mozgóurna 
iránti kérelem benyújtható személyesen és levélben, a forma-
nyomtatvány a www.valasztas.hu, illetve a www.ferencvaros.hu 
weboldalról tölthető le. 

Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló 
kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16 óráig lehet 
benyújtani a Helyi Választási Irodánál. Amennyiben a korábbi 
választások alkalmával a választópolgár kérelmét a Helyi Vá-
lasztási Iroda elfogadta, úgy újabb kérelmet nem kell benyújtani.

A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb 2016. szep-
tember 23. (péntek) 16 óráig lehet benyújtani a Helyi Választási 
Irodánál. Amennyiben a korábbi választások alkalmával a válasz-
tópolgár kérelmét a Helyi Választási Iroda elfogadta, úgy újabb 
kérelmet nem kell benyújtani. 

Részletesebb tájékoztatásért forduljon – munkanapokon 08.00–
16.00 óra között – a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz: dr. 
Bánfi Réka, Bakáts tér 14. II/51., 06/1/215-1077/216-os mellék; 
dr. Mizsák Ildikó, Bakáts tér 14. I/34., 06/1/215-1077/406-os 
mellék; Ádámné dr. Lévai Éva, Bakáts tér 14. I/30., 06/1/215-
1077/263-as mellék; Cseppelyné Gébele Gabriella, Bakáts tér 1. 
fszt.1., 06/1/215-1077/401-es mellék; dr. Gálné Tóth Zsuzsanna, 
Bakáts tér 14. I/28., 06/1/215-1077/248-as mellék.

Helyi Választási Iroda 

NÉPSZAVAZÁS 2016

Tisztelt Választópolgárok!

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazással 
kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Választási 
Iroda által kiküldött értesítőben az 50., 51., 52. és 53. szavazó-
kör címe hibásan lett feltűntetve.
A helyes címek szavazókörönként:

50. szavazókör: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium, Budapest, IX., Toronyház u. 21.
51. szavazókör: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium, Budapest, IX., Toronyház u. 21.
52. szavazókör: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium, Budapest, IX., Toronyház u. 21.
53. szavazókör: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimná-
zium, Budapest, IX., Toronyház u. 21.

A szavazóköri értesítőket a helyes címmel az érintett választó-
polgárok részére postázzuk.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy 2016. július 
19-étől – költözés miatt – a 
Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (FESZGYI) 
székhelyének új a címe: 1096 
Budapest, Lenhossék u. 7–9.
Ugyanezen időponttól a 
Balázs B. u. 22/B szám alatti 
telephelyünkön megszűnt 
a Család- és Gyermekjóléti 
Alapellátási Egység (régi II. 
sz. Családsegítő Csoport), 
melynek új címe szintén: 
1096 Budapest, Lenhossék 
u. 7–9. 
A költözés az ügyfélfogadá-
sok idejét is érinti:
Család- és Gyermekjóléti 
Alapellátási Egység

(Lenhossék u. 7–9.):
Hétfő: 8.00–18.00 óra
Kedd: 8.00–18.00 óra
Csütörtök: 8.00–18.00 óra 
Péntek: 8.00–13.00 óra

József Attila-lakótelepi Ki-
rendeltség (Pöttyös u. 11.):

Hétfő: 13.00–18.00 óra
Kedd: 8.00–13.00 óra
Csütörtök: 8.00–13.00 óra 
Péntek: 11.00–16.00 óra

A költözés a Díjhátralék-
kezelési Csoportunkat (régi 
Adósságkezelési Csoport) 
nem érintette, a szolgáltatás 
továbbra is a Balázs B. u. 
22/B sz. alatt érhető el:                       

Hétfő: 9.00–18.00 óra
Szerda: 12.00–16.00 óra
Péntek: 8.00–12.00 óra

FESZGYI vezetősége

VÁLASZTÁSI IRODA FELHÍVÁSATÁJÉKOZTATó
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REJTVÉNY

FERENCVÁROSI GóLYAHÍR

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

Novák Zalán
(2015. december 8.)

Borsai Sámuel Ágost
(2016. január 5.)

Kovács Dorka
(2016. március 18.) 

Keppel Adél
(2016. március 21.)
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