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A tárlókban, falakon és vetítővász-
non megelevenedik az egyetlen 
aranylabdás magyar labdarúgó 
pályafutása és élete.

A kerület óvodái áprilisban nyílt 
napokat szerveznek, hogy a szülők 
részletes tájékoztatást kapjanak a 
májusi beiratkozás előtt.

Az Orbán Viktor miniszterelnök 
részvételével megnyitott zenei 
központ koncertterme 350 fő 
befogadására alkalmas.

A legjobb munkakapcsolat
Megállapodást köt a hajléktalanok foglalkoztatása ügyében a Fővárosi Önkormányzat és Ferencváros vezetése – 
egyebek mellett ez derült ki azon a találkozón, amelyen dr. Bácskai János polgármester Tarlós István főpolgármester-
rel tárgyalt a kerület jövőjéről.

– A kerületek közül Ferencvárossal van 
a legjobb munkakapcsolatunk – jelentet-
te ki Tarlós István a dr. Bácskai Jánossal 
folytatott megbeszélés után. A főpolgár-
mester felhívta a figyelmet arra: több mint 
kétszáz fedél nélküli ember a IX. kerület 
vezetőinek köszönheti, hogy újra mun-
kába állhatott. A politikus megjegyezte, 
Ferencváros ezzel nagymértékben segíti 
az érintetteket  társadalomba való vissza-
illeszkedésükben. A főpolgármester szóba 
hozta a városrehabilitációt is, és ennek 

kapcsán kijelentette, nyáron kiírják a kö-
vetkező pályázatot, így Ferencváros foly-
tathatja az ezzel összefüggő, eredmények-
kel teli munkáját. Elmondta továbbá, hogy 
megállapodás közelében vannak egyes 
területek cseréjének ügyében is. Rendezni 
fogják például a tulajdoni viszonyokat a 
CET-épületegyüttes környékén.

Dr. Bácskai János ezzel kapcsolatban azt 
mondta, szeretné, ha a budapestiek minél 
előbb birtokba vehetnék az intézményt. 
Hozzátette, a városrész megújulását az 

elmúlt két évtizedben a főváros összesen 
25, a kerület pedig 45 milliárd forinttal 
támogatta, mindez pedig 130 milliárd fo-
rint magántőkét vonzott. A polgármester 
hangsúlyozta: nemcsak házakat újítanak 
fel, hanem növelik a zöld felületeket is. 
A hajléktalankérdést illetően pedig arra 
kérte Tarlós Istvánt, hogy akiknek a IX. 
kerület munkát ad, azoknak a főváros 
biztosítson szállást. A találkozó hivatalos 
része után a két politikus az Albert Flóri-
án-emlékkiállítást tekintette meg.
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A CNN tudósítója szerint a bu-
dapesti Központi Vásárcsarnok 
nagyobb élmény, mint a brit, 
török vagy spanyol piacok.

Jo Foley, a CNN újságírója Európa öt legjobb piacterét kereste. Listáján a Vámház körúti 
csarnok megelőzte a világhíres barcelonai La Boqueira, az isztambuli Nagy Bazár, a lon-
doni Portobello piac és a párizsi Les Puces piacokat.

Cikkében hosszan és részletesen foglalkozik a Vásárcsarnokkal, amelyet „légies és óriási 
kovácsoltvas katedrálisnak” nevez. Élettel telinek írja le, és romantikusan vall a múltjáról, 
ahogy egy amerikai szerző rácsodálkozik az édes-szomorú európai múltra.

Foley cikkéből kiderül, a Vásárcsarnokba érkező turista körbejárhat a kolbászok, virslik, 
szalámik és lángosok színes forgatagában. Az utóbbit mint helyi specialitást ajánlja is ol-
vasóinak.

(Forrás: CNN)

A nagycsarnok európa legjobb piaca

Almafröccsöt ittak a szódainasok
A Víz Világnapja és a Deák család ferencvárosi szikvízgyártó üzemének születésnapja alkalmából nyílt napot tartottak 
az Aqua-Nova Kft. Márton utcai manufaktúrájában. A rendezvény sokakat vonzott: kicsiket, nagyokat egyaránt érde-
kelt, hogyan kell például szódavizet készíteni. A vállalkozó szelleműek emléklapot is kaptak, amely bizonyítványa annak 
is, hogy az illető elsajátította a szódainas mesterséget.

Deák László ügyvezető fia, a családi vál-
lalkozás egyik munkatársaként lapunknak 
elmondta, nagyon fontosnak tartják felhív-
ni elsősorban a gyerekek figyelmét arra, 
hogy az egészségtelen, cukros üdítőitalok 
helyett fogyasszanak inkább vizet. A ren-
dezvényen bemutatták a hagyományos 
szikvízgyártás eszközeit, a szikvízüzemet, 
egy ma is működő százéves, illetve egy új 
szódagépet, de az érdeklődők részt vehet-
tek Szikvíz-kvízen is, a legjobb válaszo-
lók között pedig ajándékokat sorsoltak ki. 
Kóstolással egybekötött bemutatót tartot-
tak a Szentkirályi ásványvízről, valamint a 
közönség megismerhette és kipróbálhatta a 
szódavíz és a százszázalékos almalé ötvö-
zetét, az almafröccsöt is.

Az esemény díszvendége a Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány volt, amely nem-
régiben elindította az „Igyon egy szódát 
Ferencvárosért!” mozgalmat. A kezdemé-
nyezés lényege, hogy ha a hozzácsatlako-

zó kávéházak és éttermek valamelyikében 
szódavizet fogyasztunk, annak árából tá-
mogatást nyújtanak az alapítványnak. (SZD)

Az Aqua Nova Kft. jogelődje, a Deák 
Szikvízüzem már a háború előtt is mű-
ködött, 1954 óta pedig ugyanazon a te-
lephelyen (Márton utca 17/B) tevékeny-
kedik. A manufaktúra alaptevékenysége 
a tradicionális szódavízkészítés, de fog-
lalkoznak az egyre népszerűbb 19 lite-
res műanyag palackba töltött „Csendes 
víz” palackozásával és vízadagolók 
forgalmazásával is. Erkölcsi és szak-
mai elismerésül Deák László ügyveze-
tő 2004-ben magas állami kitüntetés-
ben részesült, 2000-ben az Országos 
Szikvízkészítő Ipartestület elnökének, 
2008-ban pedig az Országos Szikvíz-
készítő Ipartestület tiszteletbeli, örökös 
elnökének választották. 2012-ben „Pro 
Urbe Ferencváros” díjjal tüntették ki a 
kerület napján.

hírünk a világban

– Én a Tejútról jöttem a Vámház körútra 
vásárolni!

A Nagycsarnok 1897-ben nyílt a Pecz 
Sámuel műegyetemi tanár által tervezett 
épületben. Eredetileg elosztó, nagybani 
piacként működött, árveréssel jutottak 
hozzá a kiskereskedők a termékek-
hez. A Vámház körúti óriáslétesítmény 
bazilikális felépítésű, a háromhajós 
épületben a középső hajón ablakok he-
lyezhetők el, így a lehető legtöbb fény 
jut be rajta. A tetőt a pécsi Zsolnay-gyár 
színes épületkerámiái fedik. Az épít-
ményt 1977-ben műemlékké nyilvání-
tották, 1994-re felújították, 1999-ben 
pedig elnyerte az építészeti szakma leg-
kiemelkedőbb nemzetközi elismerését, 
a FIABCI Prix d’Excellence díját.
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műtárgyak a digitális világban
Immár négy budapesti gyűjtemény érhető el digitálisan a világ egyik legismertebb műtárgyakat bemutató honlapján, 
köztük a IX. kerületi Iparművészeti Múzeumé (IMM) is. A Google Art Projecthez március 21-én újabb 30 múzeum 
csatlakozott, így a honlapon már több mint 40 ország 200 gyűjteményének 40 ezer műtárgya tekinthető meg. 

Az internetes oldalon már 2012 óta elérhető a Szép-
művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
számos műkincse, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és az Iparművészeti Múzeum csatlakozásá-
val pedig a négy budapesti gyűjtemény 
összesen 350 műtárgya látható. Utóbbi 

tárlatából 21 művész 
103 alkotását töltötték 

fel. Különleges mű például Frances-
co Avelli és Giorgio Andreoli 1520 
körül készült, mitológiai jelene-
tet ábrázoló itáliai majolika tálja, 
ahogyan Jan van Roome hasonló 
korú flamand kárpitja is – soha 
nem látott – részletgazdagságban 
vizsgálható digitálisan. Serfőző 

Szabolcs, az IMM digitalizálási 
projektjének vezetője elmondta, a 

múzeum saját digitális kollekciójában 
jelenleg mintegy háromezer műtárgy 

található, ezekből a Google Art Project-
ben mutatnak be kedvcsináló válogatást.

Az Iparművészeti Múzeum 
saját digitális gyűjteménye:

sIKersztorI

megnyílt az új zenei központ
Felavatták a Mátyás 
utcai Budapest Music 
Centert március 23-án, 
az ünnepélyes megnyitón 
részt vett Orbán Viktor 
miniszterelnök is. A kor-
mányfő szerint az a tény, 
hogy az intézmény a 
gazdasági válság ellenére 
is létrejött, reményt ad a 
jövő számára.

A Mátyás utca 8. szám alatt 
megnyílt zenei központ 
koncertterme – elsőként a 
fővárosban – kifejezetten 
kamarazenei produkciók számára készült, 
befogadóképessége 350 fő. A zenei könyv-
tár és információs központ számos új, ze-
nei ismeretterjesztő tevékenységet indítva 
költözik a házba. Emellett tan-, illetve ren-
dezvénytermek, dzsesszklub és kávéház is 
helyet kapott az épületben.

Orbán Viktor miniszterelnök az átadó-
ünnepségen kiemelte, a BMC a magyar 
zenészek zsenialitásából, az alapító, Gőz  
László eltéríthetetlen, férfias bátorságából 
és a kormány által biztosított köztámoga-
tásból és közakaratból adódott össze. A 
mintegy 2,5 milliárd forintos magánberu-
házáshoz a kormányzat 500 millió forinttal 
járult hozzá. – Az alkotó beírta nevét Bu-
dapest és a magyar művelődés történetébe 
– fogalmazott Orbán Viktor. Tarlós István 

köszöntőjében hangsúlyozta, már az is ki-
sebb csodának számít, hogy a BMC romos 
épülete mindössze egy év alatt megszépült. 
A főpolgármester megemlítette a Budapes-
ti Tavaszi Fesztivált is, hiszen annak szá-
mos programját a Budapesti Music Center-
ben rendezik meg.

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának vezetője reményét fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy az új intéz-
mény sok fiatal egyetemistát, főiskolást 
vonz majd.

A Budapesti Music Center megnyitó-
jának fellépőit a rendezvény felszóla-
lói hívták magukkal, hogy előadásukkal 
megajándékozzák a nézőközönséget. Dr.  
Bácskai János, Ferencváros polgármestere 
Rost Andreát hívta meg, az operaénekes 

„A csitári hegyek alatt” című népdalt adta 
elő. A polgármester szerint Ferencváros 
kulturális mágnessé vált, hiszen a kerület 
kulturális intézményeinek köre az Iparmű-
vészeti Múzeum, a Művészetek Palotája és 
a Nemzeti Színház mellett a Budapest Mu-
sic Centerrel is gazdagodott.

Gegesy Ferenc, a IX. kerület korábbi pol-
gármestere emlékeztetett arra, hogy több 
helyszín is szóba került a zenei központ 
számára, végül egy olyan épület újult meg, 
amelyet az önkormányzat le akart bonttat-
ni. Batta András, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem rektora pedig bejelentette, 
a Zeneakadémia egy koncertzongorát aján-
dékozott az új intézménynek.

      (Szencz Dóra)

Az Iparművészeti Múzeum épületét 
védelmi okokból már jó ideje feláll-
ványozták, ugyanis tetejéről csere-
pek hullottak a járdára és az úttestre, 
ez pedig balesetveszélyes volt a járó-
kelőkre nézve. Jó hír, hogy ha hiva-
talos döntés születik a rekonstrukció 
megindításáról, illetve a létesítmény 
felújításához szükséges pénzösszeg 
odaítéléséről, az épület renoválása 
2014-ben megtörténhet. 
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KÖZBIZTONSÁG

KözbIztonság

Ujjlenyomatot vettek
Többek között az ujjlenyomat-készítést is 
kipróbálhatták az érdeklődők azon a közbiz-
tonsági nyílt napon, amit negyedik alka-
lommal rendeztek meg a Telepy Iskolában. 
A délutánig tartó programokon felnőttek is 
részt vehettek, de az oktató jellegű felada-
tokkal, játékokkal, előadásokkal elsősorban 
a gyerekeket célozták meg a szervezők.

Köszöntőjében Formanek Gyula alpolgármester 
kiemelte, nagyon jó dolog olyan rendezvényt tarta-
ni, amely amellett, hogy szórakoztat és oktat, ösz-
szekovácsol egy közösséget.

Szécsi Tibor rendőr alezredes a megnyitón el-
mesélte, mielőtt belépett az épületbe, autójából fi-
gyelte, hogyan kelnek át az úttesten a gyerekek, és 
bizony azt tapasztalta, hogy sokan szabálytalanul tették ezt. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy bár idén jóval kevesebben szenvedtek 
halálos kimenetelű balesetet, a rendőrségnek változatlanul nagy 
energiát kell a megelőzési kampányokba fektetni. 

Az alezredes szerint ezt már az óvodákban, iskolákban érdemes 
elkezdeni, hiszen kiskorban a gyermekek még rendkívül fogé-
konyak. Szécsi Tibor példaértékűnek nevezte azt az összefogást, 

amivel a Telepy Iskola évről évre megszervezi a közbiztonsági 
nyílt napot, és ezzel hozzájárul a legkisebbek ilyen típusú okta-
tásához.

Az eseményen a gyerekek összemérhették tudásukat különböző 
vetélkedőkön, részt vehettek filmvetítésen, megtekinthettek tűz-
oltó- és mentőautó-bemutatót, kipróbálhatták a lézeres lövészetet, 
valamint önvédelmi sportbemutatót nézhettek meg.  (Szencz Dóra)

Figyelmetlenség okozza a tüzek többségét
A szabadban kirándulók igyekezzenek megelőzni a tűz keletke-
zését, és tartsák be a tűzgyújtási tilalom idejére vonatkozó elő-
írásokat – hívja fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A 
vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 szá-
zalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás 
okozza.

Tavaly közel ötezer tűzesethez kaptak riasztást a fővárosi tűzol-
tók, ebből több mint ötszáz tűzeset pusztított szabadtéren, mintegy 
240 hektáron. A tűzesetek megelőzése érdekében az erdőkben, va-
lamint az azok határától számított kétszáz méteren belüli terüle-

teken be kell 
tartani a tűz-
gyújtási ti-
lalmat, mivel 
– a légmozgás következtében – a vastag, száraz 
avartakarót egy elszálló parázs vagy egy eldobott izzó cigaretta is 
könnyedén lángra lobbanthatja. 

A szmogriadótervről szóló rendelet alapján Budapest Főváros 
közigazgatási területén  egész évben tilos avart és kerti hulladékot 
elégetni.

Pánikriasztó rendszer az időseknek
100x100 Biztonság néven kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramot indít a polgárőrség Magyarország száz településén – 
köztük Ferencvárosban is –, hogy erősítse a közbiztonságot és javítsa a lakosság biztonságérzetét.

– A rend mindannyiunk számára nélkülözhetetlen, alapvető érték, 
amit minden körülmények között védenünk és erősítenünk kell – 
fogalmazott Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője 
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 100x100 Biztonság című 
bűnmegelőzési mintaprogramjának indító rendezvényén, március 
23-án. Mint mondta: a szocialisták kormányzása idején jelentő-
sen romlott az emberek biztonságérzete. A polgárok azt várják, ne 
kelljen félteniük sem saját, sem hozzátartozóik testi épségét, em-
beri méltóságát, sem jogaikat, sem pedig a közösségek vagy az or-
szág vagyonát. – Ezek jogos elvárásai mindenkinek az állammal, 
a kormánnyal, az önkormányzatokkal, a rendőrséggel és az igaz-
ságszolgáltatással szemben – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy a mintaprogram 
2014 végéig tart majd, a tapasztalatokat dokumentálni és értékelni 
fogják. Arról is beszélt, bővíteni kell az Egy iskola, egy rendőr 

akciót, amely jelenleg sok esetben a diákok biztonságos közleke-
désének segítését jelenti. Ahol a polgármester és az iskolaigazgató 
kéri, ott legyen rendőr az intézményen belül is a rend fenntartá-
sára, valamint azért, hogy megakadályozza a kábítószer-fogyasz-
tást. – Azon területeken pedig, ahol sok idős ember él egyedül, 
szeretnénk pánikriasztó rendszert kiépíteni, hogy veszély esetén a 
polgárőrök vagy a rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkez-
zenek – mondta.

A 100x100 Biztonság programról Túrós András, az OPSZ el-
nöke elmondta, a bűnmegelőzésben érezhető javulást lehet elérni 
azzal, ha a települések lakosságának 1–1,5 százaléka részt vesz 
a polgárőrség munkájában. – A mintaprogramra az OPSZ a száz 
településnek, így a IX. kerületnek is, egyenként 250 ezer forintot 
biztosít – tette hozzá Túrós András.

(BU)

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
megbízásából készült kisfilmet az aláb-

bi linkre kattintva tekintheti meg:
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Mit gondol arról, hogy a kormány tíz százalékkal csökkentette a rezsit?

?
Schmauder Jánosné: 

– Kifejezetten örülök 
neki, mivel a nyugdí-
jam nagyon alacsony. 
Összesen kétezer fo-
rinttal kell kevesebbet 
fizetnem január óta: 
ezerrel a gázért és ezer-
rel a villanyért. Lehet, 

hogy egyes emberek számára csekély ez 
az összeg, vagy nem is érdekli őket, mert 
tehetősek, de nekem minden forint meg-

takarítása számít, ezt a 
kis pénzt is lesz mire 
ráfordítani.

 
Bánk Áron Lász-

ló: – Az ötlettel teljes 
mértékben egyetértek, 
hisz ki nem örül annak, 

ha egy szolgáltatásért kevesebbet kell fi-
zetnie, saját bőrünkön azonban még nem 
érzékeltük, hogy bármi is változott volna. 
Otthon átalányt fizetünk, szerintem ez le-
het az oka, hogy nem tapasztaltunk csök-
kenést. Szkeptikusak vagyunk a további 
rezsicsökkentésekkel kapcsolatban, de ha 
valóban lesz ilyen, és a megspórolt ösz-
szeget nem terhelik rá más dolgok árára, 
akkor mindenképp támogatjuk az intézke-
dést.

 
Tóthné Lábai Éva: 

– Örülök neki, és nem 
értem azokat, akik 
nem így éreznek. At-
tól viszont kicsit fé-
lek, hogy a rezsicsök-
kentés következtében 
más szolgáltatások 

és termékek, például az élelmiszerek ára 
emelkedik majd meg. Körülbelül ezer fo-
rinttal mérséklődtek az otthoni kiadásaim, 
eddig a gázért 16 ezer, a villanyért pedig 
hatezer forintot fizettem.

 
Sinka Albert: – Boldog lennék, ha va-

lóban csökkenne, de a 
szolgáltatók elszabo-
tálják ezt a kormány-
rendeletet. A szorzót 
ugyan mérsékelték, de 
a végösszeg mindösz-
sze pár száz forinttal 
lett kevesebb. Felhá-
borítónak tartom, hogy 

egy gáz- vagy villanyszolgáltató kizáró-
lag saját érdekei miatt, szembe mer menni 
egy olyan párttal, amelyik kétharmados 
többséggel került kormányra.

AKtUálIs

szépkorúak is üdülhetnek
Egyhetes üdülést vehetnek igénybe azok az idős emberek, 
akik az Erzsébet Üdülési Programban pályáztak. A nyer-
teseket dr. Vas Imre országgyűlési képviselő köszöntötte.

Már második éve működik az Erzsébet-program, amelynek kere-
tében az állam százezer – szociálisan rászoruló nyugdíjast, nagy-
családost, közfoglalkoztatottat, fogyatékkal élő embert és gyer-
meket – tud kedvezményes üdültetéshez juttatni, hárommilliárd 
forintnyi összértékben. A szociális üdültetés lehetősége azon túl, 
hogy élményt nyújt a rászorulóknak, a hazai turizmust is fejleszti, 
és egyben hozzájárul a mintegy 200 hektáron fekvő állami üdülő-
vagyon megőrzéséhez is.

Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő két ferencvárosi idősek 
klubjában köszöntötte a nyertes pályázókat. – Korábban az étkezé-
si utalványokat külföldi tulajdonú cégek értékesítették Magyaror-
szágon, és az ebből származó bevételt saját hasznukra fordították. 
Miután a kormány hatáskörébe vonta az Erzsébet-utalványok ki-
adását – azok népszerűségének köszönhetően – a forgalmazásuk-
ból befolyó összegből fedezi az Erzsébet-programot. Az öregségi 
nyugellátásban részesülő pályázó 5000 Ft/fő önerő befizetésével 

az Erzsébet Üdülési Kártya segítségével veheti igénybe az állami 
tulajdonú üdülők egyikében az egyhetes üdülési szolgáltatást. – 
Gratulálok a nyertes pályázóknak, és biztatom önöket, hogy bát-
ran éljenek jövőre is ezzel a lehetőséggel, hisz minden embernek 
alapvető szükséglete a pihenés – hangoztatta dr. Vas Imre.    (BU)

egyre több a kisgyermek a József Attila-lakótelepen
A József Attila-lakótele-
pen élők számára a Dési 
Huber István Művelő-
dési Ház kínál különbö-
ző programokat minden 
korosztálynak. A Dési 

vezetője, Nánási Zsolt felhívta figyelmün-
ket egy örömteli változásra: a házban egy-
re több gyerekprogramot kínálnak, mert 
a József Attilát mind több szülő választja 
otthonául, így az elmúlt években sok gyer-
mek született, költözött a fiatalodó lakóte-
lepre. 

A Ferencváros külön „kiskerületeként” 
működő városrész lakói kevesebbet jár-
nak be a belső részekbe, ezért a Désiben 
elsősorban az ő igények szerint alakítják a 
programokat. – Több olyan rendezvényünk 
is van, amelyet lakossági kezdeményezésre 
indítottunk el. A kismamáknak, gyerekek-
nek szóló programjaink egy része az Írisz 
Családi Körrel való együttműködésben va-
lósul meg, ilyen a havonta összejövő Babá-
ra vágyók és babát várók beszélgetőköre, 
vagy a szoptatást támogató baba-mama 
csoport – sorolta az intézményvezető. Az 

Írisz a ferencvárosi nők összefogásával jött 
létre, önkéntes tagjai azon dolgoznak, hogy 
népesebb női, családi közösséget hozzanak 
létre a József Attila-lakótelepen.

A Désiben széles a választék a kifejezet-
ten gyerekeknek szóló programokból is. 
A Ferencváros Önkormányzatának támo-
gatásával szervezett Mesedélután például 
egyévestől kisiskolás korig vár mindenkit, 
hogy a „Medáliák” Egyesület segítségével 
játékos formában, szavakkal, tárgyakkal és 
főként fantáziával elevenítsék meg a gye-
rekek a történeteket.    (KM)
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Fővárosi hírek

AKtUálIs

Ferencvárosé lehet a nehru part
Egy területcserének köszönhetően városrészünkhöz kerülhet a most még fővárosi tulaj-
donú Duna-parti terület. Erről is egyeztetett az önkormányzat Tarlós István főpolgár-
mesterrel legutóbbi látogatása során – tudtuk meg dr. Bácskai János polgármestertől a 
9.Tv „Kérdezze Polgármesterét!” című műsorában.

Amennyiben a tárgyalások sikeresen lezárulnak, lehetőség nyílik arra, hogy végre megújuljon a 
Nehru part. Ferencváros Önkormányzatának tervei között szerepel továbbá a Bakáts tér felújítása, 
illetve a Bakáts utca „kinyitása” a megszépülő parkon keresztül a Duna felé. Az Iparművészeti Mú-
zeum és a Ferenc körút közötti, fővárosi tulajdonú terület kezelési jogát is átvállalná a kerület. Az 
elképzelések szerint az Angyal István nevét viselő tér betonburkolatát zöld felületek váltanák fel.

A március 26-i műsorban polgármester úr beszámolt az Illatos úti épületkomplexum, a Dzsumbuj 
bontásának folytatásáról is. Az „A” után most a „B” épületet is elbontják. Az utolsó, „C” épület 
két szárnyában pedig már csak tizenhét család él. Az élő adásban egy másik létesítmény bontásáról 
is beszélgettünk, az Albert-stadionéról, valamint a stadionhoz kapcsolódó személyes emlékekről. 
Polgármester úr a legutolsó, Kolozsvár elleni mérkőzésről egy, a régi stadionra emlékező 
sálat hozott ajándékba 9.Tv szerkesztőségének.

Következő „Kérdezze Polgármesterét!” című műsorunkat április 
23-án 18 órától láthatják a 9.Tv műsorán. Addig is várjuk kérdései-
ket a 218-2121-es üzenetrögzítős telefonszámon.

szervezeteket 
támogatnak
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
a 2013. évben társadalmi és 
civil szervezetek, nemzeti-
ségek, kulturális tevékeny-
ségek, egyházak és egyházi 
szervezetek, szabadidősport 
támogatása témakörben pá-
lyázatott hirdet. A pályázati 
felhívások megtekinthetők, az 
adatlapok letölthetők a www.
ferencvaros.hu honlapról.

nyáron rendbe teszik a cet-et
Nettó négyszáz millió forintba kerül a Duna-
parti kulturpláza, a CET üveghéjának 
rendbetétele egy nemrég elkészült 
szakvélemény szerint, a munkát  
pedig júliusban el is kezdenék. 
A javítást az üvegtetőn ván-
dorló, felfújható sátrakban 
végeznék.

A helyreállítási mű-
veletek során az 
átriumtető alatti te-
rületek zavartala-
nul üzemelhetnek. 
A bérlői területek 
kiépítési munká-
latai azonnal elkez-

dődhetnek a téglaépületben a helyreállítási mun-
kákkal egy időben.

A Duna-parti Közraktáraknál létreho-
zott, mintegy 27 ezer négyzetméte-

res létesítmény kialakítását 2010 
augusztusában kellett volna be-

fejezni. A CET (Central Eu-
ropean Time) tavaly tavasz-

szal kezdődött műszaki 
átadás-átvételi eljárását 
időközben leállították, 
az építmény jelenleg 
üresen áll.   
  

(forrás: Index)

Föld órája
Épületek borultak sötétségbe Budapesten már-
cius 23-án, miután 60 perce lekapcsolták a 
díszkivilágítást. A WWF Föld Órája elnevezé-
sű nemzetközi kampányhoz a főváros az elsők 
között csatlakozott, ezzel hetedik éve hívja fel 
a figyelmet a klímaváltozás elleni küzdelem-
re. A figyelemfelkeltés hírnökeként bolygónk 
több ezer településén egyszerre sötétültek el a 
fények, és emberek milliói kapcsolták le ottho-
nukban a világítást.

Felszállás az első ajtón
A BKK márciusig számos járaton vezette be az 
első ajtós felszállási rendszert, és más, a jegy-
ellenőrzés szigorítását szolgáló intézkedéssel 
együtt ezzel összesen 1,6 milliárd forint több-
letbevételt ért el a tavalyihoz képest. Április-
tól további járatokra terjesztik ki az első ajtós 

felszállási rendet. Ez az ellenőrzési struktúra 
megteremti a lehetőséget arra, hogy még a fel-
szállás során kiszűrjék a bliccelő vagy az utazá-
si feltételeket megsértő utasokat. Amennyiben 
felszálláskor az utas nem rendelkezik érvényes 
jeggyel vagy bérlettel, emelt áron, 450 forintért 
vásárolhat jegyet a járművezetőnél.

Földgáz üzemű próbajárat
Március végétől két hónapig egy sűrített föld-
gáz (CNG) üzemű buszt tesztel a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) és a BKV. A teszt 
során a buszvezetők saját tapasztalatokat sze-
rezhetnek a CNG-hajtás előnyeiről, valamint a 
lakosság is megismerkedhet a környezetbarát 
közlekedési mód ezen fajtájával. A sűrített föld-
gáz alapú közlekedés a dízel- és benzinüzem 
olyan környezetbarát és gazdaságos alternatí-
vája, amely világszerte egyre nagyobb szerepet 
játszik a tömegközlekedésben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Olvassa be telefonjával 
a QR-kódot, és nézze 
meg a 9.TV videóját
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esélyegyenlőség

Fokozottan ellenőriz 
az adóhatóság
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben 
adta közre, milyen kiemelt ellenőrzési felada-
tokat végez 2013-ban. Eszerint folytatódik 
az „éjszakai élet” vállalkozásainak, vendég-
látóhelyeinek ellenőrzése a fővárosban és 
környékén, valamint ismétlődő vizsgálatokra 
számíthatnak a szépészeti és a speciális szol-
gáltatók is. Az adóigazgatóságok kiemelt 
területként kezelik továbbá a csomagküldő 
szolgáltatások, az internetes kereskedelem, 
a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység, 
valamint a magánorvosi, fogorvosi praxisok 
ellenőrzését.

Az utólagos vámellenőrzések területén töb-
bek között az áru tarifális besorolásának vizs-
gálatára, a származás ellenőrzésére, vámérték 
és a vámmentes vámeljárások vizsgálatára 
kell számítani. A pénzügyőrök nagy hangsú-
lyt fektetnek a textil- és ruházati termékek, 
lábbelik importjának kontrolljára is.

A tanulás a felemelkedés  
egyetlen esélye
A Lehetőségek Iskolájának három középkorú, hátrányos hely-
zetű tanulójának bizonyítványát Ferencváros Önkormányza-
tának tanácstermében adták át március 26-án. Az eseményen 
Formanek Gyula alpolgármester gratulált a diákoknak, akik 
élni tudtak a lehetőséggel.

– A koncepciót a jezsuita egyház dolgozta ki, azonban a kerület jelentős 
anyagi forrással járult hozzá a programhoz – mondta Oláh Anna esély-
egyenlőségi szakreferens. A Lehetőségek Iskolája tavaly szeptemberben 
indult négy hátrányos helyzetű roma résztvevővel. Az úttörő kezdemé-
nyezést hosszas előkészületek és szakmai tervezés előzte meg. 

A speciális oktatási rendszer alapvető célja, hogy hozzásegítse a részt-
vevőket az általános iskola 7–8. osztályának befejezéséhez. A kötelező 
tanrenden felül a hallgatók romonológiát is tanulhatnak, mely aktívan 
hozzájárul az identitástudat tisztázásához és elmélyítéséhez. Az oktatás – 
Müller atya felajánlásának köszönhetően – a Gát utcai jezsuita templom 
falai között zajlott.

Oláh Anna hangsúlyozta, hogy a romák készek együttműködni csa-
ládjuk és saját helyzetük pozitív változtatása érdekében, azonban nehéz 
helyzetben vannak, amelyen önerőből szinte lehetetlen javítaniuk. A 
megoldási stratégia első lépcsője a munkahelyteremtés, amelynek alap-
feltétele a megfelelő iskolai végzettség.

munkaügyi körkép

Kiugrási lehetőség a közfoglalkoztatás
24 milliárd forint többlettámogatást 
fordít a magyar kormány az országos 
közmunkaprogramra, idén 2,2 szá-
zalékkal több állástalan kaphat akár 
hosszú távú lehetőséget munkavégzésre. 
Lapunk utánajárt, hogyan befolyásolja 
az intézkedés Ferencváros munkaügyi 
helyzetét.

A közfoglalkoztatás központi szerepét hely-
ben a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 
Ellátó Nonprofit Kft. (FESZOFE) látja el. A 
kft. a könyvkötészet, nyomda, kézi csomago-
ló, varroda és közterület-fenntartási, rendezé-
si részlegén tud munkalehetőséget biztosítani. 
A cég sikerességét jól mutatja, hogy egyedül-
álló módon a hajléktalanok foglalkoztatására 
is nagy hangsúlyt tudnak fektetni.

A közmunkaprogram adatait illetően Sebők Endre, a FESZOFE 
ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy míg kezdetben 
mindössze három hónapig négy órában dolgozhattak a munkavál-
lalók, addig 2012-ben ez az arány tíz hónapos nyolcórás foglal-
koztatási időre növekedett. Idén 80 közmunkással és 50 hajlékta-
lannal kezdhették meg tevékenységüket, emellett 89 megváltozott 
munkaképességű dolgozóval bővülhetett a munkavállalói létszá-
muk. 

Sebők Endre kiemelten fontosnak tartja az elmúlt évben sikere-
sen debütált lélekprogram támogatását. A több kerületen átívelő 
hajléktalan közfoglalkoztatási projekt révén közel 200 otthontalan 
ember kaphat lehetőséget az új életre. A Start-mintaprogramban 
több mint 300 milliós kormányzati támogatás révén tisztálkodá-

si szereket, munkaruházatot, és ami talán a legfontosabb, szállást 
is tudtak biztosítani a fedélnélkülieknek. A FESZOFE a szociális 
városrehabilitációs projekt tagja, a József Attila Terv partnere, így 
újabb rászorulók alkalmazása és képzése zajlik a cégben.

A közmunka – lakosság számára is tapasztalható – kézzelfogható 
eredménye például a József Attila-lakótelep mellett található kis-
erdő teljes kitakarítása. Az ügyvezető szerint létezik ma egy réteg 
Magyarországon, amelynek kizárólag a közfoglalkoztatás nyújt 
lehetőséget. Az aluliskolázott, szakképzettséggel nem rendelkező, 
40 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb. Az elhelyezkedési 
esélyeket pedig még inkább rontja a szenvedélybetegség vagy a 
büntetett előélet. Sebők Endre úgy véli, a közmunkaprogram segí-
ti a gazdaság részleges kifehérítését, aktivizálja az állástalanokat, 
és sok embernek kizárólag ez jelent kiugrási lehetőséget.  (VPZS)
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Albert Flórián hazatért

sPort

Hatalmas érdeklődés mellett, számos régi játszótárs 
és barát jelenlétében nyitották meg a Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény termeiben az Albert Fló-
rián-emlékkiállítást. A tárlókban, falakon és vetí-
tővásznon megelevenedik az egyetlen aranylabdás 
magyar labdarúgó pályafutása és élete.

– A kiállítás felidézi a klasszis sportolói és emberi nagysá-
got – mondta bevezetőjében Sipos Jenő, az Albert Flórián 
Alapítvány kuratóriumának elnöke. Arról is szólt, hogy a 
Császár becenevű futballista annak idején az utánpótlás tá-
mogatására hozta létre az alapítványt, amelynek halála óta 
is az ő szellemiségének megőrzése a feladata.

Megnyitóbeszédében dr. Bácskai János, a IX. kerület pol-
gármestere kiemelte, Ferencváros egy nagy család, és mint 
ilyennek kötelessége volt otthont adnia e kiállításnak, ame-
lyet már három vidéki városban is láthattak az érdeklődők. 
Lakóhelyünk 1792-ben Ferenc császárról kapta nevét, ké-
sőbb pedig egy másik Császár tette világszerte ismertté. A 
kerület szlogenje – otthon, város, Ferencváros – azt fejezi 
ki, hogy itt minden sport- és kultúraszerető ember otthonra 
talál, és ez különösen igaz Albert Flóriánra, aki most jelké-
pesen hazatért.

– A klubhűség olyan érték volt a 
75-szörös válogatott labdarúgó számá-
ra, amivel örökre beírta nevét a Fradi 
történelmébe – hangsúlyozta Kubatov 
Gábor, az FTC elnöke. Albert Mag-
dolna, az Üllői úti stadion névadójának 
lánya elérzékenyülve arról beszélt, sze-
rették volna azt az embert is bemutatni, 
aki jó férj, apa és nagyapa volt. Kife-
jezte reményét, hogy ennek a tárlatnak 
az új stadionban is helye lesz majd.

A látnivalók közül természetesen ki-
emelkedik az 1967-es aranylabda, de 
számos mez, cipő, fénykép, újságcikk 
is látható az április 3-áig nyitva tartó 
kiállításon. 

Az utolsó fejezet
Hatezren búcsúztatták a hideg ellenére is a régi Albert 
Flórián Stadiont március 24-én. Az utolsó mérkőzésen 
a Ferencváros ellenfele a Kolozsvár volt.

A lebontásra váró stadion mellett már ott 
voltak a munkagépek, sőt, a hátsó edzőpá-
lyán meg is kezdődtek a munkálatok. Az 
eredményjelzőn, valamint két, erre az alka-
lomra felszerelt kivetítőn archív felvételek 
elevenítették fel a labdarúgócsapat nagy 
sikereit.

A program az óriásbábosok fellépésével 
kezdődött, akik egy FTC–Újpest-meccset 
játszottak el, természetesen Fradi-győze-
lemmel. Fúvós és ütős zenekar is szóra-
koztatta a nézőket, majd bevonultak a klub 
egykori, jelenlegi és jövőbeni klasszisai 

a 92 éves Ru-
das Ferenctől 
kezdve a 7–8 
esztendős gye-
rekekig.

A stadion 
utolsó vendége 
a romániai CFR 
Cluj volt. A kolozsváriak elleni meccsen 
búcsúzott végleg a Fraditól Lipcsei Péter, 
Lisztes Krisztián, Keller József, Dragóner 
Attila, Rósa Dénes és Balog Zoltán, akiket 
– lecserélésükkor – hatalmas ünneplésben 

részesítettek a szurkolók. A jó iramú mér-
kőzésen kimaradtak a helyzetek, az FTC 
még egy 11-es is elhibázott, így 0–0-val 
zárult a 39 éves stadion történetének utolsó 
fejezete.

2014 őszére kész lesz 
az új stadion
Az új stadion alapkövét március 28-án 
Simicskó István, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának sportért felelős 
államtitkára, dr. Bácskai János, Fe-
rencváros polgármestere, Kocsis Máté, 
a klub alelnöke, VIII. kerületi polgár-
mester és Kubatov Gábor klubelnök he-
lyezte el a létesítmény Nagyvárad tér felőli 
részén. 

Az ünnepélyes pillanatot követően két 
munkagéppel megkezdték a jelenlegi aréna 
bontását. Az új stadion generálkivitelezését 

a Market Építő Zrt. végzi, a beuházás össz-
költsége 13,5 milliárd forint.

Magyarország legnépszerűbb klubjának a 
tervek szerint 2014 őszére készül el az új 
stadionja, addig pedig a Puskás Ferenc Sta-
dionban játssza hazai mérkőzéseit.
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MOZDULJ VELÜNK!

sPort

negyvenöt évesen világcsúcsot ugrott
Nem mindennapi pályafutást tudhat magáénak Deák Katalin. A Ferencváros 
atlétája közel 17 év szünet után tért vissza, majd magyar bajnok és válogatott 
lett. A veteránversenyeken sorra nyeri az aranyérmeket, nemrég pedig hár-
masugrásban korosztályos világcsúcsot ért el. A hétköznapokban ideggyógyász 
szakorvosként dolgozó hölgy akaraterőből példát mutat mindenkinek.

Tinédzserként tehetséges többpróbázónak 
és távolugrónak tartották, ifjúsági bajnok 
és válogatott volt. Ám egy-egy gerinc- és 
térdműtétet követően inkább a tanulás felé 
fordult, majd az orvosi egyetem elvégzé-
se után ideggyógyászként igyekezett 
segíteni az embereken. Talán sosem 
jutott volna eszébe a visszatérés, ha 
2002-ben nem éppen Magyarorszá-
gon rendezik az orvosok világjátékát.

– Mindig ott motoszkált bennem a 
gondolat, hogy mi lett volna, ha to-
vább sportolok, így aztán kaptam 
az alkalmon, és újra edzésbe álltam 
– idézte fel másodvirágzásának 
kezdetét Deák Katalin. – Távolug-
rással kezdtem, aztán jött a gátfu-
tás, a magasugrás, és szép lassan 
összeállt az ötpróba. Jól ment, így 

felnőttválogatott lettem, és ötpróbában, 
valamint távolugrásban magyar baj-
noki címet nyertem.

A nemzetközi porondon aztán 
egyre inkább a veteránversenye-

ken állt rajthoz, és ezeken szé-
pen gyarapította éremgyűj-

teményét. Tavaly ugyan 
két újabb térdműtéten is 

átesett, mégis nagyon ké-
szült az idei fedett pályás vete-

rán ob-ra. Mivel éppen átlépte a 
következő kategória (W45) hatá-

rát, úgy tervezte, hogy hármasug-
rásban megdönti az aktuális, évek 

óta fennálló világrekordot. Sikerült 
is, méghozzá nem akármilyen ered-
ménnyel: a 12,17 méteres ugrás 68 
cm-rel jobb az előző csúcsnál.

eltörött a szalmaszál
A Ferencváros női kézilab-
dacsapatának utolsó 
csoportmérkőzésén 
még volt esélye 
arra, hogy bejus-
son a Bajnokok 
Ligájában a leg-
jobb négy közé. 
Ehhez nyernie 
kellett volna 
Zvenyigorodban, 
majd reménykedni, 
hogy a Ljubljana pon-
tot szerez Valceában.

A márciusi tél miatt késve 
szállt fel a Fradi repülőgépe Bu-
dapestről, és az együttes nem érte el 
Bécsben az Oroszországba induló jára-
tot, így csak másnap hajnalban jutott el 
a szállására. Felborult az étkezési me-

netrend, és elmaradt a tervezett 
edzés is, azaz a Zácsikot, 

Nereát és Deákit nél-
külöző FTC rossz 
előjelekkel várta az 
összecsapást.

Kezdetben az 
oroszok vezettek, 
majd a zöld-fehé-
rek átvették a já-

ték irányítását, és a 
fordulás után ötgólos 

előnyre tettek szert. 
Ekkor azonban elfogyott 

az erő a lányokból, és végül 
30–27-re a Zvezda győzött. Elek 

Gábor vezetőedző azt mondta: amíg 
a csapat meg tudott birkózni a kialvat-
lansággal, jól játszott, utána azonban 
látványosan kipukkadt.

Fair Play-díjat kapott a Fradi
A Ferencvárosi Torna Club kirekesztés elleni kampányát a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) Fair Play-díjjal honorálta. A klub a hazai sportegyesületek 
közül egyedüliként részesült elismerésben a hátrányos megkülönböztetés ellen 
folytatott harcáért.

– A Ferencvárosi Torna Club kampánya nagyon pozitív abban az 
időszakban, amikor például a magyar–román válogatott mérkő-
zést zárt kapuk előtt kell lejátszani – mondta el a díj odaítélésé-
vel kapcsolatban a kétszeres olimpiai ezüstérmes Kamuti Jenő, a 
Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke a fradi.hu -nak.

– A Fradi kampányvideója felhívja a figyelmet arra, ilyen kezde-
ményezésekkel kell küzdenünk a kirekesztés ellen, ami a nemzet-
közi megítélésünkön is rengeteget javít – hangsúlyozta Kamuti. 
Az FTC kirekesztés elleni kampányáról korábban az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) is elismerően nyilatkozott.             (MS)

Futás budapestért!
Április 21-én rendezik a hagyo-
mányos Telekom Vivicittá Város-
védő Futást, amelyen mindenki 
megtalálhatja a kondíciójának és 
felkészültségének megfelelő távot. 
A tradicionális Vivicittá (10 km) és 
Midicittá (7 km) a gyakorlottabba-
kat várja, a legkisebbek és időseb-
bek  a Minicittát ( 3,5 km ) vagy a 
gyaloglást (2,8 km) választhatják. 

További infó és online nevezés: 
http://www.futanet.hu/

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és tekintse meg 

a Fradi kirekesztés elleni 
videóját.
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Tudta...
…hogy létezik egy Ferencvárosi Kok-
tél nevű ital? Moldova György találta 
ki ugyanezen címet viselő könyvében, 
amelyben egy Fradi-drukker alakját 
vázolja fel. A zöld-fehér koktél „egy 
rész rum és két rész rum, de jól ösz-
szerázva”.
…hogy Krúdy, aki nemcsak a kerü-
let lakója, de krónikása is volt, amel-
lett, hogy szeretett jókat enni, egy új 
fröccsfajtát is bevezetett? 
Az író a komótos étkezés 
híve volt, az elnyúj-
tott, minden pilla-
natot kiélvező evés 
mellé pedig nem a 
nagyfröccsöt, nem is 
a hosszúlépést, ha-
nem a Krúdy-fröccsöt 
kívánta. Ehhez 1 dl 
vizet kevertek – még-
is mennyihez, ha nem 
ferencvárosnyi, vagy-
is – 9 dl borhoz.

LokáLpaTrióTa

keresse a kakukktojást!
Az előző számunkban közölt helytörténeti totó után több olvasónk is kérte, hogy rendszeresebben jelentessünk meg 
hasonló játékokat. Ezúttal a kerülethez köthető személyek, helyszínek képeit láthatják, Önökre vár a feladat, hogy 
megfejtsék, kit és mit ábrázolnak az adott képek, és hogyan kötődnek Ferencvároshoz. Városrészünk legjobb ismerői 
értékes könyvet is nyerhetnek.

1. Az alábbi három régi képeslap egyikén 
nem Ferencváros, hanem egy másik buda-
pesti kerület épülete látható. Melyik ez, és 
mit ábrázol?

2. A portrék közül melyik Ferencvároshoz 
köthető személyiségről nem neveztek el 
még utcát a kerületben?

3. A három vá-
rosrész közül, 
amelyeket most 
címereik helyet-
tesítenek, melyik 
nem szomszédos 
Ferencvárossal?

A megfejtéseket várjuk a szerkesztoseg@
ferencvaros.hu e-mail címre április 9-éig, 
a helyesen válaszolók között könyvnyere-
ményt sorsolunk ki.

az előző számunk 
helytörténeti totójának 
megfejtései:
1. X
2. 2
3. 1
4. 2
5. 2
6. X
7. 2

8. X
9. X
10. 1
11. X
12. 1
13. 1
13+1. 1

A

B

C

A

B

C

A

B C
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szent ember az új pápa
Jorge Mario Bergoglio érseket választotta pápának március 13-án a konklávé. Ő a 266. az egyházfők sorában, és a 
Ferenc nevet választotta. A pápaválasztásról és az új pápáról beszélgettünk Szeidel Péterrel, az Örökimádás-templom 
igazgatójával.

Mit gondol XVI. Benedek pápa lemondá-
sáról?

Bizonyára mindenki számára meglepő 
volt, hogy XVI. Benedek pápa lemondott, 
hiszen több száz éve nem történt ilyen. Elő-
ször sokk volt, de második átgondolásra in-
kább egy új kezdetnek, egy reményteli len-
dületvételnek éltem meg én személyesen. 
A pápa – beszédében mondta is – úgy érez-
te, eddig tudta teljes erőbedobással, szel-
lemileg és lelkileg is vezetni az egyházat. 
Úgy vélhette, sebességváltásra van szük-
ség a gondok, az európai elvallástalanodás 
miatt, és talán egy erősebb, dinamikusabb 
lelkipásztori munka kell.

Hogyan látta a pápaválasztás körülmé-
nyeit?

Volt egy olyan előérzetem, hogy az első 
szempontnak az életszentségnek kell len-
nie, nem pedig a tulajdonságoknak, a tudo-
mánynak, de nem is az életkornak, hanem 
annak, hogy szent ember legyen. Így lesz 
személye hiteles és hatásos.

Erdő Péter bíboros úr mondhatni gyak-
ran jár az Örökimádás-templomba. Ha 
teheti minden hónap első csütörtökén, 

ami a hivatásokért való imádság napja, 
itt szokott imádkozni. Az ő személye is fel-
merült, mint lehetséges pápa. Mi erről a 
véleménye?

Azt hiszem, mindenki elgondolkodott 
már a magyar pápa lehetőségén. Nagy 
megtiszteltetés lett volna, amely a magyar 
egyházra is komoly változásokat hozna. 
Én úgy vélem, ez az esély mindenkit egy 
kicsit felvillanyozott.

Mi a véleménye Ferenc pápáról?
A véleményem az, hogy ő szent ember. 

Figyelnünk kell rá, hogy milyen tanúságté-
telt fog nekünk adni.

Mit vár az új pápától?
Ferenc pápa világosan megmondta, „sze-

gény egyházat” szeretne a szegények szol-
gálatával, ezért úgy gondolom, cselekedni 
is fog. Nekünk az a dolgunk, hogy figyel-
jünk rá, próbáljuk megfogadni tanítását, 
és követni, utánozni az ő életpéldáját. Az 
evangéliumnak az a természete, hogy élni 
kell azt, és akkor ragályos tud lenni… csak 
akkor fogja elérni az embert, hogyha ilyen 
élő példákat lát, amilyen a Szentatya.

(KE)

68 éve Ferencvárosban
Berzenczey Erzsébetet 100. születésnapja alkalmából március 22-én köszöntötte dr. Bácskai 
János polgármester, aki Ráday utcai otthonában látogatta meg az ünnepeltet.

Berzenczey Erzsébet Zentán született 1913. március 13-án. Az 
ELTE művészettörténet szakán végzett, és a Budapesti Műszaki 
Egyetem (BME) Általános Kémiai Tanszékén dolgozott 35 éven 
keresztül, angol, német és francia nyelvű szakfordítóként. 1945 
óta lakik Ferencvárosban, három lánytestvére volt, ma már azon-
ban csak egy unokahúga él, gyermeke nem született. Erzsébet 
néni egyenesági leszámazottja Berzenczey Lászlónak, aki Maros-
szék országgyűlési képviselője, majd Kossuth Lajos székelyföldi 

kormánybiztosa, a székely haderő megszervezője volt, és kinek 
nevét utca is viseli kerületünkben.

Dr. Bácskai János, aki korábban szintén dolgozott a BME Álta-
lános Kémiai Tanszékén, hosszasan elbeszélgetett Erzsi nénivel, 
aki még személyesen ismert olyan embereket, mint Bay Zoltán 
vagy Náray-Szabó István. A polgármester kérdésére, hogy mi a 
hosszú élet titka, a következőket felelte: – Nem szabad semmit 
sem annyira komolyan venni, aggódni lényegtelen dolgok miatt, 
és mindig lelkiismeretünkre kell hallgatni. Az tenni, ami lelkiis-
meretünk szerint jó, nem pedig azt, ami rossz.

A teljes szellemi frissességnek örvendő Erzsi néni a polgármes-
ter faggatására betekintést engedett szilárd filozófiai és etikai vi-
lágképébe: – Nem kell annyit okoskodni, hanem becsületesnek 
lenni, szeretni az embereket, és másoknak kedvezni saját magunk-
kal szemben... A világot a törtető emberek viszik előre, ők hoznak 
létre sok szépet és jót, de az egyén szempontjából ez nem szeren-
csés. Inkább azok lesznek boldogok, akik másokért élnek.

Dr. Bácskai János az eszmecsere végén átadta Erzsi néninek a 
miniszterelnök köszöntő oklevelét, egy csokor virágot, valamint a 
220 év, 220 kép című helytörténeti képeskönyvet, melybe tisztele-
te jeléül a helyszínen ajánlást írt idézve egyik kedvenc mondását: 
„Démokritosz tévedett: a világ nem atomokból, hanem történe-
tekből áll”.
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emlék a Gőgös Gúnár Gedeon írójának
Ki ne hallott volna Gede-
onról, a gőgös gúnárról? A 
kesztyű című mese lakóiról: 
a pocokról, aki a nagyujjban 
lakott, a cinkéről, a béká-
ról, a szarvasbogárról és az 
öreg, rövidlátó hangyáról 
a kisujjban? És Mosó Ma-
sáról? Mindenki számára 
ismerős nevek, még a leg-
fiatalabb generációnak is 
előszeretettel olvassák a mai 
nagymamák. Ezek a mesék 
élnek és az életre tanítanak, 
holott írójuk, a Kossuth-dí-
jas Varga Katalin már két 
éve nincsen közöttünk.

Az írónő negyven éven át ferencvárosi 
volt, itt lakott köztünk ő, akitől megtanul-
tuk szépen ejteni a hosszú magánhangzó-
kat, az ly-os szavakat, a helyesírást, azt 
hogy az emberek tulajdonságaikat tekintve 

sokfélék, mégis mindenki érték, pont olya-
nok, mint amilyenek meséinek karakterei.

Varga Katalin nagyságának állított emlé-
ket Ferencváros Önkormányzata március 
26-án a Közraktár utca 12. szám alatt talál-

ható ház falán, ahol negyven 
éven át ferencvárosiként (is) 
élt az írónő.

– Nagy megtiszteltetés, 
hogy ugyanabban az év-
ben születtem, amikor Gő-
gös Gúnár Gedeon. Varga 
Katalin meséi betöltötték 
gyermekkoromat. Ezekben 
a mesékben élettörténetek 
vannak, mint például ked-
vencemben, A kesztyűben. 
Ezek olyan élettörténetek, 
amelyekkel polgármester-
ként nap mint nap találko-
zom, így jobban megértem 
azokat. Jó felkészítés volt 

az életre Varga Katalin összes meséje és 
könyve. Büszkék vagyunk arra, hogy em-
léktáblát avathatunk! – mondta dr. Bácskai 
János, Ferencváros polgármestere a tábla-
avató ünnepségen.                               (KE)

esély a kis könyvesboltoknak
A nagykereskedők mellett működő kicsi, ám 
egyedi hangulatú, sajátos profillal, tematikus 
kínálattal működő könyvesboltok tavaly össze-
fogtak azért, hogy a továbbiakban láthatóbbak 
legyenek Budapest és más városok kulturális 
térképén. Ennek érdekében megszervezték a 
Kis Könyves Éjt, amely idén is izgalmas progra-
mokkal várja a könyvmolyokat.

A Kis Könyves Éjen, 
április 19-én az ak-

cióhoz csatlakozó 
kis könyvesboltok 
Budapesten és az 
ország több más 
városában késő es-
tig nyitva tartanak. 
Tavaly tavasszal 
három könyves-
bolt képviselője ült 
le, hogy kitalálja, 

hogyan valósítható 
meg az elképzelés: egy vidám, friss esti programot 
szerettek volna minél több kicsi, független könyves-
bolttal, hogy így hívják fel a városlakók és az idelá-
togatók figyelmét a kis könyvesboltok előnyeire, sok-
féleségére, hogy felélénkítsék a könyvesboltba járás 
divatját, ráhangolódva a tudatos vásárlók igényeire. 
Idén még több bolt, társuló kulturális szervezet és tá-
mogató összefogásából szerveződik, így a program 
tarkább lesz új helyszínekkel. A kerületből a társszer-
vező Két Egér Könyvesbolt mellett a Ráday Könyves-
ház is csatlakozott. A meghirdetett programok ingye-
nesek, a részletekről a kiskonyves.blog.hu címen lehet 
tájékozódni.

virágzik József attila kultusza
Nagyszabású rendezvénysorozatot, a József Attila Versfesztivált 
szervezte meg a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK) és intéz-
ményei. A rendezők a márciusi szavalóversenyeken alkalmat adtak 
az amatőr szavalóknak a megmérettetésre, valamint az irodalom 
megszerettetésére az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig bárkinek.

– Nem az volt a célunk, hogy helye-
zéseket osszunk, hanem hogy össze-
fogjuk a kerület amatőr szavalóit, és 
közösen ápoljuk a költészet szeretét 
és József Attila kultuszát – hangsú-
lyozta Losonczy Attila, a József Atti-
la Emlékhely vezetője, a versfeszti-
vál szervezője.

A korcsoportok – kisiskolás, felső 
tagozatos, középiskolás, felnőtt és 
nyugdíjas nevezők – szerinti fordu-
lók március 28-án zárultak le. A ver-
senyen 94-en vettek részt, legtöbben 
a középiskolások közt indultak. A 
mezőnyt drámapedagósuból, szín- és 
előadóművészből álló szakmai zsűri 
értékelte. 

– A József Attila-kultusz eleven Fe-
rencvárosban, sok szavaló választott 
a versei közül. A kiírásban felhívtuk 
a figyelmet a Weöres Sándor-emlék-
évre, így tőle is számos költemény 
hangzott el, akárcsak a népszerű Pe-
tőfitől. Nagyon örültünk annak, hogy 
a kortárs lírát is képviselték azok, 
akik például Varró Dánielt szavaltak, 
többen pedig saját verseiket adták 
elő – jellemezte a fesztivál sokszínű-
ségét Losonczy Attila.

A legjobb szavalók április 11-én, Jó-
zsef Attila születésnapján, a Magyar 
Költészet Napján tartandó gálán 
széles közönség előtt adhatják elő 
választott versüket az FMK színház-
termében.

„Rejtelmek, ha zengenek…” – a 
József Attila Versfesztivál prog-
ramjai:
▪ Április 8. 10.00 Drámafoglalkozás 

József Attila gyerekkoráról
▪ Április 9. 17.00 József Attila: Sza-

bad-ötletek jegyzéke
▪ Április 10. 10.00 Költészet napi 

Katáng koncert gyerekeknek
 16.00 Diákírók, diákköltők talál-

kozása
 17.00 „Nem én kiáltok” József At-

tila irodalmi est
▪ Április 11. 10.00 A József Attila 

Társaság ünnepi konferenciája
 13.00 Koszorúzás és megemléke-

zés József Attila szülőházánál
 14.00 Koszorúzás a József Atti-

la-emlékműnél és a Padlás című 
domborműnél

 18.00  Költészet napi gálaműsor

Részletes program: fmkportal.hu
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PROGRAMAjánló

Április 6. 10.00
A Pál utcaiak nyomában
Mintegy 3 km-es séta a Kálvin 
tértől a Füvészkertig a „Grund” 
érintésével, az Albert Flórián-kiál-
lítás megtekintésével. Találkozó: 
a Kálvin téri templom előtt

Április 6. 16.00
25 éves a Garabonciás Együttes
FMK (Haller u. 27.)

Április 6. 16.00
Heil Edit és a Szerető Kezek Idősek 
Klubja kiállításának megnyitója
Dési Huber István Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Április 9. 14.30
Orvosi előadás a cukorbetegségről
FESZ oktatóterme (Dandár u. 28.)

Április 9. 15.00
Vízitorna időseknek
Molnár Általános Iskola uszodája 
(Mester u. 19.)

Április 10. 11.00
Gyógytorna időseknek a mozgás-
szervi betegségek megelőzésére
FMK

Április 10. 18.00
Nosztalgia Klub
József Attila-lakótelepi Közösségi 
Ház (Toronyház u. 3/B)

Április 12. 17.30
A Grund! A Pál utcai fiúk!
Fogarassy Miklós irodalmár 
estje Molnár Ferenc regényéről 
Drunken Tailor 
(Népszínház u. 26.)

Április 13. 18.00
Görög táncház a Mydros zene-
karral, József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház

Április 15. 10.00
Baba-mama csoport
Az első falatok. Hogyan kezdjük 
el a hozzátáplálást? 
Fogápolás csecsemőkorban, az 
anyatej szerepe.
Dési Hubert Művelődési Ház

Április 19. 16.00
Vízitorna időseknek
Weöres Iskola uszodája 
(Lobogó u. 1.)

Április 20. 15.00
Országos amatőr nótaversenyek 
győzteseinek döntője
FMK

Április 27. 17.00
Akusztikusgitár-koncert
Ádám Jenő Zeneiskola hangver-
senyterme (Köztelek u. 8.)

Minden szombat, vasárnap
100 éves ház bejárása: Mester u. 
34. Az épület nyitott kapukkal 
várja, ha mégsem, csengessen 
Molnár úrhoz!

Május 4-éig
Legértékesebb kincseink – válo-
gatott kiállítás, Tárt Kapu Galéria 
(Hőgyes Endre u. 2.)

Most nyílt!
A meztelen férfi
A Lentos Kunstmuseum Linz 
kiállítása
Ludwig Múzeum 
(Komor Marcell u. 1.)

közneveLés

nyílt napok az ovikban
Lassan elkezdődik az óvodai beiratkozás. A törvény szerint mindenki szaba-
don választhat óvodát, az intézményeknél azonban a körzetes gyerekek előnyt 
élveznek a felvételinél. Ferencváros óvodái áprilisban nyílt napokat szer-
veznek, amelyekre szeretettel várják a szülőket, hogy részletes tájékoztatást 
kapjanak a májusi beiratkozás előtt.

▪ Csicsergő Óvoda (Thaly 
K. u. 38.): áprilistól min-
den hétfőn 8.00–11.30

▪ Epres Óvoda (Epreserdő 
u. 10.): április 18. 16.00–
17.30 és április 25. 16.00–
17.30

▪ Csudafa Óvoda (Óbester u. 
9.): április 24–25–26.

▪ Kicsi Bocs Óvoda (Er-
kel u. 10.): április 24–25. 
9.00–12.00

▪ Kerekerdő Óvoda (Vágóhíd u. 35–37.): 
április 24–25. 8.30–11.30

▪ Liliom Óvoda (Liliom u. 15.): április 
16–17. 9.50–11.30

▪ Méhecske Óvoda (Ifjúmunkás u. 30.): 
április 12. 15.30–17.00 és április 19. 
16.00–18.00

▪ Ugrifüles Óvoda (Hurok u. 9.): április 
17. 9.00–12.00 és április 18. 9.00–12.00

Beiratkozás minden óvodában: 
május 06–10.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

▪ a gyerek születési anyakönyvi kivonata, 
lakcímkártyája, tajkártyája

▪ beirató szülő személyi igazolványa, lak-
címkártyája

▪ munkáltatói igazolás a körzetben dolgo-
zó szülőtől

▪ sajátos nevelési igényű gyermek esetén 
szakvélemény

▪ tartós betegségről orvosi igazolás
▪ rendszeres gyermekvédelmi támogatás-

ról való határozat, ha a kedvezményt 
igénybe kívánja venni

április 12. 10.00  
nárcisz-futás
József Attila-lakótelep, Nyúldomb

Ősszel idősek és fiatalok közösen ültet-
tek nárciszt a Nyúldombon, a nyiladozó 
nárciszokkal együtt pedig tavaszköszön-
tő futást, futóversenyt szervezünk a Ma-
gyar Hospice Alapítvánnyal karöltve. A 
programra minden korosztályt várunk: 
az óvodásoktól a nagyszülőkig.

április 16. 16.00 Tavaszi 
vonósnégyes pillanatok
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

A Magyar Rádió Zenekarának vonós-
négyese tavaszidéző komolyzenei kon-
certet ad Vivaldi, Mozart, Haydn, Bach, 
Weiner Leó, Boccherini, Mascagni, 
Piazzolla műveiből vett részletekkel, a 
felcsendülő művekről, szerzőikről rövid 
ismertető hangzik el a zeneszámok kö-
zött.

április 17. 10.00 
Helytörténeti séta
Találkozás: a Bakáts téri templom előtt

Helytörténeti barangolás Belső-Fe-
rencvárosban. A 90 perces séta során 
megismerkedhetnek Belső-Ferencváros 
történetével, épített örökségével, irodal-
mi és művelődéstörténeti emlékeivel. A 
sétát a Helytörténeti Gyűjtemény veze-
tője, Gönczi Ambrus vezeti.

KieMelt Ajánló

rajzverseny
„Gyermekfejjel az egészségért” címmel 
pályázatot hirdet az önkormányzat óvodás, 
általános és középiskolás kategóriában. 
A versenyre szabadon választott rajz- és 
festéstechnikával lehet jelentkezni A4-es 

vagy A3-as méretben. Az elkészített mű-
veket a Telepy Iskola címére (1096 Bp., 
Telepy u. 17.) 2013. április 20-áig lehet 
beküldeni. Bővebb információ: 06-1/216-
1214 (Törőcsik Judit szabadidő szervező).

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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Helikopterleszálló az új klinikán
Hétszintes központi betegellátó épül a Klinikák metróállomás közelében található Semmelweis Egyetem területén. A 
munkálatok márciusban kezdődnek, és minden bizonnyal 2014-ben be is fejeződnek, így a rászorulók már jövő nyáron 
igénybe vehetik az intézmény szolgáltatásait.

A több mint 12 milliárd forintból meg-
valósuló épület csaknem húszezer négy-
zetméteren fogadja majd a betegeket, és 
számos újdonsággal fog szolgálni a régi 
egészségügyi intézményhez képest. Helyet 
kap benne digitális radiológia, automa-
tizált központi laboratórium, az ország-
ban egyedülálló intenzív osztály, száztíz 
ágyas traumatológia, ortopédiai osztály, 
kiemelt sürgősségi központ és egy mo-
dern fizioterápiás részleg, tetején pedig 
helikopterleszálló létesül. A II. sz. Szü-
lészeti és Nőgyógyászati, valamint a Ra-
diológiai Klinika a Korányi-projekt révén 
egységes homlokzatot kap és egybeépül az 
új épülettel, amit a szomszédos klinikákkal 
átjáró rendszer köt majd össze, így nem 
kell kimenni az udvarra ahhoz, hogy valaki 

az egyik létesít-
ményből a má-
sikba jusson. 
Az építési beru-
házás mellett a 
projekt kereté-
ben nagy értékű 
eszköz- és mű-
szerfejlesztés is 
megvalósul.

A munkála-
tok megkezdése 
előtt korábban 
már rendezték 
az építési területet: elbontottak jó pár régi 
házat, új parkolót létesítettek, megtörtént a 
közműkiváltás, nemsokára pedig elkészül 
az a fedett folyosó is, amelyen keresztül 

az építkezés ideje alatt biztonságosan köz-
lekedhet mindenki. A kivitelezés során a 
klinika működése és a betegellátás zökke-
nőmentes lesz.                                (szencz)

közlemény Hpv elleni védőoltás 
igénybevételének lehetőségéről
Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az idén 13. életévüket betöltő  
– 2000-ben született – IX. ke-
rületi lakóhellyel rendelkező 
gyermekek részére térítésmen-
tesen Humán Papilloma Virus 
(HPV) elleni 4 komponensű 
védőoltást, teljes oltási soroza-
tot biztosítunk.

A vakcina a leggyakoribb 
méhnyakráktípusok és nemi 
szervi szemölcsök ellen ad 
védettséget. A HPV elleni vé-
dőoltás térítésmentes igénybe-
vételének lehetőségéről levél-
ben megkeressük az érintett 
szülőket, de a kérelmet sze-

mélyesen is átvehetik a Pol-
gármesteri Hivatal Bakáts tér 
14., Toronyház u. 3., Ecseri út 
19., Lenhossék u. 24–28. szám 
alatti ügyfélszolgálatain.

Amennyiben az oltással kap-
csolatosan kérdésük van, kér-
jük, forduljanak gyermekük 
háziorvosához, illetve a Fe-
rencvárosi Egészségügyi Szol-
gáltató Kft., Mester u. 45. szám 
alatti Szakorvosi Rendelőjében 
lévő nőgyógyászati szakrende-
léséhez (tel.: 455-4500).

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata

Bolhapiac
Helyszín: Napfény utcai áruházak előtti terület
Időpont: 2013. április 20., szombat 9–13 óráig
Várjuk mindazokat, akik megunt régi háztartási eszközeiket, 
könyveiket, ruháikat, játékaikat, vagy bármely használati tár-
gyukat szeretnék ily módon értékesíteni vagy elcserélni. Jelent-
kezés a 217-1725-ös telefonszámon vagy a kornyezetvedelem@
ferencvaros.hu e-mail címen, április 17., szerda 12 óráig.

Ferencváros Önkormányzata

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

MűSoRAINKAT MEgTEKINTHETIK:
▪ a UPC, a Digi TV és a Bakáts Parabola analóg hálózatában
▪ a Facebookon:  facebook.com/kilenc.tv
▪ Youtube-csatornánkon: youtube.com/kilencponttv
ELÉRHETŐSÉgEINK:
Tel.: 218-2121
E-mail: info@kilenc.tv
Facebook: facebook.com/kilenc.tv

▪ ELŐDÖK
 ifjúsági műsor, amit a 

ferencvárosi diákok maguk 
szerkesztenek, rögzítenek 
és vágnak. Közreműködik 
a Ferencvárosi Gyermek és 
Ifjúsági Önkormányzat és a 
Puskás Tivadar iskola.

▪ A TELJESSÉg FELÉ
 magazinunk az idősebb 

ferencvárosiaknak szól, 
orvosi tanácsokkal, kulturá-
lis és egyéb programokkal, 
témákkal várjuk őket.

▪ „CSAK TüKÖRBEN...”
 Esztergom-Budapest Főegy-

házmegye vallási műsora

▪ KÖRFoRgÁS 
 természetvédelmi magazin
▪ CHAPLIN SzERETI A 

zENÉT
 dzsessz-zenei sorozat
▪ FILMMűVES
 dokumentumfilm-sorozat

ÚJ MűSoR MÁJuSTóL!
▪ FERENCVÁRoSI 

SÉTÁK 
 emberek, épületek, törté-

netek 
 Gönczi Ambrus mesél 

Ferencváros helytörténeti 
értékeiről, nevezetességeiről
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AlBUM
Élve a lehetőséggel, szeretném megmutatni saját kedvenc 
fotómat. A kép a Budapest folyóiratban jelent meg 1966-
ban, a Csengettyű utcában egy körzeti megbízott járőr ke-
rékpározik. Még az egykor.hu oldalon találtam egyszer, 
amikor archív fotókat keresgéltem Budapestről. Sűrítve 
van benne a ‘60-as évek egésze.

(Molnár Pál főiskolai hallgató) 
RejtVÉnY

Legyen zöldebb az iskolád!
Ötszázezer forintos támogatásból teremthetnek élhetőbb, inspirálóbb 
környezetet diákjaiknak az iskolák, ha indulnak és nyernek egy pályá-
zaton.

A pályázatra jelentkező intézményeknek rövid tervet kell készíteniük 
arról, hogy az iskola mely területét, illetve milyen módon szeretnék 
zöld ligetté alakítani. A beérkező pályázatok közül a Cetelem és a Nati-
onal Geographic munkatársaiból álló szakmai zsűri választja ki a nyer-
tesek egy részét, a többit pedig internetes közösségi szavazás alapján 
választják ki. A szétosztandó keret idén összesen hatmillió forint, így 12 
iskola zöldítési terveinek megvalósítására nyílik lehetőség országosan. 

A pályázatokat a szervezők 2013. április 15-éig várják, bővebb infor-
máció és jelentkezés a pályázatra a program internetes oldalán: www.
cetelemzoldsuli.hu.

Ferencvárosi gólyahír
Március 21-én világ-
ra jött Görgényi Máté 
önkormányzati képvi-
selő kislánya, Sára. Az 
édesanya és a baba jól 
vannak. A Ferencváros 
újság szerkesztősége ez-
úton is gratulál a boldog 
családnak!

Meghívó társadalmi egyeztetésre
Téma:  Piac kialakítása a József 
Attila-lakótelepen
Helyszín: József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház 
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
Időpont: 2013. április 17. (szer-
da) 18 óra
Minden lakótelepen élőt szere-
tettel várunk a társadalmi egyez-
tetésre, döntsünk együtt közös 
ügyeinkről! 

Az egyeztetés meghívottjai:
dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula alpolgármester
dr. Szabó József aljegyző
Szűcs Balázs főépítész
valamint a József Attila Városré-
szi Önkormányzat (RÖNK) vá-
lasztott képviselői

Görgényi Máté elnök 
József Attila Városrészi 

Önkormányzat

közösséG

Ha Önnek is van régi kedves fotója a 
kerület bármely pontjáról, várjuk a 
szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre.



A Turay Ida Színház  
és Gyermekszínházának elôadásai

2013. áprilisi mûsor

Ferencvárosi Mûvelôdési Központ
1096 Budapest, Haller utca 27., Tel.: 06 30 562-26-99   Jegypénztár: hétfô-csütörtök: 15.00-18.00

www.turayidaszinhaz.hu         www.nemzetigyermekszinhaz.hu
A mûsor és szereplôváltoztatás jogát fenntartjuk!

2013. április 3. (szerda) 14.00
2013.április 28. (Családi vasárnap) 10.30
2013. április 30. (kedd) 10.00, 14.30
Jacob és Wilhelm Grimm: 

A SUSZTER MANÓI
táncos mesejáték egy részben
Rendezô: Nyírô Bea
Jegyár: 1 000 Ft

2013. április 14. (vasárnap) 15.00
Vajda Katalin:

ANCONAI SZERELMESEK
zenés komédia két részben
Ötlet: Valló Péter    A magyar dalszövegeket írta: Fábri Péter

Szereplôk:  
Nemcsák Károly, Keresztes Ildikó,  
Borbély Krisztina, Nyírô Bea,  
Boros Zoltán, Bódi Barbara,  
Kurkó József, Rárósi Anita, Sövegjártó Áron
Rendezô: Huszti Péter
Jegyár: 2 600 Ft – 2 400 Ft
Kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy ára: 2 100 Ft – 1 900 Ft

2013. április 24. (szerda) 10.30

ÖRÖKSÉG
BENCZE ILONA színmûvésznô zenés pódiummûsora
Életrôl, családról, pályáról, szerelemrôl...
Zongorán kísér: Gyarmati István
Jegyár: 2 000 Ft, Kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy ára: 1 300 Ft

2013. április 25. (csütörtök) 10.30

OPERETT KAVALKÁD
Fellépôk: 
Oszvald Marika Érdemes Mûvész, Jászai Mari-díjas,  
Vásári Mónika, Kiss Zoltán, Vadász Zsolt
Közremûködik az Operett Tánckar 
Jegyár: 1 800 Ft, Kedvezményes nyugdíjas jegy ára: 1 100 Ft

Ferenvaros aprilis 2.indd   1 2013.03.26.   10:28:04
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