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Ötvös Irén kapta idén a Ferenc-
város Közbiztonságáért díjat, 
további hat munkatársát pedig 
oklevéllel tüntették ki.

Török Bettina nyerte a felszolgálók 
mezőnyét az Ecseri úti Gundel 
iskolában tartott nemzetközi gaszt-
ronómiai versenyen.

A rendezvény résztvevői elmond-
hatták javaslataikat arról, szeret-
nének-e piacot a József Attila-
lakótelepen.

gyalogosoké volt a napfény utca
A környezetvédelem és az egészséges 
életmód jegyében zajló Föld napi ren-
dezvényen ismét a gyalogosoké volt a 
Napfény utca április 20-án, szombaton. 
A ragyogó időben rengetegen látogat-
tak el a József Attila-lakótelep autó- és 
buszforgalom elől lezárt területére, ahol  
számos sportolási lehetőség mellett öko-
kézműveskedés, arcfestés és egyházi sátor 
várta a kerületieket. A rendezvényt veszé-
lyeshulladék-gyűjtéssel is egybekötötték.

A bolhapiacon bárki kínálhatta eladásra 
szánt régi holmijait, az évek során fel-

halmozott használati 
tárgyak, könyvek, 
kinőtt gyerekru-
hák, csecsebecsék 
pár száz forintért 
gazdát cseréltek, így 
nem a kukákban vé-
gezték. Napközben óvodai 
és iskolai csoportok mutat-
koztak be, volt ugróköteles és 
néptáncprodukció, kutyasuli és mozgal-
mas táncbemutató is, délután pedig Szulák 
Andrea adott nagy sikerű koncertet.

– A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön – 
idézte köszöntőjében dr. Bácskai János 

polgármester az ismert mondást. A 
rendezvény ugyanis a környezet-

tudatos gondolkodást állította 
középpontba, célja a figyelem-
felkeltés volt: vigyázzunk a 
bolygóra. 
A Föld Napján világszerte fel-

hívják a figyelmet a természeti kör-
nyezet megóvására. A napot 175 ország-
ban tartják, Magyarországon 1990 óta 
rendezik meg.
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Eltűntek a Friss 
utcai kátyúk
Kátyúmentesítették a József 
Attila-lakótelepen található 
Friss utcát, a terület vadonat-
új asztfaltszőnyeget kapott. 
A megszépült útszakaszt áp-
rilis közepén újra használat-
ba vehették a közlekedők. 

Klekner Balázs, a Via Ap-
pia Nouva Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, sajnos 
nincs lehetőség arra, hogy 
minden utca új burkolatot 
kapjon, hisz ennek óriási 
költsége lenne, az önkor-
mányzat azonban arra tö-
rekszik, hogy a balesetve-
szélyessé vált útszakaszokat 
mihamarabb rendbe hozassa.

milyen fővárost szeretnénk?
Melyek a legfontosabb tényezők, amelyek egy ország vagy egy főváros arculatát befolyá-
solják? Erre a kérdésre keresték a választ az Országimázs Konferencia résztvevői április 
25-én, a Corvinus Egyetem aulájában.

Mint írják, „mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ne csak a paprika és a gulyás országa le-
gyünk, Budapest pedig ne csupán a Parlament és a Lánchíd városa”. Az Antall József Tudásközpont 
rendezvénye leginkább Budapestre fókuszált, annak marketingjére és imázsfejlesztésére fektette a 
hangsúlyt.

A konferencián képviseltette magát a Magyar Turizmus Zrt. is, de elmondta véleményét a Szimp-
la romkocsma igazgatója éppúgy, mint a VOLT Fesztivál alapítója. Természetesen egy mondatban 
nehéz összefoglalni egy konferenciát, de abban szinte mindenki egyetértett, hogy a Budapestről, 
Magyarországról alkotott képet, minden egyes itt élő kicsit alakíthatja.

aktív diákképviselet
A kerületi általános és középiskolák 
egy-egy képviselőt delegáltak a Fe-
rencvárosi Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzatba (FEGYIÖK), amelyet 
így 26 diákképviselő – tíz általános, 16 
középiskolás – alkot. A szervezet lét-
rehozásakor cél volt, hogy a városrész 
valamennyi iskolája bekapcsolódhas-
son a munkába.

A FEGYIÖK azon dolgozik, hogy ak-
tív párbeszéd legyen a városvezetés és a 
gyerekek, valamint a generációk között. 
– Legfontosabb feladatunk, hogy a kerü-
letben működő iskolákat és a diákokat is 
összefogjuk – emelte ki Skelecz Barbara 
diákképviselő. Munkájukat kívülről egy-
előre a szervezett programokon keresztül 
lehet követni, de mint azt hangsúlyozták, 
ezek a rendezvények tükrözik azokat az ér-
tékeket, vállalásokat, amelyekért működik 
a testület. Ezek a gyermek- és diákjogok 
képviselete, a közösségi szolgálat, a kerület 
ifjúsági életének felpezsdítése. A diákok-
ból álló testület munkáját segíti az Aluljáró 
Ifjúsági Iroda és Ferencváros Önkormány-
zatának ifjúsági és drogprevenciós referen-
se, Rapi István.

A kerület 2012 júliusában fogadta el az 
ifjúsági koncepciót, amely megalapozta a 
FEGYIÖK-öt is. A tavaly decemberben be-
iktatott ifjúsági önkormányzat kezdetben 
kétheti, majd heti rendszereséggel ülésezik. 

A munka januárban már teljes gőzzel elin-
dult, számos saját ötletük van. Április 19-
én a Gundel szakközépiskolában éjszakai 
röplabdaversenyt tartottak rockkoncerttel, 
bulival – az eseményen 150 diák vett részt. 
Ez volt a Ferencvárosi Kilencpróba első 
rendezvénye, amelyet egész évben szer-
veznek. A fiatal képviselők más elképze-
léseiken is dolgoznak, ezekből emelünk 
ki néhányat: utcazenei fesztivál tehetséges 
gyerekekkel, pályaválasztási börze, bekap-
csolódás a drogprevenciós programokba.

A felnőttekhez hasonlóan van diákpol-
gármester, ő Németh Imre Dávid, az alpol-
gármesterei pedig külön az általános (Kar-
dos Róbert) és a középiskolákat (Bozsóki 

Viktor) is képviselik. – A FEGYIÖK de-
mokráciagyakorlat a diákoknak, mert már 
most megtanulják azt, hogy mit jelent, ha 
ők választják meg saját képviselőjüket, ho-
gyan irányíthatják saját sorsukat, így öntu-
datos állapolgárokká válnak – hangsúlyoz-
ta Bánhidi Bálint diákképviselő.

Az ifjúsági önkormányzattal a kerületi 
nagyrendezvényeken is találkozhatnak: 
saját standuknál, amelyet már a Tavaszkö-
szöntő Fesztiválon is láthattak, tájékozód-
hatnak munkájukról, programjaikról. Az 
ifjúsági önkormányzat működését a 9.Tv 
csatornán is követhetik: kéthetente hétfőn 
láthatják saját gyártású, róluk szóló műso-
rukat, az Utódokat.    (KM)

RÖVIDENidén is indulunk a vágtán
Szeptember 20. és 22. között rendezik meg a 2013-as Nemzeti 
Vágtát a Hősök terén. Az eseményt beharangozó sajtótájékoz-
tatót április 25-én tartották a Városligeti Műjégpályán. Mint 
ismeretes, tavaly Ferencváros nyerte a Nemzeti Vágtát, akkor 
Vass Jennifer lovasnak és Cordoba nevű lovának köszönhette 
a sikert a kerület.

A tavalyi győztes Ferencváros nevében dr. Bácskai János pol-
gármester adta át a vándorkardot Székely Tibornak, a Nemzeti 
Vágta főkapitányának. A polgármester a 9.Tv stábjának elárul-
ta, hogy Ferencváros természetesen idén is indul a vágtán, és 
reméli, szeptemberben visszatér a vándorkard.
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Egyeztetés a lakótelepi piacról
Bár az eredeti elképzelések szerint csak arról tanácskoztak volna a megjelentek, hogy egyáltalán legyen-e hetente, 
kéthetente piac a József Attila-lakótelepen, számos a megvalósítással kapcsolatos, értékes ötlet és javaslat is felmerült a 
helyi közösségi házban április 17-én tartott társadalmi egyeztetésen.

A fórumot megelőzően olyan – MSZP-s politikusok által aláírt – 
plakátok kerültek ki, amelyeken azzal vádolták Ferencváros Ön-
kormányzatát, hogy az a piac létesítésével fákat akar kivágatni, és 
az emberek ablakai alatt kosz és zaj keletkezne. Görgényi Máté, 
a József Attila-lakótelep részönkormányzat elnöke a híresztelést 
cáfolta, sőt, elmondta, a kerületi vezetés nem kíván a telep lakói 
nélkül dönteni, ezért nem is érkezett kész tervekkel a lakossági 
fórumra, hanem az egyeztetés résztvevői mondhatták el javaslata-
ikat az esetleg kialakítandó piaccal kapcsolatban.

A dr. Bácskai János polgármester, dr. Vas Imre országgyűlési 
képviselő, Formanek Gyula alpolgármester és Sajó Ákos önkor-
mányzati képviselő részvételével zaljó beszélgetés elején bemu-
tattak egy közvélemény-kutatást, amely szerint a József Attila-la-
kótelepen élők 80%-a támogatná a piac létesítését a környéken.

Az egyeztetésen többen kijelentették, hogy elvben természete-
sen szeretnének rendszeres piacot, azonban a gyakorlati részlete-
ket mielőbb tisztázni kell: így a lakók tudni szeretnék, pontosan 
hol lenne a piac, mit árusítanának, milyen gyakran tartana nyitva, 

hogyan oldanák meg a szállítást, miként tüntetnék el 
a keletkező koszt.

A lakossági fórum résztvevői egyöntetűen azt han-
goztatták, hogy a lakótelep olyan területére lenne ér-
demes tenni a rendszeres, de nem állandó piacot, ahol 
az ott élők nyugalmát nem zavarja, nem akadályozza 
a forgalmat, és fákat sem kell kivágni. Volt olyan fel-
szólaló, aki a környéki henteseket, zöldségeseket saj-
nálta, és úgy vélte, a piac esetleg nekik okozhat majd 
bevételkiesést. Egy kisgyermekes anyuka felvetette, 
hogy az idős emberek mellett a gyerekesek is szeret-
nének a közelben egy piacot, ahová babakocsival is 
eljuthatnak, és olcsóbban tudnának magyar termelői 

árut vásárolni. 
A piac kialakításának helyszíneként a Pest Buda Mozi volt épü-

lete és annak környezete mellett felmerült a Pöttyös utcai, illetve 
az Ecseri úti metróállomás környéke, továbbá más üresen álló, de 
könnyen megközelíthető területek is.

Dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere az egyeztetés so-
rán hangsúlyozta, Budapest legszebb, legvirágosabb lakótelepe a 
József Attila, és erre Ferencváros büszke, nyilván az itt lakók is 
büszkék rá, nem kívánnak ártani neki. Véleménye szerint a kis-
város méretű lakótelepen van igény rendszeres piac kialakítására, 
persze ott, ahol azt mindenki szívesen látja, és megelégedéssel tud 
vásárolni. A piac egyébként jó közösségi hely is lehetne, hangsú-
lyozta a polgármester, ahol hetente, kéthetente piaci napon talál-
kozhatnak az emberek.

A társadalmi egyeztetés szervezője, Görgényi Máté megismé-
telte, hogy a piac létesítésével kapcsolatos konkrét részletekről a 
közeljövőben újabb fórumokat tartanak majd. (Lapunkban nyo-
mon követhetik a további egyeztetéseket is.)           (TZA)

Segítség álláskeresőknek
Munkaerő-piaci szolgáltatóiroda nyílt a Balázs Béla utcá-
ban. A József Attila Terv (JAT) keretein belül megvalósult 
létesítmény dolgozói a jövőben nemcsak kerületieknek, 
hanem minden rászorulónak segíteni fognak az álláske-
resésben. Az érdeklődők képzéseken is részt vehetnek: 
megtanulhatják például, hogyan kell önéletrajzot írni vagy 
megjelenni egy állásinterjún.

A munkahely-közvetítő iroda létrejöttét az önkormányzati képvi-
selő-testület mellett a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és El-
látó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZOFE) támogatta: 
partnerként segítette a projekttel kapcsolatos közfoglalkoztatási 
pályázat elnyerését. Az irodára azért is szükség volt, mert a cég 
a szomszédban lévő telephelyét kinőtte. Az új 
helyszín azonban ideiglenes, a JAT első ütemé-
nek megvalósulásával, 2015-ben a szolgáltató-
ház a Gát utca 25. szám alá költözik.

Az április 18-i megnyitón a FESZOFE ügy-
vezető igazgatója adott tájékoztatást az irodá-
ról. Sebők Endre elmondta, cégük a legnagyobb közfoglalkoztató: 
csak tavaly több mint ötszáz embernek biztosított állást, közülük 
mintegy kétszáz fő hajléktalan volt, idén májusban pedig újabb 
ötven fedél nélküli közfoglalkoztatására nyertek el pályázati 

összeget. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nagyobb erőket tudnak 
mozgósítani a kerületi köztisztaság megteremtése és fenntartása 
érdekében.

– A szolgáltatóiroda két hete próbaüzemmódban működik, és 
bár előzetesen sehol nem reklámozták, gyorsan híre ment, így 

napról napra nagyobb forgalmat bonyolít – 
mondta Sebők Endre. A FESZOFE vezetője 
elárulta azt is, a cég önerőből biztosította a 
szolgáltatóközpont berendezéseit, valamint a 
szükséges számítástechnikai eszközöket.

Az ünnepélyes átadón dr. Bácskai János pol-
gármester hangsúlyozta, a szolgáltatóiroda megvalósulása jól jel-
zi, Ferencváros nem bújik el a hajléktalanprobléma elől, hanem 
igyekszik minden eszközzel növelni a rászorulók munkaerőpia-
con való sikeres szereplésének esélyét.           (sz.d.)

Munkaerőpiaci szolgáltatóiroda
Cím: Balázs Béla utca 13.

E-mail: mepszi@feszofe.hu
Nyitva tartás: 8–12 óra

Sebők Endre
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Elismerés sikeres rendőröknek
Ötvös Irén kapta idén a Ferencváros Közbiztonságáért dí-
jat. A kiemelkedő munkájáért kitüntetésben részesülő rend-
őr őrnagy mellett a IX. kerületi rendőrkapitányság további 
hat munkatársát tüntette ki oklevéllel dr. Bácskai János 
polgármester egy sikerrel zárult akció elismeréseként.

A Ferencváros Közbiztonságáért díj a kerület rendvédelmi terüle-
tén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében hu-
zamosabb ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy a rendvé-
delmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, 
munkájának elismerésére adományozható. A szakmailag illetékes 
szervek vezetőinek javaslata alapján Ferencváros Önkormányza-
tának képviselői idén Ötvös Irént tartották érdemesnek erre a ki-
tüntetésre.

Az őrnagy 1984 óta dolgozik a rendőrség hivatalos állomá-
nyában. A helyi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán 
objektumőrként kezdett, majd az igazgatásrendészeti osztályon 
szabálysértési előadóként teljesített szolgálatot. 1992-ben tiszti 
beosztásban főelőadói kinevezést kapott, majd 2004-ben az igaz-
gatásrendészeti osztály állományában az osztályvezetői feladatok 
ellátására nevezték ki, amelyet a mai napig kimagasló hozzáértés-
sel végez.

Dr. Bácskai János díjazásban részesítette továbbá Sallay Gábor, 
Nagy Zoltán, Huszovszki Norbert József, Csontos Csilla, Hajdara 
László és Csiszár Attila rendőröket is, amiért egy több alkalommal 
bombariadóval fenyegetőző nőt példátlan gyorsasággal sikerült 
elkapniuk.

A polgármester a korábbi esettel kapcsolatban elmondta, az elkö-
vető nemcsak a IX. kerületi önkormányzatot fenyegette bombaria-
dóval, hanem más polgármesteri hivatalokat és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt is felhívta, ezzel hosszas munkakiesést okozva mind-
három intézmény dolgozóinak. A városházi telefonközpontos se-
gítségének köszönhetően a rendőrök néhány hét alatt kiderítették, 
ki volt a tettes, aki azóta felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Dr. Bácskai János Ferencváros közbiztonságával kapcsolatosan 
az eseményen elmondta, bár számos, statisztikai adatot tartalma-

zó dokumentumból tájékozódhatnak annak állapotáról, számukra 
mégis az itt élő polgárok véleménye a legfontosabb.

– A szubjektív biztonságérzetet ugyanis rengeteg tényező befo-
lyásolhatja, ha például valakinek a saját ismerősét éri incidens, 
akkor csökken. De ugyanez történik abban az esetben is, ha egy 
bűneset óriási publicitást kap. A kerület lakói ilyen esetben azt 
gondolhatják, Ferencvárosban nem megfelelő a közbiztonság. Az 
emberek azt szeretik, ha az utcákon rendőrt látnak, hiszen min-
denki tudja, a járőröknek visszatartó erejük van a bűnelkövetők-
kel szemben, ráadásul ilyenkor a polgárok megbizonyosodnak ar-
ról, a mi rendőreink 
köztünk és értünk 
vannak, vagyis vi-
gyáznak ránk – fo-
galmazott a IX. 
kerület vezetője, 
akinek befejező gon-
dolatait Fuxreiter 
Róbert őrnagy is 
megerősítette.              

  (Szencz D.)

közbiztonsági bejárás
A tavasz beköszön-
tével folytatód-
nak a IX. kerületi 
rendőrkapitányság 
által tavaly életre 
hívott közbizton-
sági bejárások. 
Ezek keretében – 
évente legalább két 
alkalommal – Fe-
rencváros rendőr-
kapitánya, az adott 
terület körzeti 
megbízottja, vala-
mint önkormány-
zati képviselője együtt sétálnak végig a városrész utcáin, közterein. A bejárás során az 
egyenruhások és a városatyák megosztják egymással tapasztalataikat, kölcsönösen meg-
ismerik a legproblémásabb pontokat és felmérik a megoldási lehetőségeket. De alkalom 
nyílik találkozni, elbeszélgetni a lakókkal, illetve az üzlettulajdonosokkal is, akik saját 
bőrükön érzik, tehát a legjobban ismerik a környék közbiztonsági helyzetét.

védekezés  
a gyilkos gáz ellen
Ebben az évben Budapesten több 
mint negyven szén-monoxid-
mérgezéshez kellett kivonulniuk 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság egységeinek. 45 ember 
szenvedett szén-monoxid-mérge-
zést, köztük öten életüket vesztet-
ték.

Szén-monoxid-mérgezés leggyakrab-
ban lakóépületekben fordul elő, amely-
nek oka általában a nem megfelelő 
állapotú vagy helytelenül használt tüze-
lőberendezés, kályha, kandalló, gázsütő 
vagy kémény. A szénvegyületek töké-
letlen égése során képződő színtelen, 
szagtalan gáz a berendezések rendelle-
nes működése miatt a lakótérbe jut, és 
megmérgezi az ott tartózkodókat.

A balesetek és tragédiák a készülékek 
és kémények rendszeres karbantartásá-
val és szén-monoxid-érzékelők haszná-
latával könnyen megelőzhetők. Az érzé-
kelő éles hangjelzéssel figyelmeztet, így 
akár álmából is felriasztja a veszélyben 
lévő embert. Egy a baleseteket elkerülő 
és a lakosság figyelmét felhívó megelő-
ző kampány keretében a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság minden 
budapesti kerületnek, így Ferencváros-
nak is szén-monoxid-érzékelőket adott 
át, amelyeket a kerületi iskolák kapnak 
majd meg a közeljövőben.

Képünk Fuxreiter Róbert r. őrnagy, kapitányságvezető, Zupkó 
Zsolt r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Veres László, a 7-es 
számú önkormányzati körzet képviselője bejárásán készült.
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gyeptégla

– Az átszállított gyeptéglákban találtuk ezt a vélhetően 
a tizenhatos előtt felvágott játékost.

Fát ültettek
A Föld Napja alkalmából a Vám- és Pénz-
ügyőrség (VPOP) Nyugdíjasainak Budapesti 
Klubja és dr. Bácskai János polgármester fát 
ültetett a Ferencvárosi Művelődési Központ 
kertjében április 20-án. 

A klubtagok ezzel a gesztussal igyekeztek felhívni 
a figyelmet a környezetvédelemre és a levegő tisz-
taságának fontosságára, az elültetett szivarfa pedig 
tenyérnyi nagyságú, szív alakú leveleinek köszönhe-
tően képes ezt a küldetést teljesíteni. 

A VPOP több szállal kötődik Ferencvároshoz, hi-
szen 1906-ban a Mátyás utcában – ahol most a klub 
székhelye van – egy laktanya létesült, de itt épült 
meg a Vámpalota is, amely ma a Közgazdaságtu-
dományi Egyetem épülete, jelenleg pedig a Mester 
utcában van az országos parancsnokság. – Úgy gon-
doltuk, hogy ezzel a faültetéssel fejezzük ki a ke-
rülethez való tartozásunkat – mondta Tánczos Imre 
klubvezető. 

éltető víz és tudomány
Napjainkban világszerte mind 
nagyobb figyelem és aggoda-
lom övezi a vízellátás, a víz-
szolgáltatás, az egészséges 
ivóvízhez való hozzáférés kér-
déseit. A Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve jegyében és a 
Föld Napjához kapcsolódva 2013. április 18–20. között rendezték 
meg a III. Tudományfesztivált.

Az ingyenes programoknak a Magyar Nemzeti Múzeum, a Mú-
zeumkert, valamint a Kossuth Klub adott otthont. A III. Tudo-
mányfesztiválra Ferencvárosból több mint 800 diák látogatott ki. 
A mára már több ezer érdeklődőt, többségében iskolásokat vonzó 
rendezvényt, idén is az interaktivitás és a tudomány élménysze-
rűsége jellemezte. Célja az volt, hogy előmozdítsa a szemlélet-
váltást, és a tudomány által felkeltse az iskolásokban az ésszerű 
vízgazdálkodás iránti érdeklődést. 

A fesztivál ideje alatt víztakarékossági eszközök bemutatóját, 
vízzel kapcsolatos fizikai kísérleteket láthattak a jelenlévők, de 
volt Duna-kvíz, elektromos hajózás, vízi kerékpározás, különfé-
le vizek kóstolása, sőt, lehetőség adódott a vízügy kutatóival is 
beszélgetni. Dr. Bácskai János polgármester az esemény megnyi-
tóján elmondta: – Víznagyhatalom vagyunk, de csak addig, amíg 
vigyázunk természetes vizeinkre, mert ha nem gondolunk a kör-
nyezet- és vízvédelemre, akkor ezt a kincset nagyon gyorsan el 
lehet veszíteni.

lakótelepen a Fradi-gyep
Nem a szemétbe, hanem méltó helyre, a József Attila-
lakótelep egyik sportpályájára került a bontás alatt álló 
Fradi-stadion focipályájának füve. A Toronyház, Dési 
Huber és Csengettyű utca között elhelyezkedő létesít-
ménybe április 16-án érkezett meg a zöld-fehérektől 
örökölt gyep. A hivatalos átadó május elején lesz.

Olvassa be 
telefonjával a QR-
kódot, és tekintse 
meg a Tudomány-
fesztivál honlapját
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Fővárosi hírek

kérdezze Polgármesterét!
Április végén adják át a Börzsöny utcai rendőrőrsöt – erről 
is beszélt dr. Bácskai János polgármester a 9.Tv legutóbbi 
élő adásában. Mivel a műsorba érkező nézői kérdések egy 
része közbiztonsággal kapcsolatos, polgármester úr öröm-
mel mondta el, hogy a József Attila-lakótelepen élőknek má-
justól nem kell bejönniük majd a Haller utcai kapitányságra, 
hiszen az ügyek többségét elintézhetik a helyi őrsön. 

Mint ahogy zöldség-gyümölcsért sem kell messzire men-
niük, ugyanis a témában tartott társadalmi egyeztető fórum 
résztvevői a piac létrehozása mellett döntöttek (ezt az ered-
ményt hozta a korábban készített közvélemény-kutatás is). 
A kerület a tervezett piac helyszínéről és típusáról terveket 
készít, amelyeket egy következő lakossági egyeztetésen 
ismertetnek. Így a döntést a lakótelepen élők bevonásával 
hozzák majd meg.

A városrész másik lakótelepén, az Aszódin Ferencváros 
Önkormányzata – amennyiben nyernek a Belügyminisztérium 
által kiírt pályázaton – egy műfüves pályát szeretne kialakítani. 
Polgármester úr azt is elmondta, várhatóan sikerül megnyitni a 
környékén egy postát is, a helyiek kérésének eleget téve. 

Az adásban röviden bemutatták Középső-Ferencváros egyik 
legújabb épületét, a Varázskert Bölcsődét, ami remélhetőleg – ha 
az engedélyeztetési eljárások időben lezárulnak – ősztől nyithatja 
meg kapuit. A Dési utcai bölcsőde bővítésével együtt így közel 
nyolcvan új bölcsődei férőhely lesz Ferencvárosban. 

A K&H Bank székházának Építőipari Nívódíja és nemzetközi 
LEED-minősítése kapcsán dr. Bácskai János szólt a Millenniu-
mi Városközpontról is. Az ott található világszínvonalú épületek 
a legmodernebb, legújabb technológiai eljárással készülnek, így 
nem csoda, hogy nemzetközileg is komoly elismeréseket vívnak 
ki, hírnevet hozva Ferencvárosnak.

Legközelebb május 21-én lesz a 9.Tv vendége dr. Bácskai János 
polgármester. Kérdéseiket a 218-2121-es üzenetrögzítős telefon-
számon tehetik fel.              (Oláh Olívia)

bejelentési kötelezettség  
építtetőknek
A településrendezéssel és az építéshatósági engedélyezéssel 
összefüggő új jogszabályi rendelkezések a települési önkor-
mányzatok részére rendeletalkotási felhatalmazást adtak a te-
lepülésképi bejelentési eljárás lefolytatására egyes építési en-
gedélyhez nem kötött tevékenységek tekintetében, a városkép 
védelme érdekében.

A törvényi változás nyomán számos tevékenységhez már nem 
kell építésügyi hatósági engedélyt kérni, ugyanakkor Ferenc-
város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védel-
me és igényes alakítása érdekében egyes építésügyi hatósági 
engedélyhez nem kötött építési tevékenység felett továbbra is 
kontrollt kíván gyakorolni az önkormányzat.

A képviselő-testület a rendeletalkotási jogkörével élve a 
2013. április 4-i ülésén fogadta el a településképi bejelentési 
eljárásról és településképi kötelezésről szóló 8/2013. (IV.09.) 
önkormányzati rendeletet (megtekinthető az önkormányzat 
honlapján: www.ferencvaros.hu). A rendelet 2013. május 1. 
napján lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a bejelentést elmulasztják, a tiltást meg-
szegik, az építési tevékenység, illetve reklámelhelyezés nem 
illeszkedik a településképbe vagy ellentétes a helyi építési sza-
bályzattal, településképi kötelezés alkalmazható. Az eljárásban 
az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy el-
bontására; a helyi értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek 
teljesítésére; a reklámelhelyezés megszüntetésére kötelezhetők 
a szabályszegők. Amennyiben a kötelezett a kötelezésben fog-
laltaknak a megadott határidőn belül nem tesz eleget 50 000 Ft 
pénzbírsággal sújtható. (Részletek: www.ferencvaros.hu)

Csaknem 60 előterjesztést tárgyalt meg április 24-i rendes ülésén 
a Fővárosi Közgyűlés. A napirendet 23 igen szavazattal, 5 tartóz-
kodás mellett fogadták el a városatyák. Elfogadták a 2014-es költ-
ségvetési koncepciót. Döntöttek arról, hogy a IX. kerületi Gyáli 
út egy része Albert Flórián nevét viselje, határoztak arról, hogy a 
főváros ingyen átvenné az államtól a Budai Vár alatti Sziklakór-
házat, zárt ülésen pedig 15 új díszpolgárt is választottak. Emlék-
táblát kap II. János Pál pápa a Hősök terén és mellszobrot állíta-
nak Lev Tolsztoj orosz írónak a Városligetben.

Sikeres Guinness-rekord felállí-
tásával zárult a Föld napi családi 

program a Városligetben; csak-
nem 21 ezer árvácskát ültettek 
el önkéntesek, hogy megújít-
sák a parkot. A „randipadon” 
magyar költők és írók tollából 

származó szerelmes idézeteket 
olvashatnak a Városligetben 
andalgók, hiszen a helyszínen 
jelentkező önkéntesek mintegy 

30 padot festettek le egyedi min-
tákkal és más különleges borítással.

Michel Houellebecq francia író vehette át a XX. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál Budapest Nagydíját április 18-án. Az 
átadáson Csomós Miklós oktatási és kulturális főpolgármester-
helyettes arról beszélt: jó olyan nagyvárosok közé tartozni, mint 
Frankfurt, Róma, Párizs és London, amelyek évről évre helyt ad-
nak a könyvek bemutatásának, az írók és olvasók találkozóinak. 
Szólt arról is, hogy nagy elismerésnek tartja, hogy Olaszország 
– az európai kultúra bölcsője – elfogadta a fővendég szerepét.

FELHÍVÁS

Olvassa be telefonjával a 
QR-kódot, és nézze meg a 

9.Tv felvételét.
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HASZONKULCS

megújuló  
kisvállalkozói hitel
Ismét kedvezményes hiteltermék 
vált elérhetővé az induló vállal-
kozások számára a Budapesti Vál-
lalkozásfejlesztési Közalapítvány 
segítségével. A vállalkozások 25 
millió forint összeghatárig igé-
nyelhetnek támogatott, kedvezmé-
nyes kamatozású hitelt beruházá-
saik finanszírozására. 

Az ingatlanvásárlásra, -felújítás-
ra, -építésre, gépek, berendezések 
beszerzésére, valamint tárgyi esz-
közök működtetéséhez szükséges 
szoftver vásárlására fordítható 
hitel kamata 3 havi EURIBOR 
plusz 5%, amely jelenleg 5,3%-os 
éves mértéknek felel meg. Keze-
lési költséget a bank nem számol 
fel. A hitel visszafizetésére 15 év 
áll a vállalkozás rendelkezésére, 
amelyből 2 évig elég, ha csak a ka-
matokat törleszti.

Az MFB Kisvállalkozói Hitel 
feltételrendszere és az igényléshez 
szükséges dokumentumok a www.
bvk.hu honlapon érhetők el.  
 

        (TZA)

Holokauszt-emléknap
Átadták a Wiesenthal-díjakat és megnyitották az Emlék-képek 
című kiállítást a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban a ho-
lokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Utóbbi célja, 
hogy emléket állítson azoknak a magyar tehetségeknek, akiknek 
életét, és ezzel karrierjét is félbetörte a holokauszt tragédiája.

A tárlaton kiállított tárgyak közt megtalálható többek között Robert Capa 
néhány eredeti fényképe is. A kiállítást Balatoni Mónika, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 
nyitotta meg. A Wiesenthal-díjat idén Barna István történelem-pedagógia-
művészettörténet szakos középiskolai, valamint Mátraházi Ferenc magyar-
történelem szakos tanár vehette át. Azért ítélték oda e két pedagógusnak a 
kitüntetést, mert önkéntes munkájukkal elősegítették a magyarországi ho-
lokauszt emlékének megőrzését.

Az eseményen felszólalt Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont 
ügyvezető igazgatója és Steven Theodore Katz professzor, a Nemzetközi 
Holokauszt Emlékezési Szövetség elnökének főtanácsadója is. A zenei 
műsort a Budapest Klezmer Band szolgáltatta. A rendezvény végén Totha 
Péter Joel, a Páva utcai imakörzet rabbija mondott imát, végül a résztvevők 
mécsest gyújtottak az áldozatok falánál, amely tavaly óta közel háromezer 
névvel bővült.                     (sz)

Együtt a toleranciáért

Kulturális fesztivált tartottak a Ferencvárosi Művelődési Központban (FMK) 
cigány és nem cigány fiatalok közreműködésével április 18-án. A rendezvényen 
fellépő diákok a roma kultúra értékeit mutatták be. 

Az esemény és a produkciók célja az volt, hogy eloszlassák a gyermekekben felmerülő 
cigánysággal kapcsolatos előítéleteket, valamint erősítsék a cigány identitást a roma fia-
talokban. Dr. Bácskai János köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, milyen fontos lenne, 
ha az emberek nem származás és bőrszín alapján alakítanák kapcsolataikat, hanem elfo-
gadnák egymás faji különbözőségét. A polgármester felidézte fiatalkorát, amikor elmon-
dása szerint teljesen természetes dolognak számított, ha cigány és nem cigány gyerekek 
együtt játszottak a telepen.

– Jó lenne, ha ez ma is így működne, és a tolerancia felnőttkorban is megmaradna, 
hiszen együtt élni, együtt járni iskolába, együtt dolgozni csak így lehet – fogalmazott a 
kerület vezetője. Hozzátette, azt szeretné, ha a fiatalok nemcsak ilyen rendezvényeken 
barátkoznának egymással, hanem a civil életben is. 

A fesztiválon felszólalt Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő is, aki a 
kulturális sokszínűség pozitívumait és elfogadásának fontosságát hangsúlyozta, és pél-
daként említette a honfoglaló magyar törzsek vérszerződését.

A közönség egyebek mellett meghallgathatta a cigány himnuszt, a Most múlik című dalt 
Iváncsi Fanni romás előadásában, de megtekinthették a Szöcskék Kötélugró Csapatának 
fergeteges műsorát is.             (sz)
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Együtt az egészséges életmódért
SPoRT

„Azért jó táncolni, mert akkor mozog a testünk is” – vá-
laszolta kérdésünkre Kiss Niki, a Kicsi Bocs Óvodából. A 
ferencvárosi óvodák részvételével művészeti és sportbe-
mutatót tartottak április 22-én, a Ferencvárosi Művelődési 
Házban (FMK). 

T. Zuggó Tünde alpolgármesteri főmunkatárs köszöntötte a részt-
vevőket, majd Miklós Dóra és Vincze Martin kalotaszegi nyi-
tótánca következett. A táncház lebonyolításában a Vadrózsák 
néptáncegyüttes segített, Havasréti Pál zenész, zenetanár pedig 
tekerőlanton játszotta hozzá a muzsikát. 

A gyerekek közelről is megnézhették a „nyenyerének” csúfolt 
hangszert, amely jellegzetes hangzását sajátos ritmushangjainak, 
az úgynevezett reccsentőknek köszönheti. A bemutató után a ki-
csik egy része a sorversenyekre ment a tornaterembe, a többiek 
pedig a sakkteremben maradtak, hogy elsajátítsák a néptánc alap-
lépéseit. 

–  A rendezvénnyel az egészséges életmódra nevelést szeretnénk 
támogatni, segíteni. Nagyon örülünk annak, hogy idén több szü-
lő látogatott el a bemutatóra – emelte ki az esemény szervezője, 
Vajasné Kabarecz Ágnes óvodapedagógiai koordinátor. 

A második alkalommal szervezett programra 144 gyermek ér-
kezett a kerületi óvodákból, hogy nyolcfős csapatokban, játékos, 
vidám hangulatban együtt mozogjanak. Bár a tánc- és sportprog-
ramokra előre beosztották a gyerekeket, kedvükre átjárhattak 

szurkolni egymásnak, sőt, lehetőség volt arra is, hogy a sportos 
csapattársak bekapcsolódjanak a táncos foglalkozásba, és fordítva 
is megtehették ugyanezt.      

                (KM)

diákolimpiai rajt a lónyay utcában 

A labdarúgás évtizedek óta 
a diákolimpiai mozgalom 
legkedveltebb sportága. Idén 
először a Magyar Diáksport-
szövetség (MDSZ) és a Magyar 
Telekom közösen rendezi meg 
a futball-diákolimpiát. Ezt a 
ferencvárosi Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és 
Gimnázium épületében jelen-
tették be április közepén.

– Azért esett az MDSZ választása 
iskolánkra, mert a tavalyi labdarú-
gó-diákolimpián a lányok között 
az ötödik–hatodik korcsoportban 
a Szent-Györgyi csapata győzött – 
mondta büszkén Beleznay Tamás 
igazgató. 

A Telekom Lab-
darúgó-diákolim-
pia elnevezésű ver-
senysorozat több 
ezer ifjú játékost 
mozgat meg ápri-
lis 20. és június 17. 
között, több kor-
csoportban. Az alap- és középfokú oktatási 
intézmények lány- és fiúcsapatai először 
a megyei döntőkre juthatnak ki, majd az 
egyes korcsoportok legjobbjai az országos 

fináléban küzdhet-
nek meg az érmes 
helyezésekért. A 
területi döntőkön a 
tervek szerint 760 
együttes mintegy 
8500 játékosa lép 
pályára. Az egyes 

helyszíneken színes programok és ismert 
emberek várják a résztvevőket, valamint 
az őket elkísérőket.

A Lónyay utcai Szent-Györgyi Albert Ál-

talános Iskola és Gimnáziumban jelentették 
be, hogy idén a legnagyobb hazai távközlé-
si cég támogatásával rendezik meg a küz-
delemsorozatot. Részt vett az eseményen 
többek között Simicskó István, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma sportért és ifjú-
ságért felelős államtitkára, Keszég Attila, a 
Magyar Telekom lakossági szolgáltatások 
vezérigazgató-helyettese, Balogh Gábor, 
a Magyar Diáksport-szövetség elnöke, és 
megjelent az ünnepségen az intézmény 
2012-ben győztes lánycsapata is.

Lapzártakor rendezték meg a franciaorszá-
gi Bordeaux-ban a középiskolai labdarú-
gó-világbajnokságot. A magyar lánycsapat 
nagyszerűen játszott, és végül bronzérmes 
lett. A részletekről és az együttesről követ-
kező számunkban olvashatnak bővebben.
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Rácz döntős volt az Eb-n
A moszkvai tornász-Európa-
bajnokság előtt – a Ferencvárost 
képviselő – Rácz Attila azt mond-
ta, némi szerencsével döntős lehet 
az összetett versenyben. A 25 éves 
sportoló elérte célját: az ötven ver-
senyzőt felvonultató erős mezőny-
ben a 24. helyen jutott be a fináléba.

A döntőben Rácz folytatta jó sze-
replését, csupán lólengésben ron-
tott. Igaz, ha ez a gyakorlata szintén 
jól sikerül, a 15. hely körül végez-
hetett volna, ám így is előrébb lé-
pett, és végül a 22. helyen fejezte 
be az Eb-t. Altorjai Sándor csapat-
vezető szerint van esélye kijutni a 
riói olimpiára az összetettben.

Legutóbb 2007-ben szerepelt ma-
gyar férfitornász az Eb-n az össze-
tett verseny döntőjében, a szintén 
fradista Hetrovics Marcell.

114 éves az FTC
Május 3-án ünnepli alapításának 114. évfordulóját a Ferencvárosi 
Torna Club. Ebből az alkalomból megemlékezést tartanak a IX. 
kerületi Önkormányzat épületében, a Ferencvárosi Polgári Kör 
dísztermében. A legendás egyesületet annak idején ebben a ház-
ban hozták létre lelkes ferencvárosi fiatalok és idősebb, tehető-
sebb polgárok. 

Délután három órakor a Bakáts téren, a polgármesteri hivatal 
épületének falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával kez-
dődik a program, a virágokat az önkormányzat, az FTC elnöksége 
és a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület helyezi el.

Ezt követően a díszteremben rendezendő eseményen a megem-
lékező beszédek mellett köszöntik azokat az egykori ferencvárosi 
sportolókat, akik ezekben a hetekben ünneplik születésnapjukat. 
A rendezvényen ott lesz többek között dr. Bácskai János, a IX. 
kerület polgármestere, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, 
Kubatov Gábor, az FTC elnöke, Rudas Ferenc, az FTC Baráti Kör 
elnöke, valamint számos volt és jelenlegi ferencvárosi sportember.

A „Gyerekfejjel az egészségért” rajz-
verseny díjátadója, kiállítás-megnyi-
tója.
A színpadon Levente Péter gyerek-
műsora, a Garabonciás Együttes 
programja, Fashion Dance, Rockin’ 
Board és ír táncbemutató.
Ingyenes lakossági szűrővizsgála-
tok, tanácsadások, egyéni és csa-
ládos sportvetélkedők, kézműves 
foglalkozások gyerekeknek és fel-

nőtteknek, sportbemutatók, 1 km-es 
séta az egészségért.
Ferencvárosi teremfoci- és street-
ballbajnokság a Vendel Tornacsar-
nokban és annak udvarán. Ingyenes 
nordic walking, női torna, víziaerobik, 
fitwalk, hiphoptánc, kaya kalp jóga és 
zumba bemutatók és foglalkozások.
Részletes programismertető:  
http://www.ferencvaros.hu/,  
http://www.fmkportal.hu/ oldalakon.

Csúcs a városvédő futáson!
Az idei budapesti Vivicittára 15 650 résztvevő nevezett. Sport-
emberek sokezres tömege tett hitet a futás, a verseny, a város, az 
egészség mellett. A Vivicittá legszorosabb befutóját 10 km-en lát-
hatta a lelkes közönség, a 27 éves Kovács Ádám (MVSI) végül 

2 másodperccel előzte 
meg öt évvel fiatalabb 
ellenfelét, Csere Gás-
párt (BEAC). A távot 
Boston 2013 feliratú 
trikóban teljesítette Si-
monyi Balázs is, aki egy 
héttel korábban futott a 
véres merénylettel zá-
rult bostoni maratonin.

A verseny öt fővárosi 
kerületen hömpölygött 
végig, köztük a IX. ke-
rület egy részén is.

Ferencvárosi Családi Egészség- és Sportnap
Időpont: 2013. május 11. 9.00-16.00 óráig

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller u. 27. )
Minden program ingyenes!

Programok:

Ezüstérmesek a lányok
A papírformának megfelelően alakult a 
női kézilabda NB I döntője. A Győri ETO 
2008 óta őrzi elsőségét, és ezúttal is esé-
lyesebb volt, mint a Bajnokok Ligájában 
jól szereplő Ferencváros.

A finálé első mérkőzésén, Győrben To-
mori Zsuzsannát fellökték, és eltört a kö-
nyöke. Végül 34–28-ra nyert az ETO. A 
népligeti visszavágón három kulcsembere 
nélkül állt fel az FTC. A szünetben még 
csak egy góllal vezettek a győriek, de az-
tán szétesett a Ferencváros játéka, és végül 
34–19-re győztek. Az Európa egyik leg-
jobb klubcsapata mögötti bajnoki ezüst-
éremért így is dicséret illeti a Fradit.
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Helytörténeti kvíz
Az alábbi kérdések a kerületben működő intézményekhez, épített emlékekhez, Ferencváros történetéhez kapcsolódnak. 
A helyes válaszokat a szerkesztoseg@ferencvaros.hu címre elküldő megfejtőink között értékes könyvajándékot sorso-
lunk ki.

1. Az 1860-as években épült fel az első ferencvárosi malom, 
ami ma is áll. Melyik ez?
A) Concordia gőzmalom B) Erzsébet malom C) József Henger-
malom

2. Mely utcák kereszteződésében található a Pest Megyei Le-
véltár?
A) a Ráday és az Ifjúmunkás  B) a Bokréta és a Tűzoltó C) a Vá-
góhíd és a Mester utca sarkán

3. Mikor nyílt meg az országban 
az elsők között ipari épületbe 
költözött kulturális központok 
egyike, a Trafó – Kortárs Művé-
szetek Háza?
A) 1998 B) 1990 C) 1995

4. Milyen néven alapították meg 
az idén 105 éves Fáy András 
szakközépiskola jogelődjét?
A) Fáy András Főgimnázium B) 
Fáy András Reálgimnázium C) 
VIII. Kerületi Magyar Királyi Ál-
lami Főgimnázium Fiókiskolája

5. Mi volt a József Attila-lakó-
telep helyén az I. világháború 
előtt?
A) beépítetlen legelő B) katonai 
barakkok C) közpark

Nagy érdeklődés mellett zajlott a Ferenc-
városi Művelődési Központban (FMK) a 
József Attila Versfesztivál. Az egyes for-
dulókon – március 18. és április 4. között 
– az általános iskolástól a nyugdíjas kor-
osztályig, közel száz jelentkező mérette 
meg magát, köztük több vidéki is. Külön 
köszönet illeti a diákokat és felkészítő ta-
náraikat a lelkes részvételért.

A fordulók során örömmel tapasztaltuk, 
hogy az érdeklődés, az igény a versműfaj 
iránt továbbra is töretlen. A másik pozi-
tív élményünk, hogy nemcsak a kötelező, 
klasszikus költemények kerültek „teríték-
re”, hanem kortárs magyar költők verseit is 
hallhattuk színvonalas interpretációkban.

Szükséges kiemelnünk a versfesztivál 
közösségteremtő erejét is, hiszen a váloga-
tók során barátságok szövődtek a résztve-
vők között, melynek egyik alapja a költé-
szet iránti elkötelezettség. Terveink szerint 
2014-ben megismételjük e rendezvény-
sorozatot, tekintve, hogy akkor lesz a Jó-
zsef Attila-emlékhely megnyitásának 50. 
évfordulója. A versfesztivált lezáró Köl-
tészet Napjával egy időben sikerült átadni 
az ideiglenes József Attila-emlékszobát az 

FMK második emeletén. A Gát utcából 
átköltöztetett kiállítás lesz az új helyszíne 
azoknak a múzeumpedagógiai foglalkozá-
soknak is, amelyekkel a kerületi oktatási 
intézmények munkáját kívánjuk továbbra 
is segíteni.

Itt szeretnénk köszönetet mondani Z. 
Mezei Erzsébetnek, a Medáliák Kulturális 
Egyesület vezetőjének, aki hosszú évek óta 
partnerünk a József Attila-kultusz ápolásá-
ban a diákírók találkozóinak szervezésé-

vel, valamint a kisiskolások számára tartott 
drámapedagógiai órákkal.

Az emlékszoba szerdánként 10 és 18 óra 
között tekinthető meg, a többi hétközna-
pon előzetes bejelentkezés alapján. A belé-
pőjegy ára 200 forint, pedagógusoknak és 
ferencvárosi diákoknak ingyenes.

Losonczy Attila művelődésszervező,
a József Attila-emlékszoba tárlatvezetője

egy versfesztivál margójára

A frontra induló katonák díszmenete a Ferenc József Laktanya udvarán, 1914
Fotó: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
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nótaverseny
Egész nap nótától volt hangos a FMK április 20-án, ugyanis Fe-
rencvárosban rendezték meg az I. Amatőr Nótaversenyt. – Célunk 
az volt, hogy a helyi szintű nótaversenyek díjazottait megmérettes-
sük egymással egy országos szintű versenyen, így motiválva őket a 
további, akár tévés vetélkedőkön való részvételre – mondta Fekete 
Zoltán, Okány polgármestere, a nótaverseny főszervezője. Az első 
díjat a tiszaföldvári Csik József érdemelte ki, az elismeréseket dr. 
Bácskai János polgármester adta át.

idősügyi programok
Történelmi séta 
a Széchenyi-hegyre

Május 04. 9.30
Találkozás: Városmajori Jé-
zus Szíve Plébániatemplom 
előtt (XII., Csaba utca 5.)

Vízitorna
Május 07. 15.00
Molnár Ferenc Általános 
Iskola (Mester u. 19.) tan-
uszoda

Gyógytorna
Május 08. 11.00
FMK

Családi Egészség- 
és Sportnap

Május 11.
részletes program a 9. olda-
lon.

Bűnmegelőzésről, 
közbiztonságról szóló előadás 

Május 13. 10.00.
Dési Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/B)

Az előadás szeretné ráirá-
nyítani az idősek figyelmét 
arra, hogyan ismerjék fel 
a számukra veszélyt rejtő 
helyzeteket; miként visel-
kedjenek, hogy ne váljanak 
bűncselekmény áldozatává; 
hogyan vegyék észre, kik 
azok, akikkel szemben jobb 
az óvatosság; mit tegyenek, 
hogy minél előbb lezárjanak 
egy számukra nemkívánatos 
beszélgetést.

Egészségügyi előadás 
a cukorbetegségről

Május 14. 14.30
Dandár u. 28.

Környezetvédelmi séta 
a Tamariska-dombra

Május 16. 9.00
Találkozás: 
Kőbánya-Kispest vasútállo-
más pénztáránál
Program: Séta a Kis-Duna 
partján – komppal Soroksár-
ra, hazautazás HÉV-vel.

vizitáció a szent kereszt templomban
A Szent Kereszt plébániára látogatott dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek április 19-én és 21-én. 
A hivatalos eseményt nagy szervezési munka előzte meg, főleg annak érdekében, hogy a templomi életen kívül Kerényi 
Lajos atya bemutathassa a plébánia és a kerület más intézményeivel való kapcsolatát is.

A bíboros első útja az Oltáriszentséghez 
vezetett, majd megtekintette a templomot 
és a plébánia épületét is, később pedig a 
plébánia területén lévő intézményeket. Így 
többek között járt a Lobogó utcai iskolá-
ban, ahol a hittanos gyerekek hittanoktatók 
és -tanárok vezetésével kedves zenés be-
mutatkozást tartottak.

A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóhá-
za lakóinak nagy örömet okozott a bíboros 
érkezése. Manyi néni szívélyes, gyermeki 
közvetlensége rögtön jó hangulatot szer-
zett mindenkinek, mivel énekelt is a ven-
dégeknek. – Nagy elismerésemet fejezem 
ki az otthon minden munkatársa felé, mert 
azt látom, igen emberséges munkát végez-
nek – mondta Erdő Péter. 

Ezt követően a bíboros meglátogatott két 
idős hölgyet otthonában, egyikük június-
ban tölti be 100. életévét. Az utolsó temp-
lomon kívüli program a Merényi Kórház 
Pszichiátriai Osztálya volt, ahol 40–50 

beteg fogadta a bíborost. Vasárnap az 
esemény csúcspontjaként a bíboros szent-
misét mutatott be, amely után a plébánia 
munkatársaival közös ebéden dr. Bácskai 
János polgármester is részt vett.

Erdő Péter bíboros a szokásos egyházi 
munkát is ellenőrző látogatását összegezve 
elmondta: – Úgy látom, itt egy jó közös-
ség van, mert olyan emberek alkotják, akik 
tudnak egymásról, számon tartják egy-
mást, és ha kell, segítenek egymáson, sőt, 
a kívülállókon is. 

– Istenem, de jó volt! Kitűnő dolog, ha 
valaki jól tud úszni, jól tud tanulni, vagy 
éppen plébániát vezetni. Összekaptuk ma-
gunkat, minden szebben, jobban és pon-
tosabban jött össze. És most Bíboros atya 
kitüntető érmeivel ragyogunk, ünneplünk 
– mondta Kerényi Lajos atya, a Szent Ke-
reszt templom plébánosa lapunknak.

    
(KE)

testmozgás szépkorúaknak
Ingyenes gyógytornán, illetve vízitornán vehetnek részt a kerület-
ben élő nyugdíjasok a Ferencvárosi Önkormányzat Teljesség felé 
idősügyi programaja keretén belül. A gyógytorna-foglalkozásokat a 
Ferencvárosi Művelődési Központban, valamint a Dési Huber Mű-
velődési Központban tartják kéthetente, a legközelebbi gyógytorna 
május 8-án lesz az FMK-ban, délelőtt 11 órakor. A vízitorna szintén 
két helyen is elérhető, a Molnár Ferenc Általános Iskola és a Weöres 
Sándor Általános Iskola uszodájában, legközelebb május 15-én.
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a bölcsődei hivatást ünnepelték
Az intézményi férőhelyek növekedéséről és két új kisdedóvó megnyitásáról is szó esett a Bölcsődék Napja alkalmából 
tartott, április 18-i szakmai rendezvényen. A Leövey Klára Gimnáziumban megjelent dajkákat és vezetőket dr. Bácskai 
János nem mindennapi módon köszöntötte: a polgármester Kállay Katalin és Kállay Gábor művészek közreműködésé-
vel furulyás előadással nyitotta meg az ünnepséget. 

A városvezető beszédében hangsúlyozta, Ferencváros 
számára különösen fontosak a bölcsődék, hiszen a IX. ke-
rületben sok hátrányos helyzetű kisgyermek lakik, akik 
közül jó néhányan életük során először ezen helyi intéz-
ményekben kapnak törődést, odafigyelést, szeretetet és 
jó szót. A rendezvényen felszólalt többek között Lengyel 
Zoltánné, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Központ 
vezetője is, aki bölcsődetörténeti előadása során párhu-
zamot vont a régi és mostani intézmények fontossága kö-
zött. 

A kerületi intézményekkel kapcsolatban elmondta, mi-
vel 2006 óta folyamatosan növekszik a bölcsődék iránti 
igény, szükségessé vált, hogy új létesítmények épüljenek. 
A szakember sikerként könyvelte el, hogy Ferencváros-
ban ősszel megnyílhat a Varázskert Bölcsőde, és remélhe-
tőleg a teljesen felújított és kibővített Manó-lak Bölcsőde 
is. Ezzel nemcsak több kisgyereket tudnak majd elhelyez-
ni, hanem munkahelyek is teremtődnek.                  (szencz)

Jótékonysági est 
sulikorszerűsítésért
A mozgásos fejlesztés tárgyi feltételeinek kialakítását szol-
gálja az a bevétel, amely a hetedik alkalommal megtartott 
Bakáts-est során gyűlt össze. 

A Bakáts téri általános isko-
la immár hagyományosnak 
számító rendezvényén min-
den osztály fellépett, a diákok 
előadásaikkal ünnepelték az 
intézmény fennállásának 175. 
évfordulóját. Az alsó tagozato-
sok az iskolai élettel, a felsősök 
a kortárs magyar irodalommal 
kapcsolatos produkciókkal ké-
szültek. Az est házigazdája, 
Bodó László, az iskola igaz-
gatója örömét fejezte ki azzal 
kapcsolatosan, hogy a 2012-
ben alakult Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ teljes 
mértékben átvállalta a gála 
megrendezésének költségeit. 
Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy idén is megvásárolható 
az a CD-lemez, amelyen az is-
kola tanulói és dolgozói által 
előadott zeneművek hallhatók. 
A CIB Bank támogatásából, 
illetve a belépőjegyekből be-
folyt összeggel egy olyan ter-
met szeretnének kialakítani az 
intézményben, amely alkalmas 
lenne a gyerekek mozgásos fej-
lesztésére.

Ferencz Odett: – Játszótérre 
szoktam men-
ni, vagy más 
utakra. Vol-
tunk például 
egy szállodá-
ban, ahol úsz-
tam a meden-
cében, de csak 

úszógumival, mert különben 
elsüllyedtem volna. Kirándul-
ni is járunk különböző váro-
sokba. Főzni is szoktam néha. 
Az oviban játékból, de otthon 
tényleg segítek anyának kaka-
ózni a palacsintákat.  
Veres Mátyás: – Van egy nya-

ralónk, ahol 
apával pecázni 
járunk. Ha fo-
gunk harcsát 
vagy pontyot, 
kirántjuk vagy 
bográcsban ha-
lászlét főzünk 

belőle. A halhusi megsütve 
is nagyon finom, a farka jó 
ropogós. Ha meglátogatjuk 
a nagyit, a kutyával szoktam 
játszani, vagy megetetem a 
tyúkokat és a kocákat. A ba-
rátom apukájának traktorja is 

van, amikor átmegyek hoz-
zájuk, megengedi, hogy be-
leüljünk mi ketten, fiúk, és a 
kisgyereke, aki egy lány, de a 
barátom.
Pastyik Kata – Járok balet-

tozni a műve-
lődési házba, 
már felszerelé-
sem is van. Az 
a p u k á m m a l 
szeretünk jókat 
társasjátékozni. 

Mindegyik fajtával szívesen 
játszom, de az a kedvencem, 
amelyiknek jó a neve. Szere-
tek énekelni, kedvenc színé-
szem pedig a Piroska néni a 
színházból. Nem tudom, ki ő, 
de híres.
Markos Zalán: – Apáékkal a 

Mester utcába 
járunk játszó-
térre, ahol van 
csúszda, homo-
kozó és focipá-
lya. Szeretek 
rajzolni is, álta-

lában házat szoktam, mert azt 
nagyon könnyű, és az a jelem 
az oviban. Festeni is jó, de 
csak vékony ecsettel.

Mit csinálsz 
a szabadidődben?
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PROGRAMAjánló
Május 2., 9. 17.00–19.00

Höcögő táncház
Magyar táncház gyerekeknek és családok-
nak kézműves foglalkozással
FMK (Haller u. 27.)

Május 4. 16.00
Tavaszköszöntő koncert felnőtteknek
a LAKÓTELEPI TAVASZ keretében
Dési Művelődési Ház (Toronyház utca 
17/B)

Május 5., 10. 19.00
Molnár Ferenc: Józsi
Pinceszínház (Török Pál u. 3.)

Május 8. 10.00
Baba-mama klub
Dési Művelődési Ház

Május 8. 18.30
Benkó Dixieland klub 
Pinceszínház

Május 9. 16.00
Életet az éveknek!
Nyugdíjasok „Ki mit tud?”-ja
az Idősügyi koncepció keretében
FMK

Május 12. 9.00–14.00
Fotóbörze
Érdeklődni és asztalt foglalni a 216-1300-
as számon vagy a
kerek.andras@fmkportal.hu címen lehet.
FMK

Május 3., 10. 16.00–20.00
Nosztalgia Klub
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/B)

Május 11. 18.00–20.00
Görög táncház a Mydros zenekarral
József Attila-lakótelepi Közösségi Ház

MoST NyíLIK:

Április 26-ától
A Bigot-pavilon – 
szecessziós épületkerámiák Párizsból
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)

Május 9-étől
Dívány a Dunán – 
nemzetközi művészetterápiás kiállítás
megnyitó: május 8. 18 óra
Tárt Kapu Galéria 
(Hőgyes Endre utca 2.)

Május 14-étől
GOING MAGYAR
Hat Holland művész tárlata 
az Art9 szervezésében
megnyitó: május 14. 18 óra
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
(Ráday u. 18.)

színházi premier

polgári vígjáték a századfordulóról
A Pinceszínház április 26-án mutatta be Molnár Ferenc Józsi című darabját Valló Péter rendezésében. A 19–20. század 
fordulóján járunk, Józsi (Gyabronka József) nagypolgári környezetben élő, elkényesztetett kisfiú, akit édesanyja (Pálfi 
Kata) túlságosan óvó szeretete megvéd minden neveléstől. Józsi úgy cseperedik fel, hogy közben sehogyan sem képes 
beilleszkedni a családba vagy tágabb környezetébe, igazi kis különc lesz, elviselhetetlen természettel.

A Józsi Molnár Ferenc 
első színműveinek egyike, 
amelyet 1904-ben mutat-
tak be a Vígszínházban. 
Molnár Ferencet ekkor 
már figyelemre méltó 
szerzőnek tartották, de 
még nem volt az az ün-
nepelt író, akinek 1907-es 
Az ördög című drámája 
nemcsak magyarországi, 
hanem világsikert is ho-
zott, és akinek ezt köve-
tően szinte minden évben 
premierje volt Budapes-
ten, majd a Vígszínház 
háziszerzője lett. 

A Józsi könnyed, szórakoztató darab, 
amely az 1900-as évek polgári sznobizmu-
sát gúnyolja ki: tipikus figurákat látunk a 
színpadon, a türelmes, csak a gyermekéért 
élő anyát, a szigorú családfőt (Marton Ró-
bert), a szép, okos Józsit, a hűséges, kövér-
kés dadust (Zsurzs Kati). 

Valló Péter játszótéri környezetbe helyez-
te a vígjátékot, ezzel is jelezve azt, hogy 
ebben a világban minden a gyerek körül fo-
rog. A kontroll nélküli túlzások eredménye 
egy hisztis kis szörnyeteg, aki terrorizálja 

környezetét. Az egymást követő jelenetek 
a polgári hétköznapok jellemző színterein 
mutatják Józsit, aki hol hotelszobában, hol 
a strandon, hol a cselédség körében kergeti 
őrületbe a felnőtteket. 

A felszínt megkarcolva azonban fel-fel-
sejlik a felnőttek képmutatása, és Józsi 
neveletlensége ezekben a pillanatokban 
kíváncsisággá, szókimondó őszinteséggé 
lényegül át. Józsi azzal emelkedik környe-
zete fölé, hogy megtagadja a „helyes”, az 
„illedelmes”, vagyis a művi viselkedést, a 

rárótt szerepet. A jelene-
tek elvileg idilli képeket 
idéznek fel: a Gerbaud-t, 
az állatkertet, a napfényes 
nyarat, ezekbe rondít bele 
újra és újra a hiszti, az 
ember ösztönös viselke-
dése. Az ösztönök és a ne-
velés feszültségét emelik 
ki azok az átkötő, narra-
tív részek is, amelyekben 
Hirtling István a korabeli 
nevelési tanácsadóból, 
a Magyar Uriasszonyok 
Lapjából idéz. A Pince-
színház Józsi-rendezé-
se megtartotta a darab 

könnyed, parodizáló stílusát, amelyhez a 
finom színészi játék, a díszletek és a kellé-
kek jelentéses használata adnak mély, ma 
is aktuális tartalmat.

Súgó, kellékes: Rácz Nóra
Fény: Göttinger László
Hang: Czeglédi Kornél
Jelmez: Breckl János
Dramaturg: Góczán Judit
Rendezőasszisztens, ügyelő: 
Csicsely Zoltán
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 Május 21-én 18 órától ismét vendégünk 

lesz dr. Bácskai János polgármester, várjuk 
kérdéseiket a 218-2121-es üzenetrögzítős 
telefonszámon.

egyedülálló veseátültetés
Kiváló az állapota annak a 12 éves kisfiúnak, 
aki egy hónappal ezelőtt tönkrement veséi 
mellé újakat kapott. A gyermek alapbetegsé-
ge egy fehérjeürítéssel járó zavar volt, emi-
att károsodtak szervei. A fiút négy éve vették 
gondozásba Debrecenben, de tavaly egy bá-
rányhimlő fertőzés után annyira leromlott az 
állapota, hogy vesepótló kezelésre szorult. Ek-
kor merült fel a szervátültetés lehetősége mint 
a legjobb megoldás. 

A beültetést a Semmelweis Egyetem Transz-
plantációs Klinikáján végezték. A műtét sike-
rességének, valamint a páciens gyors gyógy-
ulásának köszönhetően a fiút két hét után 
hazaengedték a kórházból. Langer Róbert, az 
operációt végző professzor elmondta, a plusz-
vesék méretük miatt egyenként elégtelenek 
lettek volna, de együtt tökéletesen működnek 
a gyermek szervezetében, és vele együtt fog-
nak növekedni. 

Magyarországon ilyen beavatkozást még 
nem végeztek gyermeken, a műtét a szerv 
kis mérete és a beültetés helye miatt volt 
technikailag nagy kihívás. A fiúnak most 
még vigyáznia kell magára, de hamarosan 
úgy élhet, mint bármelyik kortársa.

Az új műtéti gyakorlattal számos vese-
átültetésre váró kisgyermeken segíthetnek 
a jövőben. Az ő esetükben a mihamarabbi 
transzplantáció azért szükséges, mert akik 
hosszú ideig kényszerülnek dialízisre, visz-
szamaradnak a fejlődésben. Tavaly a 16 év 
alatti gyerekek esetében jelentősen csökkent 
a várakozási idő a részleges Eurotransplant 
csatlakozásának hála. Az alapítvány hét 
ország transzplantációs központjait, labo-
ratóriumait és donorkórházait tömörítő ki-
szolgáló szervezet, és minden donorszervet 
– amennyire lehetséges – az annak leginkább 
megfelelő befogadónak utal ki.

amit a melanómáról tudni kell
A melanóma a bőr, a szem, il-
letve a különböző nyálkahár-
tyák festékes sejtjeiből kialakuló 
rosszindulatú daganat. Általában 
sötétbarna, barnásfekete szí-
nű, szabálytalan alakú, a bőrből 
változó mértékben kiemelkedő 
növedék. Egy része meglévő 
anyajegyekből indul ki, de elő-
fordulhat előzetes elváltozás  nél-
kül is bármely életkorban. A 
20–40 éves korosztályban a fe-
hér bőrű népesség meghatározó 
malignus daganata, egyúttal a 
fiatal férfiak leggyakoribb halál-
hoz vezető rosszindulatú beteg-
sége. Magyarországon évente 
mintegy 300 ember veszti életét 
melanóma következtében.

A melanóma kialakulásában 

az UV (ultraviola) sugárzás a 
legalapvetőbb faktor. Másik lé-
nyeges ok, hogy megváltoztak 
a napozási szokások, divat lett a 
szolárium. Természetesen fontos 
kockázati tényező az emberek 
bőrtípusa (fehér bőr, szőke, vörös 
haj) és a genetikai háttere is. Az 
elsődleges megelőzés: a bőr vé-
delme a leégéstől megfelelő öltö-
zékkel (kalap, póló, szemüveg), 
valamint magas faktorszámú 
fényvédő krémekkel. Ne napoz-
zunk 10 és 15 óra között, és ne 
szoláriumozzunk. A másodlagos 
megelőzés pedig az önvizsgálat, 
a háromhavi bőrvizsgálat, hogy 
nem változott-e meg valamelyik 
anyajegyünk, illetve a bőrgyógy-
ászati szűrés jelenti.

A melanóma betegségről szakorvosi előadást hallgathatnak meg az 
érdeklődők 2013. május 2-án 12.30 órakor, a FESZ Kft. Oktatási 
Központjában (1095 Budapest, Mester u. 33–35.)

A szűrővizsgálaton sor kerül anamnézis felvételére, valamint 
makroszkópos és dermatoszkópos vizsgálatra. A szűrővizsgálatok 
időpontjai: 2013. május 15. 10.00–14.00, május 22. 10.00–14.00, 
május 29. 10.00–14.00. A szűrővizsgálat helyszíne: FESZ Kft. 
Szakorvosi rendelő, bőrgyógyászati szakrendelés, 1095 Budapest, 
Mester u. 45.

Olvassa be 
telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze 
meg a 9.TV 

videóját
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a berlini fal árnyékában
A Goethe Intézet is aktívan bekapcsolódott a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjába. A német kultúrát 
és nyelvet népszerűsítő, kerületünkben székelő intézet meghívására Magyarországra látogatott a német sikerszerző, 
Eugen ruge is, akivel április 18–20. között többször is találkozhattak az olvasók.

Ruge számára 2011 hozta meg az irodalmi elismerést: A fogyatkozó 
fény idején című első regényével sorra nyerte a különböző díjakat, 
sőt, ezt tüntették ki az év legjobb német nyelvű regényének járó 
Deutscher Buchpreis díjjal is. 

A nemrég magyarul is megjelent könyvben négy generáció életét 
követhetjük végig az NDK-ban, amelyhez jórészt az író saját családi 
emlékei adták az alapot. Rugét finom humor, egyszerűség és együtt-
érzés jellemzi, nem megítélni akarja azt a folyamatot, ahogyan egy 
politikai vízió leáldozott, hanem megérteni az ennek árnyékában 
élő emberek érzéseit, gondolkozását, ellentmondásosságát. 

A kelet-német életérzésről, ételekről, szokásokról, a berlini fal 
innenső oldalán folyó hétköznapokról szóló családregény a kriti-
kusok szerint érzékletesen ragadja meg mindazt, amit az NDK je-
lentett.                                                                                           (KM)

különleges mascarponés torony
Ahogy azt előző lapszámunkban ígértük, ezúttal egy ínycsiklandó ételkülönlegesség receptjét is megosztjuk olvasóink-
kal a Gundel iskolában zajlott szakácsversenyről.

Az Ecseri úti Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola adott otthont a 33. Nemzetközi Ifjúsági Gaszt-
ronómiai Versenynek április 12-én, melynek célja a szakács, cuk-
rász, felszolgáló szakmai és oktatási tapasztalatok cseréje, így e 
szakmák tanulói mérték össze tudásukat. Érkeztek versenyzők 
Németországból, Franciaországból, Dániából, Finnországból, 
Ausztriából, Lengyelországból és Magyarországról. A hazai csa-
patok között a gundelesek mellett további két vendéglátó-ipari is-
kola diákjai is részt vettek.

Az idei ifjúsági megmérettetés legjobb szakácsa: Dennis Drejer 
Birsch és Lasse Dalsager (Food College Aalborg, Dánia) lett, a 
legjobb cukrász díját Stefanie Harrer (Tourismusschulen Semme-
ring, Ausztria) érdemelte ki. A pompás ételek mellett örülhetett 
díjnak a Gundel csapata is, ugyanis a felszolgálók vetélkedőjét 
Török Bettina (Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Iskola Budapest, Magyarország) nyerte meg. 

Olvasóink nyilván az ételekre és azok receptjeire is kíváncsiak, 
íme egy különleges recept a gundelesek menüjéből.

Tavaszi mascarponés torony grandmarnier öntettel
Hozzávalók
Ostyalapokhoz: 
4 dkg vaj, 3 dkg porcukor, 2 db tojásfehérje, 4 dkg liszt, 6 dkg 
kristálycukor
Töltelékhez: 
3 db tojássárgája, 15 dkg cukor, 20 dkg mascarpone, friss bazsali-
kom, 15 dkg tejszínhab, 0,2 dkg zselatin, továbbá 0,25 kg spárga, 
0,20 l méz, 0,25 gr eper
Öntethez: 
2,5 dl tej, 3 tojássárgája, 6 dkg cukor, 1 dkg vaníliás cukor, 2 dkg 
pudingpor, 1,5 dl grandmarnier likőr
ostyalap elkészítése: 
A vajat a porcukorral kihabosítjuk, a kristálycukrot a tojásfehér-
jével habbá verjük, aztán összeöntjük, és liszttel bekeverjük. 160 
fokon 10–12 percig sütjük.
Töltelék elkészítése: 
A mascarponés-bazsalikomos tejszínkrémhez a tojássárgáját a cu-
korral vízgőzön felmelegítjük, kihűlés után habbá verjük, majd 
hozzáadjuk a mascarponét, friss bazsalikomot, tejszínhabot és 
zselatint.
öntet elkészítése: 
A tejet a tojássárgájával, a cukorral, a vaníliás cukorral és a pu-
dingporral vízfürdőn felfőzzük, majd kihűtjük és grandmarnier 
likőrrel (1,5 dl) ízesítjük.

A formákat belülről körberak-
juk felváltva a félbevágott 
eperszemekkel és a meg-
pucolt, megpárolt, 
darabokra vágott 
spárgával, aztán réte-
gezzük az ostyalapot 
és a tölteléket, végül 
leöntjük az öntettel, 
és mézet csorgatva rá, 
díszítjük.

Képünkön Bettina dolgozik 
épp a zsűri előtt)
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Rendkívüli hírt kap-
tunk! Kivételesen 
most nem egy kerüle-
ti babát, hanem a bu-
dapesti vombatbébit 
köszöntjük. A télen 
született kölyök les 
ki anyja erszényéből 
a budapesti állatkert-
ben április 22-én. A 
nem mindennapi sza-
porulat világraszóló 
szenzációnak számít, 
hiszen az állatkertek-
ben rendkívül ritkán 
látható erszényes ős-
hazáján kívül csak 
elvétve szaporodik, 
Európában eddig 
mindössze tíz ilyen 
esetet jegyeztek fel 
az elmúlt száz évben.
MTI Fotó: Kovács 
Attila

AlBUM

REjTVÉnY

Ezt a képeslapot egy antikváriumban találtam, 
mivel a párom hatalmas Fradi-drukker, egyik nap 
ezzel a meglepetéssel vártam haza. Az 1960-as 
évekből van, a „Ferencváros TC”-ről, a fotót Almási 
László készítette. (Cs. Kata)

Továbbra is várjuk a kerületi babákról készült fotóikat.  
Címünk: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

anyák napjára
Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –
nyári éjen
fehér holdsütésen
elcsitulnék
jó anyám ölében.
 
Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

(1955)

kÖZÖssÉG
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