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Átadták a József Attila-lakótelepi 
Platán Idősek Klubja új épületét, 
amely modern, jól felszerelt és 
akadálymentes.

Portré a huszonöt éve működő 
Ludotékáról, amelyet önkéntes, 
karitatív és közösségi munkájáról 
ismerhet a kerület.

Megújul a HaTár úT

5

A buszvégállomás átépül, több 
lesz a gyalogosok által hasz-
nálható terület, a metrómegálló 
környékét parkosítják.

legyen béke, szabadság és egyetértés
A Ráday és Köztelek utca sarkán 
lévő emléktáblánál tartottak ko-
szorúzást és ünnepi megemlékezést 
az 1848-as forradalom tiszteletére 
március 14-én.

A Himnusz közös eléneklése és a 
Company Canario Táncegyüttes Pesti to-
borzó című műsorszáma után dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere mond-
ta el beszédét. Felidézte a Nemzeti dal és 
a márciusi ifjak 12 pontját. – A márciusi 
ifjaknak a 12 pont elé írt óhaja: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés”. Ennél 
világosabban azóta sem fogalmazta meg 
senki, hogy mire van szüksége Magyaror-
szágnak. Méltán vált ez a három gondo-

lat, ez a három vágy az új alkotmányunk, 
az Alaptörvény részévé – hangoztatta dr. 
Bácskai János. Beszédét így fejezte be: – 
1848 márciusa, és ami ezután következett, 
az az esemény, amire úgy emlékeztünk 
és emlékezünk végig a kataklizmákkal 
teli 20. század évtizedein, mint ami re-
ményt adhat, viselkedési mintát és türel-
met. Ilyen forradalmunk csak nekünk volt 
Európában, Petőfi szóhasználatával élve 
hálásak lehetünk érte „a magyarok Iste-
nének”.

A beszédet követően Petőfi Sándor Ismét 
magyar lett a magyar című versét Viczián 
Ottó Jászai Mari-díjas színművész sza-
valta el, majd az Ádám Jenő Zeneiskola 

kórusa előadásában elhangzott egy ver-
bunkos és három népdalfeldolgozás fu-
vola és fagott kísérettel. Az ünnepi műsor 
után először Ferencváros Önkormányzata 
nevében dr. Bácskai János és Kállay Gá-
borné önkormányzati képviselő koszo-
rúzta meg az emléktáblát. Őket Vas Imre 
országgyűlési képviselő, valamint a kerü-
leti pártok és civil szervezetek képviselői 
követték. Az ünnepség a Szózat közös el-
éneklésével zárult.

Délután az FMK színháztermében ün-
nepi irodalmi műsort adott Turek Miklós 
színművész Petőfi Sándor életéről, szemé-
lyiségéről, költészetéről.

                 Ünnepi játékunk a 10. oldalon
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nőnapi köszöntő a Knézich utcában
Idén is megrendezték a Kné-
zich utcai Borostyán Idősek 
Klubjában a hagyományos 
nőnapi ünnepséget, amelyen 
ezúttal több vendég is tiszte-
letét tette. A szép számú kö-
zönséget először Gyarmati 
Zsuzsanna intézményvezető 
köszöntötte, majd Bácskai Já-
nos, Ferencváros polgármes-
tere emlékeztetett legutóbbi, 
jó hangulatú farsangi látogatá-
sára, és bemutatta Rogán An-
tal országgyűlési képviselőt.

Rogán Antal méltatta a Borostyán Idősek Klubjának példaszerű-
en pezsgő klubéletét, majd kitért a generációk közti kapcsolatok 
erősítésének fontosságára. Kiemelte, a nők szerepe a gyerekek ne-
velésén túl a férfiak civilizálása. – Nélkülük még ma is husánggal 
kergetnénk egymást a barlangban – fogalmazott. – Ferencváros 
Budapest kirakata – tette hozzá –, a hazánkba érkező külföldiek 
kétharmada nem lép ki a főváros határán túlra, ezért minden be-
nyomását a belső kerületekben, így Ferencvárosban is, szerzi. Na-

gyon fontos, hogy itt mit ta-
pasztalnak – mondta. Ezért is 
szeretné, ha teljesülhetne régi 
álma – hiszen hét évig a Rá-
day utca lakója volt –, hogy a 
Bakáts tér és környéke meg-
újulhatna, megszépülhetne.

Zombory Miklós, a körzet 
önkormányzati képviselője 
is köszöntötte a hölgyeket, és 
elmondta, ő ezekbe a termek-
be járt fiúiskolába. Gedeon 
Andor, a Ferencvárosi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intéz-

mények Igazgatóságának (FESZGYI) igazgatója és Geier Róbert, 
a Szociális Szolgáltató Központ igazgatóhelyettese is üdvözölte 
az ünnepelteket.

A köszöntők után a klub férfitagjai Bódis Ákos vezetésével szín-
vonalas műsort adtak elő, ahol Durkó Sándor, dr. Bedő Gyula és 
Kardos Mihály nőnapi verseket szavalt el.             (MK)

zene, rege, Ferupe
Ismét telt házas rendezvényt szervezett a Ferencvárosi 
Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE) március 10-én. 
Ezúttal egy rendhagyó irodalmi esttel, zenével, regékkel és 
borkóstolóval szereztek vidám perceket vendégeiknek.

A Györgyi Anna 
színművésznő által 
tolmácsolt Mik-
száth-regékhez a 
Tercina együttes 
szolgáltatta a rene-
szánsz muzsikát a 
nagy sikerű kultu-
rális programsoro-
zat összejövetelén. 

A magyar lovag-
várak királyairól szóló rövid, 
csattanós történetekhez fensé-
ges ünnepélyességet kölcsön-
zött a brokátfüggönyökkel 
díszített ferencvárosi házasság-
kötő terem. A Tercina együttes 
a hitelesség jegyében olyan 
– ma ritka, különlegesnek 
számító – régi hangszereket 
szólaltatott meg, mint a rene-
szánsz lant vagy a reneszánsz 
hegedű. A hangulatot tovább 
fokozta Györgyi Anna lebilin-
cselő beleélő képessége. Az 
előadást kivetítőn grafikákkal 
és kódexből vett metszetké-
pekkel is illusztrálták, így a 
hallás és látás együttese még 
teljesebb élményt adott. Az est 
vendégei, az úrhölgyek és az 

őket kísérő urak 
szemmel látható-
an élvezték a pro-
dukciót, csakúgy, 
mint az azt követő 
borkóstolót. Dr. 
Kállay Miklós, a 
Corvinus Egyetem 
Borászati Tanszék 
vezetője, a Ma-
gyar Bor Akadé-

mia elnöke köszöntötte Varga 
Péter borászt, aki röviden be-
mutatta a családi vállalkozás-
ként működő üzemüket, amely 
az egyik legnagyobb forgalmat 
bonyolító hazai szőlészet-borá-
szat. Végezetül négyféle bort is 
kínált a kosarakban mosolygó 
ínycsiklandó perecek mellé. Az 
italok még a legnagyobb ínyen-
cek körében is sikert arattak.

A szervezők meghívását 
Bácskai János polgármester és 
Vas Imre országgyűlési képvi-
selő is elfogadta. Utóbbi az est 
végén a közelgő március 15. 
alkalmából gyöngyből fűzött 
kokárdával ajándékozta meg az 
egybegyűlteket.                         (zt)

nőnap

– Még mielőtt felelnék ábrázoló geometriából, engedje meg, 
hogy felköszöntsem nőnap alkalmából, Ági néni!

Fuvolakoncert a hölgyeknek
Kövi Szabolcs 
fuvolaművész 
játékával kö-
szöntötték a 
hölgyeket nő-
nap alkalmá-
ból március 
5-én, a Lakó-
telepi Közös-
ségi Házban. 
– Remélem, sikerült önöket 
egy rövid időre kiragadnom a 
mindennapok rohanásából, és 
egy kis nyugalmat ajándékoz-
nom mindenkinek – zárta a 
művész az estet.

A szervező Lakótelepen 
Élők Környezetéért és Joga-

iért Egyesület meghívta Vas 
Imre országgyűlési képviselőt, 
Bácskai Jánost, Ferencváros 
polgármesterét és Formanek 
Gyula alpolgármestert is, akik 
az előadás végén a hölgyeket 
virággal és szív alakú marci-
pánnal lepték meg.
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Szépkorú köszöntése
95. születésnapján köszöntötte Bácskai János polgármester az 
Epreserdő utcában lakó Lótos Istvánt. Az ünnepelt 1919. márci-
us 7-én született Nagykátán, élete nagyobbik részében azonban 
Budapesten, kereskedelmi területen, boltvezető-helyettesként dol-
gozott, később pedig boltvezetőként Óbudán és a Nyugati ABC-
ben. Ferencvárosban 48 éve él, 35 éve nyugdíjas. A ma is szellemi 
frissességnek örvendő úrral fia, három unokája és két dédunokája 

is együtt ünnepelt, de a gondoskodó, odafigyelő lakótársak is fel-
köszöntötték, akikkel – még a legifjabbakkal is – jó szomszédi 
kapcsolatot ápol.

Bácskai János az áprilistól októberig soroksári telkén borászkodó 
szépkorúnak két könyv mellett saját somlói borából hozott egy pa-
lackkal. Lótos István ma is egyedül él és látja el magát. 

(m. k.)

új helyen a platán idősek Klubja
Nagy érdeklődés mellett adták át 
március 12. verőfényes délelőttjén a 
József Attila-lakótelepi Platán Idősek 
Klubja új épületét, melyet egy bölcső-
debővítésnek köszönhetően kaptak a 
szépkorúak.

A Toronyház utca 11. szám alatt álló föld-
szintes épület szerényen húzódik meg a 
magasabb lakóházak között. Az átadáson 
Bácskai János polgármester, Formanek 
Gyula alpolgármester és Vas Imre ország-
gyűlési képviselő is jelen volt, de Illyés 
Miklós, Görgényi Máté, Sajó Ákos, Hidasi 
Gyula, Hidasi Gábor és Pál Tibor önkor-
mányzati képviselő is megjelent.

T. Zuggó Tünde alpolgármesteri tanács-
adó, az idősprogramok koordinátora kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd elsőként 
Bácskai János köszönte meg a sok munkát, 
amely révén megvalósulhatott ez a fejlesz-
tés. Beszédében kiemelte, ez nem egyéni 
teljesítmény, hanem a teljes, 17 tagú fe-
rencvárosi Képviselő-testület bölcs dönté-
sének gyümölcse – ekkor a nagy számban 
jelen lévő képviselőkre mutatott. Emlékez-
tetett, hogy Ferencváros Önkormányzata 
tavaly elnyerte az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Idősbarát Önkormányzat Díját 
is, ennek megfelelően továbbra is támogat-
ja az idősek mindennapjait, jelen esetben 
az idősklub felújításával. Majd Széchenyit 
idézte: „az ember élete két részből áll. Az 
elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a 
másodikban bánkódunk elkövetett hibá-
ink felett. E két időszak között alig marad 
egy percünk a csendes, boldog élvezetre”. 
Ilyen csendes, boldog élvezeteket kívánt a 
polgármester is, majd – az önkormányzat 
idősügyi programjának egyik legfontosabb 
elemének, a generációk közti híd létre-
hozásának jegyében – a Napfény Óvoda 
Pumukli és Napocska csoportjának műsora 
következett.

A lakótelep önkormányzati képviselője-
ként is jelen lévő Formanek Gyula alpol-
gármester elmondta, 10 hónappal ezelőtt 
szorongva közölte a Platán Idősek Klubjá-
nak tagjaival, hogy költözniük kell a Dési 
Huber utcából, és jó pár hónapig nélkülöz-

niük kell az állandó központot. A költözés 
oka ugyanakkor mégis örömteli volt: nyert 
a kerület bölcsődebővítési pályázata, így a 
szomszédos idősklubnak új hely után kel-
lett nézni. Az új létesítmény pedig végre 
készen áll, hogy birtokba vegyék a klub 
lakói, és semmi kétség, megérte várni erre 
a modern, akadálymentes, felújított, na-
gyobb befogadóképességgel és jobb adott-
ságokkal rendelkező klubépületre. Tágabb 
terek, világos, barátságos, otthonos színek 
és vadonatúj, korszerű berendezési tárgyak 
teszik élvezetesebbé, a kültéri vakvezető 
sáv, a beltéri Braille-írásos feliratok pedig 
akadálymentessé a klubot.

Vas Imre országgyűlési képviselő is 
megköszönte a sok befektetett munkát, az 

önkormányzat és a kormányhivatal együtt-
működését, és emlékeztetett: tavaly a lakó-
telepen rendőrőrsöt adtak át, most az idő-
sek klubját, heteken belül pedig elkészül a 

kibővített bölcsőde is. A klubtagoknak azt 
kívánta, használják sokáig és jó egészség-
gel a most átadott épületet. A klubtagok 
nevében Perjési Tamásné és Luncz Károly-
né Márta köszönte meg a kerületnek ezt a 
„többcsillagos hotelnek” is beillő létesít-
ményt. Az ünnepélyes szalagátvágás után 
a klubtagok emléklapot és kis ajándékot 
kaptak, majd a kerületi idősklubok vezetői 
vehettek át ajándékcsomagot klubjaik ne-
vében.

A munka azonban nem fejeződött be, a 
kert rendezése még hátra van, ám ezek a 
munkálatok is befejeződnek áprilisban, 
hogy a majálist már a szalonnasütőnél, 
a sziklakertnél, a szaletli védteteje alatt, 
vagy éppen a virágágyások és zöldséges-

kert mellett lehes-
sen tölteni. A klub 
belterében a köny-
vek, a nagyképer-
nyős tévé, a négy 

internetcsatlakozással ellátott számítógép, 
a pingpongasztal vagy a tornaeszközök 
azonban már most is várják a használóikat.                                                          

(MK)
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bálna üvegbúra alatt
Új színfolt született Buda-
pesten, ez a Bálna. Egy igazi 
kortárs épület, amely egyedi, 
a régi és az új kifinomult ötvö-
zése, egy hangulatos befogadó 
tér.

A 15 700 négyzetméter alapte-
rületű Budapesti Közraktárak a 
főváros egyik legértékesebb in-
gatlanjának számított, mind a Du-
na-parti elhelyezkedése, mind az 
általa képviselt ipari, építészeti 
és kulturális örökség okán. Fon-
tos szerepet töltött be a régió ke-
reskedelmében, mivel a vízi úton 
beérkező árukat onnan szállították 
tovább a város nagy piacaira és 
vágóhídjaira, mint például a kö-
zelben lévő Nagyvásárcsarnokba 
vagy a Közvágóhídra.

Szabad, nagy távlatú rálátás, impozáns kilátás nyílik innen a 
Gellért-hegyre, a Budai Várra és Várhegyre. Az új létesítmény is 
a Duna-parti látkép elmaradhatatlan részévé vált, mert a közraktá-
rak megmaradt épületeit integrálja magába. A kultúrplázaszerűen 
működő intézmény új tengelyt nyit a Ráday utca felé, egyesítve a 
két vigalmi területet – beleszőve az egyetemi épületeket. 

A pinceszinten piactér található, ahol biotermékekkel találkoz-
hatnak a betérők. A földszint egyik oldalán a Duna-parti teraszok 
miatt kávézók, éttermek váltják egymást. A másik oldalon antik 

műtárgyak, a közelmúlt esztétikai értékét képviselő mindennapos 
használati eszközök és a hazai iparművészek által készített külön-
böző termékek színes sora kapott helyett. Az emeleten az új Bu-
dapest Galériában nemcsak kortárs művészek kiállításai kapnak 
helyet, hanem művésztalálkozók és más események helyszíne is. 
A legfelső szinten kialakított rendezvényközpont mind befogadó 
méretét tekintve, mind egyedi panorámájával Budapest legkülön-
legesebb rendezvényhelyszíne lett.

                                            forrás: BFVK

Halas hétvége
Második helyezést ért el az ön-
kormányzat csapata, a FESZOFE 
csapata pedig különdíjas lett az 
első Budapesti Duna Parti Pikniken 
rendezett halászléfőző versenyen. 
A hamvazószerdát követő torkos 
csütörtökön, március 6-án megnyílt 
rendezvénysorozat a Bálna oldalá-
ban várta a látogatókat.

A meleg, napsütéses tavaszi hétvégén 
külön figyelmet kapott az „Év Hala” cí-
met elnyert magyar bucó. A vállalkozó 
szelleműek március 8-án, szombaton a 
„Jónás Kézműves Sörház legízletesebb 
halászleve” címért versenyezhettek – 
köztük volt Ferencváros Önkormányza-
ta és a FESZOFE csapata is. Az önkor-
mányzat a versenyben a második helyet 
szerezte meg, a FESZOFE pedig különdíjat kapott.

A Duna Parti Pikniken a gasztronómiai élmények mellett elő-
adást lehetett hallani dr. Tóth Balázstól, a Magyar Haltani Társa-
ság tagjától hazánk természetes vízeinek élővilágának védelméről 
és a magyar bucóról, de ingyenes utcabál és nőnapi sokadalom is 
várta a vendégeket. Nőnapon ingyenes koktéllal kedveskedtek a 
hölgyeknek, de a színes kínálatban – például koncertek, tánc- és 
színházi előadás, látványfőzés – mindenki találhatott kedvére való 
programot.                                (KM)
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pályázati felhívás

Megszépül a Határ út
A buszvégállomás átépül, több lesz a gyalogosok által hasz-
nálható terület, a metróállomásnál parkosított, díszmeden-
cével tarkított, rendezett teret alakítanak ki a Ferencváros 
és Kispest között fekvő Határ úton.

Az év második felében megújulhat a Határ úti metróállomás kör-
nyéke. A Ferde utca átépítésével növekszik a gyalogosok által 
használható terület, több hely jut a buszmegállókban várakozók-
nak. Ennek érdekében a szálloda előtti betonfalat is lebontják. 
Teljesen átépül a buszvégállomás: parko-
sított, díszmedencével tarkított, rendezett 
teret alakítanak ki. A munkák során a ma 
még kaotikus, a pavilonok labirintusaként 
leírható közterület helyett szellős, áttekint-
hető teret hoznak létre, ahonnan az összes 
pavilont elbontják. A tér új, kiváló minősé-
gű térkőburkolatot kap, zöld felületet alakí-
tanak ki, a bevásárlóközpont felőli saroknál 
pedig díszmedence épül.

Az Üllői út mentén és több helyen maga-
sabb sövényeket, máshol levelükkel és virágaikkal díszítő talajta-
karó cserjéket, díszfüvet és évelő virágokat ültetnek, hogy ezzel is 
csillapítsák a forgalmi terhelést. Az Üllői út mentén fasort telepí-
tenek olyan fajtákból, amelyek jól tűrik a városi környezetet. Az 
autóbusz-végállomás magasított szegéllyel épül, hogy könnyebb 
legyen a le- és felszállás a járművekre. A buszforduló által köz-
rezárt zöld felületet is újraparkosítják, és padokkal szegélyezett, 
közvilágítással ellátott gyalogossétányt vezetnek át rajta. A busz-
végállomás környezetében található összes gyalogátkelőhely aka-

dálymentes lesz lesüllyesztett szegélyekkel, 
taktilis burkolati elemekkel.

A 42-es, 52-es és 50-es villamosok végál-
lomásánál a peronok díszkőburkolatot kap-
nak, a megállókban utasváró épül, az utasok 

a FUTÁR utastájékoztató berendezéseiről tájékozódhatnak az 
aktuális forgalmi információkról. A fel-, illetve leszállást ma-
gasított peronszegélyek teszik könnyebbé, az utasbiztonságot 
színezett burkolóelemek segítik. Az 50-es villamos peronjához 
csatlakozó gyalogosaluljáró előtti terület is a peronéhoz hasonló 
díszkőburkolatot kap. A vakokat, gyengénlátókat a járművek első 
és utolsó ajtaja vonalában vezetősáv, valamint biztonságos köz-
lekedőzóna segíti. Az esélyegyenlőség biztosítására a peronokon 
rámpák épülnek a gyalogosátjáróknál.                                                  (TZA)

új metrókapcsolat
Várhatóan heteken belül elindul az M4-es metró, amely a belvároson 
át újabb 21. századi színvonalú közlekedési kapcsolatot hoz létre a föld 
alatt Buda és Pest 
között.

A Kelenföldi és a 
Keleti pályaudvart 
összekötő 7,3 km 
hosszú első szaka-
szon 10 állomás 
épült. A Kelenföldi 
pályaudvartól halad-
va a budai oldalon 
a Tétényi út (Bikás 
park), Bocskai út 
(Újbuda-központ), 
Móricz Zsigmond 
körtér, Szent Gellért 
tér állomások kö-
vetkeznek. A vonal 
a Duna alatt ér el a 
Fővám tér állomá-
sig, majd azt követi a Kálvin tér, ahol a 
3-as vonalra közvetlenül át lehet majd 
szállni. Ezután következik a Rákóczi tér, 
a Népszínház utca (II. János Pál pápa 
tér), végül a Keleti pályaudvar. Itt lesz 
az északkeleti irányú ideiglenes végállo-
más. A Thököly út alatt fordítóvágányok 

épülnek, melyek fővágányként működ-
nek majd a vonal Bosnyák tér irányába 
történő meghosszabbításakor, amely 
már a második szakasz része. A tervezett 
harmadik szakasz pedig a túl oldalon 
Gazdagrét irányába haladna.

(TZA)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottsága „ZÖLD UDVAR 2014” címmel 
pályázatot hirdet a Belső- és Középső-Fe-
rencváros területén lévő társasházak részére.

A pályázat célja: A Belső- és Középső-Fe-
rencváros területén levő társasházak belső 
udvarán közös zöld területek létrehozása, 
valamint a meglévő kertek zöld felületeinek 
növelése.

A bizottság bruttó 7 millió Ft összértékben 
hirdeti meg a pályázatot.

A pályázat formája: vissza nem térítendő 
támogatás, melynek összege egy társasház 
esetében a teljes bekerülési költség maxi-
mum 80%-a, de legfeljebb bruttó 500 000 
Ft.

A pályázatokat 2014. június 15-éig lehet 
benyújtani a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata környezetvé-
delmi munkatársa részére (Vince Attiláné, 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.). További 
információk a 217-1725 telefonszámon, il-
letve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu 
címen kérhetők.

A pályázatról bővebben a www.
ferencvaros.hu oldalon olvashatnak.

Kálvin téri megálló
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a jelöltek

válaSzTáS

április 6.: országgyűlési választás
Fontosabb tények, adatok, információk a választással kapcsolatosan
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata nem rendelkezik önálló 
országgyűlési választókerülettel, így kettő, 
az 1-es és a 6-os országgyűlési egyéni vá-
lasztókerülethez (OEVK) tartozik.

Április 6-án a kerületben 26 helyszínen, 
összesen 53 szavazókörben lehet voksol-
ni (egy épületben több szavazóhelyiség 
is kialakításra került), melyből 21 az 1-es 
OEVK-hoz, 32 pedig a 6-os számú OEVK-
hoz tartozik. A szavazóhelyiségek többsé-
ge akadálymentes.

A voksolásra jogosultak száma Ferencvá-
rosban 44 170 fő, melyhez hozzászámítan-
dók még az átjelentkezéssel itt szavazók.

Az 1-es OEVK-ban 6 jelölő szervezet 
gyűjtött ajánlásokat, a 6-os OEVK-ban pe-
dig 29 jelölő szervezet és 2 független je-
lölt. A jelenlegi adatok alapján (jogorvos-
lati eljárás eredményétől függően a szám 
még változhat) az 1-es OEVK-ban 5 jelölt, 
míg a 6-os OEVK-ban 12 jelölt fog szere-
pelni a szavazólapon.

A jelöltek a jelenlegi adatok alapján a kö-
vetkező személyek:

1-es OEVK: Rogán Antal FIDESZ–
KDNP, Hegedűs Lóránt Gézáné 
JOBBIK, Schiffer András LMP, Ke-
rék-Bárczy Szabolcs MSZP–EGYÜTT–
DK–PM–MLP, Szöllősi Istvánné SZOCI-
ÁLDEMOKRATÁK

6-os OEVK: dr. Vas Imre FIDESZ–
KDNP, Csorba Lajos Független jelölt, 
Szilassy Gábor Cézár JESZ, Dúró Dóra 
JOBBIK, Makai Istvánné KTI, Jakabfy 
Tamás LMP, Horváth Aladár MCP, Pál 
Tibor Gyula MSZP–EGYÜTT–DK–PM–
MLP, dr. Suda Dezső József SZOCIÁL-
DEMOKRATÁK, Cseh Rita ÚDP, Torma 
Zsolt ÚMP, Hollós Péter Lóránt ZÖL-
DEK

A választások napján a Helyi Választá-
si Iroda részéről mintegy 130 ember fog 
közreműködni, továbbá minden szavazó-
körben minimum 5 tagú Szavazatszámláló 
Bizottság látja el feladatát. Ezen bizottsá-
gok 3 tagját a képviselő-testület február-
ban választotta meg, míg további maxi-
mum 2-2 főt a jelölő szervezetek fognak 
delegálni. Előbbiek alapján a választások 
napján mintegy 600 ember működik közre 
a választás törvényes és eredményes lebo-
nyolításában.

Bár az országgyűlési választás egyfordu-
lós és egy napon történik, az előkészületek 
már csaknem egy éve folynak. Első lépés-
ként a szavazóköröket kellett kialakítani 
az új Választási eljárásról szóló törvény 
szabályai szerint, mely maga után vonta a 
korábbi szavazóköri határok módosítását 
is. Ezen szavazókörökhöz hozzá kellett 
rendelni a szavazóhelyiségeket is.

A szavazókörök határainak kialakításán 
kívül meg kellett bízni a Helyi Választá-
si Iroda munkatársait (köztisztviselők és 
közalkalmazottak lehetnek csak), és meg 
kellet választani a Szavazatszámláló Bi-
zottság 3 választott tagját is.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
fogadása is megkezdődött ez évben, illetve 
új választási infrastruktúra is kialakításra 
került.

Aki egészségi állapotára tekintettel nem 
tud elmenni szavazni, az a Helyi Válasz-
tási Irodánál mozgóurnát igényelhet április 
4-én 16.00 óráig, illetve a szavazás napján 
a Szavazatszámláló Bizottságnál 15 óráig. 
(Kérelemhez a nyomtatvány a honlap-
ról letölthető, illetve az Anyaköny-
vi Csoportnál átvehető.)

A szavazás április 6-án reg-
gel 06.00-tól este 19.00-ig 
fog tartani. Aki 19.00-kor 
sorban áll, az még leadhat-
ja voksát.

A szavazás során min-
denki két szavazólapot fog 
kapni, melyek közül az 
egyiken az egyéni jelöltek-
re, a másikon pedig pártlis-
tákra, vagy amennyiben a 
nemzetiségi választópolgá-
rok névjegyzékében szerepel, 
nemzetiségi listákra szavazhat.

Érvényesen voksolni csak tollal, 
a jelölt neve melletti, illetve a lista 
neve feletti körbe írt, két egymást met-
sző vonallal lehet.

Aki nem tudja személyazonosságát és 
lakcímét igazolni, nem szerepel a név-
jegyzéken, korábban már szavazott, vagy 
pedig megtagadja a szavazólapok átvé-
telének aláírásával történő elismerését, 
az nem szavazhat, és a Szavazatszámláló 
Bizottság felveszi a visszautasítottak jegy-
zékébe. Előbbiekre tekintettel mindenki 
vigye magával személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját, melyek érvényességét is 
célszerű előzetesen leellenőrizni.

Aki a választás napján Magyarországon, 
de a bejelentett lakcímétől eltérő települé-
sen fog tartózkodni, az átjelentkezés útján 
ott is leadhatja szavazatát. Az erre vonat-
kozó kérelmét legkésőbb április 4-én 16.00 
óráig kell eljuttatnia a bejelentett lakcíme 
szerinti Helyi Választási Irodának.

Aki külföldön tartózkodik a voksolás 
napján, az is szavazhat az ottani külkép-
viseleten, amennyiben erre irányuló kérel-
mét legkésőbb március 29-én 16.00 óráig 
eljuttatja a bejelentett lakcíme szerinti He-
lyi Választási Irodának.

Amennyiben valamilyen a szavazás me-
netét akadályozó rendkívüli esemény tör-
ténne napközben, úgy a Szavazatszámláló 
Bizottság a szavazást ezen ok megszűntéig 
felfüggeszti.

Aki a választásra irányadó jogszabály, 
illetve a választás és a választási eljárás 
alapelveinek megsértését észleli, 3 na-
pon belül kifogást nyújthat be az Orszá-
gos Egyéni Választókerületi Bizottsághoz 
(OEVB). A kifogást írásban – személye-
sen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

Az 1-es OEVB elérhetőségei: 1051 Bu-
dapest, V. kerület, Erzsébet tér 4., fax: 
872-7626, e-mail: valasztas@belvaros-
lipotvaros.hu

A 6-os OEVB elérhetőségei: 1082 Buda-
pest, VIII. kerület, Baross u. 63–67., fax: 
459-2215, e-mail: oevb@jozsefvaros.hu

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 
1092 Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 
14., tel.: 217-1561, fax: 217-0852, e-mail: 
hvi@ferencvaros.hu

a választás menete

a lebonyolítás



Ferencváros 7aKTuáliS

GONDOsKODÓ feReNCváROs

jogosítvány- és nyelvvizsga-támogatás

Ferencváros segíti középiskolás fiataljait
A kerületi önkormányzatnak fontos, hogy 
az itt élő fiatalok birtokában legyenek 
azoknak a képességeknek és tudásnak, 
amelyekkel versenyképessé válnak a 
felsőoktatás és a munka világában. Ma 
már mondhatni alapvető elvárás, hogy a 
fiatalok rendelkezzenek jogosítvánnyal, 
illetve nyelvvizsgával. Ferencváros Ön-
kormányzata ezek megszerzéséhez anya-
gi segítséget nyújt azon fiatalok számára, 
akik legalább egy éve kerületi állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és 
nappali tagozatos tanulóként érettségi 
előtt állnak. A „B” kategóriás jogosítvány 
megszerzéséhez 40 ezer forint, a legalább 
középfokú komplex típusú nyelvvizsga 
megszerzéséhez 20 ezer forint támogatást 
ad az önkormányzat.

A támogatás igénybevételéhez szüksé-
ges: a legalább egyéves kerületi lakóhely 
igazolása, a költségek igazolásáról kiállí-
tott, névre szóló, eredeti számla, iskolalá-

togatási igazolás fél évnél nem régebben 
kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány, illet-
ve „B” kategóriás vezetői engedély be-
mutatása.

A jogosítvány- és nyelvvizsga-támoga-
tás bármelyik ferencvárosi Ügyfélszolgá-
lati Irodában az erre szolgáló nyomtatvány 
kitöltésével igényelhető. Az igénylőlap 
letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

(www.ferencvaros.hu)

jubilál a Magyarországi 
bolgárok egyesülete
Méltó módon kezdte meg a Magyarországi Bolgárok 
Egyesülete fennállásának 100. évét. A március 3-i bolgár 
nemzeti ünnepen gálaestet tartottak az egyesület Vágóhíd 
utcai központjában.

A rendezvényen részt vett többek közt a magyarországi bolgár 
nagykövet, Biszerka Beniseva, valamint a centenáriumi év két 
fővédnöke, a Bolgár Köztársaság alelnöke, Margarita Popova 
és Magyarország köztársasági elnöke, Áder János. 

Köszöntőbeszédében Popova asszony a bolgárok és magyarok 
évszázadok során össze-összefonódó közös múltjának állomá-
saira emlékeztetett, kiemelve a legutolsó, 19–20. századi bolgár 
betelepülési hullámot, amely létrehozta a ma is létező hazai bol-

gár közösséget. Ennek tagjai döntöttek 1914 nyarán, a világhábo-
rú előestéjén úgy, hogy Lazar Ivanov vezetésével százhetvenen 
egyesületet alapítanak. Hazánkban a bolgárokat lelkiismeretes, 
dolgozni akaró, jól képzett emberekként, elsősorban kertészek-
ként – bolgárkertészekként – ismerték meg.

A gálaesten a budapesti Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 
diákjai mellett bulgáriai és magyarországi vendégművészek, ze-
nekarok és néptáncegyüttesek léptek fel.                                (MK)

Hosszabb útvonalú 15-ös járat, új járművek több 
buszvonalra, tavaszi útfelújítások

Lezárult a társadalmi 
egyeztetés, és a beérke-
zett javaslatok kiérté-
kelése után hamarosan 
tovább hosszabbodik 
a kerületet is érintő 
15-ös autóbusz vonala 
az északi végállomás 
környékén. A BKK 
tervei szerint rövidesen 
a Gyöngyösi utcai met-
róállomásig lehet majd 
utazni vele.

Tavasszal újabb 150 va-
donatúj, alacsonypadlós, 

lég- kondicionált és modern utastájékoztató rendszerrel ellátott 
autóbusz áll forgalomba a BKK vonalain az agglomerációs te-
lepülésekre közlekedő járatokon, ezek üzemeltetését ugyanis a 
BKV helyett a Volánbusz fogja végezni.

Félmilliárd forintból újul meg két főút budapesti szakasza, il-
letve újítják fel a kereszt- és hosszirányú burkolati jeleket tíz ke-
rületben. A Jászberényi út az Éles sarok és a Maglódi út között, 
valamint a Grassalkovich út a Haraszti út és az Ócsai úti felüljáró 
között kap új burkolatot. Ezeken felül két kisebb hidat is renovál-
nak, továbbá újrafestik a burkolati jeleket Ferencvárosban és több 
más kerületben.

Fővárosi hírek

Pest-budai Látkép

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

Keresse a március 27-i 
 számban!

9x55.5_pest-budai.indd   1 2014.03.05.   10:53
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Kosárbajnokság a vendel utcában
Az alsós korosztálynak szerveztek tavaszi kosárlabda-baj-
nokságot a Vendel utcai sportcsarnokban március 2-án.

Reggel 9 órakor már izgalomtól csillogó szemmel várták a kis 
kosárlabda-reménységek, hogy megkezdődhessen a hagyomány-
teremtő szándékkal életre hívott, többfordulós, júniusig tartó ko-
sárlabda-bajnokság. A tét nem kicsi: a nyertes csapat ingyen vehet 
részt egy nyári hétvégi zánkai kosártáborban.

A kezdetet jelző sípszó előtt Bácskai János polgármester mon-
dott köszönetet a pedagógusoknak és szülőknek, hogy létrejöhe-
tett ez a bajnokság, jó sportolást kívánt a gyerekeknek, és külön 
üdvözölte a vendégcsapatokat. Kiemelte, a kerületben nagy ha-
gyománya van a sportéletnek – elég csak a Fradira gondolni –, de 
fontos az utánpótlás, fontos a gyerekek mozgásszeretetre nevelé-
se, hiszen a sport egészség és szórakozás egyszerre. A megnyitón 
jelen volt Veres László önkormányzati képviselő és a szervező 
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület vezetője, Mészáros Dániel is.

A megnyitó után hangos „hajrá” csatakiáltások hasítottak a 
tornacsarnok levegőjébe, és el is kezdődtek a mérkőzések. A 
tornán 18 csapat vett részt számos iskolából 220 gyerekkel.  
– A résztvevők harmada kerületi, de érkeztek Taksonyról, Sziget-
szentmiklósról és Dunakesziről is – mondta el Mészáros Dániel. 

Az egyesület elképzelései között szerepel az alsós kupa folyta-
tása szeptembertől a teljes tanéven át, még több csapattal, és már 
vannak jelentkezések Aradról és a Kárpátaljáról is, sőt tervben 

van Ferencváros testvérvárosainak meghívása is, de szintén van-
nak elképzelések egy ovis kosárkupa indításáról.

A kerületi egészségnapon streetballbajnokságot szerveznek, erre 
és az alsós kupára is várják a jelentkezéseket a fradikosar@gmail.
com e-mail címen vagy a +36/20/455-5563-as mobiltelefonszá-
mon.                                     (MK)

egy éremgyűjtő a Soroksári útról
Tizenkilenc évesen már annyi érme, 
kupája van, amennyit egy egész pá-
lyafutás alatt is komoly teljesítmény 
összegyűjteni. A ferencvárosi Molnár 
Dániel a karate világversenyein érte el 
eredményeit, és emellett kitűnő tanuló 
a Weöres Sándor Gimnáziumban.

A történet 2003-ban kezdődött. Akkor vitte 
le édesanyja – aki korábban karatézott – az 
FMK-ba, ahol a nemzetközileg is ismert 
Rebicek Gerd kezdett el foglalkozni vele. 
Tehetsége hamar megmutatkozott, és két 
évvel később korosztályos világbajnok lett. 
Pedig…

– Az első edzésen annyira elfáradtam, 
hogy azt mondtam: „Anyu, én ide 
többet nem jövök” – idézte fel a kez-
deteket az 1 danos Molnár Dániel. 
– Aztán másnap már újra menni akar-
tam edzeni, és életem szerves részévé 
vált a karate – mesélte.

A sokféle irányzat közül Daniék 
a gozsu-kajt művelik, de mint a 
karatésok nagy része, ő is elin-
dul a nemzetközi szövetség 
közös szabályrendszere alap-
ján zajló WKF-versenyeken. 
Sokszoros magyar, Európa- 
és világbajnok, a különböző 
korosztályokban sorra nyerte a 

nagy viadalokat, bár ő a WKF-versenyeken 
elért eredményeire a legbüszkébb, mond-
ván, azokon minden szakágból a legjobbak 
vannak ott. Már 18 évesen részt vehetett a 
budapesti felnőtt Eb-n, ahol az elődöntő ka-
pujáig jutott, idén februárban pedig az U21-
es kontinensviadalon bronzérmet nyert. 
Alig két hónappal ezelőtt saját szakágában 
megszerezte élete első felnőtt világbajnoki 
címét. A 2012-ben Jó sportoló, jó tanuló el-
ismerést kapott fiatalember gyerekeknek tart 
edzéseket.

Ahogy meséli, sosem volt az a bulizós faj-
ta, barátai a sporttársai közül kerülnek ki, 
így csak a ritka versenyszünetekben járnak 

el közösen szórakozni. Komoly céljai 
vannak a küzdőtéren éppúgy, mint a ci-
vil életben.

– Megkezdődött a kvalifikáció az idei 
felnőtt WKF Eb-re és vb-re, és készülök 

a magyar bajnokságra is – magyaráz-
ta a +84 kg-ban versenyző, 195 

cm-es Molnár Dániel. – Sokat 
köszönhetek a tanáraimnak, 
akik segítenek, hogy ne legyen 
elmaradásom a tanulásban. A 
jövő évi érettségi után szeret-
nék továbbtanulni, bár van-
nak elképzeléseim, még nem 

tudom, mit válasszak.
                                        (M.S.)    

Közel a bravúrhoz
Előrehozott döntőnek nevezték so-
kan a női kézilabda KEK-ben a Fe-
rencváros és a dán Viborg összecsa-
pását a négy közé jutásért. Az első 
mérkőzésen 40-32-re kikapott a Fra-
di, így a visszavágón reálisan csak a 
győzelemmel való búcsúzás lehetett 
a cél. A szünetben 15-15-re álltak a 
felek, ám ezután megtáltosodott Elek 
Gábor csapata, és az 57. percben már 
hét góllal vezetett. Ekkor azonban 
emberhátrányba kerültek a zöld-fe-
hérek. Végül 31-26-ra nyertünk, de 
nem kerültünk be az elődöntőbe. 

lendületben a férfiak
Ritkán esik szó a Ferencváros férfi 
kézilabdacsapatáról, ám az utóbbi 
időben nyújtott teljesítménye alap-
ján érdemes róla beszélni. Az NB 
I/B Keleti csoportjában 11 mérkőzés 
után csak 9 pontjuk volt a zöld-fehé-
reknek, ám azóta hét meccsből hetet 
megnyertek. Adorján Gábor együtte-
se feljött az 5. helyre, és bár az előt-
te állókkal még csak ezután játszik, 
reális esélye van a bronzéremre. A 
góllövőlistán ketten – Pozsgai Balázs 
és Márkus Béla – is az élmezőnyben 
foglalnak helyet. 

RÖviDeN
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novák dezső emlékére
Nem sokkal 75. születésnapja után elhunyt Novák 
Dezső, a Ferencváros egykori válogatott labdarúgója, 
kitűnő edzője. Írásunkban rá emlékezünk.

Az 1939. február 3-án napvilágot látott No-
vák Dezső Egyházasrádócon kezdett fut-
ballozni, majd 17 évesen lett a Haladásban 
NB I-es játékos, csatárként. Egyszer a sé-
rülések miatt a hátvédsorban játszott, aztán 
ott is ragadt. 1959-ben már védőként sze-
repelt a magyar válogatottban, és tagja volt 
az 1960-as római olimpián bronzérmes 
együttesnek. A Ferencvároshoz 1961-ben 
került, és élete végéig hű maradt a klubhoz.

Az igényes Fradi-közönség hamar meg-
szerette a csupa szív, kitűnő rúgótechniká-
jú Novákot. Összesen 450 alkalommal ját-
szott az FTC-ben, a 333 bajnoki meccsen 
95 gólt szerzett. Négyszer nyert bajnoki 
címet a Fradival, egyszer magyar kupát, és 
1965-ben tagja volt a Torinóban a Juventust 
legyőző és ezzel a Vásárvárosok Kupáját 
elhódító zöld-fehér gárdának. Az elődöntő-
ben két gólt lőtt a Manchester Unitednek, a 
fináléban pedig az ő remek beadását fejelte 
a kapuba Fenyvesi. A nemzeti csapatban 
kilencszer játszott, 1964-ben és 1968-ban 

olimpiai bajnok 
volt, 1964-ben 
az Eb-n bronzér-
mes. Szerepelt a 
világválogatott-
ban, 1968-ban 
Brazília ellen. 
Pályafutása vé-
gén megkapta az 
FTC örökös baj-
noka címet is.

Edzőként háromszor lett bajnok a Fradi-
val, és 1995-ben első és sokáig egyetlen 
magyar csapatként a Bajnokok Ligája fő-
táblájára vezette a zöld-fehéreket. 1981-ben 
ő lett az év edzője, 1996-ban pedig meg-
kapta a mesteredzői címet. Munkássága el-
ismeréseként 1994-ben átvehette a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 
2004-ben pedig a középkeresztjét.

A legendás labdarúgótól a Szent István-
bazilikában vettek végső búcsút.

(M. S.)

elment a szélső
Életének 63. évében elhunyt Berta 
Lászlóné Tavaszi Katalin, a Ferenc-
város egykori válogatott kézilabdá-
zója. A kitűnő szélső nyolcvanszor 
ölthette magára a címeres mezt 1970 
és 1978 között, először a Szovjetunió 
elleni 18-16-os mérkőzésen szerepelt. 
1973-ban tagja volt a világbajnok-
ságon negyedik, majd 1975-ben a 
vb-bronzérmes nemzeti együttesnek. 
Az FTC játékosaként Magyar Kupa-
győztes volt 1977-ben. A következő 
esztendőben a Fradival  megnyerte a 
Kupagyőztesek Európa-kupáját, a bu-
dapesti döntőben (18-17) három gólt 
dobott az SC Leipzignek. 

érmek a szőnyegen
Hat ország gyermek, diák és serdülő-
korú birkózói vettek részt a Naszvadon 
megrendezett nemzetközi kötöttfogá-
sú versenyen. A Ferencváros fiataljai 
közül a lányoknál Szabados Noémi 
aranyérmes lett, a fiúknál Keszi Máté, 
Sági Roland és Toplak Zalán ezüst-, 
míg Sokacz Iván bronzérmet vehetett 
át a díjkiosztón.

A Szombathelyen lebonyolított Ma-
gyar Arany Nagydíjon a zöld-fehérek 
közül a 80 kg-os Bácsi Péter érte el 
a legjobb eredményt, a harmadik 
helyen végzett, miután az elődöntő-
ben kikapott a későbbi győztes iráni 
Ahlagitól, majd fölényesen verte a ja-
pán Maszatót.

a sakk elvarázsolt világa
A Corvinus 
Egyetem idén 
első alkalommal 
rendezett sakk-
sportágban Ma-
gyar Egyetemi-
Főiskolai 
Országos Baj-
nokságot március 
8-án.

Az esemény ideje 
alatt a Corvinuson 
végzett nemzetközi 
sakknagymester, An-
tal Gergő látványos 
szimultánt játszott 
ismert sportolókkal és közéleti személyi-
ségekkel. Játékostársai dr. Bácskai János 
polgármester, Boros Lajos műsorvezető, dr. 
Forgó Ferenc, a BCE tanára, Gergely Ist-
ván olimpiai bajnok vízilabdázó, Martinek 
János olimpiai bajnok öttusázó, dr. Pal-
kovics László, a BCE rektorhelyettese, 
Illés Richárd, a rendezvény főszervezője, 
Rakaczki Zoltán, a MEFS sportszakmai 
munkatársa és a helyszínen önként je-
lentkező Nagy József voltak. A szimultán 
Antal Gergő 9-szeres győzelmével ért vé-
get. Legtovább Rakaczki Zoltán játszott a 
győzelemért, sorban utána Nagy József és 

Bácskai János bizonyult a legnehezebb el-
lenfélnek. – A sakk olyan, mint a világ: ha 
felismerjük törvényszerűségeit és szabá-
lyait, tudunk irányítani, tervezni. Ha nem, 
ki vagyunk szolgáltatva a szerencsének – 
nyilatkozta Boros Lajos.

A bajnokságon több mint 70 felsőoktatás-
ban tanuló fiatal mérkőzött meg. Az első 
három helyezett Handó Vilmos (BME), 
Mihók Olivér (BME) és Tóth Ervin (Óbu-
dai Egyetem) lett, a legjobb női verseny-
zőknek Havanecz Bianka (BCE), Varga 
Klára (Kodolányi) és Dudás Eszter (BCE) 
bizonyult.                                             (KM)
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A korszerű 
magyarország ünnepe
Talán nincs is olyan magyar ember, 
aki 1848 márciusának örökségét ne 
vallaná magáénak. 166 év távlatából 
is érvényes az az értékrend, amely 
annak idején vezette a márciusi ifja-
kat, a forradalmi tömeget és az első 
felelős kormányt. 

A forradalom kitörésének napját a 
modern Magyarország születésnap-
jaként is ünnepeljük. A két legfonto-
sabb dokumentum, a Nemzeti dal és 
a 12 pont az összes fontos egyéni és 

kollektív szabadságjogot tartalmazta. 
A magyar forradalom érdeme, hogy 
az ezeket megalapozó törvények vér 
nélkül, napok alatt megszülethettek. 

1848 márciusa az elavult politi-
kai rendszert akarta eltörölni, hogy 
megalapozza a polgári fejlődést egy 
majdnem teljesen önálló Magyaror-
szágon. Emiatt minden korszakban 
március 15. jelképezi a magyar sza-
badságot.

(KM)

Helytörténeti kvíz
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre 
elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Petőfi naplója szerint 
hol született meg az 
1848. márciusi forrada-
lom „akcióterve”?
A) Jókai Mór lakásán 
B) a Pilvax kávéházban 
C) a Nemzeti Múzeum 
kertjében
2. Ki alapította meg 
március 23-án az „első 
felelős ministeriumot”?
A) Batthyány Lajos B) 
V. Ferdinánd C) Kos-
suth Lajos
3. Március 15-én ol-
vassák fel a 12 pontot, 
amely 1848. március 
11-én született meg. Ki 
írta?
A) Irinyi József B) Pe-
tőfi Sándor C) Irányi 
Dániel
4. Mi számít a forrada-
lom legfőbb eseményé-
nek? 

A) a Nemzeti dal elszavalása B) Petőfi késése a márciusi ifjak 
reggeli találkozójáról C) a tömeg budai várhoz indulása, hogy ott 
a helytartótanácsnak is átadja a 12 pontot
5. Hol zárult a március 15-i eseménysor? 
A) a Nemzeti Múzeumnál, a népgyűlésen B) a Nemzeti Színház-
ban, a Bánk Bán elődással C) a József kaszárnyánál, Táncsics Mi-
hály szabadon engedésével
6. Hány törvénycikkből áll az áprilisi törvények, amelyet a győz-
tes forradalomnak köszönhetünk?  
A) 12 B) 31 C) 48

7. Kitől származik az idézet? „Az én politikám biztos volt, de las-
sú, Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább idáig annyit 
nyert a hazának, mint amennyit az én politikám tán 20 év alatt 
bírhatott volna előállítani! Ha reactio nem történik és több lesz 
bennünk a hazafiság, mint az irigység s több a polgári erény, mint 
dicsvágy, én biz’ azt hiszem, lesz még a magyarbul valami s pedig 
sok!”
A) Széchenyi István B) Batthány Lajos C) Táncsics Mihály
8. Az osztrák császári udvar 1848 őszén döntötte el, hogy bár Ma-
gyarországon a forradalom győzött, az országot vissza fogja kény-
szeríteni a forradalom előtti helyzetébe. Ki lesz az új uralkodó, aki 
megindítja a támadásokat?
A) VI. Ferdinánd B) I. Ferenc József C) I. Károly
9. Mikor bukik el a szabadságharc?
A) 1849. augusztus 13. B) 1849. szeptember 2. C) 1849. szept-
ember 9.

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

Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt 
1848. március 15-én, ismeretlen alkotó

Az áprilisi törvények kiadványa gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök képmásával
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Szó és Ember irodalmi sorozat – 
Klasszikusok: Petőfi Sándor

Március 18. 14.00
Börzsöny utcai könyvtár (Börzsöny u. 13.)
Meghívott vendég: Nemcsák Károly 
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész

Vízitorna
Március 18. 15.00
Molnár uszoda (Mester u. 19.)

Gyógytorna
Március 19. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Március 19. és 26. 15.00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és 
Gimnázium (Lónyai utca 4–8.)

Természetjárás – Városnézés Vácott
Március 20. 9.45
Találkozás: a Nyugati pu. 2-es vágányánál
Program: Vác érdekességei, Diadalív, váci 
börtön, zsinagóga, Fehérek temploma

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Március 20., 24., 27. és 31. 14.00
FMK (Haller u. 27.)
Ingyenes internetezési lehetőség, 
tanácsadás diákok közreműködésével

Vízitorna
Március 21. 16.00
Weöres uszoda (Lobogó u. 1.)

Bűnmegelőzési előadás 
filmvetítéssel egybekötve

Március 24. 16.00
FMK
Előadó: Oláh-Paulon László r. alezredes, 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztályának vezetője

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Március 25. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Helytörténeti séta 
József Attila nyomában

Március 26. 10.00
Találkozó: Ferenc tér
Útvonal: Ferenc tér–Balázs Béla u.–Thaly 
Kálmán u.–Gát u.–Mester u.–Haller u.–
Nagyvárad tér

Gyógytorna
Március 26. 11.00
FMK

Ferencvárosi versfesztivál –
Nyugdíjas kategória 1.

Március 27. 10.00
FMK

Orvosi előadás 
a mozgásszervi betegségekről

Március 27. 14.00
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Szenior Akadémia 1. előadása
Április 1. 15.00
Semsei Imre: Aktív időskor
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Hans Krasa: Brundibár
Április 3. 14.00
FMK
Gyermekopera – megható történet két 
gyermekről, a gyermeki szeretetről
Közreműködik: A Budapesti Fesztivál 
Zenekar és a Budapesti Énekes Iskola
Regisztráció a 216-1300 telefonszámon 
vagy a helyszínen.

Sorsok, hangulatok filmklub
Április 3. 15.00
Játék a tér – dokumentumfilm
DocuArt Filmművészeti Központ 
(Erkel u. 15.)
A ‘60-as évek lottóházaival és a mai na-
pig ott élő tulajdonosok visszaemlékezé-
seivel foglalkozik Pelsőczy Petra filmje.

idősügyi programajánló

Fiataloktól tanultak  
a szépkorúak
Az egyik legnépszerűbb idősügyi programelemek a számítógépes ismeretek 
megszerzését, mélyítését célzó események: a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a futó tanfolyamok mellett mobil- és számítógép-használati tanácsadást 
is hirdettek A teljesség felé programjai között.

Az ingyenes internetezési lehetőséget, illetve tanácsadást biztosító prog-
ramot március 6-án, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázi-

umban tartották a tanítási órák 
után 11. osztályos diákok köz-
reműködésével. A teljesség felé 
koncepció célkitűzései között 
szerepel az aktív időskör felté- 
teleinek megteremtése, valamint 
a generációk közötti kapcsolat, 
együttműködés mélyítése. Ezen 
elveken alapult a március 6-i 
program is. A szépkorúakat a 
tanulók két csoportba osztották, 
kezdő és haladó felhasználókra. 
Volt, aki konkrét szoftverekkel 
kapcsolatos kérdésekkel érke-
zett, mások az első e-mail címü-
ket szerették volna létrehozni. A 
diákok felkészülten, türelmesen 
tanították a vendégekeket.                                                                                                               

                                        (KM)

Kedves 50 év feletti fe-
rencvárosi lakosok!

Sok szeretettel meghív-
juk Önöket „A teljesség 
felé” idősügyi programok 
keretében a Zsigmond 
Király Főiskola szerve-
zésében megvalósuló 
Szenior Akadémia elő-
adásaira az Ádám Jenő 
Zeneiskolába (Köztelek 
utca 8.)!
Április 1. 17.00
Aktív időskor 
Semsei Imre gerontoló-
gus professzor előadása
Április 8. 17.00
Mit együnk és mit ne 
együnk időskorban? 
Veresné Bálint Márta, 
a SOTE dietetikusának 
előadása

Április 22. 17.00
Az időskor pszichológiai 
problémái 
Boga Bálint, szenior korú 
neves pszichológus elő-
adása
Május 6. 17.00
Okostelefonok az idősek 
szolgálatában 
Sulyok Tamás előadása
Május 20. 17.00
Időskori diszkrimináció 
Jászberényi József elő-
adása 
Június 3. 17.00  
Közösségteremtés idős-
korban 
Kovács György előadása
Június 10. 17.00 
A jövő városai 
Jászberényi József

Jelentkezés és információ az idosugy@ferencvaros.hu 
címen vagy a 215-1077/392 telefonszámon.
A kurzus végén a kitartó résztvevők oklevélben része-
sülnek.

Friss szellem 50 felett is!
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Az álláskeresés ábécéje a közgázon
Tavaszi állásbörzét tartott a Budapesti 
Corvinus Egyetem március 5–6-án. 
A KarrierExpón több mint hatvan 
kiállító vett részt, akik standjain a hall-
gatók, frissdiplomások megismerked-
hettek az aktuális állásajánlatokkal, 
szakmai gyakorlatokkal. 

A rendezvényre a szervezők idén is meg-
hívták az összes hazai felsőoktatási in-
tézmény alap- és mesterszakos végzős 
hallgatóit, illetve diplomásait, így több 
mint negyven egyetem és főiskola álláske-
resőjét várták a Fővámpalotába. A börzén 
elsősorban a gazdasági szféra ajánlataival 
ismerkedhettek a munkakeresők.

A KarrierExpo programjában karrierter-
vezési, továbbképzési tanácsadásokat is ta-
lálhattak az érdeklődők. A tanácsadó prog-
ramok abban segítettek a résztvevőknek, 
hogy önéletrajzuk – amelyről a HR-esek 
általában 5–7 másodperc alatt el tudják 
dönteni, érdekes-e az adott cég számára – 

ne az adatbázisokban végezze. 
A munkaadók szerint az a frissdiplomás 

számíthat sikerekre, aki alapos szakmai 
felkészültsége mellett kiválóan kommuni-
kál, jól tud együttműködni, csapatjátékos, 

ugyanakkor önállóan is képes dolgozni, 
kreatív, rugalmas. Hogy mindez kiderül-
jön, a meggyőző, lényegretörő CV mellett 
személyes találkozóra is szükség van: a 
KarrierExpo erre adott lehetőséget.     (KM)

Farsangi játszószombat

A Napfény utcai termelői piacon rendez-
ték meg március első délelőttjén az idei 
télbúcsúztató mulatságot. Az eseményen 
a családoknak lehetőségük volt busóálarc-
készítésen, csillámarcfestésen és fánkkós-
toláson is részt venni. Ez utóbbira az ön-
kormányzat 400 darab fánkkal készült.

A foglalkozáson gyönyörű macskás ál-
arcot készített például a 7 éves Enikő. A 
maszkok díszítését a kerületben lakó Pol-
gár Márta kézműves vezette, a gyermekek 
további szórakoztatását pedig a Pöttyös 

Kuckó Családi Napközi munkatársai biz-
tosították.

A gyönyörű tavaszi időnek köszönhetően 
a kerület lakói összeszokott, családias han-
gulatban élvezték a programokat, és termé-
szetesen a termelői árukat is. Kulpinszky 
Eleonóra főszervező elmondta, a későbbi-
ekben tervezik a piac programjainak bőví-
tését hasonló rendezvényekkel. Példaként 
említette a március 22-ei Sport- és Egész-
ségnapot, amelyről bővebben a 16. oldalon 
olvashatnak.                                           (UB)

Döntőben  
a Leövey
A legtöbb közönségszavazattal jutott dön-
tőbe a Leövey Klára Gimnázium csapata a 
TudásFeltöltés 2.0 tudományvizualizációs 
vetélkedőn. A pályázatra több tucat videó 
érkezett középiskolás és általános iskolás 
csapatoktól, többségében a fizika és kémia 
tudományterületéről. A kedvenc filmekről 
az interneten lehetett szavazni.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége, az OTP Fáy András Alapítvány 
és a Tudástársadalom Alapítvány együtt-
működésében meghirdetett programra 23 
település 38 iskolájából összesen 74 klipet 
neveztek a háromfős diákcsapatok. A Ló-
nyay utcai Református Gimnázium fiúcsa-
pata videójában a dinamikus felhajtóerő 
működését értelmezi, a közönségszavaza-
tok alapján ők egyelőre nem jutottak dön-
tőbe. A Leövey filmje az Instant jég, avagy 
a kézmelegítő működése viszont a legtöbb 
közönségszavazatot kapta, 687 vokssal ju-
tott a döntőbe.

Az internetes szavazás alapján döntőbe 
került tíz legnépszerűbb kisfilm mellett 
három csapatot a szakmai zsűri juttat to-
vább, így még esélyes lehet a Lónyay film-
je is. A döntősök tudományvizualizációs és 
kommunikációs tréningen 
vesznek részt, mely segíti 
őket az április 11-i döntőre 
való felkészülésben.

Olvassa be telefonjával  
a QR-kódot, és tekintse meg a videót.
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PROGRAMAjánló

Március 20. 9.30
„Meseóra” – ovis színházi előadás
Az elvarázsolt fazék – mesejáték
A Batyu Színház előadása
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Március 20. 18.00
A Ferencvárosi Tavaszi Fesztivál keretében
Érdi Tamás, Prima Primissima díjas zon-
goraművész koncertje
Műsoron: Schubert-, Beethoven-, Cho-
pin- és Liszt-művek
FMK (Haller u. 27.)

Március 21. 9.00–17.00
A Víz Világnapja
Az AQUA-NOVA Kft. és az FMK közös 
rendezvénye
Deák Szikvízüzem (Márton u. 14/B)

Március 21. 17.00
„A hely szelleme” – helytörténeti 
vetítéssorozat
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday utca 18.)

Március 21. 18.30
Strófa Trió vers-zene klub
FMK

Március 21–22.
Lego-kiállítás, játszóház és börze
FMK

Március 22. 9.00–13.00
Vár a Telepy! Családi nap
Ízelítő a színes programokból: találkozás 
olimpiai bajnokokkal, kézműves foglalko-
zások a tavaszvárás és a húsvét jegyében, 
családi társasjátékok, aszfaltrajzverseny, 

szelektív hulladékgyűjtés. Hozz legalább 
1kg papírt és 10 db PET-palackot! 
Telepy iskola (Telepy u.17.)

Március 23. 9.00
Fotóbörze
FMK

Március 24. 18.30
Rita Zimmer – Wolfgang Kohlhaase: 
Hal négyesben
Súgópéldány, amiből mindent megtudhat!
Közönségtalálkozó az előadás 
rendezőjével és színészekkel
Pinceszínház (Török Pál utca 3.)

Március 27. 18.00
Színházi világnap megünneplése
Pinceszínház

János vitéz
A Nemzeti Színház március 
7-én mutatta be Petőfi Sándor 
János vitéz című művéből ké-
szült előadását Vidnyánszky At-
tila rendezésében. A darabban 
Mátray László, Szűcs Nelli és 
Varga József színművész mel-
lett 26 budapesti és kaposvári 
színészhallgató játszik.

Petőfi szerelmes versei

irodalmi szalon az Fmk-ban

Megtelt a Ferencvárosi Művelődési Központ 
(FMK) Szalonterme március 6-án, ahol Ta-
karó Mihály irodalomtörténész Petőfi Sán-
dor szerelmi költészetéről tartott előadást. A 
közönség soraiban ülő irodalomrajongók hol 
meghatódtak, hol nagyokat kacagtak a felszó-
lalót hallgatva.

Az eseményen Tóth Betty, az FMK igazgató-
nője köszöntötte a résztvevőket, külön üdvö-
zölve Kállay Gáborné önkormányzati képvise-
lőt, Tavaszy Noémi festőművészt, Ferencváros 
díszpolgárát és Turek Miklós színművészt. 
Ezután felhívta a figyelmet az FMK előtt álló 
fontos rendezvényekre. Elsőként a Ferencvá-
rosi Tavaszi Fesztivál programjaira utalt, ki-
emelte, hogy március 20-án Érdi Tamás Prima 
Primissima díjas zongoraművész ad koncer-
tet. Elmondta, hogy március végén kezdődik 
a II. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál, 
amelyre amatőr versmondók jelentkezését is 
várják március 14-éig. Végül a közelgő nem-
zeti ünnepről beszélt, mely előhírnökeként 

tartották a Petőfiről szóló programot. Takaró 
Mihály előadása elején leszögezte, hogy Pe-
tőfi Sándor (1823–1849) ismert költő, számos 
sztereotípia létezik róla, ám ő egy kissé eltérő 
Petőfi-képet szeretne bemutatni. A János vitézt 
6 nap és 6 éjszaka alatt megíró költő minden-
ben a tökéletességre vágyott, így a szerelmi 
életében is az igazit kereste, és többször több 
hölgynek vallott szerelmet, néhányuknak még 
a kezét is megkérte. Érdekesség, hogy Petőfi 
nőideálja a szőke, kékszemű, Isten által gazda-
gon megáldott, telt idomú hölgyek voltak, ám 
felesége Szendrey Júlia barna hajú, barna sze-
mű, vékony nő volt. Az előadó azt is elárulta, 
hogy a szerelmet a legmagasabb fokon meg-
élő költőóriásnak volt egy elhallgatott szerel-
me is: Pila Anikó, a koltói cigánylány akkor 
rabolta el szívét, amikor a fiatal Júlia először 
visszautasította őt. Az Anikóval töltött három 
hét alatt Petőfi 17 verset írt, ezek közül azon-
ban végül egyetlen sem maradt fent az utókor-
nak, mert mielőtt Júliával ugyancsak Koltón 
a mézesheteiket töltötték, széttépte a korábbi 
szerelméről írt verseket. Petőfi Sándor aztán a 
Szendrey Júliával kötött házasságában találta 
meg az igazi boldogságot. Mint írja: „költői 
ábránd volt, mit eddig érzék, költői ábránd és 
nem szerelem”. Az ekkor született verseiben 
az örök szerelemről írt, amely egyszerre önző 
(birtokolni a szerelmet) és önzetlen (mindent 
megadni a szerelemnek).

Takaró Mihály nagy tapsot érdemelt ki, Tóth 
Betty pedig virággal köszönte meg neki az elő-
adást.             (TZA)
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indul  
a Fradi-tavasz!
Márciustól folytatódik az 
élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság, vagyis az OTP 
Bank Liga küzdelemsoro-
zata. A Ferencváros immár 
a decemberben kinevezett 
Thomas Doll irányításával 
küzd céljaiért, a nemzet-
közi kupaindulást jelentő 
helyezések valamelyiké-
nek megszerzéséért. Csa-
patunk a tavaszi menetelés 
során az ősi rivális Újpest-
tel is megmérkőzik – ápri-
lis 4-én, pénteken a Szu-
sza Ferenc Stadionban –, 
a Debrecen (március 16.) 
és a Diósgyőr (május 10.) 
ellen pedig ideiglenes ott-
honában, a Puskás Ferenc 
Stadionban lép pályára. 
A 9.tv Zöld-Fehér Hí-
rek című sportműsorában 
rendszeresen beszámo-
lunk Böde Dánielék sze-
repléséről, bemutatjuk az 
együttesnél zajló munkát, 
megszólaltatunk játékoso-
kat, edzőket és vezetőket, 
valamint stúdióbeszélge-
tések formájában szakér-
tőkkel értékeljük, elemez-
zük a mérkőzéseket. Ne 
felejtsék, a Ferencváros 
összes bajnoki találkozóját 
megtekinthetik felvételről 
a 9.tv műsorán, hétfőtől 
péntekig 22.30 perckor, 
keddtől péntekig pedig 14 
órakor is! Hajrá, Fradi!MEGHÍVó

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
soron következő ülésének időpont-
ja március 18. 14 óra, helyszíne: 
Közért Egyesület (1094 Budapest, 
Tűzoltó utca 33/A fszt. 2.)
Az ülésen bemutatkoznak egyesü-
letek, beszélgetés lesz a fiatalkori 
alkoholizmus tendenciáiról.

civil jövő
A 2014. évi civil szervezeteket érintő változásokról rendezett szakmai napot az önkor-
mányzat Humánszolgáltatási Irodája március 12-én a Leövey Klára Gimnáziumban. 
A helyi civilek teljes körű tájékoztatást kaphattak a jogszabályi környezet őket érintő 
változásairól, valamint uniós és kerületi pályázati lehetőségekről.

Formanek Gyula, Fe-
rencváros alpolgár-
mestere köszöntőjében 
elmondta, a kerületi 
nonprofit szféra több 
mint ötven képvise-
lőjének többségével 
eddig is kapcsolatban 
álltak (például kerek-
asztal-beszélgetése-
ken, együttműködé-
seken keresztül), de 
ez az első konferencia 
jellegű rendezvény, 
amelyen mindannyian 
jelen lehetnek. Úgy 
vélte, mind az elő-
adók, mind a jogalko-
tók – így a megjelent 
Vas Imre országgyűlési képviselő részére is – 
fontos lehet a visszajelzés arról, hogy az érintet-
tekhez miként jutnak el a jogszabályi változások, 
és hogyan reagálnak azokra.

A nagyjából ötvenfős hallgatóságot tekintve, 
az ötlet kifejezetten eredményesnek bizonyult – 
csaknem minden szervezet képviseltette magát, 
így további szakmai napok szervezését tervezik.

Az összejövetelen bemutatkozott a Civil In-
formációs Centrum, amely minden megyében 
megtalálható. Mráz-Horváth Edina, a budapesti 
centrum programvezetője elmondta, az alakuló-
ban lévő és már működő szervezetek ingyenesen 
vehetik igénybe szolgáltatásaikat. Nyolc külön-
böző területen nyújtanak tanácsadást, ezenkívül 
egynapos, gyakorlati tudást adó képzéseket is 
szerveznek. Felhívta a figyelmet rá, hogy a ci-

vil szervezeteket érintő összes törvényi változás, 
továbbá az ügymenethez szükséges valamennyi 
űrlap megtalálható a www.civil.info.hu webol-
dalon.

Fay Ramóna pályázati tanácsadó a forráste-
remtés témakörében osztott meg hasznos tippe-
ket, tudnivalókat. Sok praktikus tanácsot adott, 
többek között rámutatott arra is, hogy érdemes 
az önkormányzatokkal tartani a kapcsolatot, ja-
vaslatokkal, felvetésekkel élni, mert ők a rendel-
kezésre álló támogatási keret egy részét a felme-
rülő igényekhez tudják igazítani.

A szakmai napon elhangzott, hogy a kerület 
pályázati felhívásaival kapcsolatban a Humán-
szolgáltatási Iroda ad tájékoztatást, a pályázatok 
beadási határideje március 28-a.                     

(zt)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata a 2014. évben civil szervezetek, kulturális 
tevékenységek, egyházi jogi személyek és egyházi 
szervezetek támogatása témakörben pályázatot hir-
det. A pályázati felhívások megtekinthetők, a forma-
nyomtatványok, kitöltendő nyilatkozatok letölthetők 
a www.ferencvaros.hu honlapról.

PálYáZATI FElHÍVáS
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A Pro urbe díjas Ludotéka

közösségként jó együtt lenni

A Ludotékához a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületén keresztül lehet kerülni. 
Az aktív művészeti, környezetvédelmi, 
sport- és karitatív tevékenységet végző 
csoportot azonban egy- és kétgyerekes csa-
ládok, idősek, vidéki ismerősök és barátok 
is felkeresik. – Katalizátor szerepünk van: 
a felmerülő igényeket próbáljuk összehoz-
ni. Például a Pro Urbe díjjal kitüntetett 
társunk, Király István felajánlotta tiszte-
letdíját a Ludotékának. Ebből többek közt 
egy mozgássérült, ágyban fekvő betegnek 
viszünk mosógépet. Adományokat is befo-
gadunk, de a nagyobb dolgokat nem tud-
juk tárolni, ezeket feltesszük az országos 
egyesület listájára, ahonnan kiderül, hol és 
kinek van rá szüksége – mondta Pálinkás 
László.

A csoportot az önkéntes munka szer-
vezi: mindig vannak, akik jelentkeznek 
a feladatokra, legyen szó színjátszásról, 
kirándulásszervezésről vagy egy lakóte-
lepi program lebonyolításáról. Kezdetben 
még egészen más profillal alakult a tár-
saság. – 1989 nyarától létezünk, papíron 
’94 óta. 1992-ben volt az első karácsonyi 
színdarabunk, a Boldog Herceg. ’94-ben 
Illés Klára, az FMK akkori igazgatónő-
je javasolta, hogy alakuljunk csoporttá, 
hogy pályázni tudjunk. Onnantól kezdve 
ott szerepeltünk, kezdve a sort a Süsüvel, 
a Szegény Dzsonin és a Tündér Lalán át a 

Repülő osztályig, a szerzők támogatásával, 
sőt, Lázár Ervin személyes részvételével. 
A Ludotéka szó játékkölcsönzőt jelent, de 
csak egy darabig működött az FMK-ban, 
mert nem tudtuk elérni, hogy vissza is ke-
rüljenek a játékok, amit egy svájci kanton 
„ludotékái” a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül juttattak el hozzánk – mesélt a 
kezdetekről a csoportvezető. A Nagyvárad 
téri 180 lakásos társasház, ahol alakultak, 
máig a társaság központja, ott folyamatos 
használatban vannak a játékok.

Manapság az egyik legnagyobb, széles 
körben ismert programjuk a húsvéthétfői 
tojáskeresés, amit a Csillabérc környéki 
erdőben rendeznek évről évre. A gyerekek 
tájfutó térképet kapnak, annak segítségével 
gyűjtik össze az apró ajándékokat: radírt, 
répát, szappant, csokitojást. A Ludotéka 
tevékenyen részt vesz a kerület életében 
is: a József Attila-lakótelepi autómentes 
napon és a Föld napján közel 15 rendez-
vénnyel vannak kint, környezetvédelmi és 
kézművesprogramokkal, papírmerítéssel, 
lakótelepi tájfutás szervezésével veszik ki 
részüket a közösség életéből. Több mint 
10 éve önállóan szervezik és bonyolítják a 
kerületben a Mobilitási Hetet, melyen ke-
rületi iskolák és óvódák vesznek részt.

A Ludotéka programjait, kezdeményezé-
seit felsorolni is nehéz: ruhagyűjtési akciót 
folyamatosan szerveznek, 15 éve végzik 

a példaértékű szelektív hulladékgyűjtést 
egy 167 lakásos társasházban, rendszere-
sen tartanak előadásokat szűkebb közös-
ségben is, például a frissen végzettek be-
mutatják diplomamunkájukat a családok 
előtt. – Az értékek, melyek összetartanak 
minket: a család, a párkapcsolat, a csa-
ládra és a közösségre szánt idő, a segíteni 
akarás, a szolidaritás. A gyerekeit egyedül 
nevelő anyának nehezebb, mint nekünk a 
tíz gyerekünkkel. Akinek nincs kibe ka-
paszkodnia, nagyon nehéz a helyzete, ezért 
próbálunk segíteni különböző módokon 
– foglalta össze Orsolya a Ludotéka cél-
kitűzését.

(VB)

Pálinkás László,  
a Ludotéka csoport vezetője

Huszonöt éve működik a ferencvárosi Ludotéka, melynek célja  
a nagycsaládos társaság összefogása. A csoport rendszeresen végez karitatív, 
önkéntes munkát, közösségüket egymás segítése, a tapasztalatok átadása 
fűzi össze. A 2013-ban Pro Urbe Ferencváros Díjjal elismert Ludotékáról az 
alapító házaspár, Pálinkás László és Orsolya beszélt lapunknak.



Ferencváros16 közösséG

AlBUM

REjTVÉnY

Hali Bálint 2012. május 31-én jött a 
világra.

Kovács Benedek Dávid 2013. augusztus 
22-én született, a képen 3 hetes.

Pesze Zsolt 2013. december 14-én látta 
meg a napvilágot, a fotón 6 hetes.

FEREncVáROSI GólYAHÍR Továbbra is várjuk a kerületi babákról 
készült fotóikat. 

Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Csákváry Alajos fotója a Nemzeti Színház homlokzatáról


