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Pályázat
Public Art művek készítésére

A ’public art’ mű lehet: akció, performance, installáció, 
szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, 
fényfelirat, kivetítés stb.

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek a kisközösségek 
társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló 
új típusú ’public art’ munkák és azok a pályamunkák, 
amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi 
közösségek bevonására építenek.

A műveket az alábbi helyszíneken mutatja be 
az önkormányzat 2021. április 1. és 2021. május 31. között.
 
A helyszíneket – az önkormányzattal egyeztetve – 
szakmai zsűri jelölte ki.
• József Attila-lakótelep – Dési Huber  

és Ifjúmunkás utca sarka
• Madaras József tér
• Ferenc tér – 2 helyszín
• Kerekerdő park 
• József Attila-lakótelep – Nagy játszó
• Markusovszky tér – 2 helyszín

A pályázat beadási határideje: 2020. október 30. 12.00 óra
További részletek: www.ferencvaros.hu/
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A SZERK.

A HELYI HATALOMRÓL

Mikor megkaptam az önkormányzat 
által kiírt főszerkesztői pályázatra az 
eredményt, sokan kacarászva hívtak 
fel, beszóltak vagy csak üzentek, gú-
nyolódtak, ugrattak; hehe, szalagátvá-
gós képeket kell majd közölnöd, hány 
Baranyi-kép lesz az újságban számon-
ként?, hehe, becsicskulsz az önkorinak, 
hehe; hoppácska, micsoda gonzókar-
rier! Hehe. Már akkor sem értettem 
egyet. Ma, amikor egyre többen kérdő-
jelezik meg a képviseleti demokrácia 
egyedül üdvözítő voltának alapelvét, az 
elképzelt, éteri, digitális bázisdemok-
ráciára hajazó legtalajközelibb forma 
nyilvánvalóan az önkormányzatiság.  
A rendszerváltás fontos momentuma 
volt a harminc év előtti önkormányzati 
választás, megelőzően pedig a nyolc-
vanas évekbeli re form politológia egyik 
fontos tanulmánya a későbbi rádióelnök, 
majd köztársaságielnök-jelölt Gombár 
Csaba A helyi hatalom hermeneutikája című 
dolgozata, mely a kádári kommunizmus 
(valójában: pa ter nalista államkapitaliz-
mus) átalakítandónak gon dolt keretei 
között vizsgálta a lakossági részvétel 
lehetőségeit. A részvétel kulcskérdés, 
az ember mint társas lény (zóon politi-
kon) nem, vagy csak alig tekinthet el a 
másik emberrel való együttműködéstől. 
Az együttműködés formáinak száma 
milliárd, az önkormányzati ballépések, 
balgondolatok, rossz cselekvések szá-
ma sem korlátos, sőt!: végtelen. A világ-
egészhez képest Magyarország is csak 
egy félrecsúszott, betegeskedő önkor-
mányzat.

Az önkormányzati döntésképtelen-
ség rossz példája a XVII–XVIII. századi 
lengyel szlachta (nemesi köztársaság) a 

liberum vetóval, mely végső soron az or-
szág felosztásához vezetett nem is egy 
ízben. Az európai uniós intézmények-
ben pont egy ilyen gordiuszi csomó-
sodást látunk napjainkban: ha nem is 
latorállamok, de mindenképpen lator-
kormányok egymás bevédésével har-
colnak ásatag avíttságok mellett. Ennek 
évszázados hagyománya van a magyar 
önkormányzati és megyerendszerben, 
ahogyan azt mostani lapszámunkban 
Bozóki András volt kultuszminiszter is 
említi: az Ugocsa non coronat mentali-
tása, mely a Móricz Zsigmond-i Roko-

nok-hangulattal szövetkezve masszív, 
isza mós sárként húzza vissza országun-
kat a Barbaricumba. A kis és még kisebb 
körök túlhatalmának minimalizálására 
a legjobb eszköz a szólásszabadságot 
magának merészelő autonóm ember, 
és a szabads zólást intézményesítő saj-
tószabadság, mint arra lapunkban Maj-
tényi László exombudsman, az Eötvös 
Károly Közpolitikai Intézet igazgatója 
is rámutat. Önkormányzati fenntartású 
lapban az önkormányzattal foglalkozni 
tehát nem szolgalelkűség, hanem a ki-
tűzött és vállalt feladat teljesítése. Har-
minc éve azon a még nem épp bánatos 
őszön az önkormányzatiság felélesztése 
nem Lenin „államforradalmi” jelszavá-
nak („Minden hatalmat a szovjeteknek!”) 

antitézise volt, hanem a valamelyest 
őszinte hit az alulról jövő kezdemény 
bimbózására, kivirágoztatására.

Próbálok emlékezni 1990 őszére.  
A pesti házfalak kevés kivétellel feketék 
vagy sötétszürkék voltak, a világhábo-
rús vagy ötvenhatos golyónyomok nem 
kivételes rácsudálkozás tárgyai, hanem 
általános napi tapasztalat, ábrándozva 
gondoltam André Malraux francia író-
ra, aki kultuszminiszterként a hatvanas 
években a szintén fekete párizsi háza-
kat kimosdatta, kifehérítette. Mára a 9. 
kerület belső részei is ilyenek, szutykos 
kőrengetegből, körgangos, cselédlépcsős 
vircsaftból belső parkokkal sikerült a 
zöldterület arányát 7 százalékról a vá-
gyott 37 százalék közelébe emelni. Ilyen, 
jövőre nyitott és oxigéndús, derűsen 
polgári és parkosított, nyitott, befoga-
dó és fejlődő lehetett volna egész Bu-
dapest és egész Magyarország harminc 
év alatt, de nem lett. Hogy miért nem 
lett, annak elmondására egy szerkesztői 
jegyzet kevés, egy lapszám is, de legyen 
abban egészen bizonyos Nyájas Olva-
sónk, hogy az ugocsai önzés, mohóság 
és korlátoltság szerepe e folyamatokban 
felbecsülhetetlen. A mi dolgunk, hogy 
erőnkhöz mérten ezen változtassunk, 
valamint hajrá, Jolánka!

befogadó és fejlődő 
lehetett volna egész 
Budapest és egész 

Magyarország harminc 
év alatt, de nem lett

Helyre tesszük
A Ferencvárosi Torna Club (képv.: Nyíri 
Zoltán) dr. Strasser Tibor ügyvédi iro-
dájának közvetítésével küldött felszólí-
tására az alábbi helyreigazítást tesszük 
közzé: „Lapunk szeptemberi számában 
a 29. oldalon „Nem volt olcsó, de szárnyal 
a Fradi!” című cikkünk azt tartalmazta, 
hogy a Fradi a „Nemzet Csapata egy kül-
földi edzővel és keretében szó szerint egy tu-
catnyi idegenlégióssal – vagy, idézve a kor-

mányoldali szóhasználatot, »migránsokkal« 
– éri el a sikerét.”

Megalapozatlanul állítottuk, hogy a 
kormányoldali szóhasználat, a migráns 
megnevezés az idegenlégiósokra alkal-
mazható lenne, az idegenlégiósok nem 
migránsok.”

Eddig az ügyvédi felszólítás szövege. 
Ezen felül a 9 magazin szerkesztősége 
annyit tesz mindehhez hozzá, hogy nem-

csak az idegenlégiósok – valamint a kőfa-
ragók, balett-táncosok – és a Rogán agit-
propminiszter által komoly pénzekért 
ide szervezett „letelepedési kötvényesek” 
nem „migránsok”, hanem a határainknál 
olykor megjelenő, az Európai Unióban 
menedéket kereső háborús, politikai és 
gazdasági menekültek sem, ezért pártunk 
és kormányunk szóhasználatával nem áll 
módunkban együtt rezdülni.
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 BARANYI KRISZTINA JELENLEGI ÉS GEGESY FERENC VOLT POLGÁRMESTER VÁLASZOL 

„EZ A KORMÁNY NEM SZERETI 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT”

Baranyi Krisztina a tavalyi önkormányzati választásokon nyert a 9. kerületben 
független polgármesterjelöltként. „Van, akit nem lehet pénzért megvenni” – szólt 
a választási jelszava. Gegesy Ferenc, a kerületet a fideszes korszak előtt húsz éven 

át vezető volt polgármester ma az ő tanácsadója. A 9 magazin a magyarországi 
önkormányzatiság harmincéves és az új kerületi vezetés egyéves évfordulóján őket 

kérdezte a célokról, a küzdelmekről és a kilátásokról a NER rendszerében.

9: Gegesy úr, milyen az, amikor valaki egy polgármesteri dinasztiába születik bele?
GF: Az egyik nagyapám Marosvásárhely polgármestere volt ’40 és ’44 között. A má-
sik meg állítólag 1914-ben volt Torda polgármestere. De számomra ebből nem kö-
vetkezett, hogy én is polgármester legyek. ’89 nyara elképesztő volt. Kampányoltam, 
tüntettem, kopogtattam, de nem azért, hogy polgármester legyek. Úgy alakult, hogy 
Újpesten csináltam mindezt, a parlamentben pedig ott ültem a háromoldalú kerek-
asztal-tárgyalásokon az ellenzéki oldalon. Velem szemben meg a hivatali főnököm, 
a KSH elnöke. Negyvenéves voltam, és egy huszonöt éves beosztottam lehülyézett, 
hogy miért kockáztatok. 

9: Tízévesen került át Magyarországra. 
Ferencvárosnak van négy testvérváro-
sa, mind határon túli magyar települé-
sek. De ha Segesvárról települt át, mi-
ért nem Schässburg lett a testvérváros, 
miért Sepsiszentgyörgy?
GF: Ugyanazért, amiért Geges falu sem 
lett. Amikor a gegesi polgármester sze-
retett volna Ferencvárossal testvérváro-
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si kapcsolatot, megírtam neki, hogy én 
mindenkivel kész vagyok erre, de Geges 
faluval biztos, hogy nem.

9: Polgármestersége óta eltelt tíz év, és 
ön tanácsadó lett Baranyi Krisztinánál. 
Van az elmúlt egy évben kontinuitás az 
1990–2010-es időszakkal?
GF: A tanácsadói megbízásnak voltak 
előzményei. A 2014-es kampány két hó-
napos időszakában ismerkedtünk meg, 
és Baranyi Krisztina polgármester asz-
szony időnként utána is kért véleményt 
egy-két ügyről. Nyilvánvaló, hogy mi-
ben van folytatás: az új vezetés igyekszik 
elzárni a korrupció lehetőségét. Mert a 
korrupciót kizárni soha, semelyik or-
szágban nem lehet teljesen, csak olyan 
kockázatúvá tenni, hogy már nagyon 
sok embernek ne érje meg. Az én időm-
ben is tettem vagy nyolc-kilenc rend-
őrségi feljelentést. A többségük azzal 
fejeződött be, hogy nem történt semmi, 
vagy hogy a társadalmi veszélyessége 
minimális.

9: A világpolitikában elég fontos hír 
volt nemrégiben, hogy felrobbant egy 
veszélyesanyag-raktár Bejrútban. Pol-
gármester asszony gondolt-e az Illatos 
útra, amikor erről olvasott?
BK: Gondoltam, de nem a Budapesti 
Vegyi Művek (Baranyi Krisztinának sok 
év küzdelem után sikerült elérnie, hogy el
szál lítsák onnan a veszélyes hulladékokat 
– a szerk.), hanem más, a környéken 
működő, vegyianyag-gyártással foglal-
kozó telephelyek miatt. Ezek működése 
nagyon magas kockázatú a folyamatos 
hatósági ellenőrzések szerint. Csak egy 
példa: az Illatos úton klórgázt fejtenek 
le, ami, mint tudjuk, harci gáz, és egy 
esetleges baleset sok embert ölne meg. 
Mellette van egy kisebb üzem, ahol hi-
pót és más maró anyagokat szerelnek 
ki, ismét máshol meg gyógyszeralap-
anyag-gyártás folyik. Ha egyszer, ne adj’ 
isten, tűz ütne ki valahol, pillanatok alatt 
átterjedne egyik üzemről a másikra, és 
nagyon sok ember életét követelhetné. 
Régi vesszőparipám, hogy nem lenne 

szabad ilyen típusú ipari tevékenységet folytatni lakott területeken belül. De sem 
tulajdonosi, sem szabályozási lehetőségeink nincsenek.

9: Van ebben valamifajta egyetértés a kormánnyal?
BK: Azt hiszem, nincs.

9: A kerület egyik legnagyobb lehetősége a rozsdaövezetek rehabilitációja, hihe-
tetlen tartalék ez Ferencvárosnak és Budapestnek. Mi a terv ezen a téren?
BK: A gazdaságélénkítésre az a terve a kormánynak, hogy a rozsdaövezetekben visz-
szaállítja a lakásépítés 5 százalékos áfáját, miközben máshol megmarad a 27 száza-
lékos áfa. Budapesten Csepel után a Ferencvárosban van a legnagyobb kiterjedésű 
rozsdaövezet. Arra számítok, hogy a ferencvárosi városfejlesztést, ami a Középső-Fe-
rencvárost foglalta eddig magába, lehet folytatni a rozsdaövezetekben, tehát a Köny-
ves Kálmán körúttól délre eső területeken.

9: 2019-ben előválasztással lett jelölt. Alkalmasnak tartja ezt a módszert arra, hogy 
az ellenzék jó eredményeket érjen el a következő választásokon? 
BK: Alkalmasnak, sőt, szükségesnek látom az előválasztást minél több körzetben, 
mert csak így derülhet ki, ki az a helyileg beágyazott, legismertebb, legnépszerűbb, 
legtapasztaltabb jelölt, akinek van esélye legyőzni a fideszest. Engem két kisebb párt 
támogatott az előválasztáson, a Kétfarkúak és az LMP, amelyeknek a támogatottsága 
együtt sem érte el a Momentumét: kiderült, hogy az emberek ebben a kérdésben 
nem a pártpreferenciáikra hallgattak. Ez nagy esély lehet a pártokon kívüli helyi 
civileknek.

9: Mennyire kiegyensúlyozott az együttműködésük a helyi erőkkel, akik támogat-
ták az ön polgármesterségét?
BK: Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Már tavaly is tudtam, hogy nem lesz egyszerű 
vezetni ezt a kerületet. Hét párt van – a Kétfarkú, az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, a 
DK, az MSZP és a Momentum –, ami önmagában eredményezi, hogy nem egyszerű 
a városrészt vezetni. Ráadásul itt nem ennek a hat-hét pártnak – a Kétfarkú ebben 
nem vett részt – az egymás között kialkudott jelöltje a polgármester. Pedig látjuk 
például Gödön, akkor is lehetnek súrlódások, ha előre megegyeznek a személyben. 
Talán ismert, hogy csak úgy indulhattam az előválasztáson, ha elfogadom a pártok 
korábbi megállapodását a képviselő-jelöltekről. Így nem szólhattam bele a kiválasztá-
sukba, ők pedig – egy kivételével – eredetileg mást szerettek volna polgármesternek. 
Volt egy nagyon kemény kampányom és győzelmem az előválasztáson, majd Bácskai 
János és a Fidesz ellen a „nagy” választáson.. Ez nagyon erős felhatalmazást adott a 
kerület vezetésére. Kiderült, az emberek igénylik a részvételt annak kiválasztásában, 
hogy ki képviselje őket. A legtöbben a testületből nem voltak még képviselők, soha 
életükben nem láttak önkormányzatot belülről. Őket olyan csapattá formálni, ami 
valóban súrlódások nélkül vezet egy városrészt, szerintem legalább másfél-két év.

9: A választás vasárnap volt, és hétfőn iratdugdosásról, -megsemmisítésről tartott 
sajtótájékoztatót. Mi történt azokban a napokban?
BK: Ez egy figyelemfelhívási akció volt. Arról szólt, hogy amíg a régi polgármester 
még ügyvivő, az új pedig még nem foglalhatja el a hivatalát, ne tűnjön el semmi-
lyen olyan irat, ami a korábbi működés során keletkezett. Merthogy ettől lehetett 
tartani. Úgy gondoltam, ha erre nyilvánosan felhívom a figyelmet, akkor ez kevésbé 
fog megtörténni. Természetesen nem tudom ellenőrizni, volt-e ilyen; de amint be-
jöttünk, szisztematikusan elkezdtük átnézni a szerződéseket, megbízásokat, minden 
olyan iratot, ami érzékeny lehet, és sok olyat találtunk, amit a közvélekedés korrup-
ciónak vagy lopásnak érez. Például tizenhét ügyvédi irodával állt szerződésben az 
önkormányzat úgy, hogy van egy teljes jogi osztályunk, plusz az összes cégünknél 
vannak jogászok, jogi osztályok. Mégis különböző, Fideszhez kötődő ügyvédi iro-
dáknak adtak megbízásokat sokszor teljesen homályos tárgyban és céllal, láthatóan 
teljesítés nélkül.

GF: Volt egy nagyon „szimpatikus” megbízás: egy ügyvéd, aki ellened képviselte a 
hivatalt.
BK: Igen, kifejezetten az ellenem indított rágalmazási, becsületsértési perekben kép-
viselte a hivatalt. Volt olyan is, aki a szabad sajtó ellen indított pereket vitte. Vagy 

át lesz adva 
Budapestnek, a 

budapestieknek egy 
olyan nagy közpark, 
amiben egyébként 
van egy stadion is
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azóta sem tudom, hogy a Papcsák ügy-
védi iroda (Papcsák Ferenc volt fideszes 
zuglói polgármester irodája – a szerk.) mi-
vel volt megbízva: azokat a szerződése-
ket, amiről láttuk, hogy nincs mögöttük 
teljesítés, megszüntettük. Vannak olyan 
ügyek, amik olyan gyönyörűen lettek 
körbepapírozva, hogy nem tudunk eljá-
rást indítani vagy feljelentést tenni, hi-
szen minden tökéletesen, törvényesen, 
szabályszerűen zajlott, noha üvölt róla, 
hogy lopás. A legsúlyosabb, jellemzően 
a cégek átvilágításával és nagy értékű in-
gatlanok eladásával kapcsolatos ügyek-
ben megindítottuk, megindítjuk az el-
járásokat. 

GF: Van számszerűsíthető eredmény is. 
A polgármesterségét megelőző öt évben 
Krisztina tevékenységének centrális ré-
sze volt a parkolási „érdekességek” ösz-
szegyűjtése. Úgyhogy amikor belépett a 
hivatalba, másnap azzal kezdte, hogyan 
lehet az itteni társaságot kiseprűzni. Ez 
sikerült is, ami úgy havi 40 milliós meg-
takarítást jelent.
BK: Ez csak a parkolás. És ne felejtsük el, 
hogy ez is olyan lopás volt, amelynek a 
szerződései teljesen szabályosak voltak, 
minden törvényesen zajlott. De meg-
spóroltunk körülbelül évi százmillió fo-
rintot az önkormányzati épületek őrzé-
sére vonatkozó közbeszerzés átgondolá-
sával és újbóli kiírásával is: a feladatok 
egy részét saját magunk végezzük, hisz 
a közterület-felügyeletnél minden meg-
van ehhez, a többi feladatot pedig a ko-
rábbi árnál jóval alacsonyabb áron végzi 
a mostani partnerünk. De van ennél ér-
zékletesebb példa is: a lakóház-felújítási 
és -karbantartási munkákat az új közbe-
szerzésen ugyanaz a cég nyerte el, mint 
korábban, de huszonöt százalékkal ala-
csonyabb ajánlattal. Tehát tudták, hogy 
már nem lehet úgy felülárazni, mint ed-
dig. Erre mondom én, hogy takarítunk. 
Tiszta utcák, tiszta közélet.

9: Tettek rendőrségi feljelentéseket?
BK: A rendőrségi feljelentés egy dolog, 
vádat is kell emelnie az ügyészségnek, 
ami szinte soha nem történik meg. Per-
sze, én teszek rendőrségi feljelentést, de 

nem ez a lényeg. Az ellopott pénzt nagy eséllyel nem fogjuk viszontlátni. A lényeg 
az, hogy én nem fogok ilyen módon sem pazarolni, sem lopni közpénzt, és ezzel 
jó pár száz millió forintot takarítok meg a kerületnek. Ez egyáltalán nem mindegy 
ebben a helyzetben, amikor azt vonnak el a kerülettől, amit csak akarnak, egy toll-
vonással.

9: Látványos kormányzati gesztus volt, hogy ne legyen parkolási díj a járvány ide-
jén, de ezek önkormányzati bevételek: ez forrásmegvonás volt.
BK: Így van, másra nem volt jó. Ez havi 110 millió forint bevételkiesés Ferencváros-
nak. Havi.

9: Még meg sem melegedett a polgármesteri széke, amikor az atlétikai stadion 
ügyébe kellett a főpolgármesterrel együtt beleállnia. Volt határidő, ami miatt en-
nek ilyen gyorsan meg kellett történnie?
BK: Volt határidő: novemberig kellett választ adni a Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetségnek, hogy fenntartjuk-e a pályázatunkat. Ha az akkor, ott nem dől el, az a 
pályázat visszavonását jelentette volna. Nem tagadom, tapasztalatlan voltam, ta-
lán még egy hónapja sem voltam polgármester, ráadásul a saját választási ígére-
teimmel szemben kellett kompromisszumot kötnöm. Nagyon sok mindent kellett 
egyszerre felmérni. Mi történik azzal a területtel, ha nem lesz atlétikai stadion? 
Nekem ez volt a legfontosabb. Mert Ferencvárosnak ez talán a legjobb adottsá-
gú része, miközben a ferencvárosiak nagy része azt sem tudja, hol van ez a terü-
let. Soha nem volt átadva nekik, nem lehetett használni. Volt még egy cement-
gyár ott, egymedencés Vituki-stranddal, amit legfeljebb pár száz ember használt.  
Azt kellett mérlegelnem, hogy egy ellenzéki polgármesternek egy ilyen helyzetben 
mit kell szem előtt tartania, a nagy országos célt, a Fidesz legyőzését kell-e min-
den eszközzel szolgálnia, vagy a településén élők nagyon is kézzelfogható érdeke-
it. Mondjunk-e mindenre nemet, csak mert a Fidesztől jön? Utasítsunk el minden 
együttműködést, pénzt, fejlesztést amiatt, mert ahhoz a kormánynak köze van? 

Ha nem épül meg a stadion, két opció lenne. Vagy visszaadja az állam magán-
befektetőknek, és irodaházak, illetve luxuslakások épülnek a teljes területen, vagy 
nem adja vissza, de nem fejleszt rajta semmit, és marad a talajszennyezett, lerob-
bant ipari terület. A tervet, amit ők hoztak, nem tudtam támogatni: egy betonteknő 
volt térkővel, aszfalttal. Megkérdezték, akkor mit tudnék támogatni. Így kezdődött 
az egész, és az eredménye, hogy valóban át lesz adva Budapestnek, a budapestiek-
nek egy olyan nagy közpark, amiben egyébként van egy stadion is. De minden nap 
használható maga az épület is. És ezen kívül még jó pár tízmilliárdot szerezve más 
célokra Ferencvárosnak, azt gondolom, hogy a lehető legjobb alkut kötöttem, amit 
a mai napig nem bánok.

9: A legújabb hír az volt, hogy a Lady Mrd nevű, Máltán bejegyzett jacht tulajdono-
sa, Szíjj László vállalkozó ellen per kezdődik, mert nem akar közterület-foglalási 
díjat fizetni, ami a kerülethez jönne be.
BK: Nincs még per, én szeretném elkerülni. Azt szeretném, ha fizetnének. Kértek 

minden tökéletesen, 
törvényesen, 

szabályszerűen 
zajlott, noha üvölt 

róla, hogy lopás
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közterület-foglalási engedélyt a területre, ahol elkezdték felújítani a Déli vasúti ösz-
szekötő hidat. A közterület-használatért előbb évi 300, majd kérelmükre „csak” 100 
millió forintot kellett volna fizetniük. Kérelmük benyújtása után, körülbelül egy 
hónap múlva a kormány úgy döntött, hogy a nemzetgazdasági érdekből kiemelt 
jelentőségű beruházásoknak nem kell a közterület-használatért pénzt fizetniük. Ezt 
hívták „lex Baranyinak”, de álszent módon nem a Szíjj-beruházáshoz kötötték. Maga 
Kocsis Máté, a választókerület – benne Ferencváros – fideszes parlamenti képvi-
selője terjesztette elő – a Református Kollégium újjáépítéséhez kötve. Biztos voltam 
benne, hogy ez nem a reformátusok építkezése miatt van, hiszen az befejeződik egy 
év alatt, hanem Szíjj László legalább három-négy évig tartó nagyberuházása miatt, 
amiért neki félmilliárdot vagy akár jóval többet is kellene fizetnie a kerületnek a 
beruházás végéig. Viszont azt elfelejtették, hogy a kormányhatározat szerint akkor 
ingyenes a közterület-használat, ha a beruházásban legalább 50 százaléknyi magyar 
költségvetési forrás van. Csakhogy a Déli összekötő híd 85 százalékban EU-forrásból 
újul meg, így nem tudunk eltekinteni a közterület-használati díjtól. És erre kaptam 
azt a csodálatos választ, hogy márpedig az hazai forrás, hiszen az EU-s pénzek ke-
resztülfolynak a magyar költségvetésen. Most itt tartunk.

9: Hogy érzi, mit tartanak fontosnak a kerületben élők? Van erre vonatkozó kutatás?
BK: Igen, a kampány alatt csináltunk egy nyilván nem reprezentatív, de elég sok em-
bert elérő online felmérést. Toronymagasan vezetett a köztisztaság, a közbiztonság, 
de nem voltak elhanyagolhatók a kulturális programok, a szabadidő eltöltése sem.  
A korrupció valahol a középmezőny tetején szerepelt.

9: Viszont örömmel látjuk, hogy lett a kerületnek kátyúzógépe.
BK: Még nincs, most fogjuk beszerezni. 
GF: Közbejött a járványhelyzet.
BK: Amikor elkezdődött a járvány, mindent átcsoportosítottunk, ami nem volt élet-
fontosságú, hogy ha védekezni kell, tesztelni stb., akkor legyen pénzünk, és akkor a 
kátyúzógép is kikerült a megvalósítandó tervek közül. Most került vissza, egyébként 
már beszereztük volna.

9: Négy év múlva lesznek ismét önkormányzati választások, mit lehet elvégezni 
négy év alatt?
GF: Én mindig négy évre vállaltam ezt a feladatot, azt, hogy a legjobb tudásom sze-
rint cselekszem. A városrehabilitációról például nem tudtam felmérni, hogy amit 
el szeretnék érni, száz évig fog-e tartani, vagy ötven is elegendő lesz. De ha el sem 
kezdjük, akkor nemhogy én, hanem az unokáink sem érnek a végére. Elkezdtük, de 
ennek a feladatnak még ebben a ciklusban sem lesz vége. 
BK: Ez a kormány nem szereti az önkormányzatokat. Szeret minden pénzt, min-
den forrást és minden valódi hatalmat a saját kezében tartani. 2012 óta üresíti ki az 
önkormányzatokat. Egyáltalán nem lepődnék meg, ha egyik napról a másikra az 
önkormányzatiság tartalmában megszűnne Magyarországon, ha formájában nem 
is fog. Ez azzal járhat, hogy ’24-ben az lesz az egyetlen valódi döntési mozgásterem, 
hogy milyen beszédet mondok majd március tizenötödikén. Másrészt Ferihez ha-
sonlóan én sem gondolkodom választási ciklusban: tiszta utcákat, tiszta közéletet 
ígértem, és ezek érdekében teszem a dolgomat nap mint nap. Ez azt jelenti, hogy a 
közpénzzel takarékosan bánjunk, ne menjen egyetlen forint közpénz se olyasmire, 
ami nem közcél. És ami nagyon fontos nekem, hogy ne lakjanak emberek olyan la-
kásban, ahol nincs vécé. Most még hétszáz ilyen lakás van a kerületben.

9: Ha ki kellene emelni valamit, amire a legbüszkébbek, ami a legnagyobb siker 
volt a polgármesterségük alatt, mi lenne az?
GF: Három dolgot tartok nagyon fontosnak. A 2000-es években évente 2 milliárdot 
fordítottunk a rehabilitációra saját pénzből, és ehhez jöttek az állami, az EU-s és a 
fővárosi pénzek. Évi 200 millió forint jutott a kultúrára, és 20 millió forintot fordí-
tottunk a testvérvárosokkal folytatott kapcsolatra. Emellett persze megcsináltuk az 

egészségügyet, az oktatást stb., de ezek 
voltak számomra a legfontosabb dolgok.
BK: Nekem csak egy évem van, vagy 
még annyi sincs, de a szívügyem a vé-
dett lakások programja: az, hogy magát 
az ötletet ilyen jól fogadták, és működ-
ni kezdhet. Nagy eredmény, mert valós 
segítség azoknak, akik a szűkös, hiányos 
állami ellátórendszerbe be se jutnak, 
vagy ha igen, a rossz körülmények miatt 
gyorsan visszakerülnek a bántalmazók-
hoz. Jó pár önkormányzat csatlakozik is 
a programhoz, bár nem mindenki any-
nyira lelkes, mint mi, hiszen ez plusz-
feladat, és nem is kicsi. 

Fontos emellett, hogy azok is, akik 
nem követik a politikát, tapasztalhatják, 
hogy zöldebb, tisztább utcákon tudnak 
a Ferencvárosban közlekedni, felújított, 
jó minőségű parkokba és játszóterekre 
vihetik a gyerekeiket, és ezáltal jobb itt 
élni. Büszke vagyok még nagyon arra, 
hogy a járvány első hulláma alatt pél-
daértékű volt az önkormányzati véde-
kezés. Nem voltunk felkészülve, nem 
volt rá precedens, de nagyon gyorsan 
mozdultunk, nagyon sok embernek tud-
tunk segíteni. Sikeres három hónap volt, 
bu da pesti szinten összehasonlítva is. 
Ezt Suzy (Döme Zsuzsa alpolgármester – a 
szerk.) szervezte, ő volt ennek a motorja.

9: Itt van a második hullám: hasonló 
módon fog működni a kerület, mint ta-
vasszal?
BK: Nem tudunk a kormányétól elté-
rő szabályozásokat alkalmazni. Folya-
matosan fertőtlenítjük az épületeinket, 
az ügyfélszolgálatainkat, bevezettük a 
germicidlámpák használatát, de nem 
mondhatom azt, hogy home office van, 
vagy hogy nem hívom össze a képvise-
lő-testületet.

9: A kormánysajtó egy helyen azt írta, 
hogy valójában Gegesy Ferenc vezeti a 
9. kerületet Baranyi Krisztina álnéven. 
Mit gondolnak erről?
GF: Marhaság. Egy tanácsadónak az a 
szerepe, hogy elmondja a véleményét 
erről-arról, de felelősség nélkül. Mert 
akármilyen szuper tanácsot adok, ha az 
nem válik be, akkor nem engem vesz-
nek elő, hanem a polgármester asz-
szonyt. Krisztina tehát a tanácsok egyi-
két-másikát megfogadja, másokat nem, 
és haladunk tovább. Nem akarom rész-
letezni, hogy miben nem értünk egyet, 
de tudnék olyat mondani.
BK: De például ebben a válaszban is 
egyetértünk.

Vágvölgyi B. András – 
Nagy Ildikó Emese

ha el sem kezdjük, akkor nemhogy én, 
hanem az unokáink sem érnek a végére
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KORLÁTOZOTT ÖNKORMÁNYZATOK 

PÉNZT NEM, CSAK FELADATOT 
KÜLD A KORMÁNY

Az Alaptörvény 2012-es szabályozásának eredménye a centralizáció irányába elmozduló 
önkormányzati rendszer, amely a helyhatóság funkcióinak jelentős csökkenésével, 

önállóságának korlátozásával j árt együtt. Vagyis az állam az „éjjeliőr” szerepét elhagyva aktívan 
beavatkozik a helyi és területi politikai és önkormányzati életbe.  

A dolog ferencvárosi vonatkozásait Reiner Roland alpolgármester világítja meg.

Amit az elmúlt szűk egy évben bizto-
san sikerült elérni, az az önkormányzat 
működésének komoly racionalizálása: 
korábban nagyon sok pénz ment el kü-
lönböző tanácsadói, kommunikációs, 
jogi stb. szerződésekre. Ezeket felül-
vizsgálta és jellemzően megszüntette a 
2019-ben alakult önkormányzat, igaz, 
jelenleg is foglalkoztatnak néhány ta-
nácsadót, de számuk – és költségük – 
eltörpül az előző ciklushoz képest. El-
kezdték a ferencvárosiak mindennapi 
életét alapvetően meghatározó rende-
letek felülvizsgálatát; a lakásrendeletről 
az itt élők már sokat hallottak, legutóbb 
a különböző zajrendeletek, a közösségi 
együttéléssel kapcsolatos és a szociális 

rendeletek vannak napirenden. A fe-
rencvárosiak mindennapi közérzetét 
alapvetően meghatározó pandémiás 
helyzet és a járvány kialakulása elleni 
védekezés ugyanakkor „elvitte” ennek 
az évnek a felét. Azokban a hónapok-
ban az önkormányzatnak minden 
energiáját felemésztette a koronavírus 
okozta helyzet kezelése – úgy, hogy az 
államtól kötelező feladatként megkap-
ták az önkormányzatok az idősek ellá-
tását, anélkül, hogy ehhez pluszeszköz 
vagy költségvetési forrás érkezett volna. 
Több ezer ember – az otthon maradás-
ra kért idősek – ellátását önkéntesek 
bevonásával tudta megoldani az önkor-
mányzat, de még így is közel 100 millió 
forintot kellett előteremteni rá. Menet 
közben kellett átcsoportosítani jellem-

zően felújítási pénzekből – így az önkormányzat saját épületei egy részének, egyes 
közterületi parkoknak a felújítása időben későbbre tolódik ugyan, de a rendkívüli 
helyzetben senki sem maradt ellátatlan, mindenkiről sikerült gondoskodni. Plusz 
bevétele az önkormányzatnak nem volt, viszont menet közben nehezítették to-
vább a kerület anyagi helyzetét kormányzati elvonások.

A kormányhivatalok megjelenésével az önkormányzatok kezéből kikerültek a 
hatósági feladatok. Ennek előnye pusztán az lehetne, hogy kevesebb dologgal kell 
foglalkozni, viszont a hatósági terület olyan ügy, ahol jó, ha az önkormányzatnak 
saját rálátása van arra – különösen az építési ügyekben –, hogy mi történik a kerü-
letben. Egészségesebb, és az önkormányzatiság elvének jobban megfelel, ha ezek 
az ügyek helyben dőlnek el.

Az önkormányzati törvény túlságosan szabályozza az önkormányzatokat, csor-
bítja a szuverenitásukat, és túl nagy teret enged az állami befolyásnak – mondta 
Reiner. Ez a folyamat – hogy az önkormányzattól hatásköröket és jogköröket vesz-
nek el – már régóta tart, és ebben az elmúlt év sem hozott változást. A jelenlegi 
ciklusban viszont kiemelkedik egy intézkedés. A kerületben megvalósítandó állami 
beruházásokat kiemelt kormányzati beruházásoknak minősítik, és legalább 50 szá-

menet közben kellett 
átcsoportosítani 

jellemzően felújítási 
pénzekből
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zalékos részt vállalnak a finanszírozásában, ugyanakkor – ilyen beruházásból jó pár 
van és jó pár lesz Ferencvárosban – a kormány megtiltotta, hogy közterület-fog-
lalási díjat szedjen az önkormányzat. A korábbi gyakorlat szerint az így beszedett 
díjat az önkormányzat arra tudta fordítani, hogy azoknak a helyben lakóknak a 
gondjait enyhítse, akik a leginkább megszenvedik az építkezések jelentette kör-
nyezeti terhelést. Amikor a kormány úgy döntött, hogy elveszi ezt a lehetőséget, 
egyértelművé vált – mondta Reiner –, hogy ezt az intézkedést kimondottan Fe-
rencvárosra szabták.

A mai modern államokban a szubszidiaritás a hatalom korlátozásának és a be-
avatkozás felügyeletének az elve, amelyet a maastrichti szerződés emelt be az Eu-
rópai Unió Alapszerződésébe (5. cikk (1) bekezdés). A szubszidiaritás elve a decent-
ralizációval kiegészülve az Európai Unió alapelveivé váltak. 

Ilyen jellegű napi gyakorlatról viszont aligha beszélhetünk – szögezi le az al-
polgármester. Nagyon kevés olyan uniós forrás van, amelyre az önkormányzatok 
közvetlenül tudnának pályázni, az uniós pénzek jellemzően a kormányzaton ke-

az önkormányzati törvény túlságosan 
szabályozza az önkormányzatokat, 

csorbítja a szuverenitásukat, és túl nagy 
teret enged az állami befolyásnak

Ezt a cikket az                          készítette
Az atlatszo.hu nonprofit szervezet: ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmara-
dását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal vagy havi előfizetéssel. 
Részletek: atlatszo.hu/tamogatom
Bankszámlaszám: 12011265-01424900-00100007

MIÉRT FIDESZ-KEDVENC CÉG KÉSZÍTETTE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁT?

Ferencváros önkormányzata 2020 februárjában négy pályázótól kért ajánlatot a ke-
rület új weboldalának elkészítésére. Borbás Gabriella, a Kilencben az élet főszerkesz-
tője az Átlátszó által üzemeltetett KiMitTud közadatigénylő portálon keresztül kérte 
ki az önkormányzattól a szerződés dokumentációját.

Az iratok szerint négy meghívottból hárman jelentkeztek. A bírálóbizottság vé-
gül a legdrágább ajánlatot adó Appsters Kft.-t hirdette ki nyertesnek, azzal indokolva 
ezt, hogy „a cég jelentős referenciákkal rendelkezik”. 

Ez kétségtelen, hiszen az Appsters legnagyobb megrendelője az MTVA. De dol-
gozott már a cég a Terror Házának, a Városliget Zrt.-nek és több önkormányzatnak 
is. A vállalkozást 2010-ben jegyezte be Bognár Botond, Lozsádi Dániel és Nyírő And-
rás, az Index egykori alapító-főszerkesztője. A cég egyik ügyvezetője Bubla Áron, aki 
HÖK-elnökként érintett volt az ELTE jogi karának 2013-as gólyatáborában történt 
nemi erőszak eltussolásában.

Az Átlátszó megkérdezte Baranyi Krisztina polgármestert, hogy miért nem nyílt 
közbeszerzést írt ki az önkormányzat a munkára, miért az Appsters Kft.-vel szerződ-
tek, és nem tartja-e aggályosnak a cég hátterét. A polgármester azt mondta, gyorsan 
kellett az új honlap, mert az előző városvezetéstől örökölt weboldalhoz nem kaptak 
hozzáférést, és bár aggályosnak tartja az Appsters hátterét, főleg Bubla Áron múltját, 
amelyről előzetesen nem volt tudomása, ez a cég tűnt a legprofibb jelentkezőnek. 

„Attól tartok, hogy lehetetlen helyzetbe kerülnénk, ha kizárólag olyan céggel 
szerződnénk, amely semmilyen kormányzati vagy önkormányzati megbízást nem 
kapott az elmúlt tíz évben Magyarországon. Nem vagyok biztos abban, hogy kor-
rekt eljárás lett volna részemről, ha arra utasítom a bírálóbizottságot, ne hirdessen 
nyertesnek egy ilyen hátterű céget” – fogalmazott az Átlátszónak Baranyi Krisztina, 
aki azt is elmondta: még a magasabb ajánlati ár elfogadásával is rengeteg közpénzt 
spórolt meg az önkormányzat a korábbi fideszes városvezetés informatikai költeke-
zéséhez képest.

resztül érkeznek a helyi intézményekhez. 
A ke rület vezetői ugyanakkor bíznak 
abban, hogy ezen a területen a követke-
ző költségvetési ciklusban változás lesz, 
és európai uniós szinten megteremtik a 
lehetőségét annak, hogy bizonyos pro-
jekteket minél nagyobb arányban köz-
vetlenül tudjanak finanszírozni. 

Nincs semmiféle csodavárás, mind-
azonáltal elméletben arra is fel kell 
készülniük a kerület vezetőinek, ha – 
kormányváltás esetén – például újra 
önkormányzati hatáskörbe kerülne a 
kerületi oktatás és egészségügy. 

Mindkét területre igaz, hogy a fenn-
tartásra az önkormányzat most is költ, 
ha úgy tetszik, most sem hagyják ma-
gukra sem az oktatási, sem az egészség-
ügyi intézményeket Ferencvárosban. 
Ha megnövekednének a feladatok, és 
arányosan bővülne a rendelkezésre álló 
forrás, aligha ágálna ellene bárki is.

Az egyházi fennhatóság alatt folyó 
oktatási tevékenység alapvetően a de-
centralizációt erősíthetné, hiszen ön-
magában abban, hogy az egyházi isko-
lák gyakorlatilag állami feladatot látnak 
el, nincs semmi kivetnivaló. Ugyanak-
kor az nem szerencsés, hogy pozitívan 
vannak megkülönböztetve, amikor a 
finanszírozásra kerül a sor.

Harmincéves a magyarországi önkor-
mányzatiság: hogy mi változott ezalatt, 
mindenki a bőrén érzi. De mi változhat 
az önkormányzatisággal a következő – 
nem harminc, csupán – négy év során? 
Ha négyéves időtávban gondolkodunk, 
mindkét irányban lehet elmozdulás 
– véli az alpolgármester. Lehet, hogy 
folytatódik ezeknek a jogoknak a szű-
külési-szűkítési tendenciája, és még 
több állami átvételre kerül sor, hiszen 
arról is lehet már hallani, hogy az is-
kolák után az óvodák, bölcsődék ein-
standja következik. Ha viszont a poli-
tikai viszonyok 2022-ben alapvetően 
változnak meg, és egy olyan kormány-
zat kezébe kerül az irányítás, amely el-
kezd visszaadni jogokat az önkormány-
zatoknak, akkor sem lehet elégedetten 
hátradőlni: a visszakapott jogok csak 
akkor érvényesülhetnek, ha megfelelő 
finanszírozás is tud társulni hozzájuk.

Lovag Endre

az intézkedést 
kimondottan 

Ferencvárosra szabták
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KÖRKÉRDÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÁRTJAIHOZ 

ELMÚLT EGY ÉV

Két kérdést tettünk fel a kerületi önkormányzatban jelen lévő pártok helyi 
vezetőinek. Az egyik: hogyan értékeli Baranyi Krisztina polgármester 

egyéves vezetői munkáját? A másik: min kellene változtatnia a 
városvezetésnek, hogy sikeresebben működhessen az önkormányzat?

Árva Péter 
(Párbeszéd)
Még tanuljuk az együtt-
működést, kö zö sen.
A sikerhez a jelenleginél 

több időre van szükség egyeztetésekre, 
megbeszélésekre, a bizottsági mun-
kára.

Gyurákovics  
Andrea 
(Fidesz–KDNP)
Felfelé ível Baranyi 
Krisztina pályája az 

autoriter vezetés tekintetében: nem 
csak az ellenzékét, de saját támogató 
pártjait is leminősíti, butának nevezi 
időnként, kapkodás, fejetlenség ural-
kodik az önkormányzatnál. A káoszon 
az önkormányzati dolgozók képesek 
csak úrrá lenni kitartó munkával, ezért 
őket minden tisztelet megilleti.
Az önkormányzati működés javításá-
hoz mindenekelőtt a törvényes műkö-
dést kellene helyreállítani. Emellett az 
átláthatóságot, ami az egyik legfon-
tosabb kampányígérete volt Baranyi 
Krisztinának, de egyelőre az is maradt. 
Illetve az ehhez szükséges intézményi 
változtatásokat kellene mielőbb meg-
valósítani.

Szilágyi Zsolt 
Zoltán (Jobbik)
A járvány miatt kao-
tikusra sikeredett az 
elmúlt év. A polgármes-

teri hivatal kétségtelenül helytállt, de 
külön a polgármester munkáját nem 
tudom érdemben értékelni.
Az önkormányzat sikerességében a 
legfontosabb szerintem a kommuni-
káció, mind az önkormányzaton belül, 
mind a lakossággal. Ha mindenki tud 
mindenről, valószínűleg hamarabb 
megszületnek a jó megoldáok, így 
gyorsabbá válnak a döntések.

Torzsa Sándor 
(MSZP)
Pozitív polgármester 
asszony első évi mérlege, 
hiszen igen nehéz volt ez 

az év, és a tisztességes helytállás mellett 
arra is maradt energiája, hogy a fejlő-
dés szempontjából fontos ügyekben 
előrelépések történjenek.
Az önkormányzat sikeresebb működé-
séhez az embereket, a kerület polgárait 
kell még ennél is jobban bevonni a 
döntéshozatalba. Ehhez új intézménye-
ket is létre kell hozni, és minden erővel 
fejleszteni az „internetes állampolgári 
kezdeményezés” nevű programunkat.

Jancsó Andrea (Momentum)
Az első kérdésre a válaszom: 5-ös osztályzat, de kommunikáció kell 
minden fronton.
Amin legfőképp változtatni kellene a 9. kerületi önkormányzatnál, 
az a működés olajozottsága és a valós lakossági konzultáció.

Takács Máriusz 
(DK)
Határozott, konfliktus-
vállaló városvezetéssel 
indult az új ciklus, 

amelyben nagyra értékeltük a bátor ki-
állásokat és a programjainkban közös, 
új irányokat.
Előre fogja mozdítani az önkor-
mányzat működését az irodák, cégek 
és vezetők feladatainak tisztázása, 
újragondolása. Fontos, hogy elfogad-
ja az önkormányzat az új szervezeti 
és működési szabályzatát, és hogy 
meglegyen az átlátható, nyilvános 
gazdálkodás.

A FŐPOLGÁRMESTER AZ ATLÉTIKAI 
STADIONRÓL ÉS A GALVANI HÍDRÓL

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a földcsuszamlásszerű 2019. október 
13-i választás első évfordulóján rövid üzenetekkel kereste meg a kerületi lapokat. A 
9 magazin szép szavak helyett rövid városvezetői állásfoglalást kért a Ferencváros 
jövőjét hosszú távon leginkább befolyásoló két beruházással kapcsolatban.

Az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos, a főváros és a kormány közötti egyez-
ségnek köszönhetően az elkövetkező években 50 milliárd forint áramlik a budapesti 
egészségügyi ellátás fejlesztésére. Ebből a pénzből nemcsak fejlődni fognak a buda-
pesti egészségügyi alap- és szakellátás intézményei, de rövidülni is fognak a váró-
listák, például daganatos betegségre utaló gyanúval a betegek gyorsabban juthatnak 
majd a szűrővizsgálatokhoz. A 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésére is 
alkalmas komplexum a világverseny után a ferencvárosiak és minden budapesti 
előtt nyitva fog működni a továbbiakban. 

A Galvani híd megépítését csak azzal a feltétellel támogatta a Fővárosi Önkor-
mányzat, ha egyszerre szolgálja a belváros és a város egészének forgalomcsillapítá-
sát, az élhető város kialakítását. Mindez csak akkor lehetséges, ha nem városi autópá-
lyák létesülnek a Galvani hídhoz kapcsolódóan, hanem emberi léptékű, élhető városi 
főutak. A Fővárosi Önkormányzat szakmai vizsgálat alá vonta a Budapesti Fejlesztési 
Központ által kidolgozott pesti nyomvonal-alternatívákat. Ennek eredménye és az 
érintett lakosság véleménye alapján fogja kialakítani a főváros az álláspontját a híd 
pesti levezető úthálózatával kapcsolatban.

Karácsony Gergely főpolgármester
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MIT JELENT AZ 
ÖNKORMÁNYZATISÁG?

Amióta Ugocsa megye küldöttei kimondták, hogy „Ugocsa non coronat!”, vagyis 
ők nem hajlandók hozzájárulni a király megkoronázásához, különleges becsben 

áll az önkormányzatiság gondolata Magyarországon. Ez az eszme mindig 
a központi kormányzás kritikájaként jelent meg, és a gyakorlatban annak 

ellensúlyaként működött azokban a korszakokban, amikor erre lehetőség nyílt.

egymással a választók és az általuk választott helyi 
képviselők. 

E bibói gondolat jegyében jött létre a választási 
és az önkormányzati törvény a rendszerváltás ide-
jén. Ebben közös nevezőre jutott a rendszerváltás 
két legnagyobb pártja, az MDF és az SZDSZ. Ezért 
van tele az ország helyi önkormányzatokkal, és 
ezért lett Budapesten 23 kerületi önkormányzat. 
A hatalom ilyen mértékű feldarabolását az elmúlt 
évtizedekben sokan tévedésnek, gazdaságilag indo-
kolatlannak, romantikus, rendszerváltó illúziónak 
bélyegezték. A számos helyhatóságban megjelent 
kiskirályok, kliensek, hűbérurak láttán sokan visz-
szasírták a centralizációt. 

Ez azonban tévedés. Ma már sokan rájöttek, 
hogy érdemes megtanulni, hogyan kell működ-
tetni a demokráciát, mert az nem működik önma-
gától, a közügyek iránt érdeklődő állampolgárok 
nélkül. Ezt pedig hol máshol lehetne jobban elsajá-
títani, mint a demokratikus önkormányzatokban? 
Ott, ahol az emberek nem félnek elmondani a vé-
leményüket a kerület ügyeiről, és a képviselők oda-
figyelnek a szavukra. 

Bozóki András

Nem mintha az önkormányzat mindig progresszív 
lett volna, és a központi hatalom mindig retrográd. 
Olykor a „felvilágosult centrum” próbálta fejleszte-
ni az országot – II. József idején például közpon-
tilag bevezették a német államnyelvet, és előírták, 
hogy mindenki németül beszéljen –, s ilyenkor 
épp a megyék próbálták visszatartani a közpon-
tot a további radikális, modernizáló lépésektől. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia népei valószínűleg ne-
hezebben kommunikáltak volna egymással, ha leg-
alább a hadseregben megtanult német vezénysza-
vakat nem értette volna minden katonaviselt férfiú.

Az erős önkormányzatiság eszméje az ellenállá-
si jogból sarjadt, és idővel a magyar nemesi identi-
tás részévé vált. Az ország a története során folyton 
billegett a centralizáció és a decentralizáció eszméi 
között: a magyarok Bécs főhatalmával szemben de-
centralizálni akartak, de a nemzeti kisebbségekkel 
szemben fenn akarták tartani a Pestről irányított, 
egységes igazgatási és oktatási rendszert.

A 20. századi fasiszta és kommunista rendsze-
rek fájdalmas tapasztalata kellett ahhoz, hogy a 
demokraták felfigyeljenek az önkormányzati rend-
szer előnyeire, amelyek között első helyen állt a 
központi hatalommal szembeni ellensúly és az 
önkormányzat területén élő népesség bizalmának 
megszerzése. Erdei Ferenc és Bibó István önkor-
mányzatisággal kapcsolatos elképzelései nagy ha-
tással voltak az 1989–90-es rendszerváltás újdon-
sült demokrata politikusaira. 

Az egykori neves szociológus és a híres politikai 
gondolkodó úgy vélte, hogy a helyi hatalom nem 
azért fontos, hogy az aktuális kliensek, hűbérurak 
vagy párttitkárok ellenőrizhessék az állampolgáro-
kat, hanem épp ellenkezőleg: a polgárok ellenőriz-
hessék a hatalmat. Ha bármikor bemehetnek a pol-
gármesteri hivatalba, ha ismerik az önkormányzati 
képviselőket, akkor közös erővel, „a hozzáértő, dol-
gozó nép okos gyülekezetében” a lehető legjobb 
döntéseket hozhatják meg az embereket közvetle-
nül érintő kérdésekben. 

Bibó István mélyen hitt abban, hogy a hatalom 
humanizálható. Olyan emberléptékű közigazga-
tási reformban hitt, amely megvalósíthatja ezt a 
modellt. Távoli, központosított hatalmak könnyeb-
ben hoznak diktatórikus döntéseket, mint azok a 
közösségek, amelykben nap mint nap találkoznak 
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ZSÁKBAN FUTÁS, NEM 
LEPÉNYEVÉS

Még ma is képes vagyok magamban felidézni azt a szinte eufóriával határos örömöt, 
amit az őszi önkormányzati választások eredményhirdetése után éreztem. Mert bár 
másik kerületben lakom, de a magam számára sem igen tudtam volna elképzelni 
szimpatikusabb, energikusabb, felelősségteljesebb polgármestert, mint amilyennek 
Pikó Andrást vagy Baranyi Krisztinát láttam. És a Pikóban mindmostanáig nem is 
csalódtam.

Jó, simán lehet, hogy ma már Baranyi Krisztináról sem gondolok semmi súlyo-
san dehonesztálót, de a megválasztása után nem sokkal fájdalmas sikoly hagyta el aj-
kaimat. Akkor, amikor megtudtam, hogy kiegyezett Orbán Viktorral, és mint akinek 
a fogát húzzák, vonakodva, keményen alkudozva, jelentős csereértéket kiharcolva, 
de mégis elég gyorsan beleegyezett egy alsó hangon is 150 milliárdos atlétikai sta-
dion kerületi felépítésébe és mindabba, amivel egy ilyen Orbán által ide álmodott 
atlétikai világbajnokság jár.

Többé-kevésbé ismerem persze a szememben furcsa megegyezés mellett szóló 
érveket is – hogy keresztbe feküdni szinte lehetetlen lett volna, és hogy cserébe mi 
mindent kap a kerület jobb sorsra érdemes lakossága, azok is, akik sokkal egészsége-
sebb környezetre vágynak, és azok a szegényebbek is, akiknek már az is óriási előre-
lépés lenne, ha egyáltalán kicsit élhetőbb körülmények közé kerülnének. A Baranyi 
Krisztina által a beleegyezéséért cserébe kikötött tömbrehabilitációs, egészségügyi 
és tömegsportcsomag mintegy 20 milliárd forintnál állt meg, és olyasmiket tartal-
maz, ami a kerületnek létfontosságú, és amihez enélkül talán soha, talán csak sok-
sok év múlva lett volna elég anyagi ereje, pénze.

Nem sorolom most el, miféle szeret-
hető, támogatható, szükséges és elenged-
hetetlen elemekből áll ez a csomag, mert 
ezt a témát mélyebben ismerők talán 
még nálam is jobban tudják. Én csak két 
ellene szóló, kevésbé tényeken alapuló, a 
politikai realitásokkal talán kevésbé szá-
moló ellenérvet mondok.

Nem is annyira érvek ezek, csak ku-
sza ellenérzés, szájkeserűség.

Az első ilyen akadékoskodás erköl-
csi jellegű. Arról van szó, hogy valaki, 
aki egész politikai krédóját a stadion- és 
korrupcióellenességre építette, magát az 
Orbán-féle stadionmegalománia ellené-
ben határozta meg, szerintem nem tehe-
ti meg, hogy első országos visszhangot 
kiváltó döntésével mindjárt ezt az alap-
vetést kérdőjelezi meg.

A másik rossz érzésem, inkább előér-
zetem valamivel realistább ennél.

Mert rendben van, hogy a kerület je-
le néért és jövőjéért magát felelősnek érző 
polgármester a lehető legtöbb előnyt 
igyekszik kiharcolni a lakóknak – csak-
hogy Orbán Viktor a múltban már ezer-
féle dolgot és mindezek ellenkezőjét is 
megígérte. Azután az ígéreteit hol meg-
tartotta (főleg, ha fenyegetésről volt szó), 
hol meg letagadta, megszavaztatta ellene 
a 133 tagú, végtelenül gyáva és persze ál-
landó rettegésben tartott és/vagy csontig 
korrumpált fekete seregét, oszt jónapot.

Esetleg boldog Karácsonyt, ha már 
Budapestről van szó.

 Tardos János

nem is annyira érvek ezek, csak kusza
ellenérzés, szájkeserűség

ÖNKORMÁNYZAT
ÉS SAJTÓSZABADSÁG

Alig van a sajtószabadsághoz fogható demokratikus érték. De amíg a francia for-
radalom emberi jogi dokumentumának magasztos szavai „az ember legbecsesebb 
jogaként” határozzák meg a sajtószabadságot, addig a sajtószabadságról nagyjaink 
ragyogó elmével, veretesen, de rendszerint sötét tónusban szóltak: „(H)ol a beszéd 
korlátos, ott rab a nyelv s csak rabként szól.” (Széchenyi); „…(V)egyenek el mindent, csak szabad 

sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem; vagy nyomtatási 
szabadság, vagy a szabadság elnyomása. Ut közép itt nincs!” (Kossuth); „1.§ Gondolatait sajtó 
utján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti.” (1848. évi XVIII. törvénycikk); 
„Tudja Isten, egy darabig az forgott az eszemben, hogy nem szúrok meg többet a tollammal 

senkit. Sem hájas kanonokot, sem feudális 
pisztolyos urakat, senkit, de senkit… Mért le-
gyek én őrült spanyol Kisázsiában? Menjen 
minden visszafelé! Mikorára odaérünk, hogy 
ismét omnes Lutherani comburantur  – már 
én tán befejezem kis játékaimat.” „Már nem-
sokára gyanús lesz minden kinyomatott sor: 
nem lehet őszinte, mert le merték írni.” (Ady 
Endre). „Elég volt abból az ostobaságból, 
mely burzsoá specialitásoknak nyilvánította 
a szabadság történetileg kialakult technikai 
biztosítékait … melyeknél jobbat eddig senki 
nem talált … a szólás és sajtószabadságot.” 
(Bibó István)

a városi lapok, televíziók finanszírozását 
függetlenné lehet tenni
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És ma? A mai magyar közvélemény-
ben alig érezhető az a sajtószabadságot 
követelő szenvedély és indulat, amely 
Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Ady, Bibó, 
azaz ’48, ’18 és ’56 embereinek kebelét 
feszítette. Érthető ez, persze. Csak nem 
örvendetes.

A rossz gyakorlat

A név és a hely szinte mindegy. A jelen-
ség maga dermesztő. A Bácskai Napló 
című önkormányzati újság a tavaly őszi 
önkormányzati kampányban arról hí-
resült el, hogy az ellenzéki képviselők-
ről szándékosan elcsúfított fotosopolt 
fényképeket közölt. (A Bácskai Naplót ki-
adó Baja Marketing Kft.-t sajtóhírek sze-
rint korábban elmarasztalták, büntették 
hasonló csínyek miatt.)

A kirobbant botrányra a választá-
sok előtt a főszerkesztő „Olyan nincs, 
hogy képhamisítás!” című, támadó han-
gú jegyzetben reagált. Azután, már az 
önkormányzati választást követően, 
nem csak hogy bocsánatot kért a lapot 
ma is jegyző főszerkesztő, de a sajtó-
szabadság mellett immár bátran szót 
emelve, alázatos hangon fel is ajánlotta 
az új ellenzéki polgármesternek a tollát: 
„A kezdet biztató! A Bácskai Naplót az el-
múlt években, pláne választások idején 
rengeteg támadás érte, számon kérve a 
kiegyensúlyozott, objektív támogatást”, 
de most Baja új polgármestere béke-
jobbot kínált, és a sajtószabadság híve, 
szóval most már „ennek szellemében 
tevékenykedhet a szerkesztőség!”. Ha 
korábban sajnos nem lehetett a sajtósza-
badságot szolgálni, most, ugyanazokkal 
az erőkkel és a korábbira emlékeztető 
eszközökkel, a felidézett esetben havon-
ta kétszer 21 ezer példányban, igen.

Mindez akár baljós előrejelzője is 
lehet az Orbán Viktor majdani bukása 
utáni „szabad”, „demokratikus” és „szo-
lidáris” Magyarország viszonyainak. És 
nem csupán a sajtó tekintetében.

Az önkormányzati sajtó a mai Ma-
gyarországon, tisztelet a néhány kivé-
telnek, a mindenkori helyi hatalom 
szolgálóleánya. Lapjain mindenekelőtt 
alákérdezős interjúkat olvashatunk a pol-
gármesterrel, a politika helyi és rendsze-
rint unalmas további sztárjaival, beszá-
molókat a felújított gyalogátkelőkről és 
buszmegállókról, az iskolai, sportegyesü-
leti életről, a helyi érdekű vállalatok min-
dennapjairól. Mindezt szí ne sítik a polgá-
ri körökről és társulásokról, nyugdíjas- és 
nemzetiségi klubokról szóló, hason-
lóképpen ünnepi riportok, hangulatos 

portrék a városban vagy környékén élő vagy onnan elszármazott híres emberekről. 
És mindenekfelett – megnyerve a „ki tudja többször leírni a polgármester nevét és 
közölni a fényképét” versenyt – színes beszámolók a polgármester programjairól.

Mindazonáltal vannak pozitív jelek is. A demokratikus sajtó nem egyedüli köz-
lönye a közügyek nyilvános megvitatásának. A Fővárosi Önkormányzatnál most ké-
szítik elő az önkormányzati választások idején általam is javasolt petíciós jog életre 
keltését, ami, az ezzel kapcsolatos politikai veszélyeket vállalva, azt jelenti, hogy a 
közgyűlés köteles nyilvános vitában megtárgyalni a városi polgárok jelentős száma 
által fontosnak tartott és hatáskörébe tartozó ügyeket. 

Az önkormányzati sajtónak is eddig be nem teljesített küldetése, hogy teret ad-
jon a helyi közügyeknek, felületet biztosítson az éles közéleti vitáknak, szóljon a kul-
túráról. És persze az élet árnyoldalairól, nyomorról, bűnözésről, a környezet olykor 
ijesztő állapotáról, ugyancsak igazat mondjon.

Mit lehet tenni, mégis?

Nem igaz, hogy a Fidesz kétharmadának árnyékában nem tehetünk semmit a szabad 
sajtóért. Tévedés azt hinni, hogy a szabad sajtó küldetése az lenne, hogy – ellenkező 
előjellel – konkurense, azaz követője legyen az állami hecc- és revolversajtónak. Itt 
javaslatomat ismétlem, melyről tudom, hogy esélytelen, reménytelen, mert szem-
bemegy a napi rutinnal és félelmekkel. A helyenkénti (például a ferencvárosi) bátor 
kezdeményezésen túl a magyar városok, a vidék információs szabadsága érdekében 
azonnal cselekedni kellene úgy, hogy a jelenlegi struktúra megváltozzon. A városi 
lapok, televíziók finanszírozását függetlenné lehet tenni úgy, hogy az erre szolgáló 
jelentős pénzt akár a Szabad Városok Szövetsége valamiképpen közösen kezelné, a 
városi sajtótermékeket pedig például sajtóombudsman, illetve állampolgári bizott-
ságok ellenőrzésére bízná. Olyan helyzetet kellene vállalni – jól tudom, hogy ez il-
lúzió –, amelyben a helyi sajtó, közönségét szolgálva, a filozófiájában hozzá közeli 
helyi hatalmat bírálhatja, ellenőrizheti. Enélkül legalábbis nem kerülünk közelebb 
az óhajtott szabad Magyarországhoz. 

A demokrata, az alkotmányos ember mindig a sajtószabadság híve. Kétféle em-
ber viszont okkal tart a sajtószabadságtól: az első az olyan vezető, aki tudja vagy sejti 
saját alkalmatlanságát, a második pedig, aki, önbizalommal telve, ellenőrizetlen telj-
hatalomra vágyik, esetleg maga is lopni készül.

Majtényi László
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VITA A GALVANI HÍD LEVEZETŐ ÚTJÁRÓL

MINDENKI VESZÍTENI FOG

Javul a közlekedés a Galvani híddal, vagy valójában csak az orbáni olimpiai álmok 
kiszolgálásáról, esetleg egy oligarcha gigaprojektjének megtámogatásáról 

van szó? Folyik az egyeztetés a hídról levezető pesti úthálózatról; annak 
jártunk utána, ki merre látná szívesen a 2×2 sávos „városi sztrádát”.

Három éve zajlik a Galvani híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat tervezése. A híd több 
évtizede szerepel a fejlesztési elképzelésekben, de mégis csak 2015 után, a 2024-es 
olimpiai pályázattal került közel a megvalósításhoz. Nem is magában az új dunai 
átkelő, hanem az ahhoz vezető úthálózat terve az, amely elárulja, hogy valójában 
milyen célt szolgálna a fejlesztés. A meglévő koncepciók szerint ugyanis a Galvani 
híd által kijelölt körút a pesti oldalon a Könyves Kálmán körút és a belvárostól még 
távolabb álmodott Körvasút sori körút között biztosítaná a harántirányú közleke-
dést. A mostani tervek azonban azt jelentik, hogy a Kelenföldről, az M1/M7-es autó-
pálya felől érkező útvonal érinti a csepeli szigetcsúcsot, majd átérve Ferencvárosba, 
az Illatos úton haladva „lekanyarodik” a korábban tervezett körútról, és a Nagykő-
rösi úttól a Határ úton keresztül eléri az Üllői utat. Nem kell összeesküvés-elmélet 
ahhoz, hogy a tervekbe belelássuk: valójában az Észak-Csepelre, illetve a Kvassay 
hídhoz tervezett és továbbra is napirenden lévő olimpiai létesítményeket, valamint 
a Kopaszi-gátnál épülő lakóparkokat, a „Garancsi-lakótelepet” hivatottak összeköt-
ni – a Határ úti csomóponttól induló gyorsforgalmiba csatlakozva – a Liszt Ferenc 
repülőtérrel.

Az állami szervek 2017-ben pár hónap alatt lezavarták volna a tervezést, de a 
gyorsan felfutó civil tiltakozás miatt visszakoztak. Ugyanis kiderült, a Nagykőrösi út 
és az Üllői út közötti szakaszon a Ferencváros és Kispest határán húzódó Kiserdőben 
vezetnék az utat, több ezer fa kivágásával. Akkor visszavonulót fújt a programot ve-
zénylő Fürjes Balázs kormánybiztos, ám ez csak az egymást követő választási kam-

pányok idejére szólt: úgy tűnik, 2020 
végén dűlőre viszik az ügyet. Megindult 
a társadalmi egyeztetés a levezető utak 
Soroksári út és Üllői út közötti szaka-
száról: hat változat hatásait vizsgálták 
meg, ezek közül kettő vezetne a ren-
dező pályaudvar területén és az Ecseri 
úton, négy pedig a Határ út vonalában, 
a Kiserdő szélén. A hetedik lehetőség az, 
hogy a Soroksári úton túl nem építenek 
utat. 

Azt hihetnénk, hogy a „legjobb” meg-
oldással kecsegtető tervezési folyamat 
zajlik, de valójában az a tét, hogy az 
érintett lakóterületek közül melyik lesz 
a nagy vesztes, és melyek a „kisebb” 
vesztesek. Az új híddal több tízezer au-
tóst engednek rá Dél-Pestre (a hivatalos 
adatok szerint is napi 12 ezer autó vá-
lasztaná ezt az utat az M0-s helyett), ők 
pedig terhelni fogják az egész környék 
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közlekedését. Jelenleg az is biztosnak 
látszik, hogy a Kiserdő fáit valamilyen 
mértékben érinteni fogja az építkezés. 
Helyi oldalról sokszereplős játszmáról 
van szó, megpróbáltuk kideríteni, ki mit 
támogatna.

Baranyi Krisztina korábban is vilá-
gossá tette, hogy szükség van a Galvani 
hídra, mert ezzel lehet Ferencváros köz-
lekedési gondjait enyhíteni. Leszögezte 
ugyanakkor azt is, hogy ennek a célnak 
„nem beáldozható a város kevés zöldte-
rületéből egyetlen négyzetméter sem”. 
A mostani útvonalváltozatok közül a 
polgármester egyértelműen a Határ út 
mentén haladókat támogatja – derült ki 
azon a szeptemberi lakossági fórumon 
is, amelyen az Aszódi-lakótelepen és a 
József Attila-lakótelepen ( JALT) élőket 
tájékoztatták a tervekről. Baranyi Krisz-
tina szerint a ferencvárosi rendező pá-
lyaudvar területén vezetett útvonalak 
nemcsak sokkal drágábbak a többinél, 
hanem „olyan mértékben rontanák az 
Aszódi-lakótelepen és a JALT részén 
élők életminőségét, hogy én ezt nem tá-
mogatom”. 

 „Az Ecseri úti útvonalak elvetése 
után maradt négy változat azt eredmé-
nyezte, hogy elkezdődött a nyomvonal 
tologatása Ferencváros és Kispest között. 
Vagyis az, hogy egyik vagy másik kerü-
let lakóterületeihez haladjon közelebb 
az út. Ez konfliktust szül, miközben arra 
lenne szükség, hogy közös álláspontot 

alakítsunk ki” – jelentette ki Jancsó Andrea (Momentum), a leginkább érintett fe-
rencvárosi környék, a 12-es választókerület képviselője. Szerinte a legjobb megoldás 
lenne élni azzal a lehetőséggel, amit a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának határo-
zata tartalmaz: ha nincs megegyezés az érintett területeken élőkkel, a Galvani hídról 
levezető út megáll a Soroksári útnál. 

„A Határ út közelébe tervezett verziók közül akármelyik épül is meg, jelentősen 
rontani fogja a környéken lakók életminőségét, és biztos, hogy a Távíró utcaiak rosz-
szul járnak. Amennyiben a politika által favorizált Határ úti kéregalagút valósul meg, 
a Távíró utcaiak azzal számolhatnak, hogy az építkezés idejére megkapják a Határ út 
jelenlegi forgalmát, ideiglenesen odaterelve” – ezt már Mészáros Szilárd, a StadiOff 
csoportban tömörülő ferencvárosi civilek egyike állítja. „Egyértelmű, hogy nincs 
ideális megoldás, mert az egész ügy rákfenéje maga a híd, azt kellett volna támadni. 
Alkuk és kompromisszumok helyett következetes, elvhű politizálást várnánk a tavaly 
megválasztott fővárosi és kerületi vezetéstől.”

A szomszédos kispesti testület LMP-s képviselője, Ferenczi István szerint is ma-
gával a híddal van a legnagyobb baj. „Épüljön új híd a Dunán, de ne ott és ne úgy, 
ahogy jelenleg tervezik. A város lakott területein keresztül vezetett 2×2 sávos városi 
sztrádával kötnének össze autópályákat; álláspontunk szerint ezzel szemben az Al-
bertfalvai hídra lenne szükség, 2×1 forgalmi sávval” – mondja. A zöldpolitikus szerint 
nem reális és nem is fair az a terv, hogy az új híddal és utakkal a belváros forgalmát 
a külvárosokban élők életminőségének rovására csökkentenék. Amíg nem zárnak el 
meglévő kapacitásokat, az új út csak növeli az összforgalmat. Ferenczi szerint egy új 
híddal, illetve a többi fejlesztéssel a városrészek közötti kapcsolatokat és a városon 
belüli közösségi közlekedést kellene javítani.

Hiába a hároméves tervezés, az eredménnyel a civil tiltakozás elindítói is elége-
detlenek. „A jelenlegi nyomvonalváltozatok közül egyiket sem tudjuk támogatni” – 
jelentette ki a Kiserdővédők képviseletében Németh Krisztina. A decemberben Pro 
Urbe Ferencváros díjjal kitüntetett közösség „hangosította ki” még 2017-ben ezt az 
ügyet. A jelenlegi alternatívákból azt látják, hogy az Ecseri úti nyomvonallal kapcso-
latban a tervezők nem az ő 2018-as javaslatukat dolgozták ki (e szerint az útvonal 
a Gundel szakközépiskola mögött haladt volna), így a József Attila-lakótelep külső 
házaihoz nagyon közel vezetnék el az utat. A Határ úti lehetőségek közül a legesé-
lyesebb, kéregalagútban futó változatról pedig Németh Krisztina azt mondta, az ott 
élők egy részére nézve valójában ez a megoldás is katasztrofális lenne: az alagútba 
levezető szakaszon, illetve a kivezetésnél, az Üllői út előtti részen több száz méteren 
a felszínen haladna a négysávos út. 

Bár úgy tűnik, hamarosan eldől az úthálózat sorsa, a Wekerlei Társaskör Egyesü-
let az utolsó pillanatban még előállt egy új javaslattal. Azzal érvelnek, hogy a Nagy-
kőrösi út és az Üllői út között a legrövidebb úton kellene haladnia a nyomvonalnak, 
ezért a Kiserdő JALT felé eső oldalára, az Illatos-árok partjára tennék az utat, amely 

itt is kéregalagútban haladna. Ez lenne a nyolcadik verzió, ami egyelőre több kritikát 
kapott, mint támogatást: ugyanis ez is fakivágással járna, ráadásul a Távíró utcától 
alig 50 méterre kerülne. 

Úgy tűnik, nincs olyan változat, ami mindenkit kielégítene. A 9 magazin azonban 
úgy értesült, a háttérben az állami, a fővárosi és az érintett kerületi vezetők között 
kialakult a konszenzus: az Illatos úton, a felszínen, majd a Határ út alatt, kéregalag-
útban fog vezetni az új út.

Csepregi Botond
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FERENCVÁROS SIKERTÖRTÉNETE

LEPUSZTULT NEGYEDBŐL VIRÁGZÓ 
VÁROSRÉSZ

1997-ben költöztünk Ferencvárosba, így a kerület átépítése, fejlesztése a szemünk előtt 
zajlott. Sehol az országban ilyen mértékű megújulás nem történt, de a Ferencvárosban 

megvalósult városrehabilitáció világviszonylatban is párját ritkítja. A rehabilitáció 
első húsz évében negyedére csökkent a komfort nélküli lakások aránya, a zöldterületek 

mérete pedig a négyszeresére emelkedett a Középső-Ferencvárosban.

Az OTP A/4-es papírlapokon hirdette a lakásokat

A rendszerváltáskor Ferencvárosban 29 ezer, zömében leromlott állapotú bérlakás 
volt. A kerületben a ’80-as évek közepétől elindult egy három háztömböt érintő 
rehabilitáció, amely azonban rendkívül lassan haladt. Locsmándi Gábor városépí-
tész 2005-ös tanulmánya szerint Ferencváros kiürített telkein kezdetben tanácsi 
bérlakásokat terveztek építeni, ám a program hamarosan OTP-finanszírozású 
társasházi lakásépítéssé alakult. Az infrastruktúra javításának, cseréjének, az időle-
gesen vagy véglegesen elköltöztetettek számára biztosítandó lakások felújításának 
költségei ugyanis jelentősen megdrágították a programot. Az akkoriban monopol-
helyzetben lévő OTP számára ilyen feltételek mellett már nem volt vonzó finanszí-
rozóként részt venni ebben, ám az akkori viszonyok között nem utasíthatta vissza 
a ferencvárosi szerepvállalást. „Szocialista bankként” ugyanis bizonyos szociális 
jellegű feladatokat is el kellett látnia, és a szabad piacon csak egy részét értékesít-
hette a lakásoknak, amelyekre akkoriban még alacsony volt a kereslet. Marketing-

tevékenysége ennek dacára nem volt 
különösebben hatékony: A/4-es papír-
lapokon hirdette meg az eladni kívánt 
lakásokat. Végül a rendszerváltást köve-
tően ki is szállt.

 
A francia kapcsolat

 
Bernard Boclé építész-urbanista a rend-
szerváltás után jelentkezett az önkor-
mányzatnál egy Franciaországban már 
bevált fejlesztési tervvel. Megállapodás 
jött létre a francia és a magyar partnerek 
között Középső-Ferencváros felújításá-
ról. Megalakult a SEM IX vegyes gazda-
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sági társaság, amelyben a „francia OTP”, 
a CDC adta a fő szakmai hátteret.

„Két utat gondoltunk ki. Azokat a 
lakóházakat, amelyek nem akarnak ösz-
szedőlni és valamiféle építészeti értéket 
képviselnek, az önkormányzat nem adja 
el, a felújításukra kivitelezőket kere-
sünk. Lebontjuk viszont a menthetetlen 
épületeket, és eladjuk az üresen álló tel-
keket, amelyeken aztán magánberuhá-
zók húznak fel lakó- vagy irodaházakat” 
– idézte fel Gegesy Ferenc, Ferencváros 
volt polgármestere a kezdeteket egy 
konferencián.

A programba bevont épületek ki-
ürítését, bontását és felújítását az ön-
kormányzat végezte, a SEM IX feladata 
pedig az volt, hogy teljesíthető, átgon-
dolt terveket készítsen, koordinálja az 
egyidejűleg folyamatban lévő önkor-
mányzati és magánépítkezéseket, a 
zöldterületek kialakítását, utcák, köz-
művek felújítását, és végezze a lakások 
értékesítését, újabb telkek vásárlását. Az 
önkormányzat számára lényeges szem-
pont volt az értékőrzés: eladási tilalom 
alá vonták és felújították a műszakilag 
nagyon rossz állapotú, de az építésze-
tileg értékes épületeket, a lakásokat pe-
dig komfortosították. A városrendezési 
tervben megtartották a meglévő utca-
szerkezetet, de forgalomcsillapított ut-
cákat, felszín alatti parkolókat hoztak 
létre. A városrész zöldítése is fontos 
része volt a programnak: a lebontásra 
ítélt épülettömbök helyére parkokat, a 
felújított házak közé belső kerteket épí-
tettek. Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat adtak el vállalkozóknak, a 
befolyó vételárat pedig visszaforgatták 
a fejlesztési területre, így lehetőség nyílt 
közösségi intézmények – bölcsődék, 
óvodák, játszóterek – építésére is.

 
Egyénileg mindenki jobban járt

A ’80-as évek elején Középső-Ferenc-
város leginkább fizikai munkások és az 
alsó középosztály által lakott terület volt, 
rossz minőségű lakóépületekkel. A lakók 
egy része a rehabilitáció után már nem 
tért vissza, a helyükre jobb társadalmi 
helyzetűek érkeztek. Társadalomtudósok 
egy része e jelenséget kedvezően értékel-
te, hiszen a fejlesztések hatására fiatalok, 
családosok, illetve diplomások költöztek 
a kerületbe. Mások azonban úgy látták, 
a lakosságcsere a társadalmi sokszínűség 
csökkenéséhez vezetett, a meglévő szoci-
ális gondokat pedig a kerület így „áthe-
lyezte”, vagyis megoldás helyett csupán 
térbeli átrendeződés történt.

Azzal kapcsolatban, hogy elkerülhető lett volna-e a lakosságcsere, Gegesy Ferenc, 
aki a városrehabilitáció első húsz évében vezette a kerületet, lapunk kérdésére el-
mondta, mindenkinek felajánlották, hogy jobb minőségű, komfortos lakásba köl-
tözzön. Két-három lehetőséget is felkínált az önkormányzat; még a Dzsumbujból 
is volt, aki Ferenc körúti polgári lakásban kapott helyet. Voltak azonban olyanok 
is, akik inkább a pénzt választották, és nagyobb lakást vagy házat vásároltak belőle 
külső kerületekben vagy vidéken. „Tudunk olyan elköltözött idős néniről is, aki a 
gyerekeihez ment, és a kapott pénzből fel tudták újítani az immár közös lakást” – 
mutatott rá Gegesy. Az is igaz azonban – tette hozzá –, hogy egy idő után elfogytak 
Ferencvárosban a megvásárolható lakások, és a környező kerületekben tudott csak 
az önkormányzat cserelakást ajánlani. Ezek azonban – hangsúlyozta – mind kom-
fortos lakások voltak, a lakók tehát az önkormányzat jóvoltából minden esetben jobb 
körülmények közé kerültek. A rehabilitáció így nemcsak városfejlesztés, hanem va-
lójában szociális ak ció is volt.

A rehabilitáció első két évtizedének mérlegeként két olyan mutatót emelt ki a 
volt polgármester, amelyek magukért beszélnek. 1990-ben Középső-Ferencváros la-
kásállományának 61 százaléka volt félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakás. 
Ugyanez 2010-re 16 százalék alá esett. A másik mutató: Középső-Ferencvárosban a 
zöldterületek aránya 1990-ben 7 százalék volt, 2010-ben 27, és ha befejeződik a reha-
bilitációs program, akkor 37 százalék lesz.

 
A rehabilitáció az ingatlanpiacot is átrendezte

 
1989 és 2020 között Középső-Ferencvárosban az épületek bontása és felújítása során 
3000 rossz minőségű lakást számoltak fel, 1500-at újítottak fel, és mintegy 8000 új 
lakás épült. A rehabilitáció tehát robbanásszerű volt. Ilyen mértékű területátalakítás 
azonban elképzelhetetlen lett volna a magántőke részvétele nélkül. A ferencvárosi 
rehabilitáció sikere új helyzetet teremtett az ingatlanpiacon. A városrész távolabbi 
részein is megnőtt a fejlesztési nyomás, egyre több befektető jelentkezett ingatlan-
vásárlási és -építési szándékkal. Ehhez hozzájárultak a kormányzati lakáspolitika vál-
tozásai és a jelentősebb támogatások által keltett nagyobb lakásvásárlási kereslet is.

A ferencvárosi városrehabilitációt számos szervezet, köztük a FIABCI – az ingat-
lanfejlesztők nemzetközi szervezete – a 9. kerület Nagykörúton kívüli részének város-
megújítási munkálatai miatt 1998-ban a legmagasabb díjjal tüntette ki. Ferencváros 
rehabilitációjának kiemelkedő eredményei közül a legfontosabb, hogy a főváros egyik 
sűrűn beépült, lepusztulóban lévő területén új, vonzó lakókörnyezet jöhetett létre. 

 
Még 44 épület van hátra

A városrész átalakulása nem áll meg: a Vágóhíd utcában 65 ezer négyzetméteres la-
kópark épül 2300 lakással, várhatóan még idei átadással. (Hogy mindez azonban 
milyen áron és körülmények között történik – a vágóhídi műemlék épületek lerom-
bolásával –, arról következő számunkban olvashatnak.) A Balázs Béla utcában két új 
lakóház áll átadás előtt. Szintén ebben az évben tíz önkormányzati tulajdonú, felújí-
tott lakóépület – 248 lakással – alakul társasházzá. (A társasházzá alakulás – a kerületi 
rehabilitációs koncepció szerint – csak a felújítást követően történhet meg.) Emellett 
44 lakóépület vár még korszerűsítésre a kerület egészében, így 910 alacsony komfort-
fokozatú lakás újulhat még meg a következő években.

KULTUCCA: A RÁDAY 

A Ráday utca kultikussá válásához nagyjából tíz év kellett. A kilencvenes években – 
próbaképpen – egy rövid szakaszon díszburkolatot kapott az utca, amely ideköltö-
zésünk idején pont a házunkig tartott, így egy ideig még kerülgettük az építési göd-
röket. Elkészülte után azonban a változás hamar bekövetkezett. Az utcában köny-
vesboltok, éttermek, galériák és kiállítótermek nyíltak, nyáron pedig fesztiváloknak, 
szabadtéri programoknak adott helyet. A Ráday persze ennél is több, nyüzsgő kis-
város, ahol mindenki mindenkit ismer, és ahol ráköszön az emberre a kisboltjába 
igyekvő tulajdonos. Felújítása, kulturális újjáéledése vonzó lakóhellyé varázsolta a 
környéket, és egész Belső-Ferencváros vonzerejét növelte.

 GáspárSinger Anna
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ROMÁK A FERENCVÁROSBAN

AMIKOR EZER CIGÁNYNAK 
TAPSOLTAK A FRADI-PÁLYÁN

A romák ferencvárosi jelenlétéről kevés adat van az elmúlt évszázadokból. Az 
1867-ben megalapított Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálások során a 

nemzetiségi lakosok (németek, szlovákok, szerbek, ruténok stb.) számát kerületi 
szinten is pontosan kimutatta, ám mivel a kisebbségi hovatartozást a beszélt 

nyelvekhez kapcsolta, a budapesti cigányok pedig jobbára csak magyarul 
beszéltek, őket nem tekintette nemzetiségnek, így nyilvántartásba se kerültek. 

Persze nem csak a statisztikai adatsorok-
ból lehet kiindulni. A mai Kinizsi és Ló-
nyay utca sarkán található épület helyén 
állt egyszintes lakóházban élt a 19. század 
első évtizedeinek legjelentősebb muzsi-
kusa, a reformkor ünnepelt zeneszerzője 
és hegedűművésze, az 1764-ben született 
Bihari János. Ma tekintélyes méretű em-
léktábla őrzi a nevét. Az első magyar ze-
nei stílus, a verbunkos atyja, az arisztok-
rácia ünnepelt kedvence 1801-ben köl-

tözött Pestre. Bihari muzsikáját Beetho-
ven, Liszt és Erkel is csodálattal hallgatta. 
A Liszt, Erkel és Berlioz által világhírűvé 
tett Rákóczi-induló szerzőségét is sokan 
Biharihoz kötik, de mivel hangjegyírás-
ban nem jeleskedett, az első fennmaradt 
nyomtatott kottán nem az ő neve szere-
pel. Nyolcvannégy zenemű maradt fenn 
tőle kortársai lejegyzésében. 

Szintén zenész a Ferencváros másik 
legendás alakja, a száz évvel később élt 

Rácz Laci. Tízéves korától játszott apja 
zenekarában, mellyel bejárta a világot 
Szentpétervártól Londonig. Legismer-
tebb szerzeménye a Lehullott a rezgő nyár
fa ezüst színű levele, de több tucat ma gyar 
nóta és verbunkos maradt fönn életmű-
véből.

Rácz Lacihoz és a Ferencvároshoz, 
egész pontosan a Fradi-pályához köthető 
a 20. század elejének legnagyszabásúbb 
magyar koncertje is. 1930. május 29-én 

több mint ezer cigányzenész lépett fel 
22 ezres közönség előtt az Üllői úti stadi-
onban. A nézősereg soraiban megjelent 
Lehár Ferenc, az amerikai és az olasz kö-
vet, a svájci konzul, a belga, francia, né-
met követség képviselői. A jegyek nagy 
része elővételben elkelt, s meglehetősen 
borsos áruk miatt a pályán kívül is nagy 
tömeg hallgatta az eseményt. A lapok ki-
vétel nélkül méltatták a rendezvényt, Az 
Est hasábjain Móricz Zsigmond emléke-
zett meg a nótadélutánról.

A Ferencvárosban élt Péli Tamás fes-
tőművész, aki íróként és országgyűlési 
képviselőként is ismert volt. A nemzet-
közi sikereket is elérő, nagy méretű fal-
festményeiről és pannóiról ismert mű-
vész tragikusan korán, 46 évesen hunyt 
el 1994-ben. 2001-ben Ferencváros dísz-
polgárává avatták. A Lónyay utca 13/b 
számú ház falán domborműves emlék-
tábla idézi meg Péli művészetét.

jóllehet a helyi 
nyomortelepek 

megszűntek, a romák 
helyzete itt sem jobb, 

mint bárhol másutt 
az országban
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Persze nem csak művészettel foglal-
koztak a ferencvárosi cigányok, többsé-
gük sorsa a kemény munkáról és a nél-
külözésről szólt. Nagyobb részük mező-
gazdasági, majd az iparosodás fellendülé-
sével gyári munkások közül került ki. Az 
ő személyes történeteik nemigen marad-
tak fönn az annalesekben. 

Ferencváros a század végére az egyik 
legvirágzóbb fővárosi kerületté vált, a 20. 
század elején azonban már óriási gondot 
jelentett a lakáshelyzet. Az első világhá-
ború és következményei Ferencvároson 
is súlyos nyomot hagytak. A hadirok-
kantak és hadifogságból visszaérkező 
katonák, az elcsatolt területekről érkező 
családok, állásvesztett munkások töme-
geinek megjelenésével nyomornegyedek 
alakultak ki elsősorban a Külső-Ferenc-
városban. A világháborús barakk-kór-
házakból jött létre ebben az időszakban 
több szegénytelep is, a legismertebb és 
leghírhedtebb a Mária Valéria-telep volt. 
Az ötvenes évekre a Középső-Ferencvá-

rosban, sőt, a Belső-Ferencváros egyes 
utcáiban is megjelentek a nyomorgócok. 

A felszámolt telepek lakóinak és a 
Budapestre özönlő munkanélkülieknek 
építették 1937-ben a később Dzsumbuj 
néven hírhedtté vált szükséglakástelepet. 
Aki tehette, elmenekült a kilátástalan kö-
rülmények közül. A három nagy házból 
álló épületegyüttest csaknem tíz év alatt, 
2015-re bontották le teljesen. Az ott élők 
fele volt cigány.

A hetvenes évekre a fővárosi roma 
lakosság száma a vidékről bejáró cigány 
munkásokkal elérte a hatvanezret. (Ekko-
riban a munkaképes korú cigány férfiak 
85 százalékának volt munkája. Összeha-
sonlításképp: a nem cigány férfiaknál ez 
az arány 88 százalék volt.) Az egész város 
területén ekkor 5270 lakásban laktak ci-
gány családok, többségük még a nem ci-
gány szegények háztartásainál is sokkal 
rosszabb lakáskörülmények között.

1985-től drasztikusan megemelked-
tek a lakásbérleti díjak, ami a cigányokat 

azért is jobban sújtotta, mert a fokozato-
san leépülő ipar, majd a rendszerváltás-
sal járó tömeges munkahelyvesztés első 
áldozatai is ők lettek. (Szemléletes adat, 
hogy 1990-ben Ferencváros 33 ezer la-
kásából csaknem 30 ezer állami bérlakás 
volt.) Az elöregedett Belső-Ferencváros 
kihalt házaiba sok lakbérgondokkal küz-
dő cigány költözött. A 90-es évek első 
felére a legrosszabb állapotú házakban 
60-80 százalék is lehetett a roma lakók 
aránya. Tulajdonképpen cigánytelepek 
alakultak ki belvárosi környezetben, pél-
dául a Ferenc tér környékén. 

Az 1980-as évek közepén indult a 9. 
kerületi lakásrehabilitáció. A fejlesztések 
legintenzívebb szakasza a kilencvenes 
évek elejétől a kétezres évek elejéig tar-
tott. A mérleg vegyes. Az egyik oldalon a 
megszépülő, fejlődő kerület, a másik ol-
dalon a még nagyobb nyomorba kerülő, 
sokszor hajléktalanná váló családok és 
a szegregáció áttelepítése máshová. Jel-
lemző volt, hogy másik kerületben vásá-
roltak a kiköltöztetett lakóknak ugyan-
olyan rossz lakásokat, mint amilyenben 
korábban laktak. Volt példa arra is, hogy 
kistelepülésen vásároltak ingatlant, vagy 
pénzt adtak a családoknak, amiből csak 
Budapesten kívülre tudtak költözni, 
ahol munka sem volt. Később a dzsent-
rifikációs folyamatok révén szorultak 
ki sokan, vagy a lakásmaffia áldozataivá 
váltak. A rehabilitáció több ezer embert 
érintett, köztük rengeteg romát. Ferenc-
városban 1990-től 2001-ig korábban 
nem látott méretű lakosságszám-csök-
kenés zajlott le, több mint tizenötezerrel 
kevesebben éltek az ezredfordulón a ke-
rületben, mint tíz évvel korábban.

Napjainkban Ferencvárosnak van a 
negyedik legnépesebb számú roma kö-
zössége a fővárosban, s jóllehet a helyi 
nyomortelepek megszűntek, a romák 
helyzete itt sem jobb, mint bárhol másutt 
az országban. Biztató fejlemény, hogy a 
Belső- és Középső-Ferencvárosban sok 
segítő civil szervezet működik, amelyek-
kel az önkormányzat felvette a kapcsola-
tot az óvodai és iskolai fejlesztőprogra-
mok, előkészítő foglalkozások sikeressé-
ge érdekében. Ezenkívül rengeteg roma 
kulturális szereplő van Ferencvárosban, 
például az egyik legnevesebb roma szín-
házi társulat is itt működik. A művészek-
kel, kulturális területen működő civilek-
kel is szorosabb együttműködést épít az 
önkormányzat. A képviselő-testület ve-
zető pozíciójában olyan személy is van, 
aki tíz évet dolgozott iskolás cigány gye-
rekek között az ország legszegényebb 
régiójában.

Sárközi Gábor
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ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS HELYSZÍNEK

PÁRHUZAMOS UNIVERZUM

A Ráday utcától a KultúrOsztagig és vissza: helyek „Budapest 
kulturális negyedében”, a 9. kerületben. 
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A kiindulási pont az a szerencsés helyzet, 
hogy itt találhatók Budapest és az ország 
kulturális életének olyan központjai, 
mint a Nemzeti Színház, a Művészetek 
Palotája, az Iparművészeti Múzeum, a 
Páva utcai Holokauszt Emlékközpont, a 
Trafó, a Budapest Music Center, a Buda-
pest Park, no meg a Ráday, „a” kulturá-
lis főutca. Ferencvárost mint Budapest 
kulturális negyedét fogalmazza meg az 
önkormányzat gazdasági programja is, 
amely részletesen taglalja a kulturális 
koncepciót. 

Ha már kiindulási pont: egy kelle-
mes késő délutáni órán ez épp lehet a 
Ráday, ami ilyenkor mutatja a legszebb 
arcát. Ilyenkor errefelé 2020-at írunk, 
egészen a Kálvintól föl a Nagykörútig, 
ahol aztán – snitt.

Mert idáig tart a csillogás és ragyo-
gás, a hangulatos vendéglátóhelyekkel, 
galériákkal, klubokkal, a Rádayból nyí-

ló Török Pál utcai Pinceszínházzal. Ami 
„befogadó” színházként működik, mi-
lyen jó is ezt kimondani: a „kirekesztő” 
ellentéteként.

A Mester utca már időutazás. Rögtön 
az elején, az önkormányzati fenntartá-
sú Mester Galéria ajtaján kézzel írt cetli 
adja hírül: 2020. augusztus 24-étől mű-
szaki okok miatt határozatlan ideig zár-
va tart. „Fontos, hogy a rendelkezésre 
álló szervezői háttérre építve ne csak az 
iskolások, hanem a művészeti élet széle-
sebb közönsége számára is színvonalas 
programokkal bővítsük programkíná-

latát” – írja az önkormányzati program. 
A vezérfonal jó, és itt nem fenyeget a ló 
túlfelére átesés veszélye. A magaskultú-
rának is csak akkor van értelme, ha nem 
társulnak hozzá eltartott kisujjak.

Zötyög, zörög, hörög, nem csilingel 
közben a villamos. Jön a Haller utca, és 
vele az FMK, a Ferencvárosi Művelődési 
Központ, ami költségvetési szerv, mél-
tó feladattal: a hozzá tartozó intézmé-
nyekkel együtt ellátni az önkormányzat 
közművelődési és kulturális életének 
szervezését. Mert a kultúra olyan, mint 
a szépség: hiába belülről fakad, fenn is 
kell tartani. 

Meghatározó pontnál járunk: az 
intézmény évente több mint 1500 kö-
zösségi, kulturális, civil, művészeti ese-
ményt szervez, illetve fogad be. Az FMK 
a Haller utcai központi intézményből és 
számos tagintézményből áll, úgymint 
Dési Huber István Művelődési Ház, Fe-

a kultúra olyan, mint a 
szépség: hiába belülről 

fakad, fenn is kell 
tartani
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rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 
Ferencvárosi Pincegaléria, József Attila 
Emlékhely, József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Ház, Pinceszínház, 9.Tv, vala-
mint fej, tor és potroh. 

Ennek a soklábú entitásnak a magja 
1964-ben úttörőháznak indult, művelő-
dési központnak 1989-ben minősítették 
át. De hiába a 2000 négyzetméternyi 
hasznos alapterület, a 300 fős színház-
terem, 100 fős nagyelőadó kisszínpad-
dal, szalonterem 50–70 férőhellyel, tor-
naterem, három klubszoba és közösségi 
tér, meg az, hogy az elmúlt évtizedek-
ben az épületet több alkalommal is fel-
újították (legutóbb 2015-ben), a mai kor 
kulturális, közösségi terekkel szemben 
támasztott követelményeinek már nem 
igazán felel meg.

A fizetős tanfolyamokon túl a ház té-
rítési díj nélkül befogad rengeteg prog-
ramot, egész egyesületeket, a bridzs-
klubtól a macskabarátokon át a roma 
táncházig. Ezek persze a jó dolgok. Hi-
szen annyi minden van.

Egy párhuzamos univerzumban meg 
annyi minden nincs. Igaz, megeshet, 
hogy ott a rendszerváltás sem történt 
meg, önkormányzatok sincsenek, csak 
tanácstalan tanácsok, mert kultúrpoli-
tika, az azért akad. Így nem csoda, ha a 
híres-hírhedt 3T – tűrt, tiltott, támoga-
tott – ismét előkerül. Mándoki halkan 
Ákos-dalokat dúdol, az aluljáróban az ut-
cazenész csökkentett rezsire gyűjt. 

Persze mindez nem a Ferencváros. 
Tán még nem is Magyarország, hanem 
valóban csak disztópia. 

Idén nyílt egy új közösségi tér pél-
dául az Aszódi utcai lakótelepen, a 
KultúrOsztag. Kis helyiség, ami arra 
vár, hogy a közösségi megbeszélése-

ken, klubokon túl más programokkal is 
megteljen. Egy kiállítás most is látható 
benne (Mészáros Gábor: Lakótelepi pil-
lanatok), és a pandémiás veszélyhelyzet 
idején itt is elkezdődtek a tanoda jellegű 
foglalkozások.

A Toronyház utcai Közösségi Ház 
felújítására 2019-ben 400 millió forin-
tot ítélt meg az Országgyűlés, amit az 
önkormányzat a belső akadálymente-
sítésre, a mosdók és belső nyílászárók 
cseréjére, modern színpadtechnikára és 
a művelődési ház tetején kávézó kiala-
kítására használt volna fel – csakhogy 
ezt a forrást 2020 áprilisában a járvány-
helyzetre hivatkozással visszavonták.

A keretesben olvasható közvéle-
mény-kutatás adatai a másik oldalról 
nézve is értelmezhetők. Az, hogy 30 
százalék volt már a József Attila Em-
lékhelyen, a Gát u. 3.-ban, egyben az 
is jelenti, hogy 70 százalék meg nem, 
és ebben a 70-ben azok is benne van-
nak, akik konkrétan soha nem men-
nek. Seh’á. (A válaszadók egyharmada 
mondta azt, hogy szinte soha nem vesz 
részt kerületen belüli kulturális progra-
mokon.) Az ő szempontjukból igazából 
mindegy is, hogy markánsabb kultu-
rális szereplővé alakítható-e az emlék-
hely. Pedig az élménykiállítás szín-
vonalas és modern, ebből kifolyólag 
mentes a korabeli hangulattól, viszont 
kicsi. Megnövelni nincs sok lehetőség – 
hacsak nem pincefelújítással –, hiszen 
az uniós támogatás kritériumrendszere 
miatt még évekig nem lehetséges bőví-
teni a területét. 

Ahhoz, hogy a hagyományosan a 
családoknak, az időseknek és a diákok-
nak szóló programok mellett a fiatalok 
és a felnőtt korosztály számára is tudjon 
a kerület vonzó kulturális kínálatot nyúj-
tani, a kulturális élet színtereit is tágítani 
kell: a galériákon, színházakon, közmű-
velődési intézményeken túl a kulturális 
koncepció az utcákra, terekre is épít.

„A kultúra mindenkié” gondolat je-
gyében a kerület olyan új hagyomá-
nyokat kíván teremteni, mint az utca-
színház, az utcazenei fesztivál, az előző 
lapszámunkban részletesen bemutatott 
public art köztéri kiállítás vagy az óriás-
plakát-kiállítás.

A Kinizsi utcában működött régen a le-
gendás Kultiplex, ahonnan a Tilos Rádió 
mellett számos mára már „befutott” un-
derground kezdeményezés indult útjá-
ra. Ezt a szellemiséget vinné tovább egy 
leendő civil inkubátorház, ami egyelő-
re még csak ötlet, de ha megvalósul, jó 
lehetőséget adhat kiemelkedni az állott 
világból.

a galériákon, 
színházakon, 

közművelődési 
intézményeken túl a 
kulturális koncepció 

az utcákra, terekre 
is épít

MIT SZERETNEK A FERENCVÁROSIAK? 

Egy 2016-os közvélemény-kutatás szerint a 9. kerületi lakosok körében a három 
legnépszerűbb szabadidős tevékenység a számítógépezés, az internetezés (86,51%), 
a könyv-, napilap-, hetilap- és folyóirat-olvasás (85,34%) és a tévézés (84,90%) volt.  
Színházat, komolyzenei koncertet és múzeumot 69,50, mozit 66,13% említett.

A kerületben található kulturális intézményekben járt már a válaszadók többsége: 
a Művészetek Palotájában a válaszadók 71,4%-a, a Bálnában 66,1%, az Iparművészeti 
Múzeumban 57,5%, a Nemzeti Színházban 66,4% járt már, míg a Ferencvárosi Mű-
velődési Központban a válaszadók közel fele, 49%, a József Attila Emlékhelyen 30%.
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Lehetne a maszk provokáció – de akkor 
minek nevezzem Márai művét, A kassai 
polgárokat? A darab nagyon leegyszerű-
sítve arról szól, hogy a nádor erőszakkal 
akarja elfoglalni a várost, amely igazsága 
tudatában fegyverrel védekezik ellene, 
és győz. Az előadás végén a nézők üte-
mesen tapsoltak a játszó személyeknek, 
köztük Rátóti Zoltánnak, aki civilben an-
nak a kuratóriumnak a tagja, amely ép-
pen erőszakkal foglalja el az egyetemet, 

amelynek polgárai igazságuk tudatában, 
tehetségük és kreativitásuk fegyverével 
védekeznek ellene.

Tudom, hogy a színész nem a saját 
személyében áll a színpadon, mégis eltű-
nődtem az SZFE-emblémás maszk alatt: 
vajon mit gondol Rátóti Zoltán színész 
és kuratóriumi tag, amikor a színpadon 
azt hallgatja Blaskó Pétertől: „Ómodénak 
úgy kell ez a város, mint a megszállott 
szerelmesnek a megkívánt szerető teste. 
Hálni akar a várossal, érinteni akarja, le 

akarja teperni. S ha védekezik, tűzzel és 
vassal akarja megsemmisíteni. Pusztul-
jon el, ha nem lehet az övé. Ezt a várost 
akarja. Öreg már és mohó, mert nincs 
sok ideje.”

Mire gondol ezalatt Vidnyánszky 
kuratóriumi elnök tőlem egy méterre? 
Odasandítok, és csak a rezzenetlen te-
kintetét látom a fekete maszkja fölött, 
amint a színpadot nézi. Nem követi a 
színészek mozgását; amikor az előadás 

vége felé a nézőteret a Soroksári úttól el-
választó körfüggönyt a rendezői koncep-
ció szerint elhúzzák, ezzel kényszerítve a 
közönséget, hogy itt és most értsen meg 
az előadásból minden mondatot, a nyi-
tott erkélyről beszélő színészre sem néz 
fel. Külön előadás fut az orra előtt, arra 
mered magába fordulva. Vagy talán így 
szokott figyelni, ki tudja?

Vajon miféle színházvezetői koncep-
ciótól hajtva került ez a darab a Nemze-
tibe? Szabó K. István, a rendező augusz-

tusban a Gyulai Várszínházzal és a Nem-
zeti társulatával közösen hozta létre az 
előadást. Valakinek az azóta eltelt időben 
tudnia kellett arról, hogy ebben a műben 
nemcsak a művészi tehetséggel sújtott 
kőfaragó szerelmi drámája van megír-
va a maga Lolita-történetével, hanem 
a polgári öntudat harca is az önkény, a 
kényszer, a hatalom, az uralkodói akarat 
ellen. János mester (Rátóti) hiába szaval-
ja a darab elején: „a művész dolga, hogy 
műhelyében és műve közelében marad-
jon, mikor reng a világ”, mégis az ő vésője 
kandikál ki Ómodé szívéből. Mert János 
mester számára eljön az a pillanat, ami-
kor a szabad polgári öntudat, a jogosnak 
tartott bosszú, a darab során oly sokat 
emlegetett jog és lelkiismeret felülírja 
a művészi begubózás programját, és ha 
mindent elveszít, a polgárinak mondott 
szabadságát már nem adná oda.

Az előadás tiszta mondanivalója, 
pontos fogalmazása, artisztikusan meg-
komponált képei után fel nem fogha-
tom, hogyan jut eszébe Rátóti Zoltán-

nak János mester átizzadt jelmezét az 
öltözője fogasán hagyván megszöve-
gezni saját személyes levelét az SZFE-t 
védő egyetemi polgároknak. Hogy ké-
pes „fedősztorinak” nevezni a tiltakozók 
jogos indulatát, harcát az egyetemi au-
tonómiáért, kormánybuktató szándékot 
vizionálni, és neheztelni, hogy „nagyon 
sok kollégát átvertek, megtévesztettek, 
ezzel bevonva őket a tüntetéssorozatba” 

– mintha mindazoknak, akik „bevonód-
tak”, nem lehetne joguk és lelkiismere-
tük a polgári szabadságuk védelmében 
művészi vésőt döfni Ómodé szívébe.

A bemutató másnapján, miközben 
a nézők bementek az épületbe, SZFE-s 
diákok álltak a Nemzeti Színház előtt, és 
egyenként mikrofonba mondták azokat 
a Márai-mondatokat, amelyeket a né-
zők majd mindjárt a színpadról fognak 
hallani. Vidnyánszky színházában Rátó-
ti kuratóriumi tagtól.

Sándor Erzsi

Márai Sándor: A kassai polgárok, rendező: 
Szabó K. István. Az évad első drámabemu-
tatója a Nemzeti Színházban.

NEMZETI: RÁTÓTI ÉS VIDNYÁNSZKY AZ SZFE-KURATÓRIUMBÓL

MIRŐL IS SZÓL 
A KASSAI POLGÁROK?

SZFE-s maszkban mentem a Nemzetibe premierre.  
Vidnyánszky egy méterre ült tőlem.

„Egyetlen fáklyával 
és egyetlen ember 

indulatával is fel lehet 
gyújtani a világot.” 

(Márai Sándor) 
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JEDERMANN: HELY A TITKOS ÉLETÜNKBEN

JEGYZŐKÖNYVEK, 
DZSESSZKONCERTEK 

Tulajdonosa szerint a Jedermann kocsma július közepe óta „folyamatos vegzálásnak” van 
kitéve a ferencvárosi közterület-felügyelet részéről. Utánanéztünk, miről van szó. 

Fotókat készítenek, dokumentálnak, he-
ten te ellenőrzik az engedélyeiket, és 
legújabban a coviddal összefüggésben 
elrendelt éjjel 11-es kötelező zárást is 
minduntalan ellenőrzik – panaszolta a 
Goethe Intézet épületében található, ám 
külön „kocsma-kulturális intézmény-
ként” működő Jedermann kávézó (Ráday 
58.) tulajdonosa a hely Facebook-oldalán. 
A minap zárva volt a kávézó, a személy-
zet takarított, de, mivel a zárva tábla nem 
volt kinn, jegyzőkönyvet vettek fel. Vajon 
mi lehet abban?

„Egy kivételes hely a városban. Nem 
minőséget szolgáltat, hanem kulturális 
élettér. A világ bármely metropoliszá-
ban lehetne. De mázlinkra itt van. Talán 
ez a zavarba ejtő” – írta az egyik törzs-
vendég. 

A sok támogató, tanácsot adó kom-
ment között az is kiderült, nem célja az 
önkormányzatnak a vendéglátósok ide-
gesítése. 

Inkább a tavaszi karantén idején a 
kormány által beígért gazdasági mentő-
csomagok, bértámogatások elmaradásá-
ból következő nehéz újraindulás, illetve 
a jelenlegi kaotikus járványügyi rende-
letek körüli stressz sújtja a helyi vállal-

kozókat, és a közterületesek sincsenek 
felkészítve kellőképpen a megváltozott 
helyzetre. Megtudtuk, hogy Baranyi 
Krisztina polgármesternek egyenesen 
a kedvenc helye a Jedermann. Döme 
Zsuzsanna alpolgármester hozzászólá-
sából pedig kiviláglott az is, hogy ha 
valami probléma adódik egy hellyel, 
azt a következő időszakban gyakrabban 
ellenőrzik. A Jedermann-nál az (idén 
ingyenes) teraszengedély meg nem ké-

rése volt ilyen, illetve érkezett lakossá-
gi bejelentés is, ahogy ez minden szó-
rakozóhellyel kapcsolatban gyakran 
megesik. A hivatal a dokumentáció sze-
rint mindig korrekten, a hely vegzálása 
nélkül válaszol, a közterületesek jelen-
tései pedig unalmasak, nincs szó össze-
esküvésről: „Szolgálati időnk során az 
eligazításban foglaltak szerint ellenőriz-

tük a Ráday utca 58. számnál található 
vendéglátóegységet ( Jedermann Kocs-
ma), amiről megállapítottuk, hogy zárva 
volt”, és hasonlók.

A közterületeseknek nincs lehető-
ségük kenőpénzszerzés céljából zaklat-
ni a helyeket, hiszen napi, elvégzendő 
feladatuk van, nem oda mennek, ahova 
eszükbe jut. Van, hogy a térfigyelő ka-
merát figyelők küldik ki őket a hely előtt 
az utcán italozó társaságok miatt.

Somlai János, a polgármesteri ka-
binet főnöke kérdésünkre telefonon 
elmondta azt is, hogy a közterület-fel-
ügyelők nem a legjobban képzett kom-
munikációs szakemberek, de a feszült 
járványügyi időszakra tekintettel ők is 
célcsoportja az önkormányzat által szer-
vezett érzékenyítő tréningeknek. Foko-
zott ellenőrzésről pedig egyelőre nincs 
szó. 

Minden jó, ha jó a vége alapon, aki 
csak ismeri a Jedermannt, örül, hogy a 
Hans Vliet holland dzsessztrombitás, 
egykori alapító által tíz éve itt elkezdett 
kulturális misszió folytatódni tud, még 
ha visszafogott körülmények között is. 
Jöhetnek a járvány miatt gazdaságilag 
és mentálisan leromlott állapotban lévő 
törzsvendégek regenerálódni, de a nap-
közben kávé mellett tanuló, környékbeli 
felsőoktatási intézményekbe járó diákok, 
a Goethe Intézet németóráit, illetve kul-
turális rendezvényeit kipihenő betérő 
vendégek, az esti romantikus vacsorá-
zók és a notórius koncerthallgatók is.  
S ha minden jól megy, még október-
ben fellépnek itt – bár korlátozott szá-
mú férőhellyel – olyan visszatérő és 
különleges zenészek, zenekarok, mint 
a Grencsó Friss Csoport, a elmúlt száz 
év minden budapesti slágerét ismerő 
Darvas Kristóf, az isteni helyi szellem, a 
Dresch Quartet, az Oláh Kálmán Sextet, 
a Baló István Projekt, a Mingus! Mingus! 
Mingus!, a Gáspár Károly Trió és a Szabó 
Gergő Trió.

Artner Sisso

a Hans Vliet holland 
dzsessztrombitás, egy-
kori alapító által tíz éve 
itt elkezdett kulturális 

misszió folytatódni tud
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Laposa borok Franzstadtban is kaphatók 
a Ráday 7. alatt található vinotékában. 
Modern és piacos termékek, mert a La-
posa gyerekek (Zsófi és Bence) modern 
és piacos gondolkozású fiatal borászok, 
akik nemcsak szép borokat készítenek 

és újhullámos gasztrót visznek a pin-
cénél és a felújított retró Hableányban 
Badacsonyban, ahol annó a szüleik há-
zasságot kötöttek, de igyekeznek életet 
lehelni Badacsonyba a szezon lecsengé-
se után is. 

Kultúrsokk volt e sorok írója szá-
mára, amikor jó pár éve egy őszi estén 
betévedve egy somlói pincébe, a nótá-
zó borászok, köztük idősb Laposa és 
egy hidrogénezett hajú fiatalember, aki 
a Kabaré kertvendéglőjében a „Tomor-
row belongs to me”-t éneklő karszalagos 
szőke náci kamasz hasonmása volt, azt 
a nótát énekelték, hogy „Horthy Miklós, 
ha bemegy a templomba, Leborul az oltár elé 
zokogva, Imádkozik az istennek magának, 
Legyen vége ennek a nagy csatának”.

A somlói danolásban az jelent meg, 
hogy a borászok zöme nem egyszerűen 
jobbos, de tradicionalista, aki mélyen 

hisz a jobbos ideológiai kiskáté összes 
premisszájában a hun eredettől a sza-
badkőműveseken át a háttérhatalmak 
világ-összesküvéséig és (tisztelet a kevés 
számú kivételnek), Szekszárdtól Tokajig 
gyönyörűen felmondják az összes anti-

szemita toposzt az illuminátusoktól So-
rosig, egy részük kifejezetten hungarista 
(egy-két százalékuk indifferens, balos 
vagy libsi, főleg a hajdani téeszelnökök 
fiaiból, mai marketingesekből vagy in-
for matikusokból borásszá avanzsált 
höl gyek és urak maroknyi csapata). És 
érzelmi alapon borászkodnak, a bor-
ban is afféle magyar nemzeti esszenci-
át, nem egy piaci terméket látva, van ez 
olyan, mint a franciáké, akiket utálunk, 
mert Trianon. Itt is kisebbségben van-

nak az olyan modern borképet valló és 
piaci gondolkozású arcok, amilyenek 
például a Laposa gyerekek. 

Ennek az ideológiai és érzelmi po-
zíciónak vélhetőleg az a gyökere, hogy 
a borásztársadalomnak a szocializmus-
ban valóban nagyon fájdalmas és sú-
lyos veszteségeket kellett elszenvednie, 
erőszakkal elszakították szőleiktől és 
bűnösnek kiáltották ki őket a kulákta-
lanításkor, miközben úgy 50 ezer hek-
tárnyi szőlőt pusztított ki körülöttük az 
ötvenes évek buta, kultúrahiányos bol-
sevizmusa. Ma alig van 60 ezer hektár; 

a háború után 243 ezer hektárnyi termő 
szőlő volt Magyarországon. 

Két tételt ajánlunk ezúttal jó beszél-
getésekhez és fehér húsú és/vagy halé-
telekhez: az egyik az Apukám világa, La-
posa Zsófi bűvölte ezt az olaszrizling ba-
zaltbort hagyományos stílben, hordó-
ban erjesztve, idősb Laposa tiszteletére, 
aki, hangsúlyoznunk kell, sajátos zenei 
preferenciái ellenére joviális, kedves, 
kiváló ember és tájépítész és borszak-
író és borász. Az Apukám világa olyan 
jó kis igazi magyar bor, az olaszrizling 
ízét az ember ugye még az anyatejjel 
szívta magába, a hétköznapok bora volt, 
újabban csúcsborok készülnek belőle, 
ez is ilyesmi: intenzív ásványos illatú, 
telt, kövérkés, lágy karakterű, rusztikus, 
nem kifinomult holmi 13%-nyi tűzzel, 
5590 Ft.

A másik a kéknyelű, mely jóformán 
csak itt terem a galaxisban, szintén az 
ásványosság ad térmélységet neki, ez 
a nagyobb bor, fanyar, azaz savhang-
súlyos, kő- és fehér húsú barack-illatú, 
a telt korty citrusos felhangjait lehe-
letnyi édesség kerekíti, visszafogott, 
jó gasztro- és beszélgetőbor, érdemes 
lenne érlelni, ha nem inná meg az em-
ber egyből, mint állat, grillezett fogas-
sal és/vagy kecskesajttal istenbizonyí-
ték, 4350 Ft.

Tompa Imre

ISTENI BADACSONYI 
BOROK

intenzív ásványos 
illatú, telt, kövérkés, 

lágy karakterű, 
rusztikus, nem 

kifinomult holmi 

savhangsúlyos, kő- 
és fehér húsú barack-

illatú, a telt korty 
citrusos felhangjait 
leheletnyi édesség 

kerekíti, visszafogott, 
jó gasztro- és 

beszélgetőbor
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Persze Wangnak nincs könnyű dolga 
Budapesten. Meg kell küzdenie bizo-
nyos sztereotípiákkal, meg kell győznie 
a közönséget, hogy az ötezer éves és 
rendkívül sokszínű kínai konyhaművé-
szet nem egyenlő a százszámra működő 
kínai büfék olcsó, mikróban melegített 
fogásaival. (Hogy Sziámi dalát idézzük 
húsz évvel ezelőttről: „Kínai kaja / Amit 
egy kínai soha nem enne meg / Kínai 
kaja, na ja / A haja mindig fekete a le-
vesben.”)

Bevallom, nem először járok itt, el-
fogult rajongója vagyok a Biangnak, bár 
semennyire nem értek a kínai konyhá-
hoz. Első pillanatban beleszerettem a 
helybe, ahogy megpillantottam a lát-
ványkonyha üvegfala mögött a kínai 
séfeket, akik a gázláng felett wokjukat 
riszálják. Az emeleti tágas tér is lenyűgö-
zött, semmi kínai piacos giccs, a mini-
máldizájnt, a letisztult miliőt csak itt-ott 
töri meg néhány harsányabb szín.

Kou shui fei pian. Ez volt az első négy 
szó, amit kínaiul megtanultam (most is 
nagyjából ennyit tudok). Szabad fordí-
tásban annyit tesz: Rohadtul erős kínai pa-

cal, amire muszáj piálni. Csodálatos. Mar-
hapacal, -nyelv és -szív + zeller, a tetején 
némi mogyoró. És ez a hideg saláta lu-
bickol a pokolvörös és méregerős szósz-
ban. Az ember evés közben tüzet okád, 
mint egy szarvasagancsos, tevefejű, dé-
monszemű, bivalyfülű, kígyónyakú, 
kagy lóhasú, saskarmú, tigrismancsú és 
halpikkellyel borított kínai sárkány. És 
persze rögvest sör (Tsingtao) után nyúl. 
Wang mesternél ezzel érdemes indítani, 
ezzel is nyitunk.

Amíg a főételre várunk, elmajszo-
lunk némi szecsuáni derelyét, csak hogy 
a tésztaspecifikus Biang tésztáját is meg-
kóstoljuk. A friss, puha derelyék sertés-
pástétommal és rákkal vannak megtölt-
ve, isteni élmény. Egyáltalán, itt minden 
a szemed előtt készül, látod, ahogy a 
kínai séf dobálja a wokban a vacsorádat, 
gőzölögve érkezik minden fogás. Kiváló 
alapanyagok és tradicionális konyha – 
kell ennél több? 

A felső rész éppen zárva, lent ülünk 
egy bisztrókanapén, a falról Bruce Lee 
néz le reánk szigorúan. Azt olvastam, 
Wang mester Pekingben csiszolta tö-
kélyre nagyszüleitől örökölt szakácstu-
dását, így hát rendelünk egy pekingi ka-
csát rizzsel. Lehetne édes szójaszósszal 
is, de mi a Yuxiang szósz mellett dön-
tünk (fokhagyma, újhagyma, gyömbér, 
olaj, szójapaszta, chili). Maradjunk any-
nyiban, hogy ez is rohadtul intenzív és 
erős, de baromira jó. Leemelem a mély-
tányér fedelét: a kacsa hajszálvékony 
szeletekre vágva, a rizs illatozik, julien-
ne-re vágott zöldség és főtt tojás egészíti 
ki a fogást. Pompás.

Wang mesternél nemcsak attól nem 
kell félned, hogy valami mikrózott ma-
radék kerül a tányérodra, de attól sem, 
hogy éhen maradsz. Magyar gyomor-
ra tervezett béresi adagok a főételek. Az 
árak – a belvárosi éttermekhez képest – 
meglehetősen szerények (pl. a pacal 1580, 
a pekingi kacsa mindenestül 2980 Ft).

Végül néhány mondat A szegény kis 
szentesi szarmata klapec nyöszörgései című 
ciklusból. Az egyetlen dolog, amivel 
nem tudok kibékülni a kínai konyhából: 
az édességek. A kókuszos zselé gyömöl-
csökkel azért nem egy somlói, a sült sze-
zámmaggal töltött golyókra se cserél-
ném el a szilvásgombócomat. Minden 
más, a felszolgálást is beleértve, nagyon 
rendben van. Profi és önazonos gour-
met-konyha.

CsernaSzabó András

BIANG BISZTRÓ

WANG = MEGFIZETHETŐ 
MINŐSÉG 

Wang mester neve fogalom. Ha jól számolom, most éppen négy vendéglőt 
visz a fővárosban, a Gizella utcai egységben például a csípősebb-fűszeresebb 

szecsuáni konyhára koncentrál, a Vámház körúti Biang bisztróban viszont 
egész Kína van terítéken, ám a főszerepet a házitészta alakítja. 

az ember evés közben 
tüzet okád, mint egy 

szarvasagancsos, 
tevefejű, démonszemű, 
bivalyfülű, kígyónyakú, 
kagylóhasú, saskarmú, 

tigrismancsú és 
halpikkellyel borított 

kínai sárkány
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ORBÁN VIKTOR 
ÉS A MESTER UTCAI HÁZ

Az lehetett a baj, hogy a Mester utcán aznap elsé-
táltam egy bizonyos ház előtt, ahol a rendszerváltás 
idején Orbán Viktor és családja három évig lakott. 
Persze ne a mostani nagy családra gondoljunk – a 
nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján kicsike 
és átlagos magyar család volt az övé, egy anyából, 
egy apából és egy kisgyerekből állt. Akkor még nem 
tartozott hozzá az az absztrakt horda, amelynek ne-
vében a sógor-komaság azóta elprivatizálta a Ma-
gyar Köztársaságot. Ötven négyzetméteres volt az a 
Mester utcai bérlakás a kilencedik kerületben, csak 
két kicsi, sötét, levegőtlen szoba, nem csoda, hogy 
a nevezett apuka szűkösnek érezte, és nekifutásból 
bevette a budai Várat. 

Valamelyik nap elsétáltam a régi, ferencvárosi 
bérház előtt, mondom, ez lehetett a baj – ez lehe-

tett az oka annak, hogy aznap éjjel Orbán Viktorral 
álmodtam. Nem szoktam amúgy. Mármint álmodni 
szoktam, csak nem vele, a kezdődő Orbán-fóbiámat 
ugyanis nem hagyom magamon elharapózni. Mél-
tányos vagyok, belátom, hogy a korrupciós bűncse-
lekményekért és politikai ámokfutásért nem kizá-
rólag Orbán Viktort terheli a felelősség: osztozik a 
bűnökön úgy kétmillió magyar választóval. 

Álmomban buli volt a régi lakásban. Azt ün-
nepeltük, hogy Orbán Viktor – akit eleddig a sze-
gények ügyvédjeként ismert a széles ferencvárosi 
közvélemény – most végre önkormányzati képvise-
lő lett a kerületben. Nagy volt az öröm. Egy talpig 
becsületes ember, egy született néptribun, aki végre 
méltó helyre kerül. A lakásban lehettünk úgy har-
mincan-negyvenen, alig fértünk el, még szerencse, 
hogy a két nagyobb gyerek, Ráhel és Gáspár már 
lediplomázott, és elköltözött hazulról. A családnak 

hitelt kellett felvennie, hogy a tanulmányaikat fizet-
ni tudják, de megérte. Ráhel szociális munkásként 
végzett, és az Igazgyöngy Alapítvány önkénteseként 
dolgozik Hajdú-Bihar megyében, ahol cigány gye-
rekeket tanít festeni, Gáspár pedig mentőorvos Szol-
nokon, ami ideális hely, nem kell ugyanis albérletre 
költenie, meg tudja húzni magát a nagyszülőknél. 

Álmomban Orbán Viktor volt az új ferencvárosi 
közgyűlés egyetlen független tagja, aki toronyma-
gasan verte az egész mezőnyt. Aki pártszínekben 
indult a körzetében, annak esélye nem volt ellene. 
Az a szabad demokrata Bácskai János lett mögötte a 
második, aki a Fidesz jobbra tolódása után lépett át 
az SZDSZ-be, viszont az volt az ünnepi este megle-
petése, hogy ezen a mulatozáson a politikai ellenté-
tek dacára ő is itt volt. Orbán Viktornak ugyanis régi 
barátja: még abból a régi kamarazenekarból ismerik 
egymást, amelyben Bácskai hegedült, Orbán pedig 
gordonkán játszott. Igaz, éjfél felé már nem azon 
ment a vita, hogy ki milyen hangszeren játsszon, 
hanem azon, hogy hová menjünk inni, a pia ugyan-
is, amit Orbánék bekészítettek, elfogyott. Mondjuk, 
nem is vásároltak túl sokat, mert nem nagyon volt 
miből: csoda, ha a két csóró értelmiségi szülő fizeté-
se hó végéig kitart. 

Talán az egész bolond álmot elfelejtettem vol-
na, ha a nagy piavitában nem kérdezem meg Orbán 
Viktortól, hogy neki, az ünnepeltnek vajon hová van 
kedve menni. Rám nézett a nagy, mélybarna tekin-
tetével, s azt válaszolta: 

– Gyerekek, nem az a fontos, hogy nekem jó le-
gyen. Hanem az, hogy nektek.

Szép mondat volt, megtapsoltuk érte. Mellettem 
egy magas, szemüveges fiatalember állt, látásból 
ismertem, mert szabadidejében besegített a kam-
pányban. Szijjártó Péternek hívták, a Ferencvárosi 
Sportiskolában ő volt az új segédedző. Ő tapsolt a 
leghangosabban – erre ébredtem föl.

 Kácsor Zsolt

Bácskai hegedült, Orbán 
pedig gordonkán játszott

két kicsi, sötét, levegőtlen 
szoba, nem csoda, hogy a 

nevezett apuka szűkösnek 
érezte, és nekifutásból 
bevette a budai Várat
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A FRADI A BL-BEN

DIBUSZ DÉNES STOPLIJÁNAK 
HEGYE 

A Dinamo Zagreb, a glasgow-i Celtic, illetve a svéd Djurgarden egymeccses kiejtését követően 
huszonöt év után újra a Bajnokok Ligája csoportkörében  

játszhat a Ferencváros. 

Ez az esély utoljára 2004-ben volt meg, 
de akkor a Sparta Praha végül jobbnak 
bizonyult. Most a norvég bajnok, a Mol-
de legyőzésével kerülhetett a Fradi ismét 
az európai foci legrangosabb kupasoro-
zatába. A skandinávok legyőzése az idei 
teljesítmények után nem tűnt lehetetlen 
feladatnak, az utolsó akadály, a „play-off” 
kör már oda-visszavágó, tehát hagyomá-
nyos lebonyolításban, de továbbra is né-
zők nélkül zajlott le. Idegenben kezdtünk, 
ami szintén előnynek könyvelhető el. 

A párharc további érdekessége, hogy 
itt már videobíró is segítette a játékve-
zető munkáját. Szükség is volt rá, örül-
tünk is neki: az első meccsen egy tizen-
egyest meg is úsztunk és meg is kaptunk 

a videózásnak köszönhetően, és bár hatvan percig a legmerészebb álmainkat láttuk 
megvalósulni, könnyed „edzőmeccset” játszva, a 3:3-as döntetlenhez kellett a video-
bíró is. Nagyon kellett. „Idegenben jó az iksz” – hangzik el az örök érvényű közhely 
a lelátón mindig, de 2:0-ás vezetésnél nem volt benne a meccsben a norvég feltá-
madás és fordítás. Sajnos a csapat teljesen szokatlanul a mérkőzés 53. percében nagy 
összeomlást produkált. 

Szerencsére Rebrov kiváló edző, aki fegyelmezett, célratörő csapatot épített, így, 
bár kínkeservesen, de sikerült döntetlenre menteni a találkozót. A rúgott gólok, a 
mutatott játék mindenesetre bizakodással töltött el mindannyiunkat. Érdekesség 
– és ezoterikus beállítottságú, babonás olvasóknak külön öröm lesz –, hogy míg a 
magyar bajnok, a Fradi kilenc idegenlégióssal – köztük norvéggal – állt fel, és két 
magyarral, addig az ellenfél pont fordítva: kilenc norvégra jutott két légiós. A máso-
dik, hazai mérkőzésen megtört ez az együttállás, négy magyar is a csapatba került. 
Közülük is kiemelkedett Botka Endre, aki talán élete meccsét játszotta – az ellenfél 
bivalyerejű játékosával, James-szel kellett megküzdenie a mérkőzésen –, de Lovren-
csics Gergő heroikus küzdelme mellett sem mehetünk el szó nélkül. Dibusz Dénes 
stoplijának hegye kellett a mérkőzés végén, amikor nagyon elkezdtek nyomni a nor-
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FRADISTÁK A BL-BE JUTOTT 
FRADIRÓL 

A régóta várt nagy sikerről korábbi játékosokat és egy több évtizede meccsre járó  
Fradi-szurkolót kérdeztünk.

Horváth László
az 1965ös VVKn (Vásárvárosok Kupája) 

győztes csapat tagja

„Szenzációs eredményt ért el a Fradi, 
és ez dicséri a klubvezetést, az edzőt és 
a játékosokat egyaránt. Ez a siker nem-
csak a klubnak és a magyar labdarúgás-
nak jelent sokat, hanem Magyarország-
nak is, mert Európa-szerte odafigyelnek 
a csapatra, hiszen négy bajnokot felül-
múlva került be a csoportkörbe. Külö-
nösen a Celtic és a Zágráb ellen nyúj-
tott nagyszerű teljesítményt az FTC. 
A Molde elleni visszavágón érthetően 
kissé óvatosabban játszottak a fiúk, és 
a norvégok is jobban figyeltek rájuk, 

mint kint az első hatvan percben. Reb-
rov mesternek óriási szerepe van abban, 
hogy ennyire éhesek a sikerre, ennyire 
tudnak küzdeni a játékosok, és képe-
sek is voltak élni a lehetőségekkel. Ha 
így folytatják, okozhatnak még egy-két 
meglepetést.”

 Lisztes Krisztián
az 1995ös BLcsapat tagja, az első cso-

portkörös Fradigól szerzője

„Nagy sorozat van a Ferencváros mögött, 
és megérdemelten harcolta ki a csoport-
kört. Sok munka van ebben a bravúrban, 
és ki kell emelni a klub tudatos átigazo-
lási politikáját is. A mi időnkben jóval 

kevesebb volt a légiós, de megváltozott a 
világ futballja, ma már mindenütt nem-
zetközi csapatok játszanak. Mindenki 
szeretné, ha most is lennének saját ne-
velésű labdarúgók a sikeres együttesben, 
és az utánpótlásban történt változások 
alapján szerintem néhány év múlva le-
het erre esély. Az eddigi fordulókban 
rendkívül szervezett, fegyelmezett já-
tékot mutatott a Fradi, és ebből indulva 
el tudott jutni az ellenfél kapujáig, ahol 
jól használta ki a helyzeteit. Sokat futó, 
szenvedélyes, nyerő típusú játékosok al-
kotják a mai Ferencvárost, akik helytáll-
hatnak a csoportmeccseken is.”

Kecskés Zoltán
az 1995-ös BL-csapat tagja

„Hatalmas siker ez, hiszen négy erős baj-
nokcsapaton át vezetett az út ide. A ma-
gyar labdarúgásnak is hasznára válhat 
az FTC BL-szereplése, felfigyelnek ránk 
Európában. Igaz, kevesebb magyar fut-
ballista szerepel ma a Fradiban, mint 
ne gyedszázada, viszont nagyon meg-
komponált munka révén jutott be a leg-
jobbak közé. Fegyelmezett, taktikailag 
alaposan felkészített gárda, amely képes 
egyenletes teljesítményt nyújtani, és néha 
a szerencse is mellé áll. A játékosok min-
dig hozzák azt, ami kell az eredményes-
séghez, és van egy olyan klasszis, mint 

végok: a legnagyobb helyzetet védte ki. Ez a meccs izgalmas, gól nélküli döntetlen-
nel végződött, így idegenben lőtt több góllal a BL főtáblájára jutott a Fradi.

A mérkőzés, sőt, a párharc lefolyása teljes egészében Szerhij Rebrov zsenialitását 
dicsérte: fegyelmezett csapatot rakott a pályára, amely feszesen betartott taktikával 
és hatalmas küzdeni tudással ért el sikert a nem kimagasló, de nagyon masszív és 
célratörő Molde ellen. Jó érzés volt a sajtótájékoztatón a norvég edző magyarázatát 
hallani: „Úgy gondolom, hogy a Ferencváros jó csapat, és minőségi játékosai van-
nak – mondta. – Ha megnézzük a két klubot, a magyar bajnoknak dupla akkora a 
költségvetése, mint a miénk, de ezzel együtt is mindannyian kis halak vagyunk a 
Bajnokok Ligája nagy halaihoz képest. Ha a Ferencváros önmagát adja és jó játékot 
nyújt, bármi megtörténhet ebben az óriási tengerben.”

Sikerült tehát, 25 év után újra a Bajnokok Ligájába jutott a Ferencváros. Lapunk 
megjelenésekor már tudni fogjuk a sorsolás eredményét, hogy melyik világhírű 
csapat látogat hazánkba. Kérdéses még, hogy zártkapus meccsek lesznek vagy né-

zők előtt játszhat a Fradi. Kubatov és a 
Párt Fradi-projektje célba ért, magasra 
került a léc, a klub ott van az európai 
elitben. Nem úgy, ahogy sokan szeret-
ték volna, romantikus ábrándokat űzve: 
Fradi-kötődésű, saját nevelésű játéko-
sokkal, hanem jól fizetett külföldiekkel, 
de sikerült. Elégedetten koccinthatnak 
a VIP Skyboxokban. Várhatjuk Európa 
vagy inkább a világ legjobban fizetett és 
legnagyobb futballisteneit az Üllői úton 
– vagy a Puskásban?! Nekünk marad a 
szurkolás: hajrá, Fradi!

„Bakócz Tamás”

R
aj

zo
k:

 C
se

h
 A

n
d

ris



FRADIKA 29

30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG

AZ FTC MINT CIVIL 
EGYESÜLET

Ma már nehezen elképzelhető, hogy a „semmiből”, alulról építkezve létrejön egy 
tömegeket megmozgató civil szervezet. Egy ilyen kezdeményezést vélhetően meg-
bélyegezne, ellehetetlenítene, alapítóit egzisztenciálisan tönkretenné a Fidesz-kor-
mányzat, az illetékes ügyeletes helytartó, mert valódi civilekre, polgárokra nincs 
szükség. „Káros” és „gyanús”, ha összeáll néhány különböző társadalmi hátterű pol-
gár, és külföldi, ha úgy tetszik, „nyugati” mintára szervezkedik egy cél érdekében. 
Pedig több mint 120 éve a dualista Magyarországon a Mester utcai „tizenegyek ban-
dája” (a három Sturza fiú, a három Békés testvér, Kidling János, Coray Franci, Weisz 
Pista, Malaky „Jáni”, Janisch Gyula), a szabadelvű – ha úgy tetszik, liberális – Sprin-
ger Ferenc és számos ferencvárosi polgár éppen ezt tette: megfogalmaztak egy célt, 
lefektették az alapelveket, és útjára indult a Ferencvárosi Torna Club. A többi törté-
nelem, ami a szemünk előtt íródik ma is. Ma már kicsit másképp.

Formálisan ma is működik az egyesület, a klub az alapszabályban leírtak szerint, 
de ennek a klubnak már csak azok lehetnek a tagjai, akik megfelelnek a rendszernek, 
Kubatovéknak – bárki nem. Főleg azok nem, akik kritizálják a soroksári autószere-
lő-műhelyéről, ellenség–barát-listáiról és a kopasz, büntetett előéletű kidobókkal, 
„szekusokkal” fenntartott ambivalens viszonyáról ismert FTC-elnököt, aki a Fidesz 
pártigazgatója, így egyik legfontosabb embere is. Ezt a „zártkörűséget” az alapsza-
bályban és a gyakorlatban is görcsösen, néha a hatályos szabályokat kijátszva, meg-
kerülve védik Kubatovék. Ez tartja őket ugyanis hatalomban, ez garantálja, hogy ne 
kelljen elszámolniuk a klubba számolatlanul öntött közpénzzel, ne kelljen számot 
adniuk, válaszolniuk például a ferencvárosi szabad médiának. 

Míg a Fradihoz hasonlóan az előző századfordulón alapított nyugati óriásklubok 
tízezres-százezres bővülő tagságukkal, tradícióikkal, átlátható demokratikus szabá-
lyaikkal, nyilvános vitákon, gyűléseken alakítják sorsukat, választják és kérik számon 
vezetőiket, addig nálunk a kép- és hangfelvétel tiltása mellett, szinte teljes titokban 
és szűk körben zajlik az ország legnagyobb klubjának egy-egy éves közgyűlése a 
Népligetben. Betartva a formalitásokat, kiüresítve az alapítók szándékait, tagság, ön-
kormányzatiság nélkül.

„Bakócz Tamás”

Tokmac, aki át tudja segíteni a csapatot a 
nehéz helyzeteken. Ha most is tudna öt 
pontot szerezni a Ferencváros a BL-cso-
portban, az komoly fegyvertény lenne, 
és akár megcsíphetné ezzel az Euró-
pa-ligát érő harmadik helyet.”

Dr. Balla Péter
a Károli Gáspár Református Egyetem 

tanszékvezetője, korábbi rektora, lelkész, aki 
a Kálvin térhez közel nőtt fel, és gyerekkora 

óta bérletes Fradiszurkoló

„Mindig megoldotta a Ferencváros a 
soron következő feladatot, és olyan csa-
patokat gyűrt le a selejtezőkben, ame-
lyek színvonalas bajnokságokban lettek 
aranyérmesek, ezért nagy dicséret jár 

mindenkinek, aki részese volt ennek a 
diadalnak. Mint a skót foci kedvelője, el-
sősorban a Celtic idegenbeli legyőzését 
tartom nagyon sokra. A csoportkörrel 
Európa élvonalába kerültünk, és külön 
öröm, hogy a magyar játékosok is nem-
zetközi szintre értek. Ehhez kellett egy 
kiváló edző, Szerhij Rebrov, aki remek 
taktikus, és minden meccsen bátran állí-
totta össze a pályára lépő tizenegyet. Re-
mélem, olyan ellenfeleink lesznek, akik-
kel szemben kiharcolhatjuk a harmadik 
helyet, éppúgy, mint huszonöt éve.”

Margay Sándor
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TÉVÉ HELYETT30

30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG

TÁBLAJÁTÉK KÉT SZEMÉLYRE

A szimultán

Sakkfeladvány
Világos: király g2, vezér g8, futó d2, huszár b5, gyalog c5 
és h6; sötét: király e5
A feladat: világos indul és két lépésben mattot ad.
Jó szórakozást! 
Szeptemberi feladványunyunk megoldása: 1 Vh1!

A szeptemberi magazin sakkrovatá-
nak megjelenését követően egy B. A 
monogramú olvasó arra kért meg, hogy 
ismertessem a sakkszimultán alapelve-
it. Íme.

Vezetői sakktevékenységem kezde-
tén arra jöttem rá, hogy a sakkszimul-
tánnal lehet a leghatékonyabban nép-
szerűsíteni ezt az agyafúrt táblajátékot. 
Korábban negyedévente rendeztem szi -
multánbajnokságokat az általam alapí-
tott sakkcsapat tagjainak. 

Mi is a sakkszimultán? Olyan sakk-
esemény, amelyen legalább húsz-har-
minc táblán játszanak egyszerre egy 
mestererejű sakkozóval a vállalkozó 
kedvű ellenfelek. A szokás szerint va-
lamennyi táblán a sakkmester vezeti a 
világos színű figurákat. A többi játékos 
kör, négyzet avagy U alakban ül, a szi-
multánt adó játékos pedig szép sorban 
halad, tábláról táblára.

Noha a résztvevők többsége egysze-
rűen képtelen a szimultánt adó játékos 
képességeivel és tudásával felvenni a 
versenyt, mégis örök élmény marad 
ez a játszma. A szimultánt adó mester 
számára pedig a sportteljesítmény a 
fontos.

A ’70-es évek végén vendégül láthat-
ta Verőci Zsuzsa nagymestert csapatom, 
az FMV Sakkbarátok köre. 1979-ben pe-
dig a már 73. életévében járó Salo Flohr 
látogatott el Budapestre, hogy szimul-
tánt játszhasson a kétszeres olimpiai 
bajnok szovjet nemzetközi nagymester. 
A rendezvény napján derült ki, mind-
össze másfél órája van a gigantikus szi-
multán partira. Harminc táblán játszott 
egyszerre a legendás sakkozó. Csoda 
történt: eleddig soha senki nem vég-
zett másfél óra alatt egy ilyen méretű 
szimultánnal, ám Salo Flohr hatalmas 
tempót diktálva szinte végigrohant az 

asztalok között, partiról partira. Sakko-
zás nélkül is komoly kihívást jelenthe-
tett a harminc asztal körül rohangálni. 

1981-ben Portisch Lajos nemzetközi 
nagymester, az addigi legeredménye-
sebb magyar sakkozó és barátja, Jefim 
Petrovics Geller szovjet sakknagymes-
ter is Budapesten játszottak. Míg Por-
tisch élménybeszámolót tartott, Geller 
természetesen veretlenül végzett egy 
harmincszemélyes szimultán partiban.

Az újabb mérföldkőhöz 1982-ben 
értünk el, amikor különleges szimultán 
játszma jött divatba világszerte. Petrán 
Pál nemzetközi mester és Kállai Gábor 
FIDE-mester arra vállalkoztak, hogy 
felváltva – körönként egymás után – 
lépnek a játszmákban. Azóta is kevesen 
vállalkoznak erre a különleges szimul-
tánformulára.

Száraz Sándor
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Előzetes regisztrációhoz kötött nyelvtanfolyamok
 
Angol középhaladó nyelvtanfolyam (József Attila- 
lakótelepi Közösségi Ház): hétfőnként 11.00 óra
Angol haladó nyelvtanfolyam (József Attila-lakó-
telepi Közösségi Ház): csütörtökönként 11.00 óra
Angol kezdő nyelvtanfolyam 
(FMK): hétfőnként 13.00 óra
Angol középhaladó nyelvtanfolyam (Borostyán  
Idősek Klubja): keddenként 13.00 óra
Angol haladó nyelvtanfolyam (Borostyán Idősek  
Klubja): keddenként 14.00 óra
Német középhaladó nyelvtanfolyam (FMK):  
keddenként 8.30 óra
 
Regisztrációhoz nem kötött klubfoglalkozások
 
Kreatív Műhely kézműves-foglalkozás (Dési MH): 
minden második kedden (október 20., 
november 3., 17.), 10.00 óra
 
Gyógytorna:
Ferencvárosi Művelődési Központ (Haller utca 27.)

1. csoport: hétfőnként 11.00 óra
2. csoport: szerdánként 11.00 óra

Dési Művelődési Ház (Toronyház utca 17./b)
1. szerdánként 11.00 óra

Festőklub (Platán Idősek Klubja): keddenként 14.00 óra
Sakk-klub (FMK): keddenként 10.00 óra
Német társalgási klub (FMK): keddenként 10.00 óra
Chikung (Lenhossék u 24–28.): keddenként 11.00 óra
 
Ha heti rendszerességgel szeretne programjaink-
ról e-mailben tájékoztatást kapni, kérjük, jelezze 
az idosugy@ferencvaros.hu e-mail-címen.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A prog-
ramokon a különböző tevékenységeket, sportfog-
lalkozásokat minden résztvevő a saját felelőssé-
gére, egészségi állapotának tudatában végzi.
 
Kérdéseivel, ötleteivel keresse idősügyi munkatársain-
kat a +36 1 200-1223 vagy 200-2284 telefonszámokon 
vagy az idosugy@ferencvaros.hu e-mail-címen.
 
Az idősügyi programokon kizárólag az alábbi 
járványügyi szabályok betartásával lehet részt venni:
zárt helyiségekben a maszk használata KÖTELEZŐ,
igyekezzen betartani a biztonságos, minimum 1,5 m-es 
távolságot. A kihelyezett kézfertőtlenítő használata 
vagy kézmosás érkezéskor és távozáskor is javasolt.
Amennyiben ön lázas, tüsszög, köhög, esetleg
más influenzás tüneteket produkál, társai egész-
ségi állapotának megőrzése és saját érdeké-
ben is kérjük, hogy MARADJON OTTHON!

szenior Hastánc – Baranyai Bea 
hastáncoktató vezetésével
Október 20., 27., november 3., 
10., 17., 24. (kedd), 9.30 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller u. 27., balett-terem)
 
Board Game Café társasjáték-klub
Október 20., november 
17. (kedd), 15.00 óra
Helyszín: Ferenc krt. 17., alagsor
 
Én táncolnék veled… Táncklub 
Október 21., 28., november 4., 
11., 18., (szerda), 14.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelő-
dési Központ (Haller u. 27.)
 
3-1-2 meridián torna
Október 21., 28., november 4., 
11., 18., 25., (szerda), 15.30 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelő-
dési Központ (Haller u. 27.)
 
Fiatalító tibeti és kínai energiajóga
Október 22., 29., november 5., 12., 
19., 26. (csütörtök), 10.00 óra
Helyszín: József Attila-lakótelepi Kö-
zösségi Ház (Toronyház u. 3/b)
 
Cukorbetegklub
Október 27., november 
24. (kedd), 14.30 óra
Helyszín: FESZ, Dandár u. 28.
 
Mindentudás Akadémiája szeminárium
Magyarország leghíresebb kastélyai 
és titkai: Andrássy-kastély, Tiszadob
Október 29. (csütörtök), 15.30 óra
Helyszín: Házasságkötő te-
rem (Bakáts tér 1.)
 
Nordic walking séta haladóknak
November 3. (kedd), 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24–28., fszt.
 
Sétával egybekötött helytörténeti
vetélkedő
November 4. (szerda) 10.00 óra: ta-
lálkozó a Bakáts téri templom főbe-
járatánál, majd séta Gönczi Ambrus 
helytörténész vezetésével (a séta 
segíti a felkészülést a vetélkedőre)
14.00 óra: a vetélkedő kezdete (helyszín: 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 
Ráday u. 18., bejárat az Erkel utca felől) 
A vetélkedőn való részvételhez előze-
tes regisztráció szükséges: e-mail: 
idosugy@ferencvaros.hu. 
Telefon: +36 1 200-2284

Belső értékeink nyomában
November 4. (szerda), 14.00 óra
Helyszín: Dési Huber Művelő-
dési Ház (Toronyház u. 17/b)

Természetjárás: Budakeszi arborétum
November 7. (szombat), 10.00 óra
Találkozó: Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: dr. Moór Józsefné
Táv: 4-5 km
A részvételhez előzetes re-
gisztráció szükséges.

Mindentudás Akadémiája – ókori 
szeminárium / Atlantisz legendája
November 10. (kedd), 14.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Helytör-
téneti Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utca felől)
 
A fogászat és a jó alvás, 
légzés kapcsolata
November 12. (csütörtök), 14.30 óra
Előadó: dr. Hermann Gábor fogszakorvos, 
fogszabályozó szakorvos, alvás-fogorvos
Helyszín: Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)
 
Filmklub – Tizenkét dühös ember 
(1957), amerikai filmdráma
November 19. (csütörtök), 15.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Helytör-
téneti Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utca felől)
A programon való részvételhez elő-
zetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
Telefon: +36 1 200-2284
 
Egészségnap 2020
Fókuszban a mozgás (ingyenes 
szűrések a kerületi 60 éven felüli 
lakosok részére, tematikus előadá-
sok, gyógytorna, táncklub, meridián 
torna, egészséges életmóddal kap-
csolatos kiállítók, bemutatók)
November 25. (szerda), 9.00 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelő-
dési Központ (Haller u. 27.)
 
Mindentudás Akadémiája szeminárium
A világtörténelem leghíresebb kastélyai 
és titkai: Rákóczi-várkastély, Sárospatak
November 26. (csütörtök), 15.30 óra
Helyszín: Házasságkötő te-
rem (Bakáts tér 1.)

A TELJESSÉG FELÉ
Ingyenes programok a 60 év feletti ferencvárosiak számára
2020. október 20-tól november 30-ig
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