
OtthOn, várOs

www.ferencvaros.hu 2011. május ingyenes havilap
FerencvárOs

KörKérdés  
Ferencvárosról

Interjú 

Martos dániellel

Zsolnay-cserepes csodaház
deMjén Ferenc

városa



nyárI Kultúrpezsgés 
Ferencvárosban!

A Bakáts tér
Élvezd a nyarat és a jó társaságot! Gyere ki a térre! Május végétôl szeptember közepéig kellemes pihenôhelyekkel, 
programokkal, csenddel és nyugalommal, ismerôsökkel és ismeretlenekkel, váratlan és izgalmas eseményekkel vá-
runk a Bakáts térre.

A programok ingyenesek! Szervezô: FMK és Intézményei. 
Keresd a friss információkat honlapjainkon: www.fmkportal.hu • www.kultucca.hu • www.ferencvaros.hu

Ferencvárosi Fesztivál – 2011
06. 10., péntek
15.00 Vackarádió (Rutkai Bori és 

zenekarának gyerekkoncertje)
19.00 Ez a Divat – plays jazz
20.30 Fatima Spar & The Freedom 

Flies (A-TR)

06. 11., szombat 
19.00 Komolyzenei matiné magyar 

és európai zeneszerzôk mûveibôl
20.30 Hot Jazz Band-koncert

06. 12., vasárnap
19.00 Butterfly Effect (Magyar Bori, 

Kardos Dani, Vázsonyi János, Döme 
beatbox)

20.30 Szabó Sándor akusztikus 
gitárkoncertje

06. 13., hétfô
19.00 Erdôdy Kamarazenekar kon-

certje
20.30 Muzsikás-koncert

Helyszín: Bakáts tér

csütörtöki kultséta 
18.00–20.00 Június 9-tôl egész nyá-
ron át a Kálvin tértôl a Mester és a 
Tompa utcán át színes élménysétára 
invitálunk mindenkit! 

A szerda a gyerekeké!
Június közetpétôl egész nyáron át 
játszótéri programok a József Attila- 
lakótelepen, a Lenhossék utcánál, és a 
Markusovszy téren! Gyerekszínházak, 
parkmuzsika, foglalkozások!
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Pünkösd királysága
Antall István

Amikor a mulandó is állandóvá válik, az a pünkösd. 
A  természet már nem bír magával, még az ébredô 
város mindennapi zörejei alól is kihallatszik a párke-
resô madarak éneke a Ferenc téren, a József Attila-la-
kótelep fái között, a Duna-parton, de még a Mester 
utca forgalmában is, ahol egy-egy hajnali órácskára 
erdôt-rétet képzelhet az ott lakó. Ilyenkor az aszfal-
ton is füvet nyírna az ember, mert a repedésekbôl elô-
kandikál a természet, képes kivirágozni a macskakô, a 
villamos sínpárja közötti sáv. Néhány napra mese lesz 
a valóság. Minden esztendôben (ha a naptár szerint 
némileg ide-oda vándorolva) egy napra annak is jut a 
Szentlélek ünnepébôl, aki nem kötôdik a vallások egyi-
kéhez sem. A tavaszt és a piros betûs ünnepet min-
denki megkapja.

A pünkösdi királyság, bár a közbeszédbôl már 
némileg kikopott, mégiscsak a könnyen szerzett és 
könnyen elveszíthetô siker fogalmával azonos. A fal-
vak hagyományai szerint csak egy esztendeig járt az 
ingyenkocsma, a bálok elsô tánca, a vásárokon a leg-
szebb portéka annak, aki a legények közt a legerô-
sebb, a legjobb lovas s a legügyesebb játékos. A pün-
kösdi királyság egy évig tartó ajándékait tartós sikerre 
lehet fordítani. Példa erre Jókai Kis Miskája, aki addig 
kártyázik földesurával, míg nemességet, gyûrût, va-
gyont, rangot vásárolhat a nyereményen, s az „Egy 
magyar nábob” sem veszi rossz néven a társadalmi fel-
emelkedésre törekvés e leleményességét.

Csakhogy egy városrész, egy kerület élete nem 
lehet mindössze egy ember egy meghatározott idô-
re szóló kihívása. Az itt élôk nem címet, rangot, ha-
nem feladatot adnak azoknak, akiket maguk közül 
választanak, s ez a megbízás nem ünnepi alkalmakra 
szól, hanem a mindennapi mûködés és a megélhetés 
biztonságát, élet- és munkalehetôségeink bôvülését, 
lakókörnyezetünk és a városrész természeti adottsá-
gainak helyreállítását, vizeinek, talajának tisztulását, a 
fenntartható fejlôdést célozza. Kell a csoda pünkös-
dön innen és túl.

Ferencváros, 2011. május (XXI. évfolyam 8. szám), ingyenes havilap
Felelôs kiadó: a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ igazgatója. Felelôs szerkesztô: Antall István.
Olvasószerkesztô: Deutsch Kornélia. Reklám és hirdetés: Lantos Anikó. Szerkesztô: Zalán Klára.
Tördelés, nyomdai elôkészítés: LA4 Média Kft., Komlós Andrea. Titkárság: Halász Brigitta.
A szerkesztôség címe: Ferencvárosi Mûvelôdési Központ, 1096 Budapest, Haller utca 27.
Telefon: 216-1300, 476-3410, fax: 218-7909. E-mail: ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu.
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztôségünk elektronikus és hagyományos levélcímén.
Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.
Az újságban megjelenô írások tartalma nem feltétlenül azonos a szerkesztôség álláspontjával.
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Innen-ide / szóló

P. Horváth László író 

A nevem elôtti P. arra emlékez-
tet, hogy nem a Ferencváros-
ban születtem, hanem Pápán. 
Odaköt a gyermekkorom, on-
nan vittek el ’44-ben zárt va-
gonban. Hadifogságból oda, 
a pápai Perutz-gyárba tértem 
vissza, hogy munkásként tanul-

jak tovább. Ilyen elôzmények után életem nagy ré-
szét – az elmúlt negyven évet – abban a kerületben 
töltöttem, ahol József Attila született. Itt nôttek fel 
gyermekeim, itt születtek írásaim, ezekhez a folyton 
változó, mégis állandó utcákhoz köt a sok-sok emlék 
és tapasztalat.

Demjén Ferenc énekes,  
basszusgitáros, szövegíró 

Mindenhol laktam már Buda-
pesten, de ferencvárosi ottho-
nomat szeretem a legjobban. 
Valójában vidéken élek, a Fe-
rencvárosban a próbák, koncertek idején lakom, a 
Duna-parton. Ha kinézek az ablakon, gyönyörû pa-
noráma tárul elém, már a zaj sem szûrôdik fel az 
emeletre, nagyon nyugodt a környezet. Ehhez hoz-
zájárul, hogy a környezô diszkókat bezárták. Néhány 
éve még elviselhetetlen volt az éjszakai zaj, amelyet 
ezek a helyek „okádtak” magukból, ugyanis itt nem 
zene szólt, csak dübörgés. A mostani ferencvárosi 
kulturális lehetôségek viszont tökéletesen kielégíte-
nek. Itt van nekünk ez a nagyszerû Ráday utca, az 
éttermek, a közösségi terek, itt mindig történik va-
lami. Remélem, az általam is támogatott új kerületi 
vezetés is felismeri, hogy ezt ki kell használni.
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Balina Bálint diák 

Bokréta utcai lakosként nagyon 
élvezem, hogy karnyújtásnyira 
van minden, amire szükségem 
lehet. A Teleki Blanka Szakkö-
zépiskola, ahová – milyen meg-
lepô! – örömmel járok, tényleg 
csak egy ugrásnyira van. Bár 
nem vagyok öreg, mégis emlék-

szem arra, hogy milyen volt ez a környék a lepat-
tant Ferenc térrel, és milyen most, amikor már hely-
rehozták. Az élhetô, kedves, jó hangulatú utcákon 
és tereken a legkisebbek ugyanúgy megtalálhatják 
a biztonságos játszótereket, ahogy az idôsek a nap-
sütötte padokat, ahol pletykálni lehet. Ilyenkor ta-
vasszal gyakran érzem, hogy a levegô is jobb, mint a 
város más részein.

Végh Györgyi egyetemista 

Heteket el lehet úgy tölteni, 
hogy az ember ki sem mozdul 
a kerületbôl, s ugyanakkor olyan 
emberléptékû az egész, hogy 
gyakorlatilag BKV-bérletre sincs 
szükségem. A Ráday utca akár az életem tengelye 
is lehetne, alkalmat ad bulizásra ugyanúgy, mint fel-
töltôdésre: a környék galériáiban a legizgalmasabb 
kortárs képzômûvészek munkái várnak, a kerület 
színtársulatai is mintha a jövôt vizslatnák, nincs meg 
bennük az a kényszeres áporodottság, amely a ha-
zai színházakban oly gyakori. A nagyobb léptékû 
programokhoz elég egy séta, hiszen a Mûvészetek 
Palotájában jól megfér az öregek zenéje mellett a 
könnyûzene is. Imádom a ferencvárosi tavaszt, a ki-
ülôs helyek sokaságát, a lazaságot, amelyrôl koráb-
ban azt gondoltam, hogy mediterrán jellemzô.

Dr. Gencsev Plámenné,  
a József Attila Általános  
Iskola igazgatója 

Bár a VI. kerületben lakom, 
mégis ferencvárosi lokálpatrió-
tának mondhatom magam, hi-
szen több mint három évtizede 
a kerülethez köt a munkám. 
Pályakezdô pedagógusként 
a kerületben kezdtem, s lassan két évtizede intéz-
ményvezetôként is ideköt minden öröm és gond. 
A ferencvárosiak büszkék lehetnek arra a munkára, 
amelyet a hagyományok megôrzésének érdekében 
végeznek. Nem véletlen az sem, hogy sokan „iskola-
kerületként” emlegetik a fôvárosnak ezt a részét, és 
ezek az iskolák – a diákok és a pedagógusok is – ko-
moly részt vállalnak az értékôrzésbôl és az érték-
teremtésbôl. Kedves volt nekem a régies városkép, 
szerettem azt a Mester utcát, amelyben összeértek 
az út fölött a fák, de az is tetszik, amivé lett a fejlesz-
tések, újítások, építések során.
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– Hogyan s mikor vette fel a fonalat?
– A Leövey Klára Gimnáziumban szerzett érettségi környé-

kén éreztem meg, hogy politikaéretté váltam. A helyi Fidelitas-
ban, esélyt kaptam arra, hogy komolyan tájékozódjam, legyenek 
megalapozott elképzeléseim a világról. Ezen közösségi vállalások 
nyomán volt szerencsém bekerülni a magyar Országgyûlésbe, 
Szijjártó Péter mellé gyakornoknak, aztán átkerültem a Fidesz 
alelnöki kabinetjébe, ahol Pelczné Gáll Ildikó mellett tevékeny-
kedtem, és innen 2006-ban jöttem vissza a kerületbe, ahol egyéni 
képviselôvé választottak, amit aztán 2010-ben megismételtem.

– Az országos, hosszú távú elvi ügyekhez hogyan viszo-
nyul a helyi politika?

– A hasonlóság a nagypolitikához, hogy fontosnak tartanánk 
egyfajta kiszámíthatóságot, valami közösen elfogadott rend 
helyreállítását. Ez természetesen nemcsak a közbiztonságot je-
lenti, hanem a zöld területek gondozását, a tisztaságot, a parko-
lást, a nyári vendéglátás kitelepülésének ügyét is, egészen odáig, 
hogy szeretnénk, ha a zebrák zöld-fehér sávokból állnának a ke-
rület területén. A polgármesteri hivatalban remek szakemberek 

Egyéni képviselô – 
közösségi elvek
Martos Dániel emberi kapcsolatai

Antall István

A Martos családban régi hagyomány a klasszikus közélet iránti aktív érdeklôdés. Az elmúlt nyolcvan-száz év során 
a piarista rendfônöktôl az egyetemi tanárig számos, legalább helyi közszereplô található szûkebb rokonságukban, 
mondhatni: familiáris örökség a közéletiség. Az elmúlt negyven-ötven év azonban az ismert történelmi körülmé-
nyek miatt megszakította ezt a sort.
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állnak mögöttünk, akik olyan háttéranyagot adnak a kezünkbe, 
amely hiteles és mégis érthetô az átlagember számára is. Hasz-
nosságukat a bizottsági és a polgármesteri döntések elôkészítése 
is igazolja.

– A Duna-part és Belsô-Ferencváros már sikertörténet. 
Ám a Soroksári út, az elhagyott ipartelepek környezeti kocká-
zataikkal, a rendezô pályaudvar komoly kihívás.

– A Millenniumi Városközpont a befejezése felé tart. Jó esély-
lyel számíthatunk az új budapesti kongresszusi központ meg-
épülésére a Nemzeti Színház és a Mûvészetek Palotája mellé. 
Az egyik legnagyobb ingatlanfejlesztô, akinek ferencvárosi köz-
pontú a vállalkozása, elindítja a Lágymányosi hídtól délre esô 
területek rehabilitációját. A soroksári Duna-parton egy nagy és 
egyedülálló építkezés indul, amely a város legszebb és legérté-
kesebb vízparti területe lehet. A rendezô pályaudvart száz évvel 
ezelôtt kezdték építeni zöldség- és gyümölcsöskertek helyére. 
Az egykori vágányrendszer szerepét már jó harminc éve átvet-
te a szolnoki rendezô pályaudvar. A rendszerváltás óta próbál-
kozunk a terület újrahasznosításáról tárgyalni, mert hatalmas 
ingatlanfejlesztési lehetôséget rejt, persze alapos kármentéssel, 
hiszen a szállítások hordalékának egyszázada rakódott itt le. 
A környezetvédelmi szakértôknek lesz munkájuk. Talán ebben 
a ciklusban van elôször esély arra, hogy partnerekre találjunk, 
de a MÁV ezer gonddal küzdô, szakágakra tagozódó vállalkozás. 
A dolog nem lesz egyszerû, de mi nagyon szeretnénk elôrelépni.

– És a legnagyobb sebhely, a Kálvin tér?
– A kétszintû önkormányzatiság egyik állatorvosi lova. 

A Kálvin tér fôvárosi terület, a metró építése esélyt teremtett 
volna a közterek felújítására, ám a költségvetés visszafogása 
minden reményünket szertefoszlatta. Azt a kis zöld területet is 
mi erôltettük, mert különben egy kôtenger lett volna a tér. Mi a 
századelô vagy a harmincas évek hangulatát hoztuk volna vissza 
a Danubius kúttal (amely most az Erzsébet téren áll), nem sike-
rült. Vannak kétségeim, hogy hogyan alakul, hogyan illeszkedik 
majd a városképbe az új Kálvin tér, ha kész lesz. 

– Mi az, amiért kardot rántana? Vannak-e személyes, jó 
értelemben vett mániái?

– A Ferencvárosi Torna Club ügye mindig érdekelt, és ben-
ne a nôi kosárlabda, amely végre néhány éve újjászületett. 
A szakosztály visszakapaszkodott az NB I.-be. Több száz gyer-
mek sportol az együttes címeres mezében. Büszkék lehetnek a 
szülôk, akiknek itt játszanak, fejlôdnek a gyermekeik. Fo
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A vendéglátás 
esélye   

Tallián Hedvig  Ráday utca – a föld alól 

hány göröngyön át vezet az út a világhírû, a magyar konyha helyi legendáját fölváltó 
Michelin-csillagig? – kérdezhetném a magyar vendéglátó-hagyomány önjelölt kriti-
kusaként is, de maradok a városlakó, tömegközlekedô, a zebrán botladozó, aki to-
ronyiránt igyekszik megközelíteni a legendát, a Ráday utcát. A Michelin-csillaghoz el 

lehet jutni a föld felszínén vagy aluljárón át, de metróval, busszal, villamossal is. S bár Budapest 
turisztikai szempontból fontos utcája ad otthont e csúcsgasztronómiai helynek, a környezet ellent-
mondásos.

A felszínen a metróépítés elkerített óriás gödre és az abból meredezô toronydaru rontja a képet. 
A Kálvin téri aluljáróban pénzt kunyeráló koldus s olcsó édességek árusa küzd a létért. Keresetlen 
közvélemény-kutatásba fogok, hogy vajon tudják-e az aluljáró polgárai, hogy tôlük kôhajításnyira 
csúcsétterem fogad vendéget. Az újságoskisasszony a kérdésre, hogy tudja-e, hol van a Costes, ér-
tetlenül, tágra nyílt szemekkel néz rám. Igyekszem fogódzót adni neki: tudja, a Michelin-csillagos 
étterem! Ettôl végképp zavarba jön. Hátrakiált a kollégáknak:

– Tudjátok, hol a Costes étterem?
Hosszas bizonytalankodás után a fônöknek tûnô alak megszüli a választ:
– Igen, itt van a Ráday utcában. 
– Járt már ott? – érdeklôdöm. 
– Dehogy! Az nem az én pénztárcámnak való hely – mondja szelíd, lemondó mosollyal. 
Az egyik lépcsôfeljáró mellett belépek a kis zöldségeshez, az ürességtôl ásítozó polcok közé. Ne-

hezen viselem a tényt, hogy ez a 21. század Budapestjének kínálata. Harmincöt körüli férfi ücsörög 
a pult mögött. 

– Tudja, hol van a Costes, a Michelin-csillagos étterem? 
– A Costes? – kérdez vissza, lassítva, mintha kivárná, hogy eljusson az agyáig a kérdésem. 

Ugyanilyen tempósan magyarázza, hogy valahol itt fönn, a Ráday utcában, de pontosan ô sem tud-
ja, mert még nem járt ott, de látta a tévében, amikor megkapták a csillagot, hogy milyen adagokat 
adnak, náluk! – Ott csak a szépség számít! Nem? – kérdez vissza.

Kérdését figyelmen kívül hagyom, másra terelem a szót:
– Elég üresek a polcai! 
– Ha tele lennének a polcaim, ugyanilyen lenne a forgalom. Tizenegy évig napi két-háromszáz-

ezer forint volt a bevételem, de amióta fölrakták a zebrát, csak azok jönnek le, akik metróval járnak. 
Jó, ha napi harmincezerért tudok árulni. Rövidesen le fogom húzni a rolót.

Elköszönök, és felmegyek a felszínre. Átmegyek a Ráday utca oldalára, elhaladva az elkerített 
építkezési vakondtúrás mellett, beérek a Ráday-torkolatba, ahol a napsütötte járdán a fal tövében 
hajléktalanok vigyáznak életüket jelentô vackukra. Tôlük huszonöt lépésnyire a Costes letisztult, 
barna üveg-fém portálja. 

A bejárati ajtóról kiderül, hogy hétfôn és kedden zárva. A többi napon is csak dél és fél négy, il-
letve fél hét és éjfél között tartanak nyitva. S bár szerda van, és egy óra elmúlt, valami miatt mégsem 
tudok belépni. De még visszajövök!
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A vbk-tól a drága szomjoltókig
Szemközt viszont a Tokaj étterem nyitva, terasza megtelt. Japán csoport étlapot böngész, holland család piz-
zát eszik. Közvetlenül mellette a Jazz Butique-ban középkorú nôk kirakatot rendeznek, az Angelo Cafe Bar 
teraszán huszonéves lányok sült krumplit esznek rántott hússal, csalamádéval, tükörtojást spenóttal. Egy 
másik asztalnál fiatalos olasz nyugdíjasok kávézgatnak. 

Elindulok az utca mélyebb részei felé, elhagyom a felállványozott sarki épületet, bemegyek a Bortársaság 
szûk kis üzletébe, ahol épp két nyugat-európainak látszó nô tanakodik, válogat, közben újabb vásárlók ér-
keznek, harmincas, angolul beszélô pár. Mivel a férfi akcentusából érzôdik, hogy magyar, megtudakolom, 
mióta borozik.

– Vébékákorszakom óta – tárja fel nyíltan az igazságot. – Szerencsére a vörösboroskóla-korszakot ki-
nôttem az egyetem után, finomodott az ízlésem, így egyre jobb, tehát drágább nedûkre szomjazom. Tízezer 
forintot hagyok itt alkalmanként, és két-háromezer forintnál nem költök el többet egy üvegre.

Végül tizenhatezret fizet, s hóna alá emelve a hatos kartont, megjegyzi:
– Itthon soha nem veszek külföldi 

bort.
Én pedig, mielôtt továbbállok, még 

megtudom, hogy a kicsi alapterületû 
bolt nem vesz részt a Ráday utca Soho 
nevet viselô szervezôdésében. 

A Soho szelleme
Még mélyebbre sétálok, egész fel a Ba-
káts térig a jajsárgán Metaxát, mély-
bordón Johnnie Walkert és cseh sört 
reklámozó teraszok között. Itt-ott üres 
üzlethelyiségek várják sorsuk jobbra 
fordulását. Az utca végén a Borbazár 
kóstolást hirdet. Betérek. A pult mögött 
álló fiatalembertôl a Ráday Sohóról ér-
deklôdöm.

– Tavaly nyáron nyitottam az üzle-
tet, de semmilyen kapcsolatom nincs 
velük. Nem is tudom, mit csinálnak – mondja ôszintének tûnô hétköznapiassággal.

Közben kiszalad a teraszhoz, mert középkorú férfi érkezik. Visszajön, kibont egy üveg bort, közben el-
enged egy sajnálkozó mondatot: drága a terasz bérleti díja, fôszezonban több mint négyezer forint négyzet-
méterenként. Az üzlethelyiség árát firtató kérdésemet viszont elhárítja, de elmondja, hogy a tavalyi nyara 
nagyon jól sikerült, ám hiába találtak ki mindenféle okosságot, a tél rettentô nehéz volt. 

– Mit szól, hogy van itt egy Michelin-csillagos étterem is? – tudakolom.
– Örülök, hátha minket is föllendít egy kicsit. – válaszolja.
Én pedig távozom, és visszasétálok a Kálvin tér irányába. Bekukkantok a Soul Caféba. Sehol egy vendég, 

pedig a hely jó konyhájáról ismert. Az üzletvezetôvel elegyedem szóba.
– Ez egy hangulatos, szép sétálóutcának indult, de betett neki a metróépítés. Koszos, száll a por. A bérleti 

díjak meg emelkednek. Ráadásul a Corvin sétány elszívja az embereket tôlünk. A Ráday ma csôtanya, ahol a 
turistamenü kilencszáz forint. Minden hanyatlik, nem szabadna hagyni!

Amikor szóba hozom a Costest, örömmel mondja, hogy mindenféleképp jó, hogy van, egyértelmûen 
pozitív reklám az utcának. A Sohóról annyi tud, hogy szerveztek közös programokat, de nem tartja túl meg-
gyôzônek tevékenységét.

A Párizs, Texasban huszonéves pincérsrác sürög-forog a vendégek körül, de rám is van ideje. A Soho 
hallatán elmosolyodik.

– Ugyan, nincs itt semmiféle összefogás. Megy az irigykedés. Azzal vannak elfoglalva, hogy kinek meddig 
ér a terasza. Még ha születik is egy ötlet, az sem valósul meg, mert nincs összetartás.
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Babák  
rózsaparkja
Immár hagyomány, hogy az Írisz Csalá-
di Kör kezdeményezésére minden év 
májusában az elmúlt egy évben a Jó-
zsef Attila- és Aszódi úti lakótelepen 
született babák egy-egy rózsát kapnak 
a Pöttyös utcai bölcsôde mögött kiala-
kított Babák Rózsaparkjában, a rózsa 
mellett elhelyezett, névre szóló táblával. 
Idén e hagyomány jubilált, az év ötödik 
hónapjának ötödik napján ötödik alka-
lommal köszöntötte Ferencváros József 
Attila Városrészi Önkormányzata az ap-
róságokat és szüleiket.

8 FerencvárOs OtthOn, várOs

Fo
tó

: S
te

in
er

 G
áb

or

Rendôrök
Ferencváros önkormányzatának polgár-
mestere és képviselô-testülete nevében, a 
IX. kerületi rendôrkapitányság vezetôinek 
javaslatára húsz, Ferencvárosban dolgozó 
rendôrnek és kapitánysági alkalmazott-
nak adott át elismeréseket Formanek 
Gyula alpolgármester és dr. Lóczi Zsolt 
rendôr ezredes, kapitányságvezetô.
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Szélzúgás és lángocskák
Szabon Gábor atya és a pünkösd 

„Az egységünkkel, az összetartásunkkal tehetünk tanúságot 
Krisztus mellett. Egyházi és nemzeti szinten egyaránt. Jézus 
nem kér sokat – csak az életed…”

Szabon atya ott kezdett el énekelni, ahol most szolgál, a Bakákts téri Szent Ferenc-templomban. 
Hiányzott neki az iskolai kórus, és amikor jelentkezett, azzal kezdte, hogy énekelni jött, ő nem hívő. 
Örültek neki, és a templom falai között olyan szeretetteljes közösséggel találkozott, amilyet – bár 
meleg családi fészekben nőtt föl – korábban nem ismert. Az is vonzó volt, hogy senki nem akarta 
megtéríteni, így magától iratkozott be hittanra is. Szinte már felnőttként, fél évtizedes lelki útkeresés 
után keresztelkedett meg. Egy mélyen hívő barátja kísérte végig az úton.

„Jézus szavait beteljesítve pünkösdkor eljött a Szentlélek, és megtanította az apostolokat min-
denre, amire az ige hirdetése közben szükségük lehet. Nyelveken kezdtek el beszélni, és minden nép-
pel, kultúrával megtalálták a közös hangot. A Lélek azóta folyamatosan jelen van és kiárad, főként a 
keresztény élet olyan fontos állomásain, mint a keresztség vagy éppen a házasság. A szentségekben 
állandóan jelen van.”

A latinos kultúrában – Szabon atya szerint – két út van az ember előtt: pappá lenni vagy háza-
sodni. Ezek a normális lelki fejlődés állomásai. A papi hivatás lehetősége szerinte a legtöbb katolikus 
neveltetésű fiúgyermek fejében megfordul. A hűség és az odaadás mind a párkapcsolatokban, mind 
az egyházi pályán nagyon fontos kihívás.

„A 7. héten, pünkösd vasárnapján az apostolok Jézus utasítása szerint bent maradnak a városban, 
bezárkóznak és félnek. Mindenki tele van bizonytalansággal: vajon mi lesz velünk? Ebben a válságos 
pillanatban jelenik meg a Lélek, amely nélkül nincs élet. Amikor hatalmas szélzúgás és lángocskák 
kíséretében betölti az apostolokat, eltűnik belőlük minden félelem. A korábban gyáva és egyszerű 
gondolkodású apostolok bátrakká válnak és hatalmas bölcsességet kapnak. Annyira bátrak lettek, 
hogy majdnem mindnyájan meghaltak Jézusért! Ha már vagyunk, az magában jó. Ha meghalunk, az 
egészből átlépünk a teljesbe. Pünkösddel a világ belépett a végső időkbe, amikor mindnyájan Krisztus 
második eljövetelére várunk.” 

Szilágyi Iván Gábor



Egészségnapi váltófutás a Nyúldombnál
Családi egészség- és sportnap a mûvelôdési házban

Steiner Gábor

Hagyományosan a József Attila-lakótelepi Nyúldombnál rendezték meg 
a ferencvárosi egészségnapot megelôzô, a kerületi iskolák diákjainak 
kiírt váltófutást, amelynek tétje a vándorkupa volt. Ezt az elmúlt két 
év után ismét a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium ôrizheti 
2012 májusáig.

Az idei versenyen immár hét ferencvárosi iskola vett részt, amelyek-
nek az általános iskolás tanulói közül ismét a Weöres Sándor-iskola diák-
jai bizonyultak a legjobbnak, így a kupát további egy évig ôrizhetik, és 
az aranyérmek is náluk találtak gazdára. Összesítettben második helye-
zést értek el a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola diákja, a bronz-
érmet pedig a Kôrösi Csoma Sándor Általános Iskola csapata vihette 
haza. A további sorrend: 4. Kosztolányi Dezsô Általános Iskola; 5. Mol-
nár Ferenc Általános Iskola; 6. Telepy Károly Testnevelés Szakosított 
Általános Iskola és Gimnázium; 7. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
és Gimnázium. A gimnazisták csapatai közül esô helyen a Telepy csapata 
végzett. Ezüstérmesek a Weöres diákjai, a Szent-Györgyi tanulói pedig 
a dobogó harmadik fokát foglalhatták el.

A kerületi iskolák diákjainak minden évben megrendezett verseny a 
Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnap bevezetô eseménye. Idén az 
egészségnapos eseményt ismét a Ferencvárosi Mûvelôdési Központban 
rendezik meg, május 28-án, szombaton 9.30-tó 16.00 óráig.

A rendezvényt hagyományosan Ferencváros polgármestere, dr. Bács-
kai János nyitja meg, majd díjátadó gála és kiállításmegnyitó következik. 

A látogatókat ingyenes szûrôvizsgálatok, egészség- és életmód-tanács-
adások, játékos családi sportvetélkedôk, sportbemutatók és szórakoz-
tató mûsorok várják, és az sem fog unatkozni, aki a kézmûvesség iránt 
érdeklôdik. A testmozgásra vágyók megismerkedhetnek a nordic wal-
king (séta két bottal) titkaival, ehhez azonban a kényelmes sportruhát 
és -cipôt kéretik nem otthon felejteni.

A részletes programról a www.fmkportal.hu weboldalon és a mûve-
lôdés ház Facebook-oldalán lehet tájékozódni. Az egész napos rendez-
vény minden látogató számára ingyenes.

Igazi zöld villamospálya
Van már nekünk mintegy százméteres mûfüves villamospályánk az 
51-es (a volt 21-es) villamos vonalán a Haller parknál. Minek mû, ami-
kor van igazi is? A József Attila-lakótelep peremén közlekedô 3-as vil-
lamos pályája igazi zöld villamospálya, illetve tavasz közepén inkább 
sárga a sínek között buján tenyészô aggófüvek apró fejecskéitôl.

Koszorúzás
1899. május 3-án a Bakáts tér 14. 
szám alatt alakult meg a Ferenc-
városi Torna Club. Ennek emlékére 
május 3-án az FTC Baráti Köre meg-
koszorúzta a polgármesteri hivatal 
falán elhelyezett emléktáblát. Az 
ünnepségen részt vett Ferencváros 
polgármestere, dr. Bácskai János, az 
FTC elnökségének tagjai teljes lét-
számban, dr. Springer Miklós, a ba-
ráti kör alapító elnökének unokája 
és az elmúlt hét évtized futball-le-
gendái, akik az Üllôi úton dicsôsé-
get szereztek a zöld-fehéreknek.

A Föld napján a Bakáts téri templom  
elôtti parkoló füves parkká változott.

Nemzeti napok a Nagycsarnokban
A Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága rendezvény-
sorozatának célja a Nagycsarnok mint központi piac és idegenfor-
galmi látványosság népszerûsítése, amellyel helyszínt szeretnének 
biztosítani idegenforgalmi látványosságot nyújtó nagyszabású ren-
dezvényeknek, országbemutatóknak. Az alábbi rendezvényekre vár-
ják a Nagycsarnokba látogatókat: 
2011. május 19–21.: Horvát napok (Kvarner)
2011. május 26–28.: Szlovák napok
2011. június 2–4.: Horvát napok (Dalmácia)
2011. június 9–11.: Tunéziai napok
2011. június 16–18.: Lengyel napok
2011. június 23–25.: Spanyol napok
2011. július 7–9.: Japán napok

OtthOn, várOs FerencvárOs9 
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Vándorkupa a Gundel-csapatnál
Krivánszky Árpád

Az Ecseri úti Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzô 
Iskola idén 31. alkalommal rendezett nemzetközi gasztronómiai versenyt, 
s csapatuk a dán Alborg csapata mellett elnyerte a legmagasabb elismerést, 
a Vándorkupát.

Április 15-én 7 külföldi és 8 magyar csapat – mindegyikben két szakács, egy 
cukrász és egy pincér – mérte össze tudását. A két szakácsnak saját ételsort 
kellett készítenie, amelyet nemzetközi szaktekintélyekbôl álló zsûri kóstolt, a 
cukrász remeklésének pedig nemcsak ízével, hanem fantáziadús küllemével is 
hódítania kellett. A pincérnek saját, képzeletbeli ételsort kellett összeállítania 
az alkalomhoz illô terítékkel, s egy vörösbort „dekantálnia”, azaz ízének, szí-
nének, illatának ecsetelésével ajánlania a vendégnek az ínycsiklandó étkek 
mellé. Kovács Mária igazgatóhelyettes elmondta, hogy minden évben vala-
milyen téma köré szervezik a versenyt; volt már esküvô, keresztelô, az idei 
versengés témája a magyar uniós elnökség okán az Európai Unió volt. Nagy 
tetszést aratott a Gundel-csapat terítékének háttere: egy nagyméretû fotó a 
gödöllôi királyi kastély díszkertjérôl.

A Gundel-csapat névsora, akiket Láng László tanár készített fel a versenyre: 
Berta Gréta cukrász, aki különdíjat kapott a hagyomány és újdonság ötvö-
zéséért; Kiss Balázs pincér; Apostol Piroska és Rácz András szakácsok, akik 
a legfinomabb íz, a legjobb ételsor összeállításáért részesültek különdíjban.

A Gundel-csapat szakácsai tanárukkal, Nagy Endrével

Körte

VIII. Ferencvárosi Roma Kulturális 
Fesztivál, 2011. május 20–22.
Fővédnök: dr. Bácskai János polgármester,  
országgyűlési képviselő

Május 20., péntek
14.45: Megnyitó
15.00: Mese a tűzpiros virágról, a Karaván Művészeti Alapítvány elő-

adása (Pinceszínház, Török Pál utca 3.)
16.00: Kén utcai dzsembori a Karaván Família együttessel (Kén utca 3.)

Május 21., szombat
8.00–16.00: Főzőverseny és gálaműsor neves előadóművészek fellépé-

sével (Ferencvárosi Művelődési Központ, IX., Haller utca 27.)
16.00: Vespa-filmvetítés (Helytörténeti Gyűjtemény, Ráday utca 18., 

bejárat az Erkel utca felől)
18.00: Tollfosztás – a Független Színház előadása (Belépő 700 Ft-os 

áron rendelhető a szinhaz@fuggetlenszinhaz.hu e-mail címen. 
Stúdió „K”, Ráday utca 32.)

Május 22., vasárnap
9.00–12.00: Kerületi roma focikupa a Kerekerdő parkban
15.00: A Rajkó zenekar koncertje a Ferenc téren10 FerencvárOs OtthOn, várOs

A Külügyminisztérium, az Európai Bizottság és az Európai Parlament 
közös Kapcsold ki! II. kampánya keretében a ferencvárosi önkormány-
zatnál „körtecsere”-akciót szerveztek. Valódi körtét kapott az, aki az 
energiatakarékosság jegyében bármilyen villanykörtét vitt a Bakáts téri 
épület tárgyalótermébe.
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A Pál utcai fiúk hazatértek
Krivánszky Árpád

A Pál utcai fiúk és a regény írója, Molnár Ferenc sok szállal kö-
tôdnek Ferencvároshoz. E kötelék mostantól még szorosabb: a 
regény megjelenésének centenáriuma alkalmából a Petôfi Iro-
dalmi Múzeumban (PIM) rendezett kiállítás anyaga végleg a volt 
Református Fôgymnasium Lónyay utcai épületébe költözött.

Az olvasók szavazatai alapján legnépszerûbb magyar regény 
írója, Molnár Ferenc akkor még Neumann Ferencként ide járt a 
Lónyay utca 6–8. sz. alatti Református Fôgymnasiumba, ahol jól 
megfértek egymással a református, a katolikus és a Mózes-hitû 
diákok. Tanulótársairól és tanárairól mintázta regényének hô-
seit, amely elôször – folytatásban – a gimnázium újságjában, a 
Tanulók Lapjában 1905–1906-ban, majd könyv alakban a Frank-
lin Társulat kiadásában jelent meg 1907-ben. Azóta a világ szá-
mos nyelvére lefordítva több mint száz kiadást ért meg. 

A fôszereplô „nemecsek közlegény” (elôször kis kezdô-, 
majd csupa nagybetûvel) Ferencvárosban, a Rákos utca 3. szám 
alatt lakott (ma Hôgyes Endre utca), a Pál utcaiak vezére, Boka 
János „tábornok” pedig a Kinizsi utcában.

A PIM-ben megrendezett kiállítás 2007 óta bejárta Magyar-
országot és a környezô országok magyarlakta területeit, s a 
múzeum szerint ezek után hol lehetne méltóbb helyen, mint a 
volt gimnázium épületében, a Szent-Györgyi Albert-iskolában. 
Az állandó kiállítás ünnepélyes megnyitóján, április 20-án felol-
vasták Balogh Mihálynak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum nyugalmazott fôigazgatójának üdvözlô szavait, majd 
a tanulók jeleneteket adtak elô a regénybôl.

A kiállításon a mû helyszínei láthatók korabeli, megsárgult 
fényképeken, majd megelevenednek a regény részletei: a gitt-
egylet, a golyózás, az einstand, a vörösingesek, a Füvészkert, 
a grund és a Pál utcai fiúk hôstettei. Az újra átélt kalandok iz-
galmában feléled a torokszorító érzés barátságról, helytállásról, 
hôsiességrôl.

A kiállítást mai hírességeik üzenetei zárják, köztük Vámos 
Miklós gondolata: „A kérdés mindig az, hogy az ember ne-
mecsek legyen kis kezdôbetûvel, és haljon meg az igaz ügyért, 
vagy kövesse el az élet szokásos árulásait, s élhessen tovább, 
igaz, behúzott vállal és lesunyt tekintettel. Határozottan csak az 
nyilatkozzék, akit már hozott ilyen döntési helyzetbe az élet.”
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Az oroszlán
Irtózatos bömböléssel, veszett ugrálással ment be az Ázsia pusztáiról csak imént elhozott oroszlán 
pántos vasketrecébe. Aztán megállott, körülnézett, s fejét elôre szegve elkezdett ordítani.

Sokáig tûrhetetlen, akaratos és makrancos maradt. Végre fölnyitották a másik ketreceket, és 
összeengedték a többiekkel.

Egy vén, mélabús oroszlán földig hajolva fogadta s legnagyobb örömét fejezte ki, hogy ô felsé-
gét ott láthatja, de nem titkolhatta el ama hódolatteljes, alattvalói csodálkozását, amelyet ô felsége 
nyugtalansága és haragja keltett benne. A fejtegetés fonalán csinján rámutatott arra is, hogy ez a 
viselkedés a hálátlanság jegyét viseli magán amaz emberek irányában, akik minden igyekezetük 
szerint mulattatni vágyják a puszták királyát. Elmondta, hogy e palotát hódolatuk jeléül építették 
neki, sôt azt se hallgatta el, hogy a tarka náció délutánonként el-ellátogat majd hozzája, hogy ne-
vetésével, csacska zummogásával mulattassa ôt. Pár rövid szóval jellemezte az ember-seregletet, s 
egyik legdicsérendôbb jellemvonásául emelte ki azt a tiszteletet, amely ivadékról-ivadékra örök-
lôdvén, megtiltja minden ember fiának, hogy a ketrecbe lépjen.

Az ujonc rab morogva ette véres husát, lesunyta fejét s elkezdett gondolkozni. 
Másnap, amikor elhasalt a vérszagu ketrecpadlón, meg-

elégedéssel látta, hogy az emberek megjelentek; ki-
mondhatatlan részvét keletkezett nagy szivében irántuk. 
Sajnálta ôket, hogy soha sem léphetnek be a kalitkájába. 
Nagy ketrecük van nekik, gondolta magában, de az még 
sem az övék; az övé azonban csakugyan királyi palota.

Folyós, könnyes szemével szomoruan tekintett rájuk 
a sivatagkirály. Az emberek között a lágyszivüek hango-
san védelmére keltek. S mind a ketten nézték egymást. 
Mind a ketten meg voltak elégedve. Mind a ketten azt 
hitték, hogy a másik a rab.

Az oroszlán farkát csóválva, méltóságosan sétált végig 
a ketrecében.

Mindenféle képek vannak, némelyiket ecsetekkel festik, 
szénnel, ceruzával, krétával rajzolják, másokat kis kövek-
bôl raknak össze, vagy fotómasinákkal, esetleg nôi kezek 
hímzik. A legtöbb képrôl viszont jobb, ha annyit mondunk: 
összeáll. Amikor készül éppen, nem látszik még képnek, de 
pár évtized vagy évszázad, nem több – és megformálódik, 
kitölti a keretet. Nem véglegesen, de már lehet nézegetni.

Somlyó Zoltán költô, egykori Liliom utcai lakos azon bú-
song 1922-ben, hogy mi lesz vele, midôn fia lassan férfivá 
cseperedik. Mi lesz, amikor ô ötven- vagy nyolcvanéves már, 
mihez kezd büszke apaságával. Ám képpé ez csaknem ne-
gyedszázad múltán kerekedik, amikor költô fia, György visz-
szaír egy szonettet a régmúlt idôkbe. Nézzük meg e diptichon 
mindkét szárnyát most.

Gát utca Zelki János válogatása

Kosztolányi Dezsô húszévesen (aprónak elnevezett) meséket írt a Szeged és Vidéke vasárnapi számának „Szines Ro-
vat”-ába. Felnôtteknek adresszálta, mint korábban Ezópus, La Fontaine vagy Fáy András, késôbben meg Lázár Ervin, 
Varró Dániel. De ezek a kollégái mind a gyermekekre kacsintottak közben, bár az is lehet, hogy tudták jól: ugyanaz 
a kettô, legföljebb a felnôtt már nem fogja bevallani. Kosztolányi talán nem kacsintott senkire, de száz esztendô 
elteltével ma bizonyára megértik szavait a gyermekkorú gyermekek is. Nézzünk egy ilyen apró mesét.

FerencvárOs OtthOn, várOs
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Somlyó Zoltán 1937. január 7-én halt meg, életének 55. évé-
ben. „Az 1937-ben megjelent Válogatott versek hevenyészett 
kiadása fölötti keserûségemben fogadalmat tettem magamnak, 
hogy nem engedem elkallódni apám mûvét. E fogadalom be-
váltására akkor nem sok kilátás nyílt. Boldog vagyok, hogy most 
leróhattam életemnek ezt az adósságát.” Így ír Somlyó György 
az 1953-ban megjelent válogatott verseskötet utószavában, 33 
éves korában. Újabb két év elteltével állít emléket édesapjának, 
akit – leginkább tehetségének eldorbézolása miatt – már életé-
ben szerettek „(el)átkozott költô”-nek titulálni.

Somlyó György

Az átkozott költô
Egyiptomi pásztor vagy maya törzsfô?
hindu herceg vagy sátoros cigány?
bordó mellényben lázongó titán?
pogány pap, régi révületet ôrzô?
vad ciráda a New York karzatán,
vagy dús apák tékozló fia volt ô?
Szegény lantos volt, nép koldúsa, költô
magyar földön. S apa. Az én apám.
Ha megcsókolt, jobban perzselt a szája,
mint a lányé, ki elôször ölelt.
Ebéd után ledôlt a rossz díványra,
s ébredését két lábon állva várta
– tudva, hogy megkapja, mit érdemelt,
a kockacukrot – borzas kiskutyája.

Somlyó Zoltán

A fiam
Egyre az jár az eszembe
az est bús óráiban,
hogy elmúltam negyven éves
s kétéves múlt a fiam.

Fáradt vagyok, lankadt lélek:
negyven év, az nagy idô!
S ím, most itt terem helyettem
egy friss szív és friss tüdô.

Mintha puszta árnyék 
 lennék,
vagy kísértet: úgy vagyok.
Szemem régi, tüzes fénye
az ô szemében ragyog.

És örülni?… mért örülnék!
Hisz az övé az öröm!
Éltem országútja szélin
a bú kövét így töröm.

Ötven évvel hogy kísérem
majd az iskolába ôt?
Hetven évvel – hogyha élek –
hogy keressek néki nôt?

A térdemen – nyolcvan évvel –
hogy ringassam a fiát?
S száz évemmel hogy tudom 
 meg,
hogy jó-e, vagy rossz diák?

…Egyre ez jár az eszembe
s mélyen a szivembe szúr.
Mennék is már, öreg szolga.
Ô az élet. Ô az úr!…
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Zsolnay-cserepes 
csodaház
A látható és láthatatlan Iparmûvészeti Múzeum
Krivánszky Árpád

A fedett gyalogjáró az Iparmûvészeti Múzeum (IMM) körül az eget és a homlokzatot is takarja. Lechner Ödön – a 
tervezô – szobra is ott szorong az állványok mögött. Mindez azt sejteti, hogy sokkal többrôl van szó, mint az el-
használódott épület pillanatnyi omlásveszélyének elhárításáról. A fôigazgatóval folytatott beszélgetésen a nagy ívû 
tervek mellett szó esett a közeljövô kiállításairól is.

Dr. Takács Imre, aki március 15-e alkalmából 
átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét a Szépmûvészeti Múzeumban 
néhány éve megrendezett, jelentôs nemzetkö-
zi visszhangot keltô „Luxemburgi Zsigmond és 

kora” kiállítás megrendezéséért, nemrégiben kapta meg ötéves 
kinevezését az intézmény élére. Ám most nem egy izgalmas ins-

talláció és egy jól válogatott mûtárgyegyüttes bemutatása a nagy 
kihívás.

A Lechner Ödön tervezte, 1896-ban felavatott szép, szecesz-
sziós épület még soha nem esett át teljes körû felújításon, csak 
háborús sebeit javították ki – kezdte ismertetôjét a fôigazgató. 
Haladéktalanul el kell hárítani a veszélyt, amely a homlokzat 
állapota miatt akuttá vált, de okvetlenül szükség van a teljes 
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felújításra is, amely elôzetes becslések alapján mintegy 14 mil-
liárd forintba fog kerül. Heteken belül munkásokat, darukat le-
het majd látni az épület körül, hiszen eltávolítják a veszélyesen 
meglazult részeket. Ezért a múzeum átmenetileg elveszíti ékes-
ségeit.

Ez az elsô múzeum Magyarországon, amelynek felújításához 
komplex muzeológiai terv készült. A jelenlegi két és fél ezer 
négyzetméter helyett – a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetem itt 
mûködô tanszékének kiköltözése után – 10 ezer négyzetméter 
lesz a múzeum kiállítótereinek összterülete. Ezzel lehetôség nyí-
lik egy állandó iparmûvészeti kiállítás berendezésére, amelyet 
eddig a közönség és a szakma is nélkülözni volt kénytelen.

A megvalósulásig még sok víz folyik le a Dunán, de addig 
is, az IMM nagyszabású kiállításokkal várja a látogatókat. Még 
ebben a félévben megnyílik a világhírû Marton-porcelángyûjte-
mény tárlata. Veljko Marton magyar származású horvát üzlet-
ember kiemelkedô értékû európai (francia, német, bécsi, szent-
pétervári) porcelán dísztárgyakat gyûjt, köztük számos igazi 
ritkaságot, egyik közülük a francia királyi udvari étkészlete.

Az év második felében a két világháború közötti mûvészeti 
irányzatokkal, az art decóval és a modernizmussal ismerkedhet-
nek meg a látogatók. A földszinti galéria nagyszabású enteriôr-
kiállításán mindent felsorakoztatnak, ami e korszak lakásmû-
vészetére jellemzô. Egy szatellitkiállítás – amely Glasgow-ból 
érkezik – a korszak tehetséges, nemzetközi hírnevet szerzett 
magyar keramikus-mûvésznôjének, Márkus Lilinek állít emlé-
ket, de bepillantást enged a Székesfehérvárról Budapestre költö-
zött mûvész-kisiparos család tevékenységébe is. Ha pályázaton 
sikerül forrást szerezniük, plakát- és fotókiállítást is rendeznek 
az art deco-korszakból.

A jövô év elsô felének igazi szenzációja lesz a londoni Vic-
toria és Albert Múzeum több mint félezer tárgyat felvonultató 
vendégkiállítása. A világ egyik legnagyobb múzeuma annak a 
múzeumcsaládnak a feje, amelyhez az Iparmûvészeti is tartozik. 
Az IMM-et arrafelé jobban ismerik és respektálják, mint hazai 
szakmai körökben. Ezért kezdeményezte a brit múzeum, hogy a 
németországi elsô, a kontinensen található helyszín után Buda-
pesten mutassák be a kollekciót hazaszállítása elôtt.

15 OtthOn, várOs FerencvárOs
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Miénk itt a tér
A Boráros 
Gönczi Ambrus

Az egyik legforgalmasabb ferencvárosi közlekedési 
csomópont a Boráros tér, amely az itt mûködô fa-
piac után – 1875-ig – a Fa tér nevet viselte. Kiépí-
tése összekapcsolódott a szállítás és a tömegköz-

lekedés fejlesztésével: 1876-ban már lóvasút közlekedett itt, a 
Kálvin tér – Közvágóhíd-útvonalon, 1897-tôl villamosok vették 
át a lóvasút szerepét, 1937-ben pedig átadták az ötödik fôvárosi 
közúti hidat, amelyet Horthy Miklósról neveztek el, és 1877-
ben elkészült a Dunapart-teherpályaudvar is.

A térrôl készült századfordulós képeslapok segítségével 
szinte az összes oldalát megismerheti az érdeklôdô. Az 
elsôn a teret déli irányból látjuk: balról jobbra jól 
kivehetô a Közraktár utca sarkán álló épület, 
amelyet a levelezôlap küldôje meg is jelöl: 
Hangya Áruház; azután a Lónyay utca sar-
kán álló két lakóház látható, majd követ-
kezik a Ráday utcai sarok és a Ferenc kör-
út eleje. Itt ki is derül, miért éppen ezt 
a képeslapot választotta a magáról hírt 
adó: ô éppen a Ferenc körút – Boráros 
tér sarkán álló házban lakik. A lapon jól 
látható a Dunapart-teherpályaudvar kerí-
tése, amely tulajdonképpen le is határolja 
magát a teret. (1. kép)

A következô kép a Ferenc körút torkolata 
felôl készült, s látjuk azt az épület, amely 1883 óta 
talán legjobban meghatározta arculatát, az Ulrich Ke-
resztély bécsi építész által tervezett Elevátorházat, amely a hajón 
és vasúton Ferencvárosba szállított gabona tárolására szolgált. 
Mintegy 420 ezer köbméter ôröletlen gabona befogadására volt 
képes. A sokszintes épülettömb a Duna-parton, északi irányból 
zárja le a teret. Érdekessége a képeslapnak, hogy a kiadó való-
színûleg nem ismerte a tér nevének eredetét. Ma sem túlzottan 
közismert, hogy nem a bort áruló kereskedôknek, hanem Bor-
áros Jánosnak, Pest görög származású, 1790–1807 között fô-
bíróként is tevékenykedô várospolitikusának állítottak emléket 
a teret elnevezô hatóságok. (2. kép)

A következô képeslapok (3., 4., 5. kép) a Lónyay utca torko-
latát mutatják be részletesebben. A Boráros tér 2. számú házat 
1900-ban a Gregersen és Fiai Építôvállalat építette, vele szem-
ben, a Lónyay utca páros oldalán a Boráros tér 3. számú lakóház 
1920-ban készült el, Déri Deich Ferenc alpolgármester bérpalo-
tájaként. A következô képeslapon jól kivehetô a villamos, amely 
1897 óta a Kálvin teret kötötte össze a Boráros térrel. A járat 
a Központi Városháza–Kálvin tér–Boráros tér–Közvágóhíd-út-
vonalon közlekedett. Érdemes egy pillanatra összehasonlítani a 

két levelezôlapot: ha a szemlélô figyelmesen megvizsgálja a két 
sarokház ablakredônyeinek állását, arra a következtetésre jut, 
hogy a fényképek készítôje egyazon személy, és egymás után, 
talán néhány perces eltéréssel készítette azokat. Ugyan a két la-
pot három év eltéréssel adták postára, mégis nagy a valószínû-
sége, hogy egy idôben keletkezett a két fotó. Feltételezésünket 
erôsíti a tény, hogy a két levelezôlapot a Fleischmann tôzsde 
kiadó készítette, amely elôször a Boráros tér 9., majd a Bor-
áros tér 3. szám alatt mûködött. Az ötödik képeslap hasonló 
nézôpontból mutatja a Lónyay utcai torkolatot, az épületeken 

olvasható feliratok szerint ez a fotó is legfeljebb néhány 
év eltéréssel készülhetett, mint az elôzôek.

A következô képeslapon már a tér déli, So-
roksári út felé esô oldala látható, balra a hát-

térben jól kivehetô az 1869 óta a Liliom 
utca sarkán mûködô Pesti Molnárok és Sü-
tôk malomépülete és kéménye. Az 1860-
as években egymás után épültek meg a 
ferencvárosi gôzmalmok, amelyek a ha-
zai malomipar nemzetközi jelentôségét 
és szerepét is erôsítették, s nem csupán a 

fôváros lisztellátását voltak hivatottak ja-
vítani. Nagy szerepük volt abban is, hogy 

Ferencváros Budapest élelmiszer-ipari köz-
pontjává vált az 1890-es évek végére. Elsôként 

a Concordia Malom épült meg 1866-ban, majd két 
évvel késôbb a Pesti Molnárok és Sütôk Malma, amely 

csak 1922-ig mûködött, mivel az üzemeltetô részvénytársaság 
csôdbe ment. Ekkor befejezte az ôrlést, s hamarosan el is bon-
tották. (6. kép)

Két képeslap erejéig térjünk vissza a Boráros tér Közraktár 
utcai sarkához. Itt állt ugyanis az épületegyüttes, amely Hangya 
Központ néven volt ismert országszerte. A Hangya Termelô, Ér-
tékesítô és Fogyasztási Szövetkezet 1898-ban alakult, közvetlen 
célja falusi szövetkezeti boltok létesítése volt szerte az ország-
ban, közvetett célja pedig a kisbirtokos és középbirtokos pa-
rasztság gazdasági megerôsítése. A szövetkezet vezetôi 1904-ben 
központi áruház létesítésérôl döntöttek, és megvették a Közrak-
tár utca sarkán fekvô, 623 négyszögöles telket. 1905 decembe-
rére készültek el a mai Közraktár utca 32–34. számú épületek, 
amelyekbôl a háromemeletes épület áruházként, a sarokház pe-
dig részben irodaházként, részben bérházként mûködött. A szö-
vetkezet 25. éves jubileumát új központi épület megnyitásával 
kívánták megünnepelni: 1922-ben készült el a Közraktár utca 
30. szám alatt Györgyi Dénes mûépítész tervei alapján a modern 
palota, utcai frontján hat, udvari részén hét emelettel. (7. kép)

a térrôl ké-
szült századfor-

dulós képeslapok 
segítségével szinte 
az összes oldalát 
megismerheti az 

érdeklôdô.
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Országos gyôztes 
Ferencvárosból
Cseri Sándor Ádám helyes írása

Bartha Zsuzsanna

cseri Sándor Ádám, a József Attila-lakótele-
pen élô 19 éves középiskolás nyerte meg 
idén az Implom József középiskolai helyes-
írási versenyt. Ebben az évben történt meg 

elôször, hogy a szakközép-iskolai kategóriában fe-
rencvárosi lett az elsô helyezett. Így beszél errôl:

– Az Implom József helyesírási verseny célja az 
anyanyelv iránti érzelmi kötôdés erôsítése, a kifeje-
zôkészség fejlesztése a magyartanárok és a magyar 
nyelvû oktatásban részt vevô középiskolások köré-
ben. A megmérettetés négy kategóriában zajlik: gim-
náziumi, szakközép-iskolai, szakiskolai és határon túli 
besorolásban. Az iskolai, majd a regionális versenyek 
gyôztesei kerülnek az országos döntôbe. Idén 106 kö-
zépiskolás jutott el eddig a tudáspróbáig.

– Hogyan zajlott a verseny a gyakorlatban?
– Háromnapos volt. A második nap délelôttjén 

kaptuk meg a feladatokat: a háromnegyed órás toll-
bamondást, majd a 60 perces feladatsort, amelyekkel 
200 pontot lehetett szerezni. Egyenlô teljesítmény 
esetén az került elôbbre, aki jobb szövegértéssel je-
gyezte le a diktált szöveget.

– Kikbôl állt a zsûri?
– Tiszteletbeli elnöke dr. Szathmári István pro-

fesszor, elnöke dr. Nagy L. János egyetemi tanár, tit-
kára Takács Edit (a Nemzeti Tankönyvkiadó fôszer-
kesztôje) volt. A zsûrit további neves szakemberek 
alkották az ország minden részébôl és a szlovákiai 
Dunaszerdahelyrôl is. Minden kategóriából az elsô 
hat helyezett és felkészítô tanáraik könyvjutalomban 
részesültek. A dobogósok még CD-t, az elsô helye-
zettek pedig – köztük én is – egy jó minôségû digitá-
lis fényképezôgépet is kaptak.

– Mi késztetheti az embert az ilyen kihívá-
sokra?

– Szerintem nagy lehetôséget és hihetetlen ta-
pasztalatot adnak Magyarország és az egész Kár-
pát-medence magyarul tanuló diákjainak, hogy 
tudásukat és az egyes földrajzi területek oktatási 
színvonalát összemérjék. Természetesen sok szemé-
lyes élménnyel is gazdagodtunk a városnézés és a 
kulturális programok során, valamint jó barátságok 
is szövôdtek, címeket cseréltünk, hogy a világhálón 
levelezhessünk, akár határon túli diáktársainkkal is. 
Ferencváros színeiben különösen jó érzés volt a sike-
res szereplés.

A fiatalember jelenleg  
a IX. kerületi Puskás Tivadar 

Távközlési Technikum  
12. évfolyamos diákja, az 

idén, tehát éppen e napokban 
érettségizik. sikerekben eddig 

sem szûkölködött: kitûnô tanuló 
lévén iskoláját rendszeresen 

képviseli a különbözô területi 
versenyeken. Az elmúlt négy 

év során számos tárgyból közel 
40 területi versenyen vett 

részt. A matematika, a fizika 
és a szakmai tárgyak mellett – 
szokatlan módon – kedvencei 

közé tartozik a történelem,  
a magyar nyelv és irodalom is. 

nem véletlen tehát, hogy indult 
a Gyula város Polgármesteri 

Hivatala és a gyulai erkel 
Ferenc Gimnázium, Informatikai 

szakképzô Iskola és Kollégium 
által évente meghirdetett 

versenyen.
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Demjén Ferenc nagyon szeret Ferencvárosban lak-
ni, imádja a Ráday utca nyüzsgését, a kerület kul-
turális életét, éttermeit, kiállításait. Lapunknak 
adott interjújában beszélt arról is, hogy nem tart-

ja magát rocksztárnak, ugyanolyan életet él, mint mások, nem 
szereti a kiváltságokat.

– Pest vagy Buda?
– Egyértelmûen Pest és azon belül is Ferencváros. Minden-

hol laktam már Budapesten, de ferencvárosi otthonomat sze-
retem a legjobban. Ha kinézek az ablakon, a Duna gyönyörû 
panorámája tárul elém, már a zaj sem szûrôdik fel az emeletre, 
nagyon nyugodt a környezet. Ehhez hozzájárul, hogy a kör-
nyezô diszkókat bezárták. Néhány éve még elviselhetetlen volt 
az éjszakai zaj, amelyet ezek a helyek „okádtak” magukból, 
ugyanis itt nem zene szólt, csak dübörgés.

– Demjén-dalokat nem énekeltek a fiatalok? 
– Szerencsére nem, hiszen azt nem éneklésnek, hanem or-

dítozásnak lehetett hallani. A mostani ferencvárosi kulturális le-
hetôségek viszont tökéletesen kielégítenek. Itt van nekünk ez a 
nagyszerû Ráday utca, az éttermek, a közösségi terek, itt mindig 
történik valami. Remélem, az általam is támogatott új kerületi 
vezetés is felismeri, hogy ezt ki kell használni. Nem messze tô-
lünk épül a CET, amely a fôváros új kulturális központja lesz. 
Engem ez nem egy halra, hanem inkább egy meztelencsigára 
emlékeztet. Ha viszont olyan kulturális tartalommal töltik meg, 
amilyet ígérnek, akkor Ferencváros csak gazdagodhat vele. 

– A rocksztáréletforma hogy fér össze a ferencvárosi, Du-
na-parti polgári miliôvel?

– Viccesen cseng számomra ez a kifejezés, hiszen soha nem 
tartottam magam annak, és a „sztár” fogalomkört sem szeretem, 
hiszen mára erôsen leértékelôdött. De ha már „rocksztárokról” 
beszélünk, tudni kell, hogy ôk nem vadak, nem esznek embert. 
Élnek, mint a többi ember. Én is itt sétáltatom a kutyámat, el-
járok éttermekbe a barátaimmal. Egy nehéz, munkával töltött 
nap után hazafelé jövet sokan rám mosolyognak, köszönnek, 
ami nagyon jólesik. A hétköznapi élet nem színpad, itt semmi-
lyen kiváltságot nem szeretek. Hál’ istennek, nem vagyok ce-
leb, amely számomra csak tartalom nélküli mínusz kategória.

– Ön szerint miért darálhat be a média egy tehetséges 
embert?

– Mert amikor ezekbe a mûsorokba jelentkeznek, még nem 
tudják, hogy minden kereskedelmi televíziós vetélkedô csak 

üzlet. Nem a kultúraközvetítés az érdekük, hanem a reklám-
percek eladása. A fiatalok tiszavirág-életû ismertséget könyvel-
hetnek el, a zene, a tehetség devalválódik. 

– Ezek szerint Demjén Rózsi soha nem lesz zsûritag ilyen 
vetélkedôkben.

– Soha, elvbôl elutasítom ezt a jelenséget. Ez az emberek 
lebutítása. Sajnos nagyon sok fiatal nézi a mûsoraikat, akik azt 
látják, hogy egy valóságshow-ban bármiféle teljesítmény nélkül 
sikert, pénzt, csillogást lehet elérni. Nagyon veszélyes terület 
ez, hiszen hazugság. A sikerért keményen meg kell dolgozni. 

– Önt többször is megtámadták azzal, hogy kiáll az egyik 
politikai oldal mellett, „a mûvész ne politizáljon, hiszen az-
zal közönséget veszít”. Mi errôl a véleménye?

– Jobboldali szavazó vagyok, nekem senki nem mondja 
meg, mit csináljak. Szabad ember vagyok. Ha én nem mond-
hatom ki a véleményemet, milyen jogon mondja azt ki más, 
egy orvos, egy tanár vagy ne adj’ isten egy alkotmányjogász? 
Ezzel az erôvel mindenkinek meg lehetne tiltani, hogy poli-
tizáljon, csak a balliberális megmondóemberek fejthetnék ki 
álláspontjukat. Látjuk, hogy mi is lett ebbôl az elmúlt nyolc 
évben... Remélem, nemsokára normális lesz az ország, és a po-
litika úgy tud majd mûködni, hogy nem lesz gond azzal, hogy 
egyes közéleti emberek ki mellett teszik le voksukat. Ezért is 
remélem, hogy az új kerületi vezetés a budapesti béke szigetét 
tudja itt létrehozni.

Oda a vadság,  
a sikerben munka van
Demjén Ferenc – a ferencvárosi

Pindroch Tamás
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LÉNI vagy nem Léni
Bemutató a Pinceszínházban
Ferencz Zsuzsa

Leni Riefenstahl divatba jött. Önéletírása 2006-ban magyarul is megjelent – Emlékeim 1902–1945 címmel –, nem-
rég pedig Lovas Ildikó regénye látott napvilágot a Kalligram Kiadónál, A kis kavics, melyet a szerzô Leni Riefenstahl 
könyvének nevez. És most itt a legújabb vállalkozás, Forgách András darabja, amely a Pinceszínház felkérésére szü-
letett.

Ki ez a LÉNI, ki ez a Léni?
Leni Riefenstahl táncosnô, színésznô, filmrendezô, fotó- és 

életmûvész, aki hetvenévesen mélytengeri búvártanfolyamot 
végez (ötvenévesnek hazudja magát, és elhiszik neki), kilenc-
vennyolc évesen túlél egy helikopter-balesetet. Átélte, sôt túlélte 
a 20. századot, 2003-ban halt meg, 101 éves korában. Tehet-
séges, erôs, céltudatos, bátor, független nô, aki egész életében 
önmagát és a karrierjét építette. A feministák megnyalnák a tíz 
ujjukat egy ilyen idolért. Hogy mégsem bálványozhatják, sem 
ôk, sem más, annak nem elhanyagolható oka az, hogy Leni Rie-
fenstahl a Harmadik Birodalom, a náci Németország – mellesleg 
zseniálisnak tartott – propagandafilmjeivel írta be magát a film- 
és a világtörténelembe. No meg azzal, hogy Hitler szeretôje, de 
legalábbis lelkes híve és bensôséges barátja volt. Amit ô hol ta-
gad, hol elismer. Mert ez a rendkívüli és ráadásul gyönyörû asz-
szony valószínûleg notórius hazudozó volt.

Forgách András sem fejti meg, ki volt ô valójában. Képeket, 
egymás sarkára hágó, gyors, rövid jeleneteket villant fel e hosszú 
és tíz életre elegendô élet különbözô idôszakaiból. Három Léni 
kerülgeti egymást a fogasokon függô jelmezekkel zsúfolt szín-
padon. Elôbb a 43 évessel találkozunk, az 1945 nyarán lefolyta-
tott kihallgatáson a francia tiszt elôtt sikerül kimagyaráznia ma-
gát, „útitárs”-nak nyilvánítják, nem bántják, de nem filmezhet. 
Aztán a 101 éves Lénit látjuk, aki elpusztíthatatlan vitalitással 
idézi fel életének eseményeit, és harmadjára a tizenéves, szinte 
brutálisan céltudatos bakfist. Három életkor, három Léni, há-
rom színésznô: Pápai Erika, Almási Éva, Marjai Virág. Almási 
Éva jutalomjátéka ez. Fölényes szakmai tudással, szenvedélyes 
belsô átéléssel, lefegyverzô öniróniával játssza a legyôzhetetlen, 
elpusztíthatatlan matrónát, aki még ekkor sem képes szembe-
nézni múltjával, bûneivel. Ô csak a szépséget szolgálta, szajkóz-
za váltig. A darab csúcsjelenete, amikor a három Léni együtt, 
egymás szavába vágva társalog Hitlerrel. A jelenet az összes fér-
fiszerepet alakító Szegezdi Róbertnek is a legjobb pillanata. Mint-
ha egész energiáját erre a bravúros Hitler-paródiára gyûjtögette 
volna, no meg a remekbe szabott Balázs Béla-figurára. Utóbbi 
szintén Léni szeretôje és munkatársa volt.

Léni történetének hátterében a darabnak van egy másik vo-
nulata is. A kihangosított, a tomboló ovációval kísért Hitler-be-
szédek, amelyek komor, súlyos asszociációkat ébresztenek. 
Miként a színpad elôterében álló, náci egyenruhába öltözte-

tett bábu, amelynek arcára Léni filmjeinek Hitler-arcát vetítik 
rá. A magánéletben oly gyöngéd, figyelmes, udvarias Hitlerét, 
akiért Lénivel együtt milliók rajongtak, és aki lángba borította a 
világot. A hatástól nem egykönnyen szabadulunk, ha egyáltalán 
szabadulni kell tôle. Bagó Bertalan rendezô célja mindenesetre 
nem ez lehetett. 
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Jogi járat
A végrendelet megtámadása
Dr. Finta Gábor

A végintézkedés joga fontos alapjog, amellyel a teljesen cselekvô-
képes emberek, illetve bizonyos megszorításokkal a korlátozottan 
cselekvôképesek is élhetnek. Az elôzô írásokból is látható volt, hogy 
számos formai és tartalmi elôírásra kell figyelemmel lenni a végintéz-
kedés során, mivel a viták a végintézkedô halála után merülnek fel, 
így a végintézkedô már nem tud nyilatkozni szándékáról és a vég-
intézkedés körülményeirôl. 

A 
végintézkedéssel kapcsolatos hibákat azonban a legtöbb esetben 
nem szabad hivatalból figyelembe venni. A legtipikusabb vég-
intézkedés a végrendelet. Amennyiben a hagyatéki eljárás során 
végrendeleti jellegû nyilatkozat kerül elô, úgy az eljáró közjegyzô 

csak azt vizsgálhatja, hogy a nyilatkozat az örökhagyótól származik-e. Azon-
ban nem vizsgálhatja, hogy az örökhagyó rendelkezett-e megfelelô cselekvô-
képességgel, és hivatalból a formai, illetve tartalmi hiányosságokat sem veheti 
figyelembe. Mindezeket felhánytorgatni, pontosabban a végrendeletet megtá-
madni csak az érintettek jogosultak, azaz azok a jogalanyok, akiknek öröklési 
helyzetét, illetve egyéb jogait vagy kötelezettségeit a végrendelet érvénytelen-
sége befolyásolná. Akinek jogait, illetve kötelezettségeit a végrendelet érvény-
telensége semmilyen módon nem befolyásolná, az akkor sem támadhatja meg 
a végrendeletet, ha egyébként rendelkezik a megtámadáshoz szükséges bizo-
nyítékokkal.

A végrendelet megtámadására sor kerülhet a hagyatéki eljárásban, illetve bí-
róság elôtt is. A hagyatéki eljárásban a közjegyzô nem jogosult eldönteni a kér-
dést, megtámadás esetén ideiglenes hatállyal fogja átadni a hagyatékot, amellyel 
szemben a bírósághoz lehet fordulni. Tehát a vita érdemi eldöntésére csak a 
bíróság jogosult.

A megtámadás tipikus indoka, hogy az örökhagyó szellemi állapota, beteg-
sége miatt nem volt végrendelkezésre képes állapotban. Ilyen esetben a meg-
támadó félnek kell bizonyítania azokat a körülményeket, eseményeket, ame-
lyekre ezt alapozza. A kérdésben perdöntô lehet a háziorvos, kezelôorvosok 
tanúvallomása. Sok esetben tisztességtelen befolyásolásra hivatkozva kerül sor 
megtámadásra, amelyet azonban nem könnyû bizonyítani. A megtámadás for-
mai okokon is alapulhat, mint például az aláírás, keltezés, lapsorszámozás fo-
gyatékosságai. Sikeres megtámadás esetén a végintézkedést, illetve annak meg-
támadott részét figyelmen kívül kell hagyni, de csak a megtámadást benyújtó 
fél tekintetében, azaz a sikeres megtámadás következményei nem hatnak ki 
azokra az örökösökre, egyéb érintettekre, akik nem éltek ezzel a lehetôséggel.

A jogi rovattal kapcsolatos észrevételeiket, témafelvetéseiket, kérjük, küld-
jék a szerkesztôség postai címére vagy a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.
hu e-mail címre.Fo
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Ötgólos elôny a KEK-döntôben
Lemaradtunk a bajnoki fináléról
Utolsó erôtartalékaikat élhetik fel nôi kézilabdázóink. Hölgyeink az utóbbi idôben rendre két kemény 
meccset játszottak minden héten. A bajnokságban az utolsó akadályban elbuktunk, ám a KEK-ben a leg-
szebb álmaink válhatnak valóra.

Második helyen zártuk a bajnokság alapszakaszát, így pályaelônnyel kezdtük a Debrecen elleni elôdön-
tôt, amelyen kikaptunk hazai pályán, viszont elôbb a KEK elôdöntôjében nyertünk idegenben, Metzben 
néggyel, majd Debrecenben is sikerült gyôzni.

A Metz elleni visszavágón a Népligetben kettôvel veszítettünk, az utolsó percekben a biztos döntôbe 
jutás tudatában már lanyhult a figyelem, s bizony a fáradtság mellett ezen a kikapcsoláson is múlt, hogy 
a bajnokságban viszont nem kerültek a fináléba a lányok.

A bajnoki elôdöntô harmadik meccsén az elsô félidô hajrájában ugyan vezettünk már hattal is, a gyen-
gébb második félidô miatt a végjátékban már nekünk kellett küzdenünk az egyenlítésért. Ez még össze-
jött, ám hetesekkel a Debrecen jutott tovább.

Nem a legjobb hangulatban készültek az Alicante elleni KEK-döntô „hazai” mérkôzésére. Az idézôjelre 
azért van szükség, mert a megszokott csarnok helyett Dabason fogadtuk a spanyolokat, a Fradi-szurko-
lók viszont pazar légkört teremtettek, és ûzték-hajtották a csapatot. Többször is átsegítették a holtpon-
ton a hölgykoszorút. Pedig még a találkozó elôtt sokkoló élményben volt részük, a nézôtéren rosszul lett 
egy idôsebb társuk. (A szünetben a mentôsök elmondták, nagyobb volt az ijedtség, mint a baj, a beteg 
pár perccel késôbb már jobban volt, de megfigyelésre kórházba szállították.)

Az elôzô KEK-döntôs (1994), illetve az eddigi egyetlen KEK-gyôztes (1978) Fradi több tagja is a lelátón 
szurkolt, így Fiedler Adrienn is, aki mindkét csapatban szerepelt. De ott izgult az utóbbi együttes mes-
tere, Elek Gyula is, akinek fia, Gábor a mostani gárda edzôje.

A mérkôzés során úgy tûnt, már itthon eldönthetjük a kupa sorsát, ám néhány hiba után jelentôsen 
csökkentették hátrányukat a vendégek, így csak 34-29-re nyertünk.

Mozgalmas napok várnak hölgyeinkre, csütörtökön még a Váccal játszanak a bajnoki bronzért, majd 
vasárnap 12.30-tól jön a visszavágó, a kupáért!

Sporthírek
Harc a bajnoki bronzért

Férfi-kézilabdacsapatunknak nem sikerült a bravúr, alulmaradt a Szeged 
elleni elôdöntôben. Szegeden nem volt sok esélyük, 35-25-re kikaptak. 
A Népligetben sokáig vezettünk és reméltünk, ám a játékvezetôk kissé 
elhamarkodottan piros lapot adtak Kelečevićnek, és a vendégek elôbb 
egyenlítettek, majd a hajárban fordítottak, és nyertek 28-27-re.

A bronzmeccs elsô csatájában viszont otthon 27-24-re vertük a Tata-
bányát.

Bácsi és Németh bajnokok

Bácsi Péter nyerte a kötöttfogású birkózók honi bajnokságát a 84 ki-
lósok között. Sportolónk egy kategóriával feljebb indult, mint az Eb-n. 
Reméltük, hogy fradis döntô lesz, amelyben Peking másodikjával, Fodor 
Zoltánnal találkozik, ám Zoli kikapott Farkas Bálinttól, így végül elma-
radt a találkozás. Fodor a harmadik lett, míg Bácsi elsô, miután legyôzte 
Farkast. Eggyel feljebb Németh Iván szerzett még egy bajnoki aranyat a 
Fradinak, Kun a második, míg Molnár a harmadik helyen zárt.

Négy között a futsalisták

A Fradi futsalegyüttese elôbb otthon 7-4-re, majd idegenben 6-2-re 
nyert a Vasas ellen a negyeddöntôben. Az elôdöntôben a Berettyóúj-
faluval játszunk, a szintén 3 gyôztes meccsig tartó párharcban. Az elsô 
meccs Berettyóújfaluban lesz, május 16-án.

Az ötödik helyért küzdenek a pólósok

Vízilabdázóink a Szolnok, a Pécs és a Debrecen együtteseivel csatáz-
tak az 5–8. helyért. A mieink az utóbbi kettôt kétszer is legyôzték, 
Szolnokon viszont kikaptak. Az utolsó körben, lapzártánk után ép-
pen a Szolnokot fogadjuk, és az 5. hely megszerzéséhez mindenképp 
nyerni kell.

Lipcseiéknek továbbra sem megy

Az NB II.-ben szereplô labdarúgóink továbbra sem remekelnek. Lipcsei 
Péter tanítványai Veszprémben kikaptak 3-1-re, majd nyertek otthon a 
Tatabánya ellen 2-1-re, s szintén 2-1-re kikaptak a Kozármisleny otthoná-
ban. Az együttes öt fordulóval a vége elôtt a 11. helyen áll, s szüksége 
van még néhány pontra a biztos bennmaradáshoz.

Megvan a licenc

Április 27-én döntött az MLSZ illetékes testülete, a Ferencváros megkap-
ta a licencet, így indulhatunk a következô évi bajnokságban. Mi több, a 
licenc nemcsak a bajnokságra, de a nemzetközi kupaindulásra is jogosít, 
mert UEFA-licencet kaptunk. Így már a játékosokon a sor, hogy kiharcol-
ják az EL-szereplés lehetôségét.

Az oldalt összeállította: Schiller Zsolt
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Dobogón három körrel a vége elôtt
Vegyesen szerepeltek labdarúgóink az elmúlt hetekben
Két gyôzelem mellett kétszer kikaptak, míg az elmúlt évek bajnoka, a 
Debrecen ellen döntetlent játszottak. Az együttes jelenleg a harmadik 
helyen áll a tabellán.

Csapatunk öt meccset játszott az elmúlt egy hónap során, s mind az 
öt meccsen csak az egyik félidôben esett gól – az utolsót leszámítva 
rendre a másodikban.

Maróti lábán megpattant a labda bô tíz perccel a zárás elôtt, s ezzel 
az öngóllal nyert a Vasas az Üllôi úton. A következô találkozón a gól 
nélküli elsô félidôt követôen a másodikban húsz perc elteltével a hazai 
pályán játszó MTK szerzett vezetést, ám Schembri rögtön egyenlített. 
Nem sokkal késôbb átvettük a vezetést, és négy perccel a befejezés 
elôtt Maróti most a jó kapuba talált be, és 3-1-re nyertünk.

Kaposvárott ismét Schembri szerezte elsô gólunkat a második félidô 
elején, ám negyedóra múlva Tutorić felesleges buktatása miatt meg-
ítélt, majd értékesített büntetôbôl egyenlített a házigazda, s az utolsó 
elôtti percben a gyôzelmet is begyûjtötte.

A címvédô Debrecennél ugyan jobban teljesítettünk az elsô félidô-
ben, mégis a vendégek lôtték az elsô gólt a második játékrész elején. 
Néhány perccel a vége elôtt visszaadta a sors, amit az angyalföldiek 
ellen elvett, Mijadinoski öngóljával pontot mentettünk.

Múlt hétvégén a Szolnok otthonába látogattunk, és a találkozó ele-
jén sorra hagytuk ki a helyzeteket. A 20. percben a hazai védôk béná-
zását Pölöskey használta ki. Két perc múlva Zsolnai fejelt a kapunkba. 
Szinte a középkezdés után Schembri góljával megint vezetést szerez-
tünk, majd a félidô hajrájában Rósa büntetôbôl növelte az elônyt. Még-

sem dôlhettünk hátra, mert jött egy újabb szabadrúgás balról, s Zsolnai 
ismét bólintott.

A szolnoki védôk elsô félidôben bemutatott produkciója és látványos 
sétái kapcsán a meccset közvetítô csatorna szakkommentátora, az egy-
kori válogatott, Zombori Sándor nem mondta ki, de erôsen célzott egy 
télen használatos kabátra.

Apuk a kapuban
A focitornát több mint húsz ferencvárosi vállalkozó támogatta
Steiner Gábor

Több mint félmillió forintot és több tízezer forint értékû ajándékot ajánlot-
tak fel kerületi vállalkozók és civilek azoknak az általános iskolás diákcsapa-
toknak, amelyek indultak a Ferencvárosi „Aput a Kapuba Kupán” (FAKK). 
A verseny ideje alatt a helyi civilszervezetek kisadomány-gyûjtô akciójukkal 
további, több mint 30 ezer forint támogatást gyûjtöttek.

A közösségi alapítványok professzionálisan megszervezett adomány-
gyûjtô, támogatásosztó és közösségfejlesztô szervezetek, amelyek a helyi 
célokra adományozni kívánó magánszemélyek, vállalkozók és vállalatok, 
valamint a helyi intézmények (például iskolák, kulturális intézmények) kö-
zötti együttmûködést segítik. A közösségi alapítványok külföldön már bi-
zonyították hatékonyságukat, hiszen sokfelé felismerték, hogy a helyi igé-
nyeket a helyi pénzügyi forrásokkal lehet a leghatékonyabban kielégíteni, 
mert a támogató és a támogatott érdekei sokszor közösek.

Magyarországon elôször Ferencvárosban indult el a kezdeményezés. 
A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt szervezô csoport április 16-án – ha-
gyományteremtô szándékkal – egész napos sport- és közösségi program-
mal mutatkozott be a Kerekerdô parkban. A versenyen hét kerületi általá-
nos iskola focicsapata indult, egy felnôtt játékossal a kapuban. A sportdíjak 
mellett a részt vevô diákközösségek egyenként 50-100 ezer forintos támo-
gatásra is pályáztak egy-egy tablóval, bemutatva, hogy milyen közösségi 
és/vagy sporttevékenységet folytatna vagy fejlesztene az adott iskola, ha 
ehhez anyagi támogatást kapna.

A leendô Ferencvárosi Közösségi Alapítvány olyan elkülönített alapok 
létrehozását tervezi, amelyek egy-egy konkrét ügy vagy kerületrész támo-
gatását célozzák. Eddig négy ilyen alap terve született meg: Alap a Bel-
sô-Ferencvárosért, a József Attila-lakótelepért, a Kerületi Közterek Fejlesz-
téséért és a Ferencvárosi Gyerekek Támogatására. Ez utóbbi célt szolgálta a 
Ferencvárosi „Aput a Kapuba Kupa” is, fejet hajtva a kerület vitathatatlanul 
legismertebb és legnépszerûbb közösségteremtô hagyománya, a ferenc-
városi futball elôtt.
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Sudoku
8 7 2

3 5 4

1 5 7 6 3

9 8

1

2 7

1 2 6 7 3

2 5 8

5 4 7

A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek.

Valamennyi 3 × 3-as egységben szintén megtalálhatónak kell 
lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek, vagyis egyetlen 
szám sem ismétlôdhet vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon 
és egy 3 × 3-as egységen belül!

Kérjük, 2011. június 5-ig juttassák el a kitöltött táblázatot 
borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi Mûve-
lôdési Központba (1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy küldjék 
el e-mailen a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu digitális 
levelezési címre. 

A helyes megfejtést beküldôk közül a Kalligram Kiadó 
könyvcsomagját sorsoljuk ki.

A 2011/6. számunkban megjelent sudoku helyes megfejtôi 
közül Sallai Erzsébetnek kedvezett a szerencse, nyereményét, 
Agatha Christie Tíz kicsi néger címû könyvét a Partvonal Ki-
adóban (1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.) veheti át.

Kétsorosok
Az új hullám, csak amíg közelít, addig látszik újnak,
távozóban már megtévesztésig hasonlít a régire.

Azt a luxust, amely független az anyagiaktól, 
gondolkodásnak nevezzük.

Azt a luxust, amely független az anyagiaktól, 
gondolkodásnak nevezzük.

A humánum mintha 
meglehetôsen idegen lenne az embertôl…

A versben is van tudás, 
de idôtlenségét az ösztönök adják. 

Tisztelt Szülôk!
 

Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartja az egészség-
megôrzés támogatását. Ezért felkaroljuk azokat a programo-
kat, amelyekkel jelentôs lépést tehetünk gyermekeink egészsé-
gének védelme érdekében. Ezúton örömmel értesítjük Önöket, 
hogy önkormányzatunk ismételten ingyenesen biztosítja az 
érintett kerületi, 13 és 14 éves leánygyermekek részére a hu-
mán papilloma vírus (HPV) okozta fertôzés elleni védôoltást. 

Mi is a humán papilloma vírus?
Fôként az utóbbi húsz év kutatásai vetítettek fényt arra a tény-
re, hogy a rosszindulatú daganatoknak legalább húsz százalékát 
vírusok okozzák. A méhnyakrák világszerte a nôket fenyegetô 
második leggyakoribb rosszindulatú daganat. Ezen belül a leg-
fontosabb, hogy a méhnyakrák 99,7 százalékát feltételezhetôen 
a HPV okozza. A HPV ráadásul ma az egyik leggyakoribb sze-
xuális úton terjedô kórokozó. Ezért a fogamzóképes korba jutva 
fontos mindenkinek tájékozódnia róla. 

A HPV elleni védôoltásokról
A méhnyakrák elleni védekezés kizárólagos módszere év-
tizedeken keresztül a citológiai szûrôvizsgálat volt, ugyanis a 
rákmegelôzô állapotokat idôben fel lehet ismerni. Azonban a 
szûrôprogramok eddigi propagálása ellenére a méhnyakrák ha-
lálozási adatai az elmúlt tíz évben nem változtak Magyarorszá-
gon. Ezért van óriási jelentôsége annak, hogy a HPV-fertôzés 
megelôzésére kifejlesztettek és elérhetôvé tettek védôoltásokat, 
amelyekkel a méhnyakrákok többsége mára már megelôzhetô. 

A vakcináció mellett azonban a rendszeres 
méhnyakrákszûrés változatlanul javasolt

A humán papilloma vírus elleni védôoltás egyike a legújabban 
kifejlesztett védôoltásoknak. A nemi élet megkezdése elôtti vak-
cináció közel százszázalékos védettséget biztosít a védôoltásban 
lévô HPV-típusok okozta rákos és jóindulatú megbetegedések 
ellen. Ez évben önkormányzatunk a SILGARD védôoltást biz-
tosítja a leánygyermekek részére. Az oltás fél év alatt három, 
idôben egymástól elkülönülô alkalommal történô oltásból áll, 
ezután alakul ki a vírus elleni védettség.



Apró
Fogsorjavítás, -készítés,- alábélelés, 
gyorsan, precízen. Rászorultaknak 
akár háznál is. Vécsei Julianna. Tel.: 
06-20 230-3547, 789-2859

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

RÁCSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. Elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújítás, 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmun-
kák, javítások. Tel.: 284-2540, 06-
70 209-4230

Morál Közös Képviseleti Iroda vál-
lalja társasházak teljes körû keze-
lését, üzemeltetését. Elérhetôség: 
06-30 630-5554, 06-20 560-5812

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

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

Csendes lakás, kiváló közlekedés 
IX. kerület, Ráday utca és egy köz-
park mellett, felújított, rendezett 
házban, a Kinizsi utcában ELADÓ 
egy 87 nm-es, 2,5 szoba hallos, 
beköltözhetô, jó beosztású, csen-
des, III. emeleti (lift van) polgári 
lakás. A nyílászárók szigeteltek. 
A nagyobb szobákban hôfokszabá-
lyozóval ellátott cserépkályha van. 
A lakáshoz 6 nm-es szeparált pin-
cehelyiség is tartozik. Irányár: 22,9 
M Ft. Tel.: 06-30 203-0688

Készpénzért vásárolunk! Aranyat, 
ezüstöt, briliáns ékszereket, festmé-
nyeket, órákat. Arany: 4500–7000 
Ft, ezüst: 90–120 Ft. VII., Wesselé-
nyi u. 19. Tel.: 317-9938

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdôszo-
ba-felújítás. Gázkészülékek, vízcsa-
pok, csôtörések, bojlerek javítása, 
cseréje. Fûtésszerelés, gázbekötés 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-20 955-
4768

FIGYELEM – MERT MEGÉRI – 
AKCIÓNK! Minden típusú gáz-
üzemû fûtôkészülék felülvizsgá-
lata, tisztítása, javítása kiszállási 
költséggel együtt: összesen bruttó 
6600 Ft. Tel.: 212-2949, www.
vasuta.hu. Energiát takarít meg, és 
életet ment!

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

Bôrgyógyászati-kozmetológiai ma-
gánrendelés a IX. ker., Ferenc tér 
1.-ben (bejárat a Tompa u. felôl). 
Dr. Kalán Júlia fôorvos. Bejelentke-
zés: 06-20 543-3948

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

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

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társasház-
ban eladó egy 55 nm-es, utcafronti 
üzlet/irodahelyiség. Az utca a kö-
zelmúltban díszburkolattal került 
felújításra, épületünk elôtt kiszé-
lesedve padoknak és növényzet-
nek ad helyet. Az üzlet/iroda a for-
galmas Mester utcáról látható. Az 
utcasarkon jól látható homlokzati 
reklámtábla elhelyezésére van le-
hetôség. Az épület teremgarázsában 
2 db gépkocsibeálló eladó, ame-
lyek könnyen tárolóvá alakíthatók. 
További kiváló vendég/ügyfélpar-
kolási lehetôség biztosított. Irány-
árak: Iroda/üzlet: nettó 12 500 000 
Ft + áfa. Gépkocsibeállók: nettó 
1 500 000 Ft + áfa/db. AKCIÓ: Üz-
let/iroda + 2 db gépkocsibeálló: 
nettó 14 000 000 Ft + áfa. A helyiség 
ára burkolatok, szaniterek, belsô 
ajtók és fûtési eszközök nélkül ér-
tendô. A befejezést egyéni igények 
alapján, önköltségi áron vállaljuk. 
Alapkivitelben (Zalakerámia, Alföl-
di stb.) kb. 800 000 Ft. Tel.: 06-30 
952-5130




