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A ferencvárosi születésû József Attila 
emlékét idézték a költészet napján 
több helyszínen tartott, sokszínû ün-
nepségek.

Megújult a Bérleményüzemeltetô 
székhelye, tükrözi a korszerû, de em-
berléptékû szemléletet, amelyet a cég 
a lakóközösségekkel való együttmûkö-
désben képvisel.

Polgármesteri elismerés Balogh 
Károlynak, aki a Speciális Olim-
pia hollandiai rövid pályás gyors-
korcsolya-Európa-bajnokságán 
három aranyérmet szerzett.

Zöld Kosztolányi 
Környezetvédelmi vetélkedô

április 3-án a Kosztolányi Dezsô Általános Iskolában tartot-
ták a Zöld Bajnokok verseny kampányzáró vetélkedôjét. 

Az EON Hungária cégcsoport és a Global Action Plan közös 
energiahatékonysági programjában a 2011–2012-es tanévben 
12 iskola vesz részt. A program célja a környezettudatos gon-
dolkodás népszerûsítése és az ezzel kapcsolatos tudásanyag el-
mélyítése, s ez egyúttal értékes nyereményekért folyó verseny is 
az iskolák között.  folytatás a 3. oldalon

A Föld napja Ferencvárosban
Ismét a gyalogosoké volt a 

Napfény utca egy része a Föld 
napi rendezvényen. Az autó-
mentessé vált területen sokszí-
nû családi programmal várták a 
lakótelepieket.  A nagy igényre 
való tekintettel ismét volt bol-
hapiac, virágpalánta- és terme-
lôiméz-vásár, az egyik sátorban 
a rendôrség és a katasztrófavé-
delem munkatársai adtak köz-
biztonsági tanácsokat. Ingyenes 
kerékpár-diagnosztikára is volt 
lehetôségük azoknak, akik autó 
helyett biciklivel érkeztek. A ki-
sebbek pedig kipróbálhatták a 
fabiciklizést, vagy éppen aszfalt-
rajzversenyen mérethették meg 
magukat.

Szintén a lakossági igények-
nek megfelelve, már kéthavonta 
van kerületünkben veszélyeshul-
ladék-gyûjtési akció, a legutóbbit 
a Föld napi programsorozat ré-
szeként szervezték meg.
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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.

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

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.

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

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

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), vagy 
elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-
30 250-2249

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

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

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.

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

Dr. Vas Imre (Fidesz–KDNP): elôzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 06-20 279-7025.

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

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.

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

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.

Tornai István (független): elôzetes bejelentkezés alap-
ján bármikor. Telefon: 06-70-333-1713
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Kôrösi csoma  
Ferencvárosban
A ferencvárosi Kôrösi csoma Sándor Kéttannyelvû Álta-

lános Iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából 
Kocsis Elôd szobrászmûvész elkészítette az iskola névadójá-
nak szobrát, amelynek ünnepélyes felavatására 2012. április 
3-án került sor. Az emlékmû-kompozíció egyik eleme, a hát-
térben elhelyezett életfa hét ága a hét varázskôvel az égi és 
földi kapcsolat ôsi megjelenítési formája. Kôrösi portréjának 
bronzba öntött, markánsan megfogalmazott arcvonásai élet-
erôt, hitet sugallnak, a nehézségek leküzdésére biztatják a 
jövô generációját Kocsis Elôd szobrászmûvész szerint.

Az ünnepélyes átadón megjelent Szôcs Géza kultúráért 
felelôs államtitkár, aki elmondta, Kôrösi méltó példaképe 
lehet az itt tanuló diákoknak, hiszen kiválóan beszélt közel 
húsz nyelven. Hangsúlyozta: közhely ugyan, de igaz, hogy 
ahány nyelven beszélünk, annyi személyiség vagyunk, ezért 
minél több idegen nyelv elsajátítására ösztönözte a tanuló-
kat. Az államtitkár megköszönte a szülôknek, hogy támo-
gatták a szobor megvalósítását, majd útravalóul hozzátette: 
„Kôrösi bölcs tekintete alatt legyenek büszkék, hogy ide-
jártak.”

Dr. Bácskai János polgármester beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy „Kôrösi csoma példaként él máig mindenkiben, 
akinek a tudás, az elszántság, a kitartás fontos”.

Kôrösi csoma Sándor, ahogy ô mondta, székely-magyar 
Erdélybôl, Kovászna megyébôl azért indult el, hogy megta-
lálja a magyarok ôshazáját és a magyar nép rokonait. Hosszú 
vándorútja után ô lett a tibetológia megalapítója, az elsô tibe-
ti–angol szótár megírója, és ô lett az elsô európai, akit Japán-
ban buddhista szentnek nyilvánítottak. Tiszteletet vívott ki 
magának nemcsak a buddhizmus, de az Ázsia-kutatás szak-
értôi között, köztük dr. Zelnik Istvánnál, aki szintén részt vett 
az avatáson, és kiemelte, hogy egyedülálló mûveltségében 
egymás mellé tehette az európai és a távol-kelet kulturális 
örökséget. Így kapcsolódik össze csomafalva, ahol született, 
a Kalkuttai Ázsia társaság, akik máig ôrzik emlékét, Lhásza, 
Tibet fôvárosa, ahol hosszú éveket töltött, Dardzsiling, ahol 
nyugszik, valamint Ferencváros, ahol immár szobor ôrzi Kô-
rösi csoma Sándor emlékét.

folytatás az elsô oldalról
A felsô tagozatosok számára megrendezett versenyt dr. Bácskai János 

polgármester nyitotta meg, s ezúttal gyermekkori emlékeirôl mesélt, azok-
ról a vakációkról, amelyeket nagyszüleinek a tanyáján töltött, ahol nem volt 
bevezetve sem víz, sem villany, sem gáz, s mégis boldog lehetett ott. Elmúlt 
az a világ, s most a kényelmünknek nagy ára van, hiszen az emberek által 
használt természeti kincsek végesek és környezetszennyezôek. A diákokat 
emlékeztette rá, hogy a legolcsóbb energia a „meg nem termelt” energia, 
éppen ezért – kedvesen, odafigyelve – a gyerekek is nevelhetik a szüleiket.

A vetélkedô elôtt Stöckert Gyôzô iskolaigazgató hangsúlyozta, hogy az 
eredménytôl függetlenül ebben a programban mindenki nyer, hiszen a kör-
nyezettudatosság erôsödése az egyénre, a családra, sôt az intézményi költ-
ségvetésre is jótékonyan hat. A jó hangulatú megmérettetésen négyfôs csa-
patok vetélkedtek az iskola tornatermében felállított nyolc állomáson, ahol 
10-10 percben adhattak számot tudásukról, leleményességükrôl és ügyessé-
gükrôl. A vetélkedôt végül a 8. b osztály csapata nyerte meg.

Lapzárta után érkezett a szomorú hír: Stöckert 
Gyôzô, a Kosztolányi Dezsô Általános Iskola 
igazgatója váratlanul elhunyt. 

A család gyászában osztozik Ferencváros 
önkormányzata, tanártársai, kollégái és tanít-
ványai mellett a Ferencváros újság szerkesz-
tôsége is.
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Megemlékezés a szülôháznál 

A költészet napját 1964 óta minden 
évben április 11-én, József Attila 

születésnapján ünnepli Magyarország. 
Országszerte számos megemlékezést tar-
tanak ezen a napon; iskolákban, intézmé-
nyekben, városrészekben, mindazokon a 
helyszíneken, amelyek József Attila ne-
vét viselik, vagy életének valamely idô-
szakához köthetôk. A megemlékezések 
egyik fô színhelye minden évben a költô 
szülôháza, a Gát utca 3. Az itt kialakított 
emlékhely volt a költô születésének 107. 
évfordulója alkalmából rendezett ferenc-
városi ünnepségsorozatnak a legfôbb 
színhelye.

„Nekünk, ferencvárosiaknak április 
11., József Attila születésnapja, a költé-
szet napja másról is beszél – fogalmazott 

ünnepi köszöntôjében dr. Bácskai János, 
Ferencváros polgármestere. – A hely, a 
kerület, amely körülvesz minket, Ferenc-
város, ahol József Attila a felnôttségig ve-
zetô nehéz idôben mintegy tizenöt hely-
színen lakott. A hely, ahol most élünk, a 
mi Ferencvárosunk magában hordozza az 
egykori Ferencvárost, mindazokat a hely-
színeket, ahol a gyerek József Attila élte át 
elsô élményeit… Nem vitás: legyen értô 
irodalomkritikus vagy csupán versszeretô 
olvasó: aki József Attila költészetét érte-
ni és igazán ismerni akarja, annak tudnia 
kell Ferencvárosról, tudnia kell ezekrôl a 
házakról, utcákról, terekrôl. József Attila 
költészetében benne van a város egykori 
peremvidéke, benne van a sínek mellett 
kibújt gyom kesernyés szaga, s benne van 

az Üllôi úttól a Nagyvásárcsarnokig terje-
dô világ ezer apró részlete. Mi, ferencvá-
rosiak úgy gondoljuk, hisszük és érezzük, 
hogy benne van az egykori, és ezért ben-
ne van a mai Ferencváros is… Hiszem, jó 
az, ha van a magyar költészetnek napja… 
Mennyivel jobb lenne, ha figyelmünk, 
a figyelni tudásunk – legyen szó költé-
szetrôl vagy egyszerûen a hétköznapok 
közösségérôl – sokkal többet tudna befo-
gadni József Attilától.”

Lackfi János költô a beszédében arra 
figyelmeztetett: ügyelni kell rá, hogy ün-
neplés közben ne merevítsük emlékmûvé 
József Attilát. rámutatott, hogy a költô 
életmûve „jól viselte” az „irodalmi tôzs-
deváltozásokat” is a rendszerváltást köve-
tôen. Lackfi János arról is beszélt, hogy 
József Attila mindannyiunk „lelkiisme-
ret-furdalása”, és arra biztatta a jelenle-
vôket, ôrizzék meg a költô emlékét. „Azt 
gondolom, József Attila az a valaki, aki 
állandóan cibál minket, és nem hagy nyu-
godni, megalkudni. Azt kívánom, hogy ez 
a fajtaéltetô, teremtô nyugtalanság legyen 
velünk” – fogalmazott. A megemléke-
zésen a Ferencvárosi Önkormányzat ne-
vében dr. Bácskai János polgármester, a 
Magyar Írószövetség nevében Payer Imre 
József Attila-díjas költô, a József Attila 
Társaság nevében Rigó Béla költô, a Pe-
tôfi Irodalmi Múzeum nevében Illés Anna 
és Kemény Aranka, a Ferencvárosi Hely-
történeti Társaság nevében Rádi Zsuzsa 
pedagógus helyezte el a tisztelgés virá-
gait az emlékhelyen. -kk-

rendhagyó koszorúzás
április 11-én, a költészet napján, József Attila születésé-

nek 107. évfordulóján rendhagyó koszorúzásnak lehettünk 
résztvevôi a róla elnevezett lakótelepen.

A Dési Huber István Mûvelôdési Ház szervezésében a Gu-
lácsy-Horváth Zsolt által készített József Attila-dombormûves 
emléktáblánál e szavakkal kezdte megemlékezését a jeles napról 
Görgényi Máté, a lakótelep városrészi önkormányzatának elnöke:

„A magyar költészet egyik legkiemelkedôbb alakja, József 
Attila nem kapott könnyû sorsot az élettôl. Talán számos vi-
szontagsága adta költészetének egyedülálló stílusát. Sokszor 
nyers, kemény, de könnyed és játékos is tudott lenni. Egyvalami 
minden mûben ott lakozik. Az élet bölcsessége. Ezt egy másik 
géniusz remekül megfogalmazta: »A látás és megértés öröme a 
természet legnagyszerûbb ajándéka.« Ezen szavakat, amelyek-
bôl inkább a megértés pozitív érzete sugárzik, Albert Einstein 
mondta.” Az elgondolkodtató beszéd után a Kôrösi csoma Sán-
dor Kéttannyelvû Általános Iskola diákjai, tanáraiknak a segít-
ségével és részvételével, ünnepi verses-zenés mûsorral köszön-
tötték az egybegyûlteket. 

A József Attila-szobornál Görgényi Máté, Vicziánné Sallai 
Ildikó (a Kôrösi csoma-iskola igazgatója) és Rajzinger Mária 
(a Szabó Ervin Könyvtár Börzsöny utcai tagkönyvtárának veze-
tôje) helyezte el a megemlékezés virágait.

A költészet napi koszorúzás Szórádi Zsigmond Padlás címû 
dombormûvénél folytatódott és egyben ért véget ezen a szeszé-
lyes áprilisi napon. Fotó és szöveg: K.É.R.
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Kép – költészet
A költészet napján B. Müller Magda „Nem én kiáltok…” 

címû, ferencvárosi témákat feldolgozó kiállításával nyílt 
meg újra a Pincegaléria a Mester utcában. A megnyitó idejére 
zsúfolásig megtelt a felújított pincehelyiség, amelynek – mint 
azt Horváth Károly, az FMK igazgatója elmondta – azért is kü-
lönös hangulata van, mert B. Müller Magda ezen a helyen tartot-
ta életének elsô önálló kiállítását fél századdal ezelôtt.

Dr. Bácskai János polgármester megnyitóbeszédében emlé-
keztetett arra, hogy rövid idôn belül ez már a mûvésznô második 
ferencvárosi kiállítása, hiszen tavaly a Krúdy-napon a Szindbád 
címû film forgatásán készített fotóit csodálhattuk meg. A mos-
tani kiállítás anyagából a középsô-ferencvárosi múlt fényei, ár-
nyai és emlékei köszönnek a nézôre, aki nem feledheti el, hogy 
egy változó világban ezek a kopott tûzfalak is átadják a helyü-
ket valami szebbnek, modernebbnek, újabbnak. Nem vár más 
sors a Gát utca 3.-ra, József Attila szülôházára sem: megszûnik 
a salétromos falak és az életveszélyesre kopott cselédlépcsôk 
melankolikus világa.

B. Müller Magda elmesélte, hogy gyermekkorát a Thaly 
Kálmán utca és környéke határozta meg: az a világ, azok az ut-
cák, terek ahol József Attila járt gyermekként.

A fényképek által az idôtlenségbe helyezett helyszínek né-
melyike József Attila verssoraiból is ránk köszönhet.

A kiállításmegnyitóval egy idôben kezdôdött az FMK-ban a 
megzenésített verseket játszó Strófa együttes költészet napjára 
idôzített koncertje.

A kiállítás május 11-ig látogatható. G.K.

vers ihlette gyerekrajzok
Mostanra fôvárosi méretûvé nôtte ki magát a költészet 

napja alkalmából elsô ízben hét évvel ezelôtt a Ferenc-
városi Helytörténeti Egyesület által meghirdetett versillusztrá-
ciós pályázat. Az idei rajzversenyre 16 budapesti kerületbôl, 
43 iskolából 750 tanuló küldte be szabadon választott vers ih-
lette alkotását, amelyekbôl április 11-én, a költészet napján ki-
állítás nyílt a Helytörténeti Gyûjtemény kiállítóhelyiségeiben. 
A falakra 186 rajz, festmény fért fel, a többit mappákba ren-
dezve helyezték el és állították ki a rendezôk.

A megjelent ifjú alkotókat, az ôket kísérô szülôket és a fel-
készítô tanárokat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület nevé-

ben Gönczi Ambrus, a helytörténeti gyûjtemény vezetôje kö-
szöntötte, a Ferencvárosi Ádám Jenô Zeneiskola növendékei 
pedig színvonalas mûsorral örvendeztették meg ôket.

A falakat beborító sokszínû alkotások jókedvre hangolták 
a kiállítást megnyitó dr. Bácskai János polgármestert is, aki 
bevallotta, szíve szerint hazavinne néhányat a képekbôl saját 
gyerekeié mellé. A gazdag gyûjtemény láttán felvetette egy 
vándorkiállítás lehetôségét, hogy minél többen láthassák, mire 
képes a vers ereje, a gyermeki fantázia.

Sipos Endre festômûvész, a Fazekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium vezetô rajztanára, a zsûri elnö-
ke, aki évek óta figyelemmel kíséri a költészet napi rajzpá-
lyázatra érkezô mûveket, értékelésében elmondta, hogy egyre 
magasabb a versillusztrációs pályázat színvonala, és egyre 
nehezebb kiválasztani a legjobb alkotásokat. A kicsik rajzain 
megfigyelhetô, hogy bátran használják a színeket, formákat, 
nyomon követhetô, hogyan ismerkednek a jelteremtés esz-
közeivel. Felbecsülhetetlen a felkészítô tanárok útmutatása a 
technikák elsajátításában, a különféle anyagok használatában, 
a tudatos tér- és szimbólumhasználat elsajátításában, ami in-
kább a nagyobbak képein figyelhetô meg. 

Összesen ötven alkotás nyert különbözô kategóriákban 
díjat a pályázaton, de valamennyi alkotó teljesítményét jutal-
mazták oklevéllel. A nyerteseket a hely szûke miatt nem áll 
módunkban felsorolni, de javasoljuk kedves Olvasóinknak, 
hogy keressék fel a május 12-ig nyitva tartó kiállítást. (Erkel 
utca 15., keddtôl péntekig 12–18 óra között, szombaton 10–14 
óra között.) (kk)
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Változó felújítási támogatás
Ferencváros önkormányzata a nehéz gazdasági helyzet ellenére is fenntartja az elmúlt években megszokott 150 millió forintos 
keretösszeget a lakóház-felújítási támogatásra. A képviselô-testület március 22-ei ülésén döntés született a támogatási rendszert 
szabályozó rendelet módosításáról. A változásokról Veres László önkormányzati képviselôt, a városfejlesztési, városgazdálkodási 
és környezetvédelmi bizottság tagját kérdeztük.

– Jelentôs összegrôl van szó, és az 
már önmagában is siker, hogy nem csök-
kent…

– Az összeg az elmúlt néhány évben 
az én – akkor még ellenzéki képviselôi 
– elôterjesztésemre emelkedett két lépés-
ben a másfélszeresére. Jól mutatja az ügy 
fontosságát, hogy a 150 milliót az önkor-
mányzat idén is biztosítja, hiszen ez egy 
önként vállalt feladat, amire semmiféle 
kötelezettségünk nincsen. Nem tudok ar-
ról, hogy a fôváros más kerületeiben ha-
sonló összeget fordítanának ilyen célra.

– Miben áll a változás, miért volt rá 
szükség?

– A bizottság a pályázatot április 30-
ig írja ki, a társasházak az elnyert össze-
get a pályázat kiírását követô év május 
31-ig használhatják fel. régebben de-
cember 31-éig vehették igénybe a támo-
gatást, de így is egy teljes naptári év áll a 
házak rendelkezésére, hogy a szükséges 
felújításokat elvégezzék. Ezzel függ ösz-
sze a másik változás is, amely egy techni-
kai jellegû ésszerûsítést takar. Eddig le-
hetôség volt arra, hogy a házak az elnyert 
pályázati összeg felhasználásának határ-
idejét „áttolják” a következô évre. Ezzel 
a lehetôséggel gyakran éltek is, ami ko-
moly és tervezhetetlen pluszterheket rótt 
az önkormányzat költségvetésére. Ezen 
változtattunk most.

– Ezek szerint ez egy szigorítás?
– Én nem így fogalmaznék. Sokkal 

inkább racionalizálásként kell erre tekin-
teni, hiszen ha akadályba ütközik a fel-
használás, akkor megkapják a lehetôséget 
arra, hogy a következô évben ugyanolyan 
feltételekkel újra pályázhassanak. Az el-
bírálásnál az elôzményeket természetesen 
figyelembe fogjuk venni. Azt reméljük, 
hogy a társasházak kicsit komolyabban 
veszik majd a lehetôséget, hiszen a 150 
millió forint többszörösére lenne igény, s 
aki a nyertesek között van, attól elvárha-
tó, hogy érdemi lépéseket tegyen.

– Az elbírálásnál – túl a formai köve-
telményeken – milyen „irányelvek” érvé-
nyesülnek?

– Többféle szempont jöhet szóba. El-
sôbbséget élveznek azok a felújítások, 
amelyeknek városképi jelentôségük van, 
például egy homlokzatfelújítás nem-
csak az adott ház lakóit érinti, hanem a 
tágabb lakókörnyezet is. Nagyon gya-
koriak és fontosak a veszélyelhárítással 
összefüggô felújítási munkálatok, legyen 
szó kéményekrôl, tetôkrôl vagy akár kör-
folyosókról. Fontos változás, hogy ez év-
tôl a bizottság által kiemeltnek minôsített 
beruházásoknak lehetôséget biztosítunk 
arra, hogy két egymást követô évben pá-
lyázhassanak, ezzel segítve nagyobb érté-
kû felújítások elvégzését.

– Beszélhetünk a támogatás „területi 
megoszlásáról”?

– Igen, ugyanis a rendelet szerint a 
pályázati keretösszeg harmadát a József 
Attila-lakótelepen, illetve a Külsô-Fe-
rencvárosban kell felhasználni. Eddig – 
technikai szempontból – két részre vol-
tak osztva a pályázható munkanemek, 
ha úgy tetszik, két nagy „kalap” volt: az 
egyikbe a panelházak tartoztak, a má-
sikba az egyéb épületek. Ezt most egy-
ségesítettük, hiszen a lakótelepi házak 
nyilván nem fognak kéményfelújításra 
pénzt kérni, és a belsô-ferencvárosi száz-
éves bérház sem pályázik lapostetô-szi-
getelésre. Idén a kategóriák is bôvültek, 
mostantól az „iparosított technológiával 
épült házak” – magyarul panelházak – 
homlokzat- vagy lépcsôház-felújításra is 
pályázhatnak.

– Honnan lehet tudni, hogy az adott 
ház önkormányzati pénzbôl szépült?

– Tervezzük, hogy a pályázati összeg-
bôl megújuló házak tájékoztató táblát kap-
nak, amelyen feltüntetnénk, hogy mekko-
ra vissza nem térítendô támogatást kapott 
a ház. Emellett további hasznos informá-
ciókat is tartalmazna a tábla, hiszen még 
mindig kevés házban vannak kifüggesztve 
a közérdekû címek, telefonszámok, illet-
ve a körzet önkormányzati képviselôjének 
elérhetôsége. Grozdits

Megszépült a Bérleményüzemeltetô
Április 12-én délelôtt dr. Bácskai János polgármester felavatta a Ferencvárosi Bérleményüzemeltetô megújult székhelyén (So-
bieski u. 28.) kialakított tanácstermet.

Az önkormányzat gazdasági társasága-
ként mûködô cég jelenleg százhúsz ház 
ügyeit intézi a kerületben, így tényleg ide-
je volt, hogy székhelyében is megújulva 
tükrözze azt a korszerû, de emberléptékû 
hozzáállást, amelyet a lakóközösségekkel 
való kapcsolattartásban és együttmûkö-
désben képvisel. Lászay János ügyvezetô 
igazgató elmondta, hogy az irodák kor-
szerûtlenségén túl az elektromos hálózat 
és a fûtésrendszer is kétségbeejtô állapot-
ban volt.

A felújítást saját erôbôl oldotta meg 
a cég, a belmagasságot például álmeny-

nyezettel csökkentették, amely túl azon, 
hogy jelentôs fûtésmegtakarítást eredmé-
nyez, ráadásul még a kábeleket és veze-
tékeket is úgy rejti el, hogy nem kellett 
fúrni-vésni. A folyosói világítást is moz-
gásérzékelôk vezérlik, ami szintén ko-
moly megtakarítással járhat.

A korábbi irodák összenyitásával 
létrehozott tanácsterem a továbbiakban 
megfelelô helyszín lehet a Bérlemény-
üzemeltetô által kezelt társasházak lakó-
gyûléseinek lebonyolítására, de igény 
esetén a kerület egyesületei és civilszer-
vezetei is kibérelhetik. G.K.
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Fokozott ellenôrzés a belsô-ferencvárosi teraszokon
A ráday és a Tompa utcai vendéglátóhelyek egyik fô vonz-

ereje, különösen a tavasztól ôszig tartó idôszakban, kétség-
kívül abban rejlik, hogy szabadtéren lehet tartózkodni, beszél-
getni, fogyasztani. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag egymásba 
érnek az egyes vendéglôk teraszai, aminek nagyon örülnek a tu-
risták és a helybeli vendégek egyaránt. Az ott lakóknak azonban 
nem mindig ilyen felhôtlen az örömük; minden szezonban sok 
panasz érkezik az elhúzódó nyitva tartás, a zajongás miatt. Az 
önkormányzat lehetôségeihez képest évek óta ellenôrzi, hogy a 
vendéglôk betartják-e a teraszok üzemeltetésre vonatkozó enge-
délyben elôírtakat. 

– Ez a gyakorlatban eddig azt jelentette, hogy az önkormány-
zati tisztségviselôk munkaidô után sokszor egyedül járták be és 
ellenôrizték az érintett területeket – tájékoztat Martos Dániel 
képviselô, a városfejlesztési, városgazdálkodási és környezetvé-
delmi bizottság elnöke. – ráadásul igen nagy térségrôl van szó, 
a Ferenc tértôl a Kálvin térig terjedô területrôl. Ez a gyakorlat 
azonban április 15-tôl megváltozik – újságolja.

A városfejlesztési bizottság múlt év végén felkérte a köz-
terület-felügyeletet, tegyen javaslatot, hogyan lehetne javítani 
ezeknek az ellenôrzéseknek a hatékonyságát, az engedélyekben 
foglalt elôírások fokozott betartatását. Az elkészült javaslat értel-
mében – a polgárôrséggel és a rendôrséggel karöltve – április 15. 
és október 15. között éjjel 2-ig megerôsített ellenôrzést fognak 
tartani a közterület-felügyet munkatársai az érintett területen.

– Tudni kell, hogy a teraszfoglalási engedély nem jár auto-
matikusan – avat be a részletekbe Martos Dániel. – A terasz az 

önkormányzat saját területe, így maga rendelkezik vele. Az en-
gedély meghatározott ideig adható, és legfeljebb éjfélig, azok-
nak a vendéglátóhelyeknek, amelyek meleg ételt szolgálnak fel. 
Az engedélyeket havonta meg kell újítaniuk az éttermeknek, 
illetve a hosszabbítás automatikus abban az esetben, ha idô-
közben nem történt szabálysértés az adott helyen. Ahol szabály-
sértést észleltek, ott viszont menet közben is visszavonható az 
engedély. Az engedélyekbôl befolyt összegbôl az önkormányzat 
visszautal bizonyos hányadot az érintett társasházak lakóközös-
ségeinek. 

Az ott lakóknak jól jön ez az anyagi támogatás, a nyugalmuk 
azonban mindennél többet ér. Bizonyítja ezt, hogy tudnak olyan 
vendéglátóhelyrôl is, amelyre száznál több panasz érkezett.

A képviselô szerint a ráday utcában, ahol több mint egy év-
tizedes múltja van a teraszok üzemeltetésének – nemrégiben ad-
ták ki a közel hetvenedik engedélyt –, már többnyire megvannak 
az együttélés gyökerei. Azt új, teraszos övezetben a Tompa utca 
környékén azonban még hiányoznak az „együttélés” tapaszta-
latai. A lakosok nyugalmának érdekében a képviselô-testület 
tavaly decemberben módosította a közterületekrôl szóló ren-
deletet, így a fent már említett kibôvített ellenôrzéssel együtt 
minden feltétel adott, hogy a szabályok betartatása megoldott 
legyen az egész Belsô- és Középsô-Ferencvárosra vonatkozóan. 
Az új, megerôsített ellenôrzéstôl azt várják, hogy a vendéglátó-
helyek komolyan veszik az engedélyükben elôírtakat, a lakók 
részérôl pedig jóval kevesebb panasz érkezik majd.

- kk -

állásbörze az FMK-ban
Óriási érdeklôdés kísérte április 12-én a Ferencvárosi Mûve-

lôdési Központban megrendezett állásbörzét. Már a 9 órai 
kapunyitás elôtt sokan várakoztak a Munkaerô-piaci program a 
hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért a Közép-Magyarország 
régióban elnevezésû kiemelt projekt keretében szervezett bör-
ze és munkáltatói fórum kezdetére. A rendezvényre közel ötven 
munkáltató hozta el ajánlatait a munkaerôpiac minden terüle-
térôl: a takarítónôtôl a szakápolón keresztül az ipari alpinistáig 
felsorolhatatlanul sokféle álláshoz kerestek munkaerôt.

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere megnyitóbe-
szédében reményének adott hangot, hogy sokan lesznek, akik 
élni tudnak a helyszínen kínálkozó lehetôséggel. Példaként be-
szélt arról is, hogy a munkaügyi központ pályázata lehetôvé 
tette, hogy a Feszofe kilencvenegy fôt egész évben nyolcórás 
munkaviszonyban tud foglalkoztatni.
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Mester utcai bokrétaünnep
április 4-én a beruházó-kivitelezô Na-

nette cégcsoport által épített city 
Home A épületénél gyûltek össze a beru-
házók, az alvállalkozók és az önkormány-
zat képviselôi, és – az építôk évszázados 
hagyománya szerint – „bokréta” elhelye-
zésével megünnepelték, hogy az építke-
zés elérte a legmagasabb pontot. Az ün-
nepségen dr. Bácskai János, Ferencváros 

polgármestere elmondta, hogy a kerület 
nevével összeforrt tömbrehabilitációs 
program folytatódik. A mára korszerût-
lenné vált bérházak felújítása mellett jól 
illeszkedik a Nanette city Home-projekt 
keretében felépülô 1500 lakás is a kerület 
rehabilitációs terveibe. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy a program elindítá-
sában és fenntartásában komoly szerepe 

van a kerület önkormányzatának, és mél-
tatta a városrész megújulásában a magán-
tôke szerepét.

Tamir Kishon, a Nanette real Estate 
Group magyarországi igazgatója elmond-
ta, hogy az elmúlt tíz évben Budapesten 
több mint 2500 lakást építettek fel. Ki-
emelte Ferencváros központi jelentôségét 
a cég beruházásaiban, és azt, hogy a city 
Home a harmadik lakópark, amelyet a ke-
rületben építenek. Elmondta, hogy a ma-
gyar piac a borúlátó vélemények ellenére 
is meghálálta a befektetett bizalmat. A jö-
vôre vonatkozó tervek közül kiemelte az 
önkormányzattal közösen tervezett szo-
ciális lakások építését.

A ferencvárosi városrehabilitációs 
program fontos, jelképes állomása a Mes-
ter utca 83. tetejére felkerült bokréta, s ez 
jól mutatja, hogy a sokat emlegetett ne-
héz körülmények ellenére is épül-szépül 
Ferencváros.

százéves házak 
ünnepe – séta  
Ferencvárosban
2012. április 14–15-én, szombaton és va-
sárnap a tavalyinál is több, az idén szá-
zadik „születésnapját” ünneplô budapesti 
épület – 35 lakóház és 25 intézmény – tár-
ta ki kapuit, mutatkozott be az érdeklôdô 
közönségnek, és készült izgalmas progra-
mokkal. A Ferencvárosban két intézmény 
– a Gyáli úti Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum, illetve a Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola Mester utcai 
épülete – és négy lakóház fogadta az igen 
szép számban csoportosan, illetve egyéni-
leg érkezô látogatókat. Gönczi Ambrus, a 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjtemény 
vezetôje a Boráros térrôl indulva a Nagy-
várad téri ún. „sasos” vagy piros házig ka-
lauzolta az érdeklôdôket. A jubiláló épüle-
teket késôbbi lapszámainkban szeretnénk 
közelebbrôl megismertetni olvasóinkkal.
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Áprilisi események a 220 éves Ferencváros történetébôl

Tudta-e, hogy… 
– 142 éve, 1870 áprilisában indult meg 

a lóvasút járata a Kálvin tér (akkor 
még Széna tér) és a Fôvám tér között. 
A lóvasút elsô viszonylata is a Kálvin 
térrôl indult négy évvel korábban, Fe-
rencvárost és Újpestet kötve össze.

– 114 éve, 1898 áprilisában készült el 
a fôváros egyik legnagyobb katonai 
létesítménye, a Ferenc József gyalog-
sági laktanya. A fôváros ingyenesen 
engedte át a honvédségnek a Nép-
ligettel szemben fekvô, mintegy 63 
ezer négyzetméternyi telkét laktanya-
építés céljára. 13 ezer négyzetméter 
alapterületen épült, 14 pavilonrend-
szerû épületbôl állt. Három zászlóalj, 

valamint a központi fegyvertár befo-
gadására szolgált. Az 1. számú hon-
véd gyalogezred már az év szeptem-
berében be is költözött új otthonába. 
1947-tôl a Honvéd Kossuth Akadémia 
kihelyezett akadémikus ezredének 
otthonául szolgált, 1957-tôl az Egye-
sített Tiszti Iskola, 1967-tôl pedig a 
Zalka Máté Katonai Mûszaki Fôisko-
la mûködött az egykori laktanya falai 
között. 2008-as elbontásáig a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Ül-
lôi úti kampuszaként mûködött.

– 106 éve, 1906 áprilisában adták át 
rendeltetésének a Tóth Kálmán utca 
8–10. szám alatt a kor legmodernebb 
hûtôházát. A hatszintes épület kilenc-

ezer négyzetméter alapterületû volt, 
gépház, fûtôház, jéggyár és további 
korszerû technikai berendezések kap-
csolódtak hozzá. A ferencvárosi hûtô-
ház avatóünnepségén Wekerle Sándor 
miniszterelnök és Kossuth Ferenc 
kereskedelmi miniszter is részt vett. 

Hazánkban ez volt az elsô olyan intéz-
mény, amelyben a raktározás, a hûtés 
és fagyasztás biztosításával a gyorsan 
romló élelmiszerek nagy mennyiségû 
tartalékolására nyílt lehetôség. A sors 
furcsa fintora, hogy pontosan szüle-
tésének századik évfordulóján, 2006-
ban bontották el, helyén azóta is üres 
telek található.

Gönczi

rangos elismerés a kerületben élô  
Tóbiás áron írónak
2012. március 13-án kedden Magyarország elnökének megbízásából – március 15-e alkalmából – dr. Réthelyi Miklós minisz-
ter, Halász János parlamenti államtitkár és dr. Jávor András közigazgatási államtitkár a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
kitüntetést adta át életpályájának, kimagasló színvonalú munkájának elismeréseként többek között Tóbiás Áron irodalom-
történésznek, újságírónak, szerkesztônek sokoldalú irodalmi tevékenységéért, irodalomtörténeti jelentôségû íróinterjúiért, 
bibliográfiáiért.

Tóbiás Áron író lapunk megkeresésére így kommentálta 
a kitüntetését: „Ifjúkorom óta egyetlen szenvedélyem az 

olvasás lett. A háborús idôk szörnyûségei elé könyvek százai 
varázsoltak fátyolfüggönyt. Érettségi után 1946 nyarán munká-
ba álltam, s mint egy álmaiba beleszédült légtornász, az egek 
meghódítására indultam. Jelentkeztem a Magyar rádióba – fel-
vettek. Próbaképpen az irodalmi osztályon novellasorozat szer-
kesztésével bíztak meg, Az elbeszélés magyar mesterei címmel. 
vasárnap délutánonként fômûsoridôt kaptam, s így felvonultak 
írásaikkal több mint harmincan Jókai Mórtól, Mikszáth Kál-
mántól a századforduló kismesterein át, a Ködlovagok íróin át 
a Nyugat-nemzedék legjobbjai, befejezve a háborúban elpusztí-
tott Gelléri Andor Endrével és Szerb Antallal.

Így kezdôdött. Közel egy évtized múlva, 1955-ben az író-
szövetség újonnan megalakult könyvkiadója, a Magvetô szer-
kesztô-lektora lettem. Megadatott, hogy az élô magyar irodalom 
olyan nagyságainak, mint Tersánszky Józsi Jenô, Füst Milán, 
Németh László, Illyés Gyula, Ottlik Géza, Mészöly Miklós és 

mások kéziratos mûveit gondozhattam, így a rákosi-korszak 
irodalompusztító korszaka után a kiadásban segíthettem.

Az 1956-os forradalom eltiprása után az elsô írószövetségi 
per vádlottja és elítéltje lettem, így csak az 1989–90-es rend-
szerváltási fordulat után kerülhettem vissza a Magyar rádió 
irodalmi osztályára. Ott a számomra »csendességre ítélt idô-
szak« alatt magnetofonra rögzített íróportréimat tûzték mûsor-
ra, kereken hússzor egy órában a Megmentett hangszalagok 
sorozatot.

Olyan íróóriásokkal beszélgethettem a már említett Ter-
sánszky Józsi Jenô, Németh László, Illyés Gyula mellett, mint 
Kassák Lajos és vas István, Kodolányi János és Déry Tibor, 
Weöres Sándor és Pilinszky János vagy a rómában élô Len-
gyel Menyhért és a Londonban élô cs. Szabó László. A kör be-
zárult. Megtanultam Illyés Gyulától: »Az íróság ott kezdôdik, 
mikor az ember felelôsséget érez egy alany és egy állítmány 
összefûzésekor is; mert az is becsületvizsga; állítás, amiért 
helyt kell állni. Egy életen át! Egy nemzet életén át!«”
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Magyar napok  
a nagyvásárcsarnokban
Hatodik alkalommal rendezte meg idén a Budapesti Keres-

kedelmi és Iparkamara a magyar napokat a Fôvám téri 
Nagycsarnokban, április 3–5. között. Ezúttal 32 kiállító mu-
tathatta be saját készítésû portékáit a kovácsoltvas tárgyakról 
kezdve a különféle élelmiszer-ipari termékeken, mézen, ször-
pökön, lekvárokon, mézeskalácsokon keresztül a fafaragásokig. 
Az idén elôször egy kádár is részt vett a rendezvényen, sôt egy 
ólomkristály-készítô mester is elhozta portékáit. A rendezvény 
célja, hogy lehetôséget biztosítson a kézmûveseknek, a külön-
féle mesterségek mûvelôinek, hogy bemutathassák termékeiket 
a nagyközönségnek. ráadásul úgy, hogy mindezért nem kell 
helyfoglalási díjat fizetniük. Kikötés, hogy csak magyar gyár-
tó és csak saját készítésû áruval jelenhet itt meg. Az idén elsô 
alkalommal kamarai regisztrációjukat is be kellett mutatniuk a 
jelentkezôknek. A tapasztalatok szerint a kézmûvesek körében 
egyre népszerûbb ez az évente két alkalommal megrendezendô 
esemény, mind többen ismerik fel a reklámértékét. A rendez-
vényt április 4-én felkereste dr. Bácskai János, Ferencváros 
polgármestere, Formanek Gyula alpolgármester, Sajó Ákos 
képviselô, Szûcs Balázs kerületi fôépítész, dr. Szeneczey Ba-
lázs fôpolgármesteri kabinetfônök, dr. Dénes Ákos, a Fôvárosi 
csarnok és Piacigazgatóság igazgatója, valamint Házi Zoltán, 
a kamara kereskedôi tagozatának elnöke. A vendégeket Kmetty 
Ágoston, a Budapesti Kofakamara elnöke, a kezdeményezés el-
kötelezett támogatója kalauzolta. kk

Sport-, tanulmányi, zenei és idegen nyelvi támogatások  
a kerület diákjainak

A ferencvárosi  
„deák” Közalapítvány 
pályázatai
A ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatokat hirdet 
a Ferencvárosban élô, tehetséges, de anyagi okok miatt a 
tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévô, jó 
tanulmányi  eredménnyel  rendelkezô  fiatalok  részére  ta-
nulmányi ösztöndíj elnyerésére. 

A  pályázat  segíti  a  tanulást,  a  tanulmányi  eredmény 
javítását, az életkilátásaik jobbítását, jövôbeni társadalmi 
helyzetük megalapozását. Továbbá a tehetséges, zenei ta-
nulmányokat folytató ferencvárosi fiatalok képzését támo-
gató ösztöndíjat  is hirdetett a közalapítvány. Ezenfelül a 
Ferencvárosban élô, tehetséges, 16–25 év közötti, nappali 
tagozatos  tanulók részére „C” típusú közép- és  felsôfokú 
nyelvvizsgát elôkészítô képzések utólagos támogatására is 
kiírt pályázatot, valamint lehetôség van az egyéni és csa-
patsportágban versenyszerûen sportoló, egészséges és  fo-
gyatékkal élô diákok részére ösztöndíj elnyerésére.

A részletes pályázati anyagok megtekinthetôek a www.
ferencvaros.hu oldalon,  további  információkat  Fischer 
Ágnestôl kaphatnak a 70/333-1737-es telefonszámon.
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Válaszol: dr. Ventilla Márta, a Csengettyû utcai gyermekorvosi rendelô háziorvosa
Kora tavasszal a legtöbb 
ember még nem szá-
mít kullancstámadásra, 
ezért nem is vizsgálja 
át magát alaposan a sza-

badban tartózkodás után, pedig az élôs-
ködô már 4 celsius-fokon aktivizálódik. 
Az optimális hômérséklet számukra a 20 
celsius-fok, a nyári nagy melegben vi-
szont eltûnnek, ugyanis nem bírják a nagy 
szárazságot és az alacsony páratartalmat. 
Kánikula idején a reggeli és az alkonyati 
órákban lehet számítani a támadásukra.

A kullancsok megjelenésére nemcsak 
kirándulások alkalmával lehet számíta-
ni, a közelünkben lévô két kiserdôben is 
sajnos gyakran elôfordulnak. A védeke-
zésnek kétféle módja van: zöldben tar-
tózkodva viseljünk zárt, lehetôség szerint 
világos ruházatot, mert azon könnyebb 
észrevenni a sötét színû élôsködôt. A ki-
rándulások, erdei séták után feltétlenül 
ajánlott a kullancsvizit, azaz az egész test 
alapos átvizsgálása. Tanácsos különféle, 
patikában kapható gélek, spray-k haszná-
lata is.

A kullancsok többféle kórokozót is 
közvetíthetnek, ezek közül emberre a 
legnagyobb veszélyt az agyhártya- és 
agyvelôgyulladást okozó kullancsenkefa-
litisz-vírus jelenti, de a legtöbb megbete-
gedést egy másik kórokozó, a Lyme-kór 
baktériuma okozza. A kullancs-enkefa-
litisz (a kullancsok által terjesztett agy-
hártya- és agyvelôgyulladás) elleni oltás-
sorozat három vakcinából áll, ebbôl az 
elsô kettôt gyorsított eljárásban, két hét 
különbséggel is meg lehet kapni, de a vé-
dettség csak a második oltás után két hét-
tel alakul ki. A harmadik oltás beadása 
után emlékeztetô oltást elôször három év 
múlva, majd ötévente kell kérni. A kul-
lancsoltással kapcsolatban a szülôk álta-
lában akkor kapnak észbe, amikor a gye-
rek épp táborba készül. Pedig a védettség 
megszerzése gyorsított oltási eljárásban 
is legalább 4-6 hét – mondta el dr. Ócsai 
Lajos, az Országos Tisztifôorvosi Hiva-
tal Járványügyi Fôosztályának vezetôje 
a Kullancsszövetség sajtótájékoztatóján. 
Azaz az utazás, tábor elôtt legkésôbb egy 
hónappal el kell kezdeni az oltássorozatot.

A kullancs-enkefalitisz csak tünetileg 
kezelhetô. Mind a kullancs-enkefalitisz, 
mind a Lyme-kór megelôzésében és ke-
zelésében kulcsfontosságú a tudatos-
ság. A kullancs-enkefalitisz védôoltással 
megelôzhetô, a Lyme-kór pedig idôben 
történô felismerés esetén antibiotikum-
mal hatékonyan gyógykezelhetô.

„A kullancs-enkefalitisznek nincs te-
rápiája, a szervezetnek magának kell meg-
küzdenie vele, ezért a legyôzésében alap-
vetô az immunrendszer aktuális állapota” 
– mondta Ócsai doktor. A kór általában 
influenzaszerû tünetekkel kezdôdik, majd 
kialakul az agyhártya-, agyvelô-, gerinc-
velô-gyulladás, jellemzôen súlyos ideg-
rendszeri tünetekkel: fejfájással, szédü-
léssel, eszméletvesztéssel, légzészavarral 
és gyakran bénulással. A Lyme-kór ese-
tében az eltávolított kullancs helyén ko-
kárdaszerû piros folt tûnik fel, amelynek 
a közepe fehér, és a következô napokban 
növekedni kezd. Idôben történô orvoshoz 
fordulás esetén a Lyme-kór kéthetes an-
tibiotikum-kezeléssel százszázalékosan 
gyógyítható.

Az Élet Menete – tizedszer

Április 15-én, vasárnap délután több tízezer ember gyûlt össze 
a Fôvám téren és a Salkaházi Sáráról elnevezett rakparton, hogy 
az Élet Menetéhez csatlakozva emlékezzen a holokauszt áldo-
zataira és az igazakra, akik a második világháború során zsidók 
és más üldözöttek sokaságát mentették meg.

A rendezvényen részt vettek közjogi méltóságok, a parla-
menti pártok és az egyházak képviselôi, neves közéleti szemé-
lyiségek, közszereplôk és külföldi diplomaták is. A Ferencvá-
rosban gyülekezô tömeg elôtt a menet elindításaként beszédet 
mondott dr. Bácskai János polgármester és Kiss Péter, a szo-
cialista párt képviselôje. „csak annak a nemzetnek él a történe-

te, amelyik újra és újra el-
mondja. A közös emlékezet 
megmutatja, hogy összetar-
tozunk. Ne túlélni, hanem 
élni tanítsuk gyermekein-
ket” – fogalmazott Ferenc-
város polgármestere. Majd 
méltatta Boldog Salkaházi 
Sára (1899–1944) ember-
mentô tevékenységét, és 
felidézte halálának körül-
ményeit.

A beszédek után a sófár 
jelére indult el az Élet Me-
nete a Szabadság hídon ke-

resztül – tízéves története során elôször – a budai oldalra, ahol a 
raoul Wallenberg rakparton folytatódott a megemlékezés. A me-
net élén ott volt Kövér László, az Országgyûlés elnöke, Lezsák 
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Per Westerberg, a svéd tör-
vényhozás elnöke, Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége, Ilan 
Mor, Izrael budapesti nagykövete.

A budai oldalon tartott beszédek sorát Erdô Péter esztergomi 
érsek és Schweitzer József nyugalmazott fôrabbi közös színpadra 
lépése zárta. A katolikus püspöki kar elnöke kijelentette: a ke-
reszténység nem fér össze az antiszemitizmussal; az antiszemi-
tizmus nem fér össze az emberséggel. Grozdits Károly

Az orvos válaszol
Gyerekes szülôk gyakori kérdése: mikor és milyen idôs korban tanácsos beadatni a kullancs elleni védôoltást?
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Terítéken a cigányság hagyományos ételei

A romani Platni az elsô roma lakás-
étterem Budapesten, a Tûzoltó utcá-

ban, és egyben egy antidiszkriminációs 
projekt, amely a Ferencvárosi Tanoda és 
a Közért Ifjúsági Iroda szervezésében, 
a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 
(OSI) támogatásával valósult meg. Egy 
olyan kezdeményezés, amely a legegy-
szerûbb módon, az étkezôasztal, a tûzhely 
mellett próbálja meg eloszlatni a cigány-
sággal szembeni negatív elôítéleteket. 
Szeretnék a kerületben élô roma asszo-
nyokat kicsit más oldalról bemutatni, és 
ezzel is nyitni a többségi társadalom felé.

A romani Platni-projekt elsô hiva-
talos rendezvénye, azaz ebédje április 
12-én volt. A csoport tagjai – Német Fe-
rencné Malvin néni, Danó Zoltánné Te-
rike, Német Alfrédné Baba, Kissné Éva 
– valamennyien gyakorló háziasszonyok, 
gyakran családanyák, akik a cigányság 
ízvilágának minden fortélyát ismerik és 
alkalmazzák nap mint nap.

Errôl meggyôzôdhettek a hivatalos 
megnyitó vendégei is, köztük dr. Bács-
kai János, Ferencváros polgármestere, 
Illyés Miklós képviselô, Sebôk Endre, a 
Feszofe igazgatója. Bár a vendéglátók 
rendkívül ízléses, igényes menükártyát is 
készítettek, a protokollnak nem sok sze-
rep jutott ezen az ebéden: a polgármester 
úr üdvözlô jókívánságai nyomán szinte 

azonnal fesztelen beszélgetés alakult ki 
a vendégek között, a rendezôk nagy örö-
mére. Arra azért szerencsére volt mód, 
hogy a lakásétterem séfje, Orsós Sándor 
meséljen kicsit a felkínált ételekrôl: egy-
szerû alapanyagokból, alapvetô fûszerek 
alkalmazásával készült valamennyi, igaz, 
nem éppen a fitnesz irányelveit szem elôtt 
tartva. Elmondta, hogy amit ezen a napon 
kínáltak a vendégeknek, azt feltálalhatták 
volna ötven vagy nyolcvan évvel ezelôtt 
is egy hagyományos cigány környezet-
ben. Bevezetôül muzsgyejt: szalonna-
ropogóst saját, fokhagymával ízesített 
zsírjában, bodaggal mártogatva. Malvin 
néni bodagjának, amely nem más, mint 
egy vízzel, liszttel, élesztôvel készült ke-
nyérféle, tepsiben sütve, csak úgy „ella-
pogatva”, a következô fogásban is fontos 
szerep jutott. A lágy pogácsának nevezett 
gánca hagymás libazsírban meghemper-
getve, sertésoldalassal került a tányérra. 
Igazi meglepetés volt a zsurmo nevet vi-
selô desszert, amely nem más, mint széles 
metélt, vajban pirított kenyérmorzsával és 
mézes barackkal. 

Hírverésre eddig egy Facebook oldal 
létrehozására jutott energiájukból a szer-
vezôknek. Igaz, ez elengedhetetlen is, 
hiszen csak azon keresztül lehet bejelent-
kezni – hetente egy-két alkalommal – az 
elôre meghirdetett ételsorokkal összeállí-
tott étkezésekre. Mégis, valahogy hírük 
ment, s egyelôre úgy tûnik, érdeklôdôben 
nincs hiány. Igazán nagy sikernek azt tar-
tanák, ha nemcsak az újdonság, a külön-
legesség vonzaná ide a gasztronómia iránt 
érdeklôdôket, hanem teljesen megszokott 
dolog lenne, hogy a környezô és távolab-
bi utcák lakói fenntartás nélkül térnének 
be ide, és nem csak egyszer. 

- kk -

Közlekedés a Dunán
A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint 2012 nya-

rán megkezdôdik a tömegközlekedés-szerû hajóforgalom a 
Dunán. A BKv Zrt. tájékoztatása szerint „a hajóforgalom vár-
hatóan 2012 júniusában indul meg, a hajóközlekedés üzemel-
tetésére kiírt pályázat lefolytatásától és eredményétôl függôen 
pontosításra kerülô idôpontban”.

Az elôzetes tervek szerint csúcsidôben 30 perces menetsû-
rûség lesz, amihez négy hajóra van szükség. A tervezett üzem-
idô 7.00 órától 19.00 óráig tart, a menetrendrôl még folynak az 
egyeztetések. Terveink szerint a hajók egész évben közleked-
nek, kivéve a jégzajlás idôszakát.

Az utazás díjáról még nem született végleges döntés, de a je-
lenlegi elképzelések szerint a havibérletek tulajdonosainak nem 
vagy csak csekély mértékû költséget jelentene a hajózás. Az al-
kalmi, jegyet váltó utasok estében elképzelhetô, hogy külön ta-
rifát alakítanak ki.

Az útvonal nyolc megállót foglal magába, 11,5 km hosszú 
Újpest és a Millenniumi városközpont között. 

A projekt kapcsán új kialakítású (Újpest, Árpád híd, Millen-
niumi városközpont) és felújított kikötôk (Meder utca, Jászai 
Mari tér, Batthyány tér, Petôfi tér, Boráros tér) hálózatának se-
gítségével válik a Duna a hétköznapi közlekedés részévé.
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Fradi-pontok vesztett állásból
Amit a sors egyszer elvesz, azt máskor 

visszaadja – tartja a mondás. A Fe-
rencváros labdarúgócsapatára tökéletesen 
illenek e szavak, ugyanis Zalaegersze-
gen hasonlóképpen gyôztek, mint ahogy 
Szombathelyen kikaptak. A sokkal veszé-

lyesebben futballozó hazaiak egyórányi 
játék után 2-0-ra vezettek, majd Marko 
Šimić gólja visszahozta a reményt. Bô tíz 
perccel késôbb a csereként beállt, de meg-
sérült Lisztes Krisztiánt váltó Juha Hako-
la jól helyezett lövéssel egyenlített. Úgy 
tûnt, meg kell elégednünk az egy ponttal, 
ám a 92. percben egy szöglet után kifejelt 
labdát Hakola húsz méterrôl nagyszerûen 
csavart a bal alsó sarokba. 

Ezután a Gyôri ETO volt a Fradi el-
lenfele az Üllôi úton. A vendégek kétszer 
is vezetést szereztek, de Détári Lajos 
csapata Beliczky Gergô találatával és Ši-
mić lövése után a gyôri kapus, Sztevano-
vics öngóljával mindkétszer egyenlített.

A nôi kosárlabdacsapat rosszul kezd-
te az NB I. ötödik helyéért zajló pár-
harcot az alapszakaszban kétszer is ma-
gabiztosan legyôzött Atomerômû KSc 
Szekszárd ellen. Bár az elsô negyedben 

már kilenc ponttal vezetett a Fradi, a tol-
naiak végül meglepetésre 74-72-re nyer-
tek a Népligetben. A második találkozón, 
idegenben szinte végig Farkas Sándor 
csapatánál volt az elôny, és a 23 pontos 
Szlimák Hajnalka vezérletével 76-68-ra 
gyôzött az FTc. A harmadik mérkôzé-
sen esélyt sem adtak vetélytársuknak a 
zöld-fehérek, 75-62-es sikerükkel to-
vábbjutottak. Az 5. helyért a vasas lesz a 
Fradi ellenfele.

A vízilabdacsapat is az ötödik he-
lyért harcolt az OB I.-ben, de a Debrecen 
túl nagy falatnak bizonyult. Az alapsza-
kaszban tizenegy ponttal többet gyûjtött 
hajdúságiak a hazai 10-6 után a Nép-
ligetben 14-9-re gyôztek, így Ambrus 
Tamás együttese a Szentessel csap össze 
a 7. helyért. A csongrádiakkal szemben 
ötvenszázalékos a mérleg a most folyó 
bajnokságban.

Új stadion 16 hónap alatt

A múlt héten Kubatov Gábor, 
az FTc elnöke bemutatta az 

új, 22 600 nézô befogadására al-
kalmas Albert-stadion látvány-
terveit. Mint mondta, azért nem a 
jelenlegit újítják fel, mert ott nem 

tudnának megfelelni az UEFA elôírásainak. A zöld-fehérek elsô 
embere hangsúlyozta, hogy a tervet a korábbi angol tulajdonos-
tól vették át, és azt a saját ízlésükre alakították, de statikusan 
nem tér el az eredetitôl. Az Üllôi út és a Könyves Kálmán körút 
sarkán lévô 6+2 hektáros területnek valamivel több mint ötven 

százalékán terül majd el az új stadion, amely a mostanihoz ké-
pest 90 fokkal elfordítva épül fel, a többit értékesíti az állam. Az 
építkezés 16 hónapig tartana, és ha a kormány rábólint, azon-
nal kezdôdhet a munka. Ez idô alatt a Fradi a Népligetben, egy 
maximum nyolcezer férôhelyes mobilstadionban játszaná a ha-
zai mérkôzéseit. Az új Albert-stadion mindenben hasonlítana a 
korszerû nyugati létesítményekhez. A terveket Kubatov Gábor, 
valamint Fürjes Balázs budapesti nagyberuházásokért felelôs 
kormánybiztos várhatóan egy hónapon belül terjeszti a kormány 
elé. A stadion állami tulajdon, így a beruházás is állami pénzbôl 
valósulhat meg.

FAKK-kupa
április 14-én, szombaton a Kerekerdô parkbeli 

focipályán és – az esôs idô miatt – a január vé-
gén átadott vendel utcai sportcsarnokban került sor a 
II. Ferencvárosi „Aput a Kapuba” Kupa mérkôzései-
re. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány által jegy-
zett rendezvény tulajdonképpen a ferencvárosi isko-
lák felsôs csapatainak tavaszi bajnoksága. A bajnoki 
címmel járó FAKK-kupát – a tavalyi bravúrt megis-
mételve – idén is a József Attila Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Intézmény által delegált Mester 
67 nevû csapat nyerte: Gál Roland, Oláh Tibor, Laka-
tos Ferenc, Lakatos Krisztián, Dobos Lajos, Csizma-
dia Norbert, Farkas Szilveszter, Beri Pál, Sára Norbi, 
Kiss Dániel, a „kaput ôrzô apu” idén is Kiss Krisz-
tián volt. Az eseményhez kapcsolódó, fordulatokban 
gazdag „gálamérkôzést” a színészválogatott játszotta 
Ferencváros önkormányzatának csapata ellen.
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A Gát utcai bajnok dicsôsége 
Ha valaki életének elsô nemzetközi versenyén három aranyérmet nyer, az 
megsüvegelendô teljesítmény. Balogh Károlynak, a Ferencvárosi Komplex 
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény hatodik osztályos tanulójának a Speciális Olimpia hollandiai rövid 
pályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokságán sikerült ez a bravúr.

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
1989 óta tervezi, szervezi és bonyolítja 
az értelmileg sérült és a halmozottan fo-
gyatékos emberek rendszeres edzés- és 
versenyprogramját. A nemzetközi szerve-
zet, amelynek az MSOSZ is tagja, a kö-
zelmúltban a hollandiai Heerenveenben 
rendezte meg a rövid pályás gyorskorcso-
lya-Európa-bajnokságot, amelyen nyolc 
magyar fiatal vett részt, köztük Balogh 
Károly. A magyar küldöttség tíz aranyér-
mébôl hármat az ô nyakába akasztottak. 
Tôkés Sándor, az iskola igazgatója büsz-
kén mutatta a falon elhelyezett képes be-
számolót, amelyen Karcsi boldogan mo-
solyog. 

– A fiú három éve ismerkedett meg ez-
zel a sporttal, és kezdettôl fogva nagyon 
lelkesen csinálja végig a gyakorlásokat – 
mondta Dombóvári Szilvia gyógytestne-
velô, a bajnok edzôje. – Az iskolából he-
tente háromszor járunk edzésre, egyszer 
a pesterzsébeti jégpályán, kétszer pedig 
a Lobogó utcai kis csarnokban korizunk, 

utóbbi helyen az önkormányzat 
támogatásával. Balogh Karcsi 
tehetséges srác, a különbözô 
görkorcsolya- és gyorskorcso-
lyaversenyekrôl mindig érmek-
kel tér haza. Hollandiába is úgy 
utazott el, hogy gyôzni szeret-
ne, és sikerült is neki. 

A szerény, csendes ifjú számára az 
Európa-bajnokságon a legnagyobb él-
mény a versenyzésen kívül a városnézés 
volt. A korcsolyázást a csúszás öröméért 
csinálja, no meg azért, hogy gyorsabb 
legyen mindenkinél. Elmondása szerint 
Heerenveenben a 200 méteres távon kel-
lett a leginkább megküzdenie a gyôzele-
mért.

Balogh Károly teljesítményét a IX. 
kerület önkormányzata is elismerte. Az is-
kolában rendezett ünnepségen a diákok és 
a tanárok tapsvihara közepette dr. Bácskai 
János polgármester ajándékozta meg az 
Európa-bajnokot, és átadta a Ferencvárosi 
Önkormányzat „deák” Tanulmányi Ösz-

töndíj Közalapítványának támogatását, 
amely a felkészülésben segíti majd.

– Ha valaki csúcsteljesítményre képes, 
azt ünnepelni kell, és a társadalomnak 
meg kell becsülnie azt, aki jó példát mutat 
a többieknek – mondta dr. Bácskai János. 
– Karcsi dicsôséget szerzett magának, a 
családjának, az iskolának és Ferencváros-
nak, ezért köszönet jár neki. A sport segít 
az embernek a tanulásban is, függetlenül 
attól, hogy milyen iskolába jár, ezért arra 
kérem a diáktársait, kövessék Balogh Kar-
csit ezen az úton.

Az ifjú bajnok még két évig jár a Gát 
utcai iskolába. Edzôje, Dombóvári Szilvia 
szerint sok sportsiker vár rá ez idô alatt. 

M. S.

A viborg vár a Fradira a döntôben
A Ferencváros nôi kézilabdacsapata harmadszorra is jól mondta fel az oroszleckét, és a Dinamo Volgográdot kiverve ismét be-
jutott a Kupagyôztesek Európa-kupájának döntôjébe. A zöld-fehérek május elején a dán Viborggal csapnak össze a fináléban.

noha a szakemberek óva intettek 
mindenkit a túlzott bizakodástól, a 

szurkolóknak szemernyi kétségük sem 
volt afelôl, hogy a Fradinak elég lesz a 
nyolcgólos elôny volgográdban, és egy 
év után újra KEK-döntôsök lesznek a 
lányok. Aztán néhány perc alatt rájuk 
ijesztettek az oroszok, akik hamar ledol-
goztak négy gólt a hátrányukból (5-1). 
Ezt követôen fokozatosan feljött az FTc, 
és 12-12-nél utolérte riválisát, majd a ve-
zetést is átvette. 

A második félidôben egyre jobban 
elhúztak a zöld-fehérek, és rövidesen 
öt-, sôt hétgólos ferencvárosi elônyt 
mutatott a tábla. A találkozó hajrájára 
Elek Gábor, a Fradi edzôje lehetôsé-
get adott az addigi keveset játszó vagy 
csak a kispadon ülô játékosoknak. A to-
vábbra is a legerôsebb összeállításban 
játszó hazaiak a végére megfordították 
ugyan az eredményt, de egy pillanatra 
sem fenyegette veszély a Ferencváros 
biztos továbbjutását. A zöld-fehérek két 
hónap alatt az EHF-kupában finalista 
Lada Togliatti kivételével a teljes orosz 
élmezônyt móresre tanították. Két nap-
pal késôbb a döntôbeli ellenfél kilétére 
is fény derült: a német Leipziget otthon 
hat góllal legyôzô dán viborg vár Szu-
csánszkiékra. Az elôzô sorozatban már 
a nyolcaddöntôben összecsapott a két 
együttes, akkor idegenben lôtt több gól-

lal a Fradi jutott tovább. A finálé elsô 
mérkôzésére a sorsolás értelmében má-
jus elsô hétvégéjén kerül sor a dabasi 
sportcsarnokban. A drukkerek számára 
jó hír, hogy az egy héttel késôbbi vissza-
vágóra a FradiBusz-hálózat két jármûvet 
indít, és egy külön repülôgép is szerve-
zés alatt van. 

Az Elek Gyula irányította FTc 1978-
ban megnyerte a KEK-et, majd a követke-
zô évben ismét bejutott a döntôbe, de ott 
kikapott. Az Elek Gábor irányította FTc 
2010-ben megnyerte a KEK-et, majd a 
következô évben – remélhetôleg megvédi 
címét!

A nagy csata felvezetéseként a ma-
gyar bajnokság elôdöntôjében a Siófok-
kal játszik a Ferencváros. Az elsô mérkô-
zésen, a Népligetben könnyedén gyôztek 
37-27-re a zöld-fehérek. 

M. S. 
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Apróhirdetések
Tulajdonostól Bakáts téren eladó 
felújított, liftes házban elsô emeleti, 
kétbejáratú, 3 és fél szobás, 112 
m2-es utcai lakás. Alacsony közös 
költség. Irodának, rendelônek is al-
kalmas. Tel.: 06-30 444-5679

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

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

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

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

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

Garázs eladó. ráday utcában,  
udvarban épített ikergarázs fele  
(12 nm) 1,9 millióért eladó.  
Tel.: 06-30 212-5422

rEDÔNYÖSMÛHELY gyárt, javít 
mindenfajta redônyt, reluxát, rolet-
tát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. 
Gurtnicsere. Mobil rovarháló 10% 
kedvezménnyel. Tel.: 370-4932

Ferencvárosi gyorsszerviz 0-tól 24 
óráig. víz-, gáz-, fûtésszerelés, du-
guláselhárítás géppel, garanciával. 
Tel.: 322-1036, 06-70 246-5753

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

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

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

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

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

AJTÓ-, ABLAKJAvÍTÁS! Minden-
féle nyílászáró passzítása, szigetelé-
se, zárcsere. Díjtalan felmérés! Kiss 
Ernô asztalos. Tel.: 06-30 447-4853

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

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

Olasz nyelvórák anyanyelvi tanár-
tól, egyéni és kiscsoport, nyelvvizs-
ga-felkészítés. Tel.: 06-30 509-8748

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

A Magyar vöröskereszt  
vIII. és IX. kerületi szervezetének közös

KeDveZMÉnYes  
rUHA- És JáTÉKvásárA

Helye: VIII. kerület, Diószeghy S. u. 5. I. emelet

2012. május 9-én és május 23-án 
szerdán 9.00-tôl 18.00 óráig 

minden kedves vásárlót szeretettel várunk! 
vásárlásával a Magyar vöröskereszt  

karitatív munkáját támogatja.

Tízéves a képzômûvész-stúdió 
Kiállítás a Boráros téri könyvtárban
A Ferencvárosi Diák Képzômûvész Stúdió az idén ünnepli fenn-
állásának 10. évfordulóját.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban 
mûködô képzômûvészkör a Ferencváros különbözô iskoláiból 
érkezô tehetséges tanulók számára biztosít lehetôséget az alko-
tómunkára.

A stúdióban a diákok megismerkedhetnek a „jobb agyfél-
tekés” rajzolás alapjaival és a különbözô grafikai és festészeti 
technikák mûhelytitkaival. A kreativitást fejlesztô rajzgyakor-

latok mellett készítenek linómetszeteket, rézkarcokat, festenek 
akvarellel és akrillal. A stúdiótagok között minden korosztály 
képviselôi megtalálhatók 6-tól 22 éves korig. A képzômû-
vész-stúdiót Laluk György grafikusmûvész vezeti.

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Boráros téri könyvtárá-
ban (1093 Bp., Boráros tér. 2.) 2012. április végéig látható egy 
válogatás a Ferencvárosi Diák Képzômûvész Stúdióban készült 
munkákból.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!



Felnôtt, gyerek és nyugdíjas elôadásaink bérlettel és jeggyel egyaránt látogathatók!
Jegyek válthatók: a Turay Ida Színházban és a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színházban 

1096 Budapest, Haller u. 27. (FMK) Tel.: 06 (30) 562 26 99, 06 (23) 428 470
Jegypénztár: hétfô-kedd-szerda-csütörtök 15.00-18.00

AJÁNDÉKUTALVÁNY: névnapra, születésnapra, Anyák napjára, évfordulókra, ballagásra 
1 000 Ft, 2 000 Ft és 5 000 Ft értékben kaphatók a Turay Ida Színház játszási helyein.

A MÛSOR ÉS SZEREPLÔ VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARJUK!
www.turayidaszinhaz.hu www.nemzetigyermekszinhaz.hu

Turay Ida Színház
2012. április 26. (csütörtök) 10.30

Rusz Milán:

PÁRIZS HÍDJAI
zenés elôadás Edith Piaf életérôl

Elôadja:  
VARGA KLÁRA és RUSZ MILÁN
Rendezô: Milosevits Péter

 Jegyár: 1 100 Ft

2012. május 13. (vasárnap) 15.00 és 19.00

Kálmán Imre

CIGÁNYPRÍMÁS
operett két felvonásban

Fôbb szerepekben: MIKÓ ISTVÁN, HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ, 
KURKÓ JÓZSEF, GESZTHY VERONIKA, BÓDI BARBARA, 
CSERE LÁSZLÓ, BOZSÓ JÓZSEF és még sokan mások!

Közremûködik: Suki István (Rajkó zenekar vezetô prímása) és 
zenekara valamint a Sixteam, Fekete Mária vezényletével
Rendezô: MIKÓ ISTVÁN

 Jegyár: 2 600 Ft, 2 400 Ft

Online jegyvásárlás: www.turayidaszinhaz.hu

Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
2012. május 20. (Családi vasárnap) 12.30

A DZSUNGEL KÖNYVE
zenés vadkaland az állatok birodalmában
R.Kipling és Topolcsányi Laura vár titeket a felfedezés ösvényén!

Rendezô: Borisz

 Jegyár: 1 000 Ft

Online jegyvásárlás: www.nemzetigyermekszinhaz.hu

MÛSOR
2012. Április-Május
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