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A természetet és az önkormányzat költségvetését kímélve
szeretnénk a 9 magazin nyomtatott példányaiból csak azoknak
küldeni, akik erre igényt tartanak. Kérjük, ragasszák ki a megfelelő
matricát postaládájukra: így tudni fogjuk, mennyien szeretnének
papírújságot kapni.
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András lebontaná a
NER-t és visszaszerezné
a jövőnket.
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Aki a kék matricát ragasztja ki, annak továbbra is a
postaládájába dobjuk a lapot.

RENDELŐ
Az új épületben kilenc
háziorvos kap majd
helyet, és megháromszorozódhat a műtétek
száma.

A zöld matricások számára elektronikus formában, az
e-mail-címükre juttatjuk el a 9 aktuális számát; ehhez a
9magazin.hu/feliratkozás linkre kattintva kell jelentkezni.
Ha elektronikusan és nyomtatott formában is szeretné
megkapni a lapot, ragassza ki egyidejűleg a kék és a zöld
matricát is!
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Ötletek a kerület kulturális életének támogatására.

Aki nem kívánja, hogy bedobjuk neki az újságot, a fekete
matricát ragaszthatja fel.
A matricákat a júniusi lapszámtól fogjuk figyelembe venni.
Kérjük, mindenki csak a saját postaládájára ragasszon matricát!
Azokba a postaládákba, amelyeken a szóráskor nem lesz matrica,
továbbra is be fogják dobni az újságot a terjesztők.
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TESZTOSZTERON
Drugics a nácik által
összetákolt OSB-budi
falának támasztotta
Melanie-t.

Ha nem kapott matricát, akkor a polgármesteri hivatal portájáról,
ügyfélszolgálatáról, a Ferencvárosi Művelődési Központ portájáról
ingyenesen elviheti, vagy igényelheti szerkesztőségünktől:
szerkesztoseg@ferencvaros.hu.
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Heti étlap kezdőknek
és haladóknak a múlt
század elejéről

Válasszon, ragasszon!
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A SZERK.

A MUNKÁSOSZTÁLY
NAGY NEMZETKÖZI
SEREGSZEMLÉJE,
A FUDAN KRAMPUSZA
ÉS MÁS BUDAPESTI
MESÉK
Sokat hallom, miért nincsenek a baloldalnak, a liberálisoknak ünnepeik, identitásfokozó rítusaik, olyan éves táncrend,
amiben az érintettek mind jól érezhetik magukat; nyílik a szemhatár, tágul a
kebel, boldog körtáncban egyesül a köz.
Téli napforduló, tavaszünnep, tűzugrásos nyári zenit, őszi aratófieszta – kábé
tízezer éve ilyesmik köré gyűlnek az emberek ünnepei, ezekre van a legnagyobb
humánigény, ez adja a ritmust az évnek.
Értelemszerűen a vallások foglalták be a
legjobb időpontokat, politikai-történelmi ünnep is van bőven – nekünk jut egy
március 15. és egy október 23.: mindkettő szép és hasznos, elmerengenivalóan
a mára is érvényes üzenettel; és van az
ÚjKenyérAlkotmánySzentIstván, amelyről az a rockerkörökben ismert bon mot
mondja meg a tutit a mában, miszerint
a NER-dalnok Kovács Ákos „a magyar
popzene augusztus 20-ája”. Május 1-jéről
ma nem szól az ének. A chicagói Szénapiac munkástiltakozóira leadott 1886-os
sortűz a mában már csak azért sem hasít megvilágító erővel, mert nagyjából
a munkásosztály is eltűnt, legalábbis a
földrészünkön, és Munkás Szent József
kultusza sem veri ki a katedrális oldalát.
A mag-Európában viszont még számít A Munkásosztály Nagy Nemzetközi
Seregszemléje. Berlinben a kreuzbergi
autonómok (anarchisták), mint megan�nyi huligánhajlamú mosómedve, szitáló
könnygázban rendszeresen felborogatják a kukákat május 1-jén, és Franciaországban is megmaradt a régi vágású
tüntetéskultúra, ami testedzésnek, fitneszproginak sem utolsó. Magyarországon hasznos volna újra rendesen május
elsejézni, majálisozni is jólesne ennyi
bezártság után, vagy legalább egy sört
meginni egy Mester utcai teraszon, és a
mai prekariátus (a bizonytalan életesé-

lyűek nagy társadalmi csoportja) simán
átvehetné a proletariátus osztályünnepét.
Egyet, egyetlenegy elemet kéne kiiktatni
a magyar kollektív DNS-ből: 1957. május
1-jének a hagyományát. A Behódolás
ünnepségét. Kádár, a szovjet satrapa
ekkorra megerősödött, felgyűrte az
ingujjat, nekiállt akasztani nagyban, a
forradalom vívmányait egyenként eltörölni. Ezt látványosan és szimbolikusan
1957. május 1-jére fogadta el a magyar
nép, milliónyian vonultak a Hősök terére. Orbán sok szempontból Kádár-utód,
ha nem is éppen „a kompromisszumok
robotosa”, mint elődje, de a megkérdőjelezhetetlen hatalom híve ő is; az uzurpátor maga.
Kádár Moszkvára mutogatott, Orbán ma már Pekingre is, noha Berlinből
él és Washingtontól fél.
Az orbáni rendszer, a vágyképeként
„Orbán-korszaknak” nevezett szerencsétlen történelmi időszak, bár a sajnálatos
lezáratlanság miatt távlatos történelmi
elemzése még várat magára, annyit bizton állíthatunk róla, hogy sem a proletariátusnak, sem a prekariátusnak nem a
barátja. Akik a barátai, azok mind részt
vettek 1985-ben a szakkollégiumok szarvasi első országos találkozójának labdarúgó-mérkőzése utáni dús kipárolgású
fiúöltözős leosztásban, akkor még lazán,
frottír izzadságfogó fejpánttal. Ami 1993ban változott meg végérvényesen. Azóta:
tabu és öncenzúra. Félelem. Reszketés. A
kormányzást felülíró gyarapodásvágy.
Más: több olvasónk jelezte, hogy a
postaládára kiragasztott, a 9 magazint
kérő/nem kérő matricákat „valakik”
(„tudjukkik”) lekaparják, felülragasztják.
Lapunkat is elérte néhány bíráló reakció, melyek közös nevezője az ellenzékiség vádja volt. WTF? Most komolyan?!
Abban a médiatérben, ahol az évi 120

milliárdot költő „közszolgálati” MTVA
legmegjegyezhetőbb hangja egy Bende
Balázs elnevezésű Pavlik Morozov? (A
8 éves pionyír szovjetellenes érzelmek
miatt jelentette fel anyját-apját, szülei kivégzése után Sztálin maga hívta meg az
árvák vacsorájára.) Vannak keményebb
eszközök is. A szomszéd kerületben Mészáros Lőrinc cége, a Mediaworks helyi
bevezetőkampánnyal bocsátotta útjára
a HírNY8LC című ingyenes kiadványt,
amelynek egyetlen küldetése Pikó András polgármester alacsony színvonalú,
de kisközérthető ekézése és a kerületi
fidesznyákok népszerűsítése Juharos Róberttől Sára Botond bukott polgármesteren át Kocsis Máté parlamenti frakcióvezetőig. Szerencsés ember Pikó, annyi a
dolga csupán, hogy befusson a hálóhoz
röptézni.
Sokszor jut eszembe manapság
a „hintapolitika” szó, már csak azért is,
mert az elsők között voltam 1989-ben,
akik nyilvánosan a NATO- és EU-tagságot, magyarán a teljes nyugati integrációt javasoltam hazánknak. Ebben a jelen
„korszak” hozott változást, de a régről ismert „Putyin-pincsiség” mellé befigyelt
a Fudan is. Karácsony főpolgármester
szószegésről beszél, és az atlétikai stadionhoz adott fővárosi hozzájárulás vis�szavonásával fenyeget, Baranyi Krisztina
újra elővette a népszavazás gondolatát.
Személy szerint azt gondolom, hogy harminc éve jó irányba mentünk; a mostani
lopakodó mozgások egy újabb szövetségváltást készíthetnek elő abban a hibrid
hidegháborúban, amiben élünk. Mikor
utoljára hintapolitizáltak ebben az országban, annak súlyos következményei
lettek: Auschwitz, Budapest szétlövése, 45
év szovjet megszállás. Az ilyesmiket jobb
elkerülni, nincs az a hatalomgyakorlói
egó, ami miatt megérné.
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ZENGJEN A DALUNK

NOSZTALGIA HELYETT

MÁJUSEGGY
Ha minden igaz – és semmi sem az –, az
idén sem lesz felvonulás május elsején,
már harminc+ éve nincs, miért pont az
idén lenne tehát, és egyáltalán, minek is
lenne, nincs honnan, nincs hová, és főként nincs miért felvonulni, a menet elérte a célját, mondhatni, odaért, már csak
az a kérdés, hogy hová.
Az olyan, semmire se jó megjegyzéseket, mint például azt, hogy azért volt
felvonulva, mert felvonulni kellett, most
hagyjuk. Hagyjuk, mert vonultunk volna
akkor is, ha nem kell: ha egyszer elkezdtük, hát hozzászoktunk, egy idő után már
felvonultunk felszólítás nélkül is, egyrészt azért, mert attól, hogy nem kötelező részt venni rajta, még nem tanácsos
ellógni, másrészt mert... mert volt hová.
(Nem mintha szikrányi reményünk
lett volna, hogy egyszer majd oda is
érünk.)
De volt hová: a fennállása óta szegényekre és gazdagokra, dolgozókra és a
mások dolgozásából hasznot húzókra, kizsákmányoltakra és kizsákmányolókra
osztott világban mindig az említett duók
előtagjai vonultak, míg utóbbiak gáncsolni igyekeztek, néhanapján a tömegbe
lövetésig menően, kivéve azokat az átmeneti időszakokat, melyekben utóbbiak
egy tribünről integettek előbbieknek.
Aztán egyszer csak, huss, vége lett az
egésznek, vonulásnak és tribünnek, a világ, fennállása óta először, észhez tért, a
fent említett előbbiek és utóbbiak valamiféle békére, vagy ha arra nem is, tűzszünetre vergődtek egymással, a mélyszegénység, ha meg nem is szűnt, de marginalizálódott (bár mostanában mintha
visszatérne), lett közpénzből finanszírozott (bár mostanában mintha épp megint
megosztódnánk tőlük) egészségügy és
oktatás és kultúra, éltünk, mint hal a vízben, mit vízben, akváriumban!, és csak a
legszkeptikusabb halak tátogták azt, hogy
nem akvárium az, hanem áttetsző falú
kuktafazék, és a túlfelén az a két isten
alak a hófehér koronával a fején nem a
halaknak juttatandó még nagyobb akváriumról cserél eszmét, hanem két szakács
az, sipkában, és azon acsarognak, hogy a
bajai halászlé a jobb, vagy a szegedi. De
tátoghattak, amit akartak, ki figyelt rájuk.
Legalábbis ez volt a helyzet egészen
mostanáig, amikor is ez az egész kon-
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szenzusos szociál-kapitalizmus mintha
kezdene nagy recsegve-ropogva összedőlni. Nem a járvány dönti be, a járvány
legfeljebb felgyorsítja az összedőlést, azzal, hogy láthatóvá teszi – azt, hogy ennek a konszenzusos rendszernek mintha
kezdenének kifogyni a tartalékai, anyagi
és szellemi értelemben is.
Amióta világ a világ, és a fent említett
előbbiekre és utóbbiakra osztódik, azóta az a dolgok rendje, hogy az előbbiek
védelmét az utóbbiakkal szemben képviselő szellemi, olykor jelentős tüzérségi
támogatással rendelkező szellemi oldal,
nevezzük progressziónak, baloldalnak,
vagy aminek akarjuk (de megelégedhetünk egy gúnykacajjal is), harcolt utóbbiak, nevezzük őket konzervatívnak,
jobboldalnak, vagy aminek tetszik (de
beérhetjük egy cifra káromkodással is),
érdekei ellen.

nem lehet kulturális
árnyékbokszolással
felcserélni
a kizsákmányoltak
érdekvédelmét
Progresszió azonban, ha körülnézünk a világban, és miért is ne tennénk,
tanulságos az és szórakoztató, pillanatnyilag nincs, illetve érdeklődés híján szünetel, illetve pótcselekvésekkel
igyekszik agyonütni a könnyűléptű időt
és minden egyebet, ami az útjába kerül,
popkulturális kérdéseket feszeget a kizsákmányoltak érdekeinek megfogalmazása és védelme helyett, identitásokra és
genderekre igyekszik felosztani a világot kizsákmányoltak és kizsákmányolók
helyett. A jobboldal pedig ezenközben
teszi a dolgát, kizsákmányol. Ahol lehet,
törvényekkel a hátában, és ott még valamennyire elviselhető a kizsákmányoltság
– ahol nem lehet, ott vagy a pillanatnyi
igényeihez igazgatja a törvényeket, vagy
puszta erőszakkal helyettesíti őket. A mi
hazánk egyelőre az utóbbi kettő között
vacillál, de lesz ez még ígyebb is, egyre
nagyobb klientúrát kell jóllakatni abból
az egyre kevesebből, amit keresünk nekik – de ez mellékszál.

Bam bam buhu buhu buu
(Vidiadhar Surayprasad Naipaul)

A főszál az, hogy a világ megy gajra
körülöttünk, legalábbis a felső harmada,
ahol élünk, ha a perifériáján is, ez a mi
dzsentrifikálódott Nyugatunk. Jóllakott
önmagával, és most aludni tér, úgyis karantén van, egyszer majd felébredünk
belőle, akkor majd körülnézünk, ha lesz
még kinek mivel mire körülnéznie, és
megállapítjuk, hogy ez nem így nézett ki,
amikor aludni tértünk. Erre fogunk ébredni a járvány végével, ha lesz vége neki:
hogy ez így nem megy tovább. Hogy nem
lehet egész nemzetgazdaságokat szabad
idős fogyasztási cikkek és szolgáltatások
árucseréjére alapozni (márpedig ez folyik; bonyolultabb bizonyítások helyett
álljon itt példának a magyar kormány
véletlen vagy szándékos járványügyi balfogásainak és a járvány által leginkább
sújtott vendéglátói-turisztikai szektorának lenyúlása, hogy tehát már ezért a
nemzetgazdasági szempontból aprónak
tekinthető apróért is lehajolnak), és nem
lehet kulturális árnyékbokszolással felcserélni a kizsákmányoltak érdekvédelmét, mert az éhséglázadáshoz vezet, és
az ritkán szokott jól végződni.
Milyen szerencse, hogy ezt, a saját
végünket, már nem kell megérnünk, sóhajthatnánk fel, de inkább ne, inkább vonuljunk fel májuselsején, odahaza persze, ne csoportosuljunk, még megfertőznénk egymást egymással, és csak szépen,
halkan, fel ne ébresszük a szomszédokat.
Pedig talán épp most lenne nagy buli a
felvonulás, a maszk–szemüveg-kombóinkkal, ahogy beleheljük a látóteret, már
a táblán a feliratot se látjuk, valami éljen
ez, meg le azzal, a többit már sehogy se
tudjuk kibetűzni, aztán tereptárgyaknak
ütközünk, végül egymásnak, mindenki
mindenkinek, a megafonokból harsogó
nótaszó beleveszne egymástóli elnézéskérésünk, majd egymás anyja-emlegetésének spontán zsivajába, ahogy vonulunk, ahogy vonulnánk, mintha még
lenne hova.
(Utóirat: hogy a cikk mottója miért lett a
Vidiadhar Surayprasad Naipaul karib-tengeri hindu, angolul író író Éjjeliőri ténynapló
című novellájából származó idézet, a szerző
már maga sem tudja, de egy idő óta mintha
valami hasonlót érezne vagy hallana vagy...)
Kovács Kristóf

Látványterv: Snøhetta
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FUDAN EGYETEM: KISZORÍTJA-E A KÍNAI YALE A DIÁKVÁROST?

SELYEMZSÁKÚT
Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több
mint a fele a Ferencváros tulajdonában van, és a fővárosnak is vannak
ott telkei. Arról, hogy odaadjuk-e ezt a vagyont egy magánegyetemnek,
népszavazásnak kell döntenie – jelentette ki Baranyi Krisztina ferencvárosi
polgármester. A kormány által a Diákváros helyszínére tervezett
gigaberuházás a Hszi Csin-ping kínai elnök nevével fémjelzett, a hitelfelvevő
országokat adósságcsapdába ejtő finanszírozási konstrukcióban jönne létre.

A Direkt36 április első napjaiban borította, hogy a kormány 450 milliárd forintos hitelfelvétel mellett egyetemváros
építését tervezi a kínai Fudan Egyetem
részére, további százmilliárdot pedig saját zsebből (mármint a mi pénzünkből)
tenne hozzá. A kiszivárgott hírek szerint
az 520 ezer négyzetméteresre tervezett
gigacampust egy kínai állami óriásvállalat építené, kínai munkásokkal, nagyrészt kínai alapanyagból és kínai hitelből
– amit Magyarországnak, azaz nekünk
kell majd visszafizetnünk. Az összeg
nagyobb, mint a teljes magyar felsőoktatás egyéves költségvetése. Ami a ferencvárosi kedélyeket még inkább borzolja:
a beruházás helyszíne a 9. kerület páratlanul szép Duna-parti területe, ahová
eredetileg a 8-12 ezer hazai egyetemista

és főiskolás lakhatását megoldó Diákváros északi részének épületeit – irodákat, üzleteket, kávézókat, lakásokat álmodtak a norvég Snøhetta tervezői. A mesterterv, amely
580 millió forintért készült, igazi innováció: nagyon zöld, nagyon öko, autómentes,
klímabarát. Mindenki tetszését elnyerte – ám lehet, hogy nem fog megvalósulni.
Fürjes Balázs, a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár egy héttel az említett
tényfeltáró cikk megjelenése után mert kiállni a sajtó elé, hogy némi információt
csepegtessen. Aligha véletlen, hogy a kormány másnap elvette tőle az egyetem és
a Diákváros megvalósításának irányítását, s az MTA szétverését is sikerrel keresztülvivő, megbízható végrehajtó, Palkovics László innovációs miniszter felügyelete
alá helyezte. Így kétségessé vált mindaz, amit Fürjes egy nappal korábban a beruházással kapcsolatban elmondott. Mindenekelőtt az, hogy a kínai egyetem nem a Diákváros helyett, hanem mellette fog felépülni. S bár az április 16-án megjelent kormányhatározatban az is szerepel, hogy „a kormány fenntartja szándékát a Budapest
Diákváros megvalósítására”, a kormányhatározatok bármikor módosíthatók, ahhoz
még kétharmad sem kell. A kormánynak a Diákváros megvalósítása iránti lanyha lelkesedését jól jelzi, amit egy névtelenséget kérő, kormányközeli forrásunk mondott:
„Nem fog ideköltöztetni Orbán tízezer momentumost.”
Karácsony Gergely főpolgármester arra az esetre, ha a Fudan a Diákváros helyett
jönne létre, a 2023-ban esedékes atlétikai világbajnokság rendezésének meghiúsí-
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tását is kilátásba helyezte. „Újra mondom: egyetlen négyzetmétert sem hagyunk
elvenni a Budapesti Diákváros és a Budapesti Nagyerdő területéből” – tette hozzá a
kormányhatározat megjelenését követően a Facebookon; merthogy a tervek a csepeli Nagyerdő fejlesztési programját is érintik.
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ennél eggyel békülékenyebb hangot ütött meg. Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnöknek a 2019-es ellenzéki választási győzelem után elhangzott kijelentését idézte: „Magyarország kormánya nem kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, amit Budapest felelős vezetői nem akarnak.” A polgármester emlékeztetett: emiatt jött létre a Budapesti
Közfejlesztések Tanácsa, ahol a döntések megvitathatók. Ám a Fudan Egyetemről,
mint mondta, „nemhogy közös döntés nem született, de el is titkolták előlünk az
erről szóló államközi megállapodást, a tervek részleteit, a helyszínt, a finanszírozási
konstrukciót, mindent”. Pedig ebben az esetben is közös döntésre van szükség – szögezte le a polgármester a 9-nek nyilatkozva.

Kína a nagyhatalmi törekvéseit, a gazdasági
térhódítást a nemzetközi felsőoktatási piac
terepén is tudatosan és tervszerűen érvényesíti
A sanghaji Fudan Egyetem nemzetközileg elismert, befolyásos tudományos központ, Kína legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek egyike, a híres Yale
Egyetemmel több társkutatási program köti szorosan össze. A kínai bölcsészet, a természettudományok és az orvostudomány fontos kutatóhelye és tudományos központja. A helyi viszonyokhoz képest a Fudan híres liberális atmoszférájáról.
Azaz volt. A Fudan chartája, amely az egyetem alapvető elveit és értékeit rögzíti,
2019 decemberében az oktatási minisztérium új előírásainak megfelelően módosult.
Az okiratból kikerült a „gondolat szabadsága”, bekerült viszont egy hűségfogadalom
a kommunista párt vezetése iránt olyan hangzatos félmondatok kíséretében, mint
hogy „a pártbizottság az egyetem magja”, amely mint ilyen, felel az elvi irányok
felügyeletéért és betartásáért. Az új alapító okirat szerint az egyetem „fegyverrel ruházza fel a tanárok és hallgatók szellemét Hszi Csin-ping (Xi Jinping) szocializmus
ideológiájának felhasználásával az új korszakban”.
Hszi Csin-pingnek, a Kínai Kommunista Párt (KKP) főtitkárának, a Kínai Népköztársaság elnökének hatalomra kerülése után gyorsan világossá vált: a gazdasági
törekvésekben nincs korlátozás, ám az ideológiai fronton szigorú maoista szabályok
várnak mindenkire az országban. Az első jelentős gondolatszabályozásra irányuló
lépés az úgynevezett 9-es dokumentum bevezetése volt, amelyben a média munkatársait és az egyetemi tanárokat utasítják, kerüljék el a „hét megemlíthetetlen témát”.
A tabutételek magukban foglalják a nyugati egyetemes értékek, a sajtószabadság, a
nyílt és a civil társadalom, az állampolgári jogok témakörét, a KKP múltbéli bűneinek és hibáinak ismertetését, a kiváltságos kapitalista elit létét és a független igazságszolgáltatást. A hét tabutéma nem jelenhet meg egyetlen oktatási intézményben
sem. Nem ez az első eset, hogy a KKP felső vezetői tiltott zónákat határoznak meg
a diákok, az újságírók és az értelmiség számára. 2011-ben például az Országos Népi
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Kongresszus volt elnöke az úgynevezett „Öt Nem” szabályát vezette be: így
mondott visszavonhatatlanul nemet a
többpárti politikára, a párt vezérelveinek diverzifikálására, a hatalmi ágak
szétválasztására, a föderációs modellre
és a privatizáció esélyeire.
Kína a nagyhatalmi törekvéseit, a
gazdasági térhódítást a nemzetközi felsőoktatási piac terepén is tudatosan és
tervszerűen érvényesíti. Így a KKP gondolat- és véleményszabadság elleni fellépése nem korlátozódik a saját területi
szuverenitásán belül épült kínai egyetemekre.
Peking a kínai oktatási minisztérium
alá tartozó Konfuciusz Intézetei, valamint a kínai hallgatói szövetségek révén cenzúrázza a diákokat és oktatóikat
szerte a világon. A külföldi Konfuciusz
Intézetek ezzel az akadémiai szabadság
köré vonnak korlátokat. Svédország
tavaly bezáratta az intézethez tartozó
összes oktatási egységét, az Egyesült Államokban pedig több mint negyvenöt,
az intézet által működtetett létesítmény
szűnt meg egy év alatt. Brüsszelben a
Vrije Universiteit Brusselhez csatolt
Konfuciusz Intézet zárt be kémkedés
gyanúja miatt, a múlt hónapban pedig
a brit Kentucky Egyetem mondta fel az
együttműködést az amerikai kutatási
projektjei érdekében. A külföldi egyetemek mind az utóbbi pár évben próbálják
megoldani azokat a kínai felsőoktatással
felmerülő rendszerszintű problémákat,
amelyekre Magyarország fel sem készül.
Csak belecsap a lecsóba.
Meglehet, a jelenleg zajló, kétségbeejtő hazai felsőoktatási tereprendezésben nem az tűnik a legnagyobb problémának, hogy a gondolatszabadság
hiányzik a Fudan Egyetem oktatási politikájából; ám a magyarországi campus
létrehozásának máshonnan is ismert
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konstrukciója ijesztővé teszi a befektetést.
Az Új Selyemút – angolul sok neve
van, a legismertebb a Belt and Road Initiative (BRI) – Hszi Csin-ping 2013-ban
indult megaprojektje, Ázsiától Európáig
tartó infrastrukturális programok sokasága, ami befektetésekre nyújt lehetőséget Kínának a partnerországok gazdaságának szinte minden területén. Számos
fejlődő ország üdvözli a kezdeményezéshez kapcsolódó beruházásokat és
kereskedelmi lehetőségeket, amelyekbe ugyanakkor az évek során a sikerek
mellett számos ország bele is bukott.
A BRI keretében nem adományokat,
segélyeket, hanem üzleti alapú hiteleket kínál Kína. Márpedig minél kevésbé
demokratikus egy ország, minél inkább
jellemző rá a korrupció, annál nagyobb
valószínűséggel kerül kilátástalan adós
ságcsapdába az ilyen hitelek felvételével – akkor is, ha a covidjárvány okozta
gazdasági válság még nehezebb helyzetbe hozta az adós országokat, ezért
nemzetközi nyomásra Peking hitelmoratóriummal lazít a terheken.
Srí Lanka lett az első áldozata a BRInek, miután nem tudta fizetni a Hambantota kikötő modernizálására felvett
hitel részleteit, így a szerződés alapján

„NEM LESZÜNK GYARMAT!”
„A magyarok programja és kívánsága 2012-ben ugyanúgy szól, mint 1848-ban: »nem
leszünk gyarmat«.” Ezt Orbán Viktor mondta kilenc évvel ezelőtt március 15-én,
a külföldi eladósodásra utalva, majd feltette a kérdést: „szabad-e az az ország (...),
amely szilárd talaj helyett adósságingoványon áll?” Igaz, Kína nem Brüsszel.

ezt a kikötőt Kína megnyerte magának a következő 99 évre – mint a britek annak
idején Hongkongot. A BRI hitel a fizetési feltételeken túl előre kiköti, hogy kínai
partnercéget kell alkalmazni a beruházás megtervezésére és a kivitelezésre is, az
esetek nagy részében minimum ötvenszázaléknyi kínai vendégmunkással. Így a
törlesztésen túl a kínai hitel összegének jelentős részét is Kínában költi el a felvevő ország. Szerencsés esetben egy fenntartható és megtérülő beruházás a végeredmény, kevésbé szerencsés esetben nem, ahogy a laoszi autópálya-program
története mutatja: a vidék népe a frissen aratott rizst szárítja a kihasználatlan
és fenntarthatatlan új utakon. (A legtöbb sikertelen program esetében a környezetrombolás, a hitelkonstrukció átláthatatlansága, valamint a fenntarthatóság és a
megpályáztatás hiánya merül fel. Ez utóbbit kritizálja az EU is a Budapest–Belgrád-vasútvonal esetében.)
A Magyarországra tervezett Fudan Egyetem is ilyen konstrukcióban épülne.
Arra csak félve merünk gondolni, hogy vajon a mi esetünkben mi lehet a fedezet.
Esetleg a Ferihegyi repülőtér, a Hortobágy, netán a trieszti kikötő vagy a karmelita
kolostor?
A titkosított Budapest–Belgrád-vasútvonal és a Semmelweis Egyetem kínai hagyományos gyógyászati kara után a Fudan Egyetemet is anélkül üdvözölhetjük,
hogy megkérdeztek volna bennünket róla. Reméljük, a jövőben majd mi is kapunk
ingyen vakcinát is Pekingből, ahogyan a 21 millió lakosú Srí Lankát dobta meg Kína
600 ezer adaggal. A kölcsönös barátság jegyében az ott élő 200 ezer kínai vendégmunkás kapja meg először az oltást.
Kozári Zita, Nagy Ildikó Emese

HEVES ESŐZÉSEK?
KORAI TAVASZ?
KAPD LENCSEVÉGRE
A VÁLTOZÁST!

FOTÓZD LE A KLÍMAVÁLTOZÁST
FERENCVÁROSBAN, ÉS NYERJ!

A klímához nekünk éppúgy alkalmazkodnunk kell,
mint a többi élőlénynek. Extrém meleg napokon
árnyékolókat szerelünk fel, párakapukat állítunk,
és látjuk azt is, hogy miként jelennek meg például
új állatfajok a környezetünkben vagy virágoznak
szubtrópusi növények a balkonokon, kiskertekben.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. MÁJUS 31., 12:00

Miből látható, hogy változik a klíma?
Miként alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz?
Kattints a 100 ezer forint összértékű
nyereményekért, ha 10 éven felüli kerületi lakos
vagy, itt tanulsz vagy dolgozol!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

ZOLDFERENCVAROS.HU/HIREK

Nézz körül Ferencvárosban, és fotózd le
a klímaváltozás hatásait vagy azokat
a jelenségeket, amelyekből látható, hogy
már a kerületünkben is vannak nyomai
az éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodásnak.

A fotópályázat a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006
„Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” c.
pályázat keretében valósul meg.

A fotópályázatot
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatával együttműködve,
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006
„Otthon, város, Ferencváros – közös
klímastratégia tervezés” c. pályázat
keretében valósítja meg.
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ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A FERENCVÁROSBAN: CSÁRDI ANTAL

„A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK
EREJÉBEN HISZEK”
Az ellenzék előválasztásán az LMP-s Csárdi Antal, Budapest 1.
választókerületének – amely a Ferencváros egy részét is magában
foglalja – egyéni parlamenti képviselője azzal a két lényegi céllal
méreti meg magát, hogy segítsen lebontani a NER-t és felépíteni
egy fenntartható fejlődési pályára állítható, zöld társadalmat.

Fotó: Déri Miklós
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9: Nem igazságos egy ellenzéki képviselőn számon kérni,
hogy mit végzett a parlamentben, hiszen nincs döntési
helyzetben, de azért megkérdezem: mit ért el ott 2018 óta?
CsA: Az igaz, hogy az ellenzék nincs döntési helyzetben a parlamentben, de rá tudott mutatni a korrupciós ügyekre és a költségvetés aránytalanságaira.
Rámutattunk azokra a jogi és politikai döntésekre,
amelyek következtében mind gazdasági, mind társadalmi szempontból elfogadhatatlan és fenntarthatatlan az Orbán-kormány ténykedése. Hogy csak
a legfrissebb ügyet említsem: a koronavírus elleni
védekezés keretében elköltött gazdaságvédelmi
források kilencven százalékát a kormányzathoz, a
miniszterelnökhöz, a Fideszhez kötődő érdekcsoportok kapták meg. Orbánék nem a kisvállalkozások tízezreit segítették, hanem a sajátjaik zsebét
tömték. A Mészáros Lőrinchez köthető hotelcsoport
cégei 18 milliárdot kaptak, amihez képest a kisvállalkozások bérkompenzációjára alig költött a kormány.
9: Ha elképzelek egy előválasztási kampánygyűlést, akkor
ott minden jelölt Orbánék leváltásáért fog fellépni. De miféle versengés az, ahol minden jelöltnek ugyanaz a célja?
Hogyan válasszon közülük a választó?
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CsA: Egy jelölt kiválasztásakor a választó sokféle
szempontot mérlegel, úgyhogy én nem szűkíteném
le ezeket. Érzelmi megfontolások is számítanak
minden jelölt esetében, ez velem is így van, amikor
én választok.
9: De mi az, ami önt karakteresen megkülönbözteti az előválasztáson induló többi jelölttől?
CsA: Zöldpárti képviselőként erre nem mondhatok
mást, mint azt: nekem és a rám szavazóknak fontos
a fenntarthatóság eléréséért való küzdelem. S ezen

CSÁRDI ANTAL
A 45 éves Csárdi 2009 óta tagja az LMP-nek, 2010ben a párt színeiben bejutott a 9. kerületi képviselő-testületbe, 2014-ben listavezetőként szerzett
mandátumot a Fővárosi Közgyűlésben, 2018 óta
pedig Budapest 1. választókerületének egyéni parlamenti képviselője. A Ferencvárosban kereskedőként van otthon: 1998 óta működik zöldséges vállalkozása a Nagycsarnokban.
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nemcsak a környezeti és környezetvédelmi, hanem
a társadalmi és gazdasági természetű fenntarthatóságot is értem. Ez különböztet meg leginkább a többiektől, és erre a szempontra vagyok a legbüszkébb,
ebben a tekintetben ugyanis az Orbán-kormány
teljesítménye nulla. A környezeti fenntarthatóság
egyetlen percig sem foglalkoztatta a kormányzatot.
9: Hogyan képzeljem el az ön előválasztási kampányát,
mivel készül?
CsA: A járványhelyzet rendkívüli mértékben korlátozza a lehetőségeket és a mozgásteret, így elsősorban online módon és szórólapok segítségével próbáljuk megszólítani a választókat. Ha addig megtörténne a korlátozások feloldása, akkor a személyes

találkozásokra helyezném a hangsúlyt, a személyes
kapcsolatok erejében hiszek.
9: Mi a garancia arra, hogy az előválasztáson vesztes jelöltek valamelyike nem indul el 2022-ben?
CsA: Jogi értelemben nincs garancia. De abban az
értelemben van, hogy minden jelöltnek nyilatkoznia
kell arról: tiszteletben fogja tartani az előválasztás
eredményét. Egyébként az ellenzéki oldalon nincs
olyan jelölt, aki komolyan hinne abban, hogy egy
vesztes előválasztás után volna esélye a parlamenti
választáson. Ma az ellenzék minden jelöltje elkötelezett az Orbán-kormány leváltása és a mellett, hogy
ennek egyik előfeltétele az előválasztás eredményének tiszteletben tartása.
Kácsor Zsolt

ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A FERENCVÁROSBAN: JÁMBOR ANDRÁS

„AZOKAT AKAROM
KÉPVISELNI, AKIKKEL MINDEN
NAP TALÁLKOZOM”

Fotó: Déri Miklós

Jámbor András, jelenleg a Főpolgármesteri Hivatal társadalompolitikai
referense, a hatpárti ellenzéki előválasztáson a Ferencvárosban
és a Józsefvárosban a 6. számú választókörzetben indul,
hogy szlogenje szerint „visszaszerezzük a jövőnket”.

9: A Szikra a jelölőszervezeted az előválasztásban. Ők kik?
JA: Szabad Budapest néven indult, baloldali fiatalok szerveződéséből, akik korábban aktivistákként
vettek részt a politikában. A 2019-es önkormányzati
választás előtt ebből a közegből sokan úgy gondol-

ták, hogy nem ülni kéne és malmozni, amikor van
lehetőség arra, hogy bekapcsolódjanak a politikába
és visszafoglalják a helyi önkormányzatokat. Ez hatvan-száz embert jelentett, akik Pikó András, Baranyi
Krisztina és Karácsony Gergely kampányában is
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segítettek. Az önkormányzati választások után lett
Szikra a nevük. Akkor léptem be, amikor abbahagytam az újágírást.
9: Az előválasztás szabálya, hogy minden jelöltnek választania kell egy frakciót. Melyiket választottad?
JA: A Párbeszédet, hiszen politikailag ők állnak hozzám a legközelebb, ők foglalkoznak olyan kérdésekkel, mint a klímaváltozás és a robotizáció, amik
éveken belül teljesen át fogják alakítani a magyar
gazdaság és társadalom szerkezetét.
9: Mi köt téged a választókerületedhez?
JA: Huszonkét éve élek Józsefvárosban, de a 9. kerületben dolgoztam, gyerekkoromban a Nehru
parkban fociztam, minden évben október 23-án az
Angyal István-szoborhoz megyek el megemlékezni,
mert számomra ő az egyik legfontosabb figurája az
elmúlt száz év magyar történelmének. A barátnőmmel egy nyolcadik kerületi tüntetésen ismerkedtem
meg, amikor Kocsis Máté hajléktalanellenes intézkedései ellen tiltakoztak a polgármesteri hivatal elfoglalásával. A gyerekeimmel a Kálvária térre, az
Orczy parkba, a Teleki térre járok, itt vásárolok, ez a
hazám. Teljesen evidens, hogy azokat az embereket
akarom képviselni, akikkel minden nap találkozom
ezeken a helyeken.
9: Hogyan írnád körül a képviselőség lényegét?
JA: A képviselői szakma pontosan annyit ér, mint a
demokrácia. Akkor tud valaki jó képviselő lenni, ha
erős demokrácia van. Ezért jelenleg az a képviselőjelölt feladata, hogy a Fideszt, amely a demokráciát
nem tekinti a sajátjának, le kell győznie.
Mivel az elveimből szeretném származtatni
a képviselői tevékenységemet, közzétettem egy
programot, ami elég jól lefedi azt, amit a világról
gondolok. Van körülöttem valamiféle közösség, akik
megérdemlik azt, hogy képviseljem őket. Ha megnyerem az előválasztásokat, lesz egy olyan felelősségem is, hogy az ellenzéki összefogás jelöltjeként az
Orbán ellen szavazókat kell képviselnem. S végül ott
van a választókerület, ami arról szól, hogyan lehet
a helyi ügyeket becsatornázni az országosakba, nekem ez a legizgalmasabb. Vannak helyi ügyek, amiket csak országos szinten lehet jól megoldani.

JÁMBOR ANDRÁS
LMP-önkéntesként kezdte a politikával való foglalatosságot. 2010-től a párt mozgósítási koordinátora lett, majd fizetett alkalmazottként a kommunikációs stábban dolgozott. A párt szakadása után
a Párbeszéddel tartott 2014 elejéig, majd a Humán
Platform / Krétakör civil szervezetnél évekig szervezett sikeres akciókat. Többekkel kezdte el írni
a Kettős Mérce blogot, amiből a Mérce.hu lett a
főszerkesztése alatt. A lapból kiszállva ismét a politika felé fordult. Régimódi szociáldemokratának
vallja magát, 34 évesen.
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9: Miben tud változást hozni a jelöltséged?
JA: Személyemben nem egy gombnyomogató fog
beülni a parlamentbe. De nem is olyan ember, aki,
mondjuk egy konzervatív keresztény számára fontos ügyet azért golyózna ki, mert nem rá szavazott.
Az első dolgom az lesz, hogy benyújtok egy törvényjavaslatot azért, hogy azokat a pénzeket, amiket
elvettek az önkormányzatoktól, mert meg akarták
őket büntetni a lakosság szavazatai miatt – iparűzési
adó, gépkocsiadó, parkolási díj – visszamenőleg is
kapjuk vissza. Ez igazságtétel lenne, amiből bőven
jutna azokra a helyi fejlesztésekre, amelyek elmaradtak.
9: Megítélésed szerint mik a legfontosabb megoldásra váró
ügyek most a választókerületedben?
JA: Azok, amikről többnyire csak sajtóhíreink vagy
pletykák vannak. A HÉV-beszerzés, a barnamezős
beruházások, a kínai egyetem tipikusan országgyűlési képviselői feladatok. Az utóbbiról már közel hatezer aláírást gyűjtöttünk, hogy az eredeti Diákváros
épüljön meg. De nem akarom megkerülni a Galvani
hidat sem: egyrészt ne terelődjön miatta durván nagyobb forgalom a József Attila-lakótelepre, másrészt
ne épüljenek meg azok a nyomvonalak, amik a Kis
erdőn keresztül mennének. Nem járhat környezetrombolással az építkezés.
Az Erdoğan-oligarcha és Tiborcz István barátjának a Vágóhídnál épülő ingatlanmonstruma is problematikus. Abban a középső-ferencvárosi részben
van, ahol sok az építkezés és kevés a szolgáltatás.
Olyan városrendezésre van szükség hosszabb távon,
ami nem azt irányozza elő, hogy az emberek szolgáltatások nélküli, túlzsúfolt lakóterekbe költözzenek. Azokat a fejlesztési pénzeket, amelyeket most
a kormány az agglomerációból való beutazásra költ,
költse szolgáltatásokra, például tömegközlekedésre
és a normális óvodai, bölcsődei ellátásra helyben.
Kötelező feladata lenne a mindenkori államnak,
hogy ne hagyja szétbarmolni a városi tereket.
9: Hogyan készülsz a választásra? Miben tudod erősíteni
az ellenzéki összefogást?
JA: Van egy alapismertségem az újságírói tevékenységemből, meg a Facebookon írt posztjaimból, de
egyesével el kell jutnom minden választópolgárhoz,
és meg kell győznöm őket arról, hogy az elképzeléseim jók és meg tudom őket valósítani. Szórólapozunk, szervezzük az aktivista közösséget. Ha valaki
regisztrál a jamborandras.hu/tamogass oldalra vagy
feliratkozik a hírlevélre, az értesül az eseményekről
is. Most online élet van még, egyelőre jelöltismertető Zoom-beszélgetéseket szervezünk.
Azok a tematikák, amikkel az elmúlt tizenkét évben foglalkoztam, pont azokat a társadalmi csoportokat érintik, amikben az ellenzék kicsit rosszabbul
áll: gondolok itt a dolgozókra, a nőkre, a magyarországi cigányság helyzetére. Ha itt az ellenzék jobban
tud teljesíteni annál, mint amit most látunk a közvélemény-kutatásokban, az nagyban megkönnyíti a
győzelmet.
Artner Sisso
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EGY HÁZIORVOS TAPASZTALATAI A JÁRVÁNYRÓL

MÉG SOKÁIG OLTANI
KELL, NEM TITOK

Fotó: Urbán Ádám

Budapest, 9. kerület, Ferenc tér 1. Egyszerű lakóház,
a földszintjén orvosi rendelő. Ha nem kell házhoz mennie, itt
fogadja mintegy kétezer betegét dr. Eörsi Dániel háziorvos. Bár
mostanában napi tíz-tizenkét órákat dolgozik, mégis szívesen
beszél a tapasztalatairól, ami a jelenlegi vakcinahelyzetet illeti.

Körülbelül egy hónapja gondoltam, hogy riportot írnék az országban tapasztalt súlyos
vakcinahiányról, különös tekintettel az olyan „ellenzéki” kerületekre, mint például a
kilencedik. Akkoriban rohangáltunk fűhöz-fához, hogy magunknak és szeretteinknek oltást szervezzünk, és irigykedve néztünk azokra, akik addigra már megkapták
az első covidellenes vakcinát. Időközben a helyzet lényegesen változott. Előnyére.
***
Persze a két és fél millió beoltott ember, mondja dr. Eörsi Dániel, nem jelent semmit.
Legfeljebb annyit, hogy jobb, mint a kétmillió, és rosszabb, mint a három. És ez így is
marad, amíg a lehető legtöbb embert be nem oltjuk.
Az oltási program februárban elég nehezen indult, volt olyan hét, amikor összesen négy, hat vagy nyolc embert olthattunk csak be vagy küldhettünk az oltópontokra. Ma már sokkal jobb a helyzet, egyre többféle és egyre több vakcinát adhatunk be
vagy javasolhatunk az oltópontokra küldött pácienseknek.
Az első, valamivel könnyebb időszakban az orosz és a kínai vakcina dobta meg a
forgalmat, de ma már van AstraZeneca és Pfizer is, ha nem is korlátlan mennyiségben. Egyelőre a Moderna a legritkább, de azt előre nem lehet tudni, hogy ez meddig
marad így.

Az első időkben, amikor arról kellett döntenünk, hogy kik kapjanak legelőször oltást, kik a legrászorultabbak,
ezzel rengeteg idő ment el, mert igyekeztem megfontoltan, okosan dönteni,
végül is emberéletekről volt szó. Ma már
inkább logisztikai problémákkal szembesülünk, de szerencsére vannak önkéntes segítőim is, és az önkormányzat sem
hagyott cserben.
Olvasom a nemzetközi szakmai közleményeket, igyekszem lépést tartani velük, felhasználni a más országokban vagy
a kollégáim által itthon gyűjtött tapasztalatokat. Szerencsére nagyon ritka, hogy
valamelyik vakcinát veszélyesnek ítélik
bizonyos alapbetegségek jelenléte esetén
vagy valamelyik korosztálynak. A pácienseim legfeljebb három-négy százaléka
esetében találtam ilyen kizáró okot vagy
ellenjavaslatot. A többségnek bármelyik
felajánlott vakcinatípus megfelel – legfeljebb van, de főleg eleinte volt némi
ellenérzés az orosszal és a kínaival szemben. De mindmáig soha nem okozott
gondot akár napi háromszáz embert találni az éppen beígért oltásokra.
Manapság, amikor a körzetünkben
élő idős és beteg emberek többségét
beoltottuk, és sorra kerültek a nálunk
inkább jellemző középkorú és fiatal,
aktívabb, összességében egészségesebb
lakók, mintha nem menne annyira gördülékenyen a dolog. Több a dohogás, az
elégedetlenkedés, sőt néha az oltásokkal
szembeni előítélet is. Talán ők kevésbé
félnek a betegségtől, a súlyos szövődményektől, a haláltól.
Amúgy eddig az én kábé kétezer
páciensem mintegy negyven százaléka
kapta már meg az első oltást, ami valami
minimális védettséget már ad, de persze
addig nem nyugszunk, nem dőlhetünk
hátra, amíg ennek legalább a dupláját
el nem érjük. Talán akkorra csökkenhet
már a fertőzésveszély. Igaz, az úgynevezett nyájimmunitáshoz, ha egyáltalán
lesz ilyen, még ez is kevés.
Most az okoz még gondot, hogy a covidon túli egyéb betegségek kezelésére a
kórházakban, rendelőintézetekben kevesebb figyelmet tudnak fordítani, mert
mindenkit nagyon leterhel a vírus elleni
küzdelem, és a legtöbbször komoly logisztikai munkát igényel, hogy a betegeinknek szükséges szakorvosi kezelést
megszervezzük.
Ami azonban mindenképpen pozitív:
az én körzetemben, amennyire tudom,
eddig még csak egyetlen beteg halt meg
a covid szövődményeiben, és remélem,
hogy nem is lesz több.
Tardos János
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ÚJÍTÁSOK A KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYBEN

GYÓGYULÓ RENDELŐ
Mivel a ferencvárosiak az egészségügyet tartják
a legfontosabb fejlesztendő területnek a városrészben,
az önkormányzat több lépést is tett, illetve tervez
a helyzet javítása érdekében. Van honnan indulni.

„Tavalyelőtt volt egy balesetem. Két röntgent készítettek a lábamról a Mester utcai
rendelőben. Az egyik szerint bokaficamom volt, a másik szerint lábfejcsonttörésem.
Az első alapján bokamerevítőt és egy utasítást kaptam, hogy terheljem a lábam.
A második után is ugyanezeket; pedig azt, hogy a diagnózis és a gyógymód nincs
összhangban, még én is tudtam. Majd egy magánortopédián kiderült: a lábfejcsontom jobboldalt kettérepedt, baloldalt letört belőle egy kis darab, a köztes csontok
sérültek, a lábfejem és a bokám is kificamodott.”
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Ilyen történeteket meséltek a ferencvárosi lakosok a Közkéz IX. Facebook-csoportban a kérdésre, hogy milyen tapasztalataik vannak a kerületi
egészségüggyel.
A kérdés előzménye, hogy az önkormányzat januárban reprezentatív közvélemény-kutatást készíttetett a Mediánnal (lásd a februári számunkat), amelynek
eredménye szerint a ferencvárosiak 46
százaléka a helyi egészségügy megreformálását tartotta a legsürgetőbb feladatnak a kerületben, magasan megelőzve
minden más felsorolt területet. Hogy
konkrétan mivel van a lakosságnak problémája, azt egy facebookos mini-közvéleménykutatással igyekezett pontosítani
az önkormányzat, majd már februárban
nyilvánosságra hozta, milyen lépéseket
terveznek a javulás érdekében.
Március 1-től például a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasz-
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mindenkinek, aki ezen volt kénytelen eddig bosszankodni, hogy diszpécserközponttá alakították a telefonközpontot, amely sorba állítja a hívókat.
Júniustól elindul a FESZ új online időpontfoglaló felülete is, és a telefonos bejelentkezést is kibővítették. Egyszerűsítettek a leletkiadáson is. Minden mammográfiai
leletet kiküldenek például a betegnek postán és e-mailben is. (További információk a
FESZ-rendelőben tapasztalható újdonságokról: feszrendelo.hu.)
A facebookos mini-közvéleménykutatásból kiderült, hogy a betegek és a FESZ
személyzete közti kommunikáció sem volt zökkenőmentes. Ezt orvosolandó a FESZ
a munkatársaknak negyedévente kommunikációs tréninget fog szervezni. A változás
már látható. Czuk Dorottya, az önkormányzat sajtófőnöke szerint az önkormányzat
egyre több pozitív visszajelzést kap a FESZ munkájáról. A Facebook-csoport kommentelői is elismerésüket fejezték ki a FESZ személyzetének a járvány alatti kitartó,
kemény munkájáért.
Évekkel ezelőtt indult egy kormányzati egészségügy-fejlesztő program, amiből a
2019-es önkormányzati választásig Ferencváros sajnálatosan kimaradt. Utána a kormány kénytelen-kelletlen megegyezett a fővárossal és az új önkormányzatokkal: ad
tízmilliárd forintot, ha cserébe nem állnak le a budapesti nagyberuházások. Ferencváros az atlétikai stadionért (ami később a kerülettel kötött megállapodás részeként
köz- és szabadidőparkká alakul) 800 millió forintot kapott. Ez a pénz elég arra, hogy
az önkormányzat megkezdje egy hatszintes szakrendelő tervezését a Mester utcai
FESZ melletti telken, illetve új eszközöket szerezzen be. Például egy mammográfiai és
egy csontsűrűségmérő gépet. „Jelenleg a szakrendelőnek egy műtője van, amiben évi
ezer műtétet végzünk. Ezt az új épületben megháromszorozhatjuk” – mondta érdeklődésünkre Mechler András, a FESZ ügyvezető igazgatója. A tervezett komplexumban
kilenc háziorvos kap helyet, ide költözik a Haller utcai felnőtt ügyeleti ellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egynapos sebészeti beavatkozások egy része is.
Juhász Tamás

Fotó: Déri Miklós

EGY NAP ALATT ALAKULT OLTÓPONTTÁ A FESZ

nú Nonprofit Kft., azaz a Mester utcai
FESZ-rendelő minden osztályán van
délutáni rendelés, és a szakrendelések
száma is elvben megnőtt – többek között a gyógytornáké, a szemészeti és a
pszichológiai rendeléseké –, bár ez a járványhelyzet és az orvosok covidosztályra
való kirendelése miatt jelenleg még nem
feltétlenül érzékelhető (lásd keretes írásunkat). A pszichológiai rendelés esetében
nagy pozitívum, hogy már tb-támogatással is igénybe vehető.
„Már az szörnyen kacifántos volt,
hogy orvosi vizsgálatra bejelentkezzek.
Mintha az időpontkérésre is időpontot
kellene kérnem” – mesélte egy kerületi
lakos a Facebook-csoportban.
Bár az önkormányzat egyik dolgozója szerint ez erős túlzás, azt magunk is
tapasztaltuk, hogy rendkívül nehéz volt
felhívni a rendelőintézetet, mivel folyamatosan foglaltat jelzett. Így nagy öröm

„A kormányhivatal két hónappal ezelőtt felmérést készített arról, hogy a Ferencvárosi Egyészségügyi Szolgáltató a szakrendelő normál működése mellett hány
oltópontot tudna kialakítani, illetve hogy az említett kritériumnak mely rendelők
felelnének meg a kerületben” – mondta el a 9-nek Mechler András, a FESZ ügyvezető igazgatója. Március 18-án kelt levelében a kormányhivatal arról értesítette az intézményt, hogy bár a szakrendelő megfelel a kijelölés feltételeinek, mégsem került
be az oltópontok közé, mert ezekből elegendő van. Április 1-jén aztán jött az újabb
értesítés: április 3-tól mégis részt kell venniük az oltási folyamatban. A rendelőnek
egy napja volt, hogy átálljon az oltópontok működtetésére, de sikerrel vették az akadályt: a húsvéti hétvégén problémamentesen, gyakorlatilag várakozás nélkül tudták
beoltani a kijelölt 2500 embert.
Nehezíti az intézmény helyzetét, hogy ezzel egy időben tizennyolc orvost és
szakdolgozót átvezényeltek kórházak covidosztályaira, a Péterfy Sándor utcai, valamint a – jelenleg a területileg illetékes szakmai irányítást végző – Dél-pesti Centrumkórházba, előreláthatólag két hónapra, 12 órás műszakokba. Ez a szakrendelések
ellátását is érinti, az átszervezések ugyanis jelentősen megnövelték több, így például a nőgyógyászati, a kardiológiai, a reumatológiai, a sebészeti, a fizikoterápiás, a
gyógytorna-, illetőleg a masszázsszakrendelés előjegyzési idejét.
„Most először, a járvány harmadik hullámában fordult elő, hogy szakorvosokat
és szakdolgozókat rendeltek el tőlünk. De a betegek nem maradnak ellátatlanul, a
sürgős esetek ellátása pedig soron kívül zajlik” – mondta az igazgató. Kiemelte a
Ferencvárosi Önkormányzat és az önkéntesek szerepvállalását is, ami a rendszeres
ingyenes tesztkampány idején, a megelőzésben (például az ingyenes maszkosztásban), a szakrendelőben végzett munkában, továbbá a tömeges oltás lebonyolításánál
is elengedhetetlennek bizonyult.
A szakember úgy látja, célszerű lenne minél több helyszínen megszervezni a lakosság oltását; ám, ahogy az oltási tervvel kapcsolatos döntés, ez is a kormányhivatal
kezében van.
Gáspár S. Anna
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IMMUNITÁSUK ELLENÉRE SEM LÁTOGATHATÓK
AZ IDŐSOTTHONOK LAKÓI

ELKÜLÖNÍTVE
A járványügyi intézkedések miatt látogatási tilalom van az
idősotthonokban és a fogyatékos személyek otthonaiban,
pedig az átoltottság ezekben az intézményekben a
legmagasabb, és a koronavírus-fertőzöttek aránya
egy százalék alatti. Hacsak a bentlakó nem haldoklik,
csupán külön engedéllyel lehet személyesen találkozni
az idősotthonokban lakó hozzátartozókkal.

Fotó: Déri Miklós
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A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) még januárban kérte az országos tiszti főorvost, hogy tegye egyértelművé a kapcsolattartási szabályokat, mert az általános látogatási és kijárási tilalom alól adódhatnak kivételek. Müller Cecília válasza nem volt
megnyugtató. Mint levelében leszögezi, „a bentlakásos szociális intézetek csak egy
esetben kötelesek biztosítani a személyes kapcsolattartást, ha az intézmény lakója
haldoklik, és kint élő hozzátartozói, ismerősei el szeretnének tőle búcsúzni. Ezen túl
az intézményvezető döntésén múlik, hogy biztosítja-e a személyes kapcsolattartást
a központi iránymutatás szerint.”
A válaszlevél nem tér ki arra, hogy mi a helyzet a fertőzésen már átesett bentlakókkal vagy a már beoltottakkal, amiből az következik, hogy az általános látogatási
tilalom rájuk is vonatkozik. Ezért a TASZ azt javasolja azoknak, akik rokonukat, ismerőseiket szeretnék meglátogatni, hogy forduljanak az intézményvezetőhöz, akinek konkrét központi iránymutatás szabja meg, miként alakíttasson ki biztonságos
látogatópontokat.
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A TASZ-hoz forduló több hozzátartozó azt is sérelmezte, hogy a koronavírusból kigyógyultak – és egyelőre úgy
tűnik, az ellene beoltottak is – minden
hazalátogatást követően kénytelenek
a szociális intézményben tíz napra karanténba vonulni, valamint 72 órán túli
távolmaradásuk esetén két – számukra
ingyenesen beszerezhető – negatív, legalább 48 óra különbséggel, de tíz napon
belül levett koronavírustesztet bemutatni a visszatéréshez. Mindez az immunitásuk mellett indokolatlan korlátozásnak tűnik.
Személyes látogatásra csak a járvány
ügyi higiénés szabályok betartása mellett van lehetőség – mondta a 9 érdeklődésére Bodonyiné Molnár Margit, a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)
igazgatója. Ám erre csak igazán indokolt
esetben, egyedi megbeszélés alapján kerülhet sor. Az igazgató szerint a vártnál
könnyebben viselik a korlátozásokkal
járó pszichés terhelést az intézményükben, a Szerető Kezek Időskorúak
Gondozóházában élő idős emberek.
Az intézményi telefonok korlátozottan
használhatók, de mindenkinek van saját mobiltelefonja, esetleg tabletje is, így
akár videochaten is tudnak beszélni a
hozzátartozókkal, amiben az intézmény
munkatársai is segítségükre vannak.
A szeparáltság senkinek nem kön�nyű. A FESZGYI vezetője szerint az
elhúzódó korlátozás komoly pszichés
megterhelést jelent mindenkinek, amit
egyéni terápiával tudnak oldani. Bár a
légkör családias, és a nyolc lakó mindegyike megkapta a védőoltásokat, a fertőzöttség veszélye miatt fenn kell tartani
a járványügyi korlátozásokat.
A fővárosi fenntartású Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonának lakói is kénytelenek elfogadni a bezártságot. Helyzetüket online kulturális és szórakoztató
programok könnyítik, a tavasz pedig „a
kerti munkálkodásra is lehetőséget ad” –
fogalmazott a Főpolgármesteri Hivatal
sajtóosztálya a 9 kérdésére. A fővárosban
három telephelyen működő intézményben jelenleg 189 idős embert látnak el, a
ferencvárosi Knézich utcai ötven férőhelyes részlegben 39 főről gondoskodnak.
A kapcsolattartás itt is elsődlegesen mobil eszközökkel történik. A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthonában 80 százalékos az
átoltottság, a lakók többsége a második
oltást is megkapta. Mivel a fertőzés lehetősége továbbra is fennáll, a szabályok
továbbra is mindenkire egyformán érvényesek.
Bodnár Kriszta

CICAVÍZIÓ

MICSÓ
Kedves Gizike!
Elutazom pár napra – kérem szépen, gondozza a
cicámat addig. Micsónak hívják, a „Mit csodálkozol?” rövidítéséből – ezt majd megérti akkor, ha
találkoznak.
De először is az ellátásához néhány információ.
A megfelelő nyomelemek bevitele érdekében
javasolt Micsó sajttal való etetése. Az igényre utaló
jel: agresszív hűtőajtó-kaparászás, arcba tolakodó
szuszogás a nappaliban a gazda sajtfogyasztása esetén. Utóbbi ilyenkor
kicsi, körömnyi falatot leharap, a szájában kissé megforgat, hogy benyálazza, majd a tenyerén felkínálja.
Micsó, mivel ilyenkor vak és szaglása
sincs, ezt hosszasan keresgélni szokta. Finoman lehet unszolni, de ha
észreveszi, hogy hiányosságai miatt
érkezik a segítség, megsértődik, és a benyálazott,
amúgy fogyasztásra alkalmas darabkát sértetten
elutasítja. Ebben az esetben az átkozódást kéretik
halkan, a szemeteshez közelítő úton elvégezni.
A nyers hússal etetéshez fontos tudnivaló: a húskocka mérete az 1x2 centimétert ne haladja meg.
A figyelemfelkeltés a táplálék iránt az alábbi
módokon lehetséges.
Első: a mikró bekapcsolása.
Második: az étek felajánlása lopási lehetőségként. Némi lengetés után a húscafat lelógatása a
konyhapult széléről, majd diszkrét séta a lakásban,
míg a lopás folyamatban van.
Harmadik: a cafat felkínálása zsákmányként.
A húst a konyha különböző jól tapadó felületeire kell felvinni. A legalkalmasabbak a hűtő- vagy
a konyhaszekrényajtók. A darabot egy határozott
mozdulattal vágjuk valamelyik felületre, ahol, ha
szerencsénk van, elsőre lazán megtapad, és lassan
kezd lecsúszni, ezzel hívja fel a figyelmét a jómódban elhízott gondozottnak.

Micsó a saját állításával ellentétben nem alhat az
ágyneműben. Ebben a tekintetben akár a sértődésig
is el lehet menni. A bevetett ágy azonban jogosan
használt területe. Segítséget nem igényel a hálószobaágyra való felmászáshoz, de a felső peremre való
felkepeszkedésben a fenék enyhe megtolását szívesen elfogadja. A „Hol lehet az a dög?” kérdésre adható
válaszként rejtett alvózugként meg kell említeni a hálószobaágy fejrésze és a függöny által bezárt területet.
Kitörésre a legalkalmasabb pillanatot, a bejárati ajtó kinyílását szokta
használni. Ekkor a felkészületlen Gizike mellett elhaladva kirobog a lépcsőházba, ahol egy méter után megtorpan, de ez az esetek nagy részében
csak annak a gyenge illúziónak a keltése érdekében történik, hogy lehetőséget adna a lakásba való visszacipelésre.
A művelet többnyire a lépcsőházban zajló négykézláb rohangálást vált ki a gyakorlatlan gondozóból,
ezzel nem kevés szórakozást nyújtva Micsónak, az
elfogás esélye viszont kábé egy az egymillióhoz.
A kitörési akció megakadályozására néhány lehetőség: a szatyor ajtórésen való bedugása, láb előre
behelyezése. A siker kizárólag Micsó elhatározásától
függ. Az elkóborolt cica begyűjtésére a legalkalmasabb a közöny színlelése, amivel súlyos kétségeket tudunk benne ébreszteni személye fontosságát illetően:
mintha észre sem vennénk távozását, ne is tekintsünk
utána. Micsó ezt követően a résnyire nyitva hagyott
ajtón visszatér szálláshelyére. A folyamat meggyorsítására használjunk egy üvegpoharat: kalimpáljunk
benne hangosan egy kanállal, és a „Micsó, cic-cic!”
hívást alkalmazzuk. A módszer tökéletesen működik,
Isten áldja Pavlov urat.
Jó munkát kívánok, pár nap múlva találkozunk.

az átkozódást
kéretik halkan,
a szemeteshez
közelítő úton
elvégezni

Fotó: pixabay.com

Köszönettel,
Láng Judit
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TERVEK A FERENCVÁROSI KULTÚRÁRÓL

ÁTLÁTHATÓ SOKSZÍNŰSÉG
Kedvezményes kulturális bérlők, mecenatúra, ki a közterekre,
finomhangolás, tehetséggondozás, irodalmi ösztöndíj – ötletek és
elgondolások a ferencvárosi önkormányzat döntéshozóitól a kerület
kulturális életének támogatására és felpezsdítésére. Körkép.

Az önkormányzat a lehető legjobban
szélesítse ki a kulturális partnerként
számba jöhetők körét, viszont ne tartson fenn olyan együttműködést, amely
tartalmatlanná vált az évek során – ez a
központi eleme Döme Zsuzsanna kultúráért felelős alpolgármester terveinek.
A 9. kerületben régóta létező, valóban
kultúrával foglalkozó magánkezdeményezéseket – galériákat, magánszínházakat, több célra alkalmas programhelyeket – a jelenleginél is jobban támogatná az önkormányzat. Ugyanakkor a
Gyurákovics Andrea fideszes képviselő
által alapított Ferencvárosi Úrhölgyek
Polgári Egyesületétől például, amelyet
létrejöttétől külön költségvetési soron,
átlagosan évi másfél millió forinttal támogatott a kerület régi vezetése, 2020tól megvonta ezt az önkormányzat. Persze a pályázatokon elindulhatott volna
az egyesület, ahogyan mindenki más.
Nem tette.
Rengeteg szereplőt lehet bevonni
pályázat útján vagy úgynevezett ked
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vezményes kulturális bérlőként – mondta Döme Zsuzsanna. Ebben a támogatási
formában az önkormányzattal kötött bérleti szerződést kiegészíti egy együttműködési megállapodás, amit a szerződő kulturális kínálata alapján fogalmaznak meg.
Például az Itt és Most improvizációs színház rendszeresen részt vesz a kerületi eseményeken, ahogyan új szereplőként a Kettőspont Színház is az idei március 15-ei
kerületi programban.
Az együttműködés tartalmát közösen dolgozzák ki. Az önkormányzat nem szól
bele a szervezet életébe, viszont „behajtja”, ha szükséges, újratárgyalja a pályázók vállalásait – válaszolta az alpolgármester a 9 kérdésére, hogy ezek a szerződések mennyire kötik meg a bérlők kezét. A komoly szakmai és közönségérdeklődés
mellett induló Konnektor civil művészeti inkubátorházban is hasonló az eljárás. Az
újdonság maga a modell, amivel önkormányzat még nem próbálkozott: az olcsó terembérletért cserébe a ház programjainak zömét is a bérlők adják, így a művelődési
házakhoz képest jóval kevesebb forrásból lehet színes kínálatot nyújtani.
A vészhelyzetre hivatkozva visszatartott önkormányzati források miatt óriási
mértékben csökkent a költségvetés, ami természetesen a kultúra területét is érinti –
mondta az alpolgármester –, de nem esett áldozatul a megszorításoknak az összes
kulturális és civil forrás. A kerület idén is ki tud írni pályázatokat kerületi szervezeteknek, illetve egyes programokra, és a járványhelyzet alatt is működik sok minden, például a köztéri művészeti projektek, a plakátpályázatok, a public art művek
kiállítása.
Saját hosszú távú kulturális fejlesztési programját a Ferencváros számára így foglalta össze az alpolgármester: „minél több kulturális dolgot ki a közterekre”. Ide tartozik a színházak, koncertek, fesztiválok mellett például a plakátkiállítás – a Ferenc
téren most éppen áll is egy –, a performansz, a flashmob – kis túlzással minden,

17

„ami értékelhető szellemi termék, és egy embernél többet érdekelhet”. Csak a vírusválságon múlik, hogy mikor bővülhet a Bakáts Feszt és a Ráday utca kulturális
újraélesztése évente visszatérő, nemzetközi vendégeket, művészeket és közönséget
váró utcafesztivállá – véli Döme. Előzetes tárgyalásokkal, jó szervezéssel mindenki
megelégedésére rendezhetők meg az ilyen nagy nemzetközi fesztiválok – mondta
a 9 felvetésére, hogy a helyi lakosok ellenérzéseit nem hívják-e elő ezzel, mint a 7.
kerület bulinegyede esetében.
Takács Máriusz, az önkormányzat kulturális bizottságának az elnöke a Demokraták (MSZP, DK) nevében alapvetően támogatja a fenti elgondolásokat, bár nem az
eredetiségüket, hanem épp azt hangsúlyozza, hogy az adott struktúrákra (élő szerződések, meglévő helyiségek, intézmények) támaszkodnak, és már Magyarországon
is kipróbált európai recepteket alkalmaznak. A feladat a jól megkezdett programokat finomra hangolni, „újragyökereztetni” a ferencvárosi kultúrába – mondta. A Demokraták szerint a lakóterületek és a lakosság különböző korosztályai között jóval
tudatosabban kellene „elosztani” a kulturális kínálatot, az önkormányzat kulturális
vezetésének bátran vállalnia kellene a tematizálást. Itt van az Iparművészeti Múzeum, a Müpa, a Trafó kortárs központ, a Páva utcai holokausztmúzeum – velük például iskolai programokat kell szervezni, „nulla forintos támogatásként”. A 9. kerület
kulturális súlypontja jelenleg a Nagykörúton belül van: ki kell vinni a programokat
a Középső-Ferencvárosba és a kerület eddig mostohábban kezelt részeibe - vélte. Az
átláthatóság és a szavahihetőség a legfontosabb: az önkormányzatnak a jelenlegi súlyos kormányzati forráselvonások idején a legkisebb látszatát is kerülnie kell annak,
hogy „osztogatják a lehetőséget a barátoknak” – hangsúlyozta Takács.
Az Új Pólus (Momentum, Jobbik, Párbeszéd) is alapvetően egyetért az irányokkal: fontosnak tartják a művészeti élet minél szélesebb körű megjelenítését a kerületben, hogy a lakosok a lehető legtöbb helyen „bele tudjanak botlani a kultúrá-

ba” – fogalmazott a frakció nevében
Mátyás Ferenc. A valódi sokszínűséghez
ugyanakkor az elmúlt másfél évhez képest sokkal inkább be kellene vonni a
helyi kultúráról való gondolkodásba a
kerületben működő egyházakat – véli
–, vagy az egyszer már Kultuccaként
indult Ráday utca vendéglátóhelyeit. Az
önkormányzat inspirációt, sőt konkrét
segítséget adhatna a mecénáskultúra kialakításához, megerősítéséhez is. Döme
elképzeléseinek erénye, hogy a kultúrát a kerület lakóinak közelébe viszi, de
ezt erősíthetné, ha a helyi tehetségeket
az önkormányzat kiemelten támogatná, meghonosítaná a helyi kultúrában
a tehetséggondozást. Ennek érdekében
a kulturális bizottság tagjaival jelenleg
egy irodalmi ösztöndíj megalapításán
dolgoznak.
A 9-nek a Fidesz–KDNP álláspontjára vonatkozó kérdésére Sajó Ákos, a
párt szakpolitikusa a frakciófegyelemre hivatkozva azt válaszolta, hogy nem
nyilatkozhat.
Harangozó István

VIRÁGÜLTETÉS AZ ÜLLŐI ÚTON
Önkéntesek ültettek be százhúsz, évek
óta szinte üres virágkazettát az Üllői út
ferencvárosi oldalán a Corvin negyed
és a Nagyvárad tér között, és ezzel párhuzamosan a józsefvárosi oldalon is.
Döme Zsuzsanna, Suzi alpolgármester
ötlete nyomán, idősávosan eltolva és covidbiztosan zajlott a kertészkedés.

A több mint 500 négyzetméternyi
terület üde színfoltja lehet az Üllői úti
betontengernek. Az ültetésre és a kiskertek gondozására lakóközösségek,
helyi üzlettulajdonosok, civil szervezetek és pártok is jelentkezhettek. Eszközöket és virágmagot az önkormányzat
adott, de volt, aki saját növényt ültetett.

Vannak olyan virágkazetták, amelyekben már van növény, de nincs még
örökbefogadójuk. Ha ön szívesen bekapcsolódna a zöldítési programba, locsolná a virágokat heti egyszer-kétszer,
az önkormányzat azt kéri, írjon a barna.
renata@ferencvaros.hu mailcímre.
- 9 magazin -

Fotó: Urbán Ádám

Fotó: Déri Miklós
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TÁRCA

NEMO KAPITÁNY
A MESTER UTCÁN
Végigmegy az ember a Mester utcán, és a körúttól a Thaly Kálmán utcáig úgy vérzik a szíve, hogy
lecsöpög a járdára. Az emberi szív szokás szerint
megint csak valami apróság miatt vérzik, de most
éppen nem az a bánata, hogy jaj, meg kell halni, és
nem is az, hogy csalfa minden nő – hanem az az
ő panasza, hogy sehol egy nyitott terasz, s az emiatt érzett fájdalom a halál hideg szelének huzatos
kínjával felér. Sehol egy kedves vendéglátóhely az
árnyas platánok alatt, sehol egy asztalka, ahol egy
félórára, vagy legalább csak negyedórácskára le lehetne ülni, annyi kis időre csupán, míg a panaszos
szív vérzése eláll.

ti utcákra folyatták testüknek gőzölgő hőforrásait,
méghozzá oly mennyiségben, hogy az embernek
kedve támadt ló vontatta fogatvizeldéket üzembe
állítani a külföldiek által letarolt, akarom mondani,
levizelt negyedekben.
Kivéve a Mester utcán, ahol egy ló vontatta fogatvizelde megbukna, tekintettel arra, hogy ezt a környéket a brit hadak nem fedezték föl maguknak, ez a
vidék tehát önmaga természetes ritmusában haladt
át a teraszos kultúra kialakulásának kezdő fázisain.
Igen, egy Mester utcai teraszocska (amikor még volt)
ugyanis nem állt másból, csak három-négy asztalkából. Paraván sem kellett mellé, sőt, tető sem, mert az

üldögél pár bátor férfi egy
rejtelmes teraszon, s dacolva
minden veszéllyel, ezen az
ismeretlen földön rendelnek
maguknak egy kört
Szívesen mondanám, hogy „bezzeg ilyenkor
egy éve!” – csak hát ilyenkor egy éve ugyanez volt.
De előtte! Előtte ilyenkor, áprilisban már föléledt
az emberi szívben a remény, amely azt üzente az ő
virágos-tavaszos üde tekintetével, hogy hamarosan
nyílt téren lehet majd üldögélni frissen csapolt korsó sörök megnyugtatóan komlóbarát társaságában.
Mostanában azonban, ha effélére gondol az ember, akkor keserűség húzza össze a száját. Sétál az
ember a Mester utcán, a körúttól a Thaly Kálmán
utcáig, keserű a szája íze, s azon tűnődik, hogy álmodott-e, vagy valóban megtörtént az a különös
eset, hogy korábban, ha csak egyet gondolt, akkor
befordult itt az első helyre, s rendelt magának egy
sört. Milyen fantasztikus dolog most ez! Verne
Gyula tollára kívánkozik az a fura kaland, hogy üldögél pár bátor férfi egy rejtelmes teraszon, s dacolva minden veszéllyel, ezen az ismeretlen földön rendelnek maguknak egy kört! Utazás a Föld
láthatatlan teraszai felé! A rejtelmes terasz! Nyolcvan nap alatt egy terasz körül! Ó, igen, manapság
csak efféle címekkel lehetne egy történetet eladni
a teraszon való sörivásról, s műfaját tekintve csakis
kortárs sci-fiként, különben félő, hogy az olvasóközönség a fantaszta szerzőt kinevetné...
Pedig milyen pezsgő élet volt ezen a rövidke szakaszon azelőtt! Nagyon lehetett ezt az utcát
szeretni, mert egészen elütött a külföldi turisták
kedvéért kinyalakodott Ráday utcától. Itt sem hivalkodó teraszalkotmányok, sem vendégvadászok,
sem égbe szökkent árak. Itt nem jártak részeg turistahadak, amelyek nyilvános vécék hiányában a pes-
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Fotó: Déri Miklós
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öreg platánok a sörzések szent területét szinte természetes határként vigyázták.
Most azonban ezek az öreg platánok tanácstalanul nézegetik az üres járdát, s mintha még frissen kikelt rügyeik is értetlenül leskelődnének kifelé
erre az új világra.
– Hát ide szülessünk meg? – kérdik ezek az értetlen, újszülött kicsi rügyek. – Ide bontsunk mi
levelet, ide nyissunk virágot, erre a terasztalan, szomorú tájra?
Az embernek, kinek szíve vérzik, s kinek szájíze
keserű, kedve támadna e kis mihasznákkal feleselni,
de nem teszi. Kezét hátrafonja inkább, s nézi merőn
a Mester utcát, mint a tengert Nemo kapitány, aki
egy dolgot nem tudott a Nautiluson: sört csapolni.
Ám – végre!!! – a hírek szerint nagyon is hamarosan megtörténhet a nyitás, úgyhogy, Nemo
kapitány, figyelem! Egy Mester utcai csapolt sört
megérdemelne a legénység!
Kácsor Zsolt

LOKÁLPATRIÓTA

HIÁNYZÓ KÖZVÉCÉK

BOTRÁNY
CLOCHEMERLE-BEN
gyűjtést kezdeményezett. A Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett petíció egyik kommente
lője azt írta: „Az ember méltósága megsemmisül,
ha nincs az, ami akkor a legsürgősebb.”
Nem ez az első ilyen civil kezdeményezés: A Város Mindenkié honlapján számos aláírási felhívás
található a témában. Az alapvető jogok biztosa már
2017-ben felkérte a Belügyminisztériumot, hogy
fontolja meg a jogszabály-módosítás szükségességét annak érdekében, hogy törvényi kötelezettséggé váljon a nyilvános illemhelyek működtetésének
biztosítása. Budapesten kevesebb mint 80 üzemel,
ami azt jelenti, hogy 23 ezer emberre jut egy. És megtalálni sem
könnyű a közvécéket. A Fővárosi
Csatornázási Művek honlapján a
saját heroikus harcukat feldolgozó PR-cikkben van elrejtve a link,
amely a cég által üzemeltetett illemhelyek listájára és térképére
mutat. Sajnos azonban ez az aloldal nem létezik.
Fotó: Déri Miklós

A probléma nem új keletű. És nyilvánvalóan nem
speciálisan ferencvárosi. Sőt, az egyik legegyetemesebb problémáról van szó. Olyannyira, hogy
2001-ben WTO néven (nem összekeverendő a Világkereskedelmi Szervezettel, amelyet szintén ezzel a rövidítéssel jegyeznek) megalakult a World
Toilet Organization, a WC Világszövetség, amelynek már 258 nemzeti tagszervezete van. Több, mint
az ENSZ-nek, a FIFA-nak vagy éppen a NOB-nak.
A nemzetközi toalettmozgalom gyökerei Szingapúrba nyúlnak vissza, ahol 1998-ban Jack Sim
létrehozta a szingapúri szövetséget. A sikeres vállal-

Budapesten
kevesebb mint 80
üzemel, ami azt
jelenti, hogy 23 ezer
emberre jut egy

kozó az ötletet a városállam akkori miniszterelnökétől, Go Csok Tongtól vette, aki azt a tézist képviselte, hogy „egy ország szociális rendszeréről a
nyilvános vécék állapota” rengeteget árul el. Éppen
ezért tűzte ki feladatául Sim először Szingapúr higiéniás helyzetének javítását, majd később az egész
világra kiterjesztette működését.
Magyarországról egyetlen város, egyetem vagy
közösségi szolgáltató vállalat sem tagja a szervezetnek. Ez persze nem olyan nagy baj, mint az a tény,
hogy kis hazánkban szinte teljesen megszűntek a
nyilvános vécék. Ha elfogadjuk a szingapúri tételt,
akkor ez egyben azt is jelenti, hogy az ország, benne a főváros szociális rendszere gyakorlatilag nem
létezik. És úgy tűnik, el kell fogadnunk, mert honfitársaink is így érzik. A nyilvános illemhelyek témájában, amely a világjárvány idején még nagyobb
gondot jelent, mint általában, a Magyar Kétfarkú
Kutyapárt és A Város Mindenkié csoport aláírás-

Ferencváros vezetése csak apró
lépéseket tud tenni ebben a kérdésben is; állítják, mindenképpen
szeretnék növelni a köztéri vécék számát, ám a
konkrét tervek a 3-as metró felújításával függenek
össze. A Pöttyös utca és az Ecseri út felszínrendezése során mindkét helyen lesz új közvécé, s – mintha
az előző számban megfogalmazott kritikámra reagálnának – a Haller park felújításának második ütemében szintén szerepel egy nyilvános vécé, sőt a
József Attila-lakótelepen található Nagyjátszótéren
lévő házikót is téliesítik. A főváros pedig a Kálvin
téren és a Nehru parton tervez hasonló fejlesztést.
Akinek mindez kevés, használhatja azokat a keresőappokat, amelyek nemcsak a köztéri, hanem
az éttermekben, piacokon és közintézményekben
lévő vécéket is számba veszik. Ilyen egyebek mellett a Kutyapárt csak Androidon működő appja és
az idén középiskolások által kifejlesztett „Budipest”.
A baj csak az, hogy lassan már több keresőapp van,
mint ahány vécé.
Kertész György
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TERVTÁR

HAT ÉVRE KÉSZÍTETT STRATÉGIÁT A FŐVÁROS

OTTHON BUDAPESTEN
A főváros fejlesztésének átfogó terve – Otthon Budapesten
– Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) – készült
el az elmúlt egy évben a budapestiek bevonásával, a
Fővárosi Önkormányzat megbízásából. A dokumentum
elsősorban irányokat határoz meg, a különböző
igények között felállítja a fontossági sorrendet.

„Miért kell most terveznünk? Mert a járvány biztosan meg fogja változtatni az életünket. Budapest nem lehet se élhető, se fenntartható, ha a fiatal, családot alapító lakosai
közül egyre többen csak a városhatáron kívül találnak maguknak otthont, noha munkájuk, mindennapi életük ide köti őket.
A feladat világos: meg kell állítani a kiköltözést, az ingázást” – mondta Karácsony
Gergely főpolgármester arról a városstratégiáról, amely az uniós fejlesztési ciklushoz
kapcsolódóan jelöli ki 2027-ig a célokat és a kiemelt fővárosi fejlesztési helyszíneket.
A dokumentum fontossági sorrendet állít fel, vagyis nem érinti részletesen a város napi
működésének minden területét, mert azt az egyes ágazati tervek tartalmazzák majd.
Az ITS-ben lefektetett célok a későbbiekben igazodási pontot adnak: alapvetően ezek
elérése érdekében történik majd a konkrét projektek kiválasztása, a források célzott
felhasználása. Mindez természetesen függ az önkormányzat bevételeinek alakulásától,
a kormányzati elvonások hatásától és az uniós támogatások felhasználhatóságától.
Az Otthon Budapesten program három stratégiai célt, három „alprogramot” jelöl ki a
következő hét év városfejlesztése számára. Az Esélyteremtő Budapest azt célozza, hogy
a fővárosban minden társadalmi réteg számára biztosítva legyen a megfizethető lakhatás és jelentősen javuljanak a budapestiek egészségesélyei. A főváros célja, hogy a
kerületekkel együttműködve a kollektív tulajdonban lévő, megfizethető lakásállomány legalább 700 ingatlannal gyarapodjon, illetve jöjjön létre és kezeljen 2500 lakást
a megfizethető bérlakásokat kínáló Fővárosi Lakásügynökség.
A Zöld Budapest alprogram az élhető és klímatudatos város feltételeinek megteremtését célozza meg. A „kis távolságok városa” úgy érhető el, hogy szabályozás és
együttműködések segítségével, valamint az egykori – a Ferencvárosban is bőségesen
található – gyárak barnamezős területeinek fejlesztésével is erősítik Budapest meglé-

vő és potenciális központjait, hogy munka- és lakóhelyeket egyaránt magukba
foglaló, megfelelő szolgáltatásokat nyújtó környékek hálózata alkossa a fővárost.
Az alprogram „zászlóshajó” projektje a
pesti fonódó villamoshálózat kialakítása lesz, ami a Ferencvárost is jelentősen
érinti, hiszen a 47-49-es villamost továbbvezetnék a Bajcsy-Zsilinszky úton,
és összekötnék a Lehel téren a 14-es villamossal. A fejlesztések egyik fő célkitűzése, hogy a teljes személyi közlekedésen
belül a közösségi közlekedés aránya 50
százalékra emelkedjen, az autóforgalom
ezzel szemben a 2017-es 40-ről 20 százalékra csökkenjen.
A Nyitott Budapest alprogram a részvételiség érdekében teendő lépéseket
tartalmazza. A fő célok egyike, hogy a
városfejlesztési programok 90 százaléka a városlakók bevonásával, a közösségi
részvétel eszközeivel valósuljon meg.
Az Otthon Budapesten program egyéves intenzív közös tervezési munka
eredményeként készült: a Fővárosi Önkormányzat az itt élőkre a lakossági fórumok, összesen nyolc tematikus online
kérdőív, valamint a folyamatos tájékoztatást adó honlap segítségével támaszkodott. A stratégiaalkotásba bevonták a
szakmai és a civil szervezeteket is, valamint a kerületi és az agglomerációs önkormányzatokat, sőt még Pest megyét is.
A most is zajló záró véleményezést követően a főváros várhatóan még a tavasszal
elfogadja a programot.
A városstratégia részleteiben megismerhető a www.otthonbudapesten.hu
honlapon.
Csepregi Botond

BOTLATÓKŐ A RÁDAY UTCÁBAN
A Ráday utca 40. alatt Grósz Simonnak,
a magyar holokauszt egyik áldozatának
unokájával avatta fel Baranyi Krisztina
polgármester a város egyik újabb botlatókövét 2021. április 16-án, a holokauszt
magyar áldozatainak emléknapján. Az
eseményről szóló Facebook-posztjában
a polgármester leszögezte: ami 1944-ben
történt, azt a magyar állam hivatalosságai
követték el a magyar állam polgárai ellen.
„A 20. század diktatúráinak és a szomszédos országok történelmének nagy tanulsága, hogy származás alapján bárki lehet
megsemmisítendő ellenség. Mindenki
lehet »zsidó«. Ma, amikor annyira fájóan hiányzik a nemzeti egység, hiszen az

Fotó: Urbán Ádám
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egyik politikai tábor hazaárulónak minősíti a vele egyet nem értőket, éppenséggel eléggé fontos tenni annak érdekében,
hogy a nemzeti egység lehetősége – legalább itt és most – egy bocsánatkéréssel
megteremtődjön.”

„Amíg a kormánymédia hős SS-katonákat és pártszolgálatosokat ünnepel,
amíg a nemzeti alaptanterv írója a 20.
század legfontosabb irodalmi újságját
csak »kis zsidó lapocska« néven emlegeti,
amíg antiszemita íróknak állami kultuszt
csinálnak, addig bőven van egy politikusnak miért bocsánatot kérnie. Akkor is, ha
nem ő követte el. A tettesek helyett.”
„Minden magyar felelős minden magyarért” – idézte a polgármester Teleki
Pál egy mondatát, megjegyezve, hogy
az egykori miniszterelnöknek sok rossz
gondolata volt, ezt azonban mai hívei is
megfontolhatnák. „Ennek jegyében kérek én ma bocsánatot” – írta Baranyi.
- 9 magazin -
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Fotó: Persovits József

TÉRIDŐ

VIRÁGBA BORULTAK
A MARKUSOVSZKY
TÉRI FÁK
Sráckoromban Úttörő térnek hívták a tér Üllői út felé
eső részét, a hátsót pedig Kinizsi térnek. Itt nőttem fel.

A rendre és tisztaságra csősz felügyelt,
a botja végéből szög állt ki, amellyel átszúrta és felszedte az eldobott papírfecniket, a csikkeket, a szemetet (akkor
még nem volt műanyagból minden),
és közben korholta a helytelenkedőket.
A gyerekek a homokozóban játszottak,
hintáztak vagy a vasmászókáról pró
báltak nem leesni, a mamák piros pa
dokon felügyeltek, olvastak és beszélgettek. A füves részek mellett gyöngykavicsos terület is volt – ahogy léptél, a
talpad alatt csak úgy sistergett, focizásnál meg csúszott, közben persze szállt a
por –, de ez nem zavart senkit, kivéve
a csőszt. Voltak kőasztalok és egy csordogáló ivókút is, és persze rengeteg fa.
Itt lestem el a felnőttektől a snapszer-,
ulti- és römifogásokat (engedték, hogy
nézzük), játék közben állandóan ment
a szövegelés, egy-egy jó bemondásnál
a kárvallott kivételével mindenki dőlt a
nevetéstől. És itt kerestem a zsebpénze-

állandóan ment a
szövegelés, egy-egy
jó bemondásnál a
kárvallott kivételével
mindenki dőlt
a nevetéstől
met 10-20 filléres alapon snúrozással,
snóblival, kopkával és persze sakkozással, amíg apám rá nem jött, hogy a napközi helyett itt lógok. Akkoriban minden
téren komoly sakkélet folyt, rengeteg
későbbi mester a terekről került ki, de
gyerekként nem játszhattam. Mígnem
egyszer valaki, akinek nem volt partnere, megszólított: „Na, gyere, öcsi, lássuk,
mit tudsz!” Elég jól sikerült, mert a harmadszori vereségénél felborította a táblát. Ezután ült le velem Kovács úr (az ő
nevére emlékszem, ő volt a legerősebb

sakkozó a téren, magas, ősz hajú, vasalt
nadrágos, kalapos, talpig úriember), akivel egy döntetlent sikerült játszanom.
Ezután már soha nem fanyalogtak, bevettek maguk közé. Forintos alapon játszottak, kontra bemondásokkal (így kerestem a zsebpénzem zömét). Így ment
ez vagy fél évig, amíg le nem buktam. Kivettek a napköziből, a pocsék menzakaja
után legálisan eljöhettem, és haza kellett
mennem, otthon tanulni. Később apám
(4-5 éves koromban ő tanított sakkozni)
beíratott a Honvéd sakkegyesületbe, ahol
csillagos I. osztályú versenyzőségig vittem (akkor még volt ilyen, e fölött volt
a mesterjelölt és a mester). Még külföldre is eljutottam: az NDK-ban Neukieritzschben az ifjúsági sakkolimpián két
bronzérmet – egyéniben és csapatban
– nyertem.
Más érmek is gyűltek szépen, a
versenysakkozás azonban addig tartott, amíg a Zrínyi Nyomdában nem
kezdtem dolgozni. Éjszakai műszakban
(csak akkor volt szabad gép, mert az
első két műszak tele volt), linógépszedőként, Szűcs József mesterünk keze
alatt. Mi voltunk a Béke brigád. A Magyar Ifjúság című 64 oldalas hetilapot
szedtük, ez volt a fő lapunk. Mellette a
Világ Ifjúságát, a Fürge Ujjakat meg a mi
révünkön híressé vált Fővárosi Moziműsort – benne a „Hurrá, nyalunk!”-kal. Később a zöld Világgazdaság napilapot és
mindent, amit meghagytak a „nagyok”
– két évig kaptuk a kiképzést. Ettől
aztán mindent tudtunk gépszedésileg
és persze kéziszedőként is, amit korábban négy évig tanultunk a nyomdaipari
szakközépben.
Az éjszakai műszak fél 11-kor kezdődött. A sakkversenyek meg délután
6-kor, akkor még 4 órás partik (2x2 óra)
voltak. Ha nem fejezted be, akkor függő játszma lett belőle. Ozsváth András
sakkmester azt tanította, hogy ne kapkodjunk, játsszuk ki az időt. Este 10-kor
volt vége a partinak, még megírtuk a
függő játszma lapját, utána rohanás a
nyomdába. A sakk-klub az Erzsébet
híd pesti hídfőjénél volt, onnan kellett
elérni a Marx térre (ma Nyugati tér) a
nyomdába. Háromszor-négyszer késtem tíz perceket. Akkor mondta Szűcs, a
mesterem, hogy döntsem el: nyomdász
vagy sakkozó akarok-e lenni. A nyomdászatot választottam, amit egyáltalán
nem bántam meg. De az már egy másik
történet. Ennyit arról, hogy virágoznak
a Markusovszky téren a fák. :)
Persovits József
nyugdíjas nyomdamérnök,
a Typographia c. lap főszerkesztője

2021. ÁPRILIS

21

22

KULT

KISFILMES ALKOTÓPÁLYÁZAT ÉS MINDENKIHÁZ A TRAFÓBAN

MUTASD A TÁRGYAID,
MEGMONDOM, KI VAGY!
Milyen tárgyakat használunk mostanában? És miben lett más az otthoni
környezetünk az egy évvel ezelőttihez képest? A Trafó Mindenkiház
online felületén leginkább ezekről a kérdésekről esik szó.

A képek forrása: Trafó

történeteikből hozzanak létre egy elő
adást a Trafó 20. születésnapjára. Együtt
is maradtak, célul tűzve, hogy a különböző művészeti formákkal kísérletezve
az együtt gondolkodás és az alkotás örömét megoszthassák a szélesebb közönséggel. A látogatóknak így lehetőségük
nyílt arra, hogy a Mindenkiház kezdeményezésébe saját fotóval, szöveggel
vagy videóval is bekapcsolódjanak.
A Gondolat Generátor résztvevői
által előzetesen „belakott” helyiségekbe
(étkező, nappali, babaszoba, terasz, fürCseszó étkezőjében remekül lehet anekdotákat mesélni. Többek között a nagymama vadasáról, a krumplisütés közben
keletkező ipari szénről és az epres gombócról, amely olyan kemény lett, hogy
egy mamutfenyőt is ki lehetne vele vágni. Rozi fürdőszobájában képzelődni
lehet a legjobban. A vízinövényekről,
Pocahontasról vagy épp a szabadság
természetéről az első szerelem és a saját identitásunk apropóján. Valentina
nappalijában „minden egyszerre történik, valójában mégsem történik meg
semmi”, ezért az itt található tárgyak
között, miközben lassan átfolyik rajtunk
az idő, többnyire önmagunk lehetünk.
Bálint teraszán a hétköznapi szokásainkon gondolkodhatunk, Andi babaszobájában új kihívásokra készülhetünk fel.
Ezekbe a terekbe lépve újabb és újabb
kérdések merülhetnek fel bennünk
nem csupán a járvány idején megváltozott élethelyzetünkről, hanem a minket
körülvevő hétköznapi tárgyakhoz való
viszonyainkról is gondolkodva.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza
színházi nevelési műhelye, a Gondolat
Generátor nemrégiben virtuális közösségi teret hozott létre, amely a műhely
#mindenkitörténet csoportjával közösen született meg. A civilekből álló
alkotócsoport tagjai először 2018-ban
találkoztak, hogy saját húszéves kori
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dőszoba stb.) a virtuális ház kivilágított
ablakaira kattintva juthatunk be: ezek
mindegyike a karantén alatt feltérképezett otthoni tereket szimbolizálja. Olyan
tipikus helyeket, amelyekhez egy-egy
„hangos” történet is kapcsolódik; ezeket
továbbfűzve a tér az ott töltött idő erejéig akár a miénk is lehet.

Az eredeti alkotók nevét viselő virtuális szobákban (Valentina nappalija,
Matild régi szobája, Bálint nappalija stb.)
húsz tárgyat helyeztek el, kattintás után
mögéjük lehetett nézni, vagy épp feltölteni az itt megnyíló felületre egy újabb
képet. Vajon másnak is ugyanazt jelentik? S mi vajon ugyanúgy tekintünk-e
rájuk, mint tettük korábban? A személyes történetek további inspirációt nyújtottak ahhoz, hogy létrehozzunk valami
újat, s hogy a tárgyainkon keresztül beszéljünk arról is, milyen változások tör-

téntek az életünkben. Mi jut eszünkbe
a spatuláról, a fürdőszobai szivacsról, a
fényképezőgépről, a falinaptárról, a papírsárkányról vagy a fazékról, s ezekről
az egyszerű tárgyakról milyen történetet, gondolatot, képet vagy videót osztanánk meg másokkal, hozzájárulva a
virtuális Mindenkiház közösségének építéséhez?
A játékként is felfogható szórakoztató feladat mellett szintén az otthoni
terekre és a tárgyakra fókuszált a Living
Space / Élő-tér című alkotópályázat is,
amelyre április 9-ig várták a tárgyanimációs kisfilmeket. A pályaműveket
szakmai zsűri értékeli: Ágh Márton látvány-, díszlet- és jelmeztervező, Kálmán Eszter jelmez- és díszlettervező,
valamint Teszárek Csaba bábszínész.
A nyertes pályaműveket a Trafó online előadásai előtt mutatják be, illetve
megjelennek majd a Mindenkiház különböző csatornáin is.
Gáspár S. Anna

KÚL KOREA

MINARI
Megismétlődik-e a 2020-as
koreai Oscar-siker az idei,
két hónappal elhalasztott
amerikai gálán?

A kortárs film iránt érdeklődők jól tudják, hogy a dél-koreai Élősködők (Parasite, 2019) végignyerte az egész világot
Ázsiától Észak-Amerikáig, és van most
egy koreai-amerikai mozi, a Minari
(2020), amelynél kísértetiesen hasonló a felállás: idén ugyanúgy megnyerte
a legjobb külföldi filmnek járó Golden
Globe-ot, és ugyanúgy hat Oscar-díjra
jelölték, mint Bong Joon-ho alkotását.
Az Oscar-jelölések közül három megegyezik (legjobb eredeti forgatókönyv,
legjobb rendezés, legjobb film), három
pedig nem, és ez utóbbi tényről érdemes egy kicsit értekezni. Az Élősködők
nem kapott jelölést a színészi alakítások
kategóriáiban, a Minari viszont igen,
és ezzel rögtön történelmet is írt: Steven Yeun (született Yeun Sang-ho) lett
az első ázsiai-amerikai jelölt a legjobb
férfi főszereplő kategóriában, Youn
Yuh-jung pedig az első dél-koreai színésznő, akit Oscarra jelöltek (ő a legjobb
női mellékszereplőnek járó elismerést
nyerheti meg). Különös egybeesés, hogy
épp akkor erősödött meg az Egyesült Államokban a #StopAsianHate mozgalom
(„állítsuk meg az ázsiaiak elleni gyűlöletet”), amikor az Akadémia tagjai leadják a szavazataikat a jelöltekre. Március
legvégén épp a legnépszerűbb dél-koreai fiúegyüttes, a lapunkban is már
emlegetett BTS hozott le közleményt
a témában. Az aktuálpolitikai helyzet
fényében tehát egyáltalán nem lenne
meglepő, ha valamelyik koreai színész
megnyerné a nagy presztízsű díjat.
De mire fel ez a nagy felhajtás a Minari
körül? Mi miatt rezonál szinte mindenkivel a koreai-amerikai Lee Isaac Chung
önéletrajzi ihletésű filmje, amely egy
bevándorló család erőfeszítéseit mutatja be az 1980-as évek vidéki Amerikájában? Szentigaz, hogy ez a mozi is csupán
egy variáció „az amerikai álom” ismert
sztorijára,
de
részletmegoldásaiban
akad bőséggel dicsérni való. Keleti vagy
nyugati parti nagyváros helyett a rendező Arkansas állam szegény, lepusztult
köze
gébe kalauzol (Arkansas államról

engem Tom Segura, az amerikai standup comedy ismert előadója világosított
fel a budapesti fellépésén: „ez az a hely,
ahol feljön az Alabamában lehúzott vécék tartalma”), itt kezd új életet egy farmon a Kaliforniából áttelepült, négyfős
Yi család. A döntően koreai dialógusokkal dolgozó darab realista portrét fest valamennyi, részben széttartó motivációjú
családtagról (apa: a tőkehiányos zöldségfarm felfuttatása; anya: a család egyben
tartása; gyerekek: beilleszkedés és egészségügyi kihívások), a drámai hangvétel
pedig csak akkor enyhül, amikor segítségképpen megérkezik Szöulból a játékos-huncut nagymama, aki a válogatott
koreai ínyencségeken kívül magával
hozza a címben szereplő, Ázsia-szerte
használt zöldségfélét is. Chung direktor kulturális és nyelvi különbségekre
épülő, gondosan felépített szimbólumrendszere megérne egy hosszabb es�-

szét (lásd a csibeválogatásnál preferált
nemet a konfucianizmus tükrében vagy
a minari külföldi életképességét); legyen
elég most annyi, hogy kifinomult, gazdagon rétegzett munkáról van szó,
amely elsőrangú színészekkel és apró
részletekre, rezdülésekre érzékeny látásmóddal egészül ki. A Minari olyan
hétköznapi, hogy szinte észrevétlenül
vonja be a közönséget az intim családi
drámába, a fináléra azonban nyilvánvaló lesz a nézői azonosulás mértéke: nem
véletlenül maradt kevés szempár szárazon a tavaly januári sundance-i fesztivál
világpremierjén is. Kis-nagy film ez:
kis film, nagy szívvel és drámai erővel.
A Minari jelenleg Apple TV-n, iTunes-on
és Google Play-en nézhető, de bízom
benne, hogy az esetleges Oscar-siker
után az újranyitó magyar mozikba is eljut majd.
Teszár Dávid
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TESZTOSZTERONHARCOSOK A FERENC TÉREN

DRUGICS, MELANIE MEG
A TÖBBIEK
Április 1. és 14. között a Ferenc téren lett volna látható a Prizma – amelyet
Black Lives Matter-szoborként is szoktak emlegetni –, de egy napig sem
maradt ott. Kiállítása az első pillanattól kezdve igazi színház volt, a
mű maga pedig sokkal inkább performansz, mint szobor.

Csütörtök délután Drugics a nácik által
összetákolt OSB-budi falának támasztotta Melanie-t, és ezzel visszaadta a
ferencvárosiak önbecsülését. Melanie
éppen nyolcemeletes volt, és létra természetesen, ahogyan azt Rejtő Jenő
megírta. Rajta felmászva lehetett benézni a palánk fölött a kis színes szoborra, amely nem volt BLM-emlékmű, és
nem volt LMBTQ-reklám, mely utóbbi
szónak amúgy sincs a világon semmi
értelme – olyan, mintha külön marketing je lenne a gribedlinek. Az ember
vagy ezzel születik, vagy nem. Ennyi értelme van az LMBTQ-reklám szónak is.
Ez persze senkit nem érdekel, aki ebből
politikai hasznot remél, és rasszista, homofób, kirekesztő demokeresztény. Ez
utóbbi olyan személy, aki demonstratívan fakeresztet állít március 31-én a Ferenc térre, majd másnap a fizikai erejét
bevetve megakadályozza, hogy bármi,
ami neki nem tetszik, azon a téren helyet kapjon. Ami viszont tetszik neki, azt
mindenkinek az arcába tolja azokon az
OSB-lapokon, amelyekkel körülvette
Szalay Péter kis műanyag projektjét.
Az egész akció az első pillanattól
kezdve igazi színház volt. Csütörtök
délelőtt az április elsejei napsütésben
feltűnt a művész, aki a Ferenc téri alélt
fűcsomók között összeszerelt egy dobozt, az lett a talpazat, majd ráapplikálta a 3D-nyomtatással előállított színes
tárgyat, ami a szobor. Ott voltunk mi, a
nézők, és ott volt a művész, akinek kapkodó mozdulatain és minduntalan körbefürkésző tekintetén jól látszott, hogy
szeretne nem ott lenni. Nyilván nem az
a típus, aki szívesen kerül összetűzésbe önmagukat előre bejelentő széljobberekkel. Összerakta az elemeket, és
fölszívódott, talán hazament, nem is lett
volna csoda.
Aki vette magának a fáradságot a
nézők közül, és elolvasta a posztamens
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falára illesztett szöveget, megtudhatta,
hogy az amerikai szabadságszobor miért térdel, felemelt kezét miért szorítja ökölbe, és miért nincs benne fáklya.
Mire gondolhat a magyar ember, ha
nemcsak a fehér, heteró, keresztény középosztálybeli férfi élete számít neki, és
milyen érdekes, hogy bárki szivárványnak lát egymás utáni színeket még akkor is, ha azok nem a szokásos skálát követik. Csak annak bonyolult ez, aki nem
akarja érteni. Márpedig a kivonulók, az
Ő Hazájuk mozgalom fizikai aktivistái
nemcsak hogy nem akarták másnak látni, de nem is értettek belőle egy szót
sem. Kiderült ez a rögtönzött sajtótájékoztatójukból. Itt fennhangon kikérték
maguknak a téren látható Krisztus-plakátot is, amelyen egy valódi szivárványszínű szivárvány árad a feketére festett
alak bordáiból. A kereszténység éber
őrei mit sem tudtak arról, hogy a plakát
2017-ben készült, a reformáció emlék
évében, és legalább két hónapja kint van
a téren, nem is zavart senkit, csak azokat, akiknek bármely szivárvány puszta
látványára a melegek jutnak az eszükbe. Hát ez is csak jelent valamit, különösen a pszichiátereknek.

csak annak
bonyolult ez, aki
nem akarja érteni
Így alakult a színház. Amikor a mozgalmárok körbevették a szobrot és eltakarták a nézők elől, akkor az előadás hirtelen arról kezdett szólni, hogy a feketébe öltözött, férfierőt demonstráló tesztoszteronharcosok félelmet keltő külseje
mögött bezárva ott lapul egy térdre
rogyott, szivárványos kis alak, akit nekik
mindenképpen homofób jelszavakkal
kell eltüntetniük a világ szeme elől.

Fotók: Stépán Virág
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Egyre többen állták körül a paravánt,
és egyre többen szerették volna látni azt,
amit eltakar. Persze közben a rendőrök
is tették a dolgukat: igyekeztek megakadályozni, hogy hatvan pluszos nők
feltétlenül megveressék magukat, néhányan ugyanis nagy hangon érdeklődtek
a mozgalom területfoglalási engedélye
iránt, amitől azok láthatóan idegállapotba kerültek. A sűrű dialógból kiderült, hogy a szobor körüli lapok magántulajdont képeznek, és importnácik őrzik – ferencvárosi valahogy nem került
közéjük, ez némi büszkeségre adott okot
sokaknak.
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Már délután volt, amikor megjelent
Drugics, és hozta Melanie-t. Kétségtelen, hogy ez volt az előadás csúcspontja. Egyre-másra hágtak fel a ferencvárosiak megtekinteni az elzárt tárgyat,
amely mellett simán elmentek volna,
ha nincs ez az egész performance.
– Kicsi! Minek kellett ez? Mit kell
provokálni húsvét előtt? – kérdezték,
miközben lemásztak a létráról. Aztán
jött egy másik import, és nem a létrát
vitte el, elvégre az is magántulajdon,
hanem a létráról a fehér szupremácia
jegyében leöntötte a szobrot egy vödör fehér festékkel. A szobor ekkor már

leginkább egy elefánt szexjátékára emlékeztetett, bebörtönözve a budiba és
nácik által védve. Mindenki gondoljon,
amire akar.
Hat óra felé sikerült a közterület-felügyeletnek értelmeznie a „területfoglalási engedély hiánya” műszót, és rettenetes csavarhúzóikkal megjelentek a
téren. Lett egy kis kergetőzés. Az addig
békésen egymás mellett álldogáló rend
őrök hirtelen észrevették a feketeruhásokat, és rendeztek nekik egy kis futóversenyt a környező utcákban, mialatt
a közteresek kiszabadították a fehér
pöttyös, majdnem szivárványszínű

nem BLM-emlékművet. Drugics hazavitte Melanie-t.
Egész éjjel állt a kis szobor a lámpafényben, mögötte egy rendőrautó parkolt. Reggel fél nyolckor három
széljobber előbb a fejét csapta le a szobornak, azután az egészet lekaratézta
a posztamensről. Ezt videóra vették,
előzékenyen kihagyva a képből az őket
szemlélő rendőröket. A férfiakat bevitték egy kicsit az őrszobára, a földre döntött, fejetlen szoborkát pedig
a rendőrök „Police” feliratú szalaggal
körbekerítették, majd mint bűnjelet letartóztatták, és egy napig bent tartották.

A szobor maradványa április 4-én
szabadult fel, de már csak az egyik lábát
tehette be a térre, mert több nem maradt neki. Ám a térdeplő láb lábfejének
szivárványos emléke még mindig biriz
gálta az Ő Hazájuk agyalapiját, mert
az éjszaka végleg eltakarították a posztamensről, csak a műanyag szerkezeti
rácsokat hagyták a dobozon, meg a feliratot és a ferencvárosi önkormányzati
logót.
Aki azt hiszi, hogy ők nyertek, az téved.
A mű ugyanis három példányban
készült el. Az egyiket a Ferencváros ön

Alighanem tovább, mint az elkövetőket.
A téren csak a fűcsomókon szétspriccelt fehér festék jelezte, hogy ott történt valami.

kormányzata vette meg. A másikat, miután körbekerítették, majd leöntötték,
ledöntötték és lefejezték, azonmód,
abban a formájában megvásárolta egy
szombathelyi galéria. A harmadikat egy
másik galéria, 2,7 millió forintért. A projektről már a kihelyezése előtt, de azóta
is folyamatosan hírt adott a nemzetközi
sajtó; a szobor a fura színeivel, a fordulatokban gazdag történetével internetes
mémmé vált. A nácik meg még mindig
azok, akik eddig is voltak, miközben a
kormányzat elhappolja előlük az ös�szes széljobb topikot. Nekik maradt a
könyvdaráló, a demokereszt meg a budi.
Sándor Erzsi

„TÁRSADALMI PÁRBESZÉD”
A Prizma című szobrot Szalay Péter, a kerületi Public Art pályázat egyik nyertese készítette, 75 centiméter magas, sokszínű 3D-printben, a New York-i Szabadság-szobor
kicsinyített, térdelő parafrázisaként. A pályázati kiírás szerint „kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló
műveket” vártak. Cél volt az is, hogy a művek lehetőséget nyújtsanak a társadalmi
párbeszédre.
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TAVASZ ÍNYESMESTERNÉL

Hétfő. Keserves nap. A hivatalban
mindenki katzenjammerral küzd. Még
én sem hevertem ki a hétvégét. Otthon ebédre zabpehelyleves. Nyugtatja
a gyomrom. Új szakácsnőnk van, állítólag az Ínyesmesterből főz. Aztán:

gombás borjúszelet makarónival. Utána egy kitolófánk: Manci a tésztát hurkatöltőszerű eszköz segítségével a forró
zsírba „tolja”, rajta vaníliás cukor, gyümölcsíz. Ezután szundítottam egyet,
aszpirin, majd vissza a munkába. Estére már csak sajtos pudingot és túrós
palacsintát kaptam itthon.

tenyés mandulás csokoládégolyók). Vacsorára némi sonkáskocka és narancs.
Szerda. Annyi a munka, alig győzöm. De kárpótol a vegyes zöldségleves, a spárga (vajjal, tejföllel), és a
szakácsnő a kedvencemet (rántott borjúláb) tálalja ebédre. Tartárral. Isteni.
Utána diós pite. Kicsit csavar az epém,
mikor visszaérek a hivatalba, de estére
azért még betolom azt a kis rósztbifet
(marhasült) és a vaníliafagylaltot gesztenyepürével. Holnap új lukat kell csináltatnom az övemre, el ne felejtsem.

mit javasol Ínyesmester
(minden idők
legnagyobb magyar
szakácskönyvírója)
nagyjából egy
évszázaddal ezelőtt
áprilisra és májusra

Csütörtök. Éjjel bikákkal álmodtam.
Aztán délben jött a húsleves tüdőstáskával. Háromszor szedtem. Majd a benne
főtt marhahús kaprimártással és petrezselymes krumplival. Némi édes metélttel lefojtva. Szerencsére Manci néni,
a szakácsnő könnyű vacsorával zárt: töltött tojás, sajt, retek, így túléltem a csütörtököt is.

Kedd. Unalmas, esős nap, messze
még a hétvége. Viszont velőleves van
ebédre. Borjúvelőből gombával. Áldassék a szakácsnő neve! Utána podlupka,
benne főtt dagadóval. A podlupka egy
főzelék fiatal kel (esetleg karalábé) leveleiből és szárából. Aki ezzel nem lakik
jól, megeheti az ördög piruláit (gesz-

Péntek. Hála Istennek, ma nem lesz
hús. Karlsbadról álmodom. Szimpla
kis halikraleves ebédre, majd gesztenyés kelkáposzta vajas mártással. Utána
Ischli fánk. Ribizlilekvárral vannak ös�szeragasztva, a tetejükön csokoládémáz.
Vacsorára kucsmagomba, tükörtojás,
juhtúrós galuska. Könnyű léptekkel indulunk nejemmel a varietéba.
Szombat. Délelőtt hivatal, délben
ven
dégség. Jönnek anyósomék. Manci
kitesz magért. Ebéd: borjúmájpüré-leves zsemlyekockákkal. Apósom úgy falja
a töltött borjúszegyet, mintha egy hete
nem kapott volna enni. Köret: csodás
párolt zöldborsó. Utána máglyarakás.
Vacsorára is maradnak: piláf (a csütörtöki marhahús rizzsel), sajt, gyümölcs.
Este kártya, kicsit sok konyakot iszom.
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Vasárnap. Délelőtt kirándulás a hegyen. Ebédre sógoromék. Spárgaleves,
töltött zalai rák, rántott tanyasi csirke,
roston sült ürüborda. Mandulafelfújt
narancssodóval. Manci elfőzi az egész
fizetésem. Tönkre fogunk menni. Délután megittunk 3 litert a sógor borából.
Csókakőről hozta. Vacsorára hideg sült,
maradék sütemény. Rosszul vagyok. Kipukkadok. Nem akarok többé enni. Jövő
héten kirúgom a Mancit.
Cserna-Szabó András

Fotó: Déri Miklós

Régi szakácskönyvek igyekeztek az
olvasót (főleg persze a háziasszonyt)
sokrétűen kielégíteni. Még mielőtt valaki rosszra gondolna, recepteken kívül
mindenféle egyéb tudással szolgálták a
nagyérdeműt. Hogyan kell a megecetesedett bort feljavítani? Hogyan kell a
foltot a terítőből kiszedni? Hogyan kell
szépen tálalni? És például komplett étlapokat is javasoltak. A szegedi főzőnő,
Rézi néni 1876-ban például felvilágosít
minket még arról is, mi legyen a menü,
ha netán nyáron kerti ünnepélyt rendeznénk a parkban hangversennyel és
bállal. Mi most ne menjünk ilyen mes�szire, hanem – tavasz lévén – nézzük
meg, mit javasol Ínyesmester (minden idők legnagyobb magyar szakácskönyvírója) nagyjából egy évszázaddal
ezelőtt áprilisra és májusra. Mit evett
ilyentájt a régi pesti polgár? Heti étlap
kezdőknek és haladóknak a múlt század
húszas-harmincas éveiből.

Fotó: Déri Miklós
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KÉT FEHÉRBOR ÖBLÍTŐ GYANÁNT

EGYHARMADORSZÁG
A minap a Bartók rádióban a délelőtti
kulturális magazinban nem hazaáruló potenciális Nobel-díjasok forogtak a
szőnyegen, hanem batikoló kékfestők
és okarinázó ukulelések adták egymásnak a kilincset, a szellemi őrségváltás
új magyar fároszai, vagy mi. A Bartókon van egy ziháló hírolvasó néni is,
akinél mintha valahogy beakadt volna
az orgazmus, amikor Viktorról van szó,
és bukolikus búgással olvassa a mi szebb
jövőnkről és termelési sikereinkről meg
a beadott vakcinák számáról szóló dicső
híreket. Az ellenzék szónál pedig öklendezve kiköp, helytelenítését hírolvasó
létére nem tudja magába fojtani. Öblítő gyanánt két fehér bort ajánlunk neki.
A Figula olyan ezer-kétezer forint körül
van, a Jordan kábé kétszer annyi.

FIGULA
Olaszrizling 2020
Ennek a bornak a legfőbb tulajdonsága
a sajátos tüzesség, finom és erős, tengeres-sós stichje van a végén halovány
kesernyével. Hibátlan hétköznapi bor,
nem bonyolult, enyhe almás-gyümölcsös illat lengedez az elegáns, nem
híg korty fölött, zsíros fehér húsú halakat vizionál mellé az ember, tengeri
herkentyűket akár.
Ahogy erről első dolgozatunkban
már szóltunk, a magyar borásztársada
lomban az apák nemzedéke intranzi-

gens jobboldali, tekintve, hogy a parasztságot, különösen a szőlősgazdákat
ért abúzus, főként a tulajdontól való
erőszakos megfosztás, az előző párt
állam ősellenségeivé tette őket. Nem
ritka, hogy zsidóznak is egy jót a kóstolás vége felé. Ahhoz az egyharmadországhoz tartoznak, amely támogatja a
most regnáló rezsimet, annak minden
látványos inkompetenciája, szédületesen erkölcstelen és antidemokratikus
eljárása, tudatos hazudozása, kirekesztő
gyűlöletkeltése és a banánköztársasági
korrupció ellenére. Az ember ámul-bámul, hogy a manóba nem látják, amit
néznek. Próbálván megérteni, hogy
lehet ez, olyasmikre jut, hogy érthető
és jogos sérelmi alapon állnak, ahogy
a határon túli kisebbségek is. Ezeket a
rétegeket anyagi juttatásokkal és hagyományos nacionalista ideológiával
sikerül megtéveszteni. A szendvics alján
azok a soha nem polgárosodott százezrek hangicsálnak, a puszták népe, akik
csak alattvalói hagyományaikra támaszkodhatnak. Legfölül vannak a posztdzsentri, rendies tradicionalisták, ők a
kriptonyilas ideológiák és a különítményes antiszemitizmus forrásai, alattuk
a hozzájuk idomuló és őket kiszolgáló
cinikusok, a lefizetett, a kleptokrata rezsim üzelmeiben érdekeltté tett százezrek, úgy tíz százalék, és lassan kijön
az egyharmadország. Ezt a fogalmat a
kitűnő Vitányi Iván alkotta, és arra utalt,

hogy rendszerváltásokon és történelmi
katasztrófákon átível ez a mélyszerkezete a magyar társadalomnak: úgy
egyharmada működőképes és europid,
egyharmada a mindig lecsúszófélben
lévő mocsár, egyharmada pedig a szintén mindig újratermelődő hárommillió
koldus, az alján kb. ugyancsak tíz százaléknyi underclassszal.

JORDAN
Riesling 2018
Ennek a bornak az illatában (és ízében,
lecsengésében) intenzív a petrolton. Jól
balanszírozott korty, színében mintha
halványzöldes reflexek villódznának, a
finom, de markáns savak körül citrusos
jegyek érződnek, végül leheletnyi édesség kerekíti.
Dél-Afrika a modern borkészítés
egyik nagyhatalma, sok német gyökerű és búr bor hazája, tanulni jár oda a
magyar borászok új generációja is, akik
már tudják, hogy nincs magyar borkultúra a külföldi kultúra állandó jelenléte
nélkül, a papáik még sokszor átkiabáltak
a pince
gádorból a szomszédhoz, hogy
van ez olyan, mint a franciáké, akiket
utálunk, jó ez, hisz’ a nagyfater is így
csinálta, de szerencsére a borvilág új generációja legalább nyitott társadalom
– legalábbis nyitottabb, mint a borászok
korábbi nagy nemzedéke.
Tompa Imre
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FRADIKA

Az 1993–94-es idény óta létezik a BL a
női kézilabdázásban. A Fradi 1996-ban
az elődöntős csoport 2. helyén végzett
a fénykorát élő osztrák Hypo mögött,
rá egy évre, a már kieséses rendszerű
végjátékban a dán Viborg ellen kettős
vereséggel maradt le a fináléról, csakúgy,
mint a 2000–2001-es sorozatban. A következő évadban a Podgoricát idegenben
felülmúlva bejutottak a zöld-fehérek a
döntőbe, a macedón Kometal Szkopjét
itthon két góllal megverték a lányok, de
a visszavágón néggyel kikaptak.
Ezután az EHF-kupát (2006) és a
Kupagyőztesek Európa-kupáját (2011,
2012) hazahozta a Ferencváros; az utóbbi két diadalt már Elek Gábor irányításával érte el a gárda. A következő évadban
a nyolc között, aztán a csoportkörben,
majd meglepetésre már a selejtezőben

nevelésű vagy fiatalon igazolt játékosok
alkossák a csapatot, és csak egy-két légiós legyen. Ez aztán fokozatosan megváltozott, és ha nem is győri szinten,
de egyre több és jobb légiós érkezett a
zöld-fehérekhez, bár az utolsó lépcsőfokot egyszer sem sikerült megmászniuk a
legrangosabb kupában.
Tavaly a koronavírus miatt nem fejeződött be a bajnokság, és a szövetség
az előző évi sorrend alapján döntött a
kupaindulókról, így a Ferencváros ismét
a BL-ben szerepelhetett. Aztán őszre berobbant a járvány második hulláma, és
ez teljesen felforgatta az egész sportágat,
így a Fradi terveit is. Sorra maradtak el
a mérkőzések, és októberben nyolc játékosuk nélkül, négy ifistával a keretben utaztak el a zöld-fehérek a dániai
Esbjergbe – ahol csodát tettek, pará-

befejeződött a BL a népligetiek számára.
2016-tól zsinórban négyszer is eljutott a
negyeddöntőig a Fradi, ám mindig kettős vereséggel búcsúzott.
Az FTC-nél sokáig az volt a koncepció, hogy alapvetően magyar, saját

dés második félidei játékkal győztek.
Ugyanez nem sikerült még mindig tartalékosan egy hét múlva Bukarestben.
Aztán jött az a meccs november elején, ami döntően befolyásolta az FTC
sorsát a csoport végeredményét ille-

Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

Az FTC-Rail Cargo Hungaria–Buducnost Podgorica-mérkőzés
a budapesti Elek Gyula Arénában, 2021. március 13-án

A Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája legutóbbi négy
kiírásában beverekedte magát a legjobb nyolc közé, ám a négyes döntőbe
nem sikerült bejutnia. A koronavírus-járvány miatt felforgatott 2020–21es sorozatban a FinalFourba az ötszörös győztes Győri ETO-n át vezetett
volna az út, ám eddig a pontig már nem jutottak el a zöld-fehérek.
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tően: a nyolcas leggyengébb együttese, a német Bietigheim 11 góllal nyert
az újra komplett Fradi ellen a BL-ben
hazai pályát jelentő érdi csarnokban.
A pofont követően három győzelemnek
örülhettek a képernyők előtt szurkolók,
ám egy újabb váratlan hazai zakó újra
megrengette a drukkereket, az Esbjerg
néggyel verte a mieinket, immár a Népligetben. Jól megmutatta a következő
két összecsapás, mennyire hektikus teljesítményre képes ebben a szezonban
a gárda: négy nappal később a francia
Metz együttesét az őszről elhalasztott
mérkőzésen két góllal múlta felül az
FTC, majd újabb négy nap múlva végig
vezettek a lányok Metzben, és az utolsó (!) másodpercben, hetesből kapott
góllal vesztettek. A Kristiansand dupla
legyőzését követően több kulcsember
hiányában, nagy küzdelemben két találattal kikapott a Fradi Rosztovban, és
negyedik lett, így a járvány miatt átalakított rendszerű sorozatban a nyolc
közé jutásért a másik csoport ötödikjével, a montenegrói Buducsnoszttal kellett meccselnie.
Bár Podgoricán az 53. percben még
vezetett az esélyesebb FTC, a vége mínusz három lett, de ez megadta az esélyt
a továbbjutásra. A visszavágón a koronavírussal megfertőződött Elek Gábort
nélkülöző Fradi az öltözőben ragadt, a
szünetben hattal ment a rivális. A végén
nyertek ugyan egy góllal a zöld-fehérek,
de ez kevésnek bizonyult, így az utóbbi
évektől eltérően most nem egy erősebb
csapattal szemben esett ki a Ferencváros, és a Buducsnoszt játszhatott a Győrrel a Final Fourért.
A covidjárvány miatt nem lehet reálisan értékelni az elmúlt időszakot.
Egyenletesebb játékkal jobb helyen végezhetett volna a Fradi. De erről legfeljebb egy átlagos szezon után lenne érdemes beszélni.
Margay Sándor

Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

HULLÁMVASÚTON A NŐI KÉZISEK
TELJESÍTMÉNYE

FRADIKA

A gólszerző Franck Boli ünnepel a csapattársaival a Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK-mérkőzésen, a Groupama Arénában, 2021. március 2-án.

SZURKOLÓK A JÁRVÁNY IDEJÉN

FUTBALLÉLMÉNY
NÉLKÜL
Megélni a futballszurkolóságot, leírni futballszurkolóként
az események alakulását – ezt mostanában, a járványtól
sújtva hogyan kellene megugrani? Szemlélődni,
részt venni a csapat, a klub körüli szövevényekben,
pletykálni, zuhanyhíradózni az edzőpálya mellett,
a stadionban és azon kívül – mindezek, vagyis a
„szurkolóság” lényege nélkül zajlik most minden.
Nincs kinek a vállán szomorkodni, hogy
elfogytak a magyarok a Fradiból. Nem
lehet megvitatni, mennyire nemzeti hős
most akkor Petry, ha amúgy magyarázkodik, és maradna gazdasági migránskodni Németországban. Az MLSZ elnöke, az OTP főnöke, Csányi Sándor sem
segít eligazodni: éppenséggel Gulácsi
Péter szivárványcsaládok melletti kiállása mellett áll ki. Teljes a homály.
Persze vannak egyebek házunk táján
is. Mint oly sok minden, a szurkolóság
is az online világba költözött. A Párt és
a Club összefonódik a valóságban és a
virtuális térben is. Nem mintha ez újdonság lenne. A Fradi-kommunikáció
egyik korifeusa – talán maga Volly sajtófőnök? vagy esetleg Kubatov elnök? – az
FTC hivatalos Facebook-profilját használva gyalázkodott Hadházy Ákos ellenzéki politikus oldalán komment formájában. Nem idézzük. Kubatov elnök úr

a virtuális szurkolóság
éjszakájában már
látni a fényt
másnap a saját oldalán védte meg „hibázó” munkatársát, érzékeltetve a Club
vezetése, alkalmazottai és az állampárt
megbonthatatlan egységét. Persze tudni vélik egyesek: a Fradinál mindig nehéz eldönteni, hol ér véget párt, állam,
club, szurkoló meg ilyenek.
Azért jó hírünk is van. A virtuális
szurkolóság éjszakájában már látni a
fényt, utat mutatunk Európának. Megint!
Kihirdettetett, hogy júniusban már telt
házas EB-meccseket rendezünk, egyetlenként a sok részt vevő város közül.
Márciusban jórészt az EB-re készülő
válogatott kezdte a vb-selejtezőket, és
bár Orbán Viktor szerint Gulácsi ügye
„megbontotta a csapategységet”, ebből

mindössze annyit láttunk, hogy Gulácsi
csak a lengyelek elleni 3-3-on védett.
Aztán hivatalosan visszahívta a klubcsapata. A válogatott viszont így is hozta a
két kötelezőt San Marino és Andorra ellen. A Rossi-csapat játéka bizakodásra ad
okot.
Az Andorra elleni meccsről fontos
megjegyezni: visszavágtunk a négy évvel
ezelőtti arcpirító vereségért. Szeretnénk
megemlékezni azokról a szurkolótársakról, akik ezt a győztes visszavágót nem
láthatták, ellenben négy éve ott voltak
a Pireneusokban: a koronavírus ettől is
megfosztott minket. Ez is meg a többi
futballélmény is kimarad jó ideje. Talán,
nagyon remélhetőleg a soron következő hetek lesznek az utolsók, amiket élő
futballélményektől mentesen kell töltenünk, s jön a focinyár.
A tavaszi vetés végére, mire a kedves
olvasó kezébe veszi a magazint, a Fradi
harminckettedik (28+4) bajnoki címét
nyeri, ez már biztos, még akkor is, ha egy
budafoki könnyed 4-0 után Orbán Felcsútjának nemcsak azért adták le a fiúk a
pontokat hazai pályán, mert így szokták,
hanem mert néha jobban akart a falusi
csapat a meccsen. Meg jobban játszott.
Érdekes ez a pártigazgató–pártelnök-házibajnokság. Így a soron következő, lapzárta utáni Kisvárda vagy az Újpest elleni
meccsen állhat be a matematikai bizonyosság. Mindenki megnyugvására egy
győzelem kell még áprilisban, és készülhetünk a bajnokavatóra.
Vigyázó szemünket a beoltottak számára vetjük, lesznek-e szabad téren tömegrendezvények? Oltakozzatok.
„Bakócz Tamás”
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TÉVÉ HELYETT

FERENCVÁROSI SAKKSIKEREK
A MÚLT SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
Ismét szemezgetünk a ferencvárosi
sakkélet történetéből, ezúttal a 20. század második felét véve górcső alá. A 10.
magyar bajnokság fővárosi elődöntőiben, 1954-ben három sakkozónk is képviselte a 9. kerületet. A Budapesti Kinizsi, a mai FTC színeiben Pacsay László
és Herendi Zoltán mellett Katzenbeck
Károly szerepelt a leg jobban, csoportjában a negyedik lett.
Katzenbeck Károly a Fradi-szív
igazi képviselője, már fiatalon az egyesületben vízilabdázott, az FTC sakkszakosztályának alapító tag ja, később
vezetője és sakkoktatója volt. Egyik
legkedvesebb tanítványa Varnusz Egon
nemzetközi mester, szakíró, ifjúsági
szakfelügyelő. Katzenbeck munkásságát, szerepét halála után évente megrendezett emlékversennyel ismerte el
az utókor.
Budapest első általános iskolás csapatbajnokságát, amit 1959-ben rendeztek, a Mester utca 19. szám alatti iskola

nyerte meg. 1961-től 1963-ig a Műszaki
Egyetem Kinizsi utca 1–7. alatti színházterme adott otthont a magyar férfi
egyéni bajnokságok döntőjének. Portisch Lajos itt szerezte a negyedik és
ötödik bajnoki címét, Bilek István pedig ’62-ben az elsőt.

Katzenbeck Károly
a Fradi-szív igazi
képviselője
Pintér József az 1971. évi ifjúsági
magyar bajnokságon az FTC sakkozójaként nyújtott teljesítményével alapozta
meg kiemelkedő karrierjét. A nemzetközi nagymester, nyolcszoros olimpikon, edző és szakíró az 1980. évi olimpián az ezüstérmes magyar válogatott
tag ja volt.
Perényi Béla az FTC mestereként
1973-ban szerzett ifjúsági magyar baj-
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Sakkfeladvány
Világos: király c1, vezér a5, bástya b3, huszár g5
Sötét: király f4, huszár f7, gyalog g4
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!

Márciusi feladványunk megoldása: 1. K f3
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noki címet. Már akkor felfigyeltek a
döntetlent tudatosan kerülő versenyzési módszerére és szerény személyiségére. Az 1988-ban fiatalon, autóbalesetben
elhunyt posztumusz nagymester egyike a kevés magyar sakkozónak, akinek
a nevével jegyzett megnyitási változatot is találunk a nemzetközi sakkszakirodalomban.
Flesch János már neves játékosként
1977-ben lett a Ferencvárosi TC sakkozója és edzője. A magyar sakknagymester, szakíró mindössze 27 éves volt,
amikor 1960. október 16-án vakszimultánt adott 52 táblán, amivel azóta
is megdöntetlen világrekordot állított
fel. Flesch János 1970-ben is rendkívüli teljesítményre vállalkozott: az akkori
Marx Károly Közgazdaság-tudományi
Egyetem, a mai Corvinus Fővám téri
aulájában háromszáz táblán adott jótékonysági célú szimultánt az árvízkárosultak megsegítésére.
Száraz Sándor

Megnyitottunk!
Prémium márkák outlet üzlete a Gyáli út 38. földszintjén.
Esztétikai hibás, javított és kiállítási darabok kedvező
áron, nagy választékban.
Nyitvatartás
hétfő–péntek
10-től 17 óráig
+36 30 486 2303

HIRDESSEN A 9 MAGAZINBAN!
1/1

1/1
belső oldalakon: 180 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 210 000 Ft
hátsó borítón (B4): 250 000 Ft

1/2

1/2
belső oldalakon: 100 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 120 000 Ft
hátsó borítón (B4): 150 000 Ft

1/4

1/4
belső oldalakon: 60 000 Ft

Példányszám: 42 000
Megjelenési gyakoriság: havonta, hó végén
Terjesztés: ingyenes
Kiadó: Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.

Apróhirdetés feladási ár:
1500 Ft + 150 Ft/szó
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Ferencvárosi székhelyű, telephelyű cégek
számára 25% százalék kedvezményt
nyújtunk a hirdetési árakból.
Ferencvárosi nonprofit szervezeteknek
50%-os engedményt adunk!

KAVED Kft.
1165 Budapest, Koronafürt u. 23.
Tel.: +36 30 713 5661
E-mail: kaved.kft@gmail.com

Hirdetésfelvétel

APRÓHIRDETÉS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva 1998-ban.) Csapó György. Tel.:
0631/780-6430, 061/229-5694 festesma.
iwk.hu
Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás,
metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés, árajánlat! Tel.:
0620/259-6319 www.telekrendezes.hu
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes

könyvtárakat, térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes
hagyatékot. Tel: 061/312-6294; 0630/9412484
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 0620/960-0600
Saját részre keresek eladó lakást. Köszönöm. 0620/312-4900
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS-, ÉKSZER-, ÉRMEüzletben arany és ezüst ékszerek kedvező

áron kaphatók! Nemesfém ékszerek javítása 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
Régiség-, hagyaték-, örökségfelvásárlás
magas áron, készpénzért! Antik bútorokat
(koloniált is), festményeket, ezüstneműket,
órákat, dísztárgyakat, csillárokat, tükröket,
szőnyegeket, varrógépet, zongorát, könyveket, érméket stb. Web: magyarantik.hu
Tel.: 0670/673-7787

SZOCIÁLISBÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
mint Kiíró a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
202/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozata alapján,
az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére összesen
15 db lakás bérbeadására, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel
pályázatot hirdet.

A pályázat benyújtható:
2021. április 19-től 2021. június 2. napjáig
A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap
és melléklete) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelési Iroda lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat
a Köztelek utca felől – az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig;
szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-től 12.00 óráig) vehető át.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes,
letölthető innen:
www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok
A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Vagyonkezelési Iroda nyújt személyesen
(1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől – az ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 13.00-től 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-től 12.00 óráig)
vagy a 06-1-215-1077/502, 267, 504, 543-as telefonszámokon.

