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A Mester utca 34. alatti ötemeletes 
ház, valamint a Magyar Gazdák 
Biztosító Szövetkezetének épülete 
is a százévesek közé tartozik.

A nemzetközileg elismert és 
foglalkoztatott belga illusztrátor, 
Tom Schamp rajongói személyesen 
is találkozhattak a művésszel.

Az alsó és felső tagozatosok in-
gyen, a középiskolások pedig pár 
drágább könyv kivételével szintén 
ingyen juthatnak tankönyveikhez.

„gyönyörűt láttam, édeset...”
József Attilára, a IX. kerület szülöttére emlékeztek a Költészet 
Napján több helyszínen. Koszorúzást tartottak a költő Gát utcai 
szülőházánál, a József Attila-lakótelepen az emlékműnél (képün-
kön Görgényi Máté, a József Attila-lakótelepi részönkormányzat 
elnöke tartja ünnepi beszédét), valamint a Börzsöny utcai könyv-
tárnál, a Padlás domborműnél is. Utóbbi két helyszínen a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tanárai, énekkara 
és versmondói is felléptek.

József Attila szülőházánál tartott beszédében Dr. Bácskai János 
polgármester megemlítette, hogy a József Attila Terv szerint a 
költő szülőháza és az emlékhely is megújul. Hozzátette, a József 
Attila szülőházában található kiállítás a munkálatok idejére az 
FMK-ba költözik, a jövő évi rendezvény pedig már a megújult 

emlékhelyen lesz. A Költészet napi gálaműsoron a polgármester 
beszédében a költőt méltatta, aki ezer szállal kötődik a kerület-
hez, és kihangsúlyozta, nem véletlen, hogy a városrehabilitáció 
terve is az ő nevét viseli.

Az FMK színháztermében átadták a József Attila-díjat is, amit 
idén Böszörményi Gergely kapott. A kitüntetés a kultúra terén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére adomá-
nyozható. A rendezvényen az ünnepi versfesztivál kiemelkedő 
szavalói és az Ádám Jenő Zeneiskola tagjai is bemutatkoztak.
A Költészet Napja kerületi rendezvényeiről bővebben a 11. olda-
lon olvashatnak.
A József Attila-díjas Böszörményi Gergely portréját a 2. oldalon 
találják.
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Hazáért, vallásért, zenéért
Böszörményi Gergely kapta az idei József Attila-díjat, 
amelyet április 11-én az FMK színháztermében adtak át.

Böszörményi Gergely vallásos családban született 1952-ben, fel-
menői közt sok református lelkészt találunk. Édesapja egy ko-
rábbi írásában a famíliát ároni családnak nevezi: a reformátusok 
azokat a családokat hívják így, amelyek sok nemzedéken át ad-
tak lelkészeket az egyháznak. Általános, közép- és zeneiskoláit 
Hódmezővásárhelyen végezte, zongorázott és vadászkürtön is 
játszott a helyi szimfonikus zenekarban. Böszörményi Gergely 
felsőfokú tanulmányai idején szervezte meg társaival a Közgáz 
Klubot, ahol DJ-ként tevékenykedett. Később Londonban tanult, 
majd lediplomázott, és néhány év zenei szabadúszást követően 
1983-ban hanglemez-kereskedést nyitott feleségével. A kis üzlet 
a maradandó értékű muzsikákat gyűjtők közkedvelt helyévé vált. 
1993-ban a Periferic Records hanglemezkiadó létrehozásával be-
lekezdett a hazai zenei értékek mentésébe, kiadásába és őrzésébe.

Ő indította útjára a Református Énekek nevű koncertsorozatot 
is, amelyet CD-lemezeken is kiadtak. 2004-ben megrendezték a 
háromnapos Református Zenei Fesztivált. A rendezvényt azóta 
minden évben megtartják, helyszíne a kerületi Kálvin tér, a Rá-
day utca és a Bakáts tér. 

Böszörményi Gergely kurátora a Közgáz Baráti Kör Alapít-
ványnak, alapító zenei szerkesztője, műsorvezetője a Civil Rá-
diónak, titkára a Szép Szó Kulturális és Hagyományőrző Egye-
sületnek. 2000 decemberében az Artisjus Zenei Alapítvány 
kitüntette őt, ugyanebben az évben pedig a Magyar Örökség és 
Európa Egyesülettől hitet és kultúrát megőrző tevékenységéért 
Magyar Örökségdíjat kapott.

Kiérdemelték a tagságot
A Művészetek Palotája az Európai Koncerttermek Szövetségének tagjaként 
számos új lehetőséggel élhet, hangsúlyozta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgató-
ja a Rádió Orientnek adott interjújában. Mint kiemelte, az aktuális cél, hogy 
2014 a kulturális turizmus éve legyen Magyarországon.

– A Művészetek Palotája márciusban ünnepelte 8. születésnapját – jegyezte meg Káel 
Csaba a közigazgatás rádiójában. A IX. kerületi Komor Marcell utcában álló Müpa Eu-
rópában is egyedülálló építészeti-kulturális jellegzetessége, hogy három különböző in-
tézménynek – a fesztiválszínháznak, a Ludwig Múzeumnak és a hangversenyteremnek 
– ad otthont, a részeket egységbe kapcsoló építészeti megoldásoknak köszönhetően pedig 
a palota közös kommunikációs térré válik, ahol az emberek megoszthatják egymással 
élményeiket.

A vezérigazgató kiemelte, a Müpa értékeit nemcsak a belföldi, hanem a külföldi ven-
dégek számára is szeretnék hangsúlyozni. Káel Csaba emlékeztetett rá, hogy 2011-ben 
mozgalmat indított olyan hazai kulturális központok számára, amelyek a külföldieket fel-
készülten, nyelvi akadályok nélkül várják. A részt vevő szervezetekkel közösen temati-
kusan szervezett hétvégi kínálatot készítettek, majd a programcsomagokkal megjelentek 
berlini és londoni turisztikai vásárokon.

– Az elképzelés sikeresnek bizonyult, élénkítette a külföldi vendégforgalmat – mesélte 
Káel, aki szerint az aktuális cél, hogy 2014 a kulturális turizmus éve legyen Magyar-
országon. A Müpa tagja az Európai Koncerttermek Szövetségének, amely a kontinens 
huszonkét leghíresebb koncerttermét listázza. – Ez olyan, mintha a Bajnokok Ligája dön-
tősei lennénk – viszonyított a kulturális szakember, majd folytatta: – A Lajtától keletre 
mi vagyunk az egyetlen olyan intézmény Európában, amely kiérdemelte ezt a tagságot.

A partnerségnek köszönhetően – a Rising Star programsorozaton belül – a legnagyobb 
európai koncerttermekben játszhatott a fiatal magyar hegedűművész, Banda Ádám, de a 
Müpa a Carnegie Hallal és a Metropolitannel is tervez közös programokat. Bár itthon ed-
dig nem volt szokás, a külföldi társintézmények példáját követve az intézmény tematikus 
évadokat hirdet. 2013 tematikája a Horizont, a jövő évé pedig az Identitás lesz.

Díjat kapott a K&H 
székháza
A nemzetközi LEED-minősítés arany fo-
kozatát nyerte el a K&H-csoport 2011-
ben átadott budapesti székháza. A bank K 
épülete az első és egyetlen arany fokozatú 
irodaház Magyarországon, amely a hely-
színválasztástól a kivitelezésen át a be-
rendezésig az előírt szigorú környezettu-
datossági és fenntarthatósági kritériumok 
alapján kialakított nemzetközi rendszer 
szabályainak megfelelően épült.

– 15 éves tapasztalatunk ilyen jelentős 
hazai és nemzetközi szakmai elismerése 
arra ösztönöz bennünket, hogy ne csak 
példát mutassunk, hanem segítsük az in-
gatlanszakma környezettudatos szemlé-
letének további fejlődését – nyilatkozta 
a táblaavató ünnepségen Török Árpád, a 
TriGranit Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója.
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oktatási körkép a Ferencvárosban

Ingyenes tankönyv az iskolásoknak
A köznevelési törvény hatására 
az önkormányzatok oktatásban 
betöltött szerepe megváltozott, 
a fenntartói feladatot ugyan az 
állam átvette, de a helyhatóság az 
oktatási intézmények működte-
tése mellett szakmai kérdésekkel 
is foglalkozik. Bár a szerepkör 
formálódott, az önkormányzat 
támogatásai megmaradtak – cik-
künkből kiderül, mit is jelent ez 
pontosan.

Az első tankönyvtől 
a tehetséggondozásig
– A legfontosabb számunkra, hogy 
az oktatásban közvetlenül és köz-
vetve résztvevők (tanárok, diákok és 
szülők) a lehető legkevesebbet érzé-
keljenek a fenntartóváltásból – hangsú-
lyozta Formanek Gyula alpolgármester. 
A kerület ezért ezentúl is biztosít olyan, 
az oktató-, nevelőmunkához kapcsoló-
dó erőforrásokat és eszközöket, amelyek 
amúgy nem az önkormányzat működtető 
szerepéhez tartoznak. Így például tovább-
ra is finanszírozza a kerületi tanulmányi és 
diáksportversenyeket, a tanulók számára 
ezután is ingyenes úszás- és korcsolyaok-
tatást nyújt.  – Idén külön pályázattal támo-
gatjuk az intézmények sporteszközbeszer-
zéseit, ezzel is segítve az ötórás testnevelés 
bevezetését, hiszen sok helyen problémát 
jelent az ehhez szükséges eszközök hiánya 
és a tornatermi kapacitás – folytatta az al-
polgármester.

A következő tanévtől az első osztályo-
soknak az állam biztosítja az ingyenes 
tankönyvet. A kerületben azonban a fel-

sőbb osztályok támogatása is folyamatos: 
a 2–12. évfolyamokon a kerület által mű-
ködtetett és két egyházi fenntartású iskola 
ferencvárosi tanulói is tankönyvtámogatást 
kapnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
az alsó és felső tagozatosok ingyen, a kö-
zépiskolások pedig néhány drágább könyv 
kivételével szintén ingyen juthatnak tan-
könyveikhez. – Szociális rendeletünkben 
nem történt változás a taneszközcsomag 
és a tankönyvtámogatás tekintetében. A 
rendeletben meghatározott összeghatárig 
taneszközcsomagot kapnak az 1–8. osztá-
lyos ferencvárosi, illetve az 1–4. osztályos 
nem a kerületben lakó, de az önkormány-
zatunk által működtetett iskolába járó diá-
kok – erősítette meg Formanek Gyula.

A nyári balatoni tábor, a kincsesbányai 
erdei iskola, illetve a két nyári napközis 
tábor is várja a ferencvárosi tanulókat. A 

balatonlellei tábor egyik épüle-
tének felújítása, korszerűsítése 
áprilisban kezdődött el.

gondolnak  
a pedagógusokra is
Bár a tanárok már nem a hely-
hatóság, hanem a Klebelsberg 
Iskolafenntartó Központ dol-
gozói, Ferencváros az elmúlt 
évekhez hasonlóan most is 
ünnepséggel készül a pedagó-
gus napra, ahol átadják a „Pro 
Facultate Ferencváros” díjat, 
díjakat. A kerület lakásrende-
lete alapján az oktatási intéz-
mények dolgozói továbbra is 
igénybe vehetnek „szolgálati 
lakásokat”.

A helyi igényekhez alakítják  
a kerettanterveket
Ferencváros tankerületi vezetője, dr. Tol-
nai Marianna az iskolaigazgatókkal he-
tente, kéthetente beszéli meg az aktuális 
teendőket, problémákat. – Sok feladat áll 
a nevelőtestületek előtt, ilyen például az új 
köznevelési törvényhez igazított új Szer-
vezeti és Működési Szabályzatok elkészí-
tése, az új kerettantervek adaptálása a helyi 
hagyományokhoz, igényekhez, a beiskolá-
zási szabályok változásából fakadó kérdé-
sek tisztázása, a kötelező erkölcstanoktatás 
helyetti hit- és erkölcstan oktatására való 
felkészülés, a tankönyvellátás új rendsze-
rébe való belépés. Ezek csak kiragadott 
példák, de a jogszabályok és az irányítás 
megújulása minden intézményvezetőtől, 
pedagógustól teljes erőbedobást igényel, 
és a kollégáimmal ehhez szeretnénk taná-
csokat, segítséget nyújtani, biztosítani a 
megoldásokhoz vezető együttműködést – 
vázolta fel dr. Tolnai Marianna.

A tankerületi iroda ideiglenesen az ön-
kormányzati Lenhossék utcai épületben 
működik három helyiségben, reményeik 
szerint szeptember 1-jétől már egy tága-
sabb, méltóbb, végleges helyen kezdhetik 
meg az új tanévet a Köztelek utca 8. szám 
alatt. – Az eddigiek során sok támogatást 
kaptunk Ferencváros Önkormányzatától, 
érezzük a kerület vezetőinek segítő, gon-
doskodó hozzáállását gondjaink kezelé-
sében. Biztosak vagyunk abban, hogy a 
végleges helyünk kialakításában is sokat 
segítenek majd – mondta a tankerületi ve-
zető.                    

(KM)

Nemzetközi diákcsoport 
látogatott Ferencvárosba
Az Európai Unió által finanszírozott Comenius 
programok lényege, hogy a különböző országok 
tanulói közös projekteken dolgozzanak együtt, köz-
ben megismerjék egymás kultúráját, szokásait és 
nyelvet tanuljanak. A Comenius LIVE pályázat ke-
retében a diákok általuk választott témákban eset-
tanulmányokat készítenek. A program hazai részt 
vevője a Vendel utcai Közgazdasági Politechnikum 
Gimnázium és Szakközépiskola, amelynek tanulói 
például a legális és illegális internetes le- és feltöl-
tésekkel foglalkoznak. A részt vevő országok fia-
taljai április 5-én látogattak kerületünkbe, ahol dr. 
Bácskai János polgármester köszöntötte őket, majd 
egy rövid ismertetőt tartott nekik Ferencvárosról.
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Kékesi Istvánné: – Vegyes érzel-
meim vannak ez 
ügyben. Örülök 
például annak, 
hogy a gyakoribb 
járőrözéseknek 
k ö s z ö n h e t ő e n 
csökkent az autó-

feltörések száma, valamint hogy 
az aluljárókban kiépítették a tér-
figyelő kamerarendszert. Ugyan-
akkor rácsozott erkélyünkről már 
többször ellopták a biciklinket.
 Dr. Müllner Ákos: – Elégedett 

vagyok a kerület 
közbiztonságával, 
úgy gondolom, 
semmivel sem 
rosszabb, mint 
bármelyik másik 
városrészé. En-

gem rossz élmény, személyes 
inzultus még sosem ért, bár hoz-
záteszem, csak életem egyik ré-
szét töltöm Ferencvárosban: itt 
dolgozom, de nem itt élek.

Szilágyi Istvánné: – Húsvét 
másnapján feltörték a lakásun-
kat, a szomszédét pedig csak 

azért nem, mert 
valaki megzavarta 
a betörőket. A fia-
mat sötétedés után 
nem engedem 
egyedül az utcá-
ra, ötéves korában 

ugyanis idegenek menetközben 
megállították, majd kirabolták. 
Annak viszont örülök, hogy a 
rendőrök megígérték, gyakrab-
ban pásztázzák majd lakókör-
nyezetünket.

Vajda Viktória: – A József At-
tila-lakótelepen 
lakom, és azt kell 
mondanom, ott ki-
váló a közbizton-
ság. Ha visszagon-
dolok az elmúlt 
hat–hét évre, nem 

emlékszem arra, hogy történt 
volna erőszakos bűncselekmény, 
vagy valamilyen egyéb bűneset. 
A munkahelyem környékén, a 
Nagyvárad térnél viszont sorra 
törik fel az autókat, és előfordul, 
hogy a járókelőket is meglopják 
fényes nappal.

AKTUálIs

Hogyan vélekedik a kerület  
közbiztonságáról?

?

 
KÖZBIZTONSÁG

Tovább szépül Ferencváros
Az Európai Unió által finanszírozott és a kormány által jóváhagyott szociális 
városrehabilitációkban való együttműködésről állapodott meg nemrégiben négy kerület, 
köztük Ferencváros. A jövőben tapasztalatcserével segítik egymás munkáját. 

A találkozón a IX. kerületet a helyi önkormányzat és a FEV 
IX. Zrt. mint projektmenedzsment képviselte. A projektiroda 
vezetője, dr. Gál Csaba, aki a József Attila Terv keretében töb-
bek között a Gát utca megújítását fogja felügyelni, elmondta, 
hogy Ferencváros 2,8 milliárd forintnyi támogatást kapott erre 
a célra. A projektben régi épületeket, önkormányzati bérlakáso-
kat renoválnak majd, így az olyan kerületben élő családoknak, 
személyeknek, akiknek jövedelmi helyzetük nem engedi meg a 
saját tulajdonú otthont, lehetőségük lesz komfortos környezet-
ben élniük. A felújításnak köszönhetően csökken az a hatalmas 
differencia is, ami a modern és régi épületek között jelenleg 
létezik, és igen szembetűnő. A munkálatok során új külsőt és 
korszerűbb belsőt kap József Attila Gát utcai szülőháza is, ki-
csivel arrébb szociális iroda létesül, a 25. szám alsó szintjén 
pedig 2014 második felében munkaerő-piaci iroda kezdi meg 
működését.

A leendő 106 ingatlan sokkal élhetőbb lesz, mivel a belső udvarokat, amelyek ma még lebeto-
nozottak, kertté alakítják, és az érintett utcarészek is változni fognak: új díszburkolatot, világítást 
kapnak, és kiépítik a térfigyelő kamerarendszer is. Ha megkapják a közbeszerzési eljáráshoz szük-
séges engedélyeket, 2013 nyarán már ki is kiválaszthatják a kivitelezőt, és a tervrajzok alapján au-
gusztusban elindulhatnak a munkálatok, 2014. december 31-éig pedig be is fejeződhetnek. A teljes 
projekt 2015. április 25-én zárul.                                   (szencz)

Kábellopási kísérletek
Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki 
még tavaly novemberben egy budapesti híd pesti hídfő-
jénél vezetéket próbált ellopni. Az esetről egy szemtanú 
bejelentést tett, így a kiérkező rendőrök tetten érték Sz. 
Györgyöt, aki épp az egyik kapcsolószekrényben mata-
tott valamit. Kiderült, hogy az elkövető ezen kívül még 
három szekrényt  tört fel, a tíz darab nagyfeszültségű táp-
kábelben azonban nem keletkezett kár.

Hasonló eset történt idén februárban, amikor is T. Já-
nos 39 éves budapesti lakos egy ferencvárosi használaton 
kívüli telephelyen a nála lévő vasfűrésszel elvágott több 
szigetelt kábelt, majd azokat összegyűjtötte, ezzel 45 000 
forint kárt okozva. Az ügyet azóta vádemelési javaslattal 
a kerületi ügyészségnek megküldték.

Kiállításon a JAT
Urb:Icon címmel nemzetközi 
településfejlesztési szakkiál-
lítás és projektvásárt tartottak 
április 10–13. között a Hung-
expo területén, a Construma 
társrendezvényeként. Ferenc-
város önálló standdal kép-
viseltette magát a vásáron. 
Bemutatkozott a József Attila 
Terv és a városrehabilitációs 
program, mely a kerület régi 
épületeinek és azok környeze-
tének felújítása mellett szoci-
ális, foglalkoztatási elemeket 
is tartalmaz. A standon helyet 
kapott a „Balkon Arany” non-
profit szervezet is, amely célja 
egy ablakvirágosítási pályá-
zat kiírása.

Javuló közbiztonság

– Amióta bekameráztuk a környéket, nagyon barát-
ságosan viselkedik az itt lakókkal a bézbólos Paya!
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Juharok a Fehérhollóban

Sokéves adósságát törlesztette Ferencváros Önkormányzata a 
környék lakói felé, amikor a FESZOFE Kft.-t megbízta fák ülteté-
sével a Fehérholló utcában.

Az utcai fasor vegyes volt a telepítést megelőzően, az ott talál-
ható 26 fa többségét 16 korai juhar alkotta, ezért kézenfekvő volt 
egy egységesebb állomány kialakítása.

A telepítés során 13 darab földlabdás, 8 éves, 1 méteres törzs-
körméretű mezei juhart ültettek, melyek a városi körülményeket, 
valamint az éghajlatváltozás okozta szélsőségeket is jobban bír-
ják.                 (VJ)

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bi-
zottsága díjmentes veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hirdet

2013. április 20-án, szombaton 9.00–13.00 óra között.

Helyszínek:

• Napfény utcában (ABC előtt)
• Bakáts téren (Polgármesteri Hivatal épülete előtt)
• Lenhossék utcai parkban (a Márton utcai oldalon)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi hulladékokat gyűjtjük: 
elem, akkumulátor, elektronikai hulladék, festékpatronok és 
-kazetták, fénycső, villanykörte, lejárt szavatosságú gyógyszer, 
növényvédő szer, festékes, hígítós doboz, rongy, fáradt olaj, 
használt étolaj, tisztítószerek, dezodoros flakonok, oldószerek, 
ragasztómaradékok, levegőszűrő; olajszűrő, savak, lúgok, ve-
gyes laborvegyszerek.

A gyűjtést az A.S.A. Magyarország Kft. szakemberei végzik. 
Ha ezen anyagok a háztartási hulladékokkal együtt kerülnek 
a szeméttelepre, komoly problémákat okoznak. Környezetünk 
védelme érdekében kérjük, akciónkat minél nagyobb számban 
szíveskedjenek igénybe venni. 

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI  
LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG 

ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK! 

Tavaszhívogató képek
Amatőr lakótelepi festők 
alkotásaiból nyílt kiállí-
tás a Dési Huber István 
Művelődési Házban. 
Idén hat művész, Sze-
menyei Klára, Tiszttartó 
Edith, Heil Edit, Rigó At-
tila, Fiók János és Gráf 
Attila képeit csodálhat-
ják meg az érdeklődők. 
Ahogy arról a tárlat elne-
vezése – Tavaszi zsongás 
– árulkodik, a műveket a 
kikelet ihlette. 

A május 31-éig látogat-
ható tárlatot Szentmihályi 
Károly pszichológus nyi-
totta meg, aki köszöntőbeszédében a művészet terápiás hatásáról 
beszélt: szerinte ugyanis a kiállított képek nemcsak a befogadóra 
hatnak pozitívan, hanem a készítőre is, hiszen a művész alkotás 
közben a legboldogabb. 

Az eseményen felszólalt dr. Bácskai János polgármester is, aki 
egy Albert Schweitzertől származó idézettel hívta fel a figyelmet 
arra, milyen fontos az, hogy az emberek időskorukban is találja-
nak olyan elfoglaltságot, amivel értéket teremthetnek.

Veszélyeshulladék-gyűjtés
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Fővárosi hírek
Fix tarifa a taxiknál
Elfogadta a Fővárosi Önkormányzat a taxisrendeletet, bevezetik 
a rögzített hatósági árat 450 forintos alap-, 280 forintos kilomé-
ter- és 70 forintos percdíjjal. A gépjárművek legfeljebb 10 évesek 

lehetnek, tengelytávjuknak legalább 
2550 milliméternek, csomagte-

rüknek 430 literesnek, 
motoruknak pedig 55 
kilowatt teljesítmé-
nyűnek kell lenniük, 
és teljesíteniük kell az 

Euro IV-es, 2018-tól pedig az Euro V-ös károsanyag-kibocsátási 
normát. A rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. További elő-
írás, hogy minden taxin azonos utastájékoztató matricáknak, illet-
ve szabadjelzőnek kell lennie, március 15. és október 15. között 
működőképes légkondicionáló berendezéssel kell rendelkeznie, 
október 15. és március 15. között pedig kötelező lesz a téli gumi 
használata. Minden taxiban dohányzási tilalom lesz, és kötelező-
vé válik a bankkártyás fizetés lehetővé tétele.

Föld Napja guiness-rekorddal
Önkéntes családi programokkal várja az érdeklődőket a főváros 
és közműcégei a Városligetben április 20-án, a Föld Napja alkal-
mából. Húszezer árvácska elültetésével Guiness-rekordot kísérel-

nek meg felállítani, harminc új platánfát telepítenek, emlékművet 
graffitimentesítenek, lemossák a játszótéri eszközöket, újrafestik 
a sportpályákat, valamint lesz szemét- és lomszedés is. A részt 
vevő önkéntesek kedvezményes vidámparki és állatkerti, fürdő- 
és múzeumi belépőt kaphatnak.

ovis vívókupa
Április második felében kezdik meg a felkészülést a fővárosi óvo-
dák a június 8-i Fővárosi Ovi Kupára. A sporteseményt idén a bu-
dapesti vívó-vb-hez kapcsolódva rendezik meg a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban. A rendezvény célja a szabad mozgás 
örömének, a vívósportágnak a megismertetése, megszerettetése és 
népszerűsítése. A nagycsoportos gyermekek életkori sajátosságai 
már lehetővé teszik az egészséges és sportszerű versengést.

Fennakadások a Keletinél
Várhatóan augusztus végéig zárták le a Keleti pályaudvar főbe-
járatát, valamint az előtte lévő – a pályaudvarhoz kapcsolódó – 
aluljárórész felszínre vezető lépcsőkarjait április elején. Ezért a 
pályaudvarra csak az oldalsó, Kerepesi úti, illetve Thököly úti 
bejáratokon lehet bejutni. Az építkezés miatt a főbejárat előtti tel-
jes járdaszakaszt lezárták, a gyalogosközlekedés pedig az eddigi 
buszmegálló területén bonyolódik majd, így az 5-ös autóbusz, il-
letve a 7-es buszcsalád megállóit a munkavégzés idejére a Thökö-
ly úti bejáratokhoz közelebb helyezték.

Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP)

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP) 

Csárdi Antal (LMP)

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP) 

Hidasi Gábor (MSZP)

Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP)

Kandolka László, 1. evk. (Fidesz–KDNP)

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP)

Kassab Adonis István (független)

Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz–KDNP)

Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz–KDNP)

Mezey István, 5. evk. (Fidesz–KDNP)

Pál Tibor (MSZP)

Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz–KDNP)

Tornai István (független)

Veres László, 7. evk. (Fidesz–KDNP)

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Polgármesteri fogadóórára jelentkezés az 
ügyfélszolgálati iroda teljes nyitvatartási 
ideje alatt lehetséges. A pontos időpontot 
az ügyféllel egyeztetik. Fogadóóra időpont-
ja: minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 

óra. Bejelentkezés: az előző hónap utolsó munkanapján az 
ügyfélszolgálati irodán. Fogadóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal, I/22. a.

Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap 
utolsó szerda, 12–16 óra, Polgármesteri Hi-
vatal, Bakáts tér 14., II. emelet 38. Képviselői 
fogadóóra: minden hónap első hétfő, 17–19 
óra, a részönkormányzat irodája, Toronyház 

u. 3/B. Bejelentkezés az ügyfélszolgálati irodákon (Bakáts 
tér 14. vagy Toronyház utca 3/B). Érdeklődni lehet telefonon: 
215-1077/210-es mellék. 

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

Minden hónap második kedd, 15–17 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A), illetve egyeztetés alapján. Telefonon: 
06/20/513-0779

Minden hónap első péntek, 9–11 óra, a 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A). Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasigabor@freemail.hu.

Minden hónap első péntek, 10–12 óra, 
részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 
3/A) Telefon: 280-7195,  
e-mail: hidasi.gyula@ferencvaros.hu

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

Minden páros hét kedd, 16–18 óra, IX., 
Lónyay u. 48., illetve előzetes egyeztetés 
alapján bármikor. Telefon: 06/20/510-7425

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/379-9243

Minden hónap második hétfő, 17–19 óra, 
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller 
u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06/30/276-3395

Előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
Telefon: 215-1077/537 mellék, e-mail: 
danielmartos20@gmail.com

Minden hónap második kedd 16.30–18 óra, 
Köztelek u. 2. fszt. 1. Előzetes egyeztetés 
alapján. Telefon: 06/20/969-8849

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

Minden hónap első péntek, 16–18 óra, 
Aszódi úti önkor mányzati iroda, vagy előze-
tes bejelentkezés alapján: 06/20/975-8262

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 
Telefon: 06/70/333-1713

Minden hónap első hétfő, 16–17.30 óra, 
FESZ-Oktatási Stúdió (Mester u. 33–35., 
bejárat a Dandár utca felől), vagy  előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 
06/30/250-2249

Minden hónap második csütörtök, 16–18 
óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára, 
vagy sürgős esetben a 06/20/926-5633-as 
telefonon.
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olcsó hitel a vállalkozásoknak
Új növekedési hitelprogram elindításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) Monetáris Tanácsa. Az intézkedési csomagban a kereskedelmi ban-
kokon keresztül olcsó hitelhez juttatnák a kis- és középvállalatokat, és ezen 
cégeknek devizahitel-kiváltó lehetőséget is biztosítanának.

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások-
nak (kkv) 250 milliárd forintos refinan-
szírozási hitelkeretet biztosít a jegybank 
a kereskedelmi bankokon keresztül fej-
lesztési és forgóeszközcélokra, valamint 
uniós programokra saját erőre. Az MNB 
a kereskedelmi bankoknak kamatmente-
sen nyújtja a forrást, azok pedig legfel-
jebb 2 százalékos kamatot számíthatnak 

fel, ami esetleg egy 0,5 százalékos ga-
ranciadíjjal növelhető.

További 250 milliárdos keretből a kkv-
knak devizahitel-kiváltó lehetőséget is 
biztosítanak, aktuális árfolyamon, az elő-
zővel megegyező kamatfeltételekkel, a 
devizatartalék terhére, legfeljebb a hazai 
bankok kkv-devizahitelállományának 15 
százalékáig.   (TZA)

Támogatás a kerületi újszülötteknek
Dombóvári Szilviának ítélték a Ferencváros sportjáért díjat a képviselő-testület tagjai az április 5-i rendes ülésen. 
Határoztak arról is, hogy ezentúl a kerületi újszülötteknek születési és életkezdési támogatást nyújt az önkormányzat, 
az iskoláskorú rászoruló tanulók pedig gyermekétkeztetési támogatásban részesülhetnek. Ezek mellett döntöttek arról, 
hogy műfüves focipálya átépítésére pályáznak, valamint hogy leváltják az FMK vezetőjét.

A testület titkos szavazáson úgy határozott, hogy a Ferenc-
város sportjáért díjat ebben az évben Dombóvári Szilvia 
gyógytestnevelőnek, gyors- és görkorcsolyaedzőnek adományoz-
za. Az indoklás szerint Dombóvári Szilvia a Ferencvárosi Komp-
lex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény dolgozójaként az elmúlt években kimagasló 
eredményeket ért el tanulóival, így több nemzetközi versenyen 
arany-, ezüst- és bronzérmeket nyertek gyorskorcsolyázásban, va-
lamint görkorcsolyázásban.

„Ferencváros Önkormányzata nagy figyelmet kíván fordítani a 
kerület lakosságszámának növelésére, így hangsúlyosabban kí-
vánja támogatni az újszülött gyermekek fogadását.” – ez áll abban 
az előterjesztésben, amelyben a testület a pénzbeli és természetbe-
ni támogatásokról szóló rendeletét módosította. A módosítás sze-
rint a szülő kérelmére egyszeri születési és életkezdési támoga-
tást nyújt a „IX. kerületi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási 
helyén legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket 
saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére”. A támo-
gatás mértéke gyermekenként egységesen 40 000 forint, amelyből 

minimum 30 000 forint összeget életkezdési támogatás jogcímen 
az újszülött gyermek részére megnyitott Start-számlára utalnak.

A kerületi tanulók az egy főre jutó jövedelem összegének függ-
vényében részesülhetnek gyermekétkeztetési támogatásban, 
amelynek mértéke 25 vagy 50 százalékos lehet.

A testület arról is döntött, hogy pályázik műfüves focipálya épí-
tésére. Az Aszódi út mellett lévő, jelenleg aszfaltburkolatú sport-
pályát építenék át korszerű műfüves focipályává. Ennek várható 
összköltsége 30 millió forint, amelyből Ferencváros Önkormány-
zatának 30 százalékot, azaz közel 9 millió forintot kellene megfi-
zetnie az Magyar Labdarúgó Szövetség részére.

A legnagyobb vitát kiváltó napirendi pont a Ferencvárosi Mű-
velődési Központ (FMK) vezetőjének leváltása volt. A testületi 
ülésen kiosztott anyagban egyebek mellett az olvasható, hogy 
Horváth Károly igazgató nem alakított ki megfelelő információ-
áramlási és tájékoztatási folyamatrendszert, határidőn túl készült 
el egy beszámoló és hátrányt okozott a tulajdonos önkormányzat-
nak. A testület végül megvonta a bizalmat az intézményvezetőtől, 
és a határozat szerint pályázatot írnak ki a pozíció betöltésére.

meghívó társadalmi 
egyeztetésre
Téma: Piac kialakítása a József Atti-
la-lakótelepen
Helyszín: József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/B)
Időpont: 2013. április 17. (szerda) 
18 óra

Az egyeztetés meghívottjai:
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, dr. 
Szabó József aljegyző, Szűcs Balázs 
főépítész, valamint a József Attila 
Városrészi Önkormányzat (RÖNK) 
választott képviselői.



FeReNcváRos8 

cél a jó vb-szereplés

spoRT

A londoni olimpián a gerelyhajító Juhász Vanda 
képviselte Ferencvárost, aki az év elején megvédte el-
sőségét a téli dobó országos bajnokságon, és gőzerő-
vel készül az augusztusi moszkvai világbajnokságra.

Az FTC 1989-es születésű atlétája egykor kajakosként 
kezdte sportpályafutását. A 2005-ös lignanói Nyári Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválon több számban is szerepelt, K–2500 
méteren Nagy Imolával az 5. helyen végzett. 

Egy évvel később viszont már a Ferencváros gerelyhajító-
jaként indult versenyeken. A felnőttek között 2009-ben érte 
el első jelentősebb eredményét, ekkor bronzérmet nyert az 
országos bajnokságon. Számos siker mellett magyar bajnok 
lett 2011-ben és 2012-ben, májusban pedig teljesítette az 
olimpiai B-szintet. Londonban azonban nem kísérte szeren-
cse a szereplését, nem jutott tovább a selejtezőből.

A 2013-as esztendőt jól kezdte, győzött a téli ob-n. In-
dulhatott volna március közepén Castellónban, a téli dobó 
Európa-kupán, ám a nagy havazás miatt nem jutott el Spa-
nyolországba.

– Jól sikerült a dél-afrikai edzőtábor, és bíztam abban, 
hogy megjavítom az egyéni csúcsomat, de sajnos az időjárás ke-
resztülhúzta számításomat – mesélte Juhász Vanda. – Mivel ezzel 
véget is ért a téli idény, most már a nyári versenyekre készülök új 
edzőmmel, Zsivoczky Attilával. Az edzésmunkámban sok minden 
megváltozott, és úgy érzem, nagyszerűen tudunk együtt dolgozni.

Közben tavasszal más területen is komoly feladatok várnak 

Vandára: államvizsgázik a Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. Ha nem is egyszerűen, de ösz-
sze tudja egyeztetni a tanulást a sportolással. Júniusban, Írország-
ban a csapat Európa-bajnokságon, majd júliusban, Kazanyban az 
Universiadén képviseli a magyar színeket.
Erre az évre a moszkvai vb-re való kijutás a fő cél – illetve nem 
csak ez. 

– Szeretnék a világbajnokságon jó eredményt elérni – magya-
rázta Juhász Vanda. – Persze ehhez előbb meg kell dobnom a 
kiküldetési szintet, ez önmagában azonban kevés lenne célom 
megvalósításához. Olyan stabil tudásra van szükség, amely révén 
bármikor képes vagyok az aktuális egyéni csúcsom közelében 
dobni, sőt, azt megjavítani. Ezért dolgozom minden nap.

érmek az üstben
Az utánpótláskorú úszók egyik legjelentősebb hazai nem-
zetközi viadalát, az Arany Üstöt 34. alkalommal rendez-
ték meg Dunaújvárosban. A serdülők mellett az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) pályázó fiataloknak 
is fontos volt ez a válogató verseny.

A Ferencváros több úszója is remekelt. A serdülők közül a 15 
esztendős Sós Dániel az egy évvel idősebbek mezőnyében lett 
aranyérmes legerősebb számában, a 200 méteres vegyes úszás-
ban. Időeredményével egyrészt teljesítette az EYOF-szintet, más-
részt feljött a negyedik helyre a 16 évesek európai ranglistáján. A 
tehetséges úszó a második helyen végzett 200 pillangón, a harma-
dikon 100 pillangón, és mindhárom váltóban tagja volt a győztes 
válogatottnak.

Megúszta ugyan a fesztivál szintjét Molnár Bence 200 pillangón 
– amivel meg is nyerte a számot és hatodik az európai ranglistán 
–, de még küzdenie kell a csapatba kerülésért. A rövidebbik távon 
(100 m) ezüstérmet szerzett. Ugyancsak teljesítette az EYOF-
szintet Felkai Boglárka, aki 100 pillangón győzött, míg a 200 és 
a 400 méteres vegyes úszásban a második helyen ért célba. Har-
sányi Gergely 200 mellen úszott kitűnően, egyéni csúcsát jócskán 
megjavítva a dobogó harmadik fokára állhatott fel.            (MS)

Eseményinfo:  www.futanet.hu

2013. április 21. Budapest, Margitsziget
Távok:
Családi Futás 800 m

Gyaloglás 3,2 km

Minicittá 3,2 km

Midicittá 7 km

Vivicittá 10 km

Félmaraton 21,1 km

Szeresd a várost és csatlakozz a városvédő futáshoz!
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A jövőt építik a palánk alatt
A Ferencváros felnőtt női kosárlabdacsapata másodszor sem létezett hosszú 
ideig, tavaly ismét megszűnt. Az utánpótlás-nevelés azonban továbbél, és jelen-
leg közel hatvan fiatal edz és játszik a Fradi színeiben, fiúk-lányok vegyesen.

– Az FTC Kosárlabda Utánpótlás-ne-
velés Közhasznú és Nonprofit Kft.-t 
működtetve tartjuk életben a kosár-
labdát Ferencvárosban – magyarázta 
Sersovszky Gergely szakosztályve-
zető. – Két lelkes, jól képzett edző 
foglalkozik az ifjú kosarasokkal, Mé-
száros Dániel és Sámuel Gergely ta-
nítja a tíz–tizenkét éves gyermekeket.
Az edzések három helyszínen zajla-
nak: a Vendel utcai csarnokban he-
tente háromszor gyakorolnak a leg-
idősebbek, a Lobogó utcai Weöres 
Sándor és a Vajda Péter utcai általá-
nos iskola tornatermében kétszer-két-
szer edzenek a kisebbek. A zöld-fe-
héreknél a nyugat-európai módszert 
követve tizenkét éves korukig 
együtt dolgoznak fiúk és lányok.

A 2001–2002-es születésűek 
a Pest megyei gyermekbajnok-
ságban szerepelnek. Sersovszky 
Gergely szerint azonban szó sincs 

szakmai visszalépésről, erős csa-
patok vannak Pest megyében. A 

lányok huszonnégy együttes közül 
bekerültek a négyes döntőbe, míg a 
fiúk a 28 gárdát felvonultató bajnokságban a középmezőnybe tartoznak. A 2002–2003-as 
társaság a Kőbányai Darazsak által szervezett, 24 csapatos Kőbányai Minikupában kosa-

razik. A hazai mérkőzéseket minden gárda a Vendel utcában játssza.
– Tavaly nyár óta a kft. üzemelteti a Vendel utcai csarnokot, és jó 

részt a terem bérbeadásából finanszírozzuk a kosárlabda-szakosz-
tályt – mondta Sersovszky Gergely. – Az önkormányzat is támo-
gat bennünket, és részt veszünk különböző pályázatokon is – tette 
hozzá. 

Ami a jövőt illeti, a fiúk 14 éves korukig maradnak a Fradiban, 
utána nagyobb egyesületekbe irányítják őket, a lányokat azonban 
szeretnék együtt tartani 18 éves korukig, és egy erős ifjúsági csa-
patot létrehozni saját nevelésű játékosokból.      (MS)

visszavágtak az érdieknek!
A női kézilabda NB alapszakaszának utolsó előtti fordulójában 
hétgólos vezetésről 24–22-re kapott ki a Ferencváros Érden, így 
a bajnoki elődöntő első mérkőzése előtt nagyon fogadkoztak a lá-
nyok, hogy alaposan visszavágnak legyőzőjüknek.

A zöld-fehéreknél ezúttal – az akkor eltiltás miatt hiányzó – 
Tomori Zsuzsa is játszott, és ez sokat jelentett a csapat eredmé-
nyessége szempontjából. A kezdeti kapkodás után fokozatosan 
elhúzott a Fradi, a második félidő közepén már tíz góllal vezetett. 
Bár a végére kicsit csökkent a különbség, az FTC 31–23-ra nyert. 
Elek Gábor vezetőedző úgy vélte, helyreállt a világ rendje, eny-
nyit jelentett Tomori jelenléte, valamint kitűnően működött együtt 
Szucsánszki Zita és Dajka Bettina.

A két nyert meccsig tartó párharc második összecsapása lapzár-
tánk után volt Érden. A továbbjutóra a fináléban a címvédő Győri 
ETO vár.

Fradista a tornász-eb-n
Moszkvában rendezik az idei tornász-Európa-bajnokságot áp-
rilis 15-étől 21-éig. A férfiak mezőnyében ott lesz Rácz Attila, 
a Ferencváros sportolója is.

– Mind a hat szeren rajthoz állok, és így természetesen az 
összetett versenyben is – mondta az FTC 25 éves, rutinos  tor-
násza. – Szeretném jól elvégezni valamennyi gyakorlatomat, 
majd meglátjuk, ez mire lesz elég. Némi szerencsével össze-
jöhet egy döntős szereplés az összetettben. Gyűrűn lehetnének 
még reményeim, bár már volt ennél anyagerősebb a gyakorla-
tom, így sok függ a vetélytársak teljesítményétől – tette hozzá.

Hofi visszavonult
Befejezte pályafutását Hoffmann Attila, a Ferencváros 80-szo-
ros válogatott jégkorongozója. A 35. születésnapját nyáron ün-
neplő csatár a zöld-fehéreknél kezdett hokizni, és bár három 
évet a Volánban töltött, ízig-vérig fradistának számított. Másfél 
éve azt nyilatkozta, nincs az a pénz, amiért elhagyná az FTC-t, 
ő itt érzi otthon magát, itt kezdte, és itt is akarja befejezni. A 
szurkolók körében igen népszerű Hofi tartotta magát ehhez, és 
a Magyar Kupa bronzmérkőzése után ferencvárosi hokisként 
vonult vissza. Máshol dolgozik majd edzőként, de idővel sze-
retne visszatérni szeretett klubjába.

RÖVIDEN
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azok a boldog békeidők
Harmadik éve fut a Budapest100 kezdeményezés, melynek keretében a száz-
éves fővárosi épületeket lehet bejárni, köszönteni. Az érdeklődőket önkénte-
sek, lokálpatrióták, a házak lakói kalauzolják. Ferencvárosból 2011-ben és 
2012-ben több, akkor éppen száz éve álló épület is bekapcsolódott a prog-
ramsorozatba, idén a Mester utca 34. szám alatt lévőt ünnepelhetjük.

A Mester utca 34. alatti ötemeletes há-
zat Himmler Miksa tervezte – akárcsak 
a Budapest100 egyik tavalyi IX. kerületi 
ünnepeltjét, a premodern stílusban épült 
Ipar utca 13. szám alatt lévő ingatlant. 
Ott jártunkkor szemerkélt az eső, a bé-
kés gangos udvar azonban a hűvös, ned-
ves idő ellenére is barátságos hangulatot 
árasztott. A felfelé kapaszkodó lift se-
bessége erősítette az időutazás illúzióját: 
ilyen kellemesen ráérősnek szeretnénk 
hinni a 20. század elejének Budapestjét. 
Az ötödik emeletről szép kilátás nyílik 
Ferencváros háztetőire, a környező ud-
varokra – olyan érzést keltve, mintha hí-
vatlan vendégként osontunk volna be az 
épületbe, és néhány magányos pillanatot 
ellophattunk volna a lakóktól.

A Kálvin tér, az Üllői út és a Ráday utca 
által közrefogott telken álló Magyar Gaz-
dák Biztosító Szövetkezetének épülete 

is a százévesek közé tartozik: 1912–13 
során készült el. A Hültl Dezső tervei 
alapján épült palota 4. és 5. emeletén 
működött maga a pénzintézet, amelyet 
páternoszterek kötöttek össze. Az alsó 
szinteken 12, stukkókkal díszített bérla-
kás, a földszinten pedig üzlethelyiségek 
voltak. Itt találhatták meg a vásárlók 
Grosz-Baneth és Szemző Sándor divat-
áruüzleteit. A Ráday utca felőli oldalon 
egy hideg vizes gyógyintézet működött 
rendelőintézettel és pincebeli fürdőhelyi-
ségekkel, valamint a tetőteraszon kiala-
kított nap- és légfürdővel. Az épületet az 
AEGON Biztosító újította fel 1996-ban.

A Budapest100 elindítója az OSA Ar-
chívum, projektgazdája a Kortárs Épí-
tészeti Központ (KÉK), a programról a 
budapest100.hu honlapon bővebben is 
olvashatnak.

(VB)

Élő rózsafüzér Zarándoklat
Az Élő Rózsafüzér Zarándoklatot hazán-
kért, Budapestért, valamint a Budapest kö-
rül élőkért 2013. május 11-én, szombaton 
szervezik, immár hetedik alkalommal. A 
kilenc egyidejű gyalogos zarándoklat vá-
rosszéli plébániákat, kegyhelyeket, termé-
szeti és kulturális értékeket érint. Egy-egy 
szakasz mintegy húsz kilométer hosszú. 
A kilenc szakasz az alábbi kezdő-, illetve 
végpontokból áll:
8.00 Máriabesnyő–Kerepes, illetve Fót
7.30 Csillaghegy–Fót
7.30 Csillaghegy–Máriaremete
7.30 Farkasrét–Máriaremete
7.30 Farkasrét–Nagytétény
7.30 Soroksár–Nagytétény
7.30 Soroksár–Pestszentlőrinc–Havanna 
lakótelep
9.00 Rákoskeresztúr–Pestszentlőrinc–Ha-
vanna lakótelep
9.00 Rákoskeresztúr–Kerepes
Este 19.00 órakor szentmise a célállomá-
sokon.

evangelizáció az utcán
Húsvét és pünkösd között vasárnap délutá-
nonként a katolikus egyházban jelenlévő 
Neokatekumenális Út közösségei kimen-
nek az utcákra, terekre hirdetni Isten sze-
retetét. Ez az utcai evangelizáció megszó-
lítja az embereket, akik távol vannak az 
egyháztól, és a mai szekularizált világban 
máról holnapra élve nem látják életük va-
lódi értelmét. Az Isten szeretetének, gon-
doskodásának megtapasztalása reményt ad 
az embernek, hív a másik ember elfogadá-
sára, a szeretetre és a megbocsátásra.
 A tervezett evangelizáció a húsvéti idő 
vasárnapjain 16.00 órakor kezdődik, 
és alkalmanként egy-másfél órát tart. A 
budapesti helyszínek egyike a Nagyvá-
rad tér, ahol a Páli Szent Vince-plébánia 
neokatekumenális közösségei fognak 
evangelizálni.

RÖVIDEN

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

nárcisz-futás a nyúldombon
A kerületünkben élő idős emberek óvodás és kisiskolás gyermekek-
kel együtt nárciszhagymát ültettek a József Attila-lakótelepen lévő 
Nyúldombnál októberben. A rendezvényen akkor részt vettek a Ma-
gyar Hospice Alapítvány képviselői is, akiktől megtudhattuk, hogy 
a nárcisz világszerte az élet, a remény, a szeretet kifejezője.

Óvodások és iskolások az esemény folytatásaként április 12-én 
egy kört futottak a Nyúldomb körül. A Nárcisz-futás célja, hogy fel-
hívja a figyelmet az idősek tiszteletére, illetve annak fontosságára, 
hogy mindenkinek legyen lehetősége az emberi méltóság megőrzé-
sére életének utolsó pillanatában is.
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programkavalkáddal köszöntötték  
a költészet napját
Méltóképp ünnepelte Ferencváros a Magyar Költészet Napját, a kerületi lakosok csaknem három napig tartó, színes 
programsorozaton vehettek részt. Az esemény alkalmából koszorúzásokat és versfesztivált tartottak, április 11-én pedig 
kiosztották a József Attila-díjat is.

A hét elején az irodalom és színház szerel-
mesei Jordán Tamás előadását tekinthették 
meg a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban (FMK). A művész József Attila Sza-
bad-ötletek jegyzéke című írását mutatta 
be. Másnap délelőtt ugyanitt a fiataloké 
volt a főszerep: azok a gyermekek, akik 
az elmúlt évben a leghűségesebb látogatói 
voltak az FMK kicsiknek szóló előadása-
inak, meghallgathatták a Katáng zenekar 
koncertjén. 

Ezután kerületi iskolások rendhagyó iro-
dalomórán vehettek részt. Rigó Béla író, 
költő Radnóti Miklós „Nem tudhatom” 
című versének elemzésével mutatta be, 
milyen is a hazafias költészet. 

A délután folyamán diákírók és -költők 
tartottak felolvasást, ahol saját műveiket 
osztották meg egymással, ezt követően 
Takaró Mihály irodalomtörténész „Nem 
én kiáltok” című irodalmi estjén vehettek 
részt az érdeklődők. 

Csütörtökön délelőtt szintén az FMK 
adott otthont a József Attila Társaság ün-
nepi konferenciájának, ezt követően pedig 
a Gát utcai József Attila-emléktáblánál 
koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartottak Bán János színművész közre-
működésével. A József Attila-lakótelepen 
a költő emlékművénél és a Padlás című 
domborműnél hasonló program volt, ame-
lyen felléptek a Kőrösi Csoma Sándor 

Kéttannyelvű Általános Iskola tanárai, 
énekkara és versmondói is. 

A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
ményben nyitották meg a versillusztrációs 
kiállítást. 2006 óta minden évben meghir-
detik ezt a programot, amelyhez három éve 
Budapest összes iskolájából jelentkezhet-
nek tanulók rajzaikkal. Az FMK folyosó 
galériájában Z. Mezei Erzsébet „Eszmélet” 
című fotóművészeti tárlatát tekinthették 
meg az érdeklődők. A művésznőt József 
Attila versei ihlették. Az ünnepi versfesz-
tivál gálaműsorral záródott, amelyen átad-
ták az idei József Attila-díjat, amit Böször-
ményi Gergely vehetett át. Az eseményen 
részt vettek József Attila családtagjai is.

Dr. Bácskai János polgármester és 
Böszörményi Gergely díjazott

Versfesztivál gálaműsor 
az FMK-ban

Koszorúzás József Attila 
szülőházánál

Muzsikál a Katáng 
együttes

Rigó Béla rendhagyó 
irodalomórája

Szabad-ötletek jegyzéke 
Jordán Tamással
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ottó, a macskagyerek
A nemzetközileg elismert és foglalkoztatott belga illusztrátor, Tom Schamp pi-
henni látogatott Budapestre, de az itt töltött egy hét alatt rajongói személyesen is 
találkozhattak vele a Ráday utcai Két Egér Könyvesboltban tartott beszélgetésen, 
április 10-én.

Tom Schamp kiterjedt megrendelői körnek 
dolgozik: nemzetközileg ismert kiadóknak 
illusztrált gyermekkönyveket, dolgozott 
többek között a Playboy magazinnak és sok 
napilapnak is. Tervezett már posztereket, 
játékokat, kártyákat, weboldalakat és postai 
bélyegzőket. A művész két kisfia születése 
után kezdett el gyerekkönyvekkel foglalkoz-
ni, világával a magyar olvasók Ottó, a macs-
kagyerek történetei kapcsán találkozhatnak. 

A Csimota Kiadó 2011-ben jelentette meg 
az Ottó és a város, valamint az Ottó a hóban 
című lapozókat. Az Ottó-sorozat központi 
témája az utazás: mialatt Ottó apukájával 

síelni utazik vagy bejár egy európai nagy-
várost, az autóból nézelődik, és szemei előtt 
a nyugati világban élő felnőttek és gyerekek 
mindennapi életének emblémái jelennek 
meg álomszerűen, sok utalással a tömegkul-
túrára, a reklámok világára, finom verbális 
és képi humorral fűszerezve. 

Mint Schamp a beszélgetésen elmondta, 
nem rajong különösebben az autókért, ám 
egy felkérés miatt kis kártyákra festett ko-
csikat, és kisfia ezeket rakosgatta nagy élve-
zettel sorba, épített nekik utakat – ez adta az 
ötletet a sorozathoz.

(VB)

középpontban az emberi agy
Megtelt a Ráday utcai 2B Galéria április 
5-én este: ekkor nyitotta meg kapuit az ér-
deklődök előtt Kardos Botond kiállítása. A 
magyar–német származású szobrászművész 
tárlata most látható először hazánkban, és 
leginkább a modern művészetek kedvelői-
nek szól. 

A kiállítás polietilénből varrott, rétegelt 
szobrokból, használt kamionponyvára fes-
tett képekből, szénnel papírra rajzolt grafi-
kákból áll. Tárgyi középpontjában az embe-
ri agyvelő, szellemi centrumában pedig az 
emberi képzelet, tudás áll. Az alkotó szerint 
műveinek eszköznyelve párbeszéd az ember 
és az univerzum között.

A május 3-áig látogatható tárlaton a tár-
gyak mellett megtekinthető egy, a művész 
által kreált videó is, amelyet a náci könyv-
égetés évfordulóján, 1989-ben mutatott be.

(szd)

Hommage a iannes 
Xenakis
Georgios Tzortzoglou kiállítása 
április 8-án nyílt meg a Galéria IX-
ben (Ráday utca 47.). A rendezvé-
nyen Dimitris Yannakakis, a Görög 
Köztársaság magyarországi nagy-
követe beszédében megköszönte, 
hogy Georgios Tzortzoglou bemu-
tatja hazánkban a görög kultúra 
értékeit, utána pedig Rockenbauer 
Zoltán művészettörténész méltatta 
a sokoldalú művészt.

A zene és festészet határán szüle-
tett műalkotások április 20-áig, hét-
főtől péntekig 10 és 18 óra között 
tekinthetők meg.

forrás: ferencvaros.hu

Ízverseny
Harmincharmadik alkalommal 
rendezték meg a Nemzetközi If-
júsági Gasztronómiai Versenyt a 
Gundel Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Isko-
lában április 12-én. A vetélkedő 
célja a szakács-cukrász-felszolgáló 
szakmai és oktatási tapasztalatok 
cseréje, az új technikák, illetve 
technológiák bemutatása, a modern 
gasztronómiai szemlélet kialakítása 
és a piacképes tudás előtérbe helye-
zése. A nap folyamán a tankonyhán 
zajlott a szakácsverseny, tartottak 
koktél- és borkóstolót, valamint 
Széll Tamás élménybeszámolóját is 
meghallgathatták az érdeklődők a 
Bocuse d’Or szakácsverseny dön-
tőjéről.

A gasztronómiai verseny eredmé-
nyeiről és érdekességeiről lapunk 
következő számában bővebben is 
beszámolunk.

RÖVIDEN

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

A kép illusztráció. 
forrás: gundeliskola.hu

Kép forrása: Tom Schamp, 
Csimota Kiadó
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PROGRAMAjáNló

Április 11-étől
Most nyílt!
A József Attila-emlékhely 
kiállítása a költőről
FMK

Április 18. 19.00
Hegedűs Szalon
A tavasz első koncertjén 
Hegedűs Endre a szalon 
vendégeivel, Szabadi Vilmos 
hegedűművésszel, valamint 
Iwasaki Yuka és Hegedűs 
Katalin zongoraművészekkel 
muzsikál és beszélget.
Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont (Knezich u. 5.)

Április 20.
I. Országos Amatőr Nóta-
verseny győzteseinek döntője
9.00 Előválogató
15.00 Döntő
19.00 Gálaest
FMK (Haller u. 27.)

Április 20. 15.00
Lakótelepi Tavasz: 
Tavaszköszöntő gyerekkoncert 
a MISZTRÁL zenekarral 
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Április 26. 10.00
Gyermekszínházi előadás – 
Szőlő bérlet
Illemtan gyerekeknek 
(a Pinceszínház előadása)
FMK

Április 26. 17.00
„A hely szelleme” – helytör-
téneti vetítéssorozat

Összeállítás az 1950-es évek 
filmhíradóiból
Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény (Ráday u. 18.)

Április 26. 19.00
Molnár Ferenc: Józsi – 
premier
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Április 27.
Tavaszköszöntő Karnevál
Egész nap gyermek- és 
családi programok, kézműves 
foglalkozás, állatsimogató, 
kisautó, légvár, kirakodóvá-
sár Bakáts tér és környéke

Április 27. 17.00
Akusztikusgitár-koncert
Ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek u. 8.)

Április 30. 17.00
Író-olvasó találkozó: 
a költészet havának epilógusa
Találkozás Varró Dániel 
költővel 
FMK

Május 4. 16.00
Lakótelepi Tavasz: 
Tavasz köszöntő koncert 
felnőtteknek
Dési Huber Művelődési Ház

Május 15-éig
A Szőke klán visszavág
Höpp és Kö csodálatos 
kalandjai
Szőke Gáspár és Szőke Péter 
kiállítása
Pincegaléria (Mester u. 5.)

Híd épült hangokból
Közel kétszáz szatmárnémeti és ferencvárosi diák vett részt azon 
a koncerten, amelyet április 6-án tartottak az Assisi Szent Ferenc-
templomban. Az eseményen a Bakáts Téri Ének-Zenei Általá-
nos Iskola és a határon túli település református kollégiumának 
növendékei énekeltek kórusműveket. Elhangzott többek között 
Händel A bűnbánó című műve, Kodály Zoltán Zöld erdőben című 
szerzeménye, Mozart Alkonya, de felcsendültek moldvai és bor-
sodi népdalok is. A két intézmény képviselői nem most találkoz-
tak először, a IX. kerületi iskola Soul-Air nevezetű kamarakórusa 
ugyanis tavaly ősszel már részt vett egy turnén, melynek egyik 
állomása a partiumi település volt. A Zenehíd elnevezésű buda-
pesti rendezvényen ezúttal ők látták vendégül Erdélyből érkező 
barátaikat.

Április 16. 16.00
Tavaszi vonósnégyes 
pillanatok
Komolyzenei koncert Vivaldi, 
Mozart, Haydn, Bach, Weiner 
Leó, Boccherini, Mascagni, 
Piazzola műveiből...
Helyszín: Dési Huber István 
Művelődési Ház (Toronyház 
u. 17/B)
Április 17. 10.00
Helytörténeti séta
A 90 perces séta során meg-
ismerkedhetnek Belső-Fe-

rencváros történetével, épített 
örökségével, irodalmi és 
művelődéstörténeti emléke-
ivel. A sétát a Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője, Gönczi 
Ambrus vezeti.
Helyszín: Találkozás a 
Bakáts téri templom előtt.
Április 19. 16.00
Vízitorna
Idősek számára ajánlott ízü-
letkímélő mozgásforma, mely 
jó hatással van a keringésre 
és a légzőrendszerre. A tornát 
gyógytornász vezeti.
Helyszín: Weöres Sándor Ál-
talános Iskola (Lobogó u. 1.)
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otthonos környezet a gyógyulásért
Gyűjtésbe kezdett az Őrzők Alapítvány annak érdekében, hogy a jövőben úgynevezett egynapos osztályt hozhassanak 
létre a Tűzoltó utcai Gyermekklinika épületében. A részleg célja az, hogy a kis betegeknek minél kevesebb időt kelljen a 
kórház falai között tölteniük. A Zwack Unicum Nyrt. egymillió forinttal támogatta a kezdeményezést.

Az egynapos osztálynak Nyugat-Eu-
rópában nagy hagyománya van, Ma-
gyarországon azonban kevésbé elter-
jedt, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán 
ugyanakkor minden körülmény adott 
ahhoz, hogy egy ilyet létrehozzanak. 
Szabó András professzor elmondta, 
a kórház saját konyhája három évvel 
ezelőtt megszűnt, a gyerekeknek járó 
ételt ma már egy cég szállítja az intéz-
ménybe, így az azóta csak raktárként 
használt helyiség kiválóan alkalmas 
lenne az osztály kialakítására. 

A részlegnek köszönhetően azonnal el tudnák látni a beérkező 
gyermekeket, akiknek így csak napközben, a kezelések ideje alatt 
kellene az épületben tartózkodni, az estét már otthon, családi kör-
nyezetben tölthetnék. Ennek fontosságát Borszéki Cserháti Erika, 
a klinika hivatalos alapítványának tagja is megerősítette. 

A hölgy személyesen is érintett 
ez ügyben, gyermeke ugyanis 
születése óta daganatos beteg 
volt, ám a kórházi dolgozók 
áldozatos munkájának köszön-
hetően ma már egészséges. Az 
édesanya hangsúlyozta, a kicsik 
gyógyulásában rendkívül sokat 
számít, ha környezetük barátsá-
gos és vidám.

Ahhoz hogy a leendő egynapos 
osztály is otthonos, szeretettel-
jes és komfortos legyen, rövide-

sen gyermekrajzpályázatot írnak ki. Az erre beérkező alkotások 
fogják díszíteni az új épületrész falait. A kórház vezetése abban 
bízik, hogy ha minden zökkenőmentesen zajlik majd, az átépítést 
év végéig befejezik.

(Szencz D.)

egy épületben  
a szemészeti klinika
Átadták a Mária utcában található Szemészeti Klinika 
felújított épületét. Az intézmény eddig két helyszínen 
működött, ezentúl viszont egy helyen lesz majd minden 
ellátás. Ez azért fontos, mert így a szemsérültek azonnal a 
legmagasabb szintű sürgősségi ellátást kaphatják. 

A létesítményben az ambulancia mellett hat, 
világszínvonalon felszerelt műtő található, és 
az összevonásnak köszönhetően már az in-
tézmény műszerparkja, így például a speciá-

lis mikrosebészeti eszköztár is, egy helyen 
érhető el. A klinika egyedülálló módon 
biztosítja a sérült gyerekek szemsebé-
szeti ellátását a hét minden napján. 

Az április 4-i avatón Szél Ágoston, 
a Semmelweis Egyetem rektora ün-
nepélyesen átadta az épület szimbo-
likus díszkulcsát Németh János igaz-

gatónak. Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkár az eseményen azt mondta, az 
integrációra törekvés jól tükrözi, hogyan 

változik a szakma, miként mozdul el az ellátás technológiája. 
Nagy Zoltán Zsolt, aki rektori megbízottként végig felügyelte a 

felújítást, elmesélte, az épületen egy évvel ezelőtt még látszottak 
a világháborús lövedékek nyomai, a felújítás után azonban nem-
csak ezek tűntek el, hanem láthatóvá váltak olyan minták a hom-
lokzaton, amelyeket korábban nem lehetett észre venni.

családi egészség- és sportnap
Időpont: 2013. május 11. 
9.30–16.00 óráig
Helyszín: Ferencvárosi Műve-
lődési Központ (Haller u. 27.)
Minden program ingyenes!
Programok:
A „Gyerekfejjel az egészsé-
gért” rajzverseny díjátadója, 
kiállítás-megnyitója.

A színpadon Levente Péter 
gyermekműsora, a Garabon-
ciás Együttes műsora és a 

Blackbird ír táncbemutató. 
Ingyenes lakossági szűrő-
vizsgálatok, tanácsadások, 
egyéni és családos sportve-
télkedők, kézműves foglal-
kozások gyerekeknek és fel-
nőtteknek, sportbemutatók, 1 
km-es séta az egészségért.
Részletek:
http://www.ferencvaros.hu, 
http://www.fmkportal.hu ol-
dalakon.

HIRDETMÉNY

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 
a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse az április 25-i 
 számban!
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Fotó: Semmelweis 
Egyetem
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Ferencvárosi gólyahír
Dóra számára 
a frizura már 
akkor is fontos 
volt...

AlBUM

REjTVÉNY

MűSORAI áPRIlISTól

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ HETI HíREK (hírműsor)
▪ KUlTNEGyEd (kulturális magazin)
▪ HETI PoRTRé (beszélgetés ismert és elismert ferencvárosi-

akkal)
▪ Zöld-FEHéR HíREK (sportmagazin)
▪ BIZToNSÁGI ZóNA (akcióban a 9.Tv!)
▪ KöZöS TéR (civil szerveztek, nemzetiségek, egyházak mű-

sora)
▪ FERENcvÁRoSI SéTÁK „EMBEREK, éPülETEK, 

TöRTéNETEK” (történetek a régi Ferencvárosról)
▪ A TElJESSéG FElé (műsor az aktív és örömteli időskorért)
▪ UTódoK (Ferencváros a fiatalok szemével)
▪ KAlANdoRoK (túramagazin)
▪ KöRFoRGÁS (természetvédelmi magazin)
▪ „cSAK TüKöRBEN...”  (Esztergom-Budapest Főegyházme-

gye vallási műsora)
▪ cHAPlIN SZERETI A ZENéT (dzsesszzenei sorozat)
▪ FIlMMűvES (dokumentumfilm-sorozat)

▪ KéRdEZZE PolGÁRMESTERéT! 
 Április 23-án 18 órától ismét vendégünk lesz dr. Bácskai János 

polgármester, várjuk kérdéseiket a 218-2121-es üzenetrögzítős 
telefonszámon.

szeszélyes április

– A Mester utca elején hó, a középen eső, a végén 
napsütés várható...

kÖZÖssÉG

Küldje be ön is kedvenc fotóját: 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Várjuk a kerületi babákról készült fotóikat.  
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu



A Turay Ida Színház és  
Gyermekszínházának elôadásai

2013. áprilisi-májusi mûsor

Ferencvárosi Mûvelôdési Központ
1096 Budapest, Haller utca 27., Tel.: 06 30 562-26-99   Jegypénztár: hétfô-csütörtök: 15.00-18.00

www.turayidaszinhaz.hu         www.nemzetigyermekszinhaz.hu
A mûsor és szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!

2013. április 25. (csütörtök) 10.30

OPERETT KAVALKÁD
Fellépôk:  

Oszvald Marika Érdemes Mûvész, Jászai Mari-díjas,  

Vásári Mónika, Kiss Zoltán,  
Vadász Zsolt
Közremûködik az Operett Tánckar 
Jegyár: 1 800 Ft, Kedvezményes nyugdíjas jegy ára: 1 100 Ft

2013.április 28. (Családi vasárnap) 10.30
2013. április 30. (kedd) 10.00, 14.30
Jacob és Wilhelm Grimm: 

A SUSZTER MANÓI
táncos mesejáték egy részben

Rendezô: Nyírô Bea
Jegyár: 1 000 Ft

2013. május 12. (vasárnap) 15.00
Topolcsányi Laura:

SZELLEM A SPÁJZBAN
kísértetkomédia
Tervezett szereposztás:

Pásztor Erzsi Kossuth-díjas, Érdemes Mûvész, Jászai Mari-díjas,  

Bregyán Péter Jászai Mari-díjas, Bozsó József,  
Détár Enikô, Nyírô Bea, Nagy Gábor,  
Topolcsányi Laura
Rendezô: Böhm György Jászai Mari-díjas
Jegyár: 2 600 Ft, 2 400 Ft, Kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy ára: 2 100 Ft, 1 900 Ft
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