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A rendôr fôtörzsôrmester és családja 
akkora bérlakást kapott az Üllôi úton, 
amekkorában már jó körülmények kö-
zött nevelhetik fel négy fiukat és egyet-
len lányukat.

Az Aszódi úti hajléktalanszálló jelen-
tôsen megváltoztatta a környék lakos-
ságának összetételét. Mit érzékelnek 
ebbôl az itt élôk, és mit tehet az ön-
kormányzat?

Nemcsak a színházcsinálás a szen-
vedélyem, hanem a kultúra terjesz-
tése is – mondja Horváth Károly, a 
Ferencvárosi Mûvelôdési Központ 
új, öt évre kinevezett igazgatója.

Fiatal március
A Himnusz eléneklésével kezdôdött március 12-én délelôtt 

az 1848-as forradalomra emlékezô mûsor a Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központ dísztermében, ahová a kerület általános és 
középiskolásait várták a rendezôk. A diákok között többen vol-
tak, akik az elôtérben elhelyezett kokárdafalon saját alkotásaik-
ra ismerhettek.

Horváth Károly, az intézmény új igazgatója köszöntötte az 
egybegyûlteket, majd Formanek Gyula alpolgármester úr mond-
ta el ünnepi beszédét, amelynek alapgondolatait egy tizenket-

tedikes egri diák szónokibeszéd-író versenyre készített pálya-
mûvébôl vette. Az alpolgármester úr Petôfit, Babitsot és Adyt 
idézve arra biztatta a fiatalokat, hogy nézzenek az ünnep sab-
lonos és megszokott formái mögé, és gondolják végig, mi az, 
amitôl sajátjuk lehet 1848 márciusának üzenete.

A megemlékezést a Turay Ida Színház Fiatal március (ren-
dezte: Bozsó József) címû zenés-dalos, jelmezes mûsora tette 
teljessé, a mai, furcsa világban élô diákok számára is tartalom-
mal és mondanivalóval telített ünneppé.
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Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz–KDNP): pol-
gármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtök-
jén, 12–16 óra között. Helye: Polgármesteri Hivatal, 
I/24. Bejelentkezés: mindennap személyesen az ügy-
félszolgálati irodában. Képviselôi fogadóóra minden 
hónap utolsó csütörtökjén, 16.30-tól. Bejelentkezés: 
a fogadóóra napján a helyszínen, a Fidesz-irodában 
(IX., Lónyay u. 48.).

Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz–KDNP): 
alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szer-
da, 12–16 óra, helye: Polgármesteri Hivatal, Bakáts tér 
14. II. emelet 38. Képviselôi fogadóóra: minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, helye: a részönkormányzat iro-
dája, Toronyház u. 3/b. Bejelentkezés az ügyfélszolgá-
lati 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 elô-
zetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340

Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második kedd, 15–17 óra, a részönkormányzat iro-
dája (IX., Toronyház u. 3/a), 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@free-
mail.hu.

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

Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz–KDNP): minden hónap 
elsô hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mûvelôdési Köz-
pont (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 második hétfô, 17–19 óra, Ferencvárosi Mû-
velôdési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve elôzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 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 egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849

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

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

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján 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., bejárat a Dandár utca felôl).

Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz–KDNP): minden hó-
nap második csütörtök, 16–18 óra, Bakáts téri általá-
nos iskola könyvtára, vagy sürgôs esetben a 06-20 926-
5633-as telefonon.

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.
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A forradalom ünnepe Ferencvárosban
Március 14-én délelôtt a ráday utca 

és a Köztelek utca találkozásánál 
található Kossuth-emléktáblánál került 
sor Ferencváros hivatalos ünnepségére. 
A nemzeti ünnep alkalmából rendezett 
koszorúzás bevezetôjeként a Bakáts Téri 
Ének-Zenei általános Iskola diákjai éne-
kelték el a Himnuszt, majd pedig Széles 
László színmûvész szavalta el a Nemzeti 
dalt. Az ünnepi beszédet ezúttal dr. Bács-
kai János országgyûlési képviselô, Fe-
rencváros polgármestere mondta.

„Legyünk büszkék magyarságunkra! 
Tisztelet a bátraknak, akik megelégelve 
azt, hogy másodrangú állampolgároknak 
tekintik ôket, kiálltak a nemzet érdek-
képviseletéért, a magyarok ügyéért, mert 
nem kételkedtek abban, hogy a magya-
roknak lehet saját ügye” – mondta dr. 
Bácskai János a forradalom máig ható 
tanulságai kapcsán. Majd kitért az akkor 
még „igencsak külvárosnak számító Fe-
rencváros” ’48-as vonatkozásaira és a he-
lyekre, amelyek az akkori hôsök emlékét 

idézik ma: „A mai fejlôdés alapjait éppen 
a ’48–49-es forradalom és szabadságharc 
vetette meg. Nem véletlen, hogy egy kö-
zeli utca viseli az aradi tizenhármak egyi-
kének, Knézich tábornoknak a nevét, nem 
véletlen, hogy egyik közparkunk Marku-
sovszky Lajos doktor, a szabadságharc 
kiemelkedô alakja elôtt tiszteleg, nem vé-
letlen, hogy a ráday utcában állítottunk 
emléket Kossuth Lajosnak, és innen nem 
messze utca ôrzi Török Pál nevét is…”

A Kossuth által 1867-ben írott levél 
gondolataival záródó beszéd után a kerü-
leti pártok és civilszervezetek képviselôi 
helyezték el koszorúikat, a kórus hang-
jaitól kísérve. A koszorúzás után Széles 
László elszavalta Petôfi Sándor A sza-
badsághoz címû versét, majd a Szózat el-
éneklése után az ünneplôk szétszéledtek 
a szélrózsa minden irányába, s magukkal 
vitték azt, ami 1848 üzenetébôl megra-
gadt bennük.
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Nagy lakásban Kiss fôtörzs
Kiss Tibor fôtörzsôrmester számára komoly változást hozott az idei év: a rendôrkapitányság és az önkormányzat együttmûködé-
sének köszönhetôen olyan bérlakásba költözött, ahol feleségével méltó körülmények között nevelhetik öt gyermeküket, és még 
a házi kedvenceknek is jut hely.

A március 7-én délelôtt megtartott 
jelképes lakásavatóra – ami miatt a 

gyerekeknek kivételesen nem kellett is-

kolába menniük – érkezô dr. Bácskai Já-
nos polgármester meglepôdve tapasztalta, 
hogy húsz évvel korábban az ô családja 

is lakott ideiglenesen ebben a kilencven 
négyzetméteres lakásban, ahol mostantól 
a fôtörzsôrmester családja lakhat.

– Nagyon fontos az önkormányzat tá-
mogatásával indított program, amelynek 
jóvoltából a kerületben szolgáló rend-
ôröknek biztosítunk lakhatást – mondta 
Fuxreiter Róbert megbízott rendôrkapi-
tány –, ezzel is erôsítjük a kerületi kö-
tôdésüket, és csökkentjük az állomány 
fluktuációját. eddig öt lakást kapott a 
rendôrség az önkormányzattól, mind az 
öt lakásba családos, gyermekeket nevelô 
rendôrök költöztek.

Kiss Tibor 1992-ben „szerelt fel”, és 
hosszabb-rövidebb elvezénylésektôl el-
tekintve azóta is Ferencvárosban szolgál. 
ebben a több mint száz lakásból álló Ül-
lôi úti bérházban biztosan növeli a lakók 
biztonságérzetét, hogy lakik itt egy rend-
ôr is.

Ferencvárosi kalendárium 2012
Annak idején ha valaki megbízható forrásból akart tájékozódni a várható idôjárásról, a remélt termésrôl, vagy egyszerûen csak 
egy jót akart olvasni, elôvette az egy évig féltve ôrzött könyvecskét, és belelapozott. A kalendáriumok egész éves olvasmányul 
szolgáltak, elsôdleges feladatuk az idô múlásának jelzése volt.

Mára, miután az információs csatornák száma az elmúlt 
száz évben jelentôsen nôtt – rádió, telefon, film, televízió, 

internet –, a kalendáriumok jelentôsége csökkent, hiszen azokat 
az ismereteket, amelyek révén korábban oly népszerûek voltak 
a naptárak, ma már könnyebben, gyorsabban és olcsóbban meg 
lehet szerezni. A 21. században így természetesen nem lehet az-
zal számolni, hogy a kalendárium ma is hasonlóan ki-
tüntetett szerephez juthat. De a jelenlegi információzu-
hatagban talán mégis segíthet eligazodni a világunkban, 
ahol idônként talán túl sokat is kapunk az olyan felesle-
ges ismeretekbôl, amelyekhez valójában semmi közünk, 
mert amirôl szólnak, azok térben és idôben nagyon távol 
történnek tôlünk. Ugyanakkor sokszor semmit sem tu-
dunk közvetlen környezetünkrôl, kerületünk történeté-
rôl, az utcánk névadójáról, a szomszéd házban lakókról.

ezért a kalendárium mint évfordulónaptár ma sem 
nélkülözhetô, hiszen lexikális jellegû tartalmával hagyo-
mányos ismeretanyagot tár olvasói elé.

A nemrégiben hetedik alkalommal megjelent Fe-
rencvárosi kalendárium egy példamutató civil kezdemé-
nyezés eredményeként jött létre, amely a lokálpatrióta 
szerkesztôk szándéka szerint kalauzként szolgál Ferenc-
városhoz. Mert Ferencváros egy izgalmas hely, amely-

nek gazdag a múltja, és ahol napjainkban is érdekes és látványos 
dolgok történnek. 

A kalendárium az önkormányzat támogatásával jelent meg 
800 példányban, 1000 forintért vásárolható meg. Bôvebb infor-
máció, illetve megrendelés a f.kalendarium@freemail.hu e-mail 
címen lehetséges.
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Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2012. ja-

nuár 1-jétôl új, a 40/2011 (XII. 12.) 
számú önkormányzati rendelet tartalmaz-
za az építmény- és telekadó-kötelezett-
ségre vonatkozó szabályokat. 

A megváltozott szabályok elsôsorban 
az adómentességek körét érintik. A ko-
rábbi szabályozás értelmében minden 
magánszemély tulajdonában lévô lakás 
építményadó-mentességet élvezett. 2012. 
január 1-jétôl az új helyi adószabályozás 
értelmében a mentességi feltételek szigo-
rodtak.

e szerint 2012. január 1. napjától épít-
ményadó-fizetési kötelezettség alól men-
tesség csak az alábbi feltételek fennállása 
esetén adható: 

Adómentes a magánszemély tulajdo-
nában lévô lakás, amelyben a magánsze-
mély adóalany, illetve annak közeli hoz-
zátartozója életvitelszerûen lakik.

rendszeresen, életvitelszerûen hasz-
nálják a lakást, ha a magánszemély adó-
alany, illetve annak közeli hozzátartozó-
ja állandóan, egész éven át vagy az év 
túlnyomó részében ott lakik, és állandó 
bejelentett lakcímet vagy bejelentett tar-
tózkodási címet létesített az adott lakás-
ban.

A közeli hozzátartozók körét a Ma-
gyar Köztársaság polgári törvényköny-
vérôl szóló, 1959. évi Iv. törvény 685. § 
b) pontja határozza meg, amely szerint 
közeli hozzátartozók: a házastárs, a be-

jegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, 
az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt 
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- 
és a nevelôszülô, valamint a testvér, hoz-
zátartozó, továbbá: az élettárs, az egyenes 
ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élet-
társa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett 
élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa, bejegyzett 
élettársa.

Adómentesség fennállása esetén is a 
magánszemélyek tulajdonában lévô laká-
sokról építményadó-bevallást kell tenni, 
tehát a bevallási kötelezettség független 
attól, hogy az adóalany mentesül-e az 
adófizetési kötelezettség alól, vagy sem. 
Az építményadó-bevallás szerves részét 
képezi az 1. számú melléklet, amelynek 
kitöltése a mentességre való hivatkozás 
esetén kötelezô. A melléklet kitöltése nél-
kül adóhatóságunk nem állapíthat meg 
építményadó-mentességet.

A magánszemélyek tulajdonában lévô 
lakások esetén a bevallási kötelezettség 
határideje 2012. május 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az épít-
ményadó-mentesség fennállásának vizs-
gálatánál adóhatóságunk a 2012. január 
1-jei lakcím-nyilvántartási állapotot veszi 
figyelembe!

Az új helyi adószabályozás alapján, 
amennyiben a magánszemély tulajdo-
nában álló lakás nem élvez építmény-
adó-mentességet, az építményadó éves 

mértéke 500 Ft/ négyzetméter/év. A fize-
tendô adóról, illetve a befizetési határidô-
rôl hatóságunk a bevallás alapján határo-
zatban tájékoztatja az adózót.

Bevallási kötelezettségük teljesíté-
sének érdekében 2012. év januárjától 
folyamatosan juttatjuk el a IX. kerület 
lakosságának a bevallási csomagokat. 
Amennyiben Ön nem kap bevallási cso-
magot (pl. címe beazonosíthatatlan, 
postaládája nincs), kérem, töltse le a be-
vallási nyomtatványokat a www.ferenc-
varos.hu oldalról, és a kitöltési útmutató 
segítségével töltse ki, majd juttassa vissza 
adóhatóságunk részére.

A bevallási csomagok személyesen is 
átvehetôk a Ferencvárosi Önkormányzat 
Adóirodáján (1093 Budapest, Bakáts u. 
8. földszint) és az ügyfélszolgálati irodán 
(1092 Budapest, Bakáts tér 14. földszint).

Felhívjuk továbbá adózóink figyel-
mét, hogy hivatalunk 2012. január 1. nap-
jától már csak és kizárólag az adóhatóság 
által rendszeresített új – a jogszabályvál-
tozásoknak megfelelô – formanyomtatvá-
nyon megtett építményadó-bevallásokat 
fogadja el! A bevallásokat minden eset-
ben kérjük aláírni, illetve dátummal el-
látni.

Amennyiben további kérdése lenne a 
helyi adóbevallások benyújtásával kap-
csolatban, az adóiroda munkatársai ren-
delkezésére állnak személyesen ügyfél-
fogadási idôben és telefonon.

Éjszakai buszok
Az éjszakai buszok hálózata március elejétôl megváltozott: a József Attila-lakótelep éjszakai kiszolgálást kapott (999-es vi-
szonylattal), továbbá a 914-es és 950-es buszok számára új megállóhely létesült a Száva-kocsiszín bejáratánál, ami szintén se-
gíti a József Attila-lakótelep érintett területén élôk éjszakai közlekedését. A Könyves Kálmán körúton és a Soroksári út kerületi 
szakaszán megjelent az új, 918-as számjelzésû járat, amely Óbudától Kelenföldig biztosít közvetlen kapcsolatot.
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A hajléktalanszálló környékén
Az Aszódi úti hajléktalanszálló megnyitása felborzolta a környéken élôk kedélyeit. A február elején tartott lakossági fórumon 
nyilvánvalóvá vált, hogy az itt élôket aggasztja a helyzet. Lôrincz Ágnes, aki tíz éve lakik családjával a Gyáli úton, azok közé 
tartozik, akik józanul értékelik a helyzetet, s szavukat felemelve próbálnak tenni azért, hogy – a három hajléktalanellátó intéz-
ménnyel együtt is – élhetô vidék maradjon Ferencvárosnak ez a kedves zuga.

– Mikor, hogyan tudtátok meg, hogy 
„valami készül”?

– Tavaly, október vége felé az em-
berek elkezdtek pletykálni arról, hogy a 
munkásszállót felújítják. Aztán az isme-
rôsök mesélték, hogy mozgolódás van 
az épületben. Akkortól beszéltek a kör-
nyékbeliek arról, hogy itt bizony hajlék-
talanszálló készül. De nem volt semmi 
konkrétum. vártuk, hogy jön egy közvé-
lemény-kutató, esetleg készítenek vala-
milyen felmérést arról, hogy mit változ-
tatna meg egy újabb hajléktalanszálló, 
de semmi-senki nem érkezett. Hivatalos 
bejelentés is csak november közepén 
volt, amikor már megjelent a sajtóban is, 
hogy ezt nagyon gyorsan „le kell zavar-
ni”, mert jön a tél, és nem maradhatnak 
hajléktalanok az utcán. Még akkor sem 
gondoltuk, hogy a mi kis közösségünkre 
megint ekkora teher hárul.

– Megint?
– „Nekünk” a Táblás közben már van 

egy hajléktalanellátó intézményünk, ahol 
fizetnek a szolgáltatásért. Akik a környé-
ken laknak, azok tapasztalják az áldatlan 
állapotokat: a szemeteléstôl a kukatúráson 
át a kisebb értékek eltûnéséig. Hallottunk 
olyat is, hogy valakinek a kertjébôl vitték 

el a száradó ruhákat! Persze, ezek extrém 
esetek, és nyilván nem sok ilyen adódik, 
de ez nem vigasztalhat senkit. ráadásul 
az egykori pedagógusszálló (Gyáli u. 33.) 
szintén éjjeli menedékhely lett. Azt nem 
tudom pontosan, hogy csak a hideg idô-
re tekintettel, átmenetileg üzemel-e, vagy 
egész évben fogadja majd a hajléktalano-
kat. Most úgy áll a helyzet, hogy 2400 fôs 
kis közösségre – amely szinte olyan, mint 
egy kis „zsákfalu” – van három hajléktala-
nintézmény. A lakosság összetételi arányát 
jócskán eltorzította az a mintegy ezer em-
ber, akik hipp-hopp „idekerültek”, és nem 
érzik sajátjuknak a környéket. Nem vélet-
len, hogy már az „Aszódi” megnyitása elôtt 
azt gondoltuk, hogy lesz ebbôl probléma...

– Konkrétan?
– A kukáinkat hétfôn és pénteken ürí-

tik, ez annyit jelent, hogy szerda–csü-
törtök magasságában már elkezdik tur-
kálni… és szombat vasárnap is ez van. 
Én elkezdtem fényképezni, hogy milyen 
aktivitás van az udvarunkban: reggel fél 
hatkor már többször ébredtem arra – pe-
dig az ablakaink a belsô udvarra néznek 
–, hogy a hajléktalan bácsi kikukázza az 
alumíniumdobozokat, és ha ez nem járna 
elég zajjal, akkor gyorsan ki is lapítgatja 

ôket. Én például jobban szeretek a rozs-
dafarkú neszezésére ébredni.

– Mi változott az Aszódi úti intézmény 
megnyitása óta?

– Amióta megnyílt a szálló, azóta 
hatványozottan jelentkeznek a gondok. 
Tegnap, amikor sétáltunk haza az isko-
lából a gyerekekkel, akkor jött szembe 
egy ragasztós zacskókból szipuzó pár. 
eddig ilyesmi nem volt errefelé! Persze, 
nem tudom, hogy konkrétan köthetô-e ez 
a pár a szállóhoz, de az biztos, hogy ko-
rábban kevesebb ilyen figura mászkált a 
környéken, szipuzók meg egyáltalán nem 
voltak. Nekem nem azzal van bajom, aki 
benn van a szállón, vagy aki megy dol-
gozni a busszal. Azzal van bajom, aki 
részeg, aki a gyerekeinket veszélyezte-

A 2012. február 6-án tartott lakossági fórumon a lakók által 
felvetett kérésekkel kapcsolatban dr. Bácskai János pol-

gármester az alábbi levelekben kérte az illetékesek hatékony 
közremûködését: a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezér-
igazgatójához azzal a kéréssel fordult, hogy hatékonyabban 
ellenôrizzék a környék közterületeinek tisztaságát. Lakossági 
igényként merült fel továbbá, amit a polgármester továbbított 
a BKv Zrt.-nek, hogy a 181-es járaton alacsony padlózatú bu-
szokat közlekedtessenek, és a reggeli és délutáni csúcsidôben 
sûrûbben indítsák a járatot. Kérte, hogy a lakótelepen élôk 
komfortérzetének megôrzése érdekében fordítsanak fokozott 
figyelmet a telepen közlekedô 181-es buszjáraton az utazás 
(higiéniai és közegészségügyi) szabályainak betartására, az 
utazásra való jogosultság (menetjegy megléte) hatékonyabb 
ellenôrzésére, ezáltal biztosítva a kulturált és biztonságos uta-
zás feltételeit. ezt a kérést a Budapest Fôváros Közterület-fel-
ügyeletének is elküldte.

A lakossági fórumon felmerült, hogy szükség lenne a te-
rület szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztésére is. A lakók 
által megfogalmazott igények alapján kérte a kormányzati in-
formatikáért felelôs államtitkárt, hogy soron kívül vizsgálja 

meg egy posta vagy postashop létrehozásának lehetôségét az 
Aszódi úti lakótelepen. A Magyar államvasutak Zrt. vezér-
igazgatójának címzett levelében pedig az állt, hogy több pa-
nasz érkezett a szálló megnyitása óta a Gyáli utat összekötô 
vasúti aluljáró miatt, ezért kérte a terület tisztaságának foko-
zott ellenôrzését, valamint a kivilágítás megoldását. A vála-
szokkal kapcsolatban a késôbbiekben tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.
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ti, aki széttúrja a kukámat, és nem pakol 
vissza maga után. Nem az emberekkel, 
nem a hajléktalanokkal van bajunk, ha-
nem a viselkedéssel, amit nem tudunk és 
nem akarhatunk elfogadni ebben a kö-
zösségben.

– A telep lakói között is vannak, akik 
nehezen élnek?

– Az itt élôk között sokan vannak, 
akiknek csak egy fokkal, „egy fedélnyi-
vel” jobb a helyzetük, mint a hajléktala-
noké. ezért javasoltam azt, hogy a szállón 

elérhetô lehetôségeket (internet, álláske-
resés stb.) nyissák meg az itt élôk elôtt is.

– Összességében miként értékeled a 
helyzetet?

– Én ebbôl a szempontból konzerva-
tív vagyok: úgy hiszem, hogy felerészt ôk 
is felelôssé tehetôk azért, hogy ide jutot-
tak. Azt a fél részt vállalni kellene a ki-
lábalásban is! Természetes, hogy segíteni 
kell nekik, de sokan vannak, akik minden 
alap nélkül ragaszkodnak Budapesthez, 
és ez már minket lehetetlenít el. A múlt-

kor a buszon az egyik hajléktalan arról 
mesélt a társának, hogy haza kell mennie 
a tanyájára, és eladni a lovakat. ennek 
az embernek lova van, tanyája! Miért itt 
akar tengôdni? Mert itt csak ki kell rak-
nia a kezét, és megél mások szánalmából? 
Persze, ez csak egy kiragadott példa, és 
ennél összetettebb a dolog… Annak azért 
örülünk, hogy a rendôri jelenlét érezhe-
tôen erôsebb lett, s talán a megígért nyolc 
térfigyelô kamera is javít valamicskét a 
viszonyokon.

Jelentés a 2011–2012-es tanév Boráros 
téri foglalkozássorozatáról
A foglalkozás megnevezése: „Kalando-

zások a fáraók birodalmában”; meg-
hirdetôje: a kerületi könyvtáros-tanárok 
munkaközössége; rendezôje: a FSZeK 
Boráros téri tagkönyvtára, a kerületi 
könyvtáros-tanárok munkaközössége. 

Helyszíne, idôpontja: FSZeK Bor-
áros téri tagkönyvtár (1092 Bp., Boráros 
tér 2.), 2012. febr. 9., 16., 23., márc. 1.

A foglalkozások anyagát összeállítot-
ta: Körmendiné Jakub Ágnes könyvtáros 
(FSZeK Boráros téri tagkönyvtár).

részt vevô iskolák: jelentkezett 5 is-
kola 24 fôvel. részt vett 4 iskola 20 fôvel 
(Molnár F. ált. Isk., Dominó ált. Isk., Te-
lepy K. ált. Isk. és Gimn., Szent-Györgyi 
A. ált. Isk. és Gimn.).

eredmények
I. helyezett: Danyó Gergô, Fehérvá-
ri Mercédesz, Kollarik Renáta, Rudnóy 
Luca, Nagy Klaudia (Molnár-iskola, 83 
pont, felkészítô: Nagy Csilla). II. helye-
zett: Hanyu Annamária, Horváth Geor-
gina, Hula Henrietta, Jámbor Klaudia 
(Telepy-iskola, 82 pont, felkészítô: Rádi 
Zsuzsa). II. helyezett: Graur Csaba, Kai-
ser Márk, Ruszó Jeremiás, Kocs Anita, 

Szepesi Krisztina, Oláh Levente (SZGYA, 
82 pont, felkészítô: Tóth Viktória). III. he-
lyezett: Kiss Zsolt, Molnár István, Kle-
mán Levente (Dominó-iskola, 80 pont, 
felkészítô: Palkovics Ágnes).

A foglalkozássorozat értékelése
A foglalkozássorozat témájául tantervi 
anyagot választottunk (ókori egyiptom 
– amellyel kapcsolatban minden tanuló 
elôzetes ismeretekkel rendelkezett), eh-
hez elsôsorban a tananyagon túlmutató 
mûvelôdéstörténeti (írástörténet, mûvé-
szettörténet), életmód-történeti ismerete-
ket kapcsoltunk játékos, szórakoztató for-
mában (feladatlapok, totó, activity).

A foglalkozások közötti idôszakban 
minden csapat a saját iskolai könyvtárá-
ban készült a következô foglalkozásra: 
a fáraók életérôl keresett információkat, 
kézmûvesmunkákat készítettek (legyezô, 
öltöztetôbáb, piramis- és szarkofágma-
kett, fáraómaszk stb.).

A harmadik foglalkozáson minden 
csapat – a korábbi foglalkozások isme-
reteit felidézve – fáraónyakéket készített 
papír, színes lapok, festékek segítségé-
vel.

A foglalkozások és a hozzájuk kap-
csolódó iskolai tevékenységek fejlesz-
tették a diákok szociális kompetenciáját, 
együttmûködési készségét, tágították is-
mereteiket mind történelmi, mind könyv-
tárhasználati területen. Mindeközben 
élményszerûen, „észrevétlenül” tapasz-
talhatták meg a tanulók a könyvtári kör-
nyezetben a tanórán kívüli tanulás egy 
formáját. Köszönet illeti a kollégákat, 
akik ösztönözték, szervezték a csapatok 
munkáját, valamint Körmendiné Jakub 
ágnest, aki a foglalkozások tematikáját 
elkészítette, és élménnyé tette a diákok 
számára ezt a négy könyvtári délutánt. 

Tóth Viktória  
könyvtáros-tanár, tantárgygondozó

Ferencvárosi népdaléneklési verseny 2012
Közel száz énekelni szeretô, ünneplôbe vagy sokszínû nép-

viseletbe öltözött és ôket felkészítô lelkes kollégával telt 
meg a tegnapi délelôttön a Molnár Ferenc általános Iskola elsô 
emeleti könyvtárterme.

Török Alfréd igazgató úr kedves, bátorító szavakkal nyitotta 
meg a rendezvényt. Minden mondatából az sugárzott, amit már 
belépve az iskola kapuján éreztünk: itt szívesen, meleg vendég-
szeretettel fogadnak bennünket.

A ferencvárosi általános és középiskolás, egyéni vagy ének-
együttes kategóriában induló versenyzôk hangulatát csak fokoz-
ta, amint érkeztek a testvérvárosi gyerekek Sepsiszentgyörgy-
rôl, Beregszászról és Magyarkanizsáról.

A zsûri tagjainak, Rácz Rita és Pintér Gabriella énekmûvész 
tanároknak meglehetôsen nehéz feladat volt rangsorolni az ügye-
sebbnél ügyesebb népdalénekesek produkcióját. A színvonalas 
erôpróbán arany, ezüst, bronz, illetve „eredményesen szerepelt” 
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Kerületi népdalverseny 2012 – eredmények
eredményesen szerepelt: Klein Kristóf 4. o. – Ba-
káts; Badó Dániel 5. o. – Beregszász; Földvári Zsu-
zsanna 5. o. – Kôrösi; Bogyó Orsolya 5. o. – Kosz-
tolányi.
Bronz fokozatot kapott: Kôrösi énekegyüttes; Var-
ga Ágota 6. o. – Patrona; Patrona kisegyüttes; Tele-
py kisegyüttes; Kalányos Krisztina 4. o. – Bakáts; 
Molnár Nikolett 5. o. – Beregszász; Túrós Bense 
Hunor 4. o. – Bakáts; Tomor Alexandra 6. o. – Kô-
rösi; Kiss Norbert 5. o. – Kosztolányi.
Ezüst fokozatot kapott: Weöres énekegyüttes; Pat-
rona kisegyüttes; Jáhn Erik 11. o. – Szent-Györgyi; 

Tóth Eszter 11. o. – Szent-Györgyi; Szabó Szende 
10. o. – Sepsiszentgyörgy; Papp Nikoletta 8. o. – 
Kôrösi; Kistóka Berta 4. o. – Bakáts; Kaczur András 
3. o. – Molnár; Mátrai Vivien 6. o. – Telepy; Kovács 
Fanni 5. o. – Magyarkanizsa.
Arany fokozatot kapott: Weöres énekegyüttes – 
továbbjutott fôvárosi versenyre; Lónyay református 
énekegyüttes, továbbjutott fôvárosi versenyre; Gál 
Lea 3. o. – Molnár; Rákos Emese 12. o. – Magyarka-
nizsa, továbbjutott fôvárosi versenyre; Szûcs Orso-
lya – Magyarkanizsa, továbbjutott fôvárosi verseny-
re; Tolnay Lea 8. o. – Lónyay, továbbjutott fôvárosi 

versenyre; Nyáry Eszter 7. o. – Weöres, továbbjutott 
fôvárosi versenyre; Gyôriványi Flóra 9. o. – Patro-
na, továbbjutott fôvárosi versenyre.
Felkészítô tanárok: Rajszki Judit – Telepy; Szilá-
gyi Andrea, István Ildikó – Sepsiszentgyörgy; We-
ningerné Bóka Zsuzsanna – Kosztolányi; P. Kanalas 
Zsófia, Kávai Anna, Tukacs Piroska – Magyarkani-
zsa; Szathmári Gabriella, Cseri Piroska – Weöres; 
Tomopulu Eleni – Szent-Györgyi; Pongor Gábor 
– Lónyay; Acsainé Dávid Ágnes – Patrona; Balogh 
Eszter – Kôrösi; Molnár Mónika – Bakáts; Tóth 
Anna – Molnár; Benedek Judit – Beregszász.

minôsítést szereztek a bátor, szép kiállású, tiszta énekhanggal 
megáldott kicsik és nagyobbak. Az arany minôsítések közül szá-
mos „kiemelt” szintet elérô továbbjutott a fôvárosi versenyre.

A közös éneklésnél pedig Hajdú Zsófia kolléganônk irányítá-
sával csak úgy zengett a terem a csodálatos gyermekhangoktól.

végezetül rendhagyó módon Szathmári Gabriella kolléga-
nôm friss reakciójából idézek: „A vajdaságból érkezett énekta-
nár-kollégánk mondta, leesett az álla, hogy milyen színvonalas 
verseny folyt itt, és hogy ô ebbôl mennyit töltekezett. Örülhe-

tünk, hogy elleshetjük a legautentikusabbaktól, hogyan is szól, 
ahonnan való az a népdal, és büszkék lehettek, hogy itt a flasz-
teren, a bûnös nagyvárosban ennyi tiszta szívû, gyönyörûen 
éneklô gyermeket neveltetek, akik örömmel énekelnek magyar 
népdalt, és a legautentikusabb hozzáértô ismeri el munkátokat. 
Énektanárnak, versenyzônek és házigazdának nagy gratuláció! 
Köszönjük a pazar fogadtatást és a szép díjakat!”

Legyen ez mindig így!
Cseri Piroska ének-zenei tantárgygondozó

A rendezvény fôvédnökei: Ékes Ilona 
országgyûlési képviselô; Farkas Fló-
rián országgyûlési képviselô, az orszá-
gos roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. védnöke: dr. Bácskai János pol-
gármester, országgyûlési képviselô. Kö-
szöntôt mond: dr. Bácskai János polgár-
mester. Megnyitja: Kissné Oláh Anita 
egyházi és civil kapcsolati koordinátor, 
KIM Társadalmi Felzárkóztatásért Fele-
lôs államtitkárság.

Felhívás roma–magyar kulturális 
diákfesztiválra
A fesztivál célja: a cigány és nem cigány 
tanulók közösen mutassák be a roma 
kultúra értékeit, a nem roma gyerekek 
is megismerhessék a cigány kultúrát, se-
gítve ezzel az elôítéletek lebontását.

Hisszük, hogy egy ilyen lehetôség 
elôsegítheti a másság tiszteletét, megbe-
csülését, miközben erôsíti a cigány gye-
rekek identitását. egymás értékeinek 
felfedezése közelebb hozza egymáshoz 
a diákokat. Kialakulhat egy valóságos 
tolerancia.

Jelentkezni lehet: kizárólag cigány 
témájú irodalmi, zenei és táncprodukci-
ókkal, valamint képzômûvészeti alkotá-
sokkal. 

A résztvevôk köre: Budapest fôvá-
ros IX. kerület Ferencváros nevelési és 
oktatási intézményeinek a diákjai két 

korcsoportban – az általános iskola fel-
sô tagozatosai, valamint a középiskolás 
korosztály.

A fesztivál helyszíne: Ferencvárosi 
Mûvelôdési Központ. Idôpontja: 2012. 
április 18., 13 óra. Jelentkezési határ-
idô: 2012. április 11.

Kategóriák:
–  vers és prózamondás: cigány köl-

tôk versei, népmesék, népballadák; 
roma szerzôk mûveinek bemutatását 
várjuk a szavalóktól, mesemondók-
tól, az elôadás terjedelme 3–5 perc 
lehet;

–  dramatikus játékok (epikus alko-
tások): cigány népmesék, mondák, 
balladák, cigány származású szer-
zôk prózai alkotásai dramatizált 
változatainak elôadását kérjük a 
csoportoktól, az elôadás terjedelme 
maximum 10 perc;

–  tánc – ének-zene (cigány népzene és 
-tánc interpretálása): egyéni és cso-
portos jelentkezôket várunk, akik 
hangszeres és/vagy vokális népzenét 
adnak elô, vokális mûfajban nép-
dalcsokor elôadására vállalkozhat-
nak a résztvevôk; a tánc szabályai: 
egyénileg hozott zenei anyag vagy 
élô zene; kérjük, a jelentkezési la-
pon jelezzék, melyik elôadásmódot 
választották (lehet egyéni vagy cso-

portos); az elôadások terjedelme 
maximum 5–8 perc; 

–  képzômûvészet (meseillusztrációk), 
a téma: szabadon választott cigány 
népmese, népmonda, népballada, 
lírai alkotás illusztrálása; technika: 
tetszés szerint (rajz, grafika, pasz-
tell, vízfesték, akvarell, számítógé-
pes grafika, térplasztika, dombormû, 
egyéb); méret: A/4; A/3, techniká-
hoz; a pályamû beadásának formá-
ja: kiállításra kész állapot (mérethez 
illô keretben); kérjük, mellékelten 
tüntessék fel a tanuló nevét, osztá-
lyát, iskoláját, a kép címét, techni-
káját, a felkészítô tanár nevét; az 
illusztrációk beküldési határideje: 
2012. április 11.; a meseillusztráci-
ók eredményhirdetése 2012. április 
18-án, a fesztivál napján történik.

A fesztivál valamennyi résztvevôje em-
léklapot kap. Minden kategória 1–3. 
helyezettjét oklevéllel jutalmazzuk, és 
tárgyjutalomban részesítjük. 

Forrásanyag és bibliográfia találha-
tó a www.cigany.lap.hu internetes hon-
lapon.

Jelentkezési cím és további infor-
máció kérhetô Oláh Anna esélyegyen-
lôségi referenstôl a 06-30 964-3991-
es mobilszámon vagy az olahanna@ 
ferencvaros.hu e-mail címen.

Meghívó roma–magyar kulturális diákfesztiválra a Ferencvárosi Mûvelôdési Központba 
(1096 Budapest, Haller u. 27.) 2012. április 18. (szerda), 13.00 órára
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Apróhirdetések
Garázs eladó. ráday utcában,  
udvarban épített ikergarázs fele  
(12 nm) 1,9 millióért eladó.  
Tel.: 06-30 212-5422

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

rácSKÉSZÍTÉS! Ajtóra, ablakra, 
erkélyre. elôtetô, lakótelepi erkély-
re is, erkélybeépítés, korlátfelújí-
tás, üvegcserével is. egyéb lakatos-
munkák, javítások. Tel.: 284-2540, 
06-70 209-4230

Morál Közös Képviseleti Iroda 
vállalja társasházak teljes körû ke-
zelését, üzemeltetését. elérhetôség: 
06-30 630-5554, 06-20 560-5812

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

reDÔNYÖSMÛHeLY gyárt, 
javít mindenfajta redônyt, reluxát, 
rolettát, szalagfüggönyt, harmo-
nikaajtót. 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, csen-
des, III. emeleti (lift van) polgári 
lakás. A nyílászárók szigeteltek. 
A nagyobb szobákban hôfoksza-
bályozóval ellátott cserépkályha 
van. A lakáshoz 6 nm-es szeparált 
pincehelyiség is tartozik. Irányár: 
22,9 M Ft. Tel.: 06-30 203-0688

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, iro-
dák, lakások takarítását olcsón 
vállalom. Lomtalanítást, fûnyírást, 
kertgondozást korrekt áron válla-
lok. Tel.: 210-2470, 06-30 343-
7814

vennék készpénzért bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárokat, csipkéket, 
kitüntetést és könyveket, hang-
szereket, ezüstöket, bizsukat, ék-
szereket, teljes hagyatékot, díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06-30 308-9148

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

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

Kocsibeálló kiadó a Lenhossék 
utcában, a Toscana-kert mélygará-
zsában. Bérleti díj: 14 ezer Ft. Tel.: 
06-70 604-3557

Beszédcentrikus franciaoktatás kis 
csoportban a corvin közben. Tel.: 
06-20 544-6338

oKTATáS: matematika-, fizika-
tanítás Önnél! Nagy hatékonyság-
gal szaktanártól! Tel.: 06-20 959-
0134

ANGoL korrepetálást vállalok 
általános iskolások részére gyakor-
lattal. Házhoz megyek. Tel.: 06-20 
463-8398, varga Aranka.

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!

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

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

Budapest IX. ker., Bokréta u. 8. sz. 
alatt 2009 elején átadott társas-
házban eladó egy 55 nm-es, utca-
fronti üzlet/irodahelyiség. Az utca 
a közelmúltban díszburkolattal 
került felújításra, épületünk elôtt 
kiszélesedve padoknak és növény-
zetnek ad helyet. Az üzlet/iroda a 
forgalmas Mester utcáról látható. 
Az utcasarkon jól látható homlok-
zati reklámtábla elhelyezésére van 
lehetôség. Az épület teremgará-
zsában 2 db gépkocsibeálló eladó, 
amelyek könnyen tárolóvá alakít-
hatók. További kiváló vendég/ügy-
félparkolási lehetôség biztosított. 
Irányárak: Iroda/üzlet: nettó 
12 500 000 Ft + áfa. Gépkocsibe-
állók: nettó 1 500 000 Ft + áfa/db. 
AKcIÓ: Üzlet/iroda + 2 db gépko-
csibeálló: nettó 14 000 000 Ft + áfa. 
A helyiség ára burkolatok, szanite-
rek, belsô ajtók és fûtési eszközök 
nélkül értendô. A befejezést egyéni 
igények alapján, önköltségi áron 
vállaljuk. Alapkivitelben (Zala-
kerámia, Alföldi stb.) kb. 800 000 
Ft. Tel.: 06-30 952-5130

BRFK IX. Kerületi Rendôrkapitány-
ság
1096 Budapest, Haller u. 7–9.
Tel.: 455-4800
Postai cím: BrFK IX. Kerületi rendôr-
kapitányság
1453 Budapest, Postafiók 35.

Tûzoltóság
IX. Kerületi Tûzoltóparancsnokság
1097 Budapest, vágóhíd u. 13.
Tel.: 215-3798, 459-2309
Liszka Zoltán tûzoltóparancsnok
Géczi Béla tûzoltó ezredes, közép-pesti 
katasztrófavédelmi kirendeltségvezetô

Orvosi ügyeletek
1096 Budapest, Haller u. 29/a
Tel.: 215-1644, 215-6983

Háziorvosi rendelôk
1098 Budapest, Börzsöny u. 19.
Tel.: 280-6856, 347-0581, 347-0592

1098 Budapest, Dési Huber u. 20.
Mobil: 06-30 212-4047, 06-30 243-
5648

1097 Budapest, Drégely u. 19.
Tel.: 217-5485, 217-5600

1091 Budapest, Ferenc tér 1.
Tel.: 215-3362, 216-4544, 216-6666

1097 Budapest, Gyáli út 17–19.
Tel.: 280-6781

1091 Budapest, Üllôi út 65.
Tel.: 456-0325, 456-0326

1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Tel.: 217-6818

Fogászati ügyelet
1094 Budapest, Tûzoltó utca 70. fszt.
Tel.: 215-6872
Mobil: 06-20 485-3284

Gyermekorvosi rendelôk és védônôi 
szolgálatok
1098 Budapest, csengettyû u. 23.
Tel.: 282-6644

1093 Budapest, Lónyay u. 46.
Tel.: 217-0317

1097 Budapest, vaskapu u. 23–29.
Tel.: 215-0876

állatmenhely
1097 Budapest, Illatos út 23/A
Tel.: 357-6382, 357-63-83

Hulladékudvar
1097 Budapest, ecseri út 9.
Tel.: 280-6664
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10-tôl 
18 óráig, szombaton 8-tól 14 óráig

Kerületi információk
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Színház és képek vonzásában
Bemutatjuk a Ferencvárosi Mûvelôdési Központ új igazgatóját

Horváth Károlynak, aki a Ferencvá-
rosi Mûvelôdési Központ igazgatói 

posztjára kiírt pályázat nyerteseként öt 
évig fogja ellátni az FMK irányításának 
feladatát, voltaképpen az egész élete a 
színház és a képzômûvészet körül moz-
gott, ez határozta meg eddigi életét, pá-
lyáját. elôször a bábszínházzal került 
munkakapcsolatba, bábszínészi képesí-
tést szerzett, és négy évig volt az állami 
Bábszínház mûvésze. Majd Kecskemétre 
hívták, s ott kitanulta a „valódi” színész-
mesterséget: mindent játszott, amit rábíz-
tak, operettet, Németh Lászlót, Shakes-
peare-t. Tíz évet töltött Kecskeméten, 
családi okok miatt kellett feljönnie a fô-
városba.

A képzômûvészet iránti vonzódását 
valószínûleg a génjeiben hordozza, hi-
szen nagyapai ágon kötôdik a híres fes-
tôdinasztiához, a Markó családhoz. Jól-
lehet, a családjában nemhogy Markó, de 
jelesebb festô képe sem volt otthon a fa-
lon, ô azonban korán elkezdte a kortárs 
festôk mûveinek gyûjtését,

ennek köszönhetô, hogy ma jelentôs 
el Kazovszkij- és Bukta Imre-„gyûjte-
ménnyel” büszkélkedhet. el Kazovsz-
kijhoz csaknem huszonöt éves barátság 
fûzte. Hasonlóképpen büszke a Dési Hu-
ber Istvánnal is együtt kiállító román 
György-féle gyûjteménybôl származó 
képeire is. Nem befektetési szándékkal 
vásárolta anno ezeket a képeket, hanem 
azért, mert komoly esztétikai értéket fe-
dezett fel bennük, s nyilván tudta, az al-

kotóknak is sokat számít az anyagi támo-
gatás.

– Szerencsére a „bohémkedés” köz-
ben szakítottam idôt arra, hogy levelezô 
szakon elvégezzem Pécsett a mûvelô-
désszervezô szakot. Hiszen nemcsak a 
színházcsinálás a szenvedélyem, hanem 
legalább annyira a kultúra terjesztése is. 
ez tette lehetôvé, hogy elnyertem Bu-
dapesten, a XI. kerületben a Karinthy 
Szalon vezetését. Aztán egy szervezeti 
átalakítás keretében összevonták az irá-
nyítást a híres Bartók 32 Galériával, majd 
tovább bôvült a paletta; hozzánk tartozott 
a helytörténeti múzeum, ahol egy Karin-
thy-emlékszoba enged betekintést a nagy 
író életébe, de volt állandó ipartörténeti 

kiállítás, sôt Dajka Margit-emlékszoba 
is, ahol a nem sokkal a távozásom elôtt 
ajándékba került, több száz darabból álló 
dedikált színészfotó-gyûjtemény is he-
lyet kapott. Mindezek az intézmények 
több más kulturális létesítménnyel együtt 
nemrégiben az Újbudai Kulturális Intéz-
ményben egyesültek.

– Mozgalmas, izgalmas események-
kel teli kulturális életet hagyott tehát ott 
a Duna túlsó partján. Mi vonzotta ide, 
Ferencvárosba?

– Mindig is nagy érdeklôdéssel fi-
gyeltem, hogy mi zajlik a „túloldalon”, 
hiszen egymás munkáját folyamatosan 
számon tartjuk. Jó néhányszor megfor-
dultam az FMK-ban különféle alkalmak-
kor. Például a színészkamarai egyesü-
letnél az iskolaképzési rendszeren kívül 

tanulók részére rendezett, szervezett 
vizsgákon többször jelen voltam vizs-
gáztatóként. volt, hogy csak a szakmai 
kíváncsiság hozott a Pinceszínházba, 
egy-egy elôadást megtekinteni. Ked-
ves hely nekem ez a Haller utcai épület 
úgy, ahogy van, ahogy 1964-ben meg-
építették. Idôközben persze kicsit mindig 
igazítottak rajta, hogy a bôvülô funkci-
óknak, feladatoknak megfeleljen, de azt 
gondolom, ez az épület így is csaknem 
ötven éve része a kerület múltjának. 

– Milyen tervekkel érkezett a Ferenc-
városba? Volt-e már ideje számba venni, 
felmérni a lehetôségeket? Hiszen az FMK 
nemcsak a Haller utcai elôbb említett 
épületet jelenti, ahol a Turay Ida Színház 
is helyet kap, és számos kulturális, egész-
séget karbantartó, közösséget alakító fog-
lalkozás zajlik a termekben.

– A számbavételt nyilván itt helyben, 
a Haller utcában kezdtük. De szervesen 
hozzánk tartozik a Dési Mûvelôdési Ház, 
amely 2000 óta nemcsak külsôleg, ha-
nem tartalmilag is igyekezett megújulni, 
és megpróbál megfelelni a kor kihívásai-
nak. Szerves része a József Attila-lakóte-
lep mindennapjainak. Újraindulása óta a 
Dési ismét a lakótelep kulturális életének 
a központja lett, visszatértek a régi láto-
gatók, és szándékunk szerint új rétegeket 
is meg kívánunk szólítani. Óriási értéket 
képvisel a ráday utcában a Helytörténeti 
Gyûjtemény, amely a pesti belsô kerü-
letek közül elsôként a Ferencvárosban 
alakult meg. A helytörténeti gyûjtemény 
jelenleg egy hétezer fényképet magába 
foglaló fotótárat, egy több mint ezer kö-
tetet tartalmazó könyvtári részleget, több 
száz kisnyomtatványt, képeslapot és tér-
képet kezel. A kerületben, ugyancsak a 
ráday utca vonzáskörzetében mûködik a 
Pinceszínház, remek elôadásokkal és szí-
nészekkel, s nem feledkezhetünk meg a 
József Attila-emlékhelyrôl sem. A költé-
szet napja alkalmából nemcsak itt, hanem 
a Mester utcai Pincegalériában is készü-
lünk egy nívós fotómûvészeti kiállítással. 
eltökélt szándékom az, hogy „lüktessen” 
ez a létesítmény minden színhelyen, 
sok-sok kiscsoportos foglalkozással, 
egy-egy új ötlettel, hogy elsôsorban az itt 
élôknek, de az idelátogatóknak is tuda-
tukban legyen, milyen sokszínû kulturá-
lis élet folyik a Ferencvárosban. Jelenleg 
az anyagi lehetôségek felmérését, a jövô 
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Muzsikáló ízek
Az Ádám Jenô Zeneiskola már jó ideje „nyitott házként” üzemel: gyakran rendeznek itt hangversenyeket, bérletes formában, 
nagy hírû vendégmûvészek közremûködésével, de bevonva az iskola tanulóit, sôt volt rá példa, hogy a legkisebbek, az óvodá-
sok részvételével is rendeztek fellépést. Március 6-án azonban egy egészen újfajta kezdeményezéssel rukkolt elô az Ádám Jenô 
Zeneiskola vezetése.

Muzsikáló ízek, muzsikáló történetek a Ferencvárosban 
címmel sorozatot indított, ahol ezúttal a kávé, a kávézás 

történetét járták körbe, megidézve a régi ferencvárosi kávéházak 
hangulatát a meghívott vendégek részvételével.

A meghívott vendégek, dr. Bácskai János polgármester, 
Helyei László színmûvész, Gönczi Ambrus történész, a Ferenc-
városi Helytörténeti Gyûjtemény vezetôje, valamint Nándori 
László, a híres ráday utcai cukrászda cukrászmestere elôször a 
zenéhez fûzôdô viszonyukról vallottak az est beszélgetô házi-
asszonyának, Czégé Anikónak. Kiderült, valamennyien erôsen 
kötôdnek a zenéhez éppúgy, mint a Ferencvároshoz. Mind-
egyikôjük játszott régebben, vagy még ma is játszik néha va-
lamilyen hangszeren, kivétel nélkül mindannyian énekeltek 
hosszabb-rövidebb ideig kórusban. Dr. Bácskai János polgár-
mester csepelen járt zeneiskolába, sôt érettségizett is hege-
dülésbôl! Gönczi Ambrus ének-zenei általános iskolába járt, 
tizenkét évig énekelt kórusban, és még saját kedvtelésére és 
gyerekeinek a szórakoztatására ma is gyakorta játszik valami-
lyen hangszeren: furulyán, zongorán, xilofonon. Nándori Lász-
ló is zongorázott, furulyázott, és csodálatos emlékeket ôriz az 
énekkari évekrôl. Helyei László is sok örömét lelte a kórusban 
való éneklésben, de ôt meg megigézte az eszkábált gitáron való 
zenélés is, a fôiskolai évekbôl pedig, ahol a színészmesterséget 

tanulta, Nádasdy Kálmán elôadásaira emlékszik vissza a leg-
szívesebben. Az amatôr zenekedvelôk mellett hivatalos vendé-
gei is voltak a rendezvénynek, a Kokas Katalin–Kelemen Bar-
nabás-páros kápráztatta el csodás hegedûjátékával az igencsak 
nagy számban megjelent érdeklôket. Helyei László Kosztolá-
nyi Dezsô kevéssé ismert, cukrász címû novellájának felolva-
sásával fordult a téma, a rendezvény címében szereplô kávézás 
felé. Gönczi Ambrus elmondta, hogy 1896-tól kezdve 400-500 
kávéház létezését tartják nyilván a Ferencvárosban. A Kálvin 
tértôl a Boráros térig szinte minden sarkon mûködött kávéház, 
amely egyúttal a társasági élet, olykor fontos munkamegbeszé-
lések vagy éppen az alkotás színtere volt. Külön kávémérésük 
volt a gabonaszállítóknak, a halasoknak, de állítólag még a 
hullaszállítóknak is. Ahhoz, hogy a kávéházban zenélni is le-
hessen, külön engedélyre volt szükség. Hogy milyen muzsikát 
játszottak ezekben, azt Füzi Gábor és Cseke László idézte fel 
zongorán és ütôhangszereken.

A jól sikerült estnek a szervezôk szándéka szerint folytatá-
sa is lesz. Az elképzelések szerint havonta egyszer rendeznének 
hasonló esteket, különféle témakörökben, legközelebb valószí-
nûleg a mesék világáé lesz a zene mellett a fôszerep. Az idô-
pontról és a bôvebb programról természetesen hírt adunk majd.

kk

évi mûsortervek összeállítását kezdtük 
el. Gondolkodunk azon, hogyan lehet-
ne a XI. kerületben nagyon jól kidolgo-
zott és bevált, úgynevezett 60+ modellt 
adaptálni, tehát az idôskorúakat aktívan 
bevonni a tervezett programokba. Úgy 
tûnik, mindkét kerület részérôl megvan 
a készség az együttmûködésre. Korábban 
dolgoztam már együtt a Fortepan „cso-
porttal”, amely voltaképpen egy nem lé-
tezô archívum. Nevét a váci Forte gyártól 
kölcsönözte, a háború után így hívták a 
legelterjedtebb és legnépszerûbb nega-

tív filmet. Az elsô képek a múlt század 
fordulójáról származnak, részben meg-
határozhatatlan évekbôl, az utolsók a 
rendszerváltás körüli hónapokból. vagyis 
kb. 90 év családi, amatôr lenyomata lát-
ható itt, erôsen válogatott formában. Így 
alakult ki ez a 15 271 képbôl álló soro-
zat, a maga személyes hangú, érzelmes 
formájában. Tervezzük, hogy a március 
22-én a Pinceszínházban kezdôdô Mono-
dráma Fesztivál alkalmából ízelítôt nyúj-
tunk ebbôl az anyagból. Még színházas 
múltamból hoztam azt a szokásomat, 

hogy a munkatársakkal, kollégákkal való 
megbeszéléseket, egyeztetéseket társula-
ti ülésnek hívom, a premier napja pedig, 
legyen az akár egy kiállítás megnyitója, 
egy rendezvény nyitánya, úgyszólván 
„szent” nap. Amikor minden „társulati 
tagnak” minden idegszálával koncent-
rálnia kell a feladatára, tûnjön az külsô 
szemlélô számára akár csak egy lényeg-
telen kis mozzanatnak. csak tökéletes 
csapatmunkával sikerülhet hibátlanra a 
produkció!

kk
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Kettôs gyôzelemmel az elôdöntôben!
Egyre közelebb a címvédéshez a Ferencváros a nôi kézilabdacsapata! A Kupagyôztesek Európa-kupájának negyeddöntôjében 
Elek Gábor tanítványai itthon nyolc, idegenben négy góllal verték meg az orosz Zvezda Zvenyigorod együttesét, és bejutottak a 
legjobb négy közé.

A Ferencváros a nyolcaddöntôben a 
szintén orosz rosztov-Don gárdáján lé-
pett túl. 

A sorsolást követôen Elek Gábor, a 
Fradi edzôje azt nyilatkozta, hogy a Zvez-

da pillanatnyilag a második számú orosz 
csapat, erôsebb a rosztovnál, és játéka 
sokkal színesebb, európaibb, mint egy át-
lagos orosz együttesé.

Az elsô hatvan perc során csupán 0-0-
nál nem volt az elôny a zöld-fehéreknél. 
Szucsánszkiék végig nagyszerûen kézi-
labdáztak, különösen az elsô félidôben 
zilálták szét a vendégeket. A második 
játékrész elején már tizenegy góllal is 
vezetett az FTc, amely kissé elfáradt a 
maga diktálta tempótól, és a Zvenyigo-
rod hat gólra felzárkózott. A vége aztán 
ismét a ferencvárosiaké volt, és 32-24-es, 
megnyugtatónak tûnô elônnyel várhatták 
a visszavágót.

A Fradi mestere úgy vélte, többet tud 
a Zvezda, mint amennyit a Népligetben 
mutatott, vagyis nem dôlhetnek hátra Zá-
csikék az oroszországi második mérkô-
zésen. Nem szabad a kiesés elkerülésére 
játszanunk, de nem is fogunk – jelentette 
ki elek Gábor. A lányok ennek szellemé-
ben egy 6-1-es rohammal indítottak Zve-
nyigorodban. Késôbb a hazaiak kétszer is 
egyenlítettek, de vezetni sohasem tudtak. 
A szünet után többször is ötgólos elôny-
re tett szert a Ferencváros, végül 35-31-re 
nyert, és kettôs gyôzelemmel került be a 
KeK legjobb négy csapata közé. A Fradi 
a döntôbe jutásért a csap össze a Dinamo 
volgográddal. M. S. 

A Ferencvárosi Önkormányzat 2012. március elején meg-
jelent kiadványával segítséget szeretne nyújtani a szülôk-
nek az iskolaválasztásban. Az igényes kivitelezésû tájé-
koztató füzetbôl minden érintett óvodáskorú kapott, és az 
iskoláknak is eljuttatták azt. 

A kiadvány elektronikus formátuma letölthetô a fe-
rencvaros.hu honlapról, illetve érdeklôdni lehet az önkor-
mányzat ügyfélszolgálatán.

Ferencvárosi lakossági  
asztalitenisz-verseny

Idôpontja: 2012. március 31-én, szombaton 9 órától.
résztvevôk: 17 év feletti amatôr férfiak és nôk.

Helyszín: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház  
(IX., Toronyház u. 3/b).

A verseny menete: egyéni férfi- és nôi verseny,  
amelynek a lebonyolítási menete a résztvevôk számától 

függ (ütôt mindenki hozzon magával!).
Nevezés: a helyszínen a verseny napján 8.45 óráig.

Díjazás: az elsô három helyezett versenyzôt jutalmazzuk.
Minden játékos saját felelôsségére vesz részt a versenyen!
Információ: Ferencvárosi Önkormányzat Humánszolgálta-

tási Iroda, oktatási, kulturális és sportcsoport,  
Völgyesi Attila, telefon: 215-1077/386-os mellék.
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„Nincsen Fradi torna nélkül”

egykori és jelenlegi tornászhíressé-
gek, olimpiai bajnokok és persze a 

jövô reménységei vettek részt azon a jó-
tékonysági bálon, amelyet az FTc YBL 
Tervezô férfitorna-szakosztály vezetése 
és a Ferencvárosi Tornasportért Alapít-
vány szervezett. 

olyan legendás személyiségek is az 
est vendégei voltak, mint Köteles Erzsé-
bet, Vígh László, Sivadó János, dr. Ka-
rácsony István, Altorjai Sándor, Berki 
Krisztián és edzôje, Kovács István, vala-
mint Magyar Zoltán, aki a bál egyik véd-
nöke is volt.

Az est fôvédnöke, dr. Bácskai János 
polgármester köszöntôbeszédében ki-

emelte, nem véletlen, hogy a Ferencvá-
rosi Torna club nevében szerepel a „tor-
na” szó, hiszen ez jelenti minden sportág 
alapját. ezért is választották a szervezôk 
az est mottójául a „nincsen Fradi torna 
nélkül” gondolatot. 

Dr. Bácskai János ezúttal is hang-
súlyozta, hogy a Ferencvárosi Önkor-
mányzat számára kiemelten fontos a 
ferencvárosi diákok sportra nevelése, az 
utánpótlás támogatása. Akárcsak az FTc 
YBL férfitorna-szakosztálya számára, 
hiszen mindig nagy gondot és figyelmet 
fordítottak az utánpótlás-nevelésre. en-
nek igen fontos láncszemei a szülôk, az 
ô támogató szeretetük, figyelmük nélkül 

nem nevelôdhetnének sikeres sportolók. 
A bálon azokat a szülôket külön köszön-
tötték, akik a szakosztály munkáját kie-
melkedôen támogatták munkájukkal. 

A múlt nagyjai elôtt is tisztelegtek, a 
hetvenes-nyolcvanas évek klasszisait kö-
szöntötték, majd átadták az életmûdíjat, 
amelyet idén elsôként Harmath József 
kapott, aki a Telepy-iskola oktatójaként 
Magyar Zoltánt is elindította tornászpá-
lyafutásán. 

A díjátadó után kezdetét vette a haj-
nalig tartó bál, Maksa Zoltán és Aradszky 
László mellett Nyári Kálmán és zeneka-
ra szórakoztatta a részt vevô ferencvárosi 
tornászhírességeket.

A krónikás emlékezete
Hihetetlen, hogy már hat éve nincs köztünk Nagy Béla, az FTC legendás krónikása. 2006. március 26-án hunyt el a zöld-fehér 
klub sporttörténésze, akinek a munkássága felbecsülhetetlen értékû. Neve örökre fogalommá vált.

Ha ô nem érezte volna élete értelmének a Ferencváros múlt-
jának és jelenének felkutatását, megörökítését, akkor ma 

keveset tudnánk Magyarország legnépszerûbb sportegyesületé-
rôl, legkedveltebb futballcsapatáról. Mindannyiunk szerencsé-
jére Nagy Béla feltette az életét a Fradi szolgálatára, és neki 
köszönhetôen szinte nyitott könyv az FTc története; amit ô nem 
tudott, az nem is volt. Hatalmas munkával elképesztô mennyi-
ségû dokumentumot gyûjtött össze és rendszerezett. A könyvtá-
rakban fellelhetô újságokon, könyveken kívül számtalan egyedi 
írásos és tárgyi emléket olvasott át, nézett meg és helyezett el a 
ferencvárosi történelemben.

Külföldön járva nem meglepô, ha egy ismert futballklub sta-
dionjában találunk egy múzeumot, amelyben az egyesület lab-
darúgói által szerzett trófeákat és az elmúlt évtizedek írásos és 
tárgyi emlékeit csodálhatjuk meg. Magyarországon a Ferenc-
város büszkélkedhet ilyennel és azzal, hogy történetét hozzáértô 
módon feldolgozták. A Fradi Futballmúzeumot – amely immár 
az ô nevét viseli – 1985. december 3-án alapította meg, a labda-
rúgó-szakosztály 85. születésnapján. 

Tudását cikkek, könyvek sokasága révén osztotta meg a fra-
disták millióival. Összesen 106 könyvnek volt a szerzôje, szer-
kesztôje. e sorok írója büszke arra, hogy két évtizeden át együtt 
dolgozhatott vele, és rengeteget tanulhatott a Ferencvárosról.

„Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz” – szól az 
egyik népszerû dal. A fájdalmasan korán – még 62 éves sem 
volt – eltávozott Nagy Béla is örökké élni fog a szurkolók em-
lékezetében.

M. S. 

Az elsô lépés
A téli szünet után folytatódott a küzdelem a labdarúgó-NB 
I.-ben. A több új játékossal erôsítô Ferencváros a tavaszi 
nyitányon végig egyenrangú ellenfele volt az éllovas Deb-
recennek, és egy kis szerencsével akár meg is foszthatta 
volna veretlenségétôl riválisát. A hajdúságiak nagy csatá-
ban 2-0-ra gyôztek az Üllôi úton.

Hazai pályán még nem kapott ki a most folyó bajnok-
ságban a Pécs, mégis sokan biztosak voltak abban, hogy 
Détári Lajos csapata megkezdi a felzárkózást a Mecsek-
alján. Így is történt: Aleksandar Jovanović már az ötödik 
percben megszerezte a vezetést, majd a Fradi magabizto-
san ôrizte elônyét, a hazaiak helyzetbe sem tudtak kerülni. 
A hosszabbításban aztán Pölöskey Péter találata tette még 
szebbé a zöld-fehér szurkolók hosszú hazaútját. 

Tornászhírességek és olimpiai bajnokok: Magyar 
Zoltán, Köteles Erzsébet, Dragóner Ildikó, Altorjai 
Sándor

Az FTC nagyjai, díjátadó: dr. Bácskai János polgár-
mester Víg Lászlónak gratulál

Takács Tibor szakosztályvezetô és Tóth Géza, az ala-
pítvány elnöke köszönti a megjelenteket
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A Ferencváros újság hirdetési tarifái
Hirdetésméretek és -árak
1/1 oldal: 183 × 262 mm;
vágott méret: 210 × 297 mm;
kifutó méret: 220 × 307 mm.
B3 borító: 140 000 Ft + áfa;
B4 borító: 200 000 Ft + áfa;
belsô oldal: 120 000 Ft + áfa.
1/2 oldal fekvô: 183 × 128,5 mm, álló: 
89,5 × 262 mm, ára: 88 000 Ft + áfa.
1/4 oldal álló: 89,5× 128,5 mm, fekvô: 
183 × 67,75 mm, ára: 50 000 Ft + áfa.

1/8 oldal fekvô: 89,5 × 67,75 mm, csík: 
183 × 28,5 mm, ára: 33 000 Ft + áfa.
1/16 oldal: 89,5 × 28,5 mm, ára: 18 000 
Ft + áfa.
Apróhirdetések ára: lakossági apróhir-
detés 10 szóig 1600 Ft + áfa, 11–20 szó 
között szavanként plusz 160 Ft + áfa; 
közületi apróhirdetés 20 szóig 4600 Ft 
+ áfa.

Pr-cikk elhelyezése: Pr-cikkek el-
helyezésének díja a cikk által elfoglalt 

felület méretének ára, továbbá az újság-
író és a fotós költsége (5000 Ft/flekk – 
1500 karakter, 4000 Ft/fotó), amennyi-
ben a mi újságírónk és fotósunk készíti 
el az anyagot. Ha kész anyagot kapunk, 
akkor csak a hirdetési felület ára fizeten-
dô (az árakat lásd feljebb).

Hirdetésfelvétel
Inokai Dalma, telefon: 06-70 333-1728, 
e-mail: inokaidalma@ferencvaros.hu.
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Sudoku
A kitöltés szabályai

valamennyi vízszintes sorban, illetve függôleges 
oszlopban megtalálhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig 
mind a kilenc számjegynek.

valamennyi 3×3-as egységben szintén meg-
találhatónak kell lennie 1-tôl 9-ig mind a kilenc 
számjegynek, vagyis egyetlen szám sem ismétlôd-
het vagy hiányozhat egy soron, egy oszlopon és 
egy 3×3-as egységen belül!

Kérjük, 2012. április 5-ig juttassák el a kitöltött 
táblázatot borítékban, postán, illetve személyesen 
a Ferencvárosi Mûvelôdési Központba (1096 Bu-
dapest, Haller u. 27.), vagy küldjék el e-mailben a 
ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu digitá-
lis levelezési címre.

A helyes megfejtést beküldôk között a Pince-
színház két színházjegyét sorsoljuk ki.

A 2012/3 számunkban megjelent sudoku he-
lyes megfejtôi közül Temesvári Katalinnak ked-
vezett a szerencse, nyereményét, a Pinceszínház 
két színházjegyét a Pinceszínházban veheti át (te-
lefon: 218-0116).




