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A legfényesebb 
árnyék
Antall István

Azért kell annyit beszélnünk róla, mert negyven évig 
hallgattunk. Éltünk, ahogy lehetett, mindenki igyeke-
zett a „családi békét” fenntartani, a holtakról hallgat-
tunk, a börtönviselteket körülvette a zavart részvét, s 
rajtuk maradt a hivatalos gyanakvás bélyege. Jutott né-
hányuknak jobb esetben a „rendhez” való, kegyként ka-
pott illeszkedés lehetősége.

Ferencvárosban is mindenki igyekezett felejteni, csak 
a grundok, az üres telkek és a golyónyomok beszéltek. 
A nyelv cinkossá vált, ellenforradalomnak, sajnálatos 
eseményeknek, ötvenhatnak, rozsda ősznek szólítottuk 
azt a rövidke, de annál nagyobb hatású történelmi pil-
lanatot, ahogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó 
szovjet csapatokat sem nevezhette kockázat nélkül sen-
ki megszállónak.

Ferencváros minden zuga ötvenhatra emlékeztet: 
a Kilián laktanya, a szomszédvár Corvin köz, a Bakáts 
téri sírok, a Tompa, a Tűzoltó utca, az orvostanhallgatók 
diákszállója és az ipari tanulók kollégiuma. Bárány János 
szerszámkészítő, Koczor Zoltán bányász, Kruck Erzsé-
bet keramikus, Mészáros Tibor géplakatos, hegesztő, 
Való Mátyás lakatos, Sebestyén Mária ápoló… Csak né-
hány név a felkelő csoportok tagjai közül.

Mennyi tehetség veretett szét, mennyi tehetség 
szóratott szét! Hiszen aki nem esett el november 4-e 
előtt vagy után, akit nem börtönöztek be, végeztek ki, 
az nekivágott a nagyvilágnak, és egy másfajta nyelv, 
másfajta kultúra közegében igyekezett önmaga, a be-
fogadó ország és – ne tagadjuk – az itthon maradottak 
számára is megmutatni, hogy vitte valamire. A sorsát-
ültetés azonban mindig kockázatos, a történelem hő-
seit is megviseli a vérveszteség, a barátok elhullása, a 
bezártság, a szabadsághiány, ahogy a sikertörténetek 
szereplőit a választott hontalanság. Ferencvárosba már 
hazatért ötvenhat. A tényekben lakik az igazság, tuda-
tos torzítások és hamis mítoszok nélkül lehet és kell itt 
emlékezni. 
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’56 gyerekszemmel
Grozdits Károly

Pelcz József gépészmérnök 1956-ban tízéves volt. A forradalom eseményeirôl számtalan emléke van, hiszen szülei-
vel a Mester utca 4.-ben lakott, egy utcafronti lakásban, amelyet a ház elkészültétôl (1912) kezdve már dédszülei is 
laktak.

1956 számomra életre szóló élmény volt. Amikor október 24-
én reggel azt mondták a szüleim, hogy nem mehetek iskolába, 
akkor elôször nagyon megijedtem, de amikor kiderült, hogy 
délután sem kell zongoraórára mennem, már egészen boldog 
voltam, mert zongorázni nem szerettem.

Október elsô fele az iskolában az úttörômozgalomra felké-
szülés jegyében zajlott. Megtanultuk az úttörôk 12 pontját, no-
vember 7-re volt betervezve az avatás, amire aztán nem került 
sor. Késôbb sem, a mi osztályunk tokkal-vonóval kimaradt a 
„mozgalomból”.

Amit én tízévesen láttam, az minden volt, csak ellenforra-
dalom nem. Azt láttam, hogy a magyarok egyet akartak, hogy 
a várost az oroszok lôtték szét, az üzletekbe nem a forradal-
márok törtek be, hanem idegen katonák… Szemléletformáló 
képeket ôrzök az emlékezetemben.

23-án véletlenül személyes résztvevôje voltam a felvonu-
lásnak. Tornaórára kellett volna mennem a MÁV-kórházba. Az 
akkori Marx téren (ma a Nyugati tér) keveredtem bele a felvo-
nulásba. Ott voltam, amikor leverték a vörös csillagot a pálya-
udvar homlokzatáról, láttam, hogy rendôrök is együtt vonulnak 
a tömeggel, és hallottam, ahogy kiabálták, hogy „Kossuth-címert 
akarunk, Nagy Imrére szavazunk!”, és „aki magyar velünk tart!”, 
meg azt is hallottam már akkor, kora délután, hogy „le a Sztá-
lin-szoborral!”. Amikor hazaértem, már izgult a család, otthon el 
kellett mesélnem, miket láttam, aztán apám kézen fogott, és át-
vitt a szomszédokhoz, hogy meséljek el újból és újból mindent.

Két olyan idôszak volt, amikor a pincében laktunk, az elsô 
már október 24-én délután kezdôdött, és öt-hat napig tartott.

A fafûtéses cserépkályháinkhoz a fát édesapám már besze-
rezte október elején, így amikor a lövöldözés miatt le kellett Fo
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„Szemléletformáló képeket  
ôrzök az emlékezetemben”
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Farkas Krisztián, 14 éves

1956-ban az oroszok ellen keltünk föl, és 
Nagy Imre volt a miniszterelnök. A for-
radalomból szabadságharc lett, azt végül 
vérbe fojtották, a vezetôit pedig kivégez-
ték. Hôsök voltak.

Hollóvári Sharon, 12 éves 

1956-ban forradalom volt Magyarorszá-
gon, de az oroszok, akik sokkal többen 
voltak, végül legyôztek minket, és a dol-
gok nagyon-nagyon rosszra fordultak. Mi, 
magyarok mégis büszkék lehetünk ma-
gunkra, mert bátran harcoltunk akkor is, 
amikor nem volt esélyünk.

Kili Dóra, 12 éves

Októberben megemlékezünk arról, hogy 
a magyarok nagy forradalmat robbantot-
tak ki, és megküzdöttek a gonosz Szovjet-
unióval. Az iskolában még nem tanultunk 
errôl semmit, de minden évben van meg-
emlékezés.

Balogh Veronika, 17 éves

Hát, ötvenhatról az jut eszembe, hogy a 
szabadságért haltak meg emberek, és emi-
att mélységesen tisztelem ôket. Nekem ro-
konom is halt meg a szabadságharc alatt: 
ápolónô volt, és lelôtték, miközben ellá-
tott egy sebesültet… pedig vöröskeresztes 
jelzés is volt rajta. Éppen ezért nem szere-
tek errôl beszélni, mert elszomorodom, ha 
szóba kerül.

Csengei Krisztina, 19 éves

Nekem egy véres küzdelem jut eszembe, 
a kommunizmus elleni lázadás, arra gon-
dolok, hogy az emberek nagyon vágytak 
a szabadságra. Nagyon sok magyar ember 
meghalt, de most, hatvan évvel késôbb 
már nagyon kevesen tudnak errôl ôszin-
tén beszélni, emiatt a társadalom egyre in-
kább oda jut, hogy azt sem tudják, mi tör-
tént valójában. A mi iskolánkban például 
még ünnepség sincsen! Nekem sajnos ez 
jut eszembe.

költözni a pincébe, akkor a farakás tetején laktunk a hat négy-
zetméteres pincerekeszben.

Gyerekként ez még inkább kaland volt, sok gyerek volt a 
házban, nagyokat játszottunk.

Közben álladóan jöttek az információk a külvilágból. Lát-
tam a géppisztolyokat is a nagyobb fiúk vállán, akik elmentek, 
aztán késôbb nagyon fáradtan jöttek vissza… 

Apám a fegyveres harcot ellenezte, mérnökként könnyen ki 
tudta számolni, hogy a kétszázhúszmillióval szemben a tízmil-
liónak semmilyen esélye nem lehet. A felnôttek megszervezték 
a kapuôrséget, csak azt engedték be, akinek tényleg dolga volt 
a házban. Voltak ávósok is, akik bejöttek, hogy letegyék a fegy-
vert, mert nem akartak magyarok ellen harcolni, aztán civil ru-
hát kaptak, s remélem, ma is nyugalomban élnek.

Anyám feljárt a lakásba, és az udvarra nézô konyhánkban 
fôzött, aztán lehozta az ételt.

Esetenként bezavartak minket, gyerekeket a pince körfo-
lyosójáról, akkor hozták a sebesülteket. A házban három orvos 
lakott, és a légópincében operáltak, sebeket láttak el. A házak 
pincéi összeköttetésben voltak egymással, így messzebbrôl 
is hoztak sebesülteket. Nem tudom pontosan, hogy honnan, 
egyesek szerint még a Corvin közbôl is. Október végén fel-
jöttünk a pincébôl, és felhoztuk a matracokat is. Nagy volt az 
öröm – gyôzött a forradalom! Akkor még a lakás is jó állapot-
ban volt. Sütött a nap, kimehettünk az utcára, röplapok voltak, 
újságok ingyen… Jó napok voltak! Lehetett sétálni, megtapasz-
talhattuk egy rövid idôre a Szabadságot!

November 3-án este még hallgattuk a Mindszenty-beszédet, 
aztán másnap reggel megint le kellett menni a pincébe. Szólt a 
rádió. A fülemben van Liszt „Les Préludes”-je, az Egmont-nyi-
tány, a Hazám, hazám… akkor már a gyerekek is féltek, nem 
játszottunk, recsegett-ropogott minden, a ház is egymás után 
kapta a belövéseket.

Amikor az oroszok átjöttek a Petôfi hídon, akkor az elsô 
„örömtûzbôl” a mi házunk is jócskán kapott. Pedig nálunk 
nem harcoltak fegyveresek – apám szerint azért, mert tôlünk 
csak balkezesek tudtak volna fedezékbôl a Nagykörút felé lôni. 
A szemben lévô Mester utca 1.-ben voltak jócskán forradalmá-
rok. Az oroszok, ha látták, hogy akár csúzlival lônek egy ház-
ból, akkor ágyúval hármat-négyet odadurrantottak. Ahonnan 
nem lôttek rájuk, oda csak egyet-kettôt.

Sokáig lenn maradtunk a pincében, pedig a forradalom már 
csak pár napig tartott, de a lakás szét volt zúzva.

Amikor fölmentünk, november 20. táján, akkor az üveg-
cserépben és a faltörmelékben térdig lehetett járni, a redôny 
még évek múlva is szita képét mutatta, a falból még hosszú 
évek után is szedték ki a szobafestôk a repeszeket. A szom-
szédos lakások totálisan szét voltak lôve. A tizenkét utcafronti 
lakásból legalább ötöt ért ágyútalálat, mi ezt megúsztuk.

Kint az utcán tényleg pokoli volt a látvány: hetekig ott vol-
tak a kiégett tankok, a füstölgô romok, a sitt, napokig az el-
szenesedett és a mésszel leöntött hullák. A környéken csak két 
hely volt, ahol temetni lehetett. A Bakáts téren és a Ferenc téren 
sírok hosszú sora jelezte, hogy nemcsak épületekben esett nagy 
kár, de a rövid szabadságért Ferencvárosban is sokan adták éle-
tüket.
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Albert Flórián 70 éves
Grozdits

Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás szeptember 15-én ünnepelte születésnapját. A születésnap környé-
kén körüldongták az újságírók, rádiósok, tévések. Gyakorlatilag mindent elmondott, amit egy ilyen szép ívû sport-
pályafutás ürügyén érdemes megkérdezni, ezért inkább a kerülethez fûzôdô kapcsolatáról faggattuk (miközben az 
ajtó elôtt egy televíziós forgatócsoport toporgott, és a zöld-fehér klub tiszteletbeli elnökének már indulnia kellett 
volna az egyik rádióstúdióba).

– Gyerekként felkerült vidékrôl, milyennek látta a nagy-
várost?

– Hát, biztos, hogy ez sem tegnap volt! 1952-ben az Üllôi 
útra jöttem toborzóra, nagyon hosszú volt a sor, nagyon sok kö-
lyök jelentkezett. Engem felvettek, ahogy Szûcs Lajost és Rákosi 
Gyulát is. Velük azóta is szoros barátságban, napi munkakap-
csolatban vagyok. Pedig akkor még Kinizsinek hívták a Fradit! 
Itt kezdtem, és bár a városban nagyon sokfelé laktam, mindig a 
IX. kerület volt a „közepe”. Gyakorlatilag ma is a második ott-
honom Ferencváros.

– Azóta már az ön nevét viseli a stadion.
– Az itt eltöltött közel hatvan év nem múlt el nyomtalanul 

sem a kerület, sem az én életemben.
– Mennyire volt más a város akkoriban?
– Villamosok jártak, nem pedig metró, a 89-es busznak ott 

volt a végállomása a Mária Valéria-telepen, és az vitt engem a 
Magyar Távirati Irodába, ahol újságíró-gyakornokként dolgoz-
tam, illetve igyekeztem legalább megjelenni, mert elég sokat 
voltam távol mint Fradi játékos és mint válogatott. Volt olimpia, 
világbajnokság, Európa-bajnokság, és mi ott voltunk a váloga-

Tudta-e…
Gönczi Ambrus

•	…hogy	Ferencvárosban	négy	jelentôs	szabadságharcos	csoport	mûködött?	A Tûzoltó	
utcaiak, a Ferenc tériek, a Tompa utcaiak és a Kilián laktanyában harcolók.

•	…hogy	október	23-án	a	Soroksári	úti	fegyvergyárból	hozott	puskákkal	vették	fel	a	harcot	a	
felkelôk?

•	…hogy	Budapesten	a	Tûzoltó	utcai	felkelôk	harcoltak	legtovább?	November	8-ig	nem	tették	le	a	fegyvert,	és	véd-
ték	a	Tûzoltó	utca	36.	alatti	fôhadiszállásukat.

•	…hogy	hol	volt	a	Tompa	utcai	felkelôk	fôhadiszállása?	A Tompa	utca	10.	szám	alatt	mûködött	a	Bárány	János	ve-
zette	csoport	központja.	Emlékét	tábla	is	ôrzi	a	ház	bejáratánál.

•	…hogy	Maléter	Pál	a	Kilián	laktanyában	lett	a	forradalom	egyik	vezetô	alakja?	Az	eredetileg	a	„rendbontók”	ellen	
küldött	ezredes	október	25-én	állt	a	felkelôk	oldalára.	November	3-án	Maléter	vezérôrnagyi	rangot	kapott,	és	hon-
védelmi	miniszterré	nevezte	ki	Nagy	Imre	miniszterelnök.	

•	…hogy	Angyal	Istvánt,	a	Tûzoltó	utcai	szabadságharcosok	vezetôjét	1958.	december	1-jén	végezték	ki,	s	hogy	1991-
ben	posztumusz	díszpolgári	címet	kapott?	Emlékét	1996	óta	a	Ferenc	körút–Üllôi	út	keresztezôdésénél	róla	elneve-
zett	tér,	a	Salkaházi	Sára	parkban	(a	Tûzoltó	utcai	fôhadiszállás	helyén)	pedig	emlékmû	ôrzi.

•	 Tudja-e,	hogy	mit	mondott	vallomásában	Angyal	István	1958.	november	20-án?	„Én	nem	ismertem	magamban	
hatalomvágyat.	Nem	kívántam	vezetni	embereket,	csupán	állampolgár	kívántam	lenni.	Én	mindig	elsôsorban	állam-
polgárnak	tekintettem	magamat.	A törvények	számomra	1945-ig	halált	jelentettek,	sok	esetben	ezt	jelentették	
1945	után	is.	A kétfajta	törvényesség	között	kerestem	valahol	az	igazságot.	Nem	találtam	meg.	Én	szabad	ember-
ként akartam élni, börtönben nem tudok meglenni. Kérem a bíróságot, hogy hagyja meg az ítéletet, mert olyan 
tényállást állapítottak meg terhemre, melyért itt halál jár.”

1956-ról?
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tottal. Ez mind-mind maradandó emlék, amely távolra vezet, 
de itt gyökerezik.

– 1956?
– Arról ne beszéljünk, mit mondhatnék én? Gyerek voltam, 

tizennégy éves, ráadásul vidéken laktunk, Ôrszentmiklóson 
(ma Ôrbottyán része). A kis Muki vonattal kellett bejárni – só-
hajt nagyot –, kár is errôl beszélni, elôttem vannak a vonato-
zással töltött évek… de megérte, hiszen ez is kellett a pálya-
futásomhoz.

– Milyennek látja most a várost?
– Hát viszonyítási alapom van bôven, elég sok helyen meg-

fordultam a világban.
– Éppen ezért kérdezem errôl pont önt.
– Iparkodunk, iparkodunk, utánaeredünk az elôttünk roha-

nó világnak, de egyelôre csak az üldözô szerepét tudjuk vállal-
ni. Persze, úgy gondolom, az a fontos, hogy minél összetartóbb 
legyen a közösség, ez lehet, amitôl valóban élhetôvé válik egy 
kerület. Ettôl fontos a Fradi is Ferencvárosnak. Sok minden vál-
tozott, azt nem mondom, hogy régen prolinegyed volt, de a IX. 
kerület nem volt egy csillogó vidék. Én persze nem sokat láttam 
a kerületbôl, eleinte az edzések mellett ott volt az iskola, késôbb 
meg a pályán töltöttem életem nagy részét. A hétvégéim meg a 

bajnoki meccsekrôl szóltak. Több idôt töltöttem a pályán, tehát 
a kerületben, mint otthon.

– Úgy tudom, lakott is a kerületben…
– 1960-ban kerültünk a Mária Valéria-telepre, egy ötödik 

emeleti lakásba. A Fradi focistái közül többen is kaptunk ott 
tanácsi lakásokat, Rákosi Gyuszi, Katona Sanyi, Havasi Sanyi. 
Csak felnézek a tablóra, és elôttem van mindenkinek az arca.

– Az önnel egykorúak általában már idôs, megfáradt em-
berek, ön pedig egyenes derékkal és emelt fôvel jár. Mi a titka 
annak, hogy hetvenévesen még mindig aktív?

– Nincs titok. Ha az ember szeret valamit, azt nem tudja 
abbahagyni, fôleg ha azt csinálhatja, ami mellett fiatalon letette 
a voksát. Ennél többet nem is kell mondani, mert ahogy ben-
nünket néztek az idôsebbek, amikor a kölyökben játszottunk, 
ugyanúgy nézzük mi is a fiatalokat. Ahogy egykor ôk büszkék 
voltak ránk, úgy mi is büszkén valljuk, hogy az ’53–54-es kor-
osztály a szemünk elôtt nôtt föl. Nyilasi Tibiékre gondolok, az-
tán a következô korosztály, Géczi, Rátkai, Páncsics Miki, Hor-
váth Gabi... Ezek mind-mind olyan emlékezetes nevek és arcok, 
amelyek máig bennem vannak. Én most, hetvenévesen is azt 
mondom, hogy a fiatalokkal kell foglalkozni, mert ôk még tisz-
ták, romlatlanok, és tanulni akarnak.

1956-ról?

Ferencváros 
büszkeségei – 2011
Kitüntetettek

Díszpolgár: Albert Flórián

Fotó: Ferenczy Dávid

Ferencvárosért emlékérem:
Emôdy	Zsolt,	Hollai	Kálmán,	László	György	
(posztumusz),	Tôkéczki	László

Ferencváros Szolgálatért Díj:
Bakóczi Kálmánné, dr. Bugár Józsefné,  
dr.	Buzási	János,	Cseh	Erzsébet,	Faragóné	Garancz	
Anasztázia,	Horváth	Ferencné,	Joóné	Bartha	Enikô,	
Kecskés	Lászlóné,	Kiss	Éva,	Kosik	Gáborné,	Öller	
Attiláné,	Szabó	Józsefné,	Szentmáry	Kálmán
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Hírek közlekedôknek, autósoknak
Krivi

•		Európai	uniós	források	felhasználásával	2014-ig	átvezetik	Budára	az	1-es	
villamost	a	Rákóczi	hídon,	a	Budafoki	úton	a	Fehérvári	útig.	Csúcsidôben	
3 percenként járnak majd a villamosok. Az 1-es mellett a 3-as villamos 
pályáját is megújítják. Mindkét vonalon átalakítják a peronokat az ala-
csonypadlós villamosok fogadására, valamint fedett utasvárókat alakíta-
nak ki.

•		Folytatódik	a	Rákóczi	(korábban	Lágymányosi)	híd	átfestése,	emiatt	fô-
leg	éjszaka	és	hétvégén	kell	sávlezárásra,	sávszûkítésre	számítani,	éjszaka	
pedig	sebességkorlátozás	is	érvényben	van	a	csökkentett	fényerejû	vilá-
gítás miatt.

•		Október	második	felében	cserélik	ki	a	2-es	villamos	Boráros	téri	pálya-
íveit,	ami	miatt	rövidített	útvonalon	jár	majd	a	villamos,	a	kiesô	szaka-
szon a vágóhídi végállomásig pedig pótlóbuszok fognak közlekedni.

•		Az	Aszódi	utcát	az	Ecseri	út	és	a	Füleki	utca	között	várhatóan	október	
elsô	felében,	míg	a	Füleki	utcát	az	Aszódi	utca	és	a	Gyáli	út	között	vár-
hatóan november második felében újítják fel.

•		2012	 áprilisáig	 épületfelújítás	 miatt	 útszûkület	 nehezíti	 a	 forgalmat	 a	
Márton	utcában	a	Haller	utca	és	a	Gát	utca	között.	Építkezés	okoz	idôn-
ként forgalomlassulást a Balázs Béla utcában is a Ferenc tér és a Viola 
utca között.

•		2013-tól	a	Budapest	Bicikli	 rendszerben	900	kerékpárt	 lehet	majd	köl-
csönözni	74	állomásról,	amelyekbôl	58	a	pesti	oldalon	lesz,	közülük	több	
Ferencváros	belsôbb	 területein	 is.	Az	elsô	 félórai	használat	 ingyenes	a	
tervek szerint.

•		A 4-es,	6-os	villamosok	újból	megállnak	a	Margitszigetnél.
•		Átadták	a	Kôbánya-Kispest	autóbusz-állomást,	így	visszatért	a	megszo-

kott rend a 3-as metróhoz csatlakozó autóbuszok közlekedésében.

Beteglátogatóban

Dr. Bácskai János polgármester szeptember 22-én, csütörtökön sajtótájé-
koztatót tartott, majd meglátogatta az országos sajtóban is nagy vissz-
hangot	kiváltó	Kén	utcai	házomlásban	megsérült	gyerekeket	a	Heim	Pál	
Gyermekkórházban.	A	látogatás	során	megajándékozott	gyermekek	álla-
potáról dr. Harmat György, a kórház főigazgatója adott tájékoztatást.

Természettudományi labort avattak  
a Leövey Klára Gimnáziumban
Az	új	Széchenyi	terv	keretében,	európai	uniós	támogatással	(TÁMOP-3.1.3.	
-10/1-2010-0002) 21. századi színvonalat képviselő korszerű, jól felszerelt 
fizikai–kémiai–biológiai laboratóriumot avatott dr. Bácskai János polgár-
mester és Bánhegyesi Zoltán igazgató október 5-én. A 300 millió forintból 
felszerelt komplex labor elősegíti e fontos természettudományos tárgyak 
népszerűsítését, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. A téma fontos-
ságára – hiszen 13 ferencvárosi és kerülethatáron kívüli iskola 5 ezer diákja 
használja majd e létesítményt – és a rendhagyó avatóünnepségre tekintet-
tel következő számunkban részletesebb beszámolót találhatnak olvasóink. 

Emlékezés az aradi vértanúkra
Október	6-a	nemzeti	gyásznap,	amelyen	a	 13	hős	honvédtábornokra	emléke-
zünk,	akiket	1849-ben	Aradon	e	napon	végeztek	ki.	Legtöbbjüknek	még	a	tisz-
tes	katonahalál	 sem	adatott	meg.	Pesten	 sortűz	vetett	véget	az	első	magyar	
felelős	kormány	miniszterelnöke,	gróf	Batthyány	Lajos	életének,	s	még	számos,	
kevésbé ismert mártírja is volt a szabadságharc leverését követő Haynau-rém-
uralomnak. A legszentebb dologért, a nemzet függetlenségéért áldozták éle-
tüket – emlékeztette az egybegyűlteket dr. Bácskai János polgármester. E nap 
mementó, tettük pedig követendő példa, a hűségnél és a szabadságnál ma sem 
lehet semmi fontosabb.

K. Á.
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Országszerte zajlik  
a népszámlálás
Mint	arról	elôzô	lapszámunk-
ban már beszámoltunk, 2011. 
október 1. és 31. között nép-
számlálás zajlik Magyaror-
szágon. Az adatszolgáltatás 
kötelezô,	 megtagadása	 a	
törvény	szerint	szabálysértésnek	minôsül.	Önkéntes	azonban	a	válaszadás	
a nemzetiségre, az anyanyelvre, vallásra, tartós betegségre és a fogyaté-
kosságra vonatkozó kérdésekre. 2011. szeptember 27–30. között minden 
ferencvárosi adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban megkapta az 
ôt	felkeresô	számlálóbiztos	nevét	és	népszámlálási	igazolványának	azono-
sító számát. A számlálóbiztos azonosítása a népszámlálási igazolvánnyal, 
valamint személyazonosításra alkalmas okmánnyal történik. A  számlá-
lóbiztos	 személyét	 a	 KSH	 ingyenesen	 hívható	 zöldszámán,	 a	 06/80	 200-
014-en	 vagy	 a	 06/80	 200-224-es	 telefonszámon	 is	 ellenôrizni	 lehet.	Akik	
a	 kitöltést	 illetôen	 segítségre	 szorulnak,	 vagy	bármilyen	 egyéb	 kérdésük	
van, keressék fel a ferencvárosi önkormányzat polgármesteri hivatalában 
(Bakáts	tér	14.	1.	em.	33.)	ideiglenes	mûködô	KSH-irodát.	Továbbá	az	önkor-
mányzatban	lévô	népszámlálás-munkacsoport	tagjai	is	szívesen	adnak	fel-
világosítást	a	népszámlálással	kapcsolatban	hétköznap	és	szombaton	8–16	
óra	között.	A kérdôívek	kb.	30	rövid	kérdést	tartalmaznak,	amelyeknek	a	
megválaszolása kb. 15 percet vesz igénybe. Kérjük Önöket, Ferencváros la-
kóit, szánjanak 15 percet a válaszokra, s ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Magyarországról nyert kép minél teljesebb legyen.

Autómentes Napfény utca
Az autómentes nap kerületi rendezvényeire szeptember 17-én, szombaton került 
sor	a	József	Attila-lakótelepet	átszelô	–	más	napokon	nagy	forgalmú	–	Napfény	
utcában.	A forgalom	elôl	elzárt	útszakaszon	olyan	programokra	és	bemutatókra	
került sor, amelyek méltán felkeltették még azoknak a figyelmét is, akik eredetileg 
csak a hétvégi bevásárlást akarták elintézni.

Dr. Bácskai János	polgármester	köszöntôjében	elmondta,	az	önkormányzat	tisz-
tában van azzal, hogy a terület igényli a forgalomcsillapítást, és – régi adósságot 
törlesztve	–	dolgoznak	azon,	hogy	a	 lakótelephez	nem	kötôdô	átmenô	gépjár-
mûveknek	más	útvonalat	keressenek.

A Napfény	utcai	napsütésben	sokan	élvezték	az	autómentesség	elônyeit;	voltak,	
akik	kézmûveskedtek,	mások	az	úttestre	rajzolt	óriási	társasjátékban	vettek	részt,	a	
reformátusok sátránál beszélgettek, vagy csak leesett állal bámulták a teremkerék-
páros kislányok bemutatóját.

– Azért jók az ilyen napok, mert nem valami környezetvédelmi-ideológiai masz-
lagot	akarnak	letuszkolni	a	torkunkon,	csak	egyszerûen	megmutatják,	hogy	lehet-
ne	másként	is…	–	mondja	egy	idôs	hölgy,	az	úttesten	kosarazó	gyerekeket	nézve.

Polgári Szalon – harmadszor
Kerületünkben	szeptember	28-án,	szerdán	került	sor	a	Polgári	Szalon	har-
madik rendezvényére. Ez alkalommal a vendégünk dr. Kopp Mária profesz-
szor asszony, magatartás-kutató volt, akivel dr. Bácskai János mint magán-
ember beszélgetett.

Érdeklődő kérdéseire kirajzolódott a professzor asszony élete: Ferenc-
városban járt iskolába, egyetemista korában Ferencvárosban lakott. Meg-
ismerhettük a magatartás és az egészség kapcsolatára vonatkozó több év-
tizedes kutatássorozatát, és hogy ezekből hogyan jutott el a mentális és a 
testi egészséget megőrző kezdeményezésekig.
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Ferenc-napi búcsú
Minden korábbinál izgalmasabb, színesebb és látványosabb programokkal találkozhatott a Ferenc-napi búcsú és a 
hozzá kapcsolódó Humor- és Borfesztivál, valamint a Café Budapest – Kortárs Mûvészeti Fesztivál közös kavalkádján 
az, aki – dacolva a meteorológusok betartott ígéretével – kilátogatott a Bakáts téri és a Ráday utcai helyszínekre.

Pénteken délután, a Humor- és Borfesztivál meg-
nyitójával egy idôben érkezett meg a hideg szél 
mellé az elsô komolyabb esô, de ez sem riasztot-
ta, legfeljebb ritkította a közönséget. Az érdeklôdô 

arcok óráról órára sokasodtak a Ráday utcai borpavilonok kö-
rül ugyanúgy, mint a Mesterek utcájának kézmûves portékáinál 
vagy a KultúrKorzón, ahol a kerület színházai, civil és kulturális 
egyesületei mutatkoztak be/meg. A sötétedés után megtartott 
polgármesteri megnyitó idejére már egészen új arcát mutatta 
a különös fényekkel kivilágított Bakáts tér. A Benkó Dixieland 
Band vidám muzsikája a rendkívüli hideg ellenére is sokakat 
elôcsalogatott.

A szombati napfény jót tett a programoknak, tovább folyt a 
bor, s a programban részt vevô vendéglôk a borászok kedvenc 
ételeivel csalogatták azokat, akik szívesen hallgatják a mai pes-

ti humor kis- és nagyágyúit. A Kálvin-udvarba a népzenészek 
mellé beköltözött a népi kézmûveskedés, gyerekek és felnôttek 
sürögtek az asztalok körül, ahol szebbnél szebb rongybabák, fa-
zekastermékek, dobok (ki tudná felsorolni, mi minden!) készül-
tek. A Bakáts téri színpadon is a népi kultúráé volt a fôszerep: az 
estet a téren Pál István Szalonna bandája zárta, a templomban pe-
dig a Café Budapest szervezésében Márkos Albert Czesław Miłosz 
szövegeire komponált zenemûve kápráztatta el a vájtfülûeket.

A vasárnap – az idôrôl idôre kiújuló esôvel dacolva – a köny-
nyedebb mûfajok jegyében zajlott. A szabadtéri koncertek so-
rát Caramel zárta, a templomi hangversenyeket pedig a 4 Free 
Birds a capella projektje.

Bár az idôjárás csak „mérsékelten volt kegyes”, a publikum 
bebizonyította, hogy értük, nekik és velük vacogva is érdemes 
végigcsinálni az év (valószínûleg) utolsó szabadtéri fesztiválját.



OtthOn, várOs FerencvárOs9 

Fo
tó

k:
 F

er
en

cz
y 

D
áv

id



10 FerencvárOs OtthOn, várOs

Grozdits Károly

2009-ben dr. Bácskai János kezdeményezése alapján, huszonkilenc társasházzal indult meg a házankénti szelektív 
hulladékgyûjtés. A projektben tavaly már hetvenöt, idén pedig százhuszonhat ház vesz részt. Errôl és a fenntartha-
tóság egyéb aktuális kérdéseirôl kérdeztük Ferencváros polgármesterét.

– Miért vetôdött fel 2009-ben a házankénti szelektív gyûj-
tés gondolata?

– Kézenfekvônek tûnt már akkor is, mert bármennyire is jó 
a fôváros által szervezett hulladékszigetes gyûjtés, mégis vannak 
területek, ahol erre fizikailag nincs lehetôség. Belsô-Ferencvá-
rosban összesen egy ilyen szelektív gyûjtôhely van.

– Mi motiválja az embereket, a megtakarítható pénz, vagy 
a változó szemlélet?

– Is-is. Nem vagyunk egyformák, sokan vannak, akiket ke-
véssé izgatnak a nemes eszmék, és sajnos az sem érdekli ôket, 
hogy hová kerül az általuk „termelt” szemét. Így a pénztárcára 
fókuszáló szemlélet is jó célt szolgálhat. Tapasztalatom, hogy 
ebben az ügyben is elsôsorban a gyerekekre lehet számítani, ôk 
szólnak rá a szülôkre…

– Egyre komolyabb kihívásnak tûnik a szemét eltüntetése 
és a hulladékok kezelése.

– Már túl vagyunk a 21. század elsô évtizedén, amelyrôl már 
az elején azt jósolták, hogy a „hulladék évtizede” lesz. Ez be 
is következett, hiszen annyi hulladék keletkezett az ipari fejlô-
dés és az ezzel szorosan összefüggô fogyasztási szokások követ-
keztében, hogy kénytelen-kelletlen is rá kellett állni a szelektív 
gyûjtésre. Fôleg a csomagolóanyagok terén volt elképesztô rob-
banás. Idetartoznak az ásványvizes PET-palackok, amelyeken 
be lehet mutatni a fogyasztási szokások változását. Egyrészt 
elfeledkeztünk a csapvízrôl, amely Budapesten egészen kiváló 
minôségû; másrészt megfeledkeztünk a szódavízrôl is, amely 
ráadásul magyar találmány, s nemcsak fröccsöt, de szörpöt is 
lehet vele készíteni. Igazi, gyümölcsbôl készült szörpre gondo-
lok! Ráadásul leszoktunk az üvegcsomagolásról is – talán csak 
a söripar tartja magát –, pedig egy üveget százszor is fel lehet 
használni. Szemben az egyszer használatos PET-palackkal. Az 

új trend sem tûnik megoldásnak: a PET-palackokat annyira el-
vékonyítják, hogy gyakorlatilag nem lehet kézbe fogni. Szerin-
tem PET-palackot nem kellene használni!

– Túl a szelektív hulladékgyûjtésen mi az, amit Ferenc-
város meg tud tenni?

– A környezetvédelem a környezet elemei mentén tárgyalha-
tó legkönnyebben, idetartozik a levegô, a víz, a talaj, a talajvíz, 
az épített és a természetes környezet. Egy fôvárosi kerület ön-
állóan viszonylag keveset tud ezek közül egyedül rendbe tenni.

– …?
– Ha például a folyékony hulladékot, tehát a szennyvizet 

vesszük, akkor azt a Csatornázási Mûvek kezeli, fôvárosi szin-
ten, tehát nem marad nekünk túl sok tennivaló. Amiben tudunk 
tenni: az a levegô tisztasága. Az önkormányzat folyamatosan 
mûködteti a levegô tisztaságát mérô állomást az Üllôi út és a Fe-
renc körút sarkán. Ha a szennyezettség túllép egy határértéket, 
akkor felhívjuk az idôsek, betegek és a kisgyermekes családok 
figyelmét, hogy keveset legyenek az utcán. A másik ilyen lehe-
tôséget a forgalomszervezés adja a kezünkbe. Ez nem annyira 
egyszerû egy nagyvárosban, hiszen a fôvárosi fenntartású utak 
átszelik a kerületet, de a József Attila-lakótelepre már elkészül-
tek a forgalomszabályozási tervek, mert ott tényleg elképesztô 
az átmenô forgalom. Az M5-ös autópályával összefüggésben sok 
olyan teher- és személygépjármû suhan át például a Napfény 
utcán, amelyeknek semmi dolguk nincs a város legzöldebb és 
legvirágosabb lakótelepén! Az indokolatlan környezeti terhe-
lésen túl közvetlen balesetveszélyt is jelentenek az átszáguldó 
autók. Még felnôtteknek is komoly feladat átjutni az úttesten, 
márpedig egyre több kisgyermekes család költözik oda.

– Tényleg ki lehet szorítani az áthaladó autókat?
– A szomszédos Wekerle-telepen már megoldották ezt a 

kérdést: lezárták a kimenô utak jó részét, és aki oda az áthala-
dás szándékával téved be, az valószínûleg legközelebb már más 
útvonalat választ.

– Mi a helyzet a veszélyes hulladékokkal?
– A veszélyes hulladék gyûjtésére Ferencvárosban a rend-

szeresen meghirdetett és megtartott gyûjtônapok vannak, ami-
kor az emberek a kerület három pontjára vihetik a veszélyes 
hulladékot…

– Már aki tudja, hogy mi számít annak!
– Minden hulladék veszélyes hulladék, amíg nem tisztá-

zódik, hogy az-e. Tehát ha valamirôl nem tudom, hogy nem 
veszélyes-e, akkor az veszélyes! Idetartozik a használt sütôzsi-
radéktól a kifogyott elemen keresztül a kiégett világítótestekig, 
gyógyszerekig nagyon sok dolog. Túl azon, hogy a kommuná-

Fenntarthatóbb
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lis hulladékba kevert veszélyes anyagok sorsa nem követhe-
tô, az is szempont, hogy a szakszerûen összegyûjtött veszélyes 
hulladékokból viszont sok fontos anyag kinyerhetô, újrahasz-
nosítható.

– Vannak, akik „csak úgy” lerakják a szemetüket…
– Érdemes elmondani, hogy az illegálisan kihelyezett ve-

szélyes hulladékok összegyûjtésére húszmillió forintot költünk 
évente, azok miatt a hanyag és felelôtlen embertársaink miatt, 
akik úgy gondolják, hogy az üres telkeken a legegyszerûbb le-
rakni a veszélyes hulladékokat. Ez ráadásul közegészségügyi 

veszélyt teremt, amelynek megszüntetése közfeladat, és viszi a 
közpénzt…

– Egyesek világvégét jósolnak, mások az apró lépésekbôl 
épülô megoldásra esküsznek. Ön fenntarthatónak látja a jö-
vôt?

– A pesszimista jóslatokat meghagyom másnak, de az biztos, 
hogy nem állunk túl jól. Elég körülnézni: az emberek hétvégén 
menekülnek ki a városból. Irány a természet! Jó lenne, ha mind-
annyian megpróbálnánk úgy élni a városokban, hogy ne kelljen 
menekülni.

Ferencváros

Csak egy kis odafigyelés…

Egy társasház állapota meglehetôsen pontos képet fest ar-
ról, hogy milyen emberek élnek benne. A Ferenc körút 
39. – a Tûzoltó utca sarkán, aljában a postahivatallal 

– jó példa arra, hogy még a legforgalmasabb helyen is lehet 
élhetô környezetet teremteni, ha a lakókban megvan a szán-
dék, az elszántság. A negyedik emeleten lakó Battagliarini Má-
ria, aki születése óta a ház lakója, és férje, Orgován István már 
hosszú évek óta katalizátorai a száztíz évesnél is idôsebb ház 
szépülésének.

Mária és István tizennyolc évvel ezelôtt kezdtek el aktívan 
foglalkozni a ház ügyeivel. A lakók akkoriban vehették meg a la-
kásokat, és akkor alakult ki a társasházi mûködési forma. A ház 

elôször „kifogott” egy elég rossz közös képviselôt, ezért rövid 
kínlódás után néhány család összefogott, eldöntötték, hogy a 
közös képviseletet társadalmi munkában elvállalják. A Battag-
liarini–Orgován házaspár azóta is szívén viseli a ház ügyeit.

Az elsô komoly akció egy mindent átfogó nagytakarítás volt.
– Iszonyú állapotokat találtunk, a pincétôl a padlásig min-

denhol állt a mocsok, pont úgy, mint egy átlagos bérházban: 
bogarak, egerek, madárürülék… Háromkonténernyi guanót 
szállíttattunk el – meséli István.

Aztán következtek az egyéb ügyek: a huszonkilenc lakásból 
álló társasháznak óriási volt a vízszámlája, ezért egy lakógyûlé-
sen bejelentették, hogy lakásonként ellenôriztetni fogják, hová 
folyik el a tengernyi víz.

– Egy héten belül húsz lakásban cseréltették le a csapokat, 
a többség vízórát szereltetett fel, és csodák csodájára fél év alatt 
felére csökkent a ház vízfogyasztása – kerekíti Mária a törté-
netet, majd hozzáteszi, hogy a folyosók, a lépcsôk, a pince és 
a padlás világítása is nagyságrendekkel olcsóbb egy kicsi oda-
figyeléssel.

A házankénti szelektív hulladékgyûjtésre már a kezdet kez-
detén felfigyeltek, hiszen ôk és még néhány család – hallgatva 
az idôk szavára – már korábban is szelektálták és hulladékgyûj-
tô szigetekre hordták a papírt, a mûanyagot, a fémet. Úgy gon-
dolták, ha ez – papírra és mûanyagra lebontva – a házban is 
megvalósítható, akkor talán kis noszogatással a többieket is rá 
lehet venni a környezettudatosabb megoldásra.

– A szelektív gyûjtés elôtti idôkben hetente kilenckukányi 
kommunális hulladék került ki a házból, amit sikerült négyku-
kányira leszorítani – foglalja össze Mária.

– Ma már nagyon kevesen vannak a lakók közül, akik a saját 
pénztárcájuk ellen cselekedve, a kommunális hulladékba dob-
ják azt, ami mehetne a szelektív gyûjtôbe: három év alatt közel 
egymillió forintot spórolt a ház – számszerûsíti István a szelek-
tív gyûjtés kapcsán nyert tapasztalatot.
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Színészképzô Karaván
A hobbi célja a tolerancia és az empátia erôsítése
Grozdits Károly

A Karaván Mûvészeti Alapítvány 2000-ben jött létre, hogy a lehetôségek és minták híján különben 
elkallódó, hátrányos helyzetû gyerekeknek adjon kitörési lehetôséget azzal, hogy tandíjmentesen 
oktatja ôket a színészmesterségre. Nyári Pált, az alapítvány oktatásszervezôjét a kezdetekrôl fag-
gattuk.

– Az alapítvány Nyári Oszkár színmûvész kezdeményezé-
sére jött létre, az ô álmai viszik elôre a Karavánt. Még a Szín-
mûvészetire járt, amikor elhatározta, hogy a roma színjátszást 
fogja erôsíteni. A Gandhi Gimnáziumban volt egy projektje, 
amelynek a végén született egy elôadás, amelybôl aztán film 
is készült A kor szelleme címmel. Késôbb, kaposvári színész-
ként a fôvárosban kereste annak lehetôségét, hogy színészképzô 
stúdiót hozhasson létre a középiskolás korosztálynak. Láttuk, 
hogy sok-sok tehetséges gyerek kallódik el, különösen a romák 
között. Ráadásul pont azok, akik érzékenyek, tehetségesek, de 
nem jutnak kibontakozási lehetôséghez. Inspirációt és lehetôsé-
get kell adni nekik… is. 2000-ben „szegény alapítványként” az 
alapítók százezer forintjából indultunk. Szerencsére az akkori 
Piccolo – ma Pinceszínház – befogadott minket, kaptunk infra-
strukturális hátteret, megindulhatott a képzés, a tehetségkutató 
program.

– Milyen út vezetett a mesterség oktatásától az elsô elô-
adásig?

– Eleinte nem is állt szándékunkban színházzá válni, csak 
képezni a gyerekeket. Ha valaki tehetséges volt, akkor igyekez-
tünk a Színmûvészetire felkészíteni. Nagyon lényeges, hogy a 
gyerekek olyanokkal találkozhattak, akik pozitív mintát jelent-
hettek számukra. Aztán a negyedik félévben Tóth Géza kapos-
vári színész kezdett foglalkozni a gyerekekkel. Ô rendezte a 
Minden egér szereti a sajtot címû darabot. Ez óriási lendületet 
adott, pláne, hogy befogadó színházunk repertoárjára is felke-
rült. A gyerekeknek hihetetlenül fontos volt, hogy színpadra 
léphettek.

– …és azóta is készülnek újabb darabok.
– Tíz elôadást hoztunk létre, ebbôl ötöt a Pinceszínházban is 

játszottunk; volt olyan idôszak, amikor egyszerre ment három-
féle gyerekdarabunk, s ez komoly dolog, fôleg, ha azt nézzük, 
hogy nem egy állandó társulattal dolgozó intézmény vagyunk. 
Jelenleg egy elôadásunk van mûsoron a Pincében. 2009-ben, 
a színházi törvény változásakor nemzeti és etnikai kisebbségi 
színház ötös kategóriába kerültünk, ezért vannak olyan krité-
riumok, amelyeket teljesítenünk kell. Legalább húsz elôadást és 
minimum egy bemutatót kell tartani minden évben!

– Mibôl?
– Az alapítvány helyzete jó is, meg rossz is. Jó, hiszen tíz 

éve mûködünk, miközben nagyon sok értékes kezdeményezés 
szûnt meg körülöttünk. Ez talán azért lehet így, mert nem kap-

Fotó: Ferenczy Dávid
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A Ráday Klub
Az erdélyi születésû Fákó Árpád grafikus, fotómûvész, a legendás Hús zenekar egykori szelle-
mi vezetôje, aki az utóbbi néhány évben – elôbújva a bérmunkák világából – újra a mûvészi 
önkifejezés irányában tesz meghökkentôen erôteljes lépéseket, szoros együttmûködésben 
a Bizottság zenekar mûvészeivel, aktuálisan feLugossy Lászlóval, alias Lacával.

A Kisképzôvel (Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola) kez-
dôdött az én ferencvárosi történetem, ami ráadásul életem leg-
jobb idôszaka volt: akkor voltam a legeslegnagyobb mûvész, a 
legszabadabb ember és a legmélyebb értelmiségi. Azóta ezek a 
dolgok csak sérültek. 1994-ben volt aktív Hús nevû zeneka-
rom, s a Ráday Klub akkoriban magához szippantotta azokat a 
zenekarokat, amelyeket ma alternatívnak nevezünk. Mindenki 
játszott itt, a VHK-tól a Balatonon át a Bizottságig. Nagyon frek-
ventált hely volt, ráadásul akkori léptékkel viszonylag nagynak 
is számított. Talán csak a Bercsényi Klub vetekedhetett hírnév-
ben a Rádayval. Többször is felléptünk itt, és meghatározó él-
ményként megmaradt az egyik alkalom, mert az pont olyan 
volt, amilyennek én egy koncertet képzelek: voltak díszletek, 
volt happening, és a közönséget is sikerült lenyûgözni. Az ese-
mény értékét jól mutatja a büfések elképedt kétségbeesése: 
nem fogyott semmi, pedig ezeknek a koncerteknek – finan-
ciális szempontból – az volt a lényege, hogy a közönség fele 
folyamatosan a büfépultot támasztja, és fogyaszt. Ehhez képest 
a mi koncertünk alatt nem volt forgalom, mert mindenki bent 
ült a teremben, és elkerekedett szemmel bámult. Bevezetôként 
efZámbó Öcsi vetített képes elôadást tartott, aztán nekem volt 
egy happeningem, amelyben lassú cselekvések által mitikus 
élôképek alakultak ki, kitömött állatokkal, fáklyás emberek-
kel és mindenféle festékek locsolgatásával. Ebbe olvadt bele 
a koncert, amelynek keretei között folytatódott a cselekmény: 
a koncertek kísérôjelenségeit parodizáltuk azzal, hogy volt két 
öltönyös-kalapos figura, akik fontosember-arckifejezéssel pisz-
kálták a fellépôket. Igazoltattak, megbilincseltek… Közben 

hajtogattak egy hatalmas papírrepülôt, amelyet a közönségre 
hajítottak. Rajtam olyan zakó volt, amelyen ledek villogtak, ezt 
Szulovszky István Joni, a „Dunakanyar legjobb gitárosa” barká-
csolta nekem. Óriási show volt. A koncert után megváltozott 
minden: egy autó elütötte a zenekar énekesnôjét, aki akkor a 
barátnôm volt. Ez magánéletileg és a zenekar tekintetében is 
katasztrófahelyzetet hozott. Ha nem jött volna ez a baleset, cso-
dákra lettünk volna képesek, mert az a koncert megmutatta, 
hogy érdemes folytatni… Ebben az idôszakban született a kap-
csolat az egykori Bizottság zenekar tagjaival, s ennek köszön-
hetô a Laca és a PosztHús projekt alkotóközössége, amelynek 
dupla albuma most a mûcsarnokbeli Bizottság-kiállítás meg-
nyitójára jelent meg.

tunk akkora lehetôségeket, amelyekbe bele lehet bukni, ehe-
lyett évrôl évre lassan és szívósan építkeztünk. Ez persze azt 
is jelenti, hogy minden év úgy kezdôdik, hogy nem látjuk, mi 
lesz, és mibôl, aztán ahogy beadjuk a pályázatokat, úgy lassan 
kialakul az éves mûködés menete. Az együttmûködésünk a Pin-
ceszínházzal példaértékû, és fontos, hogy az önkormányzat is 
maximálisan mögöttünk áll: tudják, hogy nehéz helyzetben va-
gyunk, s amiben tudnak, segítenek.

– Milyenek a gyerekek, hányan vannak?
– Jelenleg húsz növendékünk van. Kapacitásunk lenne 

többre. Folyamatos a tehetségkutatás, de nyilván csak olyan 
gyerekek jönnek, akiknek ez belefér az életébe. A gyerekeknek 
én magam szoktam elmondani, hogy ez hobbi, a szabadidô ér-
telmes eltöltése. Kötelezettségeik a család, az iskola és önmaguk 
felé vannak. A Karavánt akkor vállalhatja be valaki, ha az isko-

lai elômenetele rendben van. Mindig megállapodunk minden 
gyerekkel, hogy ha megbukik annak ellenére, hogy itt segítünk 
neki, akkor ide nem járhat, amíg nem hozta rendbe.

– Gondolom, itt, ahol minden gyerek érték, bôven vannak 
sikerek és kudarcok is.

– Növendékeink közül ketten lettek színmûvészek. Többen 
járnak a Dzsumbujból, vannak, akik közben befejezték iskolái-
kat, és elmentek dolgozni, de még mindig dédelgetnek színészi 
ambíciókat. Egyikük például játszik a Független Színházban, és 
felvették a Shakespeare Akadémiára. Azokért a gyerekekért fáj 
nagyon a szívünk, akik megcsillantják kiemelkedô tehetségü-
ket, aztán egyszer csak „családi okok” miatt nem jönnek többet. 
Velük és általuk sokat lehet/lehetne tenni a roma emberek el-
fogadottságáért, a tolerancia és az empátia erôsítéséért, hiszen 
ezen munkálkodunk a kezdetek óta.

Helyek  szelleme
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Gát utca
Zelki János rovata

A Haller utcától a Ferenc térre ve-
zet a ferencvárosi Balázs Béla utca. 
Névadóját elsôsorban Bartók Béla 
színpadi mûveinek írójaként is-
merjük, bár költôként kezdte 
pályafutását. Kicsit romantikus, 
kicsit (19–20.) századfordulós 
költeményei ritkán kerülnek elô, 
de nemcsak azért jó ezeket még-
is olvasgatni néha, hogy képet 
kapjunk a Kékszakállú herceg 
vára vagy a Fából faragott király-
fi elôzményeirôl, hanem mert 
egyik-másik a késôbbi életmû is-
merete nélkül is érdemes a figye-
lemre. S nagy öröm mindig egy 
ilyen újrafelfedezés.

Liliom
Sok szép utcanevet ismerek Budapesten, s bizony nem mindig a leg-
szebb utcák viselik a legszebb neveket. Jól is van ez így, igazán nem 
járná, hogy, mondjuk, a Rózsadombon legyen a Liliom utca. Nem 
is ott van, hanem itt: Ferencvárosban. És ez a liliom nemcsak ne-
kem tetszik. Használta színmûvének címében többek közt Molnár 
Ferenc, Bíró Lajos, Szigligeti Ede, és két híres francia, Balzac és Ana-
tole France is odaírta regényének címlapjára.

Liliom virág nagyon sokféle van. Legalább 90 fajtát tartanak 
nyilván, s azoknak is újabb tömérdek változatát. De találhatunk a 
mesékben is liliomot szép számmal, a magyar, a spanyol, az orosz 
irodalomban például, sôt találtam egy portugált is. Szép magyar ne-
vekkel hozta ide fordítója, könnyû lesz szeretni.
Élt egyszer sziklavárában egy hatalmas lovag, Barkó nevû, aki-
nek két leánya volt: Pálma és Liliom.

Pálma leány volt, de jobban megülte a lovat akármelyik fér-
finál, és a kardot is keményebben forgatta. Aki az ô kezét meg-
kérte, annak meg kellett vele vívni, mert megfogadta, hogy csak 
magánál különb bajnok felesége lesz. De valamennyi jelentkezô 
kérôjét legyôzte.

– Örökre pártában maradsz – mondotta az apja, amikor lát-
ta, hogy egyik kérôt a másik után viszik el a térrôl, kit hamu-
színû arccal a fájdalomtól, kit vérpiros arccal a szégyentôl.

Liliom ellenben szelíd és csöndes természetû volt, akinek 
legnagyobb öröme volt, ha lesurranhatott a patak partjára, és 
elbeszélgethetett a vízi virággal meg a madarakkal. Ô maga is 
oly fehér és vékony volt, mint a liliom. Az apja nem is szerette.

– Te nem az én leányom vagy – mondotta mérgesen. – A te 
apád a patak volt, az anyád valami vízi virág. Pálma az én leá-
nyom, mert az piros, bátor, szép! Eredj a szemem elôl! 

Ki is használta Pálma azt, hogy az apja kedvence volt, mert 
csak úgy bánt a húgával, mintha nem is a várúr egyik leánya, 
hanem mindenki pesztonkája lenne.

Egy napon deli lovag vetôdött a vidékre. Amint kísérôivel a 
patak mentén lovagolt, meglepetve látta ott Liliomot, akit egy 
csapat állat, bárány, nyúl, ôz, pele, galamb fogott körül és si-
mult hozzá szeretettel. Úgy tetszett, mintha a leány értené az 
állatok nyelvét, és csevegne velük.

– Ej, ej – szólt a bárányhoz –, hát megharapott az a csúf ku-
tya? Hadd lám, majd kimosom a sebedet! Hát neked nyulacs-
kám, mi bajod? Megcsípte a füledet a varjú? Hiszen azért még 
nem esik le a világ feneke.

– Ki ez a leány? – kérdezte a lovag, aki észrevétlenül volt ta-
núja a bájos jelenetnek.

– Barkó vitéz kisebbik leánya, Liliom – feleltek a kísérôi.
A lovag tüstént elhatározta, hogy Liliom lesz a felesége, vagy 

senki. Barkó vitéz vára elé vágtatott, és megfútta kürtjét.
– Ki vagy? – kiáltott le a várúr.
– Lovag vagyok, a leányod kezét kérem.
A hidat leeresztették s a vár piacán már harcra készen várta a 

kérôt Pálma. De bizony mesterére akadt a kardos leányzó, mert 
a lovag kiütötte a fegyvert a kezébôl.

– Gyôztél, lovag, tied a lányom keze! – kiáltotta Barkó vitéz.
– Nem uram – felelte a lovag –, nem érdemlem meg Pálma 

leányod kezét, mert én ugyan legyôztem Pálmát, de engem vi-
szont legyôzött Liliom leányod.

– Liliom? Hiszen annak sohasem volt kard a kezében!
– Nem karddal, hanem a jóságával gyôzött le. Én az ô kezét 

kérem.
– Hát ki vagy te?
– Én Levente király vagyok.
Bezzeg mérgelôdött Pálma, hogy Liliomból királyné lesz. 

Késôn tudta meg, hogy értékesebb az a gyôzelem, amit a leány 
jósággal és szelídséggel vív, mint fegyverrel.

Balázs Béla: 

Várlak 
Óriás órák csarnokain által 
Csendülnek lépések. Valaki jô. 
Szikrázó percek forró záporával 
Zuhog arcomba az idô. 
Várlak. 

Szomjú utak kanyargó száguldása 
Görbül elém, hogy érkezésed lássa. 
Száz vágycsatorna. Most szakad a révbe: 
Ájultan ájul lábaid elébe. 
Várlak. 

S az utcák hosszán nyomomban maradt 
Emlékek állnak néma sorfalat 
És zászlóthajtva kegyelemre várnak.



OtthOn, várOs FerencvárOs15 

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

Társasházak közös képviselete, 
könyvelés, adósságkezelés, házálla-
pot-felmérés gyakorlattal. Regisztrál-
va vagyunk! Tel.: 06-30 964-3500 

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

Morál Közös Képviseleti Iroda vállal-
ja társasházak teljes körû kezelését, 
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, javít 
mindenfajta redônyt, reluxát, rolet-
tát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 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, csendes, 
III. emeleti (lift van) polgári lakás. 
A nyílászárók szigeteltek. A nagyobb 
szobákban hôfokszabályozóval el-
látott cserépkályha van. A lakáshoz 
6 nm-es szeparált pincehelyiség is 
tartozik. Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: 
06-30 203-0688

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

HOMEOPÁTIÁS RENDELÉS,  
dr. Dán Anett homeopátiás orvos, 
gyermekgyógyász. Rendelés: kedd 
15-tôl 18 óráig, Budapest V., Arany 
J. u. 33. Bejelentkezés: 06-20 372-
0316

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

Gáz-, víz-, fûtésszerelés. Fürdô-
szoba-felújítás. Gázkészülékek, víz-
csapok, csôtörések, bojlerek javítása, 
cseréje. Fûtésszerelés, gázbekötés 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-20 
955-4768

OKTATÁS: matematika-, fizikata-
nítás Önnél! Nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Tel.: 06-20 959-0134

Számítógép-szerelés NONSTOP az 
Ön lakásán! Tel.: 06-20 328-0952, 
06-30 318-6817

FIGYELEM – MERT MEGÉRI –  
AKCIÓNK! Minden típusú 
gáz üzemû fûtôkészülék felülvizs-
gálata, 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.

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

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék utcá-
ban, a Toscana-kert mélygarázsában. 
Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 06-70 
604-3557

ANGOL korrepetálást vállalok álta-
lános iskolások részére gyakorlattal. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-20 463-
8398, Varga Aranka.

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társasházban 
eladó egy 55 nm-es, utcafronti üzlet/
irodahelyiség. Az utca a közelmúlt-
ban díszburkolattal került felújításra, 
épületünk elôtt kiszélesedve pa-
doknak és növényzetnek ad helyet. 
Az üzlet/iroda a forgalmas Mester 
utcáról látható. Az utcasarkon jól 
látható homlokzati reklámtábla el-
helyezésére van lehetôség. Az épület 
teremgarázsában 2 db gépkocsibeálló 
eladó, amelyek könnyen tárolóvá 
alakíthatók. További kiváló vendég/
ügyfélparkolási lehetôség biztosí-
tott. Irányárak: Iroda/üzlet: nettó 
12 500 000 Ft + áfa. Gépkocsibeállók: 
nettó 1 500 000 Ft + áfa/db. AKCIÓ: 
Üzlet/iroda + 2 db gépkocsibeálló: 
nettó 14 000 000 Ft + áfa. A helyiség 
ára burkolatok, szaniterek, belsô aj-
tók és fûtési eszközök nélkül értendô. 
A befejezést egyéni igények alapján, 
önköltségi áron vállaljuk. Alapkivi-
telben (Zalakerámia, Alföldi stb.) kb. 
800 000 Ft. Tel.: 06-30 952-5130
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Káel Csaba: a kultúra már 
belakta a Duna-partot
Pindroch Tamás

A környéken hamarosan felépülhet egy kongresszusi 
épület és egy szálloda, illetve több étterem is. Így való-
di, minden igényt kielégítô központ jöhet létre, olyan, 

mint például Londonban a Temze folyó mellett elhelyezkedô 
South Bank. A ferencvárosi Duna-part lesz tehát Budapest So-
uth Bankje – mondta lapunknak Káel Csaba, a Mûvészetek Pa-
lotájának (Müpa) vezérigazgatója. Szerinte Ferencvárosnak ez 
óriási lehetôséget nyit majd az idegenforgalom szempontjából. 
Arra is kitért, hogy a Müpa a száz éve épült Zeneakadémiához 
hasonlóan nem rövid távú innováció.

– A Müpa 2005-ben nyílt meg. Ön szerint az elmúlt idô-
szakban mennyire vált Ferencváros és Budapest szerves ré-
szévé?

– Amikor kijelölték az új Nemzeti Színház és a Müpa fel-
építésének helyét, mindenki fanyalgott, hogy messze lesz a 
belvárostól. A budapestiek ugyanis megszokták, hogy Buda-
pest központjában, a Nagykörúttól a Dunáig terjedô területen 
találhatóak a város kulturális központjai, a színházak, az Ope-
ra, a Liszt Ferenc Zeneakadémia. Ahogy viszont az új Nemzeti 
Színház és a Müpa felépült, és megkezdte mûködését, a város 
új perspektívája nyílt meg. Az itteni programok, elôadások el-
kezdték otthonossá tenni ezt a területet, mára a kultúra belakta 
a Duna-partot. A Müpa az egész kontinensen ritkaságszámba 
menô intézmény a külön koncert- és színháztermével, kiállító- 
és rendezvénytereivel. Közös kulturális, közéleti agora jött létre, 
amely vonzóvá teszi a Müpát. Az intézmény egyértelmûen kezd 
beágyazódni a város és a kerület életébe, vérkeringésébe.

– Ferencváros hogyan nyerhetne még többet ezzel a lehe-
tôséggel?

– Az elképzelések szerint itt a környéken hamarosan fel-
épülhet egy kongresszusi épület, egy szálloda, illetve több étte-
rem is. Így valódi, minden igényt kielégítô központ jöhet létre, 
olyan, mint például Londonban a Temze folyó mellett elhelyez-
kedô South Bank. Az idegenforgalom szempontjából a kerület-
nek ez nyit majd óriási lehetôségeket.

– Létfontosságú a Müpa megközelíthetôsége. Tömegközle-
kedéssel könnyû lesz ide-, majd hazajutni?

– Ebben az ügyben elkezdôdtek az egyeztetések a Budapesti 
Közlekedési Központtal. A nyáron már el is készült egy új peron 
a 2-es villamos számára. A jövôben járatsûrítések várhatóak, il-
letve az is elképzelhetô, hogy kikötô is épül majd a Duna-par-
ton, így a belvárostól vízibusszal is el lehetne jutni a Müpába. 
Ezzel nagyon sok nézô megspórolhatná a dugókban várakozást. 
Az imént felsorolt elképzelések és a budai partrész dinamikus 
fejlesztése minôségi változást hoz majd ebben a városrészben, 
így válhat kulturális és turisztikai központtá.

– A Müpa mûvészeti koncepciója nem változik?
– A Müpa úgy indult el, hogy azt vállaltuk: a hazai és a nem-

zetközi porondon jelen lévô minôségi kultúrát képviseljük, te-
hát prémium-kulturális termékeket mutatunk be a mûvészet 
nyolc területérôl. Marketingszempontból is badarság lenne, ha 
nem építenénk tovább ezt a Müpa-márkát. Liszt Ferenc azzal 
fektetett be a magyar kultúrába, hogy létrehozta a Zeneakadé-
miát. Amennyiben ezt nem tette volna, a magyar zenetörténet 
sem lenne olyan gazdag, mint amilyen. A Zeneakadémia épülete 
száz évig kitartott, állt, mûködött. Liszt részérôl sem rövid távú 
innováció, a Müpa sem az. Azt a lehetôséget próbáljuk megte-
remteni, hogy a minôségi kultúra több évtizeden keresztül ka-
matozhasson az embereknek. De gazdasági szempontból is igaz 
ugyanez, csak vegyük számba az imént felsorolt fejlesztéseket. 
A Müpa és az itt létesülô komplex mûvészeti központ így tehát 
nemcsak Ferencváros és Budapest, hanem az egész ország hú-
zóágazatává is válhat.

– A Müpa mivel tud országimázsprogramokba bekapcso-
lódni?

– Komoly termékfejlesztési tárgyalásokat folytatunk a Ma-
gyar Turizmus Zrt.-vel a kulturális turizmus kapcsán. Ebben 
a szegmensben a Müpának folyamatosan jelen kell lennie, 
nemcsak a nagy idôszaki kulturális fesztiválok vagy egy-egy 
nagyobb rendezvény idején. Az országmarketingünkben nem 
volt érzékelhetô olyan folyamatos kulturális jelenlét, mint pél-
dául Bécsben. Mûvészeti téren viszont egyáltalán nem állunk 
rosszabbul, mint az osztrák fôváros. A Magyar Turizmus Zrt. 
számára kidolgozott csomagunkban a tartalmi oldalt a kultúra 
szolgáltatja. Ehhez kell a turizmussal foglalkozó állami cégnek 
a megfelelô „kiegészítô szolgáltatásokat”, így a vendéglátást, a 
szállodákat, a fürdôkultúrát hozzárendelnie. Így akár egy kül-
földi vagy magyar család egy egész hétvégét tölthet itt el, egy kö-
zeli szállodában, az utazásuk középpontjában pedig a szombat 
esti koncert vagy elôadás állna.
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Hangos Ferencz

Büfé
Budapest IX., Vágó-
híd u. 15. (a Tûzoltó-
ság mellett)
Nyitva tartás: hétfô-
tôl szombatig 7.00 
órától 14.00 óráig.

Igen,	 jól	 látják,	„Büfé”,	
csak	 így,	 egyszerûen.	 Ez	 a	 felirat	 díszeleg	 a	 fehérre	meszelt	
épület falán a Vágóhíd utcában. Az intézményt Wágner Ti-
bor	(Tibi	bácsi)	üzemelteti	már	1986	óta.

Akkoriban	 ott	 még	 a	 Boy	 Szolgálat	 kerületi	 telephelye	
üzemelt,	 és	 a	 büfé	 félig-meddig	 üzemi	 étkezdeként	mûkö-
dött.	A Boy	Szolgálat	megszûnt	a	kilencvenes	években,	a	büfé	
maradt.

Jellegében klasszikus talponálló, leülni maximum a földre 
lehet. Kínálata is ehhez mért, „a jó munkásemberek” kiszolgá-
lására találták ki, és e szerint is üzemel.

A  nehéz	 fizikai	 munkát	 végzôk	 számára	 is	 elégséges	
mennyiségû	 adagokat	 szolgálnak	 fel.	 (A  vevôkört,	 aki	 látta	
Tarantino	 Alkonyattól	 pirkadatig	 címû	 filmjét,	 az	 maga	 elé	
tudja	képzelni.	Persze,	itt	nem	a	vámpírokra	gondolok,	hanem	
a	 kamionsofôrökre	 és	 egyéb	 érdekes	 úton	 lévôkre.)	A hely	
alapvetôen	autóval	közelíthetô	meg	a	legegyszerûbben,	gya-
log	mind	a	Nagyvárad	tértôl,	mind	a	Mester	utca	tömegközle-
kedésétôl	viszonylag	távol	van.

A kínálattal folytatva: nemcsak az adagok, hanem a típu-
sok	is	az	igényekhez	mértek.	Van	itt	velôs	pacal	köret	nélkül,	
csülökpörkölt, sült oldalas, különféle tokányok, brassói apró 
velôvel	és	a	hozzá	tartozó	köretek:	sült,	fôtt	krumpli,	tészták.	
Ha savanyúságot kérünk, azt itt nem grammra, darabra adják, 
hanem	adagra,	ami	itt	3-4	jó	képességû	uborkát,	paprikát	je-
lent. 

Két	itt	kapható	szelet	kenyérbôl	egy	keletnémet	család	20-
30 szeletet is tudna vágni. De amiért igazán érdemes idejárni, 
az	a	csülök.	Füstölt,	fôtt	és	enyhén	megsütött	CSÜLÖK.

Ez a csülök az étkezdét krúdyi magaslatokba emeli, mert 
aki megkóstolta ezt a vajpuha, a szájunkban könnyedén szét-
omló,	kellôen	fûszerezett	étket,	az	függôvé	válik,	mint	ahogy	
magam is az lettem. A csülökhöz sült krumplit, kovászos ubor-
kát, egy szelet kenyeret és nagy málnát ajánlok.

Igen,	kérem,	 itten	málnát	 lehet	 inni,	meg	jaffát,	békebeli	
vastag falú üvegpohárból. Ez minden itt folytatott étkezés el-
engedhetetlen részét kell hogy képezze.

Akik	nem	bírják	az	idôjárás	viszontagságait,	azok	részére	
az épületen belül is található néhány hely, ahol talpon állhat-
nak. A büfé külön érdekessége és talán egyedülálló szolgál-
tatása,	 hogy	 szombatonként	 bakelitlemezrôl	 hallgathatjuk	
Amanda	 Leart,	 a	 Bee	Geest	 és	 a	 többi	 hetvenes-nyolcvanas	
évekbeli diszkósikert. Ezt a helyet is jó szívvel ajánlom min-
denkinek.

Elônyök:	 a	 fôételek,	 köretek,	 savanyúságok	 méretei,	 az	
egységes	950	forintos	ár	(és	persze	a	csülök).

Hátrányok: kizárólag talpon állás és autós megközelítés.
Értékelés:	8.5

75 éves a  
Szent Vince-templom
Krivánszky Árpád

A Páli	Szent	Vincérôl	elnevezett	templom	búcsúnapján	–	szeptember	
27-én – nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg arról, hogy 75 éve, 
1936-ban	szentelte	fel	a	templomot	Serédi	Jusztinián	hercegprímás,	s	
adta	át	Ferencváros	e	körzetében	a	hívô	családokat	összefogó	plébá-
niai közösségnek.

A szegényeket	és	elesetteket	 istápoló	Páli	Szent	Vince	szerzetesei	
már	a	19.	században	megtelepedtek	Ferencvárosban.	Elôször	a	„vincés	
nôvérek”,	azaz	a	Szeretet	Leányai	mûködtettek	1875-tôl	egy,	az	alapító	
veszprémi	püspökrôl,	Ranolder	Jánosról	elnevezett	leánynevelô	intéze-
tet,	amely	országos	hírnévre	tett	szert.	A férfi	szerzetesek	pedig	1903-
ban	építettek	a	Gát	utcában	szerzetesházat	és	templomot,	utóbbi	lett	
a	katolikus	plébániáé	1923-tól.	A kis	templomot	hamar	kinôtte	a	gya-
rapodó	gyülekezet,	amely	összefogta	a	közeli	Zita-telepen	és	a	hírhedt	
nyomortanyán,	a	Kiserdô-telepen	élô	szegény	családokat	is.	Hamar	fel-

vetôdött	a	gondolat,	hogy	Ferencváros	e	részén	élô	hívôket	is	egy	nagy	
és	szép	templom	harangja	hívogassa	misére.	Templomépítô	bizottság	
alakult,	példás	összefogással	gyûjtés	indult	az	istenháza	építésére,	s	az	
1930-ban	a	fôváros	által	adományozott	telken,	a	Haller	piacnál	1935	ta-
vaszán	lefektették	az	épület	alapkövét.	A következô	év	október	18-án	
pedig	fel	is	szentelték	a	Fábián	Gáspár	tervei	szerint	készült	egytornyú,	
kereszthajós, neoromán stílusú épületet, amelynek díszei az oltár mel-
lett a szépséges figurális üvegablakok. 

A búcsúnapi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyés püs-
pök	celebrálta,	aki	1988-tól	1992-ig	itt	szolgált	plébánosként.	Az	ünnep-
ség	résztvevôi	a	ferencvárosi	önkormányzat	támogatásának	jóvoltából	
színvonalas	 koncertet	 hallgathattak	 meg,	 amelyen	 a	 Liszt-emlékév	
alkalmából a kor legnagyobb egyházzenei komponistájának számító 
mester	Introitus	címû	orgonamûve	és	a	Koronázási	mise	szerepelt.

A koncert	elôtt	dr. Bácskai János	polgármester	köszöntôjébôl	a	kö-
zönség lényegesen többet tudhatott meg a templom és a plébánia 
múltjáról,	 Ferencváros	 életében	 betöltött	 szerepérôl,	 mint	 ami	 e	 kis	
írásban	szerepel,	 sôt	a	Koronázási	mise	keletkezésének	 izgalmas	tör-
ténetérôl	is.	Mondandóját	azzal	zárta,	hogy	ma	is	erôs	és	tenni	akaró	
közösségekre van szükség, ezáltal lehetünk otthon itt, Ferencvárosban.

Csörgei Miklós	orgonajátéka	után	a	MÁV	Szimfonikusokat,	 a	Bu-
dapesti	 Stúdió	 Kórust	 és	 a	 négy	 kitûnô	 szólóénekest	 –	Bátori Évát, 
Wiedemann Bernadettet, Mukk Józsefet, Jekl Lászlót – mesterien di-
rigálta Szennai Kálmán	karmester.	A bensôséges	és	magával	ragadó	
koncertélményt a közönség percekig zúgó vastapssal köszönte meg.
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Fotó: Krivánszky Árpád
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Krúdy visszatér!
Szeptember 30-án Krúdy Gyula megidézett szelleme bolyongott a Pinceszínház környékén. A nagyszerű író és a 
különös éjszakai ember ferencvárosi emléknapjának nem titkolt szándéka hagyománnyá tenni a napot, hogy minél 
több emberhez eljussanak a gordonkahangú művész könyvei, szavai és gondolatai.

A Krúdy-nap nyitányaként családias hangulatú irodalmi kon-
ferencia zajlott a Pinceszínházban, ahol a kort és az életmûvet 
jól ismerô írók és irodalomtörténészek keresték a választ arra, 
hogy mi az, amitôl maradandó és megkerülhetetlen az életmû, 

amelynek összkiadásában a – konferenciát is szervezô – Kallig-
ram Könyvkiadó már a 20. kötetig jutott.

A délutánba nyúló és kerekasztal-beszélgetéssel záruló kon-
ferenciát követôen dr. Bácskai János polgármester, az esemény 
fôvédnöke nyitotta meg a ferencvárosi születésû B. Müller Magda 
fotókiállítását Huszárik Zoltán Szindbád címû filmjének stand-
fotóiból. (A film címszereplôje, Latinovits Zoltán szintén Ferenc-
városban nôtt fel.) Közben az egyre népesebb Ráday utca pén-
teki sokadalmát színesítve feltûntek azok az „idôutazók”, akik a 
száz évvel korábbi divatnak megfelelôen öltözve „korzóztak”. Az 
egyik kocsmaasztal mellôl Krúdy szavai lengték be az utcát, s a 
felolvasó talán Krúdy-fröccsel (9 dl bor és 1 dl szóda) igazítot-
ta hangulatát az egykor varrógéphangú ferenczvárosi utcákhoz.

Az emléknap fénypontja a Pinceszínház premierje. Krúdy 
Gyula szerelmi levelezésébôl Fráter Zoltán író készítette a Hát 
hogy szeret maga engem? címû darabot. A Krúdyként megjele-
nô Szikszai Rémusz, a Rezsánt, illetve Zsuzsit alakító Bozó And-
rea és Eke Angéla Néder Panni rendezésében idézte a nézôk elé a 
letûnt világot, amelyben Krúdy az életet habzsolta.
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Szeptember 30-án volt a Pinceszínházban Fráter Zoltán Hát hogy szeret maga engem? című 
Krúdy-darabjának bemutatója. A rendezőt, Néder Pannit a premier előtti napok egyikén, 
a próbák szünetében faggattuk.

– Milyen Krúdy-kép élt ben-
ned, mielôtt megismerkedtél a 

darabbal?
– Nyilván az a hatalmas életigen-

lô, élet- és ételhabzsoló figura, akit a 
Huszárik-filmben, illetve mûvein keresz-

tül is láthatunk.
– Mennyit árnyalódott ez a kép a munka kapcsán?
– A korábban kikristályosodott kép némileg megmaradt, de 

sokat finomodott és mélyült azáltal, hogy kicsit a történet mögé 
pillanthattam. Természetesen a millió szeretôrôl szóló közhely 
élt bennem, hogy miként szállt „virágról virágra”, most már egy-
részt megbarátkoztam ezzel az alkati sajátossággal, másrészt azt 
is látom, hogy ha csak villanásnyi ideig tartott egy szerelme, azt 
is ugyanolyan intenzitással élte meg, mint nagyobb kapcsola-
tait. Habos-terjengôs mondatokat kaptak ezek a nôk is, és az író 
ugyanúgy lobogott-lángolt, akár öt percig, akár öt évig tartott 
a románc. Persze ez számomra nem a legvonzóbb férfikép, de 
pont az adta a keresés izgalmát, hogy mi lehetett annyira vonzó 
benne, hogy a nôk egymásnak estek az utcán, vagy öngyilkos-
ságot kíséreltek meg miatta.

– Kaptál választ arra, hogy mitôl tudott ennyire vonzó 
lenni?

– Magában Krúdy Gyulában nem találtam választ, nagyon 
furcsa volt eredeti fényképeket nézni, hiszen negyvenévesen 
– amikor halálosan vonzó férfinak tartották – úgy nézett ki, 
mint egy mai hatvanöt éves, és a darabban megjelenô két nô 
eredetije is nyomhatott együtt vagy negyed tonnát. Mindezek 
ellenére az út, amelyet mi a színészekkel bejártunk, sok min-
denre választ adott.

– Mitôl idôszerû a darab vagy éppen Krúdy?

– Az író figurája nyilván megfeleltethetô bármelyik mai ön-
sorsrontó-életzabáló mûvésznek, ahogy a szerelmi háromszög 
és az egyéb kacifántosságok is bármely kor sajátjai lehetnek. 
Ahogy Krúdy „csajozott”, az bármikor elképzelhetô, nem kor-
hoz kötött.

– Mit tesz hozzá a darabhoz az, hogy te rendezônô vagy?
– Néhány jelenet kapcsán eszembe jutott; lehet, hogy talán 

feminista vagyok, vagy férfigyûlölô, annyira elítéltem Krúdyt… 
persze, aztán mégsem. Két nôi szereplô van a darabban, és egy 
férfi, ráadásul a Krúdyt alakító Szikszai Rémusz – aki hál’ is-
tennek nem pusztán a lírai, inkább az emberszagú, földközeli 
oldalát mutatja meg az írónak – is úgy érzi, hogy nôuralom van: 
az asszisztenst kivéve mindenki nô a stábban. Egy ilyen hely-
zetben lehetôségem van arra – ha úgy tetszik, megengedhetem 
magamnak –, hogy megértô legyek a fôhôssel, de tisztábban lá-
tom a nôk szerepét is, így valamilyen mértékben bármelyikük-
kel azonosulni tudok.
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Kutyaélet Ferencvárosban
Krivánszky Árpád

Ferencvárosban is elsôsorban az ebtartókon múlik, mi-
lyen a kutyák élete, s az is, hogyan jönnek ki egymással 
a kutyások és a többi helybéli polgár. A helyzet javításán 

munkálkodhat az önkormányzat is, civilszervezetek pedig még 
a legsanyarúbb helyzetben lévô négylábúakon is segíthetnek.

Szeptember 21-én vehették birtokba a köztudottan hatal-
mas mozgásigényû négylábú barátaink a Haller park új kutya-
futtatóját, amely tág teret biztosít a futkározásnak, kutyák és 
gazdáik ismerkedésének. A Feszofe kerítéssel választotta el a kis 
és a nagy testû kutyák területét a konfliktusok elkerülése érde-
kében. A Szent Vince-templomtól nem messze fekvô kutyafut-
tató avatásán részt vett dr. Bácskai János polgármester mellett a 
körzet önkormányzati képviselôje, Illyés Miklós is.

Az ebek azonosítására egyre több helyen alkalmazzák a 
mikrocsip-beültetést, s vannak olyan kerületek a fôvárosban, 
ahol ezt kötelezôvé is tették. Ferencvárosban Zombory Miklós 
képviselô kezdeményezte a beültetést kísérleti jelleggel a saját 
körzetében. A Közraktár utca–Boráros tér–Ferenc körút–Hô-
gyes Endre utca–Knézits utca–Kinizsi utca–Lónyay utca–Czu-
czor utca által határolt területen lakó ebtartók ilyen igényükkel 
dr. Horváth Dávid kerületi állatorvoshoz fordulhatnak (rendelô: 
Knézich u. 4., tel.: 217-5720) egészen 2011. december 15-ig. 
A beavatkozás ingyenes, mert az önkormányzat támogatja azt, s 
megfelelô igény esetén dönthet úgy a képviselô-testület, hogy a 
jövôben nagyobb területre is kiterjeszti ezt a lehetôséget. Az ál-
latorvos egyben a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil 
Szervezetének elnöke is, amely szervezet célja a felelôs kutyatar-
tás elôsegítése, a kutyatartók és nem kutyások közötti ellentét 
oldása, a köztisztaság védelme.

A civilszervezetek szívesen segítenek a legreménytelenebb 
helyzetben levô négylábúakon is, akiket a gazdájuk megunt, el-
kergetett. Befogásuk után az Illatos úti ebtelepen kötöttek ki, 
ahol a 93 férôhelyen sokszor 200 kutya szorong a szûk ketre-
cekben. A Vigyél Haza! Alapítvány egy évben többször is rendez 
itt örökbefogadó napot, amelyen mindig számos érdeklôdô vesz 

részt. Legutóbb, augusztus közepén 16 kutya és ugyanennyi 
cica talált szeretô gazdára. Az Ebrendészet munkatársai felmérik 
a gazdijelöltek állattartási ismereteit, hozzáállását az állatokhoz, 
és a kutyus tartási körülményeihez igazodva – például lakásba 
vagy kertes házba kerül-e – segítenek a négylábú kiválasztásá-
ban. Örökbefogadási megállapodást kötnek a gazdival, amely 
kiterjed a szabályos kutyatartás ellenôrzésére is.
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Freecikli
Fotók és szöveg: Krivánszky Árpád

A Kiscelli Múzeum nagy sikerû kerékpár-kultúrtörténeti kiállítása no-
vember 12-ig beköltözött a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteménybe 
(Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felôl). Megtekinthetô keddtôl pén-
tekig 12-tôl 18 óráig, szombaton 10–14 óra között.

1. Minden korban hihetetlenül 
népszerûek voltak a kerékpár-

versenyek (amelyeken a Fe-
rencváros sportolói szép sike-

reket mondhattak magukénak), 
s nagyobb-kisebb cégek ontot-
ták-ontják az országúti, pálya-
verseny- és mountain bike 
kerékpárok millióit

2. A gyors és teherbí-
ró bicikli hamar kedvelt 

közlekedési és munkaesz-
közzé vált

3. Pedálok, váltók, kor-
mányok, ülések, fékek, csengôk, 

macskaszemek, mezek, sisakok, cipôk 
kavalkádja a Freeciklin

Az orvos válaszol

Válaszol: dr. Eörsi Dániel házior-
vos a Ferenc téri rendelôbôl. 
Cukorbetegségben maga a vérben ke-
ringô sok cukor károsítja a szerveze-
tet. Ez alattomos betegség, a páciens 
jól érzi magát, de esetleg évek, évti-
zedek múlva súlyos szövôdményekre 

kell számítani, ha nem kezelik a szénhidrátbevitel korláto-
zásával, mellette gyógyszerrel, esetleg inzulinnal. Fájdalmak, 
zsibbadások, fertôzések, ér- és idegkárosodás, vakság, szív-
betegségek, agyi erek betegsége, vesebetegség, ízületi bajok, 

potenciazavar alakulhat ki, amelyek nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem visszafordítható folyamatok. 

Az éhgyomorra mért vércukor 6 alatt normális, 6 és 7 kö-
zött határeset, 7 felett a páciens kezelendô cukorbetegnek 
minôsül. Vissza kell fogni nemcsak a cukor, hanem a kemé-
nyítôt tartalmazó, tehát lisztbôl készült ételek fogyasztását is, 
mert a szervezet azt cukorrá alakítja. Nem mellékes e folya-
mat sebessége sem, a fehér lisztbôl készült étel igen hamar, 
míg például a barna kenyér csak órák alatt alakul át, ráadásul 
utóbbi laktatóbb, kevesebb fogy belôle. A cukorbetegnek tu-
datosan, a kockázatokkal számolva kell élnie, mert nem érzi 
a betegséget. Egy rutinos páciens már ránézésre tudja, hogy 
az adott ételben mennyi szénhidrát van, mennyit ehet belôle 
(sajnos a magyar élelmiszeripar és vendéglátás – kivételekkel 
– nem mondható korszerûnek). A cukor helyettesíthetô éde-
sítôszerekkel, kaphatók diabetikus édességek, lehet otthon is 
sütni süteményt – szorbittal. Fontos a testmozgás és a kalória-
szegény táplálkozás: a tapasztalat szerint a túlsúlyos emberek 
vércukra magasabb. 

1

2

3

Kovács Ferencné kérdezi: „Magas a vércukorszin-
tem, a barátnôm szerint le kell mondanom az édes-
ségrôl, amit nagyon szeretek! Tényleg ilyen komoly a 
dolog? Pedig én jól érzem magam!”
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Egy gyôzelem és más semmi
Abdi mégis maradhat
Nem lehet unatkozni a Fradi focistái kapcsán, már ha nem a 
meccseiket nézzük. A régi Fradi-hívô nem tudja, sírjon, vagy 
kínjában röhögjön az Üllôi úton történtek okán. Egy edzés köz-
ben szurkolók fenyegették a játékosokat, a Kecskeméten bal-
hézó drukkereket kitiltották, míg az elûzött Liban Abdi mégis 
visszatérhet. Na ja, rajta kívül alig van valódi labdarúgó a hírek 
szerint potom 1,2 milliárd költségvetésû együttesnél. Úgy tud-
ni, az összeg a harmadik legtöbb az élvonalban, miközben az 
eredményesség hátulról a második.

Két Ligakupa-vereség – Siófokon 2-1-es, majd otthon a 
Pécstôl 4-1-es zakó – után irányította elôször a Fradit Détári 
Lajos. Az új szakmai igazgató éppen elôdje, Prukner László és 
csapata, a Zalaegerszeg ellen mutatkozott be.

Az elmúlt fordulókhoz hasonlóan ismét új hálóôr állt a Fradi 
kapujában, Gyenes, aki korábban Vecsésen volt Détári játékosa. 
Csak az ellenfelet kell jól megválasztani, és már jön is a siker-
élmény, a ZTE pedig megfelelô partnernek bizonyult. Mezôny-
fölény, helyzetek, és a második félidô közepén hosszú idô után 
gólnak örülhetett a publikum. A mezôny legjobbja, Tóth Bence 
adott középre, az ezen a meccsen és korábban a lehetôségek so-
rát elrontó Oláh ezúttal nem hibázott, és megszerezte a vezetést. 
Tíz perccel késôbb Somalia cselezte be magát a tizenhatoson 
belülre, lövése Tóth elé pattant, aki tovább növelte az elônyt. 
S nyolc forduló után végre megszerezte elsô gyôzelmét a társa-
ság. Eddig az utolsót! Miként gólt sem lôtt azóta.

A következô körben a gyôzelmek mellett mindössze egyet-
len döntetlent játszó Gyôr fogadta a Fradit. Meglepetésre Détári 
tanítványai támadtak többet az elején, ám egy kontra után az 
elsô negyedóra végén vezetést szerzett a házigazda, nyolc perc 
múlva, Junior hibáját követôen a többi védô is csak közelrôl 
nézte a második gyôri gólt.

Kecskeméten bô félórát kellett várni az ellenfél góljára, 
Lencse átverte Balogot, majd 12 méterrôl bombázott a kapuba. 
A mérkôzésen nemcsak gólig nem jutott a Fradi, de helyzetig is 
csak elvétve. A hazai szurkolóknak nem is kellett különösebben 
izgulniuk.

Vélhetôen a csatárok tehetetlensége és az együttes siralmas 
„teljesítménye” miatt szeptember utolsó napjaiban a vezetôk 
hirtelen megbocsátottak a nemrég még ki- és elátkozott Abdi-
nak, aki egy hónapja még szinte ellenségnek számított. Igaz, 
most aláírta módosított szerzôdését, valójában ennek hiánya le-
hetett a legfôbb gond, miként a(z egyelôre) még mindig szám-
ûzött Andrezinho esetében is.

Abdi nemcsak visszatért, de rögtön három gólt szerzett. Ám 
csak az NB II-es csapatban, amely így 5-3-ra verte a kis Video-
tont. A nagyok között viszont helyzetet sem igazán sikerült ki-
alakítani, így a bajnoki címvédô Videoton Alves 14. percben 
szerzett fejesgóljával meg is nyerte a mérkôzést. A beadás elôtt 
megint Junior aludt el, ennyit – valószínûleg – sokkal kevesebb 
pénzért a saját nevelésû fiatalok is tudnak…

A kis Fradi amúgy a tavalyi szenvedés után idén kifejezet-
ten jól teljesít, s a harmadikkal azonos pontszámmal (13) a ne-
gyedik helyen áll hét forduló után. Míg az NB I-es társasághoz 
képest a katica is egy Krôzus, hiszen a „csapat” eddig csupán 
5 pontot gyûjtött, és az Újpesttôl három egységgel lemaradva a 
kiesést jelentô utolsó elôtti helyen kullog.

Otthon, édes otthon
A PLER-rel fúzióra lépett férfi kézilabdások a hazai csarnokban, Pestszentimrén eddig nem hibáztak, idegenben viszont már nem 
ment ennyire.

Az FTC-PLER a nyitófordulóban az újonc Tatát fogadta és verte simán (32-24). Aztán a 10. fordulóból elôrehozott meccsen si-
mán kikaptunk Veszprémben (42-39), de az a bajnok ellen belefért. Az már kevésbé, hogy hiába vezettünk 2-3 góllal Gyöngyösön, 
végül a házigazda örülhetett (28-27). Újra hazai pálya, és újra fölényes gyôzelem, a Pécset gázoltuk el (44-26). Ezt követôen viszont 
meglepetésre Orosházán buktunk. Az elsô félidô közepén még egyenlô volt az állás, ám a szünetig hétgólos hátrányt szedtünk ösz-
sze. S bár öt perccel a találkozó vége elôtt egyenlítettünk, a házigazda megszerezte eddigi egyetlen gyôzelmét.

Folytattuk a jó hagyományt, és Imrén megint simán (24-16) nyertünk. Majd végre megtört a jég, és megszereztük az elsô ide-
genbeli gyôzelmet is a Mezôkövesd vendégeként (31-22).
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Sima siker elsôre
A nôi kosarasok is elkezdték a bajnokságot, ráadásul nem is 
kellett sokat utazniuk idegenbeli meccsükre, hiszen az Újbu-
dához látogattak. Hölgyeink 8-0-ra elhúztak az elején, és a kü-
lönbséget tartották az elsô negyed végéig. A második etapban 
viszont feljöttek a hazaiak, s a nagyszünetre háromra csökkent 
a különbség.

A második félidôben viszont fokozatosan növeltük elônyün-
ket, Kovács Krisztina remekelt, s 24 pontig jutott, de becsülettel 
termelt Vida Anna is (18), míg Englert Orsi kiválóan mozgatta az 
együttest. A záró játékrészben majd 30 pontos vezetésnél már a 
fiatalok is lehetôséget kaptak, de így is simán, 73-52-re nyertünk.

Fradista aranyak  
a Tornász OB-n
Október elsô hétvégéjén rendezték a 
Tornász Országos Bajnokságot, ame-
lyen – ahogy megszokhattuk – szép 
ferencvárosi sikereknek örülhettünk. 
A hölgyeknél Tóth Renáta gerendán, 
illetve talajon jutott a fináléba, és 
mindkét szeren a 4. helyen végzett. 
A férfiak újabb bajnoki címeket sze-
reztek. Ugrásban Vlacsil Attila gyô-
zött, míg gyûrûn Rácz Attila. Utóbbi 
korláton második lett, s lólengésben 
is begyûjtött egy bronzot, míg Babos 
talajon zárt a harmadik helyen. Rácz 
Attila ezüst-, Vlacsil Attila bronzér-
met nyert, Babos Ádám 4. lett.
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Deutsch Kornélia
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A kitöltés szabályai
Valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges oszlopban meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc számjegynek.

Valamennyi 3x3-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 3x3-as egységen belül!

Kérjük, 2011. november 5-ig juttassák el a kitöltött táblá-
zatot borítékban, postán, illetve személyesen a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központba (1096 Budapest, Haller u. 27.), vagy 
küldjék el e-mailben a ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu 
digitális levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk között a Pinceszíhnház két da-
rab színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2011. szeptemberi számunkban megjelent sudoku helyes 
megfejtôi közül Gergely Antalnak kedvezett a szerencse, nyere-
ményét, a Kalligram Kiadó könyvcsomagját a szerkesztôségben 
veheti át.

Fogadóórák
Dr. Bácskai János polgármester	(Fidesz–KDNP):	polgármeste-

ri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök, 12–16 óra. Be-
jelentkezés mindennap az ügyfélszolgálati irodán. Helye: pol-
gármesteri	hivatal,	I/24.	Képviselôi	fogadóóra: minden hónap 
elsô	csütörtök,16.30-tól.	Bejelentkezés:	a	fogadóóra	napján,	a	
helyszínen,	a	Fidesz-irodában	(IX.,	Lónyay	u	48.).

Formanek Gyula alpolgármester	 (Fidesz–KDNP):	 alpolgár-
mesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12–16 óra, 
helye:	Polgármesteri	Hivatal,	Bakáts	tér	14.	II.	emelet	38.

	 Képviselôi	 fogadóóra:	minden	 hónap	 elsô	 hétfô,	 17–19	 óra,	
helye: Fidesz-iroda, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfél-
szolgálati irodán (Bakáts tér 14.) személyesen, a hónap min-
den	 munkanapján,	 ügyfélfogadási	 idôben.	 Érdeklôdni	 lehet	
telefonon: 215-1077/210-es mellék.

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

Görgényi Máté, 12. evk.	(Fidesz–KDNP):	minden	hónap	máso-
dik	kedd,	15–17	óra.	Fidesz-iroda	(IX.,	Toronyház	u.	3/B,	illetve	
egyeztetés	alapján.	Telefon:	06-20	513-0779

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

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

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP):	minden	hónap	elsô	hét-
fô,	 17–19	óra,	 Ferencvárosi	Mûvelôdési	Központ	 (IX.,	Haller	
u. 27.)

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

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

Kállay Gáborné, 6. evk.	(Fidesz–KDNP):	minden	hónap	má-
sodik	 hétfô,	 17–19	 óra,	 Ferencvárosi	 Mûvelôdési	 Központ	
(IX.,	Haller	u.	27.),	 illetve	elôzetes	egyeztetés	alapján.	Tele-
fon:	06-30	276-3395

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

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

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

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

Tornai István	(Ferencvárosi	Lokálpatrióta	Egyesület):	elôzetes	
bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713

Veres László, 7. evk.	(Fidesz–KDNP):	minden	hónap	elsô	hétfô,	
16–17.30	óra,	FESZ-Oktatási	Stúdió	(IX.,	Mester	u.	33–35.,	be-
járat	a	Dandár	utca	felôl).

Zombory Miklós, 2. evk.	(Fidesz–KDNP):	minden	hónap	máso-
dik	csütörtök,	16–18	óra,	Bakáts	téri	általános	iskola	könyvtára,	
vagy	sürgôs	esetben	a	06-20	926-5633-as	telefonon.

Meghívó
A Ferencvárosi	Mûvészek	és	Mûvészetkedvelôk	Társasága	2011.	ok-
tóber	27-én	15.00	órától	az	1956-os	szabadságharc	tiszteletére	ünnepi	
megemlékezést	tart.	Közremûködik	a	Tamási	Áron	Hagyományôrzô	
Székely	Népdalkör	Keresztes Sándorné vezetésével. Az ünnepi meg-
emlékezés után A cigányprímás király kávéházi története címmel ze-
nés	játék	következik.	17.00	órától	zene,	tánc,	tombola.	Belépô:	900	Ft.

Érdeklôdni	Novacsek Marika	 szervezônél	 lehet	(tel.:	20/519-2906),	
illetve	jegyek	a	helyszínen	az	elôadás	napján	is	válthatók.






