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Május elejétôl június elejéig hat nagy-
szabású fesztivál színesíti Ferenc-
város életét, kulturális élményt kínál 
ferencvárosiaknak és az idelátogató 
érdeklôdôknek egyaránt.

A roma és nem-roma diákok közös 
mûsora lehetôséget biztosít arra, hogy 
az elôítéletek helyett a valódi kulturá-
lis értékek domináljanak az emberek 
közötti kapcsolatokban.

Az egyházi közösségben rejlô erô, 
hit és összefogás értékes példája a 
Szent Kereszt plébániatemplom öt év 
alatt megújult, áprilisban felszentelt 
orgonája.

Friss gyümölccsel az egészséges táplálkozásért!
Az egészségre és a környezettudatos 

gondolkodásra való nevelést nem le-
het elég korán kezdeni. Ferencvárosban 
is számos olyan kezdeményezés és akció 
zajlik, amelyek a legkisebbek, a bölcsô-
dések és az óvodások környezettudatos 
gondolkodásának kialakulását szolgálják. 
Kerületszerte rendszeresen tartanak játé-
kos elôadásokat az óvodákban az egész-
séges táplálkozásról, amelynek alapja a 
vitaminok és ásványi anyagok rendszeres 
fogyasztása.

A Ferencvárosi Önkormányzat az 
egészséges táplálkozásra való nevelés ré-
szeként idén második alkalommal gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepének 

tiszteletére gyümölcsfákat ajándékozott 
az oktatási intézményeknek. A Kerekerdô 
Óvoda 15 csoportja 15 gyümölcsfát kapott, 
amelynek elültetésében részt vettek az ön-
kormányzat vezetôi és képviselôi: a gye-
rekekkel együtt lapátolt dr. Bácskai János 
polgármester, Formanek Gyula alpolgár-
mester, Kandolka László és Illyés Miklós 
képviselôk. Az egészséges táplálkozás 
elôsegítése mellett a program további 
célja, hogy a gyerekek megtanulják a 
gondoskodást. A fákat nevelni, ápolni 
kell, hogy bô terméssel hálálják majd meg 
a szeretetteljes gondoskodást – hangzott 
el Szencz Mihályné óvodavezetô ünnepi 
köszöntôjében. folytatás a 3. oldalon

A közbiztonság közös ügyünk
Markovics József több nézôpontból is 

ismeri a ferencvárosi közbiztonsá-
got, egyfelôl 1996 óta polgárôr a kerület-
ben, másfelôl részt vett 2002-ben abban a 
munkában, amelynek végeredményeként 
a korábbi két polgárôrséget egyesítették. 

Jelenleg is a kerület polgárôreinek elnök-
helyettese, aki a Rendôrtiszti Fôiskola és 
egy amerikai egyetem közös képzésén 
város- és településbiztonsági tanácsadói 
végzettséget is szerzett. Ilyen háttérrel – 
és akkor arról még nem is szóltunk példá-

ul arról, hogy a kilencvenes évek elején ô 
hozta létre az országban az elsô zártkörû 
rendôrklubot – nem véletlen, hogy a Fe-
rencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke.

folytatás a 3. oldalon
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDnP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDnP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap min-
den munkanapján, ügyfélfogadási idôben. Érdeklôdni 
lehet telefonon: 215-1077/210-es mellék.

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDnP): minden 
páros hét kedd, 16–20 óra, IX., Lónyay u. 48., illetve 
elôzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 
510-7425

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDnP): minden hó-
nap második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általá-
nos iskola könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-
5633-as telefonon.

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDnP): elôzetes 
egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
második kedd, 16.30–18 óra, IX., Köztelek u. 2. fszt. 1. 
elôzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDnP): minden 
hónap második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
elsô hétfô, 16–17.30 óra, FeSZ-oktatási Stúdió (IX., 
Mester u. 33–35., bejárat a Dandár utca felôl), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont (IX., Haller u. 27.)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDnP): minden hónap elsô 
péntek, 16–18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, 
vagy elôzetes bejelentkezés alapján: 06-20 975-8262

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap elsô 
péntek, 10–12 óra, részönkormányzat irodája (IX., To-
ronyház u. 3/a) Telefon: 280-7195, e-mail: polg09ro@
elender.hu.

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDnP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), illetve egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-20 513-0779

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDnP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.

Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap elsô péntek, 
9–11 óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház 
u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@free-
mail.hu.

Kassab Adonis István (Jobbik): elôzetes bejelentkezés 
alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243

Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 
16–18 óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
MSZP-irodája (IX., Toronyház u. 3/b). Telefon: 348-
0864, e-mail: ptibor9@gmail.com.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713
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A közbiztonság közös ügyünk – folytatás az 1. oldalról
– A közbiztonság és a biztonságérzet 

sok tényezôtôl függ. Milyen folyamatok 
zajlanak?

– A tendenciák összefüggenek a min-
dennapi körülményekkel és az általános 
közérzettel. A nagyobb bûncselekmé-
nyek csökkennek, de a kisebb, gazdasá-
gi jellegû bûnesetek – amelyeket koráb-
ban „megélhetési bûnözésnek” neveztek 
– viszont emelkednek némileg. Azok, 
akik nem találnak kapaszkodót a válto-
zó világban, sajnos bevállalnak olyan 
cselekményeket, amelyeknek csekély a 
gazdasági súlyuk, viszont rontják a sta-
tisztikát.

– Mi a helyzet a közterületeken?
– A közterületi bûnözés akkor csök-

kent meredeken, amikor megkezdôdött a 
térfigyelô kamerák felszerelése. Akkor-
tól nagyjából harmadára csökkent a köz-
területi bûnözés. ezt a rendszert kell bô-
víteni, hiszen jelentôs létszámnövekedés 
a rendôrségnél nem várható.

– Sokan nem szeretik, hogy lát-
ják-nézik ôket…

– Én erre azt szoktam mondani, hogy 
bármelyik nyugati nagyvárost meg le-
het nézni. ott van például London, ahol 

gyakorlatilag az egész város be van ka-
merázva. Persze, ez ügyben fontos tu-
datosítani az emberekben, hogy nagyon 
szigorú jogszabályok határozzák meg a 
felvételek kezelésének és használatának 
módját. Már az ötödik rendôrkapitány-
nyal dolgozom együtt, és nem véletlen, 
hogy a kameraügyet mindenki fontosnak 
tartotta és tartja. 

– Mostanában az Aszódi úti hajlék-
talanszálló kapcsán kerültek szóba a 
térfigyelô kamerák.

– Az Aszódi úton nem lett volna ter-
vezve, de alkalmazkodni kell a helyzet-
hez: mindig jobb és könnyebb megelôz-
ni a bajt, mint aztán a romló bûnügyi 
statisztikák után rohanni.

– Mi a szerepe a közalapítványnak?
– A közalapítvány önkormányzati tá-

mogatással jött létre a kilencvenes évek 
elején, amikor különbözô vállalkozók 
támogatni akarták a rendôrkapitányság 
munkáját. A közalapítványra pont azért 
volt-van szükség mint közvetítôre, hogy 
fel se merülhessen a gyanú, hogy bárki 
is személyes elônyt akar kovácsolni ab-
ból, hogy a közbiztonságot támogatja.

– „Közbiztonság” alatt ugye nem-
csak a rendôrséget értjük?

– Persze, nemcsak a rendôrségre van 
kihegyezve a támogatás, a közalapítvány 
segíti a polgárôrséget, a tûzoltóságot, a 
katasztrófavédelmet is. van olyan is, 
hogy drogprevenciós programot vagy 
iskolai bûnmegelôzési projektet támoga-
tunk. A közalapítvány így egyfajta szû-
rôje és koordinátora a közbiztonságot 
érintô támogatásoknak.

– Milyen forrásokból gazdálkodik a 
közalapítvány?

– A támogatás nagy részét a Ferenc-
városi Önkormányzat adja, így vettünk 
például rádiót a polgárôrségnek, de áp-
rilis 9-én vállalkozók adományaiból 

összeállított csomagot adtunk át a rend-
ôrkapitányságnak: volt abban mindenfé-
le, ami a mûködésükhöz kell, az irodai 
szerektôl a bevetési mellényekig. Hús-
vétkor például, amikor a nem ittasan 
vezetôk csokit kaptak, a vásárcsarnok 
támogatta az akciót. A mai gazdasági 
helyzetben nem könnyû támogatóra lelni 
a gazdasági szervezetek között, de azért 
szerencsére vannak, akik nehéz idôkben 
sem felejtik el, hogy mi az, ami valóban 
fontos. 

– Idén mi a fô „csapásirány”?
– ebben az évben szeretnénk tovább 

növelni a térfigyelô kamerák számát, ez 
viszont azzal jár, hogy a monitorok és az 
azt figyelôk számát is növelni kell. na-
gyon fontos tovább bôvíteni a közala-
pítvány támogatóinak körét, és megke-
resni az igényekhez a forrásokat, hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy szerettein-
ket továbbra is biztonságban tudhassuk. 

Grozdits

Friss gyümölccsel az egészséges 
táplálkozásért! – folytatás az 1. oldalról

A facsemeték kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy a gyümölcs érési 
ideje ne a nyári szünetre essen, így vagy 
kora nyári, vagy ôszi termésû gyümölcs-
fákat ültettek: például meggy- és alma-
fa. A Kerekerdô Óvodán kívül a Komp-
lex Óvoda, általános Iskola és eGYMI, 
a Kosztolányi Dezsô általános Iskola, a 
Molnár Ferenc általános Iskola, a Mé-
hecske Óvoda, a napfény Óvoda és az 
Ugrifüles Óvoda is kap gyümölcsfákat.
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FerencvárosI KULTUráLIs FesZTIváL
2012. május 11. – 2012. június 10.

„Otthon, város, Ferencváros!”

Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál, Református Zenei Fesztivál, Plein Art Kortárs Képzômûvészeti Fesztivál, Pünkösdi Virág-
ünnep, helytörténeti nap, Ráday-könyvhét

Soha nem látott kulturális pezsgés lesz egy hónapon át Bel-
sô-Ferencvárosban.

Május elejétôl június elejéig hat nagyszabású fesztivál szí-
nesíti Ferencváros életét, kulturális élményt kínálva a ferenc-
városiaknak és az idelátogató érdeklôdôknek. 

ezekrôl beszélgettünk Kállay Gáborné képviselô asszony-
nyal, kulturális tanácsnokkal. 

Az eseménysorozat fô helyszíne a Ráday utca és a Bakáts 
tér, az egy hónapos fesztivál fôvédnöke dr. Bácskai János, Fe-
rencváros polgármestere. 

A remek programok sorát a XI. nemzetközi Akusz-
tikus Gitárfesztivál nyitja a Pinceszínházban. 
A mûfaj legjobbjait nemcsak meghallgathatják az 
érdeklôdôk, de a koncertek után kötetlen beszélge-

tésekben mód lesz a kérdezésre, beszélgetésre is. (XI. Nemzetkö-
zi Akusztikus Gitárfesztivál, 2012. május 11–12., Pinceszínház)

Ferencváros immár hagyományosnak tekinthetô, 
nagyszabású zenei fesztiválja a IX. Református Ze-
nei Fesztivál. A református zene szinte minden ágát 
felvonultató fesztivál e három napra valósággal be-

lakja Belsô-Ferencvárost: templomi és szabadtéri koncertek, 
énekkarok és zenekarok, népzenei és egyházi mûvek szólalnak 
meg. nehéz szûk keretek között felsorolni a részletes progra-
mot, ízelítôül csak annyit, hogy fellép Sebestyén Márta, Berecz 
András, a Kárpát-medencébôl több kórus és zenekar. (IX. Re-
formátus Zenei Fesztivál, Ferencváros, 2012. május 18–20.)

Ugyancsak a jól ismert ferencvárosi kulturális 
fesztiválok közé tartozik a Plein Art Kortárs Kép-
zômûvészeti Fesztivál. Az idei, XIv. Plein Art fó-
kuszában meghívott vendégként Törökország áll: 

a magyar mûvészek és zenészek produkciói mellett a kortárs 
török képzômûvészet és zene alkotásaival találkozhatnak a fesz-
tivál résztvevôi. (XIV. Plein Art Kortárs Képzômûvészeti Fesz-
tivál, Ráday utca, 2012. május 25–27.)

nagyszabású programsorozatot kínál a ferencvárosi 
Pünkösdi virágünnep. A megújuló csarnok tér át-
építéséhez és a Ráday utca homlokzatainak felújítá-
sához kapcsolódó, eU-támogatásból létrejövô fesz-

tivál elôzményeit az ugyancsak európai pénzbôl létrehozott két 
programsorozat („Zöld Udvar”, „nyitott Udvar”) jelenti. A nö-
vényekkel gazdagított és a széles közönség számára is megnyitott 
belsô-ferencvárosi udvarok között most végig a Ráday utcán és 
a Bakáts téren zajlik a pünkösd misztériumát és örömét zenével, 
virágokkal és mulatságokkal felidézô négynapos virágfesztivál.

– Rengeteg program várja a gyerekeket is mindhárom na-
pon, több helyszínen is, a kézmûvesvásáron kicsik is, nagyok is 
nézelôdhetnek, vásárolhatnak a helyi vállalkozók portékáiból, a 
pünkösdi ünnepi misén pedig Mozart Koronázási miséje hang-

zik el a Wekerle-telepi Szent József Kórus elôadásában, Kapo-
si Gergely vezényletével a Bakáts téri templomban – tájékoztat 
Kállay Gáborné. (Pünkösdi Virágünnep, Ferencváros, 2012. 
május 25–28.)

Miután az idén ünnepli megalapításának 220 éves 
évfordulóját Ferencváros, kiemelkedô eseménye 
lesz a jubileumnak a helytörténeti nap, ahol vá-
rosnézô séták, helytörténeti vetélkedôk és korabe-

li öltözékek bemutatója segíti majd a ferencvárosiakat és nem 
ferencvárosiakat a múlt felidézésében. (Ferencvárosi helytörté-
neti nap, 2012. június 2.)

A Ráday utcai könyvhét a ferencvárosi nyárkezdet 
hagyományos programja. Az ünnepi könyvhéthez 
kapcsolódóan ez évben is válogathatnak a legújabb 
és antikvár könyvek közül a ferencvárosiak és az 

erre sétálók. (Ráday-könyvhét, 2012. június 8–10.)

– Ilyen gazdag, sokrétû programból biztosra veszem, hogy 
mindenki talál kedvére valót. Mint ahogy azt is biztosra veszem, 
hogy az itt élôkön kívül ezúttal is sok érdeklôdô keresi fel kerü-
letünket más kerületekbôl, belföldrôl, külföldrôl egyaránt. na-
gyon örülök annak, hogy a pünkösdi pályázati felhívásainkra 
szép számmal jelentkeztek lakóközösségek, és abban is biztos 
vagyok, hogy a júniusi helytörténeti napon is ugyanolyan ak-
tívak lesznek az Üllôi út 121.-ben lakók, mint amilyen aktívan 
ünnepelték a ház századik születésnapját. Számomra ez azt bi-
zonyítja, hogy nagyon nagy az igény a kis helyi közösségekbe 
ágyazódó kulturális programok iránt, illetve, hogy a ferencvárosi 
polgárok nyitottak arra, hogy ne csak passzív fogyasztói, hanem 
aktív formálói legyenek a kulturális életnek. Alakulóban van egy 
hárompólusú kulturális élet itt a Ferencvárosban, amelyben az 
idôszakos nagy rendezvények, fesztiválok és az FMK intézmé-
nyeiben zajló folyamatos közmûvelôdési tevékenység mellett 
megjelennek a civil kezdeményezések – fûzi hozzá Kállay Gá-
borné, aki külön szerencséjének tartja, hogy itt született, és máig 
itt él a Ferencvárosban.  -kk-
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I. Roma–Magyar Diák Kulturális Fesztivál
Egymás értékeinek felfedezése közelebb hozza egymáshoz a roma és nem roma diákokat, és kialakulhat egy valóságos toleran-
cia – ilyen egyszerû az alapgondolata annak a ferencvárosi iskolások számára létrehozott kulturális diákfesztiválnak, amelyet a 
Ferencvárosi Kulturális Központban rendeztek április 18-án.

A rendezvényt szervezô Ferencvárosi Önkormányzat vezetô-
jeként és a fesztivál védnökeként dr. Bácskai János polgár-

mester köszöntôjében egymás megismerésének fontosságáról 
beszélt:

– Ferencváros, ebben is elsôként az országban, igyekszik 
példát mutatni, hogyan lehet elôítélet-mentesen együtt élni. vi-
déken és Ferencvárosban sem olyan nagy szó, ha az embernek 
cigányok a szomszédjai, cigányokkal együtt jár iskolába, cigá-
nyokkal találkozik az óvodában. nekem jó tapasztalataim van-
nak azokkal az emberekkel, akiket megbélyegeztek, megbélye-

geznek, és reméljük, a jövôben már nem fognak megbélyegezni 
csak azért, mert más a bôrük színe, a meseviláguk, másról szól-
nak a balladáik, szólásaik.

Ékes Ilona országgyûlési képviselô, a rendezvény egyik fô-
védnöke romaként közelített a kérdéshez:

– Fontos a gyökereink ismerete. Ha kultúránkat megôrizzük, 
fejlesztjük és továbbadjuk, akkor lehetünk olyan magabiztos 
emberek, akik tudatában vagyunk emberi méltóságunknak, és 
ezért másokat is a saját emberi méltóságukban tudunk fogadni 
és becsülni.

Bordás Andrásné, az országos Roma nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselôje Farkas Flórián elnök üdvözletét és gratu-
lációját hozta, majd így folytatta:

– Sokszor hallottátok már, hogy ki miért büszke arra, hogy 
cigány. nagyon fontos, hogy cigányok és nem cigányok köze-
lebb kerüljenek egymáshoz, de a legfontosabbnak azt tartom, 
hogy a cigány fiatalok tudják, miért és mire büszkék. nekünk, 

cigányoknak olyan értékeink vannak, amelyekre méltán lehe-
tünk büszkék. Merjetek nagyot álmodni!

Kissné Oláh Anita, a KIM Társadalmi Felzárkóztatásért Fe-
lelôs államtitkárság egyházi és civil kapcsolati koordinátora a 
személyes tapasztalatait foglalta köszöntôjébe:

– Mindig nagy öröm egy ilyen rendezvényen részt venni, mert 
amikor én kisgyermek voltam, akkor sem otthon könyvekbôl nem 
tanulhattam a cigány kultúráról, sem a tévében nem láthattam, 
hogy milyen értékeink vannak, de most, harminchárom évesen 
már el tudok menni olyan rendezvényre, ahol a roma kultúrát és 

értékeket lehet megmutatni és versenyeztetni. Külön öröm, hogy 
nem cigány osztálytársaitok is közremûködnek ebben.

A köszöntôket követôen a Kén utcai óvodások fellépésével 
kezdôdött a kétfelvonásos mûsor, amelyben a színpadra állítha-
tó kultúra minden szelete szerephez jutott. Az elszavalt versek 
szorosan kapcsolódtak az elénekelt dalokhoz, a táncokhoz, a 
legendákhoz, a dramatizált mesékhez. Az egymást követô pro-
dukciók folyamatos izgalomban tartották a közönség soraiban 
helyet foglaló roma és nem roma gyerekeket, akiknek többsége 
vagy már túl volt a szereplésen, vagy éppen arra készült. A két 
„felvonás” közötti szünetben – míg az emeleten megrendezett 
képzômûvészeti kiállítás díjazottjai átvették jutalmukat – az 
elôtérben is hatalmas volt a hangulat: a közönség és a fellépôk 
együtt, egymás társaságába belefeledkezve énekeltek.

A közösséggé kovácsolódó közönség is azt bizonyította, 
hogy van létjogosultsága egy ilyen sokszínû fesztiválnak, mert 
le lehet bontani az elôítéletekbôl épült falakat. G.K.

Látogatók Darmstadtból 
április a roma kisebbségi kultúra és 

hagyományok ápolásáról szólt Fe-
rencvárosban. Az elsô roma lakásétte-
rem megnyitása után, a Roma–Magyar 
Diák Kulturális Fesztivált követôen, 
április 26-án a darmstadti evangélikus 
fôiskolán tanuló leendô szociális mun-
kások látogattak Ferencvárosba, hogy 

megismerkedjenek a hátrányos helyzetû 
emberekkel való foglalkozás sajátossá-
gaival, így a romák integrálódását célzó 
koncepcióval.

Az idén másodéves hallgatók láto-
gatottak a IX. kerületbe, ahol Formanek 
Gyula alpolgármester, Oláh Anna esély-
egyenlôségi referens, valamint Csonka 

Gyula, a Ferencvárosi Roma nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke fogadta ôket. 
A találkozó során megismerhették a ke-
rület mindennapjait, betekintést nyertek a 
romakoncepció 2012. évi programjaiba, 
sôt módjuk volt tradicionális roma zenét 
is hallgatni a Romano Glaszo együttes jó-
voltából.  VSZSZ
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Óvodástalálkozó
április 25-én, szerdán délután, a Ferencvárosi Mûvelôdési Központban óvodások sporttalálkozója és táncház volt, ahol a kerü-

let összes óvodája képviseltette magát. A tavaly még Óvodásgála címen futó rendezvény már nem annyira a szereplést, mint 
inkább a mozgást és az egészséges életmódot népszerûsíti a gyermekek körében. A színházteremben tekerôlant hangja hívta táncba 
a kicsiket, a tornateremben pedig sorversenyekben mérkôzhettek az óvodások. A rendezvény nemcsak az óvodásoknak, de a óvó 
néniknek és a szülôknek is alkalmat adott a közösségben töltött idô szépségének és felszabadító erejének megtapasztalására. 

G.K.

Bölcsôdék napja
Gyerekcipôben jár még csak a bölcsôdék napja, április 21., 

amely 2010-tôl államilag elismert ünnepnap. Idén volt a 
második alkalom, hogy az ország minden pontján köszöntötték 
a bölcsôdék dolgozóit. 160 évvel ezelôtt, 1852-ben ezen a na-
pon nyílt meg a Brunszvik család nôtagjai lelkes munkájának 
eredményeképpen az elsô bölcsôde. Ugyanezen a napon emlé-
keznek meg a fiatalon elhunyt Akócsi Ágnesre, aki kezdemé-
nyezôje volt a Bölcsôdék országos Módszertani Intézete életre 
hívásának.

ehhez a naphoz kapcsolódóan április 20-án Ferencváros-
ban is szakmai fórumokkal egybekötött ünnepséget tartottak a 
Leövey Klára Gimnázium Dísztermében, amelyet dr. Bácskai 
János polgármester nyitott meg. A Ferencvárosi Önkormányzat 
igyekszik segíteni a családok gyermekelhelyezési problémáján. 
egyedülálló módon bölcsôdéztetési támogatást nyújt az elutasí-
tott szülôknek, valamint döntött arról, hogy több más budapesti 
kerülettôl eltérôen nem vezeti be a gondozási díjat, illetve annak 
mértékét nulla forintban határozta meg. emellett folyamatosan 
keresi a lehetôségeket új bölcsôdék létesítésére, valamint a már 

meglévôk kapacitásának növelésére. Az önkormányzat fontos-
nak tartja a folyamatos szakmai egyeztetést és a dialógust az 
intézményvezetôvel.

Ferencvárosban 2006 óta a ferencvárosi egyesített Bölcsô-
dei Intézmények négy telephelyen, 230 férôhelyen biztosította 
a gyermekek napközbeni ellátását. 2012-tôl a férôhelyek száma 
módosult, az egyesített intézmény 250 férôhellyel mûködik (Ap-
rók Háza, Fehérholló Bölcsôde, Pöttyös utcai bölcsôde, Manó 
Lak a József Attila-lakótelepen). Az egyesített Bölcsôdei Intéz-
mények alkalmazottainak száma 92, ebbôl a szakmai dolgozó-
ké 57, a technikai személyzeté 35 – tájékoztatta elôadásában a 
résztvevôket Lengyel Zoltánné, az egyesített bölcsôdék vezetôje. 

A szakmai egyeztetéseken felül a jövôben konkrét eredmé-
nyekkel is büszkélkedhet a kerület, hiszen több mint húsz év 
után új bölcsôdét kap, a közelmúltban ugyanis sikeresen pályá-
zott egy negyven férôhelyes bölcsôdei tagintézmény létesítésére. 

Az új bölcsôde alapkôletételére a közeli napokban sor kerül, 
arról következô számunkban természetesen beszámolunk.

kk
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Tisztelt Ferencvárosiak!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészültek az elsô körben igényelt Ferencváros-kár-
tyák, így azon kerületi lakosok, akik március 29-ig adták le a belépési nyilatkozatot, 
május 14-tôl átvehetik kártyájukat az igénylés helye szerinti ügyfélszolgálaton. 

A városkártya bevezetésének elsôdleges célja a közösségi összetartozás megerôsíté-
se, illetve a helyi kereskedôk versenyképességének növelése által a kerület folyamatos fejlesztése. A kártyával 
Ferencváros lakói több vállalkozásnál gyûjthetnek törzsvásárlói pontokat, amelyek ajándéktárgyakra, hasznos 
eszközökre válthatóak be. Az elsô 5000 igénylônek ingyenesen biztosítjuk Ferencváros-kártyáját, ezért ha Ön 
még nem adta le a belépési nyilatkozatát, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

KárTyAreGIsZTrácIÓs ponToK:
•  1092 Budapest, Bakáts tér 14., hétfô, szerda 8–18 óra; kedd, csütörtök 8–16 óra; péntek 8–14 óra;
•  1098 Budapest, Toronyház u. 3/B (József Attila-lakótelep), hétfô, szerda 8–18 óra; kedd, csütörtök 8–16 óra, 

péntek 8–12 óra.
A program a kerületi kereskedôknek, szolgáltatóknak is elônyt jelent, hiszen Ferencváros-kártya-elfogadó-
helyként növelhetik versenyképességüket, bôvíthetik ügyfélkörüket. A díjmentes csatlakozás lehetôségét má-
jus 31-ig meghosszabbítottuk, ezt követôen a vállalkozásoknak egyszeri belépési díjat kell fizetniük, amelynek 
összege 50 ezer forint + áfa.

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat: 06-21 202-8003, vagy látogasson el a Ferencvá-
ros-kártya portáljára: www.fvkartya.hu. Klézli Cintia ügyvezetô, Ferencváros Kártya Kft.

Orgonaszentelés a Szent Kereszt-templomban 
Ötéves munkálatok lezárásaként április 15-én ünnepi szentmi-
sén szentelte fel a Szent Kereszt-templom megújult orgonáját 
Takács Nándor nyugalmazott székesfehérvári megyés püspök.

A vasárnapi nagymise kezdetén Kerényi Lajos atya köszön-
tötte dr. Bácskai János polgármestert, dr. Vas Imre országgyûlési 
képviselôt, dr. Gárdos Csabát, a nemzetgazdasági Minisztérium 
és az államkincstár Költségvetési Felügyelôségének vezetôjét, 
Juhász Máriát, a nemzetgazdasági Minisztérium fôosztályve-
zetôjét, Görgényi Mátét, a városrészi önkormányzat vezetôjét, 
valamint Czigány György orgonamûvészt.

Az orgonaszentelést követôen maga Takács nándor szó-
laltatta meg a hangszert. A christus vincit dallama nemcsak a 
templomot, de a hívek lelkét is betöltötte, hiszen oly régóta vár-
tak már arra, hogy a megújult templombelsôben felzúgjon-fel-
zengjen egy, a helyhez méltó orgona. Ha meggondoljuk, lehet, 
hogy csodára volt szükség ahhoz, hogy a hívek közössége az 
elmúlt öt év gazdasági viharai közepette – a Ferencvárosi Ön-
kormányzat és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
hathatós támogatásával – elô tudta teremteni azt az ötvenmil-
lió forintot, amelybôl létrejöhetett ez az új hangszer. Az orgona 
nyolc sípsora a régi nyolcregiszteres hangszerbôl került át.

A szép ünnep fényét csak emeli a tudat, hogy június 24-én 
lesz a templom plébánosának, Kerényi Lajos piarista atyának 
a – pappá szentelésének hatvanadik évfordulójáért hálát adó – 
gyémántmiséje. Grozdits

Budapest Fôváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

LAKóház-FeLújíTáSI páLyázATOT hIRDeT 
a közigazgatási területén lévô társasházak/lakásszövetkezetek részére.

A pályázattal kapcsolatban bôvebb tájékoztatást nyújt a polgármesteri hivatal Vagyonkezelési,  
Városüzemeltetési és Felújítási Irodája (1092 Bp., Ráday u. 26., telefon: 215-1077/ 522-es mellék),  

valamint a hirdetmény megtekinthetô a www.ferencvaros.hu honlapon.
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Közel ezer ferencvárosi diák látogatott el 
a II. Tudományfesztiválra
Ökojátszótérrel, megújulóenergia-tanösvénnyel, a fenntartható közlekedésrôl szóló kiállítással és a Gömböc „részvételével”, 
emellett pedig TudásPresszóval és „zöld” büfével várta az érdeklôdôket három napon át a 2012. április 20–22. között zajlott 
második Tudományfesztivál.

Zárug Péter Farkas, a fesztivál fôszervezôje megnyitóbeszédé-
ben elmondta, a programsorozat célja, hogy megmutassák és a 
nagyközönség számára is kézzelfoghatóvá tegyék a magyar kre-
ativitás és innováció eredményeit. A feladat a tudományos isme-
retterjesztés, a magyar tudományos fejlesztések megismertetése 
az érdeklôdôkkel, a tehetséggondozás, a fenntartható energia-
gazdálkodás bemutatása, valamint a tudomány népszerûsítése 
egy minden korosztály számára vonzó ünnep keretében. Az idei 
fesztivál a második volt a sorban, elôször 2010-ben rendezték 
meg. Idén a Föld napja programsorozatához, valamint az enSZ 
által 2012-re meghirdetett „Fenntartható energiát mindenkinek” 
nemzetközi évének hazai rendezvényeihez kívánt csatlakozni a 

Tudományfesztivál. A megnyitón Tarlós István fôpolgármester 
nevében Szeneczey Balázs fôpolgármesteri kabinetfônök felhív-
ta a figyelmet a környezettudatos gondolkodás népszerûsítésé-
nek fontosságára, és utalt arra, hogy a fôváros önkormányzata 
igyekszik jó példával elöl járni. ennek szellemében a budapesti 
karácsonyi díszkivilágítás égôit energiatakarékos LeD-izzók-
ra cserélték, illetve megkezdôdött az a nagyszabású projekt, 
amelynek eredményeképpen a Széchenyi fürdô termálvizének 
melegét használják majd fel a Fôvárosi állat- és növénykert hô-
háztartásának kiegészítésére. 

A Tudományfesztiválhoz idén Ferencváros is csatlakozott 
egyrészt támogatóként, másrészt résztvevôként. A kerület kö-

A hegedûs-szalon vendége a „GranDuo”
Aki a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban meg-

rendezett Hegedûs-szalont választotta kikapcsolódásnak 
április 19-én este, az rendkívüli élményben részesülhetett.

Hegedûs Endre Liszt-díjas zongoramûvész vendége Szabadi 
Vilmos hegedûmûvész volt, aki egyben társa is a kettôjük által 
alakított „GranDuo” kamarazenei formációban.

A koncert elsô felében Hegedûs endre csodálatos zongo-
rajátékának tolmácsolásában hallhattuk Frédéric chopin opus 
31. mûvét, majd Liszt Ferenc elsô elfelejtett keringô címû mû-
vét. Hegedûs endre az elôadások elôtti felvezetôjében nemcsak 
segítséget nyújt a jobb és élvezetesebb megértéshez, de fontos 
mûvészettörténeti kijelentésekre is felhívja a hallgatóság fi-
gyelmét. Így történt a következô mû, az elsô Mefisztó-keringô 
hallgatása elôtt is, ahol a szerzô Liszt Ferenc szavaival és gon-
dolataival vezette fel soron következô zongorajátékát, misze-
rint „a mûvészeteknek össze kell fogni”. Liszt Ferenc ebben 
a mûben nikolaus Lenau Faustját vette alapul, és a költôrôl 
megtudhattuk, hogy magyar származású volt, a Temes megyei 
csatádon született. 

Majd következett a koncert fénypontja, a már említett 
„GranDuo” tolmácsolásában césar Franck A-dúr hegedû-zon-
gora szonátája. ebben a közel fél órában nemcsak egy rend-
kívüli mûvet hallhattunk, hanem elgondolkodhattunk azon is, 
milyen csodálatos, ha két nagy formátumú mûvész találkozik, 
mint ahogy ôk is. 

A következô Hegedûs-szalon a Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpontban májusban kerül megrendezésre.

Fotó és szöveg: K.É.R.
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Könyvet házhoz! 
Ingyenes könyvtári látogatás nyugdíjasoknak és kismamáknak

Két új kezdeményezéssel segíti a Fe-
rencvárosi Önkormányzat a kerület-

ben élô olvasni szeretô idôseket, illetve a 
gyesen lévô és a könyveket, a könyvtár 
légkörét kedvelô kismamákat. A ferenc-
városi lakcímmel rendelkezô nyugdíjasok 
és gyermekgondozási segélyben része-
sülô kismamák a Fôvárosi Szabó ervin 
Könyvtár IX. kerületi tagkönyvtáraiba 
díjmentesen iratkozhatnak be. A kedvez-
mény igénybevételéhez lakcímkártya, 
személyi igazolvány, valamint (nyugdíja-
soknak) a nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 
illetve (gyermekgondozási segélyben ré-
szesülôknek) a Magyar államkincstár 
igazolása szükséges – tájékoztatott Kör-
mendiné Jakub Ágnes, a 2. számú, Bor-
áros téri könyvtár vezetôje.

2012. március 13-án írta alá az errôl 
szóló megállapodást a Fôvárosi Szabó er-
vin Könyvtár igazgatója, dr. Fodor Péter 
fôigazgató, valamint Ferencváros polgár-
mestere, dr. Bácskai János. A szerzôdés a 
2013. december 31-ig terjedô idôre szól.

– Jó lenne, ha sokan élnének ezzel 
a lehetôséggel, egyelôre az a tapaszta-
latunk, hogy kevesen tudnak csak róla 
– mondta el Körmendiné. – van aki, itt 

a könyvtárban a beiratkozáskor szembe-
sül csak a ténnyel, hogy nem kell tagsági 
díjat fizetni. Mondhatom, felettébb nagy 
ilyenkor az öröm! A másik új lehetôséget, 
a „Könyvet Házhoz” programot elsôsor-
ban mozgáskorlátozott és idôs, nyugdíjas 
olvasóink számára ajánljuk. Azok jelent-
kezésére számítunk, akik nem szeretné-
nek az olvasás örömérôl lemondani, de 
a könyvtár személyes látogatását nem 
tudják megoldani. Sokukhoz a Gondozó-
szolgálat csatornáján van fôképp kapcso-
latunk, de szeretnénk azokhoz is eljutni, 
akik a Gondozószolgálat segítségére nem 
szorulnak ugyan, a könyvtárba való el-
jutás azonban nehézséget okoz számuk-
ra. ezt a szolgáltatást két könyvtárunk, a 
József Attila-lakótelepen lévô Börzsöny 
utcai és ez, a Boráros téri nyújtja. Könyv-
tárunkban 28 ezer dokumentumot tartunk 
nyilván, van tehát bôven mibôl válogatni. 
Külön kiemelném, hogy igen színvonalas 
a hangoskönyvállományunk is, amely kü-
lönösen látássérülteknek jelenthet segít-
séget, és szerezhet sok szép órát. Sôt, ha 
valaki nem rendelkezik a lejátszásukhoz 
szükséges technikai eszközzel, ezt is tu-
dunk kölcsönözni részükre. A kölcsönzé-

si idô egy hónap, de ez az idô a könyvek 
esetében telefonon meghosszabbítható. 
A választásban is készséggel segítenek 
munkatársaink, elég, ha megtudják, mi-
lyen témakörben, mûfajban szeretne ol-
vasni az érdeklôdô, s aszerint állítják 
össze a „kínálatot”.A személyes megis-
merkedés, „házhoz szállítás” után pedig 
legközelebb még könnyebb lesz az aján-
lás. Örülnénk neki, ha minél többen élné-
nek ezzel a remek lehetôséggel! További 
felvilágosítás és a házhoz szállítás kérhe-
tô: IX/1. sz. könyvtár, Raj zin ger Mária; 
IX/2. sz. könyvtár, Kemecsei Nóra.

A Fôvárosi Szabó ervin Könyvtár IX. 
kerületi tagkönyvtárai:
–  FSZeK IX/1. sz. könyvtár, 1098 Bp., 

Börzsöny u. 13., nyitva tartás: hétfô–
szerda–péntek 13–19 óra, kedd 9–15 
óra;

–  FSZeK IX/2. sz. könyvtár, 1093 Bp., 
Boráros tér 2., nyitva tartás: hétfô–
szerda–péntek 13–19 óra, kedd 9–16 
óra, csütörtök 9–14 óra;

–  FSZeK IX/3. sz. könyvtár, 1095 Bp., 
Mester u. 53–55., nyitva tartás: hétfô–
szerda–péntek 13–19 óra, csütörtök 
9–15 óra. kk

zépiskoláiból közel ezer diák vett részt a fesztiválon. Dr. Bács-
kai János polgármester köszöntôjében hangsúlyozta, reméli, 
hogy ezek között a diákok között lesznek olyanok, akik értelmes 
kérdéseket tesznek fel a tudománnyal kapcsolatban, a kérdések-
re megkeresik a válaszokat, és bízik benne, hogy akár a jövô 
nobel-díjasait is köszönthetjük majd közöttük, akik szintén úgy 
kezdték kutatói munkájukat, hogy kíváncsiak volt a mikéntre és 
a miértre. 

A Tudományfesztivál nemcsak a nemzeti Múzeum épüle-
tére korlátozódott. A múzeumkertben street science program 

keretében például egy erre az alkalomra kifejlesztett megújuló-
energia-tanösvényen szerezhettek ismereteket az érdeklôdôk, a 
fenntartható közlekedés szekcióban pedig megújuló energiával 
mûködô és energiatakarékos jármûvekkel, egyedülálló magyar 
fejlesztésekkel lehetett találkozni. 

A Magyar nemzeti Múzeum épületében több tudományos 
témát felölelô kiállítás nyílt a fesztivál kapcsán: bemutatkozik 
a 110 éves eötvös-inga, a Gömböc-kiállítás, valamint Az évszá-
zad katasztrófája címmel nyílt fotótárlat a vörösiszap-katasztró-
fáról és az újjáépítésrôl.  Varga-Szabó

parlamenti látogatás
Tizedik alkalommal szervezett ingyenes parlamenti sétát a vá-
lasztókörzetében élô érdeklôdôknek Zombory Miklós képviselô. 
ezúttal ötvennyolcan vettek részt a szakavatott kalauzolással 
április 11-én megtartott sétán. volt, aki vidékrôl érkezett barát-
nôjét, kis unokáját is magával vitte az érdekes programra. 

A kezdeményezésnek évek óta igen jó híre és nagy sikere 
van a ferencvárosiak körében, ezért Zombory Miklós tervezi, 
hogy ôsszel ismét „összehoz” egy csoportot az érdeklôdôkbôl, 
és megszervez egy újabb látogatást az országházba. ezúttal úgy 
szeretné idôzíteni, hogy késô délutánra essen az idôpont, s ez-
által ne csak nyugdíjasok és gyerekek, hanem aktív dolgozók is 
élhessenek a lehetôséggel.
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Válaszol: dr. Dobi Kornélia, a IX. kerületi Dési Huber utcai rendelô háziorvosa
A legfontosabb, hogy ne csak az ér-
zeteinkre hagyatkozzunk. Igyekszem 
rábeszélni azokat a betegeimet, akik 
tartósan vérnyomásgondokkal küz-
denek, hogy szerezzenek be otthonra 
vérnyomásmérôt. Ma ez már nem egy 
elérhetetlen beruházás. A beállított 
és „karbantartott” vérnyomás mellett 
is elôfordul azonban, hogy megugrik 
egy kicsit a vérnyomás. ennek számos 

oka lehet. A lényegesebb kiváltó tényezôk között szerepelnek 
az emocionális tényezôk, a fokozott stresszhelyzet, váratlan, 
izgalmat okozó helyzet. Megfigyelések szerint a hideg, szeles 
idôjárás is fokozza az anginás panaszok gyakoriságát. célszerû 
figyelni ezért a magas vérnyomással, érrendszeri panaszokkal 
küszködô betegeknek az orvosmeteorológiai elôrejelzéseket, 
ezekben elôre felhívják a figyelmet a várható jelenségekre.

Természetesen a rendszeres, nyugodt életvitel sokat segít 
a tünetek megelôzésében. Azonban a körültekintô, elôvigyá-
zatos életmód mellett sem lehet mindig elkerülni a váratlan 
izgalmakat. Fontos, hogy ilyenkor se essünk pánikba, hanem 
dolgozzunk ki valamilyen „technikát” ezekre az esetekre. 
Semmiképp ne vegyünk be ilyenkor sem a szokásos, az orvos 
által elôírt napi gyógyszeradagnál többet. Ha úgy érezzük, na-
gyon nagy, szinte elviselhetetlen a feszültség, „szétrobban” a 
fejünk, vegyünk be inkább egy enyhe nyugtatót, igyunk egy 
pohár vizet vagy nyugtató hatású teát. Jó, ha megmérjük ilyen-
kor a vérnyomást, de ne ijedjünk meg, ha a vérnyomásmérô a 
megszokottnál kicsit többet mutat. Az ijedség csak tovább ront 
a helyzeten.

A mért értéket jó, ha feljegyezzük, és a következô orvosi 
konzultáció során tájékoztatjuk róla orvosunkat. Természete-
sen, arról is, ha viszonylag rövid idôn belül többször elôfordul 

hasonló eset. elképzelhetô ugyanis, hogy a gyógyszerszedés 
megváltoztatására vagy esetleg új készítmény felírására lesz 
szükség.  kk

jubileumi elôadás a pinceszínházban

1979-ben egy brutális kettôs gyerekgyil-
kosság rázta meg Budapestet. Az újsá-
gokban az idô tájt a bûnügyi hírek közt 
vezetô helyen szerepelt a budapesti levél-
kihordóból színházi munkássá lett fiatal-

ember tragikus története. Az újsághírek 
alapján indult el a férfi családjához Vajda 
István, és készített tényfeltáró riportso-
rozatot a férfi édesanyjával. A beszélge-
tésekbôl évekkel késôbb megrázó erejû 
monodrámát írt A gyilkos anyja címmel. 
Az Anger Zsolt rendezte elôadás a Pedig 
én jó anya voltam címmel ötödik éve van 
mûsoron a Pinceszínházban, változatlan 
érdeklôdés mellett.

A döbbenetes ôszinteséggel kitárul-
kozó anyafigura alakítása hatalmas lelki-
erôt, koncentrációt és olyan eszköztelen 
színpadi jelenlétet igényel Pogány Judit-
tól, amilyet talán csak a görög drámák 
nôalakjainak megformálása.

A Pinceszínház vezetôinek támogatá-
sával a darabot több börtönben, javítóin-
tézetben is elôadták. A csillag börtön volt 
az elsô, ahova meghívták a produkciót, s 
olyan nagy hatást gyakorolt az elítélt né-
zôkre, hogy a mûvésznô elmondása sze-
rint utána több levelet kapott, amelyben 
leírták: olyan ajándékot kaptak, hogy 
amíg élnek, nem felejtik el.

nem véletlen tehát, hogy nem lankad 
az érdeklôdés a darab iránt. április 26-án 
75. alkalommal szerepelt a Pinceszínház 
programján. Az elôadást követô vastaps 
után Horváth Károly, a Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ igazgatója köszöntötte 
a mûvésznôt. kk

Az orvos válaszol
Újból és újból visszatérô kérdés olvasóink részérôl, hogy mi a teendô, ha valaki magas vérnyomással küzd, arra gyógyszert is 
kap, ennek ellenére úgy érzi, a vérnyomása idônként mégis rendkívüli mértékben „megugrik”. 
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Májusi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

 

– 1899. május 3-án alakult meg hiva-
talosan a Ferencvárosi Torna club. 
A kerületben már az 1890-es évek-
ben egyre-másra alakultak alkalmi 
labdarúgócsapatok. Springer Ferenc 
ügyvéd ezeket az együtteseket szer-
vezte meg, és végül a Ferencvárosi 
Polgári Kör Bakáts tér 14. szám alatti 
helyiségében, az elöljáróság épüle-
tében megszületett az ország máig 
legnépszerûbb és legsikeresebb lab-
darúgócsapata. Az FTc elsô pályája 
a Külsô-soroksári úton állt, itt szerez-

ték elsô bajnoki címüket is 1903-ban. 
A több mint 20 ezer nézôt fogadni 
képes Üllôi úti pálya azután 1911-ben 
készült el Mattyók Aladár tervei alap-
ján. ezt 1974-ben korszerûsítették, és 
mind a mai napig használják.

– 1902. május 1-jén kezdte meg 
mûködését a Gubacsi úton a ferencvá-
rosi sertésvágóhíd. A sertésközvágó-
híd építésének kérdése már az 1870-es 
évek elején felmerült. A jelentékeny 
fôvárosi sertésforgalom, a sertéshúsfo-
gyasztás mértéke s a vele járó egész-
ségügyi intézkedések gyakorta hoztak 
felszínre olyan kérdéseket, amelyekre 
végleges és megnyugtató megoldást 
csak egy sertésvágóhíd felállítása je-
lenthetett. Szerencsére már megvolt a 
jó példa, az 1872-ben átadott közvágó-
híd a Soroksári úton. A sertésvágóhíd 
tervezôje és építésvezetôje Mihályik 
István székesfôvárosi mérnök, a gépé-

szeti berendezések tervezôje és kivite-
lezésük vezetôje pedig Kubinyi Imre 
székesfôvárosi mérnök volt. Mára az 
épületkomplexumból csupán néhány 
elem maradt meg, közülük talán a leg-
fontosabb az egykori telep víztornya.

Gönczi

Art deco és modernizmus 
Lakásmûvészet Magyarországon 1920–1940

Az Iparmûvészeti Múzeum ki-
állítása mintegy 440 mûtárgy 

szerepeltetésével mutatja be az 
1920-as, 1930-as évek mûvészi igé-
nyû enteriôrjeit, iparmûvészek alkot-
ta berendezési tárgyait. A múzeum 
saját gyûjteményi anyaga mellett 

társintézmények, gyûjtôk és magánsze-
mélyek mûtárgyaiból összeállított tárlat átfogó 

képet nyújt a lakásmûvészet e változatos idôszakáról. 
Lakásmûvészeti kiállításként a törzsanyagot bútorok és egyéb 
lakberendezési tárgyak, kiegészítôk (lámpák, lakástextilek, 
kerámia- és fémplasztikák, díszmûáruk) adják, az enteriôrsze-
rû kiállításrészek azonban képzômûvészeti alkotásokkal, fest-
ményekkel, grafikákkal egészülnek ki. A kiállítást filmvetítés 
színesíti. A korabeli filmhíradó-részletek, portréfilmek és já-
tékfilmek segítik az 1930-as évek hangulatának átélését. 

Az art deco nagyon nehezen definiálható stílus. Sokan 
még a stílus fogalmát is elvitatják tôle, inkább kifejezési 
formának tartják, amely sokféle stílust használ forrásként. 
Definíciók felállítása helyett a kiállítás azt a sokszínûséget 
igyekszik megragadni, ahogyan a Bauhaus nevével fémjel-
zett, letisztult „klasszikus modern”, az elegáns art deco és a 
népies irányzatok megrajzolják a korszak lakásmûvészetének 
összetett képét. 

Az egzotikumból táplálkozó klasszikus francia art deco lu-
xusából kevés jutott el az elsô világháború után újjáépítkezô Ma-
gyarországra, inkább az osztrák–német hatás és a népmûvészet 

nyomta rá bélyegét a jelenségre. Az 1920-as évek dekorativi-
tásra törekvô art deco lakásmûvészetét a korszak kiemelkedô 
alkotója, Kozma Lajos és követôi (Tálos Gyula, Gróf József, 
Kaesz Gyula korai munkái) képviselik a kiállításban. 

Formai egyszerûség, funkcionalitás jellemzi a Bauhaus 
hatása alatt, 1930 körül keletkezett enteriôröket. A takaré-
kosan méretezett, könnyedebb darabok emblematikus példái 
a csôbútorok, mellettük többek között Borbíró virgil, vágó 
Pál, Fränkel György belsôépítészek munkáit mutatjuk be. Az 
újszerû anyaghasználat és a minimalista for-
mák nem nyerték el a közönség egyértelmû 
tetszését, talán ezért is értékelôdött fel a la-
kást otthonossá varázsló textiltervezôk, pél-
dául a tárlaton is bemutatott Pekáry István, 
P. Szabó Éva vagy a barátságos dísztárgyak 
sokaságát elôállító keramikusok szerepe.

Az 1930-as évek végére sokat szelídült 
a lakberendezési stílus. erôre kapott a mo-
dernizmus elônyeit a polgári kényelemmel 
ötvözô, osztrák mintákat követô irányzat. Képviselôi Kaesz 
Gyula, nagy Károly, Kovács Zsuzsa és Lukáts Kató, akinek 
bútorterveit, papírmunkáit és textilterveit is láthatjuk a kiállítá-
son. A népmûvészet és a kézmûveshagyomány elemeit emelte 
a lakásmûvészetbe Mináry Pál és Tálos Gyula, de helyet kap-
nak a tárlaton Gorka Géza, Gádor István kerámiái is. 

A kiállítás – amelynek kurátora Horányi Éva, az 
Iparmûvészeti Múzeum Bútorgyûjteményének vezetôje – 
2012. szeptember 30-ig látható. x

Tudta-e, hogy…
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simon Tibor emlékére
Április 23-án volt tíz éve, hogy belehalt sérüléseibe a két nappal korábban brutálisan megvert Simon Tibor, a Ferencváros ko-
rábbi labdarúgója, aki akkoriban a Matáv Sopron vezetôedzôje volt. A szomorú évfordulóhoz kötôdôen szektort neveztek el Si-
mirôl az FTC Üllôi úti stadionjában. 

játszhat a Ferencváros csapata bárhol, 
bárkivel, egy bizonyos rigmus min-

dig felharsan: Simon Tibi! Simon Tibi! 
A Fradi szurkolói így emlékeznek meg 
minden mérkôzésen arról az emberrôl, 
aki még játékosként ikonná vált, akit a 
mai napig a megalkuvást nem ismerô fra-
dizmus megtestesítôjeként tartanak szá-
mon a zöld-fehérek hívei. Tíz évvel a ha-
lála után immár az ô emlékét ôrzi az Üllôi 
úti stadionban az a lelátórész, amelynek 
egykori rendszeres látogatói jó barátság-
ban voltak vele: a legendás 2-es szektort 
Simon Tiborról nevezték el.

zöld-fehér hagyományok ôrzôi
A Ferencváros múltjának megismeréséért nagyon sokat tett Nagy Béla, a klub hajdani „krónikása”. Az ô szellemi örökségét 
ápolja a négy éve létrehozott Nagy Béla Hagyományôrzô Egyesület.

A legendás sporttörténész halála után két évvel, 2008. má-
jus 6-án (nagy Béla születésnapján – M. S.) alakult meg 

az egyesület. A Fradi Futballmúzeum megalapítójára emlékezve 
összefogtak a klubért már addig is sokat tevô emberek, és célul 
tûzték ki, hogy megôrzik és továbbviszik azt a szellemiséget, 
amely ôt jellemezte. 

– A legfontosabbnak azt tartottuk, hogy ne engedjük szét-
hordani, amit nagy Béla több évtizedes kitartó munkával ösz-
szegyûjtött – magyarázta Takács Tibor, a nBHe elnöke. – Az 
egykori dolgozószobáját áthoztuk a Bécsi utcába, a cégemhez, 
és ott alakítottuk ki a nagy Béla-emlékszobát. Idekerült a le-
gendás B5-ös boksz is a volt Fradi-sörözôbôl, ahol nap mint nap 
együtt ebédelt Albert Flóriánnal és más egykori kiválóságokkal. 

Az egyesület mindig megemlékezik a korábbi játékosok szü-
letésnapjáról, a Fradi fontos évfordulóiról. Ilyen például május 
3., az FTc megalapításának napja. Az idén nem csupán erre em-
lékeztek a hagyományôrzôk, hanem a közelmúltban kerek ün-
nepet ülô labdarúgókról is. Így köszöntötték a 60 éves Szokolai 
Lászlót, az 50 esztendôs Dzurják Józsefet, a 40 éves Lipcsei Pé-
tert, és megemlékeztek Dalnoki Jenô 80. és Sárosi György 100. 
születésnapjáról is. Közeleg a rendszerváltás utáni idôszak leg-
nagyobb Fradi-ünnepének, a diósgyôri bajnokavatásnak a 20. 
évfordulója, és erre szintén nagyon készül az nBHe.

– Mintegy háromszáz tagja van a mindenki elôtt nyitott köz-
hasznú egyesületünknek – mondta Takács Tibor. – A IX. kerü-
lethez való szoros kapcsolatunkat jelzi az is, hogy elnökségünk-
ben tevékenykedik Ferencváros polgármestere, Bácskai János, 
akirôl köztudomású, erôsen kötôdik a Fradihoz. Mindannyian 
arra törekszünk, hogy a névadónkhoz és örökös tiszteletbeli el-
nökünkhöz, Albert Flóriánhoz méltón emlékezzünk meg a klub 
történelmérôl.  M. S.

Zarándoklat Lengyelországba
A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári egyesülete 2012. június 25. és 28. között zarándokutat szervez Lengyelországba (Zakopane, 
Wadowice-częstochowa, Gidle, Leśniów, Krakkó). Részvételi díj (buszköltség, szállás 2-3-4 ágyas szobákban, 2 vacsora, 3 reg-
geli) 33 ezer forint. Ferencvárosi lakosok részére a Ferencvárosi Önkormányzat és az egyesület között fennálló közszolgáltatói 
szerzôdés keretében útiköltség-kedvezmény nyújtható. Érdeklôdni Gyurkákovics Andreánál a 06-70 408-2430-as telefonszá-
mon vagy a ferupe9@gmail.com e-mail címen lehet.

Ifjabb Simon Tibor elhelyezi a szektorhoz vezetô 
lépcsônél a táblát

A Simon Tibor-szektor bejárata

A legendás B5-ös bokszban a Ferencváros történelmérôl esik a legtöbb szó
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Séták, túrák mindenkinek 
A Ferencvárosi Természetbarát Egyesület májusi ajánlata

A tavasz, a szép idô talán azokat is 
elôcsalogatja és kirándulásra serken-

ti, akik a hûvösebb idôkben jól elvannak a 
városon belül.

Május 10-én Leányfalura, sétára és 
fürdésre invitálja a szabadba vágyókat a 
Ferencvárosi Természetbarát egyesület. 
Találkozás reggel negyed tízkor a 3-as 
metró Újpest-városkapu megállójánál ta-
lálható volán-pénztárban. A mindössze 
két kilométeres séta több nevezetességet 
érint, és a termálstrandra vezet.

Két nappal késôbb, szombaton a Jeli 
Arborétum rododendronjai és a körmen-
di Batthyány-kastély megtekintése után 
meglepetést ígérnek a program felelôsei. 
A budapesti Mátyás-pince elôl induló – 
belépôkkel együtt 5500 forintba kerülô 
– túrát Kiss Ádám vezeti. A részletekrôl 

ô tájékoztatja azokat, akik május 7-ig be-
fizetik a részvételi díjat.

Május 19-re hegyvidéki séta van terv-
be véve, amely a Sváb-hegytôl a város-
majorig tart. Az útvonal: Sváb-hegy, 
Karthauzi-lak, Széchenyi-gloriett, Jó-
kai-villa, Radnóti-villa, Gerlitzy-oltár, 
Honvéd-emlékmû, Martinovics-hegy, 
vesztôhely, végül néhány mûemlék a vá-
rosmajorban. Találkozó kilenckor a Bor-
áros tér Borárus kútjánál.

A Kôbánya-Kispest vasútállomás fen-
ti pénztáránál gyülekezzenek azok, akik 
20-án vasárnap a túrkevei Juhászfesz-
tiválra szeretnének eljutni. A fesztiváli 
forgatagon túl itt is van termálfürdô, és 
azok sem maradnak hoppon, akik a hely-
történeti vonatkozások miatt vállalkoznak 
a vonatozásra.

Akik május 25–28. között a Gyalo-
gos Természetjárók XIX. találkozójára 
szeretnének eljutni Gyenesdiásra, hívják 
bártan Sávoly Lajosné Marikát a 284-
1413-as telefonszámon.

Május 26-án szombaton a Kecskemé-
ti Arborétumba juthatnak el azok, akik a 
Kôbánya-Kispest vasútállomáson, a fenti 
pénztárnál Kiss ádám körül gyülekez-
nek 8.45-kor. A költségek kiszámításá-
nál elegendô a vonat és a buszjegy árát 
figyelembe venni, mert a szakvezetés 
költségeit a Ferencvárosi Természetbarát 
egyesület állja.

„Jól jár, ha velünk jár!”
Hívja és várja a FeRencváRoSI 

TeRMÉSZeTBARáT eGYeSÜLeT!
Telefon: 06-70 212-1288

Sportösszefoglaló
• Óriási esélyt szalasztott el a nagyon mélyrôl felkapaszko-

dó Ferencváros labdarúgócsapata: ha sikerrel vette volna a 
videoton elleni mérkôzést, felléphetett volna a 7. helyre. 
Mi után elôzô héten jó elsô félidei játékkal, Šimić és Grúz 
góljai val 2-1-re legyôzték a zöld-fehérek otthon a Kecs-
kemétet, sokan bíztak abban, hogy a tavalyi bajnok fehér-
váriak vendégeként is nyernek. ám a mintegy kétezres 
Fradi-tábornak és a tévé elôtt ülô millióknak csalódniuk 
kellett. csak idô kérdése volt, mikor veszi be az FTc ka-
puját a vidi, és ez a 67. percben meg is történt. Tíz perccel 
késôbb az addig jól védô Jova feleslegesen indult egy ál-
tala kiütött labdára, és a Torghellével való ütközése bün-
tetôt ért. Kétgólos hátrányban aztán némi támadójátékot is 
láthattunk a Fraditól, de csak kihagyott helyzetig jutottak 
Oláhék. Május 12-én Újpestre látogat a Ferencváros. 

• A KeK-fináléra készülô nôi kézilabdázók megküzdöttek 
idegenben a Siófokkal a bajnoki elôdöntô második mér-
kôzésén. A hazaiak azonban nem tudták megakadályozni a 
zöld-fehérek gyôzelmét, a 11 gólos Zácsik vezérletével 33-

30-ra nyertek Elek Gábor tanítványai, és a Gyôrrel csaphat-
nak össze a bajnoki címért.

• nôi kosárlabdázóink megszerezték az ötödik helyet, ami 
megfelel a papírformának. Az utolsó helyosztón a vasas 
volt a lányok ellenfele. Az elsô mérkôzésen, a népliget-
ben végig vezetve 61-57-re nyert Farkas Sándor csapata. 
A második meccsen a piros-kékek a nagyszünetig jól tar-
tották magukat, de utána elhúzott a Fradi, és 68-56-ra gyô-
zött. ezen a találkozón búcsúzott el a visszavonuló Englert 
Orsolya. Társai az erre az alkalomra készített pólóval kö-
szöntek el a pályafutását egykor a zöld-fehéreknél kezdô 
Pöttytôl.

• vízilabdacsapatunk a Szentessel csatázott a hetedik he-
lyért. Az elsô két összecsapáson egy-egy góllal az otthon 
játszó együttes nyert (a szentesiek hosszabbítás után). 
A döntô mérkôzésen is a hazai gárda, azaz a Ferencváros 
diadalmaskodott, ezúttal magabiztosan. Ambrus Tamás ve-
zetôedzô elégedetten nyugtázta a generációváltáson átesô 
csapat hetedik helyét. Margay Sándor

Az emléktábla-avató és névadó ün-
nepségre nemcsak számos egykori kiváló 
ferencvárosi játékos és sportvezetô jött el, 
hanem sokan a 2-es szektorból is. Ifjabb 
Simon Tibor, a mai napig rendkívül nép-
szerû Simi fia rövid beszédében megkö-
szönte a klubnak, hogy ilyen szép emléket 
állít az édesapjának, és szólt a Fradi-szur-
kolókról is, akik hétrôl hétre skandálják 
a hajdan 2-es számú mezben játszó apja 
nevét. Kubatov Gábor, a Ferencváros el-
nöke elmondta, hogy a 2-es szektor tag-
jai összetartó, baráti közösséget alkottak, 

akik gyakran megfordultak a fôvárosban 
fogalommá vált Simon sörözôben. A már 
életében a legnagyobb fradisták között 
emlegetett Simon Tibor pedig bajnoknak 
született, aki soha nem volt hajlandó el-
viselni a vereséget, képtelen volt feladni a 
meccset, az utolsó leheletéig küzdött. Az 
ilyen típusú játékosoknak pedig mindig 
helyük van és lesz a Fradiban.

ezt követôen a „kis” Simi és a klubel-
nök közösen helyezték el a 2-es szektor-
hoz vezetô lépcsô alján a táblát, miközben 
ismét zúgott a „Simon Tibi! Simon Tibi!” 

kiáltás. csakúgy, mint a másnapi mérkô-
zésen, amelynek kezdôrúgását a sok éve 
visszavonultatott 2-es számú mezben ifj. 
Simon Tibor végezte el. A legendás hát-
véd emlékének gyôzelemmel adózott a 
Ferencváros. Simon Tibor halálának év-
fordulóján a szurkolók egyik csoportja, 
az erkölcs, erô, egyetértés Mozgalom is 
emléktáblát helyezett el a volt 2-es szek-
tor bejáratánál. A legendás védô fiának 
köszönô szavai után Dragóner Attila em-
lékezett meg egykori csapattársáról. 

M. S.
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Apróhirdetések
Tulajdonostól Bakáts téren eladó 
felújított, liftes házban elsô emeleti, 
kétbejáratú, 3 és fél szobás, 112 
m2-es utcai lakás. Alacsony közös 
költség. Irodának, rendelônek is al-
kalmas. Tel.: 06-30 444-5679

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék 
utcában, a Toscana-kert mélygará-
zsában. Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 
06-70 604-3557

Garázs eladó. Ráday utcában,  
udvarban épített ikergarázs fele  
(12 nm) 1,9 millióért eladó.  
Tel.: 06-30 212-5422

Üzlethelyiség bérleti joga átadó, 
forgalmas helyen, 17 nm-es, frissen 
felújított. Tel.: 06-70 507-5757

Morál Közös Képviseleti Iroda 
vállalja társasházak teljes körû ke-
zelését, üzemeltetését. elérhetôség: 
06-30 630-5554, 06-20 560-5812

Társasházak közös képviselete, 
könyvelés, adósságkezelés, ház-
állapot-felmérés gyakorlattal. 
Regisztrálva vagyunk! Tel.: 06-30 
964-3500

AJTÓ-, ABLAKJAvÍTáS! Minden-
féle nyílászáró passzítása, szigetelé-
se, zárcsere. Díjtalan felmérés! Kiss 
ernô asztalos. Tel.: 06-30 447-4853

ReDÔnYÖSMÛHeLY gyárt, 
javít mindenfajta redônyt, reluxát, 
rolettát, szalagfüggönyt, harmoni-
kaajtót. Gurtnicsere. Mobil rovar-
háló 10% kedvezménnyel. Tel.: 
370-4932

RácSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújítás, 
üvegcserével is. egyéb lakatos-
munkák, javítások. Tel.: 284-2540, 
06-70 209-4230

TAKARÍTáS! Társasházak, irodák, 
lakások takarítását olcsón vállalom. 
Lomtalanítást, fûnyírást, kertgon-
dozást korrekt áron vállalok. Tel.: 
210-2470, 06-30 343-7814

Kéménybélelés, szerelt és turbós 
kémények készítése, kémények 
átépítése teljes körû ügyintézéssel. 
Szabó Balázs, tel.: 06-20 264-3553

villanyszerelés, hibakeresés társas-
házak részére is. villanybojlerek 
vízkôtelenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 
06-30 296-5590. 0-tól 24 óráig 
hívható.

Ferencvárosi gyorsszerviz 0-tól 24 
óráig. víz-, gáz-, fûtésszerelés, du-
guláselhárítás géppel, garanciával. 
Tel.: 322-1036, 06-70 246-5753

Gáz-, víz-, fûtésszerelés; fürdô-
szoba-felújítás; gázkészülékek, 
vízcsapok, csôtörések, bojlerek 
javítása, cseréje. Fûtésszerelés,  
gázbekötés anyagbeszerzéssel.  
Tel.: 06-20 955-4768

Bôrgyógyászati-kozmetológiai  
magánrendelés a IX. ker., Ferenc tér 
1.-ben (bejárat a Tompa utca felôl). 
Dr. Kalán Júlia fôorvos.  
Bejelentkezés: 06-20 543-3948

Dajka-, gyermekfelügyelô-, gyógy-
pedagógiai asszisztensképzés. 
Kaszaképzô. Tel.: 276-5918, nysz.: 
01006404

Beszédcentrikus franciaoktatás  
kis csoportban a corvin közben.  
Tel.: 06-20 544-6338

olasz nyelvórák anyanyelvi  
tanártól, egyéni és kiscsoport, 
nyelvvizsga-felkészítés.  
Tel.: 06-30 509-8748

oKTATáS: matematika-, fizika-
tanítás Önnél! nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Tel.: 06-20 959-0134

AnGoL korrepetálást vállalok  
általános iskolások részére gyakor-
lattal. Házhoz megyek. Tel.:  
06-20 463-8398, varga Aranka.



2012-es ÔSZI,  
FELNÔTT SZÍNHÁZBÉRLET

2012-es ÔSZI,  
NYUGDÍJAS SZÍNHÁZBÉRLET

Jegyek és bérletek válthatók (június 29-ig): A Turay Ida Színházban (FMK) 1096 Budapest, Haller utca 27.  Tel.: 06 23 428-470, 06 30 562-26-99

Jegypénztár a helyszínen: hétfô-kedd-szerda-csütörtök: 15.00-18.00   Interneten a www.turayidaszinhaz.hu weboldalon keresztül.
Június 29. és szeptember 3. között a pénztár nyitvatartása szünetel. Jegyek foglalhatók vagy vásárolhatók a 06 23 428-470-es telefonszámon,  

valamint a www.turayidaszinhaz.hu weboldalon keresztül.
A mûsor és szereplô változatás jogát fenntartjuk!

Bérletár: 6 600 Ft - 6 000 Ft, Jegyár: 2 600 Ft - 2 400 Ft
Kedvezményes nyugdíjas- és diákbérlet ára: 5 700 Ft - 5 100 Ft
Kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy ára: 2 100 Ft - 1 900 Ft

Bérletár: 4 500 Ft, Jegyár 1 800 Ft,   
Kedvezményes nyugdíjas bérlet ára: 2 400 Ft, 
Kedvezményes nyugdíjas jegy ára: 1 100 Ft

Tájékoztatjuk bérlettulajdonosainkat, hogy 

2012. május 2-tôl 20-ig a bérletek  megújítására, május 20-tól új bérletek vásárlására van lehetôség.

Elôadások: Kabos bérlet - szombat 19.00
        Ráday bérlet - vasárnap 15.00

Elôadások: TuRay Ida bérlet - csütörtök 10.30

Van, aki forrón szereti A holló árnyékában
Írók: Peter Stone, Robert Thoeren, Zene: Jule Styne, Versszövegek: Bob Merill Topolcsányi Laura

musical történelmi krimi

Maga lesz a férjem
„Sárból, napsugárból”

Nóti Károly - Márkus Alfréd - Nádassy László

zenés vígjáték

Huszti Péter
Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes 

Mûvész, Jászai Mari-díjas    
vallomása színházról,  

pályatársakról, önmagáról

Aszfaltmuzsikusok Kávéházi kabaré
Paul Schurek

vidám, nagyvárosi életkép zenével három felvonásban Kabaré, tréfa, rövid bohózat,  
kuplék, slágerek

Rendezô: 
ÁRKOSI ÁRPÁD
Jászai Mari-díjas

Rendezô: SzIRTeS GÁBOR
Jászai Mari-díjas

Rendezô: MIKó ISTvÁn
Jászai Mari-díjas

(az azonos címû film színpadi változata)
Rendezô: BOzSó JózSeF
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