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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/6839/2013/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
 
Civil kezdeményezésre javaslom, hogy Varga Katalin József Attila-díjas írónő emlékére 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata emléktábla állításával adózzon az 
írónő munkásságának.  
Legnépszerűbb könyve, a Gőgös Gúnár Gedeon 1962-ben jelent meg, azóta negyvenkét 
kiadást ért meg és eddig több mint 2,5 millió példányban kelt el. 

Varga Katalin 1928. március 26-án született Budapesten. Közgazdásznak készült, de később 
az ELTE bölcsészkarán magyar szakos tanári diplomát szerzett. Kezdetben köztisztviselőként, 
majd könyvkiadói szerkesztőként dolgozott. Főleg gyermek- és ifjúsági könyveivel lett 
népszerű, de verseskötetei, regényei is megjelentek. Harminc könyvét adták ki mostanáig. 
Meséit, gyermekkönyveit számos nyelvre lefordították, több regényéből film is született. 

Legnépszerűbb könyvét, a Gőgös Gúnár Gedeont szülők és nevelők nemzedékei ismerték és 
szerették meg. A Mosó Masa mosodája a mesekönyv folytatása, amely kedves és mulatságos 
történeteivel a gyermekek szövegértésének csiszolását, helyesírásának javítását segíti. A 
könyv harminckilenc kiadást ért meg. Mindkét könyv több nemzedék kezdeti olvasásélményét 
biztosította, mára beépült a magyar kultúrába. Az írónő az utóbbi években a világ különböző 
tájairól származó regéket, mondákat, hiedelmeket dolgozott fel meseregényeiben, tágítva 
ezzel a gyermekek műveltségét és világképét. Ezekben a könyveiben kibontakoznak a 
különböző kultúrák mesevilágának meglepő összefüggései, rokonságunk, de 
különbözőségünk is. 

Varga Katalin művei megjelentek német, lengyel, olasz, cseh, orosz és japán nyelven is. A 
Barátom Bonca és a Legyél te is Bonca című művéből film készült, többek között Páger 
Antal, Bujtor István és Koncz Gábor szereplésével.  

Varga Katalint 1976-ban József Attila-díjjal tüntették ki, 1998-ban pedig megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét. 1983-ban Ifjúsági Díjjal jutalmazták szépirodalmi 
munkásságáért. Életművéért 2008-ban vehetett át elismerést a XV. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon. 

Az írónő előtt tisztelgő táblát a Budapest, IX. kerület Közraktár u. 12/a. számú ház falán 
kívánják elhelyezni, mivel 1953-től 1993-ig a bérházban lakott, könyveinek a zömét ott írta.  
Az emléktábla avatási időpontjának 2013. március végét, az írónő születésének időpontját 
javasoljuk.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dr. Gönczy Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az emléktáblára az 
alábbi szöveget javasolja megjelentetni: 

„Ebben a házban lakott 
Varga Katalin (1928-2011), 

író, költő, szerkesztő, 34 verseskötet és gyermekregény alkotója 
a Barátom Bonca, a Gőgös Gúnár Gedeon, a Mosó Masa mosodája írója 

Ferencváros Önkormányzata – 2013.” 
 

A Budapest IX. kerület Közraktár u. 12/a. számú ház lakóközössége 2013. március 5. napján 
dönt az emléktábla elhelyezéséről. A közös képviselőtől a szóbeli hozzájárulást előzetesen 
már megkaptuk.   
 
Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez bekértünk három árajánlatot, melyeket az 
előterjesztéshez csatolok. A legkedvezőbb ajánlatot - bruttó 130.280,- Ft - a Poschacher Kft-
től kaptuk.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen előterjesztés alapján döntsön az emléktábla 
felállításáról.  
 
 
 
Budapest, 2013. február 22. 
 

 
dr. Bácskai János s.k. 

 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 210-6506, fax.:210-6901, e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu 
 



 
Határozati javaslat 

 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 
úgy dönt, hogy az „Ebben a házban lakott Varga Katalin (1928-2011), író, költő, szerkesztő, 
34 verseskötet és gyermekregény alkotója, a Barátom Bonca, a Gőgös Gúnár Gedeon, a Mosó 
Masa mosodája írója. Ferencvárosi Önkormányzat – 2013.”szövegű emléktábla állításával 
adózik Varga Katalin írónő munkásságának, amennyiben a lakóközösség támogatását 
tartalmazó közgyűlési döntés a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtásra kerül.   
 
        Határidő: 2013. március 7. 
        Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 
úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a Poschacher Kft.-vel történő megbízási szerződés 
megkötésére 2013. évi költségvetés 3143 „Szociális és köznevelési feladatok” sor terhére. 
 

Határid ő: 2013. március 7. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 


