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A SZERK.

KÖZMŰVÉSZET, 
KÖZEGÉSZSÉG, 

KÖZFELHÁBORODÁS

Személyes hangon kezdem, hogy kezd-
hetném másként. Évek óta van egy pi-
ros baseballsapkám, amit nagyon sze-
retek, néha még ma is hordom, noha 
már jócskán megfakult. A San Francisco 
49-ers amerikai futballklub emblémá-
ja ékíti, és nemcsak a várost szeretem, 
de a csapat tagjai közé tartozott Colin  
Kæpernick quarterback is, aki nem 
felállt a szokásos módon a meccsindító 
himnuszelhangzásnál, hanem fél térdre 
ereszkedett, tiltakozva az afroamerikai 
népességet jobban sújtó rendőri erőszak 
ellen. Mert a fekete élet is élet, emberi 
élet, pont annyit ér, mint egy fehér, sár-
ga vagy rózsaszín. Afrikában, Minnea-
polisban vagy a Ferencvárosban. 

A public art mint olyan a politikai 
publicisztika folytatása más eszközökkel. 
Mondhatnánk, minden köztéri szobrá-
szat public art, a minden vidéki városban 
megtalálható, korábban Lenin-, 2000 
óta Szent István-szobrok vagy a Gábriel 
arkangyalos Szabadság téri nehézsúlyú 
történelemhamisítás (Schmidt Mária 
nedves álma). A rendszerváltás óta eltelt 
időből egyetlen igazán komoly public art 
akció jut hirtelen eszembe: Szentjóby 
Tamás, a hetvenes években emigrá-
cióra kényszerített ellenzéki művész, 
hazatérte után, a kilencvenes évek ele-
jén a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot 
rejtette fátyol mögé. A performansz 
sokakban felidézte az urbánus legendát, 
miszerint a budapesti szovjet várospa-
rancsnok ellátogatott Kisfaludi Strobl 
műtermébe, ahol meglátta az Oroszor-
szágban ittasan repülő-balesetező Hor-
thy István „kiskormányzó” emlékszob-
rának vázlatát; cseréljük ki a propellert 
pálmaágra, és kész a felszabadítási em-
lékmű! – oldotta meg Vorosilov marsall 
a helyzetet okosba’. (A szobrász családja 
tagadja a városi legendát, melynek pél-
daértéke ekképpen is figyelemre méltó.) 

Döme Zsuzsa, kerületünk kultúrá-
ért felelős alpolgármestere public art -
pályázatot hirdetett, a kéthetes kiállítás 
április 1-jén nyílik a Ferenc téren. Már 
a pályázat elbírálása után hörgés indult, 
a címlapunkon is látható Szalay Pé-
ter-munka, a Black Lives Matter felbőszí-
tette a széljobber közönséget – egyéb-
ként sokfelől kritizálták, műítészek 
szerint a térdeplő szivárvány 3D-print 
mindent összelapátol egy alkotásba, a 
fekete élet is számít, meg a család is a 
család, az ultrák is beígérték, ha nyil-
vános térbe kerül, szétverik a szobrot. 
Überkúl, a tér be van kamerázva, isteni 
nácifilmet lehet majd csinálni belőle 
korfestőn. A szobrok elleni erőszaknak 
divatja van, Amerikában régen rossz, ha 
valakinek egy déli tábornok, nagyöbű 
ültetvényes vagy konföderációs politi-
kus szobrába zárva kell a köztérben mu-
tatkoznia. Louisville például egy város a 
Mason-Dixon vonal déli oldalán, Ken-
tuckyban, az ökölvívózseni, Muham-
mad Ali szülővárosa; őt születésekor 
még Cassius Claynek hívták. A George 
Floyd-furorban tavaly itt is ledőlt a 
városalapító konföderációs tábornok 
szobra. Többen javasolták, hogy a helyé-
re a város másik nagy szülöttje, Hunter 
S. Thompson kerüljön. HST a gonzónak 
nevezett szabadonfutó irodalmi zsurna-
lizmus oltárképén a főalak, műfajalapí-
tó és stílusmeghatározó, egy amerikai 
ikon, kan-Marilyn Monroe-nak is szok-
tam nevezni, Johnny Depp vagy Bill 
Murray alakítja többnyire a hollywoo-
di vásznon; több könyvét fordítottam, 
egyszer kis híján lelőtt a Sziklás-hegy-
ségbeli „erődített birtokán”. Az amerika-
iak jelentős része ma már úgy gondolja, 
hogy a történelmi emlékeket szűrni kell, 
aki a ma értékrendje szerint gázos csá-
vó volt, az ne vigyorogjon bronzszínűt 
a főtéren. Szobordöntésből én a Dózsa 

György útit szeretem legjobban – bár 
sose értettem, miért kellett a boncolás-
ra a Blaháig vontatni Sztálin hatalmas 
testét –, de vagány, és együtt rezdülök 
azzal is, ahogy Faludy György és csapa-
ta 1947-ben ledöntötte a katoliko-náci 
Prohászka Ottokár szobrát. Hogy a mai 
kormánykánonnal még inkább szembe-
menjek: súlyos következményekkel járt 
hazánkra nézve, hogy amerikai bará-
taink Horthyt tanúként hallgatták meg 
Nürnbergben, és nem vádlottként.

Halálos tavasz a mostani, a magyar állam 
a nagy pávatáncban, vakcinaokosságban 
összeomlott, a járványkormány tetézi a 
bajt, beigazolta: krízishelyzetben kor-
mányzásképtelen. Még a megveszeke-
dett hívek is megdöccentek az elmúlt 
hetek kormányfői bénázásain, a talpra-
esettségi mítosz nagyobb léket kapott, 
mint a Titanic, az emberéletekben mér-
hető sztori ütött akkorát országszerte, 
mint Szájer csimpaszkodása az ereszen. 
Már csak ezért, egészségünk védelme 
érdekében is fontos, hogy leváltsuk a je-
lenlegi kormányt! Ebben az egyesült el-
lenzék erősítése lehet minden felelősen 
gondolkodó feladata, és ceterum censeo: 
önkorlátozó, egymásra vigyázó ellen-
zéki előválasztási kampány az, aminek 
lennie kell. Fidesz-trollok igyekszenek 
majd beavatkozni, a leggyengébb jelölt 
támogatásával borítani, zavart kelteni, 
az ellenzéket egymás ellen fordítani, a 
választókat összezavarni. Ne hagyjuk 
nekik!

Szabad sávot, hadd szóljon!
A 9 magazin tiltakozik a Klubrádió földi sugárzási jogának pártállami módszerekkel történt felfüggesztése ellen, és 
szolidaritását fejezi ki a rádió szerkesztőségével és hallgatóival.



MÁRCIUS IDUSA4

2021. MÁRCIUS

A MAGYAR SAJTÓ NAPJÁRA

A FERENCVÁROS 
AZ ÚJSÁGOKBAN

„Siet a hív Magyar Nemzet minden alkalmatosság-
gal megmutatni Koronás Fejedelme iránt hódoló 
jobbágyi tiszteletét és tiszta szeretetét – kivált olly 
Felséges Kegyes Uralkodója iránt, kinek bölcs és 
atyai kormánya alatt annyi milliomok oly huzamos 
ideig a békességnek és csendességnek drága gyü-
mölcseit aratják. Ennél fogva tegnap estve Felsé-
ges Urunk neve napjának ünnep-estvéjén mind a 
Magyar Játékszín szépen ki volt világosítva, mind a 
Pesti Német theátrom. Ma pedig mind a két szom-
széd városban lévő őrző-katonaság ünnepi csi-
nossággal a vár mezejére gyülekezett, s ott nagy 
templom-parádé tartatott, hol a tábori kápolnában 
mondott nagy mise alatt a katonaság köszöntő lö-
véseket tett, melyeket ágyúkkal viszonoztak. Hol-
nap, vasárnap a Ferencvárosban búcsú leszen.”

A fenti írás a Hazai 
‚
s Külföldi Tudósítások című 

lap 1828. október 4-i számában, Ferenc császár és 
király névnapjára időzítve jelent meg, és az Arca-
num Digitális Tudománytárban található adatbázis 

szerint kerületünknek ez volt az első sajtóbéli em-
lítése – amiről most annak alkalmából emlékezünk 
meg, hogy március 15-én ünnepeljük a magyar saj-
tó napját.

A Ferencváros második említésére nyolc évet 
kellett várni: 1836-ban a Rajzolatok a társas élet és di-
vatvilágból című lap (ma magazinnak mondanánk) 
azt adta hírül a Budapesti hírek elnevezésű rovatban, 
hogy „october 6-dikán Pesten a Ferenczvárosban 
tűz ütött  ki; de mielőtt tetemes kárt okozhatott 
volna, szerencsésen eloltatott”. Ugyancsak ez a lap 

közölt 1838-ban egy ferencvárosi hírt, amely van 
olyan érdekes, hogy ma is bekerülne a lapokba. 
Íme:  „egy 60 esztendő körüli idős mészáros legény, 
különben majd mindig pálinkától ittas, szintén 
e napokban a ferenczvárosi temetőben föl akarta 
magát akasztani, félfuldokoltában azonban a kötél 
elszakadt s földre rogyott, de az undorító öngyilkos 
mindenkép véget akarván vetni éltének, csizmaszá-
ra mellől kését kihúzta s azzal nyakát szegte”. 

S hogy az első sajtóbeszámolók szerint azok-
ban az időkben milyen lehetett a Ferencvárosban 
a miliő? Nos, erről a Vörösmarty Mihály által is 
szerkesztett, Figyelmező című lap 1838. május 15-i 
számában találunk leírást. A Pestről szóló cikkben a 
ferencvárosi csatornákról ezt olvassuk: „nedves-hő 
nyarakon azokat dögleletes [sic] légréteg borítja, 
száraz időkben pedig por, melyre nézve azonban 
minden városrészek egymást felülmúlni veteked-
nek. Mert ha van, mivel Pest a világnak tán minden 
fővárosait meghaladja, az a porbani gazdagság.”  

Azt már a Hírnök 1842. október 
22-i számából tudjuk meg, hogy 
a kerületben akkoriban jobbára 
iparosok éltek, a lap legalábbis 
ezt írja: „a Ferenczvárost főleg 
oly iparűzők lakják, kiknek fog-
lalkozása a folyóvíz használatára 
szorul”. 

A kerületben 1921-ben indult 
el a Ferencvárosi Hírlap, amely 
vasárnaponként, majd pedig 
csütörtökönként megjelenő he-
tilap volt. Felelős szerkesztőként 
és kiadóként az impresszum 
Krónits Frigyest jegyezte, aki 

az 1928-as budapesti címjegyzék szerint a Mester 
utca 33–35. szám alatt lakott. Később új szerkesz-
tője lett a lapnak Kemény Aladár író személyében.  
A kereken száz éve alapított újság egyébként ko-
moly konkurenciával nézett szembe, hiszen az 
1920-as évek elején élte a magyar hírlapkiadás a vi-
rágkorát: akkoriban hetente három (!) újság indult 
Budapesten. 

A magyar sajtó napja alkalmából szeretettel kö-
szöntünk minden kollégát!

Kácsor Zsolt

milyen lehetett 
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Tekintve, hogy most fél évszázaddal korábbi ese-
ményekről számolok be, muszáj itt-ott némi ma-
gyarázatot is hozzáfűznöm azoknak, akik nem itt 
nőttek fel, vagy nem akkoriban tették ezt. 

Gimnazisták voltunk, érettségizők. Úgy látszik, 
a lázadás szele a levegőben lehetett. Én nem ész-
leltem, de a felsőbb pártszervek, belügy, ilyesmi 
nyilván igen, mert március 15-ére, ami egyébként 
tanítási szünet volt, nekünk iskolai összetartást ren-
deltek el. Tanítás helyett délelőtt a Várban számhá-
borút kellett játszanunk, de, asszem, akit leolvastak, 
mehetett isten hírével a Zöldfába. Ott gyülekez-
tünk.

Dél körül, esetleg valamivel utána 
jött az első hír (akkor még nem volt 
mobiltelefon, csak a Verne-regények-
ben, úgyhogy nyilván futár útján): 
Csömbi barátommal közös haver-
jaink, a Gilyénék a Múzeumkertben 
vannak, óriási balhé lesz, ott a helyünk. (Nemcsak 
politikailag gondoltam ezt, hanem az ő osztály-
társukhoz, a Varga Márihoz fűződő romantikus 
vonzalmam okán is.) A 44-es villamos átvitt minket 
az Astoriához, onnan már láttuk a tömeget.

Faltól falig jöttek, kitöltötték a Múzeum kör utat. 
Az eleje addigra már befordult a Kossuth Lajos ut-
cába, mi az aluljárón keresztül a menet jobb olda-
lához csatlakoztunk. Ott már ki kellett tépnünk egy 
srácot a civil ruhás rendőrök kezei közül, berántot-
tuk a sorba. A rendőrautók a keresztutcákban álltak, 

kék-fehérek és csak egyszerű állami rendszámúak 
is. Ezeket próbálták megtölteni a menet széléről 
kiráncigált emberekkel, de persze mindenki igye-
kezett ellenállni.

Kokárdánk volt, nem kistányérnyi, bár később 
olyanról is hallottam, de mindez akkor még nem 
volt annyira ciki, csak 28-30 évvel később, a kétez-
res választások előtt lett az.

A Petőfi-szoborhoz vonultunk, betöltöttük a 
teret. Valaki elöl szónokolt, elterjedt a tömegben, 
hogy egy teológushallgató lehet. A civil rendőrök, 
de a kékkabátosok is, akkor már, hogy nem vonul-
tunk, nem nagyon mozogtunk, bejöttek közénk, és 

megpróbálták oszlatni a tömeget. 
Mivel ez szép szóval nyilván nem 
ment, oda-odacsaptak a gumi-
bottal is. Kaptam egyet a hátam-
ra én is, nyilván megdöbbentem, 
mert ilyet addig csak a Várkert ba-

zár, az Ifipark előtt vagy az Eper és vérben láttam. És 
persze valamennyire fájt is.

Feloszlani nem oszlottunk fel, de a gumibo-
tozástól azért valamennyire szétszóródtunk, és a 
menet, ha most már nem is kompakt módon, de 
nagyobb csoportokban elindult az Erzsébet hídon 
át fel a Várba, nem tudni pontosan, miért épp oda, 
az élen haladók talán Táncsicsot gondolták kisza-
badítani.

Mivel sem a hidat, sem utána a Döbrentei teret 
vagy a Lánchíd utcát akkor már nem tudtuk kitöl-

1972. MÁRCIUS 15.

AZ ELSŐ TÜNTETÉS

Legalábbis az én életemben, de 1956 után talán az országéban 
is. Akkor még valamennyire szinkronban voltunk. 
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teni, a rendőr- és mentőautók már elroboghattak 
mellettünk, hogy előttünk érjenek oda. (A mentő-
autókban is rendőrök ültek, és ezt rendkívül ravasz 
trükknek gondolták.) Azért annyira még tömeg-
szerűek maradtunk, hogy továbbra sem enged-
tünk elkapni senkit, és amennyire emlékszem, elég 
elszántak és dühösek voltunk. 

Hogy mi ellen tiltakoztunk? Brezsnyev ellen, 
Kádár ellen, a rendőrök ellen, az állandó kötelező 
hazugságok ellen, még ha ezt ilyen világosan nem 
fogalmaztuk is meg magunknak. Mégis mindany-
nyian tudtuk, miről van szó. Hogy hagyjanak bé-
kén, utazhassunk Párizsba, megmondhassuk akár 
az érettségin is, hogy Sztálin kezdte a szovjet–finn 
háborút.

Valahogy mindenki fölkeveredett a Várba, mi, 
asszem, a Halászbástya lépcsőin másztunk fel, de 
a Szentháromság térnél már eléggé megritkultak 
a sorok. Addigra a mi társaságunk is kicsit szét-
szakadt, idegenekkel voltam, meg egy-két fiúval 
az osztályból. A Tóth Árpád sétánynál szorítottak 
be minket a rendőrségi Volgák, illetve csak szorí-
tottak volna, mert a lánckorlátot átugrottuk, és le-
rohantunk a fedett Gránit lépcsőn, a Volga meg 
felkenődött a nehéz, tömör öntöttvas térelválasztó 
láncra.

Aztán tényleg szétszóródtunk. Én 
persze bőszen kerestem a többieket, va-
lahogy vissza is keveredtem a Fő utcába, 
nyilván az Alagúton keresztül. Mindez 
nekem hazai pálya volt: az Attila úton 
volt a sulink, a Petőfi, én meg pont mel-
lette laktam.

Addigra azért már majdnem be-
sötétedett. A lelkesedés még hajtotta a 
vérünket, de Csömbiéktől végleg elke-
veredve egy haverjával, Fejér Gáborral, 
a Népszabadság jóval későbbi fotósá-
val, akkor hozzám hasonló érettségiző 
sráccal együtt a Batthyány környékén a 
Duna-parti fák alá húzódtunk. Itt már a 
rendőrök voltak túlerőben. Gábor na-
gyon féltette a valószínűleg vadonatúj 
gépét, és persze egyikünk sem akarta, 
hogy elkapják, kicsapják a gimnázium-
ból. Illegalitásba vonultunk.

A bujkálásban, sunnyogásban most 
már a sötétedő város is segített, de 
ahogy a Moszkva tér felé slisszolgattunk, egyszer 
csak csapdába estünk. A Fazekas utcát hirtelen a 
két végénél rendőrségi teherautók zárták le, és mi  
a Hattyú utcai torkolat környékén beszorultunk. 
Itt a zsaruk már nem kapkodtak, mindenkit szisz-
tematikusan igazoltattak, s a fiatalokkal nem sokat 
vacakoltak, felpakolták őket a platóra.

Mi ebben már nem akartunk részt venni. Pró-
bálgattuk a kapukat, de a házmesterek – nyilván 
felsőbb utasításra – gondosan bezárkóztak. Csak 
egy kertbe tudtunk a kerítésen bemászni, aztán ott 
elbújtunk a sötétben egy bokor alá.

A razzia egy fél óra alatt rendben le is zajlott, 
elvittek mindenkit. Amikor már minden elcsen-
desedett, nagy nehezen visszamásztunk az utcára, 
csak egy baj volt: korábban eshetett az eső vagy 
valami hülye túl gondosan locsolgatott a kertben, 
mert tetőtől talpig sárosak lettünk. Így villamosra 
nem szállhattunk, a rendőröknek is szemet szúr-
tunk volna, úgyhogy ami engem illet, én a házfalak 
mentén szépen hazalopóztam.

Talán tíz óra is volt már, mire hazaértem. Anyám 
persze aggódott, mert délután ő is a városban járt, 
a Váci utca környékén (akkor még arrafelé volt az 
ÉS szerkesztősége), és a többi járókelővel együtt a 
rendőrök őt is beszorították valami kapualjba. Per-
sze szokása szerint felháborodottan tiltakozott, de 
nagyon durván leintették, talán meg is fenyegették.

A következő napokban zengett a gimi a bot-
ránytól, egy srácot ki is csaptak a velünk párhuza-
mos e osztályból, állítólag ezredes volt az apja, és ez 
talán súlyosbító körülmény lehetett. Mivel minket 
nem igazoltattak, ellenünk nem volt bizonyíték, de 
azért lebuktunk, és Kerekes igazgató úr elé kellett 
raportra járulnunk. 

Hál’ istennek aznap ő nem volt egészen józan, 
ezért az igazgatói irodában előttünk letérdelve sír-
va könyörgött nekünk, hogy érettségiig már semmi 
balhét ne csináljunk. Végül még intőt sem kaptunk.

Aztán egy évvel később már a rendőrség is job-
ban felkészült. A Petőfi-szobrot körbeállták a mun-
kásőrök, szegény ártatlanul bámészkodó unoka-
testvéremet begyűjtötték a Kossuth térről, kivág-
ták a Műegyetemről, és egy hónapot ült Baracskán. 
Igaz, engem akkor sem kaptak el. Mázlim volt.

Tardos János

Brezsnyev ellen, Kádár ellen, 
a rendőrök ellen, az állandó 
kötelező hazugságok ellen
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Lapszámunk megjelenésével nagyjából egy időben, március 18-án összeül a Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsa (FKT), és az ülés napirendjén ismét szerepel a Galvani híd 
levezető útjainak ügye. Az FKT a Fővárosi Önkormányzat és a kormány közötti egyez-
tető fórum, amely a kiemelt fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatban döntés-előkészítő 
feladatokat lát el. Mint ismert, a kormány döntése alapján 2017 nyara óta tervezik 
Budapest új hídját, illetve az ahhoz kötődő úthálózatot; utóbbi a pesti oldalon a Fe-
rencváros határán, a József Attila-lakótelep és a Wekerle-telep között húzódó Kiserdő 
területén vagy a szélén futna. 

Arról, hogy van-e szükség új Duna-hídra és hol és milyen legyen a kiszolgáló út-
hálózat, már többkötetnyi vélemény született. Alább azt foglaljuk össze, hogy a kerület 
döntéshozói, a főváros és a civil szereplők jelenleg milyen állásponton vannak.  

Baranyi Krisztina polgármester a februári Facebook-posztjában újra világossá tet-
te: a Ferencváros érdekét a Galvani híd megépítése szolgálja. A polgármester káros-
nak tartaná, ha az új Duna-híd Soroksári út és Üllői út közötti levezető szakasza nem 
épülne meg, és a hídon érkező forgalom így eleve túlterhelt utakra, illetve a József 
Attila-lakótelep ( JALT) és  a Wekerle utcáira zúdulna. Felidézte, hogy a korábban alter-
natívának tűnő, a ferencvárosi pályaudvar alatt/felett vezetett útvonalat a Budapesti 
Fejlesztési Központ (BFK) vizsgálata után el kellett vetni, de nem tudja elfogadni a 
JALT szélére, az Illatos árok mentén javasolt nyomvonalat sem. A Ferencváros pol-
gármestere a Határ út vonalában javasolt útvonalakról nem mondott véleményt, mert 
azok Kispest lakóit érintik közvetlenül.

„A nyomvonalak közötti választáson túl azonban a legfontosabb az, hogy a leveze-
tő útszakasz – és maga az új Duna-híd is – akkor lehet hasznos Budapest és a Ferenc-
város számára, ha valóban megmarad városi léptékű útnak, és nem válik egy városon 
belüli autósztrádává” – szögezte le Baranyi Krisztina. 

A főváros abból indul ki, hogy a kormány és a BFK tavaly zajlott egyeztetése ha-
tástalannak bizonyult, mert kevés embert ért el. „Az a véleményünk, amit korábban 
is már többször elmondtunk: a társadalmi vitákat lefolytatni kell, nem pedig elfoj-
tani” – jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester ezért még decemberben 

VITA A GALVANI HÍDRÓL

EGYETÉRTÉS HÍJÁN

A Galvani híd levezető útjairól továbbra sincs döntés, 
és úgy tűnik, nem közelednek az álláspontok. 

Közben tovább lopakodik az olimpia.

kezdeményezte, hogy egy egész Buda-
pestet reprezentálni képes közösségi 
gyűlést hívjanak össze a témában. Egy 
ilyen gyűlés alapos előkészítéséhez hat 
hónapra van szükség, ezért javasolta az 
új hídhoz kapcsolódó úthálózatról szóló 
döntés 2021 közepére halasztását. A fő-
város klímaügyben tartott már közösségi 
gyűlést: az újszerű egyeztetési formában 
az élet minden területéről érkező embe-
rek gyűlnek össze, a résztvevők, akik elő-
zetesen tanulnak a témáról, megosztják a 
gondolataikat egymással, végül ajánláso-
kat tesznek arra, hogy mi történjen.

Az ügyben aktív civilek – élükön a 
2019-ben „Pro Urbe Ferencvárosért” díj-
jal kitüntetett Kiserdővédőkkel – tovább-
ra sem értenek egyet a levezető úthálózat 
egyik nyomvonalával sem, de magával a 
Galvani híd megépítésével sem. El akar-
ják érni a közösségi gyűlés összehívását és 
a fővárosi forgalom csökkentését.

Mindeközben úgy tűnik, újraéledhet 
az az ügy, ami 2015-ben, a korábbi tervek-
kel ellentétben prioritássá tette a Galvani 
híd megépítését: az olimpiarendezés.  
A Magyar Olimpiai Bizottság ugyanis el-
kezdte előkészíteni az esetleges 2032-es 
budapesti olimpiai pályázatot.

Csepregi Botond

arról, hogy van-e 
szükség új Duna-hídra 
és hol és milyen legyen 
a kiszolgáló úthálózat, 

már többkötetnyi 
vélemény született
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A képviselő-testületnek minden év március 15-éig kell elfogadnia az év pénzügyi 
terveit; ezt most a veszélyhelyzetre tekintettel Baranyi Krisztina polgármester tette 
meg március 8-án.

A tavalyi kiesés: több mint hárommilliárd

A 2020-as évben 3,148 milliárd forintot kellett az önkormányzatnak veszteségként, 
illetve nem realizált bevételként elkönyvelnie. Csak iparűzési adóból egymilliárd fo-
rint volt a bukás a 2020 eleji tervekhez képest, az elmaradt decemberi feltöltés mi-
att. Majd ugyanekkora érvágást jelentett az a kimondottan a Ferencvárosra szabott 
kormányzati intézkedés, amely megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy kiemelt 
kormányzati beruházásoktól közterület-használati díjat szedjenek. Emiatt 900 mil-
lió forinttól esett el a 9. kerület. A következő legnagyobb, 550 millió forintos kiesést 
a parkolási díjak elengedése okozta (ugyanez a helyi lakosságnak rengeteg bosszúsá-
got, a parkolási káosz kialakulása miatt). A harmadik legnagyobb sarc a gépjárműadó 
elvétele volt, ami 210 millió forintot jelentett mínuszban. 

A járvány miatt az idegenforgalom is jelentősen visszaesett, de még e kevés után 
sem szedhetett az önkormányzat idegenforgalmi adót: 184 millió forint veszett így 
oda. Mindezek hatásának ellensúlyozására teljes egészében fel kellett használni a 
kerület tartalékait: ebből finanszírozta az önkormányzat a vírushelyzet kezelésére 
fordított mintegy 100 milliós pluszkiadást is. És mivel ez még mindig nem volt elég, 
már tavaly év közben csökkenteni kellett a kiadásokat. A korábbi években május kör-
nyékén 2-3 milliárd forintos maradvány felhasználásáról dönthettek a képviselők; a 
2021-es költségvetési évben ennek a töredékével lehet csak számolni – mondta el 
Reiner Roland.

FERENCVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS

„ABBÓL FŐZÜNK, 
AMINK VAN”

A kormányzati elvonások és részben a járványhelyzet miatt 
kevesebb bevétele lesz idén a 9. kerületnek, mint 2017-

ben volt. Sok mindenre nem fog jutni, de azért nem kell 
lekapcsolni a közvilágítást – mondta el a 9 magazinnak 

Reiner Roland alpolgármester, aki a költségvetési rendelet 
kidolgozását koordinálta az elmúlt hónapokban. 

Újabb szűk esztendő

A 2021-es költségvetésben a korábban 
meghozott kormányzati döntések hatá-
sára összességében 1,88 milliárd forinttal 
kevesebb működési bevétel áll a kerület 
rendelkezésére; iparűzési adóból például 
egymilliárd forintos kiesés prognoszti-
zálható, az ingyenes parkolás miatt pedig 
három hónap alatt 320 millió forint válik 
köddé. 

Ehhez jön még 1,91 milliárd forint 
elmaradó bevétel, amely főként a köz-
terület-használati díj tilalmából és az 
elmaradt adóemelésekből fakad, így ösz-
szességében mintegy 3,8 milliárd forint-
tal gazdálkodhat kevesebből az önkor-
mányzat, mint elvonások nélkül tehetné.

Takarékoskodás: igen

Reiner szerint a költségvetés készítése so-
rán alapelv volt, hogy ne legyenek olyan 
területek, amelyekre egyáltalán nem jut 
pénz, valamint hogy amíg csak lehet, az 
önkormányzat nem zár be intézménye-
ket, nem küld el munkatársakat, és a fi-
zetéseket sem csökkenti. Új embereket 
azonban a legtöbb helyen nem tudnak 
felvenni. Az önkormányzat és intézmé-
nyei, amelyekben a költségek mintegy 
fele bérjellegű, átlagosan 5 százalékos 
költségmegtakarítást tudtak elérni 2021-
re. Több százmillió forintos megtakarí-
tást jelent ugyanakkor, hogy a Ferenc-
városi Vagyonkezelő és Városfejlesztő 
Zrt. (FEV IX.), amely a vagyonkezelésért 
és a parkolásért felelős a kerületben, ki-
szervezés helyett saját munkatársakkal 
végzi a feladatait. Hasonló elvet követtek 
a közterületek tisztán tartásáért, zöldfe-
lületek karbantartásáért felelős Ferenc-
városi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 
Nonprofit Kft.-nél (Feszofe) is, ahova – 
kivételesen – új dolgozókat is várnak, és 
még így is gazdaságosabban fog működni 
a rendszer, mint korábban, kiszervezve. 
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Megtakarítani elsősorban a beruházásokra, felújításokra szánt összegeket lehet 
– amire idén eleve a korábbiak töredéke fog jutni. Ennek következményeként a har-
minc éve sikeres városrehabilitáció is leáll, mivel egy-egy ház felújítása egymilliárd 
forintot visz el. Az önkormányzati bérlakásállomány belső felújítására, közös helyi-
ségek, WC-k korszerűsítésére tud csak költeni az önkormányzat. De kevesebb fog 
jutni idén kulturális és sportprogramokra, zöldfejlesztésekre is.

Vagyonfelélés: nem

A megtakarítás mellett a másik út a bevételek növelése lenne. Az önkormányzat a 
négy éve változatlan építmény- és telekadó emeléséről hozott is tavaly november-
ben egy rendeletet, ám ezt a döntést a kormány a veszélyhelyzetre kapott felhatal-
mazásával (vissza)élve, két nappal a rendelet megalkotása után megtiltotta. „Pedig 
nem terveztünk drasztikus emelést, szinte csak inflációkövető, igazságos adóemelés 
lett volna” – mondta el az alpolgármester. Emiatt 211 millió forintnyi bevételtől esik 
el a kerület. Szintén kormányzati beavatkozás eredménye, hogy a kerületi lakosság 
továbbra is jóformán ingyen – évi 2000 forintért – parkolhat, hiába módosította 
az önkormányzat a vonatkozó rendeletet. Ez is 95 millió forint elmaradó bevételt 
jelent. „Olyan ez, mintha azt mondaná a kormány az embereknek, hogy menjenek 
be a boltba, és tavalyi áron vegyék meg a zöldségeket” – véli Reiner.

A városvezetés nem tartja megoldás nak, hogy az önkormányzat ismét elkezdje 
eladni, amije van. (2019-ben me g haladta a 2 milliárd forintot az ingatlaneladások-
ból származó bevétel.) „Egyensúlyi költségvetést terveztünk, a kötelező feladatokat 
ellátjuk, nem éljük fel a vagyonunkat, és hitelt sem veszünk fel: abból főzünk, amink 
van” – szögezte le az alpolgármester. 

Nagy Ildikó Emese

FRAKCIÓVEZETŐK A KERÜLET PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Torzsa Sándor, a Ferencvárosi Önkormányzat MSZP-s és 
DK-s képviselőkből álló Demokraták frakciójának vezetője: 
„Ezzel a költségvetéssel az önkormányzat teljesítette a törvé-
nyi kötelezettségét: van költségvetésünk. De nem látjuk példá-
ul, hogyan fog pontosan alakulni a helyi iparűzésiadó-bevétel, 
mennyi lesz a tavalyi évi maradvány, mikortól lesz újra fizetős 
a parkolás. Remélhetőleg május végéig, tehát a zárszámadásig 

ezek a kérdések tisztázódnak. Természetesen a frakciónknak 2021-re is vannak ter-
vei, és választási ígéreteink is, amelyek még nem tudtak megvalósulni. E programok 
mindössze 1,5 százalékos átcsoportosítást igényelnének. Fontosnak tartjuk, hogy el-
induljon a »Törd a betont, hogy park legyen!« program, folytatódjon a Haller park 
felújítása, a Tinódi pékség előtti tér megújuljon, megtörténjen a Haller utca 50. kör-
folyosójának rekonstrukciója, de az Ifjúmunkás utca és egy újabb játszótér felújítása 
is lényeges feladat.”

Takács Krisztián, a Párbeszéd, a Momentum és a Jobbik szí-
neiben a testületbe jutott képviselőkből álló Új Pólus frakció-
jának vezetője: „A különleges jogrend miatt a költségvetést a 
városvezetés állította össze, így e téren Reiner Roland alpol-
gármester véleménye a mérvadó.

Az év alakulásáról felelőtlenségnek érzem a jósolgatást, 
mert a járvány és a kormány is tartogathat számunkra kelle-
metlen meglepetéseket. 

Fontos, hogy a lehetőségeinkhez képest segítsünk azoknak, akiket a kormány az ígé-
retei ellenére az út szélén hagyott, illetve nem szabad megfeledkezni a klímaválság-
ról, ezért szeretnénk, ha kerületünk zöldítése tovább folytatódna.”

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője: „Megkeresését köszönjük, de 
Önöknek nem kívánunk nyilatkozni.”

Segítsen a közösségnek, segítünk minden 
rászorulónak!

Egy éve, a koronavírus-járvány kitörése óta folyama-
tosan igyekszik segíteni az önkormányzat a véde-
kezésben a 9. kerületieket. Ennek költségeit az ön-
kormányzat költségvetéséből és az e célra érkezett 
adományokból fedezzük. 

A járvány legnehezebb időszakában a rászorulók-
nak a korábbiaknál is nagyobb szükségük van a kö-
zösség támogatására. Érezhetően növekszik a segít-
séget kérők száma, akik között egyre többeknek okoz 
nehézséget az alapvető élelmiszerek beszerzése is.

A járvány terjedésével párhuzamosan növekszik 
az ingyenes lakossági tesztelési programunk jelen-
tősége.

Bár változatlanul támaszkodhatunk önkéntese-
ink és az önkormányzati alkalmazottak munkájára, 
ha nem jutunk további forrásokhoz, nem tudjuk biz-
tosítani az eddigi szolgáltatások többségét. A kerületi  
Krízis Alap kifogyott, nem tudunk újabb teszteket, 
maszkokat, élelmiszer-segélycsomagokat vásárolni.
Ezért kérjük, hogy lehetőségeihez mérten támogassa 
a Ferencvárosi Krízis Alapot!

Minden forint számít, minden fillér jó helyre kerül.

FERENCVÁROSI KRÍZIS ALAP
bankszámlaszám: 10401196-00032517-00000004
IBAN számlaszám: HU73 10401196-00032517-00000004
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
kedvezményezett: Budapest Főváros IX. Kerület Fe-
rencváros Önkormányzata

A Ferencvárosi Önkormányzat eddigi 
tevékenysége a járvány elleni védekezésben

• a hatósági karanténban lévők és az önkéntes ka-
rantént vállaló idősek ellátása (bevásárlás, recept-
kiváltás, kutyasétáltatás, igény esetén meleg étel 
házhoz szállítása)

• sebészmaszkok Ferencváros teljes lakosságának; 
több körben összesen több mint 270 000 maszk ki-
osztása 

• rendszeres ingyenes utcai tesztelés több helyszínen
• alapvető élelmiszereket tartalmazó szociális cso-

magok rászorulóknak
• ingyenesen hívható segélyvonal üzemeltetése (06 

80 399-399)
• lakossági parkolók kialakítása az ingyenes parko-

lás miatt kialakult zsúfoltság enyhítésére
• orvosi rendelőintézetek felszerelése vírusölő ger-

micidlámpákkal; az egészségügyi és a szociális 
ágazatban alkalmazottak ellátása védőfelszerelés-
sel, a járvány korai szakaszában

• hajléktalanok ellátása vitaminkészítményekkel
• a forgalmasabb közterületek és a technikailag le-

zárhatatlan játszóterek, parkok rendszeres és in-
tenzív fertőtlenítése

• használt laptopok gyűjtése és kiosztása a távokta-
tásban részt vevő, rászoruló gyerekeknek; tanuló-
szoba az FMK-ban

• a távoktatás támogatása önkéntes oktatók és rá-
szoruló családok összekötésével (az önkéntes se-
gítők és a segítségre váró fiatalok jelentkezhetnek: 
virusinfo@ferencvaros.hu, 0680/399-399)

• karanténkoncertek 
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Semmi sport! – ez volt Winston Churchill legendás válasza arra a riporteri kérdés-
re, miként lehetséges magas kort elérni egy szenvedélyes dohányosnak, aki ráadá-
sul ugyanolyan szorgalommal fogyaszt whiskyt is. Cigars, whisky and no sports! Már 
amennyiben tényleg ezt mondta, hiszen a fenti a számtalan frappáns Churchill-idé-
zet közül abba a kategóriába tartozik, amely valószínűleg soha nem hagyta el a hedo-
nista brit államférfi ajkát. 

Whisky és szivar – könnyedén megoldható világjárvány idején is, sportolni már 
nehezebb. Amikor egy évvel ezelőtt a tömegsport-létesítményeket is bezáratták, ki-
telepedtünk a szabadba. Pár perc biciklizésnyire a bázisként szolgáló Ráday utcától 
Újbudán felfedeztem a Függetlenségi parkot, amely minden szempontból kielégítő 
alternatíváját jelentette a megszokott edzőteremnek. Jó minőségű burkolattal ellátott 
futópálya, új és valóban használható street workout berendezések, mobiltelefon-töltési 
lehetőség, wifi, működő vízcsap és kulturált WC-k. Zárható csomagmegőrző bokszok 
is vannak, de ezeket lefoglalják a hajléktalanok, akiknek nagyobb szükségük is van 
ilyesmire. 

Később, még közelebb a bázishoz, felfedeztem az Egyetemisták parkját is, amely 
a Petőfi híd lábánál hasonló körülményeket kínál a szabadtéri sportolás megszállott-
jainak. Lokálpatriótaként hozzá kell tennem: a rossz oldalon. Ez az ugyancsak tavaly 
átadott felnőttjátszótér szintén a 11. kerületben van – nem tudom, miért, de a Budapest 
2019 – Európa sportfővárosa programmal létrehozott hét sportpark közül kettő került a 
Duna bal partjára, a Ferencváros pedig kimaradt ebből. 

Nálunk viszont ezerrel építenek stadionokat és sportcsarnokokat – mondhat-
nánk, és igazunk is lenne, de a kerületiek tömegsportolására ezek egyelőre nem alkal-
masak. Bár szó van róla, hogy az atlétikai pálya majd a hobbisportolók használatába 
megy át, a sport-presztízslétesítmények későbbi felhasználása eddig nem sok jót ígér. 
Lehet, hogy továbbra is Újbudára kell átmennünk sportolni? 

A hivatalos válasz erre az, hogy már most sem kell. Bár a 9. kerület kimaradt a 2019-
es nagy sportfejlesztésekből, azért némi tömegsportolási lehetőség akad a „kilencben” 
is. Mindenekelőtt a múlt számban Bernie Sanders feltűnésével megénekelt Csiga-
park szomszédságában található Nyúldombot kell kiemelni. 380 méteres futópálya, 

MERRE INDULHAT 
A KERÜLET 

CSUKLÓGYAKORLATRA?

két kondipark, salakos focipálya várja a 
sportolás szerelmeseit. A higiéniás lehe-
tőségek korlátozottak, de a szemfülesek a 
közeli közösségi házban átöltözhetnek és 
könnyíthetnek is magukon – mondjuk, 
járvány idején nem. A szomszédságom-
ban lakó írófejedelem a Haller parkra es-
küszik: a kondigépek ugyan kevésbé mo-
dernek, mint az újbudai konkurenciánál, 
de a mieink. A futópálya meg hosszabb. 
WC-re pedig a szomszédos Ferenc térre 
lehet menni, ahol szintén van futópálya, 
és még park őr is vigyáz ránk sportolás 
közben. 

A Nehru part igazi kincs, hiszen itt 
minden korosztály megtalálja a számá-
ra érdekes sportolási lehetőséget (sokan 
futnak, vannak kondigépek és játszótér), 
a Petőfi híd alatt még a deszkásokra is 
gondoltak. A hely értékéből nem von le 
semmit az a tény, hogy nem a kerületé, 
hanem a fővárosé; az már inkább, hogy 
WC itt sincsen. Végül, de nem utolsósor-
ban a Kerekerdő park műfüves focipá-
lyával, kondigépekkel és pingpongaszta-
lokkal áll a lakosság szolgálatában. 

Összegezve: sportolni lehet a ke-
rületben, de ha ránk jön a szükség, ta-
nácsos gyorsan hazaszaladni. Ezért a 
következő számban régi adósságomat 
törlesztem: a nyilvános WC-k helyzetét 
mérem fel. Rövid cikk lesz.

Kertész György

a kondigépek ugyan 
kevésbé modernek, 

mint az újbudai konku-
renciánál, de a mieink
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SZÍNÉSZEGYETEM 
A LAKTANYÁBAN

Nem is értem, hogy a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem élére kinevezett ezredes-kancellár úr a 
terepszemléje során eddig miért nem vetette vi-
gyázó szemét a kilencedik kerületre, amikor új  
épületet keresett az egyetemnek – elvégre itt van 
nekünk a Kilián laktanya, ami színészképzésre ép-
pen alkalmatos. 

Mármint olyan színészek képzésére, mint akik-
re a NER-nek vélhetően szüksége van. Nincs visz-
szadumálás, igazodás van, nemzeti szellem – csak 
semmi liberális buzulás! Vidnyánszky úr a lakta-
nyaudvaron végre minden reggel napiparancsba 
adhatná, hogy „Jobbraaaaa át, színéééééé-szek, 
igaaaaa-zodj!”, majd a rendezői osztályban álta-
lános mozgósítást rendelne el a Soros György-féle 
dramaturgiai fogások ellen. Még hogy nyílt társa-
dalom! Lószart, mama! Nekünk nemzeti szellemű 
laktanya kell, abból is lehetőleg olyan, ami már be-
zárt! Ablakra vasrács, kapura pánt, a szájakra lakat, 
értettem?

Viccelődünk, persze, vic-
celődünk – úgyis csak akkor 
fáj, ha röhögünk. Azt meg csak 
kínunkban ismerjük el, hogy 
a kilencedik kerület tényleg 
alkalmatos helyszín volna 
a színészegyetem számára.  
A Nem zeti Színház nevű iga-
zodási pont már úgyis ebben 
a kerületben van, hát haderő- 
és hadtáplogisztikailag abszo-
lút indokolt, hogy a diákok 
is a közelben legyenek, ha 
harcolni kell a magyar nem-
zetért, a jobboldalért és azért 
az izéért… hogy is mondták a 
pártgyűlésen… igen, megvan: 
a magyar jövőért! Mennyibe 
kerülne vajon, hogy az egye-
temet a Kilián laktanyába köl-
töztesse „Mészáros Lölő” valamelyik cége? Százöt-
ven milliárdból meg is úsznánk, a fennmaradó két-
százmilliárdos kamatot meg úgyis a dédunokáink-
nak kell majd visszafizetniük a paksi kettes blokk 
árából. Menni fog, gyerekek! Az ezredes-kancellár 
úr az óhaját az épületre megfogalmazza, Mészáros 
Lölő azonnal siet helyrebillenteni, az ásót-kapát 

mindenki megtalálja a kelléktárban, kedves diákok, 
lehet menni dolgozni a magyar nemzetért. Nem 
a szájunkat kell jártatni az egyetemen, hanem te-
vőlegesen tenni, rakni a téglát egymásra, habarni 
habarcsot, építeni magyaroknak magyar jövendőt! 

El ne felejtsem mondani, teszi hozzá az ezre-
des-kancellár, hogy az egyetem-laktanya köré vi-
zes árkot is kell ásni! Igen, a Duna vizét mi beve-
zetjük a Ferenc körútra, körbevesszük vele a Kili-
án színészlaktanya épületét, és megvédjük a hazát 
azoktól a Soros-bérenc rendezőasszisztensektől, 
akik két fekvőtámaszt se tudnak megcsinálni ren-
desen. Mészáros Lölő ennek megörül, mert vizes-
árkot eddig csak a tévében látott, A Tenkes kapitá-
nyában harminc éve, és már akkor is irigyelte a 
labancoktól. Pedig az még fekete-fehérben ment. 
Igen, fekete-fehér volt! És nem kellett miatta szé-
gyenkeznünk, mert a Tenkes magyar kapitányának 
még nem volt szüksége szivárványszínű zászlótar-
tókra! Vegyünk róla példát – de előtte írjunk ki rá 
közbeszerzést, különben nem lesz szabályos az az 
izé. Amiről a Főnök beszélt a várban két katona sza-
lonna között. Mi is volt az… Ejnye, itt volt a szánkon, 
amire a hangsúlyt kell izélni… Hé, Attila, gyere már, 
hová is kell helyezni a hangsúlyt? Ja, igen, a jövőre. 

Igen, nekünk azért kell harcolnunk a lövész-
árokká átalakított zenekari árokban, hogy ne 

legyen szivárványszínű az a hogyishívják, amire 
a Ma-Gyar-Em-Be-Rek figyelmét a Ma-Gyar-Mi-
Nisz-Ter-El-Nök felhívta. Csak semmi szivárvány-
színű elhajlás, kedves diákok! A magyar jövő legyen 
egyszerű és tiszta, legyen népi és nemzeti!  Magya-
rok, a magyar jövő legyen fekete és fehér! 

Kácsor Zsolt

viccelődünk, persze, 
viccelődünk – úgyis csak 
akkor fáj, ha röhögünk
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9: Az általad alapított Lépjünk, hogy Léphessenek Egye-
sület, amely a Holnap Iskoláját is működteti, azokat a 
családokat támogatja, képviseli, amelyek központi ideg-
rendszerükben sérült gyermeket nevelnek; célja, hogy Ma-
gyarországon jobb legyen az ellátórendszer és minőségi 
oktatáshoz jusson minden gyerek. Hogyan lettél civil ak-
tivista?

CsA: A halmozottan sérült fiam, Erik születése 
előtt is közösségekért dolgoztam, pedagógus let-
tem, vezettem a csepeli Nagy Imre AMK Alapfokú 
Művészeti Iskoláját, elvégeztem a színművészetin a 
drámapedagógiát, szóval úgy tűnt, egyenes vonalú 
pályám lesz. Az Örkény Színházban, Boros Martin 
rendezésében civil szereplőkkel készült Kiváló dolgo-
zók című darabban elmesélem a történetemet. Erik 
születésénél kiderült, hogy ő egy nagyon kacifán-
tos gyerek lesz. Mivel a saját bőrömön tapasztaltam 
meg, hogy az ellátórendszer mekkora hiányosságok-
kal küszködik, úgy döntöttem, beleállok, és mások-

kal összefogva, szervezett keretek között mindent 
megteszek azért, hogy Eriknek és a hozzá hasonló 
gyerekeknek, illetve a szüleiknek jobb legyen. Így 
alakult meg az egyesületünk tíz évvel ezelőtt, aztán 
elkezdtük tanulni az érdekképviseletet, mert az lát-
szott, hogy az olyan típusú gyerekeknek, mint Erik, 
semmiféle életpálya-lehetőségük nincs. 

9: Mi volt a motivációd arra, hogy képviselőként indulj?
CsA: Olyan alaptörvényünk van, amely kire kesz-

tő; mintha visszafelé mennénk az időben. Magyar-
országon az állam egyre inkább korlátozza a lehe-
tőségeket, egyre centralizáltabbá, átláthatatlanná 
válik minden. Egyre messzebb kerülünk a részvételi 
demokráciától, amiben hiszek. Számomra evidens 
a részvételiség, és hogy egy képviselőnek az a dolga, 
hogy országos szinten képviselje a helyi ügyeket.

Mentoráltam több szülői szervezetet különböző 
településeken, emiatt sok országgyűlési képviselővel 

ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A 6-OS KÖRZETBEN: CSORDÁS ANETT

„BELEÁLLOK ABBA, HOGY 
TEGYEK A VÁLTOZÁSÉRT”

Az ellenzéki összefogás hat pártja közös nyilatkozatban határozta 
meg az előválasztás menetét, aminek egyik legfontosabb eleme, 
hogy civil jelöltek is indulhatnak a megméretésen. Az egyik ilyen 
civil induló a 6-os választókerületben – amelynek része a körúton 

belüli Ferencváros és a nyolcadik kerület egy része is – Csordás Anett 
lesz, akit a C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület kért fel jelöltnek.
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LEVÉL

Nem szeretem az ímélezést, mert sokkal 
jobb, ha az ember levelet kap.

Dávid öcsém ötévesen halálosan 
szerelmes volt a Zsófiba, aki mellettünk, 
a Liliom utcában lakott. Minden nap 
együtt jártak óvodába. Zsófi sokat volt 
nálunk, mert az idióta értelmiségi csa-
ládja azon volt, hogy mikor, hova tudja 
lepasszolni a gyereket, ezek meg imád-

ták egymást. Persze volt, hogy az öcsém 
is aludt náluk.

Egyik nap délután azt mondja ne-
kem a Dávid, hogy szeretne feladni egy 
táviratot a Zsófinak. Lesétáltunk az utcá-
jukba, megnéztük, hogy hány számban 
lakik, mert a házat megismerem, de a 
számát nem jegyeztem meg. Közben 
kérdem, hogy miért: reggel úgyis találko-

zol vele az óvodában, elmondhatod neki. 
Nővérkém – válaszolta –, az nem olyan, 
mint ha az ember kap egy táviratot.

A távirat szövege: „A távolságtól fé-
lünk, így van ez évezredek óta, ti-tá, ti-tá.”

Mekkora gondolat ötévesen! A távol-
ságtól félünk. És a többi meg csak ti-tá, 
ti-tá. Abszolút vers. Nem?

Láng Judit

kellett találkoznom. Meglepett, hogy mennyi meg-
élhetési politikus van, és mennyire fogalmuk sincs 
arról, mi van a saját választókörzetükben: ezen is 
változtatni kell.

Döntés előtt voltam a saját életemet illetően is: 
vagy teremtek magamnak egy mikrovilágot, hogy 
ne is lássam, ami itt van, vagy beleállok abba, hogy 
tegyek a változásért.

9: Miket tartanál a legfontosabb feladataidnak, ha meg-
választanának?

CsA: Ha 2022-ben kormányváltás lesz, először is 
vissza kell adni az önkormányzatoknak a jogaikat, az 
elvont forrásokat, mert nemcsak közigazgatási ha-
tárt jelölnek ki az önkormányzatok, hanem közössé-
geket is összefognak.  

Fontos az elszámoltathatóság, az átlátható mű-
ködés, például Magyarország csatlakozása az euró-
pai ügyészséghez. Az alkotmányt módosítani kell, 
hogy ne legyen kirekesztő. Akik idősek, akik nem 
tudnak magukról gondoskodni, akár mert betegek, 
vagy csak nehéz helyzetbe kerültek, magukra van-
nak hagyva. Mindenki számára elérhető lakhatási 
politika kell, és dolgozni az oktatási helyzet javítá-
sáért: mindkét kerületben panaszkodnak a szülők, 
hogy kevés a jó iskola, amin csak országos szintű 
beavatkozással lehet javítani. Kulcs az oktatás, de 
az állami iskolák, amelyeknek minőségi oktatást 
kellene nyújtaniuk mindenkinek, egyre nehezebb 
helyzetben vannak, a szülők, ha tehetik, kimenekítik 
onnan a gyermekeiket. 

9: A 6. választókörzet ferencvárosi részében vannak prob-
lematikus építkezések. Azokkal mit kezdenél?

CsA: Az egyik probléma a túlépítkezés. Kis te-
rületeken nagyon sok lakás épül, és nincsenek meg 
körülöttük a 15 percen belül elérhető szolgáltatások, 
óvoda, minőségi iskola vagy a családok számára 
megfelelő tömegközlekedés.

Ha a Galvani hidat nézzük, a kormánynak figye-
lembe kellene vennie az ott lakók érdekeit, infor-
málni őket, közösen dönteni, nem a fejük felett. 

9: Nem a függetlenséged feladása a csatlakozás egy párt-
hoz? Mit tartasz fontosnak etikailag az előválasztásokon? 

CsA: A pártok összefogása elengedhetetlen a 
NER leváltásához, ez nem kérdés számomra. Nagy 

pártolója vagyok az előválasztásnak, és a legfonto-
sabb, hogy demokratikus és tisztességes vetélkedés 
legyen. Mindent meg fogok tenni a győzelemért, de 
ha nem nyerek, akkor segíteni fogom a befutót. 

A függetlenségemet megtartom, a választókerü-
letemnek legfontosabb ügyeket fogom képviselni. 
Nem „csatlakozom” majd valamelyik párthoz, ha-
nem politikai szövetséget kötök vele a felelős parla-
menti munka biztosítása érdekében. 

9: Hogyan készülsz fel? Mennyire ismered a választókör-
zetedet?

CsA: A Népszínház utcában lakom, anyukám pe-
dig a Ferencváros aktív polgára, de magam is mindig 
figyelemmel kísértem a 9. kerület civil életét. Fel-
térképezem a választókerületet: amióta a C8 felkért 
jelöltnek, sok emberrel, szervezetek, intézmények 
képviselőivel találkozom, szeretném még jobban 
megismerni a választókörzetben élő emberek prob-
lémáit, vágyait, megtudni, hogy miben szeretnének 
változást. Kihozunk egy kérdőívet is, ami arról is fog 
szólni, hogy mit tartanak fontosnak és milyennek 
szeretnék a képviselőjüket. Indítunk egy fórumot, 
egyelőre online, ahol mindig lesz mellettem egy 9. 
vagy egy 8. kerületi szakértő az adott témához, és 
egy moderátor is. Március 25-én este 6-tól lesz az 
első, a témája a civilek a nagypolitikában. A követke-
ző az önkormányzatiságról fog szólni.

9: Kikből áll a csapatod?
CsA: A C8 tagjaiból, plusz olyan emberekből, 

akikkel már együtt dolgoztunk korábban is, de fo-
lyamatosan jelentkeznek önkéntesek mindkét ke-
rületből. A 9. kerületben is keresek olyan informális 
szervezetet, amivel együtt tudok működni.

9: Van-e olyan hősöd, aki erőt ad a megméretésekhez?
CsA: Beszélgetek idős, tapasztalt emberekkel, 

akikre hallgatok, de sokakat becsülök azért, amit 
elértek – Obama elnöktől Csoszó Gabi fotósig. 
Amikor Amerikában tanultam, az egyik anyukától 
kaptam egy nyakláncot, amire egy Nelson Mande-
la-idézet volt írva: „It always seems impossible until 
it is done” – vagyis „mindig lehetetlennek látszik, 
amíg meg nem csináljuk”. Sajnos elszakadt a lánc, 
de ez az idézet kíséri azóta is az életem.

Artner Sisso
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A minek nevezzelek kérdésének boncolgatása való-
jában azért is fontos, mert kifejezi, mit gondolunk 
erről a nagyon is huszonegyedik századi jelen-
ségről, amit többnyire populizmusnak hívunk. És 
hogy mit kezdjünk vele, amint jobban megértet-
tük. Mindennapjainkat is meghatározza, hogy a li-
berális demokráciával hadilábon álló, az 1989–90-
ben kialakult és felépülő berendezkedést támadó, 
sőt lebontó politikai erő már több mint egy évtize-
de folyamatosan hatalmon van Magyarországon.

Nem egyszerűen a Horthy-korszak újjászüle-
téséről van szó, és nem is a Kádár-rendszer foly-
tatódott más eszközökkel. A fasizmusanalógiák 
nem indokoltak, még akkor sem, ha szélsőjobbos, 
fasisztoid szövegekkel elég gyakran találkozhatunk 
a kormányzó jobboldal jobboldalán. Igaz, néhol a 
kommunista korszak vonásai is felismerhetők, a 
hivatalos retorika hajaz a felmelegített imperialis-
taellenességre (lásd Béketábor, illetve Békemenet), 
mégsem a bolsevizmus tobzódását vagy a puha 
diktatúra mérsékeltebb szorítását éljük át újra. Rá-
adásul nagyon is nemzetközi, globális tendenciákat 
látunk, hasonszőrű politikai erők felemelkedését 

– úgy, hogy (egyelőre) nem jött létre a populista 
internacionálé. Amennyiben a magyarországi úttö-
rő változat elé határozott minősítő jelzőt teszünk, 
akkor a határokon átszivárgó politikai-ideológiai 
vírus, az orbánizmus veszélyességét könnyen ér-
zékeltethetjük: használjuk az autoriter – magyarul 
tekintélyelvű – populizmus kifejezést! Így ponto-
sabb, hiszen a rendszer se nem nyílt diktatúra, se 
nem liberális demokrácia.

Lengyelország és Magyarország az Európai 
Unión belül épített ki új politikai rendszert popu-
listának nevezett pártok hatalomra kerülése óta. 
Mindkét kormány rendszerszintű, súlyos konflik-
tusokba keveredett az uniós intézményekkel és 
számos tagállammal – saját állítólagos értékrend-
jére, szelektíven összegyűjtött hagyományaira és 
tizenkilencedik századi frissességű nemzetiszuve-
renitás-koncepciójára hivatkozva szembefordult 
az addig elfogadott közös európai értékrenddel. 
Ahogy nekiálltak lebontani a liberális demokrácia 
intézményrendszerét és a polarizáció élezésével 
aláásták politikai kultúráját, fokozatosan behatoltak 
az élet szinte minden szférájába. Nálunk most ép-

RENDSZERELEMZÉS

HÉTKÖZNAPI POPULIZMUS

Látszólag akadémiai, sőt akadémikus, vagyis fölösleges vita zajlik tudományos 
berkekben és nagyívű publikációkban arról, hogy milyen rendszer is a miénk – azon 

túl, hogy már megint kissé savanyú, mint a magyar narancs A tanú című filmben.
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A szerző – volt parlamenti képviselő (1990–94, Fidesz), a Magyarországi Európa Társaság elnöke – szülőháza előtt a Ferenc körúton
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MI EZ A HANG?

Hétfő délelőtt. Karantén, otthon. Odakint 
tikkasztó napsütés. Az ég képmutatóan 
tiszta, nincsenek felhők. A fény alig szűrő-
dik be a szobámba, az ablak nyitva. 

– Mi ez a hang? – kapom fel a fejem. 
Vonat lenne? Felettébb szokatlan.

Vasútállomás közelében lakva már 
megszoktam a para hangú vonatokat, de 
ez a példány eltér a többitől. A hangja 
egyszerre mély és magas, egyenletes, fül-
feszítő. Lassan elhalkul. – Már el is ment 
– gondolom, gyorsan túllépve az eseten. 
Mígnem újra belekezd. És erősödik. Han-
gos, majd halk, majd megint hangos. Ilyen 
sok és rövid vonat nem mehet el egymás 
után. Főleg nem abból az irányból. Kí-
sérteties. A fémsikoly meg csak folytatja. 
Lüktetése már pulzál az agyamban. 

Légvédelmi sziréna.
A fejem kong, az utca üres. Mozdu-

latlanul figyelek. Várom, hogy történjen 
valami. Miért nem mondták be? Miért 
nem értesítettek? 

A hang egyre erősebb, a nap éleseb-
ben süt. Cikáznak a gondolataim. És 
valami megváltozik. Hirtelen már nem 
hallom. Minden eltompul, a külvilág 
alig tűnik valóságosnak. Érzem, ahogy 
az erő elhagyja a testemet. Szédülök, 
émelygek, sípol a fülem. A radioaktivi-
tás gyorsabban halad a légkörben, mint 
a robbanás. Perceink vannak hátra.

Becsukom az ablakot. Be kell húzni 
a függönyt is! Kapálódzom, levegő után 
kapkodok. Tudom, hogy a függöny nem 
sokat segít, főleg, ha már beömlött a lát-
hatatlan, neonzöld halál.

– Nem szabad pánikba esni! – biz-
tatom magam. Csakhogy már rég pá-
nikolok. Kiszaladok a mosdóba, úgy 
mégsem halhatok meg, hogy pisilnem 
kell. Ez most már biztos, atomtámadás! 
Zuhanyozni kell! A nukleáris lerakódás a 
ruhán és a hajban is megtelepszik. Minél 
előbb zuhanyozni kell! Ha lesz még hol 
zuhanyozni. Akkor a pincébe kell men-

ni, az biztos hely. De ki ér oda előbb, én 
vagy a vég? Ha közel a robbanás, min-
dennek vége, ha nem, akkor sem jön se-
gítség. Mi a jobb? Legyen lassú? Vagy in-
kább gyors? Szeretem a családom. Drá ga 
szerelmem…

Már a kezemet mosom. Belenézek a 
tükörbe, de az arcom nem a régi. Hirte-
len villanás, fehér, szúró, éles fény. Egy 
másodperc, és a fejem viszkózus, nyú-
lós, ragacsos. Csavaros, színes formák, 
olajos foltok, izmok, inak, csontok. Mint 
a tűzijáték, úgy durranok, csak épp nem 
olyan szelíden. Váza sem maradok an-
nak, aki voltam, még hüvely sem, ami a 
beleimet tárolná, elveszett az agyam, a 
lelkem, és porrá vált testem lassan ülep-
szik a romba dőlt Pesten.

– Csak légvédelmi gyakorlat volt – 
kaptam aztán a hírt. És visszakúsztam a 
szobámba.

Baksa N. Korina

pen a kultúra, oktatás, tudomány területeit helyez-
ték prés alá. Ahogy elindult a központilag vezérelt 
Sturm und Drang, úgy vetődött fel a kérdés itthon 
és külföldön egyaránt: mi a teendő, hogy megállít-
suk ezt a fékevesztett nyomulást? Mindeddig nem 
sikerült kialakítani világos stratégiát arra az esetre, 
ha a „barbárok” már a falakon belülre kerültek. 

A már-már elméleti síkon zajló viták mellett itt-
hon civil aktivista és pártpolitikai mozgósításra is 
szükség van. A magyarországi ellenzéket megosz-
tó dilemmák mára leegyszerűsödtek: a Fidesztől 
megszabadulni akaró választók többsége régóta 
egységes fellépést, „összefogást” követelt. Noha az 
egy lista, két lista közül mindkettő mellett lehetett 
sokáig okosan érvelni, mára ez a kérdés eldőlt. 
Ahogy a világban többfelé kiélezett helyzetben 
durván fifty-fifty az arány a populisták és a demok-
raták között (némi leegyszerűsítéssel idevehetjük 
a Brexit-népszavazást, a Trump kontra Clinton, 
majd Trump kontra Biden csatát, illetve a lengyel-
országi elnökválasztást), úgy nálunk is jövőre akár 
csak egy hajszálon múlhat majd a végeredmény. 
Tulajdonképpen Márki-Zay Péter első hódmező-
vásárhelyi győzelme óta empirikusan igazolódott, 
hogy minden egyéni körzetben egyetlen jelöltnek 
kellene indulnia fideszes ellenfelével szemben. Alig 
három évvel később már egyik jelentősebb ellen-
zéki erőnek sem maradt más választása, akármeny-
nyire idegenkedik is valamelyik újdonsült szövet-
ségesétől, mint hogy a közös pártlistára felkerülve 
próbálja meg optimalizálni saját és a teljes ellenzék 
esélyeit. 

Közhely, de igaz: a vízió, a narratíva, az érzelmi-
leg hatásos „sztori” elengedhetetlen. Önmagában 
Orbán Viktor heves bírálata nem elég: a bizony-
talanokat arról kell meggyőzni, hogy érdemes az 
ellenzéki alternatívára szavazniuk. Mint tudjuk, a 
politikai küzdelemben a kommunikációs módsze-
rek, így az uralkodó nyelvezet kialakítása ugyan-
ilyen fontos – egyébként nem csak a hamis hírek és 
a dezinformációs zűrzavar korszakában. Egyszerű 
példával illusztrálva a problémát: ha az egyetemek 
önállóságának drasztikus felszámolását nem ideo-
lógiai-hatalmi alapon történt lenyúlásnak, a tudo-
mányos szférának a NER-be való betagozásaként 
írjuk le, hanem még a független média is átveszi 
a képmutató „modellváltás” megfogalmazást, akkor 
baj van. „Kuratórium” helyett pedig Orbán Viktor-
tól és miniszterétől függő, örökre bebetonozott 
fideszes és lojális, felülről kinevezett bábokról kel-
lene beszélni – így véletlenül sem fokoznánk le az 
ellenállást néhány hőbörgő egyetemista és értelmi-
ségi magánakciójává.  

Ami csak az első lépés. Az autoriter populista 
hatalommal szembeni liberális-demokratikus po-
litikai alternatíva vonzóbbá varázslása lesz a ne-
hezebb feladat a parlamenti választás előtti hosszú 
egy esztendő alatt. Nehezebb, de nem reményte-
len. Ha nem hiszünk a turáni átok történelmi de-
terminizmusában, akkor – ahogy Joe Biden elnö-
ki beiktatási beszédében javasolta – merítsünk az 
amerikai példa erejéből és induljunk el mi is a wa-
shingtoni úton! 

Hegedűs István
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Mondanám, hogy kár belém a szép mű-
vészet, mert befelé simán elmentem 
a printek előtt, annyira lenyűgözött a 
tisztaság, a lépcsőházi kövek fehérsége 
és az alumíniumbetűk hiánytalansá-
ga: Lift, Házmester, Tároló. Ez nem egy 
gangos egykori ferencvárosi bérkaszár-
nya, hanem a Röck család gépgyárának 
profitjából felépített, igényes ikerházak 
egyike, a múltból megőrzött polgári lét 
megalapozott ízlése. 

1951-ben viharos szépségű szere-
lemből köttetett házasság hozta Évát 
a Ráday utcai lakás egyik szobájába, 
mert a másikban laktak a mérnök férj, 
Beck András szülei, a konyhából nyíló 
kis cselédszobában pedig Margit néni, 

akinek Éva anyósa a holokauszt után is 
folytatta a menekítését, akkor már az 
emlékei és az élete elől. Margit néni 
minden családtagját elveszítve élt ott az 
ötvenes évek végéig, a haláláig. Éva fér-
jének családja is kalandos úton vészelte 
át a háborút. Az após vallásos zsidóként, 
az anyós hithű katolikusként választotta 
a másikat, és ezzel mindkét család ha-
ragját is. Egymás iránti szeretetüknek, 
Éva anyósa iránti tiszteletének jelképe 
a lakásban egy kis méretű menóra első 
gyertyatartójába állított, jelentős mé-
retű feszület, amelyet Éva anyósa viselt 
egykoron. Megférnek együtt a polcon a 
tárgyak, miként megfértek a lakásban is 
az emberek számosan.

A Ráday utcai lakás falánál csak Évá-
ék egykori Kossuth téri lakásának falai 
voltak nyújthatóbbak, és a gránát ütöt-
te lyukak ezt még látványosabbá tették. 
Mire bestoppolta őket az újjáépítés, a 
lakást már társbérletté is nyilvánítot-
ta az új társadalmi rend. Éva abban a 
lakásban volt gyerek, a németek bevo-
nulásáig ott élt a bécsi származású, bőr-
díszműkellékekkel kereskedő papa, a 
családját praktikusan terelő mama – és 
Éva bátyja, akivel szonátáztak esténként, 
amíg a helyzet polgárinak volt nevez-
hető. Éva zongoraművésznek készült, 
a bátyja hegedült. Aztán a történelem 
gyorsan semmivé foszlatta az álmokat 
és az álmodókat is. Éva papája többször 

RÁDAY UTCAI ÁLMOK ÉS EMLÉKEK 

EGY LAKÁS ÉVGYŰRŰI

Már kifelé jövök a Ráday utcai házból, amikor észreveszem a lépcsőházban  
a vékonyan keretezett Rothko- és Chagall-printeket a lift melletti falon. Azért 
tűnnek fel, mert a Beck Évával eltöltött délután majdnem elég idő arra, hogy 
fogékony legyek holmi finomságokra, és meglássam a közös évgyűrűket is a 

házon, a lakáson, a lakón, akik egy helyen, együtt éltek le hetven évet. 
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megszökött a munkaszolgálatból, had-
bíróság után börtönbe is került, és ez a 
vakmerőség, úgy látszik, férfiágon örök-
lődött, mert Éva bátyja is mindent elkö-
vetett, hogy dobbantson. Végül mégis a 
papírforma szerint történt minden. Ha-
lálukról a magyar nyilasok tartoznának 
számot adni, de néhány dátumon kívül 
több nem tudható róluk. A papa agyon-
verését dokumentálta a Szent Rókus 
kórház, de a fivért a háború után még 
sokáig hazavárták.

Éva csak 14 éves volt, amikor a Kos-
suth téri lakásból egy csillagos házba 
költöztek, ahol a három kicsi szobában 
hirtelen tizenegy főre duzzadt a létszám, 
ám köztük volt Éva zongoratanárnője és 
Weiner Leó is, akinek jelenléte a zene-
rajongó kamasz lánnyal szinte elfeled-
tette a földre rakott matracokat. Innen 
kerültek a gettóba, és Évát apja barátai 
onnan menekítették a Szabadság-hegy-
re, katolikus szegedi rokonnak. A szőke, 
kék szemű zsidó lány szorgalmasan 
utánozta a háziakat a hajnali misé-
ken, mormogott, fölállt, leült, vetette a 
keresztet, és próbált nem feltűnést kel-
teni. A család úgy tett, mintha a kislány 
háború elől menekült szegény rokon 
lenne, és ez nagyjából igaz is volt. Bár 
a Szabadság-hegy már karácsonyra fel-
szabadult, Évának február 13-ig kellett 
várnia, míg a család egyik fiatal barátja 
megszervezte a dunai csónakázást, hogy 
átjussanak Pestre. Az élményhez a jég-
táblák lökdösése is hozzá tartozott, és 
az is, hogy a pesti parton a családi bará-
tot az oroszok azonnal elvitték malenkij 
robotra. Más kérdés, hogy estére otthon 
volt, mert megszökött. Éva körül bátor, 
szabadságszerető férfiak voltak, és néha 
akadt köztük egy-egy, aki túl is élte ezt. 

Éva és az édesanyja magukra ma-
radva kezdtek új életet, mert az világos 
volt, hogy a régit nem lehet folytatni, 
a családból hiányzó emberek és a Kos-
suth téri lakásból hiányzó falak miatt 
sem. Évát a lelkesedés lendülete a Szikra 
könyvesboltba vitte eladónak, és onnan 
repítette tovább az általános kádercsere 
a külügyminisztériumba, ahol titkárnő 
lett. Közben férjhez ment, beköltözött 
a Ráday utcába, pótolta a német meg-
szállás miatt elmaradt érettségit, és a 
férjét követve ment volna a Műszaki 
Egyetemre, de veszélyeztetett terhes 
lett. Senki sem tudja, mi oka lehet Éva 
meg nem született gyerekeinek, de töb-
bet mért rá a sors ebből, mint illett vol-
na. Talán csak az értheti meg, aki tudja, 
milyen lehetett 14 évesen végigrettegni 
az üldöztetéseket, a bujkálást, a veszte-

ségeket, felnőni órák vagy akár percek 
alatt, kidobni a művészi ambíciókat, és 
elfogadni egy minden ízében új világot, 
amely nem sietett visszaadni az elma-
radt gyerekkort és az álmokat.

Évának végül is egyetlen fia születik, 
1957-ben, aki szintén a Ráday utcai lakás-
ban tölt el évtizedeket; ide hozza majd a 
családját is. A lakás szobái képlékenyen 
hozzáalakulnak a fellépő új igényekhez. 
A megözvegyült anyós kiköltözik a cse-
lédszobába, amely addigra már gyerek-
szoba lett, az ő elmúltával megérkezik 
Éva mamája, az egykori Kossuth téri 
lakás társbérletek tépte maradványába 
pedig Éva fia megy át a családjával.

Éva mindeközben 1959-től kezdve 
a Kultúra Kereskedelmi Vállalat egyko-
ri adminisztrátorából kulturális igaz-
gatóvá emelkedik a ranglétrán. Német 
nyelv ismerete a papája bécsi családjának 
köszönhető, az angol az egykori pol-
gári neveltetésnek, a többi az adottság, 
a lehetőség és a szorgalom. Az egykori 

könyves szakma Amerikától Örmény-
országig (akkor még a Szovjetunió) szá-
mon tartotta és elismerte. A frankfurti 
könyvvásár díszoklevélben köszönte 
meg Évának a 25. jubileumi részvételét. 
Lakásukban barátként fogadták őt a hol-
land, skót, német könyvszakma jelesei. 
Igazgatóként ment nyugdíjba, és amíg 
az élet megadta, továbbra is szenvedé-
lyesen utazott mindenfelé a férjével, 
akivel 63 évet élhetett együtt. Egy kis 
Polskival sátrazták végig Európát, még 
akkor is, amikor körülöttük már min-
denki vállalati költségen nyaralt a csa-
ládjával. Ők nem. 

A Ráday utcai lakásban a Chagall- és 
Miró-printek között a festményektől, 
nyomatoktól szinte alig látni a falat. 
Nem valami titkos magángyűjtemény 
ez, hanem emlékek tárháza. Minden az. 
A polcokon a tárgyak, a menórába tűzött 
kereszt, az egykori polgári élet nagyra 
nőtt bútorai, a lemezjátszójukat vesz-
tett sellak és vinil hanglemezek méte-
rei. Csak zongora nincs a lakásban, pe-
dig nagyobb összegben fogadtam volna, 
hogy legalább egy sarokba tolt pianínó 
emlékeztet Éva zenei álmaira. Ám Éva 
hajdani igazgatóként a csinálásban és 
nem az álmodásban érdekelt. Az egykor 
természetesen ott álló zongorát eladta. 
A zene attól még ott maradt a lakásban.

Éva jóval a nyugdíjazása után lett a 
Zeneakadémia Baráti Körének tagja és 
az ösztöndíjbizottság vezetője. Kilenc-
éves korában járt először a Zeneaka-
démián, és soha többé nem lett hűtlen 
hozzá. Személyes ismerősei, barátai a 
Zeneakadémia egykori és mostani nö-
vendékei. Követségi koncertek sokaságát 
szervezték nekik itthon és külföldön. 
Nagyjából ezer diák és tanár köszönhet a 
baráti körnek fellépést, utazást, ösztön-
díjat vagy hangszert. Éva meséli, hogy 
amikor Várdai István Bach-koncertjein 
ül, mindig eszébe jut, hogy a fiatal csel-
listát akadémista korában a baráti kör 
segítette minőségi vonóhoz. Így maradt 
meg a zene Éva életében, és tölt ki ott 
minden olyan helyet, amit nélküle az 
előtörő hiányok foglalnának el.

A tárgyakkal, emlékekkel, bútorok-
kal zsúfolt lakásban visszafelé haladó 
évgyűrűkként rakódnak egymásra a ré-
tegek, úgy, ahogy követték egymást a 
lakók, a szokások, az elfogadások, a súr-
lódások, az évekkel változó problémák, 
azután a távozások, a költözések – végül 
legbelül Éva és a nehezen elfogadott 
magánya. Immár hetven éve egymás fa-
lai között.

Sándor Erzsi

Éva körül bátor, 
szabadságszerető 

férfiak voltak, és néha 
akadt köztük egy-

egy, aki túl is élte ezt
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Nem is tudtam, hogy Magyarországon 
van – nem is akármilyen – bolgár ki-
sebbség: egy nemzetiségi önkormány-
zatnyi. Holott, miként Muszev Dancso 
magyarázza: az őseik a kilencszázas 
évek elején gazdasági bevándorlóként 
érkeztek Magyarországra. Körülbelül 
harmincezren. Azóta a legutolsó nép-
számlálás szerint ez a szám hatezerre 
csökkent. 

Az asszimiláció a bolgárok foglalko-
zására is hatott. Eredetileg a kertészeti 
tudásuk miatt telepítette le őket az Oszt-
rák–Magyar Monarchia, ám idővel erre 
egyre kevésbé volt szükség. Mára nem 
sok bolgár kertész maradt. 

Legutóbbi lapszámunk hírei közt is 
szerepelt, hogy megújult a magyaror-
szági bolgárok kerületünkben működő 
művelődési háza a Vágóhíd utcában, a 
bolgár ortodox templom mellé pedig új 
kulturális centrum épül. A tervek sze-

rint egy biokertet is létrehoznak, mert 
megőriznék ezt a népi örökséget. „Az a 
terv, hogy a kertet a centrumba költöző 
nemzetiségi óvoda gyerekei is megta-
nulják ápolni” – meséli Muszev Dancso, 
és szerintem is lesz nagy öröm, amikor 
a gyerek hazaállít majd egy – a teljes 
családnak is elég – maga termesztette 
óriásparadicsommal.

A bolgár kisebbség intézményei ed-
dig a Vágóhíd, illetve a Bajza utcában 
működtek. Utóbbi helyen volt a Bolgár 
Országos Önkormányzat, a Bolgár Két-
nyelvű Nemzetiségi Óvoda, valamint a 
Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Isko-
la. Ám az állami kézben lévő épületre a 
kormánynak hirtelen szüksége lett; így 
történt, hogy a bolgár kisebbségi önkor-
mányzat 2,6 milliárd forintot kapott egy 
új hely felépítésére. Amit a bolgár kor-
mány kiegészített még 1 millió euróval. 
„A Ferencvárosban itthon vagyunk. Va-

laha itt, a Haller utcában volt a nagybani 
zöldségpiac. A nagyszüleink, dédszüle-
ink itt alapozták meg az életüket” – ele-
veníti fel az önkormányzati elnök.

Ám a kulturális központ még ennyi 
pénzből sem épül meg hipp-hopp, így 
a nemzetiségi iskola és az önkormányzat 
egy használaton kívüli, szintén a Vágóhíd 
utcában található, bolgár tulajdonú szál-
lodába költözik. Az óvoda pedig a ferenc-
városi önkormányzatnak köszönhetően 
szeptembertől a Ferencvárosi Kerek erdő 
Óvoda két termében működik. 

Jelenleg negyven gyerek jár az intéz-
ménybe, de vannak családok, amelyek-
nek a Bajza utcai épület közelebb volt, 
és nem vállalják a hosszabb utazgatást. 
Helyükre jöhetnek majd a helyi gyere-
kek, ha a szüleik kedvet kapnak a multi-
kultihoz. 

A gyerekek a bolgár és magyar 
nyelvű foglalkozásokon megismerhetik 
mind két ország tradícióit. A cirill betűs 
íráson és a nyelven kívül megtanulhat-
nak például martenicát készíteni: ezt a 
fehér és vörös fonalakból hímzett mintát 
a tavaszvárás jegyében adják a bolgárok 
családjuknak és barátaiknak. Addig kell 
hordani, amíg meg nem látják az első 
gólyát; akkor gyorsan egy fára kell tenni, 
hogy a fa gazdag termést hozzon – tartja 
a bolgár néphagyomány.

Igaz, ilyen ajándékot adni itt a Fe-
rencvárosban elég merész lenne. Kéne 
hozzá gólya meg fa.

Az óvoda révén a gyerekek megis-
merhetik a bolgár népzenét és néptáncot 
is – emeli ki Muszev Dancso, aki amúgy 
az öt és tizennégy év közti gyerekekből 
álló Roszica néptáncegyüttes vezetője. 
„A gyerekeket a különleges bolgár rit-
musok és a minden néptáncban meg-
lévő közösségi élmény hozza hozzánk. 
Több tanítványom úgy került ide, hogy 
a gyerekeim meséltek nekik erről, és kí-
váncsiak lettek. Most magyarként nem-
zetközi fesztiválokon lépnek fel bolgár 
táncokkal.” 

az állami kézben lévő 
épületre a kormánynak 

hirtelen szüksége 
lett; így történt, hogy 
a bolgár kisebbségi 
önkormányzat 2,6 

milliárd forintot kapott 
egy új hely felépítésére

VÁGÓHÍD UTCAI MULTIKULTI

BOLGÁR POLGÁR

A Ferencvárosban kibővülő, megújuló bolgár kulturális 
centrumról a Bolgár Országos Önkormányzat 
elnökével, Muszev Dancsóval beszélgettünk.  
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UTCÁRA KERÜLNEK A FERENCVÁROSI PUBLIC ART PÁLYÁZAT NYERTES MŰVEI 

„KIRAKOM, ÉS KEZDENEK VELE 
VALAMIT AZ EMBEREK”

– harcedzett művészettörténészek se fogalmazhatták volna meg jobban  
a public art lényegét, mint Szalay Péter, a BLM-szobor megalkotója. A public 
art ugyanis sokkal tágabb fogalom, mint a köztéri szobrok világa, galériákon 

kívüli művészet, gondolkodásra késztető közösségi élmény.

Még augusztusban hirdette meg a Fe-
rencvárosi Önkormányzat a public art 
pályázatot, műfaji és technikai megkö-
tés nélkül. A beküldött pályaművek kö-
zül hatot választott ki a független zsűri, 
ezek lesznek láthatók idén tavasszal a 
Ferencváros utcáin és terein. 

Legelőször a már előzetesen nagy 
vihart kavart Black Lives Matter, Szalay 
Péter munkája, amelyet a Ferenc téren 
állítanak fel április 1-jén, és két hétig lesz 
látható. Az egy méter magas, nyolcvan-
centis talapzaton álló, 3D printtechnoló-
giával készített szoborparafrázis a New 

York-i Szabadság-szobrot jeleníti meg 
térdelő pózban, felemelt ököllel, Colin 
Kæpernick amerikaifutballista gesztusá-
ra utalva, amely az antirasszista mozga-
lom jelképévé vált. A plasztikát további 
jelentésréteggel gazdagítja a szivárvány-
színű alapanyag, ami az LMBTQ-moz-
galom színeit jeleníti meg rajta. 

Alighogy nyilvánossá tette az ön-
kormányzat a pályázati eredményt, 
rögtön rárepült a kormánysajtó, Sza-
lay Pétert pedig e-mailben fenyegették 
meg szélsőjobbos körökből, hogy meg-
bánja, ha felállítja a szobrot. A történet 

odáig hullámzott, hogy a neves brit 
újság, a The Guardian is foglalkozott 
vele, és az egyik legnagyobb nemzet-
közi kortárs képzőművészeti lap, az 
ArtReview is beszámolt a ferencvárosi 
BLM-szoborról.

Szalay nem tervez szoboravatót, 
szeretné elkerülni a felesleges felhaj-
tást, az esetleges helyszíni konfrontáci-
ót. „Egyszerűen kirakom, és kezdenek 
vele valamit az emberek” – mondta a 9 
kérdésére. Dokumentálni fogja viszont, 
ha netán ledöntik a szobrot, vagy más 
módon okoznak benne kárt, mivel on-
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nantól ezek az események is a mű ré-
szévé válnak.  

A Körforgó történet kitalálói és meg-
valósítói, Alexis Latham és Dombóvári 
Csongor április 21. és május 4. között 
napközben videóinterjúkat készítenek a 
bevállalós járókelőkkel a Markusovszky 
téren, esténként pedig két órán át lesz-
nek láthatók a szerkesztett felvételek.  
A látogatók egy hatalmas, az összes addigi 
mesélő arcközelijéből álló mozaikképről 
választhatják ki a lejátszandó videókat. 
Az utolsó estére készül egy montázsfilm 

is, amelyben minden megszólaló szemé-
lyes története szerepel. 

Természetes környezetükben figyel-
hetjük meg a Ferenc tér őshonos élővilá-
gát április 21. és május 4. között. A Nem-
mivoltunk Crew (Bátory Péter, Brück-
ner János, Falvai Mátyás, Fillér Máté, 

Szabó Ottó, Tóth Márton Emil) Csak 
lesek című installációja a vadászlesek 
formáját idéző objektumból áll majd, és 
konkrétan és képletesen is új perspek-
tívát kínál, hogy ránézhessünk az itteni 
közösségre, terére, életére. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
médiadesign szakos hallgatóiból és ok-
tatóiból álló Időkapszula alkotócsoport 

(hallgatók: Buza Zsófia Zsuzsanna, Csor-
dás Eszter, Forgách Anna, Misota Dániel 
Máté, Nemesi Zsófia Kató, Riederauer 
Dóra, Szalai Anna, Varga Viktor, Vida 
Szabolcs; oktatók: Erhardt Miklós, Fal-
vay Miklós, Halák László, Tasnádi József; 
projektfelelős: Erdei Krisztina) a Forog 

az idő című interaktív puzzle-lal gazda-
gítja időszakosan a József Attila-lakó-
telepet. Április 21. és május 4. között a 
Nagyjátszó közelében egymás mellett 
rajzolódik ki múlt, jelen és jövő, nap-
pal életképekkel és a hozzájuk tartozó 
történetekkel, naplemente után pedig 
interaktív formában: egy érzékelő segít-
ségével a játékosok mozgathatják a vetí-
tett kirakós darabjait, így ismerkedve a 
lakótelep kollektív emlékezetének fontos 
részleteivel.

A kutya szerepe a családban – ez áll 
a fókuszában Kiss Gabriella, Dévai Nán-
dor, Schermann Márta és Sereglei And-
rás Drága kincsem című köztéri instal-
lációjának, amely május 11. és 24. között 
lesz látható a Markusovszky téren. Két 
megafonra emlékeztető szerkezetet ál-
lítanak fel, kutya–ember-fordítógépet, 
amely emberi beszédre ugatással, ku-
tyahangra emberivel reagál. A művészek 
helyi kutyatartó és kisgyermekes kiskö-
zösségekben végeznek kutatást, a felvett 
interjúkat pedig a kutyafuttató és a ját-
szótér kerítésére elhelyezett QR-kódok 
segítségével hallgathatjuk meg. 

Ha már a kutyáknál tartunk: a Mada-
ras József téren ugyanebben a kéthetes 
időszakban Kántor nyomoz. Ez a címe az 

ARcheo Group (Réthey-Prikkel Tamás, 
Kern Anita, Ivanics André, Weszelovits 
Gergő) művének, amely a virtuális való-
ság és a meglévő köztéri tárgyak világát 
egyesíti. A parkban a bűnügyi helyszíne-
léseknél használt számtáblák felnagyí-
tott másolatai jelennek meg, miközben 
a program izgalmas játékot kínál: egy 
letölthető applikáció segítségével tizen-
négy napon át (2021. május 11. és 24. kö-
zött) nyomozhatunk egy-egy fiktív bűn-
tény után. A nyomozást segítő elemek a 
park zugaiban lesznek elrejtve, és bár a 
felderítendő bűnesetek nem valódiak, 
nem függetlenek a valós helyszínektől és 
szereplőktől.

SZABADON ALKOTNI

„A szoborpályázattal volt egy fontos politikai célom. Nem a Black Lives Matter moz-
galom reklámozása. A cél az volt, hogy létezzenek nyitott szabadtéri képzőművé-
szeti pályázatok” – mondta a 9-nek Döme Zsuzsanna, Suzi, a Ferencvárosi Önkor-
mányzat kulturális ügyekért (is) felelős alpolgármestere. 2013-ban volt pár szabad 
köztéri pályázat a fővárosban, de azóta a képzőművészek nem tudnak itt úgy alkotni, 
hogy ne megrendelést kelljen teljesíteniük. Emlékművekre szükség van, érthető az 
is, ha a politika rányomja a bélyegét az emlékezetpolitikára – de épp ezért szeretné, 
hogy legyenek ilyen lehetőségek is. Mára bezárultak a kapuk az előtt, hogy a mű-
vész magának, illetve a művészete útján spontán létrejövő közösségnek alkothasson.
Különösen a szobrászat esetében – véli –, amely eléggé költségigényes, csak ilyen 
pályázatokkal biztosíthatja egy kultúráért valóban felelős önkormányzat a művészi 
szabadságot – ha máshogyan nem, időlegesen.
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 rögtön rárepült 
a kormánysajtó
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Ha vetünk egy kósza pillantást Kelet- 
Ázsia filmművészetére, akkor azért Euró -
pában is derenghet Kuroszava Akira 
(A hét szamuráj), Ozu Jaszudzsiro (Tokiói 
történet) vagy éppen az ötödik generáci-
ós kínai filmes, Csang Ji-mou (Hős) neve. 
De mi a helyzet Dél-Korea Jancsó Mik-
lósával? Ki volt ott a helyi Orson Welles? 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a koreai 
filmtörténet legfontosabb alkotóinak 
nyugati recepciója nem történt meg 
egészen addig, amíg az ezredfordulón 
kivirágzó új dél-koreai mozi fel nem 
hívta magára a nemzetközi figyelmet. 
Az 1974 óta működő Koreai Filmarchí-

vum (KOFA) 2004-ben kezdte meg az 
angol feliratos DVD-k kiadását, 2012-től 
pedig egy olyan szolgáltatást indított el, 
amely világszinten is egyedülálló: hiva-
talos YouTube-csatornájukon ingyenesen, 
an gol felirattal elérhetővé tették a nagy-
játékfilm-klasszikusaik legjavát. Nyolc-
van-egynéhány művel indítottak, de a 
kínálat minden évben bővült, e sorok 
írásakor pedig éppen kétszáz darabnál 
járnak, és ezek közül számos full HD mi-
nőségben nézhető. Elérhetőségük: www.
youtube.com/user/KoreanFilm

A filmarchívumosok segítenek a tá-
jékozódásban: a lejátszási listáknál lehet 

böngészni évtizedek és meghatározó 
jelentőségű rendezők szerint is, ekként 
például közelebbi ismeretség köthe-
tő az Oscar-díjas Pong Dzsunho (Bong 
Joon-ho) kedvenc koreai direktorával, a 
bizarr műfaji vadulásokban kiváló Kim 
Kijonggal (Kim Ki-young). Legnagyobb 
klasszikusa, A szobalány (The Housemaid, 
1960) sajnos már nem elérhető a csa-
tornán, viszont ennek az általa készített 
két remake-je igen (Woman of Fire, 1971; 
Woman of Fire ’82, 1982). A hagyományos 
művészfilmes műfajból Ju Hjonmok (Yu 
Hyun-mok) ajánlható, akinek a Céltalan 
lövedék (Aimless Bullet, 1961) című művét 
a helyi filmes kánon egyik mestermű-
veként tartják számon: rögrealista, de-
presszív családtörténete a koreai háború 
utáni totális kilátástalanságról tudósít 
– hol vagyunk még ekkor a Gangnam 
Style újgazdag dőzsétől? Könnyedebb és 
kedélyesebb celluloid-letétemény tőle az 
Osztálykirándulás (School Excursion, 1969), 
amelyben egy isten háta mögötti szige-
ten tanuló kisiskolás csoport csodálkozik 
rá Szöul urbánus szépségeire – ebben 
az alkotásban már egyértelműen egy di-
namikusan fejlődő ázsiai kistigris képe 
rajzolódik ki. Lelkesen tudom ajánlani 
továbbá a több mint száz nagyjátékfil-
met jegyző, Dél-Koreában a „nemzet 
filmrendezőjének” becézett Im Kvon-
thek (Im Kwon-taek) munkásságát, külö-
nösen a formabontó buddhista moziját 
(Mandala, 1981), a koreai nők kiszolgál-
tatott helyzetére drámai erővel rámuta-
tó kosztümös drámáját (A pótanya – The 
Surrogate Mother, 1986), valamint a japán 
gyarmati uralom idején (1910–45) játszó-
dó hazafias gengszterfilm-trilógiájának 
parádés első részét, Az ezredes fiát (The 
General’s Son, 1990). A rendezői életmű-
vekbe való betekintésen kívül akad még 
érdekfeszítő csemege: ezek közé tarto-
zik például Dél-Korea első egész estés 
animációs filmje, a 2008-ig elveszettnek 
hitt, de ma már gyönyörűen restaurált 
Hong Gil-dong története (A Story of Hong 
Gil-dong, 1967), amelyben Robin Hood 
elnyűhetetlen koreai megfelelője, Hong 
Gil-dong segít a szegény parasztoknak 
a kizsákmányoló nagyurakkal szemben.

Az érdeklődőknek hasznos sorvezető 
lehet a Koreai Filmarchívum honlapján 
(https://eng.koreafilm.or.kr) közzétett 
két lista (1996, 2014), amely az aktuális 
kritikai konszenzus alapján időrendben 
mutatja a száz legjobb dél-koreai nagyjá-
tékfilmet, a címek mellett pedig feltünte-
ti a YouTube-csatornájukon megtekint-
hető darabokat is.

Teszár Dávid

KOREAI FILMARCHÍVUM A YOUTUBE-ON 

CSAK EGY KATTINTÁS

Jelen pillanatban kétszáz angol feliratos, egész estés film 
érhető el ingyenesen a Koreai Filmarchívum YouTube-

csatornáján az 1930-as évek közepétől egészen 2000-ig. 
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Igyunk Györgykovács-bort ezeken az 
oltakozós napokon, midőn még a szek-
tariánus hívők előtt is feltárult, hogy a 
király meztelen! Györgykovi traminije 
kicsit korszerűtlen bor, a legjobb érte-
lemben, van benne valami érlelt-hor-
dós ízképvonal; néhai apukám, az igazi 
Tompadoctor, amikor ment haza fiata-
lon az egyetemről, ahol épp tanársegéd 
volt, mindig betért egy alföldi borozó-
ba, ahol megszerette a bort – akkor még 
bort mértek az alföldi borozókban is –, 
és az ő szava volt, hogy „olyan jó, borízű 
bor”.

Well, Györgykovács Imre bora olyan 
jó, borízű bor, van tehát benne egy ilyen 
konzervatív vonás, érett-érlelt illat; a 
kulcsszó a tisztaság, a tiszta akkord, 
csontszáraz, sűrű, kicsit csípős a korty 
(14,5% alkohol), az utóízben is ez az érett, 
naspolyás gyümölcsösség, a végén halo-
vány ásványos jegy. Nem olyan, mint a 
friss, ropogós, rózsaillatú traminik, érlel-
tebb, konzervatív, barna karakterű bor. 
A tramini amúgy nagy fajta, epitheton 
ornansa a rózsavíz, de nálunk nem nép-
szerű, mert a bor mindig funkció; már-
pedig az illatos bor helyén nálunk van 

egy pár erős, kiváló hibrid hungarikum-
féle (cserszegi, irsai és társai), illetve az 
ősi leányka és a hárslevelű, így a nyugati 
tramini nemigen rúg labdába, pedig so-
kat tudó fajta, amely a limonádétól az 
aszúig mindenre képes, Elzászban nagy 
borokat készítenek belőle. (Györgykovács 
Nagy-Somlói Tramini 2018, 4950 Ft, Bor-
társaság)

Györgykovács úrnak van valami 
különös érzéke az egyensúlyhoz. Nem 
éppen teo retikus elme, mégis: mindig 
képes eltalálni a céltábla közepét, és 
harmonikus, hibátlan borokat készít, 
túlzások nélkül, Györgykovi for president. 
Olyan ez, mint a filhallás, a humorér-
zék vagy a labdaérzék: vagy van, vagy 
nincs, ha nincs, gyakorlással se leszel 
soha menő; aki nem tud imprózni pél-
dául a dzsesszben, soha nem is fog, ha 
nem tud magától dekázni, mint Varga 

Judit miniszter asszony, soha nem is 
fog. Igyunk egyensúlyt ebben a lecsúszó 
közegben, ahol félhülyék és dilettánsok 
kavarják a málnaszőrt a süllyedő hajón. 
Jó reggelt, szokás mondani azoknak, 
akik csak most ébrednek rá arra, hogy 
a kormánynál és a parancsnoki hídon 
egy csüngő hasú csaló, cinikus simlisek 
és politikai prostituáltak tesznek úgy, 
mintha nem látnák a vészesen közeledő 
jéghegyet, ami felé Kompország nem 
túl érdekes, skizoid kis lélekvesztője ro-
han, itt valahol a félperiferin bumlizva a 
keleti part felé, és hogy itt hamarosan 
nemzet sűlyed el. De ha az országod „aljas 
-, gyáva - és buták / Kezében áldozat, / 
Gondold meg és igyál:” egy Figula mer-
lot-t is, mert ez is finom, borízű bor, 
rubin- és gránátalmaszínű, közepesen 
intenzív (levesfűszeres) illatú, elegáns, 
egyenes ízképű, vezető ízjegye a meggy, 
jó balanszú, nem bonyolult, kellemes 
csersavú és savú bor közepesen átsült 
bélszínhez, jó beszélgetésekhez, hi-
szen a borban a legjobb a beszélgetés. 
(Figula, Dörgicsei Merlot 2016, 4450 Ft, 
Bortársaság)

Tompa Imre

OLTAKOZZUNK GYÖRGYKOVIVAL!

mintha nem látnák 
a vészesen közeledő 

jéghegyet

A Trafó e-Néző elnevezésű programja 
nem közvetít színházi térbe tervezett 
előadásokat, így Simkó Beatrix A kredenc 
a pincében maradt című dokutáncdarab-
ját a február 26-ra tervezett élő premier 
helyett online, az alkotókkal készült in-
terjúkkal mutatták be aznap. 

A film a Liliom és Tűzoltó utca sar-
kánál lévő ismerős térről előbb egy fiktív 
stúdióba, egy valós próbaterembe, majd 
a Trafó színpadára visz. A koreográfus és 
rendező beszél az előadás témájáról, az 
öregségről és annak társadalmi meg-
ítéléséről. Simkó kései gyerek, számára 
mindig természetes volt az idősebbek 
közelsége, ám a szélesebb környezeté-
ben és a tánc világában is azt tapasztal-
ta, hogy a fiatalok elutasítják a korosodó 
embereket. 

Ivanov Gábor, Kasza Polett és Krámer 
György táncosok, valamint Kiss Eszter 
és Takács Katalin színészek is elmond-
ják, majd elmozogják a tapasztalataikat 
a generációk közötti viszonyokról, így 

nyomokban kortárs táncot is tartalmaz 
a film. Látható még egy Zoom-meeting  
benne, szakemberekkel, akik az ageiz-
mus, vagyis az életkori diszkrimináció 
jelenségéről beszélnek, majd a fiatal és 
idősebb előadók játékos, néha megren-
dítő tánc formájában mutatják be az 

életkori közeledést. 
Kü lönös aktualitást 
ad a témának a jár-
vány alatt államilag 
generált idősellenes-
ség.

A Műhely Alapít-
vánnyal és a Trafóval 
koprodukcióban ké-
szült előadás – amely 
a Staféta program ke-
retében jött létre – a 
különböző műfajok 
ötvözésével olyan 
nyelvet keres, ami 

kortól, nemtől, társadalmi háttértől füg-
getlenül mindenki számára érthető. És 
feloldoz minket az online színháznézés 
bűne alól. 

– sisso –

A TRAFÓ ONLINE BEMUTATÓJA 

ÍGY NEVELD 
AZ IDŐSEIDET
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„Az étel az egyik legjobb eszköz arra, 
hogy összehozzuk az embereket” – 
mondja a Nigériából származó Cathe-
rine, aki szerelemből jött Magyaror-
szágra 2005-ben. Évek óta a soknem-
zetiségű Ferencvárosban él férjével, 
aki a budapesti afrikai közösség egyik 
központi alakja. Két kislányuk magyar 
iskolába jár. Catherine a hazájában meg-
kapott színházművészeti és közigazga-
tási diplomái után 2018-ban a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen is doktori fo-
kozatot szerzett. Jelenleg a Dunaújvárosi 
Egyetemen tanít, és kutatói munkáját is 
folytatta a harmadik országbeli állam-
polgárok Európai Unión belüli integrá-
ciójáról és a civil szervezetek szerepéről. 
A Ferencvároshoz az itt működő Next 
Step Magyarország Egyesület és a Fe-
rencvárosi Közösségi Alapítvány önkén-
teseként kötődik.

Egyike azoknak az itt élő bevándorlók-
nak, akik nemrég mutatkozhattak be az 
idén tízéves Ferencvárosi Közösségi Ala-
pítvány (FKA) kulturális-gasztronómiai 
videóiban. Az Alapítvány 2019 végén 
indította el Új szomszédaink – Sokszínű 
Ferencváros című programját a Glo-
bal Fund for Community Foundations 
(GFCF) támogatásával. Az ennek kere-
tében született hatrészes gasztronómiai 
sorozattal, amelyet Főzd meg a világot! 
címmel Facebook- és YouTube-csator-

nájukon is elérhetővé tettek, elsősorban 
a sokszínű és befogadó helyi közösség 
erősödését támogatják. A gasztronó-
miai videókat a kerületi tévécsatorna is 
sugározni fogja, a recepteket pedig egy 
online kiadványban is közzéteszik. A rö-
vid videókban a Ferencvároshoz kötődő 
bevándorlók – akik között van televízi-
ós producer, nagykövetségi munkatárs, 
egyetemi tanár és nemzetközi humani-
tárius szervezetnél dolgozó szereplő is 
– mutatták meg, hogyan készül kedvenc 
ételük. Meséltek továbbá Magyarország-
ra kerülésükről, kerületi kötődésükről, 
valamint itt végzett önkéntes munká-
jukról, személyes történetükön keresz-
tül pedig bepillantást nyerhettünk szü-
lőhazájuk kultúrájába. Az alapítvány 
– amely korábban szervezett már több 
helyszínen látható utazó fotókiállítást is 
itt élő külföldiek személyes tárgyaiból – 
fontos célja az is, hogy a sokszínűségről 
szóló diskurzus a program lezárulása 
után is fennmaradjon. Szeretnék azt is 
megmutatni, hogy melyek azok a ta-
pasztalatok és kulturális erőforrások, 
amelyekkel a bevándorlóközösségek a 
kerület közösségét gazdagíthatják. 

Jollof rizs sült csirkével 

hozzávalók 4 személyre: 
0,5 kg csirke 
3 gerezd fokhagyma 
2 fej lilahagyma – lehet vöröshagyma is
fűszerek: rozmaring, curry, kakukkfű, 
gyömbér, só
0,5 kg basmati rizs – ennyiből nagy adag 
készül, használhatunk kevesebbet is
0,5 kg friss paradicsom vagy 1 konzerv 
paradicsom
1 sűrített paradicsom (150 g)
1 kaliforniai paprika
1 db Scotch bonnet paprika (chili)
pirított hagyma 
kb. 20 g vaj 
olaj
2 db húsleveskocka 

A csirkecombot kettévágjuk, beletesszük 
az edénybe. Felaprítunk 3 gerezd fok-
hagymát, fölvágjuk az egyik lilahagymát 
(vöröshagyma is lehet), és összekeverjük 

a csirkével. Hozzáadjuk a kakukk füvet, 
a gyömbért (lehet friss gyömbér vagy 
őrölt is), a curryt és a sót (kb. egy teás-
kanállal mindenből). Hozzáadunk annyi 
vizet, hogy ellepje a húst, megvárjuk, 
hogy forrásig hevüljön. Majd 10-15 per-
cig főzzük, míg megpuhul a csirke, ek-
kor kivesszük az edényből. 

Közben elkezdjük készíteni a rizst. 
Felaprítjuk a Scotch bonnet chilipapri-
kát és a kaliforniai paprikát. Felvágjuk 
vagy megreszeljük a második hagymát. 
Kevés olajat öntünk az edénybe, hoz-
záadjuk a felaprított hagymát, majd a 
felaprított kaliforniai paprikát, beleönt-
jük a sűrített paradicsomot, a konzerv-
paradicsomot (frisset is használhatunk, 
de annak érdemes leszedni a héját). Egy 
ideig pároljuk, majd hozzáadjuk a chi-
lipaprikát és a maradék kaliforniai pap-
rikát. Adunk hozzá egy kevés kakukk-
füvet, curryt, gyömbért, majd a pirított 
hagymát, egy kevés sót, végül pedig be-
lemorzsoljuk a leveskockákat. Néhány 
percig még pároljuk, majd hozzáadjuk 
az alaplevet. Közben megmossuk a rizst 
két-háromszor, hogy eltávozzon belőle 
a keményítő, majd hozzáadjuk a mix-
hez. Hozzáadunk egy kevés vajat. Az 
egészet összekeverjük, lefedjük, majd 
nagyon alacsony hőfokon főni hagyjuk, 
amíg megpuhul a rizs. A csirkét olajon 
megsütjük, pirosra pirítjuk. Köretnek 
készíthetünk sült banánt. Ehhez fő-

Catherine E. Odorige

ÚJ SZOMSZÉDAINK – SOKSZÍNŰ FERENCVÁROS

FŐZZÜK MEG EGYÜTT 
A VILÁGOT! 2.
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zőbanánt (plantain) használjunk, amit 
nagyobb áruházakban vagy kisebb, ke-
leti élelmiszereket árusító üzletekben is 
megtalálhatunk. A főzőbanánt fölszele-
teljük, olajban kisütjük, lecsöpögtetjük, 
majd kevés sóval meghintjük.

„A jó minőségű fűszert az erős illatáról 
ismerjük fel“ – mondja a magyarul jól 
beszélő Haiya, aki Szíria fővárosában, 
Damaszkuszban született. Szülei diplo-
maták voltak, ezért több arab országban 
– Szaúd-Arábiában, Libanonban és Líbi-
ában – is éltek, így Haiya jól ismeri ezek 
kultúráját, gasztronómiáját. Szüleivel 
2003-ban érkezett Magyarországra, és itt 
ismerkedett meg szintén szír férjével, aki 
a Debreceni Egyetemen szerzett orvosi 
diplomát. 2004-ben házasodtak össze, 
egy ideig Egerben éltek, később a Fe-
rencvárosban, a Boráros téren. A jogász 
végzettségű Haiya számára nem ide-
gen a televíziós műsorok világa: dolgo-
zott műsorvezetőként, 2009 óta pedig 
producerként, külföldi stábok számára 
szervez magyarországi forgatásokat. 
2007-ben megszületett a kislányuk, aki 
helyi iskolába jár, és tökéletesen beszé-
li a magyar nyelvet, így gyakran ő segít 
Haiyának a nehezebb magyar szövegek 
megértésében. Haiya néhány éve a ke-
rületben működő Next Step Egyesület 
munkáját is támogatja önkéntesként.

Kabseh 

hozzávalók  4-6 személyre:
olívaolaj
fűszerek: egész fahéj, babérlevél, szeg-
fűszeg, egész koriander, egész karda-
mom, egész köménymag, szemes bors, 

kurkuma, só
1 kg bárányhús, de bármilyen más húst 
is használhatunk
2 pohár rizs (kb. 0,5 kg)
3 fej hagyma
3 db paradicsom
10-15 dkg mandula díszítésnek
10-15 dkg fenyőmag díszítésnek

Beáztatjuk a rizst kb. fél órára, utána jól 
lemossuk. Amíg a rizs ázik, addig olí-
vaolajon megpirítjuk az egész fahéjat, 
szegfűszeget, koriandert, egész karda-
momot és köménymagot, a szemes bor-
sot. Mikor már érezzük a fűszerek illatát, 
akkor hozzáadjuk a felszeletelt hagymát. 
Ha megpirult a hagyma, hozzáadjuk a 
húst, és tovább pirítjuk őket egy kevés 
ideig. Hozzáadjuk a babérlevelet és a 
felaprított paradicsomokat, kb. két ká-
véskanál őrölt kurkumát, majd össze-
keverjük. Hozzáadunk annyi vizet, hogy 
teljesen ellepje a húst. Ha bárányhúst 
használunk, akkor a főzés alatt ne fedjük 
le, így jobban megpuhul. Kb. másfél órát 
főzzük. Az utolsó 15 percben hozzáadjuk 
a sót és még kb. másfél kávéskanálnyi 
őrölt kabseh fűszert. 

Míg fő a hús, kevés olajon megpirít-
juk a mandulát és a fenyőmagot. A man-
dulát előbb tegyük az edénybe, mert 
annak valamivel több idő kell megpi-
rulni. Akkor adjuk hozzá a fenyőmagot, 
amikor a mandulának már van egy kis 
színe. A leszűrt rizst megpirítjuk egy ke-
vés olajon, és hozzáadunk egy teáskanál 
kurkumát. Ha basmati rizst használunk, 
akkor óvatosan keverjük! Ezután a rizs-
re öntünk a hús levéből, illetve egy ke-
vés vizet is hozzáadhatunk. Lefedjük a 
rizst, és forralni kezdjük. Amikor felforr, 
a fedő alá teszünk egy réteg alufóliát, 
hogy jobban puhuljon, és kis lángon to-
vább pároljuk a rizst.

Tabbouleh

2-3 nagy csomag petrezselyem
1 csokor menta
2 nagy evőkanál apró szemű bulgur 
2 szár zöldhagyma
1 paradicsom
citrom, lime

Az apró szemű bulgurt beáztatjuk egy 
kevés vízbe, hozzáadunk citromlevet 
(dupla annyi vizet, mint amennyi cit-
romlevet). Kb. 15 percig áztatjuk, majd 
a fölösleges levet kinyomkodjuk a bul-
gurból. A petrezselyem zöldjét egé-
szen apróra vágjuk. A mentaleveleket, 
a zöldhagymaszárat és a paradicsomot 
apróra vágjuk, hozzáadjuk a bulgurhoz. 
Beleteszünk egy kevés sót, belecsavarjuk 
egy fél citrom és fél lime levét, leöntjük 
olívaolajjal, és összekeverjük.

„Kissé ironikus, hogy az 1953-as elveszí-
tett mérkőzés ellenére fenntartunk egy 
borozót, amelynek alapítója, Hidegkuti 
Nándor három gólt lőtt nekünk” – me-
séli a húsz éve Észak-Angliából érkezett 
Martin és Andrew, akik annak idején itt, 
a 9. kerületben találkoztak, és akiket kö-
zös szenvedélyük, a foci, illetve a főzés 
hozott össze. Martin kezdetben a British 
Councilnál tanított, később a Vöröske-
reszt munkatársa lett, jelenleg nemzet-
közi programokban dolgozik. Andrew 
a Liverpooli Egyetemen oktatott, ma a 
Közép-Európai Egyetem professzora. 
Mindketten a Ferencvárosban élnek a 
családjukkal, a gyerekeik magyar isko-
lába járnak. A két férfi – akik korábban 
több főzőversenyen is előkelő helyen 
végeztek – egy amerikai barátjukkal 

Haiya Ali Al 
Mohammed

Andrew Cartwright és 
Martin Fisher
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együtt nemrég megvették a Lónyay utca 
elején működő 6:3 nevű borozót, amely 
azóta a helyi angolszász közösségnek 
is központi találkahelye lett. Martinék 
ugyanakkor fontosnak tartották meg-
őrizni a hely magyar jellegét, hogy a 
környékbeli törzsvendégek és az itt élő 
külföldi szomszédok egyaránt jól érez-
zék magukat náluk. Hisznek abban, 
hogy ahol erős a közösség, ott jobb az 
élet is – ezért is támogatják a Ferencvá-
rosi Közösségi Alapítvány munkáját.

Sörös-marhahúsos pite

hozzávalók 4 személyre:
a töltelékhez:
egy evőkanál olaj
1 kg marhahús, nagy darabokra aprítva
2 vöröshagyma, durván fölvágva
egy-két gerezd fokhagyma
mangalicazsír
1 teáskanálnyi Colman’s mustárpor
1 teáskanálnyi paprikapor
3 evőkanálnyi finomliszt
4 dl barnasör (ale)
kakkukfű
2 babérlevél
6 dl víz

a tésztához:
75 g mangalicazsír
75 g vaj és egy kevés a tepsi kikenéséhez
350 g liszt
egy fölvert tojássárgája
egy teáskanálnyi mustárpor
víz

a zöldborsópüréhez:
250 g zöldborsó
egy gerezd megtisztított fokhagyma
50 g parmezán sajt
olívaolaj
só, bors
víz

Fölszeleteljük a húst, a hagymát és a fok-
hagymát apróra vágjuk. Serpenyőben, a 
zsiradékon megpirítjuk a hagymát és a 
fokhagymát. A fölszeletelt húst egy tál-
ba helyezzük, enyhén megsózzuk, meg-
szórjuk a mustárporral, a paprikával, 
majd a liszttel együtt átforgatjuk. Az idő-
közben enyhén megpirult hagymát és 
fokhagymát egy fazékba tesszük. A ser-
penyő alatt a főzőlapot nagyobb fokozat-
ra tesszük, hogy a húst minél gyorsabban 
át tudjuk sütni. Az átsült húsdarabokat 
félretesszük egy edénybe, a hagymát pe-
dig visszatesszük a serpenyőbe, és tovább 
pirítjuk, meglocsoljuk a sörrel, azután 
hozzáadjuk a húst, és együtt pároljuk. 

Malátát vagy vörösborecetet adunk hoz-
zá, megszórjuk kakukkfűvel. Visszatesz-
szük a már némi szaftot eresztett húst a 
fazékba a serpenyőből, vizet adunk hoz-
zá és a maradék sört, ezután két órán ke-
resztül főzzük alacsony hőmérsékleten.

Tésztát gyúrunk, a lisztet vajjal és 
zsírral összedolgozzuk. A lisztből elő-
ször kis halmot képezünk, kis, kráter-
szerű mélyedést készítünk a közepére, 
abba tesszük bele a megolvasztott vajat 
és zsírt, azután betemetjük liszttel, és 
megszórjuk mustárporral. Apró, görön-
gyös állagúra gyúrjuk a tésztát, aztán újra 
halmot képezünk belőle, és a közepén ki-
alakított mélyedésbe most vizet öntünk. 
A tésztát összegyúrjuk, majd egy időre 
pihenni hagyjuk a hűtőben. A zöldborsót 
a fokhagymával tíz percig pároljuk kevés 
vízen. Ha megpárolódott, leszűrjük, de a 
főzőlét ne öntsük ki. A zöldborsót a par-
mezánnal és a főzőlével összeturmixol-

juk, ízlés szerint só, bors, esetleg olíva-
olaj hozzáadásával. A pihentetett tésztát 
belisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk, 
majd sütőedénybe helyezzük, hogy azt 
teljesen kitöltse, a maradék tésztát pedig 
az edényben megsült tészta tetejére tesz-
szük majd borításnak. Előbb azonban az 
edényt kitöltő tésztára sütőport teszünk, 
és „vakon” 220 fokon szárítjuk a sütőben, 
hogy a töltelék majd ne a nyers tésztával 
érintkezzen. Érdemes elsőre valamivel 
kitölteni az edényt, hogy a tészta formája 
megmaradjon. Hozzáadjuk a tölteléket. 
A maradék tésztából tetőt készítünk, a 
töltelékre helyezzük, megkenjük a tete-
jét tojássárgájával. Villával megszurkál-
juk, hogy a sülés közben keletkező gőz 
távozni tudjon, a tészta ne fúvódjon föl. 
Betesszük a 220 fokos sütőbe, és húsz 
percig sütjük. A megsült pitét fölvágjuk, 
és a zöldborsópürével együtt tálaljuk.

Gáspár S. Anna
  

„EGYÜTT GAZDAGÍTJUK FERENCVÁROST!”

A Ferencvárosi Közösségi Alapítványt 2011-ben alapította kilenc ferencvárosi kötődé-
sű magánszemély. Az alapítvány célja, hogy a helyi adományozási kultúra fejleszté-
sének révén hozzájáruljon a 9. kerületben élők és dolgozók életének jobbá tételéhez. 
Fő tevékenységei a helyi adománygyűjtés (magánszemélyektől, kis- és középvállal-
kozásoktól, nagyvállalatoktól), helyi támogatásosztás helyi közösségeknek, nonprofit 
szervezeteknek, valamint helyi közösségfejlesztő programok szervezése és támo-
gatása. Az FKA nevéhez olyan Magyarországon elsőként adaptált sikerprogramok 
fűződnek, mint a 2016 óta négyszer megrendezett Swimathon Budapest, amely egy 
úszással egybekötött adománygyűjtő kampány és esemény. A programot idén június 
19-re tervezik. Az elmúlt években 24 ferencvárosi kötődésű kezdeményezés számára 
összesen 60 millió Ft gyűlt össze a Swimathonokon. Ugyancsak az FKA honosította 
meg az Élő adás elnevezésű adománygyűjtő estet, amelyeken eddig 21,5 millió Ft-ot 
gyűjtöttek 18 program javára. De az FKA volt az elindítója a Rádió9 – a kerület civil 
hangja (radio9.hu) című online rádióműsornak és podcastsorozatnak is, amelyek he-
lyi közügyeket és témákat járnak körül. 2020-ban több mint 4,2 millió Ft krízistámo-
gatást adott az alapítvány kerületi rászoruló családoknak és nehéz helyzetbe került 
civil szervezeteknek. Az idén tízéves FKA igyekszik tovább erősíteni kialakult hídsze-
repét, s ehhez a munkájához kéri a Ferencvárost szeretők támogatását: Ferencvárosi 
Közösségi Alapítvány – OTP 1170 9002 2013 0381
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Nem is akarom kiszámolni, hány hónap-
ja zártak be a kocsmák. Mit cselekszik 
ilyenkor az életmódszerűen kocsmajáró 
ember? Feltalálja magát és saját konyhá-
jából csinál kricsmit. Még el is nevezheti. 
Én a „Fogadó a Rab Oroszlánhoz” címet 
adtam az este nyolckor, a kijárási tila-
lom életbe lépésével éppen egy időben 
nyitó csehómnak. Az ember esténként 
megfőzi a másnapi ebédet, és közben 
persze legurul pár üveg cseh klasszikus: 
Konrad, Old Prague, Pilsner, Lobkowicz, 
Krušovice, Budějovický Budvar, Bernard 
stb. De valamit enni is kell a sörhöz. És 
ha már cseh sörök, akkor legyen a sör-
korcsolya is bohémiai. Sokféle lehetőség 
közül választhatunk. Főleg, ha birtokol-

juk a Cseh ételek. A Vnuk család konyhája 
című nélkülözhetetlen kiadványt. Sza-
lonnás knédligombóc, például. Vagy to-
jásos-hagymás-citromos füstölthal-krém. 
Szendvicskrém brindzából. Vagy az örök 
klasszikus, a nakládaný hermelín (pácolt 
camembert).

Ezeket most mind felejtsük el, mert 
ezek most nem készülnek. Kortyoljunk 

egy korsó sört, és lássunk neki a sör-
korcsolyák Hrabaljának, a hidegkonyha 
Dvořákjának, a kocsmakaják Menzelé-
nek, vagyis az utopenec elkészítésének. 
Hogy miért nevezik „vízbe fúltnak”? 
Több válasz létezik. Az egyik szerint a 
cseh kocsmák pultján hatalmas befőt-
tesüvegben lebegnek a szafaládék az 
ecetes lében, akár tóban a vízi hullák. 
A kocsmáros néha könyékig belényúl az 
üvegbe, kikap egy tetemet, és a tányérra 
dobja. Ebben is lehet valami. De van egy 
mesés sztori is, a csodás nevű Šamánek  
fogadósról, aki egyben molnárként is 
működött. Na ő dobálta romlott virsli-
jeit ecetes, hagymás lébe, hogy elvegye 
a lejárt szavatosságú húsáru kellemetlen 

ízét és szagát. Miután Šamánek vízi-
malom-szerelés közben belefulladt a 
folyóba, találmányát a vendégei – nem 
minden malícia nélkül – vízihullának 
nevezték el. Hát nem szép? Hát nem 
olyan, mintha csak a Rumcájsz egyik 
fejezete lenne?

Tizennyolc éves voltam, mikor elő-
ször jártam Prágában, és először ettem 

utopenecet egy külvárosi lebujban. Az óta 
készülök rá, hogy elkészítsem. Ha nincs 
ez a ragály, sose visz rá a lélek. Mint 
minden rendes ételre, erre is ezer re-
cept létezik. Már a Vnuk család is kétféle 
módon készíti: az egyik a České Budě-
jovice-i járás Týn nad Vltavou nevű kis-
városának Na Růžku című kocsmájának 
vízihullája. A špekáček minden vízihulla 
alapja, ami kicsit virsli, kicsit debreceni, 
kicsit szafaládé. Az egyszerűség kedvé-
ért hívjuk virslinek. A virslit hosszában 
bevagdossák, hagymát, uborkát, bor-
sot, mustármagot, erőspaprikát tömnek 
belé, fogpiszkálóval átszúrják, hogy ne 
essen szét. Befőttesüvegbe dug ják, leön-
tik ecetes, sós, cukros vízzel, majd mini-
mum öt napig állni hagyják. A morva-
országi vízihulla készítésénél az ecetes, 
sós, cukros vízbe bors, babérlevél és sár-
garépa is kerül, ebben főzik meg a virs-
lit, majd felvágják, megsózzák, megbor-
sozzák belül, és hagymakarikákat tesz-
nek belé. Befőttesüvegbe rakják, közé 
zöldségek kerülnek, felöntik a lével. És 
azonnal fogyasztják. Ilyen türelmetle-
nek ezek a morvák!

De ennél az ügy szerintem sokkal 
egyszerűbb. Fogunk bármilyen virslit, 
lecsókolbászt, szafaládét, debrecenit stb., 
ami kéznél van. Akár vegyesen. Megfőz-
zük. Amiről le kell, arról lehúzzuk a bő-
rét. Megcsináljuk az ecetes, sós, cukros 
levet, bors és babérlevél mindenképp 
kell bele. Felforraljuk, kihűtjük. A min-
denféle húsárut (esetleg bevagdosva) 
beledugjuk a befőttesüvegbe, közé me-
het hagyma, fokhagyma, hegyes-erős 
paprika és/vagy chili, savanyú uborka, 
répa. Bármi. Leöntjük. Lezárjuk. Hűtő. 
Minimum öt nap érés. Van, ahol tizen-
négyet írnak.

Szóval, ha ezzel megvagyunk, a kö-
vetkező üveg pilsenit már azzal a meg-
nyugtató érzéssel nyithatjuk fel, hogy öt 
nap múlva (de legkésőbb két hét múlva) 
lesz mit ennünk a sörhöz. Még megérik 
néhány üveg utopenec, és meglásd, el-
száll a ragály. És akkor bezár a Fogadó a 
Rab Oroszlánhoz. Remélem, végleg.

Cserna-Szabó András

ha nincs ez a ragály, 
sose visz rá a lélek

VÍZIHULLA A RAB OROSZLÁNBAN
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Amikor 2018 márciusában, a választási 
kampány hajrájában letették a nyolc ezer 
lakosú Tura sportcsarnokának alapkö-
vét, annyian állták körbe a kapszulát, 
hogy alig fértek hozzá. Az országos sajtót 
is megjárt fotón szerepelt a Pest megye 
szélén található város független, de fide-
szes támogatású polgármestere, Szend-
rei Ferenc, a választókerület képviselője-
löltje, Czerván György agrárállamtitkár 
és a Fidesz regionális igazgatója, Pesti 
Imre is. A kép legfontosabb szereplői – 
papíron – a ferencvárosi kéziseket kép-
viselő Kökény Beatrix és Bognár László 
ügyvezető voltak – ugyanis a beruházás 
az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-
nek megítélt tao-támogatásból jöhetett 
létre.

Az alapkőletételről beszámoló Turai 
Hírlap szerint „több évtizedes várakozás 
után a városnak lehetősége nyílt az egyik 
legnagyobb álmának beteljesítésére, egy 
minden igényt kielégítő sportcsarnok 
megépítésére”. Valóban komoly léte-
sítmény építésébe kezdtek, szabványos 
pályával, 500 fős lelátóval és egy plusz-
teremmel, a polgármester szavai szerint 
közel bruttó egymilliárdos költséggel. 

A Fradi motivációiról nem derült 
ki semmi, de az FTC és a turai önkor-
mányzat legalább kétéves előkészítés 
után, 2018 februárjában írta alá a meg-
állapodást arról, hogy önkormányzati 
telken építkezhet a kézilabdacég. A 2018 
áprilisában elindult beruházás ára végül 
messze meghaladta a Szendrei által em-
lített bruttó egymilliárdot – a duplája 
lett. A polgármester egy előterjesztésben 
maga fejtette ki 2019 novemberében, 
hogy „a magas talajvízszint miatt a kivi-
telező az épület terepből való kiemelése 
mellett döntött”, és ezért, illetve az épí-
tőipari árrobbanás miatt két ütemben 
kell megvalósítani a beruházást.

A majdnem kétmilliárdos forrás 
érdekesen állt össze. Az FTC Kézilab-
dasport Kft.-nek 2016-ban 644 millió 
forint közvetlen tao-támogatást hagyott 
jóvá a Magyar Kézilabda Szövetség, 
amihez a 283 milliós önerőt az akkor 

még létező Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium támogatása jelentette. A követ-
kező körben, 2018-ban újabb 711 millió 
forint taóhoz jutott az FTC; itt még ér-
dekesebb volt az önrész eredete, a 300 
milliót ugyanis Gulyás Gergely kancel-
láriaminiszter közbenjárására az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma utalta ki 
az önkormányzatnak, hogy az tovább-
adja az FTC-nek. Hiába a drágulás, Ko-
csis Máté kéziszövetségi elnök nem lá-
tott ebben problémát, és nem gördített 
akadályokat a befejezés elé, szemben a 
korábban általa vezetett kerület, József-
város esetével az önkormányzati tábor 
építésekor. Meglepő is lett volna, ha 
közbelép, hiszen Kocsis 2015-ig az FTC 

kézilabda-szakosztályának elnöke volt, 
társelnöke pedig a turai beruházásnál is 
bábáskodó Pesti Imre.

A csarnok építését a Bástya Mille-
nium Zrt. végezhette, amely egyedüli 
ajánlattevőként nyerte el a közbeszer-
zést. A cég egyik tulajdonosa az az Ur-
bán Szabó Sándor, aki erősen kötődik 
az FTC-hez, hiszen nemcsak a Fradi 
utánpótlását támogató Albert Alapít-
vány egyik létrehozója, hanem 2013-ig 
az FTC Kézilabdasport Kft. kisebbségi 
tulajdonosa is volt. 

A Fradi honlapja – holott ez jogsza-
bályi kötelessége lett volna – egyszer 
sem számolt be a Ferencvárostól ötven 
kilométerre, egy olyan településen zaj-
ló építkezésről, ahol jelenleg nincs aktív 
kézilabdás élet. Megkeresésünkre   vá-
laszt nem kaptunk, csak személyeskedő, 
acsarkodó hangnemet. Szendrei Ferenc 
polgármester egyáltalán nem reagált 
kérdéseinkre, ellenben a helyszínen 
jártunkkor egy, az önkormányzathoz 
köthető személy követett minket, és a 
megkérdezésünk nélkül fényképeket 
készített rólunk.

Csepregi Botond

KISVÁROSI SPORTBERUHÁZÁS FERENCVÁROSI TAO-PÉNZBŐL

KÉTMILLIÁRDOS 
KÉZILABDACSARNOK 

TURÁN

Januárban készült el a Ferencvárosi Torna 
Club új kézilabdacsarnoka – csak éppen ötven 
kilométerre a 9. kerület határától. Turán, egy 
olyan településen, ahol nincs kézilabdás élet.

választ nem kaptunk, 
csak személyeskedő, 

acsarkodó hangnemet
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FRADI A BAJNOKSÁGBAN, IDEGENLÉGIÓSOK A FRADIBAN 

ELFOGYTAK A MAGYAROK 
A MEZŐNYBŐL

Március elején eljött a történelmi pillanat, amikor egy magyar bajnoki labdarúgó-
mérkőzésen nem volt magyar mezőnyjátékos a Ferencváros csapatában. Öt bajnoki 

és egy kupamérkőzésen egy vereség, három döntetlen és két győzelem a mérleg. 

Előző lapszámunk sportrovatát ott hagy-
tuk abba, hogy a Ferencváros labdarú-
gócsapata könnyedén megverte az Új-
pestet, majd a Videotont (Fehérvárt) is, 
így farsangra gyakorlatilag olyan nagy 
előnye lett, hogy a bajnoki cím megkér-
dőjelezhetetlen. Ez lesz a harminckette-
dik! 

Sokan írnak vagy mondanak rosz-
szat a focistákra, az azonban kétségtelen, 
hogy az eltelt egy hónap alatt kemé-
nyen dolgoztak, hiszen hat mérkőzést 
is játszaniuk kellett. Az eredményekből 
látszik, hogy a lehengerlő fölény eltűnt, 
az összpontosítás csökkent, több volt a 
hiba, a figyelmetlenség, kevesebb a lel-
kesedés.

Az időjárásnak és a fűtött pályáknak 
köszönhetően zavartalanul meg lehe-

tett rendezni a mérkőzéseket február-
ban és március elején. Hol vannak már a 
régi szép idők, amikor bokáig érő sárban 
és latyakban rúgták a bőrt a játékosok a 
lelátón didergő nézők előtt! Nézők talán 

most is lettek volna, de a vírushelyzet ezt 
nem engedi. Idegenben jó az x is, ehhez 
tartotta magát a Fradi; az már csak hab a 
tortán, hogy a Mezőkövesd, az MTK és a 
Zalaegerszeg ellen is 2-2 lett a végered-
mény, legalább a nézők nem unatkoztak 
a televízió előtt.

Ennél valamivel szomorúbb, hogy a 
Videoton ellen simán kiesett a csapat 
a Magyar Kupából, miközben előtte két 
héttel könnyed Fradi-győzelem szüle-
tett a fehérváriak ellen. Ez jelentheti azt, 
hogy a magyar fociban kiszámíthatatla-
nok az eredmények, vagy akár azt, hogy 
a második számú kedvenc pártcsapat-
nak (ez lenne a Videoton, a Fradi az első) 
legalább a kupagyőzelem lehetőségét 
odaadtuk. De semmiképp se gondol-
junk ilyet, a tény csupán annyi, hogy az 

évről évre 
megtanulunk öt-hat 
új nevet, akik zöld-

fehér mezben fociznak, 
nyernek, vagy éppen 

veszítenek, aztán 
továbblépünk, illetve 

továbblépnek ők
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eltelt egy hónapban valóban leeresztett 
a csapat, unalmas, szenvedély nélküli 
focizgatás folyt a pályán, nem sok ered-
ménnyel. Ennek egyik következménye 
a kupából való kiesés, ahogy Rebrov is 
utalt rá: nehéz motiválni a játékosokat.

Van egy szomorúbb dolog is, ami-
ről muszáj megemlékeznünk. Nagyjá-
ból a feb ruári 9 magazinnal egy időben 
jelentek meg az összes kormányoldali 
médiában egyszerre időzítve a Kuba-
tov tíz évét ünneplő cikkek, interjúk. 
Még egy jó minőségű fotóra is felállt a 
vezetőség öltönyben, mellényben, ra-
gyogtak a cipők, csillogtak a mosolyok. 
Siker siker hátán, elnök úr egy bárszé-
ken mosolyog. Az elköltött rengeteg sok 
milliárdról és annak forrásáról nagyon 
kevés szó esett ezekben a PR-cikkekben 
– szerencsére előző számunkban ösz-
szeszedtük a felcsúti magasságokba törő 
közpénztízmilliárdokat. 

Arról még kevesebb szó esik, hogy ez 
a Fradi az a Fradi-e, amiért a fél ország 
rajongott valamikor. Sajnos nem va-
gyunk ebben biztosak. Évről évre meg-
tanulunk öt-hat új nevet, akik zöld-fehér 
mezben fociznak, nyernek, vagy éppen 
veszítenek, aztán továbblépünk, illet-
ve továbblépnek ők. Jönnek helyettük 
újak. Egyszer elkezdtük összeszámolni, 
hogy Kubatov Gábor, az állampárt jeles 
tagja hány külföldi légióst hozott már 
a klubhoz pajtásaival. Hetvennél abba-

hagytuk az excel-táblában a számolást, 
talán egyszer folytatjuk. Bajban lennénk 
viszont, ha a táblában a Kubatov-kor 
alatt felnevelt magyar fradista focistákat 
kellene említeni. Lehet, hogy ez az excel 
üres maradna? Önök tudnak olyan ma-
gyar focistáról, aki a Fradiban nevelke-
dett az utánpótláscsapatokban legalább 
két-három évig, majd bemutatkozhatott 
és játszott is a felnőtt csapatban, mond-
juk, legalább tíz meccset? Kérjük, küld-
jék el a szerkesztőség e-mail-címére! Mi 
nemhogy egy új Lisztes Krisztiánt nem 
látunk se közel, se távol, de még egy 
Bartha Lászlót sem. 

Nagyon fájó ez a magyarok nélküli 
Fradi. Mindez úgy, hogy a Fradi az egyik 
legnagyobb tao- és közpénzfelvevő – ta-
lán csak a Felcsút kap a Fradinál többet. 
A tao-pénznek pedig kimondott célja az 
utánpótlás-nevelés, ami sajnos a Fradi-
nál egyáltalán nem sikerült. A miértre 
Kubatov Gábor talán nem csak azért 
nem válaszolt a propagandalapok éljen-
ző hasábjain, mert meg sem kérdezték, 
hanem azért, mert ő maga sem tudja. 

Az utánpótlás elhanyagolása, a rossz 
elgondolások és rossz szakemberek  

„ered ménye” 2021 márciusára beérett.  
A Diósgyőr elleni hazai mérkőzés hete-
dik percében le kellett cserélni a kispesti 
nevelésű Botka Endrét. Ez történelmi 
pillanatot hozott el: magyar bajnoki 
mérkőzésen nem volt magyar mezőny-
játékos a Ferencváros csapatában. Senki, 
egy se. A kapuban ugyan a magyar, pé-
csi nevelésű Dibusz Dénes állt, de nem 
volt kihez magyarul szólnia a gólvonal-
ról. Volt a pályán tíz idegenlégiós és egy 
magyar. Ilyen még sosem fordult elő, és 
mi nagyon örülnénk, ha nem is fordul-
na elő többet. Mert bár imádtuk Kuntić 
és Kopunović játékát, sokan rajongtunk 
Nicsenkóért, szerettük Heinzet és Leo-
nardót is, azért örültünk, hogy volt a pá-
lyán mellettük egy Simon Tibor, Vincze 
Ottó, Lipcsei Péter vagy éppen Böde 
Dániel. Szeretnénk, ha majd amikor újra 
mérkőzésre járhatunk és elénekeljük, 
hogy „száz kisleány egy gólra vár”, le-
gyen valaki a pályán, aki érti is, hogy 
mit énekelünk. Talán ez így még fontos, 
nem csak nekünk. Itt, Európa közepén, a 
magyarok fővárosában.

Hajrá, Fradi!
„Bakócz Tamás”

AZ ÉRTELMES FOCISTA ÉS A MAGYAR FUTBALLKÖZEG

Irgalmatlan vihart kavart Gulácsi Péternek a közösségi médiában elkövetett kiállása 
a szivárványcsaládok mellett. A válogatott első számú kapuvédője jó néhány éve Lip-
csében, a hanyatló Nyugaton szocializálódik. Sorait alább idézzük.

„A család az család – ez nem is lehet kérdés!
Több mint 14 éve külföldön élek, mind a magánéletben, mind a profi sportban ren-
geteg különböző emberrel találkoztam, legyen szó akár nemzetiségről, kultúráról, 
vallásról, életfilozófiáról vagy bármi másról. Minél több időt tölt az ember külföldön 
vagy különböző emberek között, annál inkább rájön, hogy attól, hogy nem mindenki 
egyforma, csak színesebb lesz a világ, és hogy a legfontosabb a szeretet, az elfogadás 
és a tolerancia mások iránt.

Minden embernek joga van az egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy minden gyerek-
nek joga van boldog családban felnőni, alkossa azt a családot bármennyi, bármilyen 
nemű, bármilyen színű, bármilyen vallású ember.

Én kiállok a szivárványcsaládok mellett!
Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!

#acsaládazcsalád  |  @a_csalad_az_csalad”

Az elfogadást segíteni igyekvő kiállást komoly vihar követte. Az általános felhör-
dülést – természetesen – szította a kormánypropaganda, hiszen addig se a félreke-
zelt járványon pörgött az istenadta nép, de látványosan felkarolta a „másik oldal” 
is. Hrutka János korábbi Fradi-játékos például, aki szintén kiállt a témában, és aki 
szintén megjárta Németországot, a Magyar Narancs címlapján találta magát. Ki hitte 
volna ezt valaha? 

A téma napirenden marad, efelől nincs kétségünk, hiszen áprilisban felállítják 
Szalay Péter szivárványszínekben pompázó Black Lives Matter című szobrát a Ferenc 
téren. Ha lehet szivárványos zászlót tépkedni a Városházáról, akkor szobordöntöge-
tésre is felkészülhetünk, a fideszes gyűlöletkeltés pörög; kérdés, mit szólnak ehhez a 
ferencvárosi polgárok.
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SAKKÉLET A FERENCVÁROSBAN: 
A KEZDETEK

Sakkfeladvány
Világos: király e3, vezér f2, bástya f6 és g2, huszár a6, 
gyalog c6. 
Sötét: : király e5, gyalogok: e6, e7.
Feladat: világos indul, és a 2. lépésben mattot ad. 
Jó szórakozást!

Februári feladványunk megoldása: 1. Va8

A közelmúltban ajándékba kaptam egy 
kis zöld füzetet, Baumann Péter mun-
káját, amely A ferencvárosi sakk története 
címet viseli. Azóta is a hatása alatt állok, 
úgyhogy megosztom a megismerteket, 
kiegészítve a sakkpályafutásom 9. kerü-
letben szerzett emlékeivel.

Baumann Péter a 9. kerület nagyra 
becsült nyugdíjas pedagógusa, a sakkjá-
ték szerelmese, számos iskolában sakk-
szakkört is vezet.

A Ferencvárosban az 1920-as évek-
től kezdtek életre kelni a szakszervezeti 
alapon szerveződő sakk-körök. Miután  
1921-ben megalakult a ma is létező Ma-
gyar Sakkszövetség, néhány évvel ké-
sőbb létrejött a Ferencvárosi Munkás 
Sakk-kör is, amely hamarosan országos 
érdeklődéssel kísért egyéni versenyt is 
rendezett – erről a Pesti Hírlap számolt 
be 1926-ban. A kerületünk tehát már a 
kezdetekkor kivette a részét a szervezett 
hazai sakkéletből. A ’30-as években az-
tán sorra alakultak a további sakkegyle-

tek: ilyen volt például a Külső-Ferenc-
város Barátság Sakk-kör, a BESZKÁRT 
ferencvárosi főműhelyének sakkalosz-
tálya, valamint a Ferencvárosi Polgári 
Sakk-kör.

1966-tól az akkori Szamuely Tibor 
Általános Iskola, ma Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola és Gimnázium falai 
között is megindult a sakkélet. Itt és a 
Telepy utcai általános iskolában bonto-
gatta szárnyait a különböző úttörőbaj-
nokságokon Székely Péter. A tehetséges 
ifjoncból később nemzetközi nagymes-
ter lett, ami a sakkéletben a ranglétra 
csúcsa. 1973-ban Székely az első helyen 

végzett a nizzai nemzetközi ifjúsági ver -
senyen. 1975-ben Groningenben az 
ifjúsági Európa-bajnokságon holtver-
senyben ezüstérmes lett. A 2003-ban el-
hunyt Székely Péter neve és életműve 
Magyarországon méltatlan módon fele-
désbe merült.

De a pepita táblánál ülő ferencváro-
si nőkben is megvolt a tűz és a tehetség. 
Dr. Kas Rita sakkbajnoknő karrierje is a 
„kilencedikben” kezdődött, az egykori 
Hámán Kató iskola, a mai Kőrösi Cso-
ma Sándor Két tannyelvű Általános Is-
kola 1968-as úttörőbajnokságán. Alig tíz 
évvel később a női nemzetközi mester 
1978-ban, a Buenos Airesben rendezett 
sakkolimpián ezüstérmet szerzett a 
magyar csapat tagjaként. 1984-ben Né-
metországba költözött, de 1988-ig még 
magyar színekben játszott. 2003 óta fér-
jével, Ludwig Fromm sakkozóval együtt 
közösen vezeti a Hamburger Grund-
schule sakkoktatását.

Száraz Sándor
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A kérdőíves kutatást a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával együttműködve,  
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 „Otthon, város, Ferencváros – közös klíma stratégia-  
tervezés” című pályázat keretében valósítja meg.

Ferencváros Önkormányzata hatékonyan kíván 
alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, amihez  

most az Ön véleményére is szükségünk van!  
Kérjük, töltse ki anonim kérdőívünket, online.

ZOLDFERENCVAROS.HU/HIREK/

Nincs online elérése? Válaszait személyesen is leadhatja!
Kérdőívünket az alábbi pontokon is megtalálja: 

FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
1092 Budapest IX., Bakáts tér 14. 

FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
1096 Budapest IX., Lenhossék utca 24–28.

FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL – 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KIRENDELTSÉG 

1098 Budapest IX., Toronyház utca 3/B. 

A KLÍMAVÁLTOZÁS 
MÁR A KERÜLETBEN 
IS ÉRZÉKELHETŐ. 

APRÓHIRDETÉS

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva 1998-ban.) Csapó György. Tel.: 
06-31-780-6430, 061-229-5694 festesma.
iwk.hu

Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, 
metszés, gyepesítés, kerítésépítés, terep-
rendezés. Ingyenes felmérés, árajánlat! Tel.: 
0620-259-6319 www.telekrendezes.hu

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszál-
lással és azonnali elszállítással, készpénzért 
vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtá-
rakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, 
képes levelezőlapokat, festményeket, por-
celánokat, egyéb régiségeket, teljes hagya-
tékot. Tel: 061/312-6294; 0630/941-2484

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi 
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hív-
jon, Ön is jutalékot kap! 0620/960-0600

Saját részre keresek eladó lakást. Köszö-
nöm. 0620/312-4900

„ARANYLÁZ” ÖTVÖS-, ÉKSZER-, ÉRME-
üzletben arany és ezüst ékszerek kedvező 
áron kaphatók! Nemesfém ékszerek javí-
tása és tisztítása gyors határidővel! Fém- és 
papírpénzek adásvétele!!! Cím: 1092 Bp., 
Ráday u. 63. Nyitva: H–P 10–18, szombat 
10–13 óra. Telefon: 061/794-5767 www. 
facebook.com/aranylaz.otvosekszererme; 
www.radayekszer.hu

RÖVIDEN
Online fogadóórát tart március 25-én, csü-
törtökön 18 órától 19:30-ig Baranyi Krisz-
tina polgármester a polgármesteri hivatal 
nyílt Facebook-csoportjában, a Közkéz IX-
ben. Április 8-án este hattól nyilvános élő 
videótájékoztatót tart Döme Zsuzsanna, 
Suzi és Reiner Roland alpolgármesterekkel 
együtt.

A 8. kerület bevonásával virágültető és 
-gon dozó önkénteseket keres az önkor-
mányzat március 27-ére az Üllői útnak a 
Nagykörút és a Nagyvárad tér közötti szaka-

szán lévő mintegy kétszáz üres virágkazetta 
megszépítésére. Eszközöket és virágmagot 
az önkormányzat biztosít. Jelentkezni lehet 
itt: kornyezetvedelem@ferencvaros.hu

2021. június 1-től indul el a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) új online 
időpontfoglaló rendszere, addig e-mailen 
lehet előjegyzést kérni: elojegyzes@fesz-
rendelo.hu. A legtöbb szakrendelésre már 
mobilon is lehet jelentkezni: 0630/833-
3156.

Füst- és szén-monoxid-érzékelők várják 
azokat, akiknek szükségük van rájuk. Jelent-
kezni lehet a kozbizt.referens@ferencvaros.
hu mail-címen.

Az önkormányzat irodáiba, ügyfélszolgála-
taira az ügyfelek, látogatók márciustól be-
hozhatják a 35 kilogrammot meg nem hala-
dó súlyú kutyájukat, kisállatukat. A belépés 
szabályai megtalálhatók itt: ferencvaros.hu/
aktualitasok/allatbarat-onkormanyzat-let-
tunk



KELL AZ OLTÁS!
Hogy újra megölelhessük 
egymást

FŐVÁROSI KORONAVÍRUS INFÓ: koronavirus.budapest.hu

Segítségre van szüksége, vagy segítene? 
Írjon e-mailt! virusinfo@ferencvaros.hu, vagy hívja ingyenes számunkat
hétfőn 8:00–17:00, 
kedd-szerda-csütörtökön 8:00–16:00, 
pénteken 8:00–12:00 óra között:

06 80 399-399
Várjuk idősek és rászorulók, valamint önkéntesek jelentkezését is! Továbbá 
köszönettel fogadunk minden olyan felajánlást, ami segítséget jelent ebben 
a nehéz helyzetben.
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