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Színes programok, ismeretter-
jesztő foglalkozások voltak a 
IV. Tudományfesztiválon április 
24–25-én a Nemzeti Múzeumnál.

Tíz csapat képviseltette magát a 
34. Nemzetközi Ifjúsági Gaszt-
ronómiai Versenyen a Gundel 
Károly Iskolában.

városvédő fuTás

8

A IX. kerületből 361-en futot-
tak az idei Vivicittán, a legjobb 
helyezést Muzsnay Péter érte el, 
47. lett a 10 km-es távon.

A Költészet napját ünnepeltük
A kerület és a városvezetés számos helyszínen több programmal emlékezett április 11-én József Attila születésnapjá-
ra. A Gát utcai épületfelújítások miatt jelenleg az FMK ad otthont a József Attila-emlékhelynek, így itt kezdődött az 
események sora 13 órakor, ahol Tóth Betty igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki többek között arra is felhívta a 
figyelmet, hogy jövőre ismét a megszokott helyen gyülekezhetünk a költő születésnapján. 

A kerületszerte megtartott ünnepségsoro-
zat a József Attila lakótelepen folytató-
dott, ahol Görgényi Máté, a József Attila 
Városrészi Önkormányzat elnöke mon-
dott beszédet. Arra emlékeztetett, hogy 
Márai Sándor is ezen a napon született, 
és hazánkban épp 50 éve, vagyis 1964 óta 
ünnepeljük ezen a napon a költészetet. Ezt 
követően a József Attila-emlékműnél a 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola diákjai adtak zenés műsort. A 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény-

ben 14.30-kor kezdődött a hagyományos 
Költészet napi versillusztrációs pályázat 
kiállításának megnyitója, melyre idén már 
Budapest összes iskolájából jelentkez-
hettek a tanulók, közel ezer rajz érkezett 
be. Bácskai János polgármester örömmel 
nyugtázta, hogy rengeteg gyönyörű alko-
tás született. Beszédében Weöres Sándor 
szavait idézte, akinek a versei rengeteg 
gyereket ihlettek meg a pályázaton: „...
jaj, csak a gyerek érzi minden pompáját 
a daloknak”.

18 órakor kezdődött a „Rejtelmek, ha 
zengenek” II. József Attila Versfesztivál 
ünnepi gálaműsora az FMK színházter-
mében. A szavalatok között az Ádám Jenő 
Zeneiskola növendékeinek előadása szó-
rakoztatta a közönséget, majd a gálamű-
sor végén a győztesek átvehették megér-
demelt jutalmukat. 

(A programokról bővebben a 4–5. olda-
lon olvashat.)
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Második lett a lónyay a Tudásfeltöltés 2.0-n
A budapesti Mechatronikai 
Szakközépiskola csapata nyer-
te meg a TudásFeltöltés 2.0 
tudományvizualizációs vetélkedő 
fődíját, a Lónyay utcai gimnázium 
csapata a második lett.
A TudásFeltöltés 2.0 vetélkedő döntőjét 
Budapesten tartották április 11-én. 74 pá-
lyamű érkezett, melyek közül a közön-
ségszavazatok alapján tíz, a szakmai zsűri 
döntése nyomán pedig három kisfilm jutott 
az utolsó fordulóba. A döntőben a csapa-
toknak egy tudományos produkciót kellett 
bemutatniuk az alma és a tükör felhasz-
nálásával, amire másfél perc állt rendel-
kezésükre. A tanulók kreativitását dicséri, 
hogy 13 teljesen különböző filmes alkotás 

született az eseményen. Az alma élettani 
hatásai és a tükör fizikája mellett megtud-
hattuk, hogyan lehet almatükröt készíteni, 
almákkal szemléltetni a permutációt, és le-
lepleztük az anamorfillúzió működési me-
chanizmusát. A diákok is pontozták egy-
más munkáját, és minden produkció végén 
meghallgathatták a zsűri szakmai értéke-
lését. A döntőt a Mechatronikai Szakkö-

zépiskola diákjai nyerték. A csapat tagjai 
egy-egy táblagépet vihettek haza. Második 
helyezést ért el a budapesti Lónyay Utcai 
Református Gimnázium csapata, amely A 
dinamikus felhajtóerő című kisfilmmel ne-
vezett a versenyre. Nyereményük mások 
mellett egy 5 napos balatoni táborozás. 
Harmadik az Eötvös József Gimnázium 
csapata lett.

Tudományfesztivál ferencvárosi  
védnökséggel
Színes programokkal, ismeretterjesztő foglalkozásokkal 
várták a Nemzeti Múzeum kertjében a fiatalokat április 
24–25-én, a IV. Tudományfesztiválon, amelyet többek között 
Bácskai János védnök nyitott meg.

A rendezvény célja, hogy a felkeltse a fiatalok érdeklődését a ter-
mészettudományok iránt, bemutassa a legújabb innovációkat, va-
lamint népszerűsítse a területet. Általános és középiskolás csopor-
tok figyelték meg a magnéziumégetés kísérletét, a Lego-robotok 
programozását, de ki is próbálhatták magukat a standok valame-
lyikén.

Fesztiváligazgatóként Zárug Péter Farkas nyitotta meg a ren-
dezvényt, házigazdaként pedig dr. Csorba László, a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója üdvözölte az egybegyűlteket. Illés 
Zoltán fővédnök környezetvédelmi államtitkár nevében dr. Rácz 
András helyettes államtitkár köszöntötte a látogatókat. Beszédé-
ben emlékeztetett: a környezetvédelem és a természetvédelem 
igazából embervédelem, hiszen saját érdekünk, hogy megóvjuk a 
Földön kialakult élővilágot.

Bácskai János Ferencváros polgármestereként a rendezvény régi 
pártolója, hiszen már 2012-ben elkötelezett támogatóként segítet-
te a fesztivált. Mint mondta, szívéhez személyes indíttatásból is 
közel áll a program, hiszen korábban maga is fizika-kémia tanár-
ként dolgozott, így ezen tantárgyak és tudományterületek meg-
szerettetésén fáradozott. Bácskai János felidézte legendás fizika-
tanárát, a Kossuth-díjas Vermes Miklóst, Muki bácsit, aki pályáját 
a több Nobel-díjast kinevelő Fasori Evangélikus Gimnáziumban 
kezdte, és később a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban tanított. 
Reményét fejezte ki, hogy erre a rendezvényre is minél több olyan 
pedagógus látogat el, akinek az érdeklődéstől csillogó gyereksze-
mek a legfontosabbak.

A kertben az állami szektor mellett oktatási intézmények és nagy-
vállalatok is képviseltették magukat, mind színes programokkal, 
játékokkal, foglalkozásokkal, a nyalókakóstolástól a programozás 
bemutatásán át a pneumobilig, vagy a különféle tudáspróbákig.

(MK)

– Ezt a takarítórobotot direkt a Föld Napjára  
készítette a Robika!

A föld napja
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erzsébet-utalvány húsvétra
Az ünnep előtt a segítséget igénylők Erzsébet-utalványt kaptak a 
ferencvárosi képviselő-testület határozata alapján. Nagyhét kedd-
jén, április 15-én délelőtt a Lenhossék utcai Humánszolgáltatási 
Irodában személyesen Bácskai János polgármester és Mezey Ist-
ván képviselő várták a támogatást igénylőket, akik az iratok el-
lenőrzése és a szükséges papírok aláírása után pár perc alatt sorra 
kerülhettek. Többen közülük most először kaptak juttatást.

Legalább négygyermekes nagycsaládosok és 70 év felettiek él-
hettek a támogatás lehetőségével, mondta el Bácskai János, az 
idősek 3000 forint, a nagycsaládosok gyerekenként 3000 forint 
értékű utalványt találhattak a borítékban az ünnepi üdvözlőkár-
tya mellett – egy nagycsalád tehát legalább 12 000 forintot kapott 
kézhez.

2540-en igényelték a felkínált utalványokat – ebből harminc-
három nagycsaládos –, és többen személyesen is hangot adtak 
köszönetüknek, hiszen, mint mondták, ilyenkor, az ünnep előtt 
különösen jól jön az alacsony kereset, nyugdíj mellé egy kis ki-
egészítés.               (MK)

elfogadnál egy tál ételt 
egy hajléktalantól? 
Ezzel a címmel 
szervezett rend-
hagyó irodalmi 
programot a Fia-
tal Írók Szövetsé-
ge (FISZ) április 
19-én 14 órától a 
Nehru parton. 

Otthontalan és ott-
honnal rendelkező-
ket egyaránt vártak 
egy tál ételre, közös 
Duna-parti üldögé-
lésre és beszélge-
tésre a szervezők. 
Szalay Kriszta és 
Cserna Antal szín-
művész, valamint 
Kalapos Éva Vero-
nika író olvasott fel 
hajléktalan szerzők 
műveiből, a zenét 
Markó Dániel és Szegedi Mátyás szolgáltatta. A FISZ partnerei a 
Fedél Nélkül, a Food not Bombs Budapest és a Heti betevő csapa-
ta volt. A rendhagyó eseményen 160 otthontalan és nagyjából 60 
nem rászoruló vett részt. 

– A célunk az volt, hogy ne csak beszéljünk a művészet össze-
kötő erejéről, hanem megmutassuk: van cselekvő művészet. A 
legfontosabbnak azt tartottuk, hogy az otthontalan és az otthon-
nal rendelkező emberek számára olyan programot szervezzünk, 
amelyben egyenrangú felekként vehetnek részt. Öröm volt látni, 
hogy ebben a közegben 210–220 ember úgy volt együtt, hogy 
semmit nem számított az egzisztenciális háttér – mondta el a szer-
vezők részéről Csepregi János író.

(KM)

Katasztrófavédelmi verseny
A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Katasztrófavédel-
mi Ifjúsági Versenyt szervezett általános és középiskolás 
diákok számára április 11-én.

A kirendeltséghez tartozó V., VI., VII., VIII., IX. és X. kerületből 
összesen 50 csapat 200 diákja mérte össze tudását, mely esemény-
hez az V. kerület testvérvárosaiból, Rozsnyóról és Topolyáról is 
csatlakozott egy-egy csapat. A verseny helyszíne idén is a X. 
kerületi Merkapt Sportpálya volt. Az előző évek hagyományai-
hoz hasonlóan a versenyzők hat állomáson: katasztrófavédelmi, 
egészségügyi, tűzvédelmi, műszaki-mentő, és új elemként, az 
informatikai témakörökben bizonyíthatták elméleti és gyakorlati 

felkészültségüket, 
tudásukat. A sza-
badidős állomáso-
kon az éppen nem 
versenyző gárdák 
színes bemuta-
tókon vehettek 
részt, melyeket a 
rendőrség, a bün-
tetés-végrehajtás, 
a Magyar Hon-
védség, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Hun-
gary Ambulence képviseletei működtettek.

Az eredményhirdetésen Géczi Béla tűzoltó ezredes, a Közép-
pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője adta át a díjakat a 
nyertes csapatok számára.

A IX. kerületből általános iskolai kategóriában a József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata, közép-
iskola kategóriában pedig a Weöres Sándor Gimnázium gárdája 
végzett az I. helyen. Ők a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi 
verseny fővárosi fordulójában képviselhették kerületünket.

Az ifjúsági vetélkedőt követően, az immár hagyománnyá váló 
„SZENIOR” megmérettetésen a kerületi önkormányzatok, kor-
mányhivatalok és társszervek tagjaiból alakult csapatok játékos, 
humoros formában mérhették össze katasztrófavédelmi tudásukat.
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színes kavalkád a helytörténeti gyűjteményben
Kihirdették a hagyományos versil-
lusztrációs pályázat díjazottjait.

Élénk színek, markáns formák, érzelmes 
rajzok, festmények fogadják a látogatót, 
ha a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjte-
ményt május 10-éig felkeresi. Az április 
11-én, József Attila születésnapján meg-
nyitott kiállításon a Ferencvárosi Helytör-
téneti Egyesület által meghirdetett pályá-
zatra érkezett legjobb művek tekinthetők 
meg – ez is több száz, a falakra szorosan 
felrakott kép, amely mellett természetesen 
az alkotó és az ihlető vers címe is szerepel.

Az Ádám Jenő zeneiskola megnyitó mű-
sora után Bácskai János polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket és méltatta az 
alkotásokat. Beszédét az illusztrációkat a 
centenáriumi év miatt leggyakrabban ih-
lető Weöres Sándor szavaival zárta: „jaj, 
csak a gyerek érzi minden pompáját a da-
loknak”.

Az évek óta sikerrel megrendezett pá-
lyázatra 2014-ben mintegy ezer pályamű 
érkezett, Budapest 21 kerületének 69 isko-
lájából, 143 felkészítő tanár közreműkö-
désével. A díjakat Lukács Emília, az egye-
sület elnöke Sipos Endre művésztanárral 
osztotta ki.   (MK)

Cim-cim cimbora
A Cimbora programsorozat április 12-i 
alkalmát a Költészet napi műsor tette kü-
lönlegessé, amelyet Korhecz Imola és 
Baraczka Gergő mutatott be. A színpadon 

megzenésített versek és dalok előadásá-
nak a kis közönség nem csupán hallgatója 
volt, be is kapcsolódhatott a produkcióba 
a Ferencvárosi Művelődési Központban. 
A kézműves foglalkozás témájául a tavasz 
szolgált, amelynek részeként gipszmintá-
kat festettek, évszakhoz illő dekorációt ké-
szítettek és színes-mintás baglyot ragasz-
tottak kicsik és nagyok.

Gyermeknap alkalmából a sorozat követ-
kező programja a Cimbora-maraton lesz 
május 24-én, olyan extrákkal, mint Lego-
játszóház és pónilovaglás.

Kerületszerte ünnepelték 
józsef Attila születésnapját
Ötven éve, 1964 óta ünnepeljük József Attila születése napján a Költészet Napját, melyet érintettsége okán Ferencváros 
mindig is a legfontosabb események között tartott számon, ennek megfelelően több helyszínen zajlottak koszorúzások, 
ünnepi műsorok.

Elsőként rendhagyó helyszínen – a Gát utcai József Attila-emlék-
szoba felújítása miatt –, a Ferencvárosi Művelődési Központ előtt 
nyitotta meg a programokat és köszöntötte a résztvevőket Tóth 
Betty, az FMK vezetője. Az épület előtti megemlékezésen a Ma-
gyar Írószövetség korábbi elnöke, Kalász Márton mondott ünnepi 
beszédet. A kétszeres József Attila-díjas költő felszólalása mellett 
az FMK munkatársai szavaltak József Attila-verseket. 

Az ünnepség végén a megjelentek meg-
koszorúzták az ideiglenes emlékhelyet, 
így koszorút helyezett el Bácskai János 
polgármester és Illyés Miklós, a Humán 
Ügyek Bizottságának elnöke, Csárdi Antal 
önkormányzati képviselő, valamint a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum, a József Attila Ál-
talános Iskola, a Molnár Ferenc Általános 
Iskola, a Telepy utcai Általános Iskola és 
Gimnázium, továbbá több civil szervezet 
képviselője.

A költőről elnevezett lakótelep József 
Attila-emlékművénél Görgényi Máté, a 
József Attila Városrészi Önkormányzat el-

nöke mondta el hagyományos beszédét. Ezt követően a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola diákjai adtak elő jó 
hangulatú, színvonalas, zenés produkciót. Az igazán lelkes és átélt 
szavalatok között volt vers Weöres Sándortól, József Attilától és 
Varró Dánieltől is, köztük pedig gitárral kiegészített kórus adott 
elő megzenésített költeményeket. Az emlékműnél Görgényi Máté 
helyezett el koszorút.              (MK)
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„rejtelmek, ha zengenek”
A Költészet Napján, április 11-én 18 órakor kezdődött a 
„Rejtelmek, ha zengenek…” címet viselő II. József Attila 
Versfesztivál ünnepi gálaműsora. Az esten a versfeszti-
vál győztes szavalói, az Ádám Jenő zeneiskola tanárai és 
diákjai léptek fel. A gála fővédnökségét Bácskai János 
polgármester vállalta.

Kerek ötven éve ünnepeljük József Attila 
születését a Költészet Napjaként, emlékez-
tetett az FMK igazgatója, Tóth Betty kö-
szöntőjében. Hozzátette, Ferencváros akár 
„Józsefattilaváros” is lehetne, hiszen egyre 
több rendezvény, programsorozat ápolja 
helyben a költő emlékét. Az első versfesz-
tiválra 120 szavaló jelentkezett, az igazga-
tó asszony úgy látja, egy-két év múlva ezer 
indulója is lehet a kerületi versenynek. A 
Költészet napi programok népszerűségét 
jól mutatja, hogy idén csak a versillusztrá-
ciós pályázatra ezer rajz érkezett be.

A gála első szavalója Bácskai János pol-
gármester volt, aki a vetélkedőn kívül, 
nyitóbeszéde felvezetéseként mondta el 
kedvenc költeményeit, köztük Varró Dáni-
el önfelköszöntő versét, a Harminckétéves 
múltam című József Attila-parafrázist. 
Ezután következett a 25 döntőbe jutott 
szavaló előadása, melyet az Ádám Jenő 
zeneiskola diákjainak és tanárainak játéka, 

valamint a Liliom 
Óvoda Költészet 
napi műsorcsokra 
vezetett fel. 

A fesztivál gá-
lája élő példa 
volt arra, hogy 
a versek kortól 
függetlenül szólí-
tanak meg, ragadnak magukkal bárkit. Az 
óvodásoktól a szépkorúakig, a családoktól 
az önálló fellépőkig láthatott és hallhatott 
a közönség különböző feldolgozásokat. A 
kerületi iskolák közül számos képviseltet-
te magát győztes versmondóval, például a 
Telepy, a Harsányi és a Leövey iskola.
A versfesztivál gála résztvevői:
Alsó tagozatosok
Gregosits Péter Ádám, Bud Laura, Doba 
Aisa Diana, Paál Bendegúz, Papp Sza-
bolcs, Szöllősi Szonja Kata, Beregszászi 
Borisz

Felső tagozatosok
Gregosits Tamás, Baly Réka, Szalkai Do-
rottya
Középiskolások
Fehér Tímea, Seres Marcell, Nagy Anna, 
Pethes Vivien, Rigó Anna Csilla
Felnőttek
Csókásné Gémesi Ildikó, Gregositsné Tibol 
Márta, Jakab Gabriella, Kiss Ágnes
Szépkorúak
Háromszéki Pethő Anna, Heil Edit, Kurz 
Antalné, Mach András, Szőllősi Dávid, 
Szűcsné Baráth Zsófia

nincs vége a taxiellenőrzéseknek
Folytatódik a taxisok fokozott revíziója, ugyanis a március 31-
éig elvégzett több mint 6500 próbautazásos vizsgálat során min-
den második esetben fény derült valamilyen szabálytalanságra. A 
BKK taxiellenőrei továbbra is éjjel-nappal, a hét minden napján 
ellenőrzik majd a járműveket.
nosztalgiajáratok, nyitott kapuk a buszgarázsban
Nagy sikerrel közlekedtek a nosztalgiajáratok a húsvéti hétvégén. 
A három villamosszerelvény mellett egy Ikarus 180-as autóbusz 
is szállította az utasokat. A legrégebbi, barna villamos a Móricz 
Zsigmond körtér és Kamaraerdő között járt, egy 101 éves sárga 
festésű jármű a 2-es villamos vonalán ingázott, míg a legmoder-
nebb – „Bengáli” becenevű – a Széll Kálmán tértől a Deák Ferenc 
térig járt. A busz a Deák tér és a szentendrei Városi Tömegközle-
kedési Múzeum között szállította az utasokat.
Bérmegállapodás a közösségi közlekedésben
Megállapodott egymással a szakszervezeti és a munkaadói oldal a 
bérekről folytatott tárgyalások során a BKK-nál és a BKV-nál. A 
bérmegállapodás hatálya 2014. december 31-éig terjed.
iliász, az elsőszülött
Tevecsikó született az állatkert új, korábban vidámparkhoz tarto-
zó részén. Az Iliász névre keresztelt jövevény az első olyan állat, 
amely az április 29-én megnyíló Holnemvolt Parkban jött világra. 
Szülőanyja, a nyolcéves Írisz április 1-jén vette birtokba új ki-
futóját a hamarosan látogatható családi szórakoztató parkban. A 
kisteve tősgyökeres budapesti tevedinasztia sarja, már dédanyja, 
Johanna is fővárosunkban született, ükanyja pedig szerepelt az 
Egri csillagok 1968-as filmváltozatában.

fővárosi hírek európai parlamenti választás
2014. május 22. és 25. között az Európai Unió 400 millió válasz-
tópolgára adhatja le voksát és szavazhat az új Európai Parlament 
összetételéről. Magyarországon 2014. május 25-én nyolcmillió 
magyar szavazó dönthet arról, ki képviselje hazánkat a 2014–
2019 közötti európai parlamenti jogalkotási ciklusban.

Az Európai Parlament összetétele most első ízben azt is meghatá-
rozza, ki vezeti majd az Európai Bizottságot. Az új szabályok ér-
telmében az uniós kormányok vezetőinek az európai választások 
eredménye alapján kell javaslatot tenniük a bizottság következő 
elnökének személyére. Az európai politikai pártok már az európai 
választások előtt megnevezték jelöltjüket erre a vezető pozícióra. 
Így tehát a választópolgároktól is függ, ki lesz az Európai Bizott-
ság következő elnöke.

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, H-1024 Budapest, 
Lövőház u. 35.

Tel.: +36/1/411-3540, fax: +36/1/411-3560, e-mail: epbudapest@
europarl.europa.eu, www.europarl.hu
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GONDOSKODÓ FERENCVÁROS

A rendőrkapitány beszámolója
Ülésezett a Képviselő-testület
Többek között a rendőrkapitány beszámolója, számos 
kerületi díj adományozása, a ferencvárosi oktatási-nevelési 
intézmények beiratkozási időpontja, valamint a Közvágóhíd 
megállóhely átnevezése volt a témája az április 24-én tartott 
Képviselő-testületi ülésnek.

Az április 24-i testületi ülés a kerületi rendőrkapitányság beszá-
molójával kezdődött. Fuxreiter Róbert rendőr alezredes elmondta, 
hogy a közbiztonság terén javulás érzékelhető a számokban, és 
remélhetőleg az emberek közérzetében is. Bár a képviselők több-
sége is elégedett volt a kerületi rendőrkapitányság munkájával, 
mégis problémákat és kérdéseket is megfogalmaztak. Jelentős 
eredménynek tartják, hogy a közelmúltban több körzeti megbí-
zotti irodát is megnyitottak, de egyesek szerint nem tartózkodnak 
eleget az irodákban a körzeti megbízottak. A rendőrkapitány vá-
laszában elmondta, hogy a rendőröknek elsősorban a közterületen 
kell a munkájukat végezniük, de így is elérhetőek bizonyos idő-
pontokban a KMB-irodákban. A képviselők sajnálatos példákat 
soroltak fel, amikor áldozattá váltak kerületiek, az esetek többsé-
géről azonban elhangzott, hogy az elkövetők többnyire nem helyi 
lakosok, hanem máshonnan érkeznek.

A Képviselő-testület a „Ferencváros Sportjáért” díjat Kiss 
Ádámnak adományozza, aki 19 éven keresztül tanított a kerü-
letben, 1987-ben pedig a Ferencvárosi Természetjáró Egyesület 
megalapítása után számos túrát és tábort szervezett.

A „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetést Mezey Katalinnak 
a fiatal szerzőkre kiemelt figyelmet fordító Széphalom Könyvmű-
hely alapító vezetőjének adományozza. Mezey Katalin számos 
idősügyi program megvalósítója, irodalmi előadásokat, író-olvasó 
találkozókat szervez.

A „Pro Facultate Ferencváros” díjat Jauer Ágnes a Csudafa Óvoda 
óvodapedagógusa kapja, valamint Dr. Gencsev Plámenné, aki a 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatója 1993 óta.

A „Ferencváros Közbiztonságáért” díjat a testület Csutka Klá-
ra r. főtörzsőrmester és Piróth László tű. alezredesnek adomá-
nyozza. Csutka Klára az Iskolarendőr Program koordinátora, 
számos kerületi rendezvényen és iskolában tartott bűnmegelő-
zési előadásokat. Piróth László 15 éve szolgálatparancsnok a 
tűzoltóparancsnokságon.

A Képviselő-testület elfogadta az ez évi oktatási intézmények 
beiratkozási időpontjait is, eszerint a 2014/2015. nevelési évre az 
óvodai beiratkozás május 5–9. között lesz, óvodánként eltérő idő-
pontokban. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben 
– az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel folyamatosan 
történik.

Zombory Miklós képviselő előterjesztésére a testület javasolja a 
Budapesti Közlekedési Központnak, hogy a H7-es HÉV (Csepel) 
Közvágóhíd megállóhelyet nevezzék át Nemzeti Színház megál-
lóhellyé.              (TZA)

Befektetés a jövőbe

Önkormányzati támogatások a tanuláshoz
Ferencvárosban széleskörű iskola- és di-
áktámogatási rendszer működik. A kerü-
letben tanulók számára az önkormányzat 
többek közt tankönyv- és taneszköz-támo-
gatást, táborozást, étkezési támogatást biz-
tosít, lehetőséget teremt tanulmányi ver-
senyeken és diáksporton való részvételre, 
valamint ösztöndíjrendszert is működtet. 
Minden iskolába – így az egyházi fenn-
tartású intézménybe járó 1–8. osztályosok 
is minden évben taneszközcsomagot kap-
nak. Azon kevés kerületek közé tartozunk, 
ahol a nem kerületi működtetésű iskolába 
járó diákok számára is biztosított a tan-
könyvtámogatás. A sporteszközök be-
szerzése, valamint az iskolai és diáksport 
versenyek mellett ingyenes úszás- és kor-
csolyaoktatás lehetősége is adott.

A nyári táboroztatás, valamint az év-
közi erdei iskolák programjai, illetve az 
egyedi iskolai események (iskolanapok, 
táborok, testvériskola-látogatások stb.) 

szintén részesülnek önkormányzati tá-
mogatásban. Csak idén az alábbi iskolai 
programok kaptak egyedi támogatást: a 
Weöres Sándor Általános Iskola részvéte-
le a magyarkanizsai gyermekfesztiválon, 
a József Attila Általános Iskola részvétele 
a nagykállói Országos Dráma és Színjáték 
Versenyen, a Kosztolányi Dezső Általá-
nos Iskola és a Bakáts Téri Ének-Zenei 
Általános Iskola utazásának támogatása a 
külföldi testvér/partner iskolába, a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Is-
kola gálaünnepségének támogatása.

Ferencváros Önkormányzata költségve-
tési forrásból támogatja az étkeztetést és 
az iskolatejprogramot is, így igyekszik 
csökkenti a családok kiadásait.

A fenti, mindenki számára elérhető tá-
mogatásokon túl az önkormányzat – az 
esélyegyenlőség szellemében – egyedi tá-
mogatásokat, illetve ösztöndíjakat is létre-
hozott, ilyen a nyelvvizsga és jogosítvány 

megszerzésének anyagi támogatása, vagy 
a közoktatási és felsőoktatási tanulmányi, 
sport-, zenei és idegen nyelvi ösztöndíj.

Az ifjúságügy fontosságát felismerve 
került kidolgozásra Ferencváros ifjúsági 
koncepciója, melynek sikeres lebonyolí-
tására ifjúsági referensi munkakör került 
kialakításra. Ennek szellemében, valamint 
a diákoknak a kerület életébe történő ak-
tívabb bevonása és véleményük megis-
merése érdekében jött létre 2012-ben a 
Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat (FEGYIÖK). A FEGYIÖK 
(www.fegyiok.hu) működését és az álta-
luk szervezett programok, rendezvények, 
ifjúsági fesztiválok, sportprogramok szin-
tén támogatásban részesülnek.

A diákok és iskolai programok támoga-
tása a jövőbe való befektetés, a kitűzött 
célok megvalósulására éves szinten 300 
millió forintot költ Ferencváros Önkor-
mányzata.
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Bemutatkoznak a megválasztott képviselők
Az április 6-i országgyűlési választáson az 1-es egyéni választókerületet Rogán Antal (Fidesz–KDNP) nyerte az érvénye-
sen leadott voksok 45,29 százalékával, 21 503 szavazattal. A 6-os egyéni választókerületet dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP) 
nyerte az érvényesen leadott voksok 38,25 százalékával, 15 977 szavazattal. Szerkesztőségünk kérdéseivel megkereste a 
Ferencvárost is magába foglaló két országgyűlési választókerület nyertesét.

rogán Antal (fidesz–Kdnp), az 1-es számú egyéni választókerület győztese
– Néhány héttel ezelőtt a Ferencvárosban 
élők támogatását is kértem ahhoz, hogy itt 
is folytatni tudjuk azt a munkát, amit az 
elmúlt négy esztendőben megkezdtünk. 
2010 óta az Orbán Viktor vezette kormány 
megmutatta az emberek számára, hogy 
mindig, minden helyzetben kész megvé-
deni Magyarország és a magyar családok 
érdekeit. Csökkent a munkanélküliség, 
megőriztük a nyugdíjak reálértékét, je-
lentősen csökkenteni tudtuk a rezsit, tá-
mogattuk a gyermeket nevelő szülőket, 
és több százezer devizahiteles családnak 
nyújtottunk segítséget.

Budapest és Ferencváros is komoly fejlő-
désen ment keresztül ebben az időszakban. 
Az itt élők többsége mostanra már egé-
szen biztosan nap mint nap utazik a 4-es 
metróval, amit korábban mindenki csak 
ígérgetett, mostanra viszont elkészült, és 
birtokba vehettük mindannyian. Megújult 
a Csarnok tér, megnyílt a Mátyás utcában 
a Budapest Music Center, és hamarosan 

elindul a Nehru part felújítása is. Az április 
6-i országgyűlési választások bebizonyítot-
ták, hogy az elmúlt négy évben elvégzett 
munka eredményes volt. Sikerült megtarta-
nunk magunk mellett az ország többségét. 
Bár a bukott baloldal hazugságon alapuló 
nemtelen kampánnyal próbálta támadni 
személyemet és családomat, Ferencváros 
lakói is biztosítottak engem támogatásuk-
ról. Szeretnék ezért hálás köszönetet mon-
dani mindenkinek! A napokon belül meg-
alakuló Parlamentben komoly többséggel 
rendelkezik a Fidesz–KDNP, így a követke-
ző négy esztendőben is számíthatnak ránk, 
erős kormány képviseli majd a magyar csa-
ládok érdekeit! Arra kérek mindenkit, aki 
megtisztelő támogatásáról biztosított az or-
szággyűlési választásokon, hogy május 25-
én, az európai parlamenti választáson, vala-
mint az őszi önkormányzati választásokon 
is a Fidesz jelöltjei mellé álljanak.

Rogán Antal

vas imre (fidesz–Kdnp), a 6-os számú egyéni választókerület győztese
•	 Képviselő	úr	szerint	minek	köszönhető	a	
győzelme?

Olyan pártszövetséget képviselek, amely 
mögött négy év következetes, a lakosság 
érdekeire koncentráló megfeszített munka 
áll. Miután kezelni tudtuk a válságot, a kor-
mány fel tudta készíteni az országot a válság 
utáni időszakra is. Úgy gondolom, az embe-
rek azzal, hogy ismét bizalmat szavaztak, a 
kiszámíthatóság mellett tették le voksukat, 
amely a magyar társadalom igen régi vágya, 
és mely a tartós fejlődés alapfeltétele.
•	 Milyen	főbb	elképzelései	vannak	a	Buda-
pest	6.	választókerületet	illetően,	különö-
sen	 a	 ferencvárosi	 területekkel	 kapcso-
latban?

Elsődleges célomnak tartom a lakosság 
szociálisan a társadalom peremére szorult 
rétegének egészségügyi és munkaerő-pi-
aci felzárkóztatását. Továbbá a társasházi 
együttélés szabályainak korszerűsítését és a 
társasházi felújítások pályázati lehetőségei-
nek kibővítését.

•	Milyen	 szinten,	 hogyan	 gondolja	 az	 együtt-
működést	Ferencváros	Önkormányzatával?
Régi baráti viszony fűz polgármester úrhoz. 
Úgyszintén évek óta jó munkakapcsolatban 
dolgozok együtt Ferencváros önkormányzati 
képviselőivel.  Elvárom, és meg is köszönöm, 
ha problémafelvetésükkel hozzám fordulnak. 
Az együttgondolkodásnak és a közös probléma-
megoldásnak ez elengedhetetlen része. Emellett 
fontosnak tartom a kerületi civil szervezetek és 
egyházak ötleteinek, tevékenységeinek segí-
tését is, hiszen az ő munkásságuk is nagyban 
hozzájárul a kerület működtetéséhez.
•	Tervezi-e,	hogy	rendszeresen	tartja	a	kapcso-
latot	a	ferencvárosi	választókkal,	pl.	képviselői	
fogadóórát	tart?
A választókkal való folyamatos kapcsolattar-
tás a képviselői munka alapja. Ferencvárosban 
igény szerint két helyszínen tartom a fogadó-
óráimat, hogy főleg az idősebbeknek ne kelljen 
nagyobb távolságot megtenniük. A Lónyay ut-
cai, illetve a József Attila-lakótelepi Fidesz-iro-
dánkban.
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MOZDULJ VELÜNK!

Különleges pályán játszhat a fradi

vivicittá: hitvallás a futás mellett
A tavasz hagyományosan legvonzóbb szabad-
idős eseményére 20 750 sportember nevezett, ez 
volt minden idők legnagyobb létszámú buda-
pesti Vivicittája.
A futás népszerűsége folyamatosan nő a lakosság kö-
rében. A legelső Vivicittán még csak kétezren futot-
tak, hozzátéve, hogy ők egy trikót is kaptak jutalmul, 
ami nagy vonzerővel bírt akkortájt. A 29. Telekom 
Vivicittá Városvédő Futásra április 13-án a tava-
lyihoz képest 1/3-dal nőtt a létszám. Magyarország 
összesen 770 településéről neveztek az eseményre. 
A IX. kerületből 361-en futottak a négy táv valame-
lyikén. Ferencváros legidősebb képviselője a 69 éves 

Acélvári Gyula volt, aki a Junior Futóklub 
színeiben a klasszikus Vivicittá versenyen 
indult, azaz a 10 km-t teljesítette. A kerületi 
lakosok közül a legjobb helyezést Muzsnay 
Péter mondhatja magáénak, aki ugyanezen 
a távon vett részt, és befért a legjobb ötven-
be, 47. lett. 57 ország képviseletében több 
mint ezer külföldi is jelentkezett.

Újdonság volt, hogy eredeti rajtzene szü-
letett a Vivicittára: a Talamba ütőegyüttes 
tagjai ajánlották fel, hogy egy zenei szignált 
készítenek a tavasz legnagyobb futóesemé-
nyének rajtjaihoz.

Hamarosan elkészül az új Albert Stadion, amelyről egyre 
több információ lát napvilágot. A létesítmény talán legfon-
tosabb részéről, a játéktérről viszont eddig alig esett szó, 
pedig egy különleges technológiának köszönhetően Ma-
gyarországon egyedülálló füves pályán játszhatnak majd a 
Fradi és az ellenfelek labdarúgói.

A Market Zrt. által épített Albert Stadiont igazi, azaz vetett fű bo-
rítja majd. A talaj egy speciális keverék, amelynek minden alkotó-
eleme hazai anyagokból készült. Az alap egy komposztos homok. 
Egy gyepneveléssel foglalkozó skóciai laboratóriumban számos 
mintát vizsgáltak meg, végül egy Ábrahám-hegyi homokot talál-
tak a legalkalmasabbnak.

Az Angliából érkezett keverőgéppel készítették el a különleges 
polipropilénszálakkal kevert anyagot. A keveréket kifejezetten 
Budapest, azon belül a stadion környékének időjárási viszonya-
ihoz optimalizálták. Ebbe kerülnek a fűmagok, és e különleges 
anyag rövid idő alatt megfelelő gyökérképződést tesz lehetővé. A 
strukturált gyökérsáv jóvoltából javul a vízelvezetés is, így sokkal 
jobban bírja majd a fű a megterhelést, nem szakadnak ki belőle 
darabok. Kíméli a játékosokat, és ennek köszönhetően kevesebb 
lesz a talaj okozta sérülés.

Ez az új technológia Angliából indult hódító útjára, többek kö-
zött a Newcastle, a Hamburg és a Mönchengladbach stadionja 
készült ezzel a borítással. Hazánkban az FTC otthonában lesz az 
első ilyen pálya. A stadion belső világítása képes lesz arra, hogy 
amikor a számítógép vezérelte műszerek jelzik, napoztatni is tud-
ják majd az üzemeltetők a gyepszőnyeget.

Eredetileg augusztusra készült volna el a stadion, de már júliusban 
birtokukba vehetik a Ferencváros sportolói. Jelenleg a belső fes-
tés-burkolás zajlik, májusban pedig a külső tér építése következik. 
Az UEFA képviselője és a FIFA elnökjelöltje is elégedetten nyilat-
kozott a létesítményről, amelyben a Puskás Stadion felújításáig a 
magyar válogatott mérkőzéseinek többségét játssza majd.

A múlt héten az FTC bejelentette, hogy az új stadion üzemel-
tetője a Lagardere Unlimited Stadium Solutions Kft. lesz, amely 
Európa egyik legnagyobb médiakonszernjéhez tartozik.    (M. S.)

szép volt, fiúk!
Az áprilisi férfi szertornabajnokságon, a 
Körcsarnokban három-három aranyérmet 
szereztek az FTC-Ybl Tervező ifjúsági és 
kadet sportolói Fehér Márk, Dudás Nor-
bert, Boncsér Krisztián, Balázs Krisztián 
(kétszer), valamint Tomcsányi Benedek 
révén.

A versenyen búcsúzott aktív sportpá-
lyafutásától a válogatott Rácz Attila, aki 
négyéves kora óta tornázott a Ferencváros 
színeiben. A többszörös magyar és mester-
fokú bajnok, világkupa ezüstérmes tornász 
edzőként szolgálja tovább szeretett sport-
ágát.

Egy másik egykori ferencvárosi sportem-
bert is ünnepeltek a Körcsarnokban. Deák 
Zoltán életműdíjat kapott a tornaszakosz-
tálytól. Ő 1957 és 1968 között tornázott 
a Fradiban, azóta pedig edző a zöld-fehér 
klubban.  

(m)
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Készül az Albert-szobor
Az új Albert Flórián Stadion ékessége 
lesz a névadó 3,5 méter magas szobra. 
A Munkácsy-díjas, szegedi Kligl Sándor 
alkotása az egyetlen magyar aranylabdás 
egyik jellegzetes mozdulatát örökíti meg, 
a lábát a labdára helyező Albertet csípőre 
tett kézzel ábrázolja.

Múlt évben a kiváló szobrászművész, a gye-
rekkora óta Fradi-szurkoló Kligl Sándor azzal 
kereste meg Ferencváros vezetését, hogy az új 
stadion és példaképe tiszteletére szívesen készí-
tene egy Albert-emlékplakettet. Az ötlet kedve-
ző fogadtatásra talált, ám hamarosan már egy 
egész alakos bronzszobor megalkotására kapott 
megbízást a mester.

A három és fél méteres, rendkívül részletgazdag 
szobor egy olyan pózban mutatja be Albert Fló-
riánt, amelyikre mindenki emlékszik, aki látta őt 
játszani. Az alkotó januárban látott munkához, 
és május végére készül el a csípőre tett kezű, lá-
bával a labdára lépő klasszist ábrázoló művel. 
A korábban Fehér Miklóst, Kolonics Györgyöt 
és plaketten Puskás Ferencet is megmintázó mű-
vész maga végzi a kivitelezést, azaz a bronzba 
öntést is. 

(m)

Harsányi-nap
A Harsányi János Szakközépiskola és 
Szakiskola április 16-án tartotta meg ha-
gyományos iskolai napját, amely idén a 
Challenge Ferencváros címet kapta. A Har-
sányi-nap főszervezője, Nagy Attiláné Zsu-
zsa könyvtáros tanár volt, a diákok váltó-
futóversenyen és helytörténeti vetélkedőn 
indulhattak. Az eredmény döntetlen lett a 
9/A és a 9/B osztály között, így közösen 
osztoznak a nyereményben, vagyis mind-
két csoport a tanév utolsó napját osztály-
kirándulásra használhatja fel. A program 
része volt még az intézmény kiemelkedő 
tanulóit, tanárait elismerő Harsányi-díj 
átadása, a foci- és röplabdaversenyek, va-
lamint a logikai és a városismeretei vetél-
kedő is.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2014. évben szabadidő-
sport rendezvények támogatása témakörben pályázatot hirdet. A pályázati felhívás, 
a formanyomtatványok, a kitöltendő nyilatkozatok megtekinthetők és letölthetőek a 
www.ferencvaros.hu honlapról.

Gyerekek a rákbetegekért
A Hospice Alapítvánnyal közösen 
szervezték meg a Nárcisz-futást a 
József Attila-lakótelepen.

Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe 
a rendezvényt, a szemerkélő eső dacá-
ra 200 gyermek mellett több szépkorú is 
részt vett a nyúldombi Nárcisz-futáson. A 
rendezvényt Madocsai Dániel, a Hospice 
Alapítvány képviselője nyitotta meg, aki 
elmondta a gyerekeknek, alapítványuk a 
rákbetegek ápolásával foglalkozik, a nár-

ciszok pedig a tavaszköszöntés mellett az 
ilyen alapítványok jelképei is egyben. A 
szeretetfutás célja, hogy a futók legyenek 

erősek, kitartóak, tud-
janak másokon segíte-
ni, amikor arra szükség 
van, és vigyék a mások 
felé fordulás, a szeretet 
hírét.

Ferencváros alpol-
gármestere, a lakótelep 
képviselője, Formanek 
Gyula az önkormány-
zat részéről köszön-
tötte a résztvevőket, 
és kiemelte, a program 

célja, hogy erősítse a generációk közti 
együttműködést, hiszen az óvodás és isko-
lás csoportok után az idősek is megtették 
a távot. Kifejezte abbéli reményét is, hogy 
ősszel a nárciszhagymák ültetésénél és a 
tavaszi virágzásnál is ismét találkozhatnak 
majd.
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Helytörténeti kvíz
A helyes megfejtést a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu 
címre elküldő olvasóink között 
értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki. Ezúttal a Harsányi iskola 
városismereti vetékedőjén szereplő 
kérdésekből válogattunk.  
(Kapcsolódó cikkünk a 8. oldalon.) 

1. Mi a hivatalos felirattal jelzett elne-
vezése a Fővám téren álló piacnak?
A) I. számú Vásárcsarnok B) Nagycsar-
nok C) Központi Vásárcsarnok
2. A Kálvin téren álló Kálvin-szobrot 
mikor állították?
A) 1996 B) 2000 C) 2004
3. Hány ajtó van a Bakáts téri templo-
mon a főbejáratot nem számolva?
A) 6 B) 7 C) 8

4. Hány szentet ábrázoló mozaikkép talál-
ható a Bakáts téri templom külső falán?
A) 1 B) 2 C) 3
5. A Bakáts téri templom főbejárata felett 
hány kősárkány látható?
A) 0 B) 2 C) 4
6. Melyik szerzetesrend tartja fenn a 

Patrona Hungariae iskolát?
A) a Miasszonyunkról elneve-
zett szegény iskolanővérek B) 
a Boldogasszony iskolanővé-
rek C) a premontrei szerzetes-
rend női tagozata
7. Milyen rendház működik a 
Patrona Hungariae iskola mö-
gött? 
A) a Miasszonyunkról elneve-
zett szegény iskolanővérek B) 
a Boldogasszony iskolanővé-
rek C) a premontrei szerzetes-
rend női tagozata
8. Melyik ütközetért tüntették 

ki Knézich Károly tábornokot?
A) branyiszkói csata B) Komárom vissza-
vétele C) Budavár ostroma

lokálpatrióta

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

János-passió
A Jézus szenvedéstörténetét és halálát megjele-
nítő János-passió 1724 nagypéntekjére készült, 
és először a lipcsei Szent Mihály-templomban 
mutatták be Bach remekművét. Nagyhét első 
napján, április 14-én a ferencvárosiak is hallhat-
ták a tökéletes alkotást a Szent Kereszt Plébá-
niatemplomban. A János-passiót az Ars Longa 
Kamarakórus szólistái (Szili Gabriella, Varga 
Bach Helga, Gavodi Zoltán, Dévényi Judit, Ko-
máromi Márton, Józsa Botond, Viszló István, 
Tomas Selc, Egyed Krisztián) szólaltatták meg 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate 
Fiúkórusával, valamint a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola Kamarazenekarával 
közreműködve. A koncertet Dinyés Soma vezé-
nyelte.

Görög ortodox húsvét
A József Attila-lakótelepi Görögség Házának kertjében 
ünnepelte a magyarországi görög közösség az ortodox 
egyház legfontosabb egyházi ünnepét, a húsvétot.

Idén a keleti ortodox egyházak és a nyugati kereszténység együtt 
ünnepelte Krisztus kereszthalálát és feltámadását. A közös ün-
neplésre háromévente kerülhet sor, ugyanis az ortodox egyházak 
a Julián-naptár szerint, míg a nyugati kereszténység a Gergely-
naptár szerint számolja ki az ünnep időpontját, amely mindig a 
„tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap”.

Ferencvárosban él a második legnagyobb számú görög közös-
ség Budapesten. A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormány-
zat szervesen részt vesz a kerületi és az országos görögség kul-
turális és hagyományőrző munkájában, ezért fontosnak tartotta, 
hogy kivegye a részét a húsvéti ünnepség megrendezéséből is.

A vendégek délelőtt 10 órától gyülekeztek a Börzsöny utcai 
Görögség Házánál, majd a déli harangszót követően Arsenios 
Kardamakis bécsi metropolita tartotta a húsvéti misét, melyen 
részt vett Bácskai János polgármester és Stamatekos Ioannis első 
titkár a Görög Nagykövetség képviseletében.

Az egyházi szertartást követően szétosztották a megszentelt 
kalácsot és tojást, majd a húsvéti asztal jellegzetes ételével, bá-
ránylevessel (magiritsa) és sült báránnyal látták vendégül a je-
lenlévőket.

A görög dallamokról Sarantis Mantzurakis buzuki művész gon-
doskodott, és a szokásoknak megfelelően a rendezvény végéig 
táncoltak és énekeltek a vendégek.

(Kulpinszky Eleonóra)

A Kálvin tér az 1970-es években (forrás: Fortepan)

fotó: Maria Karajorgis
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Bűnmegelőzési előadás 
filmvetítéssel egybekötve

Április 28. 16.00
Előadó: Oláh-Paulon László r. alezredes, a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztályának vezetője 
Közösségi Ház (Toronyház u. 3/b)

Számítógép- és mobiltelefon-
használati tanácsadás

Április 28.; május 5., 12. 14.00 
1. Helyszín: FMK (Haller u. 27.)
Május 8., 15. 14.00 
2. Helyszín: Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola és Gimnázium (Lónyay utca 4–8.)

Orvosi előadás a cukorbetegségről
Április 29. 14.30
FESZ Oktatóterme (Dandár u. 28.)

Számítógép-kezelői tanfolyam
Április 30.; május 5., 7., 14. 15.00
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn.

Természetjárás – Séta a Háros-szigeten
Május 3. 9.00
Találkozás: a 6-os villamos Móricz Zsigmond 
téri végállomásánál

Program: Szigettörténet és séta, majd előadás 
megtekintése az ELTE planetáriumában.

Vízitorna
Május 6. 15.00
Molnár uszoda 
(Mester u. 19.)

Szenior Akadémia 4. előadása
Május 6. 17.00
Sulyok Tamás: Okostelefonok az idősek 
szolgálatában
Ádám Jenő Zeneiskola (Köztelek utca 8.)

Gyógytorna
Május 7. 11.00
Dési Huber Művelődési Ház
(Toronyház u. 17/b)

Nordic walking a Budakeszi 
virágvölgyben

Május 8. 10.00
Találkozás: Lenhossék u. 24–28.,  
az önkormányzat épületének előterében

Orvosi előadás a légzőszervi 
betegségekről és az allergiáról 

Május 8. 14.00
Parajdi Sópince (Vámház körút 11.)

Sorsok, hangulatok filmklub – 
Bolond április

Május 8. 15.00
Pinceszín (Mátyás  u. 7.)
Fábri Zoltán fekete-fehér, magyar tévéjátéka 
81 percben, Krencsey Mariann főszereplésé-
vel.

Szó és Ember irodalmi sorozat
Május 13. 14.00
Börzsöny utcai könyvtár (Börzsöny u.13.)
Topolcsányi Laura: A holló árnyékában
Meghívott vendég: Bencze Ilona Jászai  
Mari-díjas, Érdemes Művész

Gyógytorna
Május 14. 11.00
Ferencvárosi Művelődési Központ 
(Haller u. 27.)

Macska- és állatbarátok klubja
Május 14. 16.00
FMK (Haller u. 27.)

idősügyi programajánló

tavaszi dallamok  
a lakótelepen
A legnépszerűbb zeneszerzők közé tartozik Vivaldi, Dvořak és Mozart – az ő 
dallamaikkal tartottak tavaszi koncertet a Dési Huber Művelődési Házban 
április 23-án, „A teljesség felé” idősügyi programsorozat keretében.

A Tavaszi vonósnégyes pillanatok címet 
viselő rendezvényen közel száz szépkorú 
hallgatta meg Antonio Vivaldi Négy év-
szak című zeneművéből a Tavasz három 
tételét, valamint Antonín Dvořak F-dúr 
vonósnégyesét és Wolfgang Amadeus 
Mozart D-dúr divertimentóját. A Magyar 
Rádió Zenekarának vonósnégyese egy 
évvel ezelőtt is adott tavaszi koncertet, 
azóta immár harmadik alkalommal lépett 
fel a programsorozatban, így az előadás 
kezdete előtt sokan ismerősökként üdvö-

zölhették a zenészeket. 
T. Zuggó Tünde önkormányzati ta-

nácsadó köszöntője után felcsendültek a 
közkedvelt dallamok. A kvartett – Kádár 
István és Gulyás Emese (hegedű), Máté 
Győző (brácsa), valamint Varga István 
(cselló) – magával ragadó játékát Máté 
Győző kommentárjai tették színesebbé. A 
brácsás zenetörténeti és zeneelméleti ér-
dekességeket osztott meg a közönséggel, 
számos más mellett arról is beszélt, hogy 
Vivaldi írt szonettet is a Tavasz tételeihez, 

és hogy a mű má-
sodik tételében 
érdemes figyelni 
a pásztort őrző 
kutya ugatását, 
amit a cselló ad 
élethűen vissza. 
A koncerten részt 
vett Formanek 
Gyula alpolgár-
mester is.

(KM)

piacterek  
a közös térben

A 9.tv Közös tér című műsorának következő 
adásaiban kerületünk piacait látogatjuk vé-
gig. Elsőként a József Attila-lakótelepen, a 
Napfény utca végén, a sportpályán kialakított 
termelői piacot mutatjuk be, ahol megbíz-
ható, jó minőségű, adalékmentes termékek 
várják a lakótelepen élőket: különböző hú-
sok, zöldségek, tejtermékek, virágok, palán-
ták, lekvárok, szörpök, mézek és pékáruk. A 
sorozat következő részében a Ferencvárosi 
Művelődési Központ előkertjében található 
piacot nézzük meg, ami elsősorban a Közép-
ső-Ferencvárosban élők számára kínál vásár-
lási lehetőséget, megbízható termelőktől. Az 
utolsó részben pedig a turisták által is köz-
kedvelt Vámház körúti Vásárcsarnokot ke-
ressük fel, ami már 1897 óta várja a vevőket.

A termelői piacoktól a híres Nagycsarnokig, 
sorozatunkban megismerkedhetnek a termé-
kekkel és a termelőkkel, bepillantást nyúj-
tunk eme fontos közösségi terek: a piacok 
világába.
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Gyerekzsivaj töltötte be az FMk-t
Az immár harmadik alkalommal megrendezett Ferencvárosi Óvodás Sport-
találkozó és Táncház április 16-án délután várta a kerületi ovisokat az FMK 
termeibe. Az önkormányzati fenntartásban működő kilenc óvoda 17 csapattal 
vett részt az eseményen, így közel kétszáz óvodástól volt hangos az FMK ezen 
a délutánon. A gyermekek ügyességi sportjátékokon, sorversenyeken és tánc-
foglalkozáson vehettek részt.

A Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó és 
Táncház az önkormányzat szervezésében, 
Bácskai János polgármester védnökségé-
vel valósult meg. Az eseményt Formanek 
Gyula alpolgármester nyitotta meg, mint 
mondta, a kerület a hagyományoknak 

megfelelően a jö-
vőben is folytatni 
kívánja a találkozó 
támogatását, hiszen 
a gyermekek egész-
séges és tudatos 
életmódra való neve-
lésében a mozgás és 
a csapatjátékok ki-
emelten fontos sze-
repet játszanak.

A találkozón a 
Napfény, a Kereker-
dő, a Csudafa, a Mé-

hecske, az Epres, az Ugrifüles, a Liliom, a 
Kicsi Bocs és a Csicsergő Óvoda csapatai 
vettek részt. A gondos szervezésnek hála 
egy ovisnak sem kellett várakoznia: az 
intézmények blokkokba osztva, felváltva 
követték egymást a programokon. Míg a 

kicsik egy része Bálint Károly zenéjére és 
énekére táncolt, a többiek sorversenyeken 
mérték össze tudásukat.

A közös élmény, amelyen kétszáz óvo-
dás egyszerre vehetett részt, Sikli László 
meseelőadása volt. A nagyváradi költő, 
meseíró két éve költözött Magyarország-
ra, azóta több ezer gyermek és felnőtt hall-
gathatta meg, milyen különlegesen, ízesen 
eleveníti fel a mesék világát. „Laci bácsi” 
varázslata most is működött: kétszáz gyer-
mek figyelte az izgalomtól csendesen, mi 
lesz az Aranyos nevű kisbárány sorsa.

Az egészséges életmódra nevelés jegyé-
ben a szervezők minden részt vevő ovist 
müzliszelettel és gyümölcslével vendé-
geltek meg, valamint a képviselt intézmé-
nyeknek ajándékkal kedveskedtek: egy-
egy futóbiciklit és két-két labdát vihettek 
magukkal.

A Ferencvárosi Óvodás Sporttalálkozó 
és Táncházon részt vett Illyés Miklós ön-
kormányzati képviselő, a Humán Ügyek 
Bizottságának elnöke, valamint T. Zuggó 
Tünde önkormányzati tanácsadó is.

(VB)

közel száz új bölcsődei férőhely
Immár ötödik alkalommal rendezték meg a kerületi „Bölcsődék Nap-
ját” április 22-én. A Leövey Klára Gimnázium dísztermében a szakmai 
program mellett a bölcsődei intézményhálózat jövője is szóba került.

A szakmai továbbképzésen az előadá-
sok a gyermekek táplálkozási módjának 
megváltoztatásáról szóltak; az egész-
séges étkeztetést fontos gyereknevelői 
feladatnak nevezte Lengyel Zoltánné 
egyesített bölcsődevezető, a rendezvény 
egyik házigazdája.

Bácskai János polgármester megnyi-
tóbeszédében a szakmai nap hasznossá-
gára utalva kiemelte, ez az összejövetel 
a találkozást is szolgálja, de a legfőbb 
cél az, hogy a jelenlévők tudása gyara-
podjon. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
kerület a bölcsődei szolgáltatások terén 
is sokat tesz a fejlődésért, mint mondta, 
az elmúlt nevelési évben 68 férőhellyel, 
nagyjából egyharmadával növekedett a 
ferencvárosi bölcsődei alapellátásban 
a helyek száma (a Varázskert és a Ma-

nólak Bölcsődék kibővítésének köszönhetően). A polgármester kiállt a folytatás 
mellett, úgy nyilatkozott: szeretnék, ha a férőhelyek száma tovább nőne, egészen 
addig, amíg az igényeket száz százalékban ki nem tudják elégíteni. Majd hozzá-
tette, hogy 2015-től a törvényi módosítások meg is fogják követelni e célkitűzés 
megvalósítását.            

(zt.)

Népszerű volt a szünidei 
játszóház
Húsvétváró szünidei játszóházzal kedveskedett a 
ferencvárosi gyerekeknek a kerületi művelődési 
ház, az FMK nagycsütörtökön. Volt itt minden, 
ami az ünnephez kapcsolódik. Az egyik helyszí-
nen kézműves foglalkozás zajlott, egyebek mellett 
tojásdíszeket készítettek dekupázstechnikával. A 
gyerekek közösen pingáltak ki egy fejük fölé ma-
gasodó óriási hungarocelltojást. Egy másik terem-
ben hat nyuszi, egy kecskegida és két kis malac 
tűrte a kíváncsiskodók rohamát, és a simogatások 
özönét. A színpadon a bohóctól ajándék járt vers-
mondásért cserébe. A program részeként este élő 
zenés táncházon is részt vehettek a gyerekek. 

(zt.)
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Április 30. 19.30
Halper Hendrix Experiment – 
Nemzetközi Jazznap  
Magyarországon
koncert
Halper László gitár, Fekete István 
trombita, Kosztyu Zsolt basszus-
gitár, Hajas László dob
Belépő: 800/400 Ft
If Café (Ráday u. 19.)

Május 3. 9.00
Lego játszóház és börze
FMK (Haller u. 27.)

Május 6. 10.00
Mosolygó Alma ovis színházi 
bérlet
Robin Hood – zenés mesejáték
A Szabad Ötletek Színháza 
előadása
FMK (Haller u. 27.)

Május 6. 17.00
A globális felmelegedés 
következményei
Nem csak éghajlatváltozás 
Tudományos előadás
Loksa Gábor egyetemi tanár 
tudományos előadása
FMK (Haller u. 27.)

Május 7. 10.00
Csengő Barack ovis színházi 
bérlet
Holdbeli csónakos – élő zenés 
kalandjáték
FMK (Haller u. 27.)

Május 8. 17.00
Anyák napja az irodalomban
József Attila Irodalmi Szalon
Kortárs költőnők, írónők estje
Közreműködik: Tóth Krisztina és 
Kiss Judit Ágnes
FMK (Haller u. 27.)

Május 9. 19.00
Alexandre Breffort – 
Marguerite Monnot: Irma,  
te édes 
Bemutató
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Május 11. 9.00
Fotóbörze
FMK (Haller u. 27.)

Május 12. 10.00
Hangszerbemutató óvodá-
soknak a MÁV Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével
FMK (Haller u. 27.)

Május 13. 10.00
Szóló Szőlő ovis színházi bérlet
Makktündér csodái, avagy Cit-
romka kalandjai – zenés bábjáték
Az Ametist Bábszínház előadása
FMK (Haller u. 27.)

Emléktábla-avatás  
Zsudi József tiszteletére
Az egy éve elhunyt Zsudi 
József színész-rendezőnek 
állított emléktáblát születésé-
nek 91. évfordulóján, április 
16-án özvegye, Bittera Judith 
Ferencváros Önkormányzatá-
nak támogatásával. A Tompa 
utca 20. szám alatti egykori 
lakóházánál barátok és kollé-
gák emlékeztek. 

Jelen volt Bácskai János 
polgármester is, aki megem-
lékezett arról a véletlen, ám a 
művész életét tekintve jelké-
pes összefüggésről is, hogy 
Zsudi születésnapja a holo-
kauszt magyarországi áldo-
zatainak emléknapja is egyben. A polgármes-
ter beszédében kiemelt néhány meghatározó 
életrajzi momentumot, így például azt, hogy a 
„méltatlanul elfeledett üldözöttek színházánál 
(az állás nélkül maradt zsidók megsegítésére 
létrehozott Goldmark Színház – a szerk.) kezd-
te pályafutását 1940-ben”, majd túlélte azt, 
amikor a náci megszállás alatt a „Láthatatlan 
Színház” közel fele odaveszett. 

Ez mély nyomot hagyott későbbi munkássá-
gán, amit nagyrészt a Vidám Színpad rendező-
jeként végzett, vallotta Gajdó Tamás színház-
történész, aki szerint ugyanakkor a pesti humor 
jeles képviselőjeként előszeretettel öntötte 
tréfás formába kritikai mondanivalóját. Az 
1968-ban Jászai Mari-díjjal kitüntetett művész 
emléktábláját Bittera Judith és Bácskai János 
leplezte le.

terápia és önkifejezés  
a művészet erejével
A Tárt Kapu Galéria új tárlata, a Ferencvárosi anzix a művészeten keresztül össze-
kapcsolja az esélyegyenlőséget különböző más területekkel. A kiállítás megnyitóját 
április 24-én tartották Bácskai János polgármester fővédnökségével.

A Ferencvárosi anzix – Női art brut művé-
szek című tárlaton a Merényi Gusztáv Kórház 
Gyógyító célú Foglalkoztatójának alkotói, 
köztük a kerületben működő Táblás Átmeneti 
Szálló és Nappali Melegedő lakói is bemutat-
koztak. A művészek – Balassa Mária, Haj-
dúné Bojtörő Mária, Lábas Lajosné, Szőrös 
Viktória, Tompa Mária, Willmann Edit Teréz 
– olyan marginális helyzetben élő ferencváro-
si lakosok, akik valamilyen életesemény ha-
tására kezdtek el alkotni, és az art brut öntaní-
tó módszerének segítségével, képeik erejével 
nemcsak elindultak a gyógyulás útján, hanem 
meg is mutatják szűkebb és tágabb közösségüknek a magukban őrzött értékeket. A látogató a 
falon olvasható vallomásaikon keresztül kerülhet közelebb világukhoz. 

– Ferencváros több, a társadalom peremén élő művésznek szolgált otthonául, például József At-
tilának – hangoztatta T. Zuggó Tünde önkormányzati tanácsadó nyitóbeszédében. Majd idézte a 
költő Eszmélet versének sorait, amelyek tökéletesen visszaadják az alkotás és a terápia viszonyát: 
„Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend”. Az egy-
begyűlteket Sajó Ákos önkormányzati képviselő köszöntötte, majd Zakar Gergely, a BMSZKI 
Táblás Átmeneti Szálló és Nappali Melegedő intézményvezője, aki a szálló és a galéria egymás 
segítésén alapuló munkakapcsolatát méltatta.                                                                                  (KM)
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kérdezhették az orvost
Ferencváros idősügyi koncepciójának 
keretében egészségnapot szervezett 
az önkormányzat április 22-én az 
Ifjúmunkás utcai Mozgásszervi és 
Rehabilitációs Központba.

A központban ezen a délelőttön orvosi ta-
nácsadás működött a szív- és érrendszeri 
betegségek, a nőgyógyászat, valamint az 
urológia területén. A szűrésekkel is számos 
igényt kielégítettek. Az olyan egyszerűbb, 
hétköznapibb vizsgálatok mellett, mint a 
vércukor-, koleszterin- és vérnyomásméré-
sek, a bonyolultabb csontritkulásméréssel 
és testanalízissel is hamar végeztek – hála 

a modern eszközöknek. Szinte senki nem 
hagyta ki a gyógytornász által vezetett cso-
portos tornát, amelyen nyújtó, egyensúly-
javító és erősítő gyakorlatokat egyaránt 
végeztek. (A kerület-
ben egyébként több 
helyszínen is zajlik 
rendszeres, ingyenesen 
igénybe vehető gyógy- 
és vízitorna – lásd „A 
teljesség felé” prog-
ramajánlót.)

Az egészségnapon a 
látogatóknak kézmű-
ves foglalkozásra és 

egészséges falatok kóstolására is lehetősé-
gük nyílt, valamint megismerkedhettek a 
könyvtár nyugdíjasoknak szóló ajánlatai-
val.                                                     (Zita)

kullancsveszély
Ahogy melegszik az idő, beköszönt a kullancsszezon is, ami 
nem csak a kirándulók, természetjárók számára rejteget 
veszélyeket, az apró élősködők ugyanis a parkokban, ját-
szótereken, városi kertekben éppúgy megtalálhatók, mint 
az erdőkben, így házi kedvenceink, kutyáink is veszélyben 
lehetnek.

A kullancsok vérszívók, de vérszívásukat megelőzően meglehető-
sen aprók, ezért nehéz őket megtalálni, felismerni. Azért bajos el-
távolítani őket, mert szinte „bebetonozzák” szájszervüket az ember 
vagy a parazitált gazdaállat bőrébe. Ekkor, a vérszívás folyamán 
juttatják be a különböző kórokozókat.

A kullancscsípés elkerülése érdekében – ha csak lehet – hosszú 
nadrágban kertészkedjünk vagy menjünk kirándulni. A nadrágot 
tűrjük a zokniba, a trikónkat pedig a nadrágba. A hosszú hajúak fog-
ják össze a hajukat, viseljék kontyban vagy sapka alá tűrve. 

Ha az óvintézkedések ellenére mégis megcsíp bennünket a kul-
lancs, akkor minél előbb érdemes megszabadulni a kellemetlen 
élősködőtől, hiszen nem tudhatjuk, hordozza-e például a Lyme-kórt 
vagy az agyvelőgyulladást okozó vírust.

Az eltávolításkor semmiképp se alkalmazzunk krémeket, olajokat, 
és ne nyomkodjuk a parazitát, mert ezekkel csak növeljük a fertő-
zés valószínűségét. Ehelyett célszerűbb kullancseltávolító csipeszt 
vagy kanalat használni, mivel az eszköz segítségével könnyebben 
és a fertőzés kockázatát minimalizálva távolíthatjuk el.

Abban az esetben mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha valami-
lyen tünetünk, panaszunk van, például a csípés helyén koncentri-
kus köröket, illetve piros foltot látunk, ha izom- és ízületi fájdalom, 
esetleg komoly fáradtság jelentkezik.

Nem árt minden kirándulás és szabadban eltöltött nap után ala-
posan átvizsgálni magunkat – és erre mihamarabb a gyerekeket is 
rászoktatni. Fontos az alaposság, hiszen a kullancsok leginkább ott 
szeretnek ránk kapaszkodni, ahol a legkevésbé vesszük észre: első-
sorban a lágyabb bőrrészeket kedvelik, mint az ágyék, hónalj, térd-
hajlat, törzs, de a hajas fejbőr is gyakori előfordulási helyük.

a jó baktérium nem ellenség
Az immunrendszer úgy működik, mint egy sportoló, aki 
minél többet edz, annál erősebb. A fertőzéseket könnyeb-
ben megkapjuk, ha szervezetünk legyengült. Ez azonban 
nemcsak az immunrendszeren múlik, hanem a másik két 
védelmi zóna, a bőr és a bélflóra állapotán is.

Köztudott, hogy az antibiotikumok nem csupán a betegséget 
okozó baktériumot, hanem a jótékony bélbaktériumokat is pusz-
títják. Ha a kúra nem tart sokáig, a bélflóra pár nap alatt önmagá-
tól regenerálódik. Más a helyzet, ha valaki hosszú ideig és több-
féle antibiotikumot kénytelen szedni, mert ezzel megbontja a 
bélflóra (és egyéb testtájai flórájának) normális összetételét, ami 
olyan, mint az erdőnek a tarvágás. Vagyis a bélben tömegével 
semmisülnek meg baktériumcsoportok, ennek következménye-
ként pedig a szervezet védtelenné válik, így olyan fertőzéseket 
is elkap, melyek miatt a hétköznapi állapotában nem betegedne 
meg.

Sokan hiszik, hogy egészségük záloga az állandó fertőtlenítés, 
a steril környezet elérése. A túlsterilizálás viszont nem feltét-
lenül jó, mert akik így élnek, azoknak a szervezete nem szo-
kik hozzá a fertőződésekhez. Így történhet meg, hogy azonnal 
megbetegednek, amint olyan helyre mennek (tömegközlekedés, 
munkahely, külföld), ahol a megszokottól eltérő mikroflórával 
találkoznak, mert nem alakul ki a megfelelő ellenálló képessé-
gük.

Dr. Barcs István, a Semmelweis Egyetem ETK Epidemioló-
giai Tanszékének vezetője óva int attól mindenkit, hogy anti-
bakteriális kozmetikumokat használjon, mert ezzel tönkreteszi a 
szervezet elsődleges védelmi vonalát, a bőrt. A tisztálkodás már 
önmagában is mechanikusan eltávolítja a szennyezéseket, ezzel 
együtt csökkenti a baktériumok számát, de kémiailag csökken-
ti a verejtékből származó antimikrobás hatású sók, zsírsavak 
mennyiségét is. Ha mindez folyamatos fertőtlenítéssel egészül 
ki, még a védő baktériumréteg is eltűnik, megnyitva az utat a 
fertőzések előtt.
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Gasztronómiai verseny
Ígéretes jövő előtt állnak az április 10–12. 
között kerületünkben megrendezett 34. 
Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Ver-
seny résztvevői, fogalmazta meg egyönte-
tűen a hazai vendéglátószakma krémjéből 
álló szakács-, cukrász- és pincérzsűri. Az 
idei menüsorok, dísztorták és terített aszta-
lok a századforduló gasztronómiáját idéz-
ték. A magyar csapatok versenymunkáinak 
nagy részét az idén 130 éve született Gun-
del Károly ihlette. A zsűri – a mai trendek 
mentén – mindhárom szakterületen a „ke-
vesebb több” elvére hívta fel a versenyzők 
figyelmét, és számos hasznos trükkel látta 
el a jövő cukrászmestereit és sztárséfjeit.

Tíz csapat diákjai versengtek a vándor-
serlegért, 4 magyar és 6 külföldi szakiskola 
képviseltette magát. Cukrász kategóriában 
Semmering (Ausztria), szakács és pincér 
kategóriában, valamint az összesített ver-
senyben a dán Aalborg város vendéglátó-
iskolájának csapata nyert. A vetélkedőt 
szervező és lebonyolító Ecseri úti Gundel 
Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola cukrásztanulója (Nagy 
Nikolett) 5. helyezést, pincértanulója 
(Kajtor Richárd) 2. helyezést, szakács-
tanulói pedig (Kiss Krisztián és Ferencz 
Ákos) 5. helyezést értek el. Versenymunká-
ikat Gundel János és felesége 34. házassági 

évfordulójára rendezett vacsora menüsora 
ihlette, melyet a vetélkedőt lezáró díszva-
csorán megjelent vendégek meg is kóstol-
hattak a többi versenymunkával együtt. A 
különleges gasztronómiai élvezetet a Bu-
dapesti Operettszínház művészeinek elő-
adása fokozta tovább.

tojásfestőműhely a termelői piacon
Nemcsak vásárolni, hanem festeni is lehetett a tojást ápri-
lis 12-én a József Attila-lakótelep melletti termelői piacon. 
A látogatók kétfajta technikával is megismerkedhettek.

A minőségi termelői áru mellett egy különleges meglepetés is vár-
ta a szombati piacon az érdeklődőket; húsvét előtt egy héttel a 
tojás díszítésének módjait sajátíthatták el a kitelepült műhelyben. 
Tankó Anna népművész a tojásírással ismertette meg a felnőtte-
ket és gyerekeket egyaránt. Először a forró méhviaszba mártott 
írókával megírták az erdélyi motívumokat, majd a festékbe mártás 
után száradni hagyták. A hagyományos módon készült tojások-
ról ezt követően rezsón melegített ronggyal letörölték a viaszt, 
azonban egy olyan különleges 
módszert is megtapasztalhattak, 
amikor a viaszmintát aranyporba 
mártották. Anna néni elmondta, 
ez nem része a tradíciónak, csu-
pán az a célja, hogy tetsszen a 
gyermekeknek.

A technikai kivitelezés mel-
lett a tojásokon megelevenedő 
hitvilágról is sok érdekességet 
megtudhattak a jelenlévők Anna 
nénitől, aki az erdélyi Gyimesben 
tanulta még nagymamájától és 
anyukájától a mindennapi művé-

szeteket. Akkor még ismerték a szokást, és az élet szerves része-
ként gyakorolták azt. Az érdeklődők megtudhatták például, hogy 
minden motívum jelentést hordoz: a lányok régen így üzentek a 
legényeknek. Fény derült arra is, hogy ennek az időtöltésnek ren-
delt ideje nagypénteken három órakor, Jézus halálának időpontjá-
ban volt. Eleink ugyanis úgy tartották, hogy az ebben az időpont-
ban végzett munka megszentelődik, az ekkor mondott ima pedig 
sokszorosan meghallgattatik.

Egy másik eljáráshoz, a berzseléshez Vincze Attiláné Hédi, az 
önkormányzat munkatársa adott készséges tájékoztatást. Ennek 
menete a következő: kis különleges formájú levelet tépünk, majd 
megnedvesítve a tojásra illesztjük azt, ezt harisnyába tekerjük, 

befőttesgumival szorosan rögzít-
jük majd festőlébe tesszük. Ami-
kor kivesszük, nincs más hátra, 
mint a disznózsírral vagy a sza-
lonnabőrrel való megkenés.

Mindkét módszer iránt nagy volt 
az érdeklődés, a szemfüles részt-
vevők még Bácskai János pol-
gármestert is felfedezhették a to-
jásfestő asztal mellett. A hazafelé 
induló arcokra pedig nem tojásíró, 
hanem az alkotás eredménye írta 
az elégedettséget.                                         

(zt.)

a szakma sztárjai
38 szakma tanulói versengtek egymás-
sal az április 14–15-én lezajlott, 7. al-
kalommal megrendezett Szakma Sztár 
Fesztiválon. A vendéglátós kategóriá-
ban két IX. kerületi diák is elhozhatta 
az aranyérmet, mindketten az Ecseri úti 
Gundel Károly Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Szakképző Iskola tanulói. 
A felszolgálók között Török Bettina, 
míg a szakácsok között Ruff Dávid bizo-
nyult a legjobbnak. A gundeles diákok 
és felkészítő tanáraik idén is kitettek 
magukért, hiszen a felszolgálók verse-
nyében az első helyezés mellett a 2. és 
4., a szakácsok versenyében az arany- 
mellett az ezüstérmet is a kerületi szak-
képző intézmény diákjai vehették át, a 
cukrászok között pedig a 4. legjobbnak 
bizonyultak.
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Szegvári Ákos 2013. 
március 15-én érkezett, 
a fotón 11 hónapos.

Fullo István Dragoljub 
2013. december 11-én szüle-
tett, a képen 2 hónapos.

FEREncVáROSI GólYAhíR

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat. 
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Kiss Andrea fotójának címe: Lenyomatok

Bálint Bertalan 2014. március 
7-én jött a világra szülei és test-
vére, Márton nagy örömére.

Sálek Patrik kishúga, 
Anna 2013. november 12-
én született.


