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Színes matricákkal
jelezheti, kéri-e a 9 magazin
papírváltozatát

A TARTALOMBÓL
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A 9 magazin és a Ferencvárosi Önkormányzat úgy döntött,
igyekszik csak azoknak eljuttatni a lap nyomtatott változatát, akik
erre igényt tartanak. Ezzel szeretnénk kímélni a környezetet és az
önkormányzat költségvetését is.

Gelencsér nem hisz az
acsarkodásban, Manhalter házhoz megy.

Háromféle matricát juttattunk el eddig a postaládákba – és
juttatunk el majd még egy alkalommal, a júniusi lapszámmal
együtt.
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Úgy álltak hozzá, hogy
behívnak valami úttörőműsorba.

A biztonság kedvéért
vittem magammal az
Odüsszeiát.
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Ránézni a városunkra
úgy, mintha nem idevalósiak volnánk.
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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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Kérjük, ha elektronikusan szeretné megkapni az újságot, ne
felejtsen el jelentkezni a 9magazin.hu/feliratkozás
linkre kattintva.

M KÉREM

GALVANI HÍD
A döntéshez közeledve
sem világos a végkifejlet.

Ezt követően nem dobjuk már be a nyomtatott lapot sem azoknak,
akik a zöld matricát ragasztották ki, mert elektronikusan kérik az
újságot, sem azoknak, akik a feketét, mert nem tartanak rá igényt.
Mindazoknak, akiknek a postaládáján nem lesz matrica, továbbra
is eljuttatják a lapot a terjesztők.
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Szerkesztő: Nagy Ildikó Emese
Olvasószerkesztő: Novák Zsófia
Képszerkesztő: Déri Miklós
Lapterv: Vajda Borbála és Vári János Hunor
Tördelőszerkesztő: Neményi Zsolt
Címlapfotó: Déri Miklós
Szerkesztőség: 9@ferencvaros.hu
Levélcím: 1096 Budapest, Haller utca 27.

Lapszámainkat megtalálja a
www.9magazin.hu honlapon.
Ha nem kapja meg a lapot, kérjük, írjon
a terjesztes@ferencvaros.hu e-mail-címre!
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A SZERK.

EGYETEMEK,
TERÜLETEK, KÍNAIAK,
CICÁK
Belpolitikailag mozgalmas idők járnak,
a főpolgármester bejelentette, hogy elindul a miniszterelnöki posztért, mint
2018-ban, most azonban jócskán megnőtt esélyekkel. Szinte teljes nyitásban
vagyunk a járvány harmadik hulláma
után, mely járványban úgy fociztunk
(fociztak azok, akiknek focizni adatott), mint 1986. június 2-án a mexikói
Irapuatóban: szánalmasan. A járvány
elleni védekezés meghaladta a magyar
kormányzat kormányzóképességét. Lakosságarányosan a legtöbb halott, tönkretett egészségügy, és ebben még az sem
ad enyhet, hogy korábban 10-1-re vertük
Salvadort. Felejtős, míg annak, aki látta
a magyar–szovjet 0-6-ot, beégett örökre. Mint ahogy április 30-ának a képei
is beégtek: először lehetett előzetes regisztráció nélkül „oltakozni” Pfizerrel, és
a magyarok megmutatták, hogy évszázados történelmi tapasztalat alapján, ha
választhatnak, a Nyugatot választják:
százezres tömeg gyülekezett az oltópontoknál.
Orbán Viktor kitalálta, hogy akkor
most nem ő Napóleon, helyette Kállay
Miklós miniszterelnököt (1942–44) játszik, magyar hintapolitikust, aki a náci
szövetségen kívül is keresett kapaszkodókat. Amit Orbán az amerikai választások óta művel, az kétségbeesett vergődés, a geostratégiai váltóátdobás
látszata. Igen, korunk nagy kérdése
a kínai–amerikai hibrid hidegháború,
képességes felekkel mindkét oldalon,
hatalmas technológiai erőforrásokkal.
A Biden-adminisztráció értékek alapján
és kemény hangon tárgyal, de globálisan
fontos kérdésekben, amilyen a klímaváltozás, együttműködik Kínával. A Kí
nai Kommunista Párt persze nem úgy
kommunista, mint mondjuk a hasonnevű kiáltvány 1848-ból, a KKP a marxizmus–leninizmusból a utóbbit tartotta
meg, az egypártrendszerű hatalom-

monopolizálást, valamint a Tang-kor
iránti nosztalgiát mint jövőparancsot.
A Tang-korban (i. sz. 618–907) Kína volt
a földkerekség legfejlettebb országa, papírjuk volt, és lőporuk, az is ért annyit akkoriban, mint ma az AI-technológia és a
Huawei phishing chipjei. A miniszterelnök
gyorsan idehozná a világban egyébként
jól jegyzett Fudan Egyetemet (az első
százban van), nem másért, mint hogy
borsot törjön az amerikai elnök orra alá,
akit a lakájmédiája nem győz demens
vénembernek láttatni, holott Amerika
és az egész Nyugat az új Rooseveltet ünnepli benne. Kína adósrabszolgaságba
dönt országokat világszerte; az orbáni
újdonság az, hogy ő aztán újdonat türk
identitásával sem törődik – a Kína által durván elnyomott muszlim ujgurok
tényleg türk nép –, magyar közpénzt is
ad a kínaiaknak határtalan fellengzésében. Ahogy Baranyi Krisztina mondta,
ennyi pénzért a Harvard is idejönne.

Kína
adósrabszolgaságba
dönt országokat
világszerte
Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina lapzártánkkor Palkovics miniszternél jártak (lásd cikkünket a következő
oldalon). Járványhaladék miatt a népszavazás csak ősszel, télen lehetséges. Konzultáció és „Üzenjünk Pekingnek!” Hogy
mennyire szerencsés kormánymémeket
felhasználni, azt nyilván megmérték, az
azonban biztosnak látszik, hogy a követő emberfogásról egy ponton majd
át kell térni a tematizálás gyakorlatára.
A kormány kiemelt állami beruházássá
nyilvánította a Fudan-projektet, és a miniszteri találkozón kiderült, hogy a kínai
elitegyetem igenis kiszorítaná a Diákvá-

ros fontos részeit, ami a lakhatási szempontból kevésbé szerencsés területre
kerülne. A Fudan Egyetem a magyar
diákok számára szinte elérhetetlen lesz,
többmilliós tandíjat kell majd fizetni,
és kiderült, hogy a magyar adófizetők
pénzéből csak és kizárólag a kínai politikai és gazdasági érdekek szolgája. Huszonhat helyett öt és fél hektáron kapna
helyet a Diákváros, a korábbi tervekben
szereplő területen pedig a Fudan épülhetne fel 540 milliárd forintos magyar
állami finanszírozásban.
A két városvezető ezért az aHang
segítségével online és offline konzultációt hirdetett; azt szeretnék, hogy minél
több fővárosi mondja el a véleményét,
szeretnék-e a Fudan Egyetem budapesti
kampuszának felépülését. A konzultáció
június 4–13. között, a kérdések még kidolgozás alatt, és hajrá! Egyébként azt
is utálom a NER-ben, hogy mindig az ő
témáikkal kell foglalkozni, pedig hetekig
úgy készültem, hogy a városi cicamentőkről értekezem, tudva azt, hogy címlapra szőrös állatot tenni igazi clickbait
lenne, ha online lennénk.
Harapjon enfarkába a kígyó: a mai,
Mao utáni kínai rendszer atyamestere
Teng Hsziao-ping (Deng Xiaoping), akinek egyik mondása máig él: „Mindegy,
hogy a macska fehér vagy fekete, a lényeg, hogy megfogja az egeret.” A kínai
kapitalizmus és kommunizmus együttlétezésének csomagja ez. Aktualizálva:
akkor szeretnénk benne lenni ebben a
mesében, ha a KKP–NER–Fudan konzorcium a Tom, mi meg Jerry vagyunk,
az egér.

Hallgassa online a Klubrádiót!
Hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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BUDAPESTI KONZULTÁCIÓT SZERVEZNEK A FUDAN EGYETEMRŐL

NÉPSZAVAZÁS HELYETT
Véleménykérő lakossági konzultációt indít a fővárosban a kínai Fudan Egyetemre vonatkozó
kormányzati tervekről Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina polgármester,
akik – mint fogalmaztak – „hosszú és végső soron eredménytelen”
megbeszélést folytattak május 17-én Palkovics László informatikai
miniszterrel, az egyetemi beruházás felelősével.

Miután 2019 decemberében a főváros és a 9. kerület megállapodott a kormánnyal
a Diákváros megépítéséről, nemrégiben egy tényfeltáró cikkből értesült nemcsak
a közvélemény, de az érintett önkormányzatok vezetése is, hogy a területre a kínai
Fudan Egyetem kampuszát tervezi az Orbán-kabinet.
A kormányzat igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, hogy az egyetem csak egy
kis részt foglal majd el a Déli Városkapu elnevezésű fejlesztési területből, Palkovics
László, a kérdésért felelős miniszter még azt is kijelentette, hogy a Fudan „nem vesz
el területet a Diákvárostól”. Május elején viszont két olyan törvénytervezet került fel
a parlament honlapjára, amelyekből kiderült, hogy ebből semmi sem igaz: a terület
75-80 százalékán, ráadásul az értékesebb, Duna-parti részen (lásd a térképet) a kormány tervei szerint a Fudan kampusza épül fel, és egy kis sarkába szorul az, ami a
Diákvárosból megmarad.

Felhőkarcolók épülhetnek
Mivel a miniszter nem válaszolt a kérdéseinkre, lapzártánkig nem tudtuk meg, miben áll a Fudan Egyetem „ékszerdoboz” jellege, amit Palkovics Baranyi Krisztina
polgármesternek ígért, amikor mindez napvilágot látott. Baranyi viszont a május 17-i
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találkozót követő sajtótájékoztatón arról
beszélt, hogy akár negyvenemeletes toronyházak is épülhetnek a Duna-partra,
mert másképp nem férne el az épület
együttes, ha egyáltalán szó lenne még
a 8–15 ezer fő lakhatásának megoldását
jelentő Diákvárosról. Minthogy a kínai
egyetemi kampusz megépítését kiemelt
kormányzati beruházássá minősítették, a kerület ebbe nem tud beleszólni.
„Zsúfolt és embertelen a kormányzat
terve, hogy a Diákvárost az eredeti terület töredékén akarja elhelyezni” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Karácsony
Gergely, aki a leghatározottabban kitart
a mellett, hogy a főváros egyetlen négyzetcentimétert sem enged a tervezett
Diákvárostól elvenni. A városvezetés
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egyetlen ütőkártyája ehhez az atlétikai
világbajnokság, amelynek hivatalosan a
főváros a rendezője. „Ha Fudan lesz, akkor nem lesz világbajnokság” – jelentette ki a főpolgármester többször is. Mivel
az egyetemnek adományozni tervezett
területeket úgy tologatták, hogy végül
csak állami tulajdonú ingatlanrészek
maradtak benne, területi jogot sem a
kerület, sem a főváros nem tud érvényesíteni.

Fotó: Déri Miklós

Orbán ígérete
A miniszterelnök „azt mondta az önkormányzati választások után a Parlamentben, hogy elfogadja a választások eredményét, és Budapesten olyan beruházás, amit a főváros felelős vezetése nem
támogat, nem fog megvalósulni. Ebből
következően eldőlt: a Fudan Egyetem
nem fog megvalósulni, mivel azt nem
támogatjuk. A ma megismert információk alapján különösen nem” – jelentette
ki Karácsony Gergely. A főpolgármester
a Palkoviccsal folytatott megbeszélésen
nemleges választ kapott arra a kérdésére, hogy más, a rangsorban a Fudan előtt
álló egyetemet is megkerestek-e azzal,
hogy Magyarországon épüljön kampusza. Pedig több mint 500 milliárdért lehetne még sok kiváló egyetemet találni,
amely szívesen nyitna leányintézményt
Magyarországon. (A sanghaji székhelyű
Fudan a QS World University Ranking
szerint 2021-ben a világ 34. legjobb
egyetemének számít.)
„Minden lehetséges jogi, politikai
eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy a Diákváros megépüljön,
a Fudan Egyetem pedig ne” – szögezte
le végezetül a főpolgármester, aki –

mint a Facebook-oldalán már korábban bejelentette –, ha kell, nem áll meg Brüs�szelig a budapestiek igazáért.

Június 4-én indul a konzultáció
„Palkovics László miniszter és a kormány a mi egyetértésünket kérte, hogy a Fudan
Egyetem a Diákvárost kisöpörve megépüljön” – emelte ki Baranyi Krisztina polgármester a sajtótájékoztatón. „Erről semmilyen egyeztetés nem történt korábban,
törvényjavaslatok születtek, mielőtt velünk leültek volna nemhogy egyeztetni, de
legalább tájékoztatni” – mondta. A polgármester korábban népszavazást kezdeményezett volna a Fudan-beruházásról, ám erre a kormány által meghirdetett veszélyhelyzet miatt nincs lehetőség. Mégsem lehet várni azzal, hogy kiderüljön, támogatják-e a fővárosiak a kormányzati terveket, mert mire lehetőség nyílna a népszavazásra – ősszel, télen, esetleg a jövő tavaszi parlamenti választásokkal egy időben –, már
nemzetközi szerződésekkel betonozhatja be a kormány a Fudant. „Ezért már most,
a veszélyhelyzet alatt, június 4-étől konzultációt hirdetünk a lakossággal az aHang
közéleti petíciós platform közreműködésével” – jelentette be Baranyi. Egyetértenek-e a budapestiek azzal, hogy a Diákváros helyett egy kínai elit magánegyetem
központja épüljön fel, amelynek 2,5–6 millió forintos tandíjait ösztöndíj hiányában
a magyar diákok nem tudják megfizetni; és ennek érdekében vegyen-e fel több száz
milliárd forint hitelt a magyar kormány Kínától? – ezek a fő kérdések. A konzultáción azok vehetnek részt, akiknek budapesti lakcímkártyájuk van.
Az aHang fogja biztosítani, hogy egy ember csak egyszer adhassa le a szavazatát
akár online, akár offline módon – mondta el Hajdú Gergő, a portál kampányigazgatója. Fontosnak tartják, hogy a budapestiek megalapozott információk alapján tudjanak véleményt formálni, ezért beszélgetéseket is szerveznek a Fudanról, egyúttal
várják a szervező aktivisták jelentkezését is.

Kormányváltás esetén újratárgyalás
Karácsony Gergely május harmadik hétvégéjén bejelentette: elindul a miniszterelnök-jelöltségért az ellenzéki előválasztáson. Lapunk megkérdezte a főpolgármestert,
nem készül-e közvetlenül tájékoztatni Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy ő majdani miniszterelnökként sem támogatná a Fudan Egyetem Budapestre érkezését, így
a beruházást célszerűbb lenne a választások utánra halasztani. „Azt szeretném, ha
az ellenzéki pártok közösen tájékoztatnák a kínai felet, hogy kormányváltás esetén
újra kell tárgyalni a beruházást – válaszolta Karácsony. – Alapvetően pragmatikus
együttműködésre törekszünk Kínával, de ebbe nem fér bele, hogy ilyen mértékben
járuljon hozzá a magyar költségvetés egy Kína érdekeit szolgáló fejlesztéshez.”

Kihagyták a tervezőket is
A Fudannal kapcsolatos tervekről nemcsak az érintett polgármester és a főpolgármester nem kapott tájékoztatást, hanem a norvég Snøhetta építészirodának a Diákvárost tervező osztrák leányvállalata sem. Mint érdeklődésünkre elmondták: az
egészről csak a médiából értesültek. „Nem voltunk beavatva semmilyen új tervbe,
nem kaptunk semmilyen újratervezési megkeresést”, így arra sem tudtak választ
adni, beleférne-e mindkét beruházás – a Diákváros és a Fudan Egyetem – a tervbe.
Nagy Ildikó Emese

A

E

SEMMELWEIS EGYETEM: A KORMÁNY AZ ILLETÉKES
Nem magát, hanem a kormányt tartja illetékesnek a Semmelweis Egyetem rektora abban a kérdésben, hogy jelent-e számukra konkurenciát a Budapestre készülő
Fudan Egyetem, amely orvostudományi kart is hozna Magyarországra – hárította
el kérdéseinket az egyetem sajtóosztálya. Így arra sem kaptunk választ, hogy az orvostudományi egyetem meglátása szerint a kínai egyetem esetében biztosítható-e,
hogy a képzésben használt emberi szervek ellenőrzött forrásból, útvonalon és körülmények között jussanak el az intézményhez. (Lásd írásunkat a következő oldalon.)
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ÁLLAMI KERESZTÉNYELLENESSÉG ÉS SZERVKERESKEDELEM KÍNÁBAN

ÉLVEBONCOLÁS
A Ferencvárost szemelték ki európai uniós helyszínnek a kínai Fudan Egyetem
kampuszának megépítésére a magyar és a kínai kormány vezetői. A keresztények elleni
súlyos diszkrimináció Kínában és az ottani állami szervkereskedelemről évtizedek óta
ismert beszámolók sem képeznek akadályt ebben az Orbán-kormány számára, amely
pedig külön államtitkárságot is üzemeltet „az üldözött keresztények megsegítésére”.
2012 óta Kínában törvény kényszeríti állami ellenőrzés alá az összes vallásos szervezetet. A nyomás elsősorban a „földalatti” keresztényekre – akik nagyobbrészt
protestánsok – irányul. Ők hivatalosan pár millióan vannak, de a nemzetközi keresztény szövetségek számításai alapján 78–120 millió közötti a számuk. A jelenlegi
kínai kormány napjainkig több mint négyszáz keresztény templomot dózeroltatott
le, egyetlen tartományban több mint ezerötszáz feszületet szedtek le templomok
tetejéről, kültéri emelvényekről. Mindez csak szigorodott a járvány alatt. Tilos a külföldi vallási konferencián való részvétel, az eredeti Biblia forgalmazása – egy cenzúrázott változat létezik –, a keresztény kegytárgyakkal
való internetes kereskedés, a kereszténységre utaló karácsonyi díszek használata, kiskorúak részvétele istentiszteleten, vallásos szertartás temetésen.
Sőt: a keresztényekre ennél szörnyűbb sors is várhat. „Hiteles jelentések érkeznek a lelkiismereti foglyok szerveinek beleegyezésük nélküli kioperálásáról a
Kínai Népköztársaságban, amit szisztematikusan és az
állam jóváhagyásával hajtanak végre. Ezek a beszámolók főként a Falun Gong békés meditáció és gyakorlatok végzőitől érkeznek, de ujguroktól, tibetiektől és
keresztényektől is hallhatunk róluk” – áll az Európai
Parlament 2016-os írásos nyilatkozatában, amelyet az
EP-képviselők többsége aláírt. (A Falun Gong meditációs csoport 1992-es indulása után hamar népszerű lett
Kínában, ám miután elérte a 90-100 millióra becsült
tagszámot, Peking szektának kiáltotta ki, betiltotta – az
őszinteség, a jószívűség és a tolerancia hármasán alapuló – tanait, és üldözni kezdte
a követőit.)
Kínában a fizetőképes betegek számára egy-két hetes várakozási idővel bármilyen szervet találnak, míg ez máshol legalább egy-két év. Évi 8-10 milliárd dollár
értékűre becsült állami szervrablásra utal a tiltakozók szerint, hogy Kína egyedül
annyi kivégzést hajt végre, mint az egész világ rajta kívül. „Sokszor nehéz eldönteni, hogy a kivégzés amúgy is megtörténne, vagy a szervdonorra van szükség. Tudjuk, hogy vannak kivégzések, amelyeket a transzplantációhoz időzítenek – a szív- és
májátültetésekhez például pontosan akkorra kell a friss szerv, amikor az operáció
megtörténik. Ez undorító... ez bűncselekmény” – mondta dr. Gabriel Danovitch,

KERESZTÉNYELLENESSÉG: KÍNA AZ ÉLMEZŐNYBEN
Az Open Doors nevű, kanadai központú keresztény jogvédő szervezet évről évre
frissíti azt a listát, amelyen a keresztényeket leginkább üldöző országok szerepelnek.
Az élen Észak-Korea, Afganisztán és Szomália áll, Kína jelenleg a 17., három év alatt
összesen 26 helyet rontott a besorolásán.
Kína súlyosan diszkriminálja a keresztényeket és a muzulmánokat – áll az amerikai külügyminisztérium éves jelentésében is. Az állam „széles körben kriminalizálja
a szabad vallásgyakorlást, illetve továbbra is emberiesség elleni bűncselekményeket
és népirtást követ el a muszlim ujgurok, valamint más vallási és etnikai kisebbségi
csoportok ellen” – hangsúlyozta Antony Blinken külügyminiszter május közepén.
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a UCLA orvosigazgatója egy 2020-ban
készült dokumentumfilmben.
Kínában minden pillanatban több
száz ember vár a halálos ítélete végrehajtására; a transzplantációra készülő kórházból felhívják a börtönt, ahol
megtörténik a kivégzés, így jutnak például egyetlen forrásból összefüggő, élő

Fotó: Csing Jün (MTI/EPA)
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bőrszövethez, amivel a testfelületének
90 százalékán megégett beteg testét bevonták – tudta meg az eset orvosi részét
leíró cikk kínai szerzőjétől a filmben
szintén megszólaló Aryeh Eldad izraeli
orvosprofesszor és politikus.
Az ujgur származású dr. Enver Tohti, aki 1999-ben menekült el Kínából,
a szervkereskedelem elleni kampány
legismertebb arca, aki számos fórumon
tanúsította saját tapasztalata alapján,
hogyan történik a szerveltávolítás az
élő testből. 1995-ben Kína északkeleti
részén vezényelték egy vérében fekvő
fogolyhoz, akit a kivégzőosztag társaival
együtt a mellkasa jobb oldalán lőtt meg,
hogy ne találja el a szívét. Így az orvosnak a sokkos állapotba került, ellenálláshoz gyenge, de élő ember testéből
kellett eltávolítania a májat és a két vesét, visszavarrnia a vágást, és „úgy emlékeznie erre a napra, mintha semmi sem
történt volna”.
Kozári Zita

LA RÉSISTANCE

ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A FERENCVÁROSBAN: GELENCSÉR FERENC

„NEM HISZEK AZ
ACSARKODÁSBAN”

Fotó: Déri Miklós

Gelencsér Ferenc budavári alpolgármester a Momentum Mozgalom
jelöltjeként indul a közelgő ellenzéki előválasztáson az 1. sz. országgyűlési
egyéni választókerületben, amelyhez a Ferencváros egyik része is
tartozik. Céljairól és a kerülethez való kötődéséről kérdeztük.

9: A beszélgetésünket azért kellett kissé elhalasztani, mert
éppen most kapta meg a második védőoltást. Jól van?
GF: Igen, jól, köszönöm. A második oltás barátibb
volt az elsőnél.
9: És mennyi választót sikerült lebeszélnie az oltásról?
Csak azért kérdem, mert a kormány szerint az ellenzék
oltásellenes.
GF: Természetesen senkit sem próbáltam lebeszélni, sőt, a közösségi médiában is arra hívom fel
a figyelmet, hogy oltakozzunk. Az oltás nemcsak
egyéni érdekünk, de állampolgári kötelességünk
is másokkal szemben.
9: Az előválasztásra rátérve: a választóknak mit kell önről, a politikai szerepfelfogásáról tudniuk?
GF: Olyan családból jövök, ahol a közélettel, politikával foglalkozás kiemelt szerepet játszott. Az
édesapám az MDF egyik alapítója volt, és arra nevelt, hogy a politika akkor is foglalkozik velem, ha
én nem foglalkozom a politikával. Kötelességem
a közügyek iránti érdeklődés. Olyan országban
szeretnék élni, ahol az állam nem szól bele a magánéletembe, az identitásomba, a hitembe. Nem

akarja megmondani, hogy mitől leszek magyar.
2010 óta az állam nemcsak beleszól ezekbe a kérdésekbe, de uralni akarja még a gondolatainkat is.
Az én generációmnak már nem az a mottója, hogy
lehetne rosszabb is; mi azt szeretnénk, hogy működjenek a mindennapok. Egy állam és egy önkormányzat akkor működik jól, ha az emberek a jelenlétét nem érzékelik, és ebből a szempontból nekem
fájdalmas azt látni, hogy elszalasztottuk az elmúlt
harminc évet. Most azért kell politizálnom, hogy
a leendő gyermekeimnek megteremtsem azokat
a társadalmi lehetőségeket, amelyeket az előttünk
járó politikai generációk elmulasztottak, mert az

GELENCSÉR FERENC
Gelencsér Ferenc a Momentum alapító tagja és a
párt 1. kerületi szervezetének elnöke. A Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik–Várunk
Egyesület támogatásával 2019-ben lett a Budavári
Önkormányzat városfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármestere.
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egyéni meggazdagodással voltak elfoglalva. De ha
például az e-közigazgatás fejlesztésébe fektették
volna az energiájukat, mint Észtországban tették,
akkor nem itt tartanánk.
9: Budavári alpolgármesterként milyen 9. kerületi kötődése van?
GF: A Corvinus egyetemre jártam, így a diákéveimet
a 9. kerületben töltöttem, sokáig laktam a Gabona
utcában, a bátyám most is a kerületben él. Szóval
nem ismeretlen terület.
9: Ön szerint hogy fér össze egy választókerületben a Ferencváros és a budai vár?
GF: Van ebben logika, hiszen Budapest belvárosáról beszélünk. A 9. kerület a belváros, a City része,
és ennek kifejezésre kellene jutnia abban is, hogy a
fejlesztéseknek nem szabad megrekedniük a körútnál, hanem a következő tíz évben el kellene érniük a Haller utcáig.

9: Parlamenti képviselőként ezért mit tudna tenni?
GF: Egy országgyűlési képviselőnek nem az a dolga,
hogy önkormányzati feladatokat lásson el, hanem
az, hogy működő kapcsolatrendszereket építsen ki,
és a lobbierejét kihasználva forrásokat szerezzen a
választókerületének. Ilyen módon a Ferencvárosnak például abban kellene segíteni, hogy több bérlakás épüljön és legyenek források az épületállomány felújítására is.
9: Milyen előválasztási kampányra készül?
GF: Attól függően, hogy mit engednek majd a jár
ványügyi intézkedések, a következő fél évben utcafórumokat szeretnék tartani. El szeretném mondani a választóknak, hogy ki vagyok és miben tudok
segíteni az életük könnyebbé tételében.
9: Tehát ne negatív kampányra számítsunk.
GF: Lehet, hogy naivitás, de nem hiszek az acsarkodásban. Időrabló dolog a másik oldalt ócsárolni,
miközben a saját elképzeléseinkről kellene beszélni.
Kácsor Zsolt

ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A FERENCVÁROSBAN: MANHALTER DÁNIEL

„AZ A KÉPVISELŐ LESZEK, AKI
HÁZHOZ MEGY”
Manhalter Dániel televíziós újságíró, kommunikációs tanácsadó
a Demokratikus Koalíció színeiben indul az ellenzéki előválasztáson
a 6. körzetben, amelyhez a Ferencváros egyik része is tartozik.

9: Profi médiatanácsadóból lettél politikus. Van-e kapcsolatod a civil szférával is?
MD: Amikor abbahagytam a híradózást, és a barátommal, Faix Csabával megalapítottuk a Prompt
Media Hungaryt, szerettünk volna tenni valamit
a közjóért is, mint szerintem minden közélettel
foglalkozó újságíró. Ezért dolgoztunk kezdettől
civil szervezetekkel is; első állandó ügyfelünk a
Transparency International Magyarország volt,
akikkel együtt korrupciókutatással és a korrupció
közérthetőbbé tételével foglalkoztunk. Ennek kapcsán aztán egyre több civil szervezettel volt közös
munkánk, többek között a Suhanj Alapítvánnyal, a
WWF-fel és a NANE-vel. Sokat tanultunk tőlük, és
mindig nagyon fontosnak tartottuk, hogy ha jelképes összegért dolgozunk is nekik, ezt ugyanolyan
profin tegyük, mint a piaci ügyfeleink esetében.
9: A Demokratikus Koalíció is a cégen keresztül jött a
képbe?
MD: Én egyáltalán nem akartam politikával foglalkozni, kifejezetten szerettem a civil szervezetek-
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kel a közös munkát, örültem, hogy így tud közöm
lenni a közélethez. De addig-addig kértek minket,
hogy tartsunk nekik egy tréninget, amíg ráálltunk.
Aztán meg azt láttam, hogy a DK profin szervezett
párt. Ha kialakítunk egy üzenetet, persze sok vitával, akkor abba beleállnak. Jól éreztem magam
munka közben, nyitottak voltak ránk, és egyre több

MANHALTER DÁNIEL
Pécsen kezdte a közgazdasági egyetemet, majd
Pestre költözött, és párhuzamosan végezte az SZFE
televíziós szerkesztő-rendező-műsorvezető szakát.
2005-től az MTV-ben lett gyakornok, a miniszterelnökségi kabinet tanácsadójaként dolgozott rövid
ideig, majd az RTL Klubnál volt gazdasági szerkesztő-riporter, illetve a XXI. század című műsor készítője 2011-ig. Az utolsó fél évét Sanghajban töltötte
tudósítóként, azután megalapította a Prompt Media Hungary Kft. kommunikációs tanácsadó céget.

Fotó: Déri Miklós
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közös munkába vontak be minket. A 2016 és 2021
közötti kampányaikon, a hosszú távú stratégiáik kialakításán mindez nyomot hagyott. Pár hónappal
ezelőtt pedig az elnök megkérdezte, hogy lenne-e
kedvem ahhoz, hogy elinduljak a 6. választókörzetben. És én azonnal igent mondtam.
9: Mennyire vagy otthon a leendő körzetedben? Mit jelent számodra a képviselőség?
MD: A nyolcadik kerületben laktam sok évig, oda
jártam a színművészeti egyetemre, a kilencedik kerületben pedig a Közgázra. A feleségem is a nyolcadik kerületben született, és a Harmickettesek terén
kértem meg a kezét. Szóval nagyon sok minden
ideköt. Ráadásul a civil szervezetek miatt is sok a
kapcsolódási pont. Ezért is mondtam rögtön igent
a felkérésre.
9: Milyen a jó képviselő?
MD: Aki nagyon jól ismeri a 8. és a 9. kerületet, és
elmegy a falig az itt élőkért. Aki állandóan kopogtat a miniszterelnök ajtaján, hogy még több pénzt
és lehetőséget sajtoljon ki. Aki kiismeri magát
Brüsszelben, hogy minél több célzott támogatást
kapjunk köztisztasági programokra és a társasházak
felújítására.
Most éppen nem képviseleti demokráciában
élünk, de a képviselőnek amúgy ez lenne a dolga.
Ebben nem kéne, hogy számítson a pártállás. Sajnos ma nagyon is számít.
9: Hogyan készülsz a képviseletére ennek a körzetnek?
Mik a prioritások?
MD: Jövőre, 2022-ben lesznek a parlamenti választások. Én azt vállalom, hogy végre gőzerővel nekikezdünk a téglaépítésű és a paneltársasházak felújításának, és pluszforrást harcolok ki a közbiztonság
és a köztisztaság fejlesztésére.
Tudom, hogy ezeket könnyű megígérni, valószínűleg megígérik majd mások is. Itt a fő kérdés a
megvalósítás.

Egyrészt már most beleástuk magunkat a költségvetési adatokba, gyakorlatilag exceltáblákból
élünk. Látni kell pontosan, hogy a két kerületnek
mennyi volt a bevétele, mennyi a kiadása. De a legsúlyosabb kérdés az, hogy mennyi pénz jöhetett
volna még be. A parkolási díj megvonása miatt például brutális megvonások érik az önkormányzatokat. Nem is értem, hogy Kocsis Máté miért nem
veri az asztalt emiatt.
Másrészt tanulmányozom a lakásállományt,
hogy hány felújítható és nem felújítható lakás van,
hogy halad a tömbrehabilitáció. Csinálunk egy ingatlanregisztert, hogy mit érdemes felújítani, mit
nem.
A két kerület a lakásfelújítások területén sajnos
rengeteg lehetőséget hagyott ki az elmúlt években.
És ez nem az itt lakók hibája. Ők csak az elszenvedői a rossz politikai döntéseknek. A kilencedik kerületben 2010-ben például befagyasztották a József
Attila-lakótelep panelprogramját. Megvizsgálta
már valaki, hogy összességében milyen károk érték
emiatt az ott élőket? Megvizsgálták, hogy a fűtési
szezonban mennyivel lenne tisztább a levegő, ha
végre felújítanák a fűtésrendszereket? Vagy hogy
mennyivel csökkent volna a fűtésszámla?
Ugyanezek a kérdések sajnos feltehetők a nyolcadik kerület esetében is. Kocsis Máté ezekre a kérdésekre a mai napig nem válaszolt. Nekem viszont
tudnom kell majd a válaszokat – ezért is beszélgetek rengeteget az itt élő emberekkel, és ezért ásom
bele magamat a költségvetési adatokba.
A köztisztaság és a közbiztonság terén pedig az
új kormánynak pluszsegítséget kell adnia az itt élő
embereknek. Én biztosan fogok ezért küzdeni a
parlamentben. Ez ugyanis nemcsak szemlélet, hanem pénz kérdése is. És azt akarom elérni, hogy a
pénz itt ne legyen probléma.
Bejött az életünkbe a Fudan Egyetem ügye is,
ami nemcsak kerületi, hanem országos ügy, és
nem lehet a Diákváros tervétől függetlenül vizsgálni. A Diákváros megépültének a Ferencvárosban is
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fontos hatása lenne, mert nőnének az ingatlanárak,
és ezzel párhuzamosan csökkennének az albérlet
árak is. A vidéki gyerekeknek pedig esélyt jelentene
a továbbtanulásra. Ma egy diák, ha nem kap kollégiumi szobát, akkor a Lónyay utcában 130 ezerért
tudna bérelni egy lakást, de ezt a legtöbb esetben
nem engedheti meg magának.
9: Képességes ellenzéki versenytársakkal indulsz a posztért. Mik az esélyeid szerinted?
MD: Az nagyon jó dolog, hogy ilyen elkötelezett
emberek indulnak. Az előválasztáson azt kell kiválasztani közülünk, aki le tudja majd győzni Sára
Botondot a 2022-es választásokon. Az ugyanis nem
kérdés, hogy négyünk közül bármelyikünk jobb
nála, de az kérdés, hogy le is tudja-e őt győzni. És
én le tudom győzni. Azért, mert értem és ismerem
a két kerületet, és azért, mert fel vagyok készülve
a politikai támadásokra. Mert ne legyenek illúzióink, a Fidesz nem adja meg magát majd könnyen.
Márpedig nem lehet elégszer elmondani: a legfontosabb cél, hogy legyőzzük a Fideszt.
9: A DK képviselői, például a vidéken indulók, általában
is felkészültek szerinted?
MD: Kevés olyan mérés van, ami a DK-t nem a legnagyobb ellenzéki pártként hozza ki. Nekem megtiszteltetés, hogy felkértek, és a világnézetükkel is

könnyen azonosulok. Akik a választási küzdelembe
beszállnak, azok komoly szűrésen esnek át, olyan
jelöltjeink vannak, akikkel jó együtt dolgozni, és
felkészültek is.
9: Hol találkozhatnak veled a választók a kampányidőszakban? A terveid szerint hogyan érintkezel velük később, ha esetleg a képviselőjük leszel?
MD: Most még az önkormányzatnál bújom az adatokat, de lesz klasszikus kampányolás, sok kitelepülés. Kikerülni se lehet majd engem. Facebook-oldalam már van, a manhalter.hu oldal most indul,
a DK oldalán pedig hamarosan kész lesz az aloldalam. A kemény üzleti világból jövök, megszoktam,
hogy akkor mennek jól a dolgok, ha elégedettek a
munkámmal az ügyfelek. Pont ezért a kampány
alatt – és ha megválasztanak, akkor a képviselőségem alatt is – az irodai hivatalos fogadóórák
mellett minden héten egy napom kizárólag arról
fog szólni, hogy elmenjek a választókerületembe
oda, ahová hívnak, egy ügyes időpontfoglaló rendszer segítségével. Vagyis az a képviselő leszek, aki
házhoz megy, és akinek a mozgását követni lehet.
Nagyon sok idős ember él a körzetben, egyáltalán
nem evidens az, hogy ők például el tudnának menni egy fórumra vagy egy irodába, hogy elmondják
a problémáikat vagy a javaslataikat. Nekem kell eljutnom hozzájuk.
Artner Sisso

GALVANI-LEVEZETŐÚT: DÖNTÉSRE VÁRVA

VESZÉLYBEN A KISERDŐ
Négy éve folyik az új Duna-hídhoz vezető pesti úthálózat
tervezése – a döntéshez közeledve sem világos a végkifejlet.

Már március végén arról számoltunk be, hogy döntés születhet a tervezés alatt álló
Galvani hídról levezető, a Ferencvárost is érintő útról, ám mégsem jutottak dűlőre
a felek a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT). A 9. kerületet a Kén utca, Illatos
út vonalában érné el az úthálózat, és haladna tovább a Soroksári út és az Üllői út
között. Ennek a nyomvonalára hat változatot vizsgáltak meg a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) megbízásából, illetve azt is megnézték, milyen hatással lenne, ha
egyáltalán nem épülne út a ferencvárosi oldalon. Az útvonalak közül kettő érintené
a ferencvárosi pályaudvar területét, valamint az Ecseri utat, négy pedig a 9. kerület
és Kispest határán húzódó Kiserdőt és a Határ utat. Tavaly ősszel rövid társadalmi
egyeztetés is zajlott az útról, ennek során a kispesti oldalról felvetettek egy újabb, a
Kiserdő közepén futó nyomvonalat.
A közfejlesztési tanács – amelyben a kormány és Budapest képviselteti magát –
legutóbbi ülése után Fürjes Balázs államtitkár már jelezte, „sok még a vitás kérdés, de
tárgyalunk, és jó irányba haladunk”. Úgy tűnik, valóban felgyorsultak az események
– legalábbis a háttérben.
Előbb Baranyi Krisztina polgármester Facebook-posztja utalt rá, hogy a Kiserdőnek a Ferencvároshoz közelebbi részén, kéregalagútban az Illatos-árok mellett
vezetett útvonal kivitelezése a legesélyesebb jelenleg. „Ferencváros polgármestereként továbbra is elfogadhatatlannak tartom a [...] két wekerlei civil szervezet által
javasolt, Kispest polgármestere által támogatott [...] útvonaltervet. Ez a nyomvonal
A Határ út
2021. MÁJUS

Fotók: Urbán Ádám

10

OLTÁS ÉS KÖTÉS

Villamosvágányok a Kiserdőben

nem szerepelt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által kijelölt, majd részletesen vizsgált 6+1 nyomvonalváltozat között, amelyekről majd egy éven át tartó szakmai és
társadalmi egyeztetés zajlott, bevonva minden szereplőt: önkormányzatokat, szakmai és civil szervezeteket és a lakosságot” – írta. Ez a nyomvonal elvágja a József
Attila-lakótelepet a Határ úti villamosvonaltól, és néhány méterre halad el az idős
otthontól – emelte ki Baranyi Krisztina, aki szerint a Ferencvárosnak, Kispestnek és
Budapestnek is „végtelenül káros, hogy eltűnik egy fél erdő a városból”, ezért arra
kérte a döntéshozókat, „vegyék figyelembe a zöld gondolat fontosságát döntésük
meghozatalakor”.

ha az ajánlott útvonalak egyikét sem
tudja elfogadni a főváros, akkor a híd
levezető úthálózat nélkül épül meg
Nem sokkal később Karácsony Gergely megerősítette a Népszavának, hogy a
pesti fonódó villamos uniós forrásokból való kiépítése a Galvani hídhoz kért fővárosi hozzájárulás ára. A főpolgármester szerint a híd csak akkor nyer valódi értelmet,
ha segíti a belváros és a pesti oldal forgalomcsillapítását. A pesti fonódó magában
foglalja a 14-es villamos és a dél-budai villamosvonalak összekapcsolását a Deák tér
és a Lehet tér között, Újpalota villamoskapcsolatának megteremtését, valamint a
42-es villamos meghosszabbítását. Karácsony feltételül szabta azt is, hogy a Galvani híd levezető útjainak tervezésekor figyelembe kell venni az érintett kerületek
észrevételeit.
„A Ferencváros nem tud támogatni olyan nyomvonalat, amely közel 1800 fa
kivágásával járna a Kiserdő közepén, és rátolná az utat a József Attila-lakótelepre”
– válaszolta kérdésünkre Reiner Roland, a Ferencvárosi Önkormányzat alpolgármestere. Hozzátette, Baranyi Krisztina a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa márciusi
ülése óta egyszer megtartott egyeztetésen is elmondta, hogy a kerület számára ez
a nyomvonal nem elfogadható. Az FKT-ban azonban a döntést alapvetően a főpolgármester és a kormány képviselője hozza meg, a kerület hozzájárulására ebben az
értelemben nincs szükség. E két fél tehát hozhat olyan döntést, amellyel a kerület

nem ért egyet – márciusban csak arról
született döntés, hogy a kerületi polgármesterek bevonásával kell mindenki által támogatható nyomvonalat találni.
Ha az ajánlott útvonalak egyikét
sem tudja elfogadni a főváros, akkor a
híd levezető úthálózat nélkül épül meg.
„Mivel a BFK ezt a változatot is vizsgálta
tavaly, tudjuk, hogy a 9. kerület számára
ez a legrosszabb forgatókönyv, hiszen
ekkor a hídról lejövő autósok jobb híján
alternatív útvonalakon fognak eljutni az
Üllői útig. Ez mind a MÁV-Aszódi, mind
a József Attila-lakótelep esetén jelentős
többletforgalmat jelentene, hiszen a Határ út felújítás és kapacitásbővítés nélkül
már most is alig bírja kiszolgálni a forgalmat” – jelentette ki Reiner. A vizsgált
nyomvonalak között van olyan, amelyik
kéregalagúttal bővítené a Határ utat,
ami a többi változathoz képest kevesebb fa kivágásával járna. Ráadásul ezek
a fák többségükben a Határ út mellett
vannak, a Kiserdő integritása így jobban
megőrizhető lenne. Az alpolgármester a
Kiserdőben vezetett útvonal elfogadását
a pesti fonódó villamoshálózat támogatásához kötő esetleges kompromis�szumról kérdésünkre kifejtette: „Ez az
elképzelés semmiképp sem tekinthető
kompromisszumnak, a pesti fonódó
villamosra szükség van, de ennek nem
lehet ára a Kiserdő felszámolása.”
Csepregi Botond
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ÖNKORMÁNYZAT A GÁTON
Miközben Magyarország a világ legdrámaibb halálozási adatait produkálta a vírus
harmadik hullámában, ami összefüggésben állhat a kontaktkövetés hiányával és
a rendkívül alacsony számú teszteléssel (Nagy-Britanniában például hetente két
ingyenes tesztet kap a lakosság a kormánytól), a Ferencvárosi Önkormányzat, a
kormányzati intézkedések elmaradását némileg ellensúlyozva, rendszeresen tesztelte
több helyszínen a ferencvárosiakat. Több körben látta el maszkokkal a lakosságot
– önkéntesek segítségével –, rászorulóknak élelmiszercsomagot, hajléktalanoknak
vitaminokat osztott, karanténban élőknek meleg ételt szállított. Képeinken ebbe a
hónapok óta tartó munkába nyerhetnek bepillantást.
Urbán Ádám és Déri Miklós képriportja.
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Jól nézzük meg ezeket a képeket, mert
elképzelhető, hogy egy szép napon vége
lesz ennek a járványnak, annyira vége,
hogy egy idő után már nosztalgiával fogunk gondolni rá; emlékszel, mosolygunk majd egymásra, amikor nem lehetett menni sehova, meg a nyunyóka, mi
is volt az? Annak kellett az orrot és a szájat eltakarnia? Dehogy, az a maszk volt,
amiről olyan helyre kis veszekedéseket
lehetett kiprovokálni, miért nincs rajtad,
miért van rajtad, hogy áll rajtad, miféle
felirat merészel rajta lenni... satöbbi. Így

fogunk nosztalgiázni mi, szerencsés vagy
épp szerencsétlen túlélők, a legvérmesebbek még akár a rendeleti kormányzásra is nosztalgiával emlékeznek majd
vissza, meg a kínai vakcinára, a világjáró
lélegeztetőgépekre, a lefagyott kormányzati szerverekre, erre az egész tébolyult
kuplerájra, amivé az ország lett a karantén és a járvány idején, emlékezni fogunk
mindenre, talán csak önmagunkra nem.
Ezért érdemes alaposan megnézni
ezeket a képeket, annyira alaposan, hogy
elraktározhassuk őket, mert egyszer még

jól jöhetnek: jóleshet végignézni önmagunkon, ahogy tetőtől talpig védőruhában, feszülten, koncentrálva, balsorsnak
fittyet hányva tesszük a dolgunkat, oltunk és oltakozunk, félünk és nem mutatjuk; igen, egyszer ilyenek is voltunk,
jött egy járvány, és jött vele a tudat, hogy
vadászati világkiállítások szervezésében és közpénzek alapítványokba való
átirányításában világelsők vagyunk, járványleküzdésben viszont mérföldekkel
a béka feneke alatt brekegünk, de sebaj,
akkor is túléljük: ezt is, ezeket is.
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MEGÁLL AZ IDŐ

RETRO
Az első nyilvános szereplésemre a televízió kért fel, mert a
József Attila Úttörőházban (most Ferencvárosi Művelődési
Központ) megnyertem egy olvasói pályázatot.

Fotó: Pixabay

Ez volt az egyik jutalom. A ’70-es évek elején az
Ernő utcában laktunk, és én imádtam átjárni a közeli úttörőházba játszani.
Szóval meghirdettek egy olvasói versenyt kisgyerekeknek és egy másikat kamaszoknak. A nevezéshez kiírták a különböző megfelelési feltételeket is.
Nyolcadikos koromban már nagyon értelmes
voltam ugyan, de elnéztem a korhatárt, mert csak
azt olvastam el, ami engem érdekel, és ami engem
érdekelt, az a gimnazistáknak szólt a pályázati hirdetményben.
Jelentkeztem rá, és megnyertem, miközben
korhatár alatti voltam. Nem tudtak mit csinálni,

mert, ugye, nyolcadikosként nem feleltem meg a
kiírás feltételeinek, miközben nagyon is megfeleltem, mert a negyedikes gimnazisták között meg én
győztem.
Gondolkodtak a bírák: most milyen díjat adjanak ki, vagy ki lehet-e adni egyáltalán. Aztán valaki
úgy döntött, hogy mégis odaadják nekem, viszont
nem mondják meg, hogy a korhatár alatt vagyok.
Igen ám, de külsőleg fejletlen voltam, ezért nyolcadikosként az ünnepségen látszólag másodikos
kislányként (matrózblúz, rakott szoknya, lakkcipő,
fehér térdzokni) mentem ki a negyedik gimnazisták közé átvenni a fődíjat. Ez azért egy kicsit vicces
volt, na, mindegy.
Első helyezettként a jutalom fantasztikus volt,
mert könyvutalványt kaptam több száz forint értékben – halálosan boldog voltam.
Akkor kezdődött még csak a média. Anyámat
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fölhívták a tévéből, hogy vasárnap délelőtt szeretnének velem műsort csinálni. Valamilyen hülye
neve volt a műsornak, talán Kukkantó Marci, vagy
valami hasonló bugyuta idiotizmus.
Azt hittem, arról szól majd, hogy milyen okos
vagyok, de ahogy ez a médiában lenni szokott,
velem nem törődtek. Úgy álltak hozzá, hogy behívnak valami úttörőműsorba. Hogyan kell a cserépkályhába tüzet gyújtani? Tizennégy évesen sejthető, hogy horkantam föl: ne is haragudjanak, de
hogy kerül ez ahhoz az intellektuális magaslathoz,
hogy megnyertem a gimnazisták között az irodalmi versenyt?
Na, behívtak a televízióba, beengedőprocedúra,
pecsét, nem tudom, micsoda, fölmegyek, vasárnap délelőtt kilenc
óra. Fúúú, de jó lenne, ha eszembe jutna a rendező neve, ugyanis
egy rímet találtam ki rá. Mondok
egy példát: Akárki Péter, farka egy
méter. Valami ilyesmi neve volt. És
vártam és vártam, természetesen
cseszett jönni.
Én meg elvittem az osztálytársamat, hogy ne menjek egyedül. Ott
lógtunk a lépcsőházi korláton, és
mindenki, aki följött, hallotta, hogy
kántáljuk: A-kár-ki-Pé-ter, far-kaegy-mé-ter. Volt, aki röhögött, volt,
aki megsértődött, ahogy két rakott
szoknyás óvódás a korláton csüngve
lefelé kiabál idegen embereknek.
És akkor egyszer csak megjelent
a rendező. Tudja, hogy én nyertem meg az irodalmi versenyt, és az a hallatlan nagy feladat – mondta
–, hogy mint úttörőnek, be kéne gyújtanom egy
cserépkályhába.
Nem azt kérdeztem tőle, hogyan kerül a csizma az asztalra, hanem ezt válaszoltam: az a helyzet,
hogy én nem tudok tüzet gyújtani, cserépkályhába
meg pláne nem. Folytattam: különben is, egy órája
itt lógok a korláton, hülyének érzem magam, ismeretlennek, senkinek, nem tudom, minek hívott ide.
Megkérdezte, mivel tudna kárpótolni. Hát, arról lehet szó, mondtam: cukrászda a barátnőmmel, és azt eszünk, amit akarunk. Természetesen,
mondta, de előbb a felvétel. A kellékes megrakta a
tüzet, nekem csak a gyufát kellett meggyújtanom.
Aztán, esküszöm, korrekten elvitt egy cukrászdába,
ahol a pincérek körülugráltak bennünket.
Láng Judit

TÁRCA

ODÜSSZEUSZ
A BAKÁTS TÉREN
Hivatali elintéznivalóm akadt, és ezért be kellett
mennem egy kerületi okmányirodába.
Ha Észtországban élnénk, akkor e cikkindító
mondat után a kedves észt olvasó nevetne egyet,
és arra következtetne, hogy most egy vicces írás
következik abból az ősi korból, amikor Európában
még nem létezett hivatali kultúra, és emiatt az emberek kénytelenek voltak személyesen megjelenni más emberek munkahelyén azzal a céllal, hogy
munkaidőben feltartsák őket.
De nem Észtországban vagyunk, amely a világ
egyetlen e-országa, hanem
Közép-Kelet-Európában, ahol a hivatal definíciója a következő: egy
intézmény, amelyet az állampolgárok adójából
tartanak fenn azzal a céllal, hogy az állampolgárok
adójából fizetett hivatalnokokat a kellemetlenkedő
állampolgárok folyton megzavarják.

fronton, méghozzá az első vonalban. Olvasni kezdtem, s egészen belefeledkeztem Homéroszba, mikor negyed három előtt tíz perccel odaintett nekem
a tömegben az előző Man in Black, közölte, hogy
én jövök. Azt hittem, összetévesztett valakivel, de
nem, tényleg rólam volt szó.
Olyan képpel mentem be a helyiségbe, mint
József Attilánál az ember, aki szomorú, vizes síkra
ér, szétnéz merengve és okos fejével biccent; nem
remél. A fogadótér tágas volt, szellős, s mivel nyitva voltak az ablakok, nem éreztem fülledtséget.
Meglepett a zsúfoltság hiánya. Egy ember fertőtlenítette a kezemet, majd előre megmutatta, hogy
melyik két ablakot figyeljem, ott fognak mindjárt
szólítani.
Na hiszen, gondoltam magamban, még hogy
mindjárt, megint beletemetkeztem a leleményes

Odüsszeusz kalandjaiba, ám 14 óra 14 perckor, azaz
negyed három előtt 1 perccel szólítottak. Egy fiatal
ember fogadott, és úgy megörült nekem, mintha
régen nem látott cimborák volnánk. Elmondtam,
miről van szó, mire bólintott: megoldom. Majd tíz
perc alatt megoldotta, sőt! A biztonság kedvéért
megadta nekem a nevét és a munkahelyi számát
azzal, hogy ha problémám adódna, nyugodtan hívjam.
Fél háromkor már az utcán voltam, s kissé csalódottan néztem szerteszét, mint egy megcsalatott
Odüsszeusz, akinek hiába ígértek tíz év kimenőt:
kalandozás helyett máris mennie kell haza – micsoda unalom!
Kácsor Zsolt
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Mindeközben a szomszédban: az
önkormányzati ügyfélszolgálathoz kutyával
is lehet menni

E hosszú bevezetővel csak azt akartam jelezni,
hogy érthető módon nem örültem a kényszerű
hivatali látogatásnak. Mindenesetre időpontot foglaltam, és kaptam is mindjárt két hétre rá. Két hét,
hát az semmi, ha tekintetbe vesszük, hogy Odüs�szeusznak tíz évig tartott, míg hazaért. Sajnos a jelzett időpont előtt egy nappal felhívtak a hivatalból,
hogy másnap nem tudnak fogadni műszaki hiba
miatt, ezért volnék szíves inkább a Bakáts téri kormányablakba menni. Kérdeztem, hogy a két héttel
korábban kapott sorszámomat ott elfogadják-e,
mire egy kedves női hang azonnal rávágta, hogy
persze, ne aggódjak.
Még szép, hogy aggódtam.
Negyed háromra volt időpontom, fél órával hamarabb megjelentem a Bakáts tér 14. szám alatt, és
a biztonság kedvéért vittem magammal az Odüs�szeiát, gondoltam, lesz idő olvasni. Az okmányiroda előtti járdán álldogáltunk vagy tízen. Két hivatali
dolgozót is láttam Men in Black stílusba öltözve, nekik őszintén bevallottam, hogy én valójában átirányított ember vagyok itt, eredetileg nem ide szólt a
foglalásom, mintegy felkészítettem őket arra, hogy
vélhetően „problémás” ügyfél vagyok. De úgy tűnt,
nem bánták. Az egyik Man in Black megkérdezte a
nevemet és a sorszámomat, bement, kijött, szólt,
hogy foglaljak helyet, időben szólítanak.
Na hiszen, gondoltam magamban, még hogy
időben. Hiszen egyre-másra érkeztek az ügyfelek,
kihallottam a beszélgetésükből, hogy ők is az átirányított, problémás csapatba valók, bajtársaim a

Fotó: Déri Miklós

valójában átirányított ember
vagyok itt, eredetileg nem
ide szólt a foglalásom
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FERENCVÁROSI CICAMENTÉS

MACSKANGYALOK
Középső-Ferencváros minden sarkán megjelent egy felhívás február
végén: aki látta Zoét, segítsen rajta. Zoé sérült szájú cirmoska, nem
tud enni, ellátásra szorul, és sajnos pont az orvosi rendelőből lépett
le, ami lelkileg ugyan érthető, mégis komoly logisztikát feltételez.

„Nálunk még nem történt ilyen – próbál
meggyőzni Kiss Dominika, a Sánta Kutya rendelő vezető orvosa –, de aki látott már kolóniás macskát állatorvosnál,
az nem nagyon csodálkozik.” Az igazi
pech az volt, hogy a rendelési idő alatt
is zajlott a felújítás. Abban a pillanatban,
amikor a macskát át akarták emelni a
hordozóból a ketrecbe, nyílt az ajtó,
belépett egy sittet pakoló munkás, Zoé
megérezte a lehetőséget, és illa, berek,
nádak, erek. Ahogy egy rendes, besokkolt utcamacskához illik, rohant előre,
és beleveszett a Páva utca macskamenedéket nyújtó rejtekeibe. Abból pedig van
elég, mert a régi, felújításra vagy bontásra váró házak, pinceablakos udvarok
mind remek búvóhelyei a macskakolóniáknak.
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Aki azt hiszi, hogy a cicákat ugrásra készen várják a nyugdíjasnéni-különítmények, kezükben élesre biztosított
csirkenyakkal, az téved. A területeket az
állatvédő szervezetek osztják fel maguk
között, ők etetnek, mert a lakók inkább
abban érdekeltek, hogy a macskák tűnjenek el, még akkor is, ha ők voltak ott
hamarabb. A doktornő arról panaszkodik, hogy a Páva utcai rendelőhöz tartozó alapítvány teljesen hiába hirdette
a lakosoknak a csapdázás megtanítását,
a felderítést, az érzékenyítést, alig segítenek néhányan. Inkább feljelentik a cicaetetőket az önkormányzatnál, mondván: a macskák összepisilik a kertet.
A doktornő azt reméli, hogy Zoé,
ha már a szabadságot választotta, sajnálatosan ivarosan maradt nőstényként

beilleszkedik a környező kolóniák egyikébe. Egy ideig követték a nyomait, még
macskakereső kutyát is bevetettek, sajnálják nagyon, hibásnak is érzik magukat, bár annyira talán nem, mint amekkora gyalázkodás tört ki a Facebook-oldalukon Zoé eltűnése miatt.
Bándy Mónika nem volt a gyalázkodók között. Cicamentőként rendszeresen
dolgozik a Sánta Kutyásokkal, ő csapdázta be Zoét, bár a macska sorsát illetően
korántsem annyira optimista, mint a
doktornő. Zoé nem evett, fogyott, és sejthető volt, hogy a fogaival történt valami
baj. El kellett volna altatni a vizsgálathoz,
de arra már nem kerülhetett sor. Mónika azt mondja, fatális véletlenek sorozata okozta Zoé szökését, és ha nem képes
enni, akármilyen sportos, elpusztul. „De

Fotók: Déri Miklós

CICAVÍZIÓ

csodák mindig vannak” – teszi hozzá kevés meggyőződéssel.
Pedig csodák tényleg vannak: ők tudják a legjobban. Toldi Nikolett, Kiss Virág,
Bándy Mónika és Menyhárt Móni – jó fél
éve ők a Mini-Menedék macskamentők
(a Facebookon: Mini-menedék – Civil cicamentés). Lassanként találtak egymásra, de
mindegyikőjük mögött van már állatvédői múlt, és erre a networkre támaszkodhatnak is, mert civilek maradtak. A munkájuk és a családi életük mellett annyit
vállalnak (sokat), amennyire képesek.
Pályáznak, ha éppen van mire (nincs),
de leginkább a spórolt pénzüket és a fizetésük jelentős részét költik a cicákra.
Orvosi költségek, labortesztek, száraz
és puha prémium tápok, vitaminok, étrend-kiegészítők, immunerősítők, féreghajtók. Macskát csak szerződéssel adnak
örökbe, gazdakiválasztás után és utókövetéssel. Niki végzi a marketingmunkát.
Gyógypedagógusnak tanul, a Corvinuson dolgozik, és a szeptember óta befogott és kistafírozott nyolcvan macskából
hatvanat az ő posztjainak és hirdetéseinek köszönhetően adtak örökbe a lányok. Vannak macskák, akik magányos
uralkodóként érzik jól magukat, és ha
közösségbe kerülnek, krakéler kocsmai
verekedőkké válnak. A macskára szabott
embert kell megtalálni hozzájuk.
A macskamentés útvonalát a lányok
jól kialakították. A József Attila-lakótelep,
a Gát utca, a Márton utca kolóniái becsapdázva kerülnek az orvoshoz, ahol a
full szerviz után mennek a Mini-Menedék elkülönítőjébe. Onnan a szobai közösségbe vagy ideiglenes befogadóhoz,
és végül családba, ha minden jól megy.
Mindez nem tudna ilyen olajozottan
működni, ha véletlenül, öröklés révén
nem lenne egyiküknek egy háromszobás lakótelepi lakása, amit elkülönítőnek,
adaptációs terepnek és bemutatóteremnek is használhatnak. Ne próbáljuk ép
ésszel megérteni az elhivatott macskamentők indítékait. Fogadjuk el, hogy
van, aki erre áldozza a váratlan örökségét
– azt a lakást, amelyben egyébként gyerekkorában élt.
Az eladdig szabadságban élő cicák jól
bírják a kennelt. „Van olyan is, aki nem.
Aki mászik fel a rácson, és full stresszes”
– avat be Bándy Mónika az apró jelzésekbe. „Volt egy fiatal ezüstszürke cicánk
– meséli –, egészségesnek tűnt, de macska-AIDS-es volt. Behoztuk, gyógyszereltük, gyűlölt minket, felmászott a ketrec
oldalára, alig tudtuk tisztán tartani körülötte a kennelt. Őrjöngött. Látszott, hogy
sohasem fogjuk örökbe adni. Egyszer

csak jött egy család, ültek a ketrece előtt
vagy három órán át, mert őt akarták. Két
hét múlva kaptam a karácsonyi fotókat,
és látom, hogy a macska elnyúlva fetreng
a kanapén, mintha oda született ölbecica
volna.”
„Nálunk esélytelen cicának tűnt, de
kapott egy esélyt, és kihasználta” – szól
közbe Virág. Mindenkinek megpróbálnak gazdát találni. Ha nem megy, akkor
az egészségesekből jelölt fülű utcamacska lesz – olyan, aki biztosan nem szaporítja a közel 3 milliós macskaállományt.
A füljelölés üzenet a többi állatvédő számára: vele már nincs dolog. Csapdázni amúgy sem egyszerű, mert a rafinált
macskák jól ismerik a csapdát, és inkább
kihagynak egy étkezést, ha az az ára,
hogy egy gyanús drótalagútba másszanak be a vacsoráért.

leginkább a spórolt
pénzüket és a
fizetésük jelentős
részét költik a cicákra
Mónika praktikus, és megedződött
a macskamentés évei alatt. „Bekerül,
megműtik, lábadozik, ez két hét. En�nyi idő alatt kiderül, hogy elég cuki-e az
örökbefogadáshoz. Ha nem cuki és nem
beteg, akkor visszakerül az utcára. Döntenem kell. Ha még egy hónapig várok,
hogy cukisodjon, azalatt három-négy
másik cicát befoghatok, ivartalaníthatok
és gazdához juttathatok. Hatékonynak
kell lennünk.” Megtudom tőle, hogy rengeteg a cuki, és főleg őket ütik el az autók, mert bambulnak, méláznak, és nem
igazán otthonuk az utca. Őket szokták
megmérgezni is, mert keresik az ember
társaságát, szegény kis hülyék. Bezzeg a
rafkós, betyáros utcamacskák titkos éle-

tet élnek. Szürkületkor indulnak el, és
az első nappali fénynél elbújnak. Ők, ha
ivartalanok, nem lesznek betegek, nem
szaporodnak, nem harcolnak, jól bírják
az utcát.
Amikor Zoé keresése miatt először
beszéltem Nikivel, le kellett tennie a telefont, mert éppen infúziózott. Kénytelen volt megtanulni, egy vese-, máj- és
cukorbeteg cica kedvéért, aki a súlyos
fertőzései miatt nem evett, ezért volt
szüksége az infúzióra. „Választhattam,
hogy naponta viszem az orvoshoz és fizetem, vagy megtanulom tisztán tartani
a kanült, bekötöm és lecsöpögtetem.”
Niki megtett mindent, nem rajta múlt,
hogy a cicát mégis el kellett altatni. Virág
és Móni vállalta az utolsó fuvart. Egy hónapnyi remény után búcsúztatták.
Van azért jobb történet is. Móni valamelyik parkoló falfülkéjében talált egy
rommá tört, haldokló macskát. Három
kiló volt, félszemű, esélytelen. A Lehel
utcai kórházban összerakták a darabjait,
kapott gyógyszert a leukózisára, és kikupálódott annyira, hogy gazdás cica lett
Lőrincen. Pénzben számítva nagyjából
500 ezret költöttek rá a lányok, de állítják, hogy nem pénzben mérik, hanem
boldogságban és örömben, hogy sikerült.
Érkeznek a fotók, meg lehet nézni.
Végy egy macskapárt, egy buzgó nénit, aki etet, és fél év alatt már meg is
van a kolónia. Ennyi a recept. Ha igazán
segíteni akarsz, légy macskamentő, vagy
keresd őket, fogadj örökbe, legyél gazda,
segíts abban, hogy minél több macskát
ivartalanítsanak. És ha látod Zoét, szólj
a Sánta Kutyában, hogy van itt valaki,
aki a kilenc életéből nyolcat már biztosan elhasznált, segítsenek megtartani
neki a maradék egyet. Aztán vidd haza,
és legyetek boldogok, mint a Macskangyalok.
Sándor Erzsi
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FELÉ KARD NYÚLT

A FERENCVÁROSBAN ELINDULT A VÉDETT LAKÁSOK PROGRAMJA

SZEMBEN AZ ÁRRAL
Nagyon örül a kezdeményezésnek az a neve elhallgatását kérő sértett, akin segített
a 9. kerület országosan elsőként indított, a családon belüli áldozatokat támogató
programja, amely – Baranyi Krisztina polgármester kezdeményezésére – az érintetteket
védett lakásokban helyezi el. Az áldozat túl van több hónapos bujkáláson és
pszichiátriai kezelésen, ahol kimondták, hogy a tünetei a bántalmazó férj által okozott
lelki traumák miatt keletkeztek. Az asszony a két gyermekével már biztonságban van.

Baranyi Krisztina továbbra is szorgalmazza – ahogyan az ellenzék pártjai
is –, hogy az isztambuli egyezményt,
amelyet 2014-ben Törökországban a magyar képviselet aláírt, itthon is ratifikálják – annak ellenére, hogy a parlament
2020-ban elutasította ezt. Az Európa Tanács egyezményének célja a nők elleni és
a családon belüli erőszak megelőzése és
felszámolása.
A polgármester kéri a többi hazai
önkormányzatot, különös tekintettel a
Szabad Városok Szövetségének tagjaira,
hogy kövessék a ferencvárosi példát, és
jelöljenek ki ők is védett lakásokat. Így az
áldozatok az önkormányzatok saját hálózatán belül távolabbra, akár egy másik
városba tudnának költözni veszélyes lakhelyükről.

„a kormány az
isztambuli egyezmény
elutasításával
történelmi bűnt
követett el a magyar
nők ellen”
2016 végétől kezdett el nyilvánvalóvá
válni, hogy a kormány ideológiai okokból nem ratifikálja az isztambuli egyezményt – mondta el a 9 érdeklődésére
Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke.
A kormánysajtóban lejárató cikkek jelentek meg arról, hogy az isztambuli egyezmény „a genderideológia trójai falova”. A
cikkek a kormányhoz bekötött Emberi
Méltóság Központ, a CitizenGO, a KDNP
Ifjúsági Tagozat, valamint az Alapjogokért Központ nyilatkozatain alapultak.
E szervezetek, elnevezésüknek ellentmondva, az isztambuli egyezmény ellen ágálnak, és a nők alapjogait igyekeznek aláásni. Azt állítják például, hogy a
dokumentum elősegíti a migrációt, noha
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Fotó: Stépán Virág
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csak annyit mond erről, hogy a segítséget
a menekült nőkre is ki kell terjeszteni.
Magyarország 2020. május 5-én hivatalosan is elutasította az egyezményt,
társadalmi vita nélkül. Ekkor is az volt a
visszautasítás indoka, hogy a dokumentum a genderideológiát és a migrációt
mozdítja elő – ebből azonban egyik sem
igaz.
„A kormány az egyezmény elutasításával történelmi bűnt követett el a
magyar nők ellen, mert a dokumentum
tartalmazza azt a komplex szemléletet,
amely kiterjed a megelőzésre, bűncselekmény esetén az idejébeni beavatkozásra, majd a bűnismétlés megakadályozására” – emelte ki Antoni Rita. Jelenleg a
kormány a megelőzéssel egyáltalán nem
foglalkozik. A távolságtartás intézménye
a gyakorlatban csak formális: minden
évben több gyilkosság történik a távolságtartás hatálya alatt.
Antoni azt tartaná optimálisnak, ha
a családon belüli erőszak elkövetőit börtönbe zárnák, mert másképp nem lehet
garantálni az áldozat biztonságát. „Jelen
körülmények közt átmeneti megoldásként előremutató intézkedés a védett
lakások kijelölése – egy polgármester az

országos törvényeken nem tud változtatni –, tágabb perspektívából nézve azonban nem igazságos, hogy az áldozatnak
kell otthagynia a lakhelyét, munkahelyét,
a gyerekeinek az iskolát, amikor nem ő
követett el bűnt” – fejtette ki.
Varga Judit igazságügyi miniszter a
közösségi oldalán nemrégiben bejelentette, hogy a kormány az elmúlt évtizedek legeredményesebb családvédelmi
és áldozatsegítő programját indította el.
Mint a posztolt videóban is elhangzik, a
kormány megkettőzte az áldozatsegítő
központok számát, és további öt vidéki nagyvárosban is kialakítanak 2025-ig
ilyen központokat.
Az áldozatsegítő központok hatékonyságát ennyi idő alatt nem lehet még
megítélni – mondta erre reagálva Antoni, aki ugyanakkor reméli, hogy az igazságügyi miniszter a civil egyeztetéseken
részt vevő áldozatsegítő szervezetek javaslatait komolyan fogja venni.
Láng Judit
Ha a Ferencvárosban laksz, és bántalmazás
áldozatává váltál, keresd az Óvóhelyet!
ovohely@feszgyi.hu
+3620 518 3311

FRANZSTADTI ARCOK

PERSPEKTÍVA

EGY BOLYGÓ HOLLANDI
A FERENCVÁROSBAN
Néha rá kell nézni a városunkra úgy, mintha nem idevalósiak volnánk, és ehhez
a váratlan találkozások a legjobbak. Amelyekre az elmúlt több mint egy évben
kevés esélyünk volt. Szerencsére Guus Veldhuis már korábban felbukkant
köreinkben, így valóságos előzményekre építettük az online beszélgetést.

9: Lenyűgöző, hogy holland létedre sokszor jobban ismered az
az itteni helyeket, mint mi, akik
itt élünk. (Nem vicc: megan�nyi alkalommal Guus adja az
iránymutatást, merre érdemes
folytatni az estét, hol van jó
koncert, legyen ismeretlen, fiatal zenekaroké vagy jazzlegendáké.) Nagyon sok időt
töltesz Budapesten, a Kálvin tér mellett. Mi az első, ami
eszedbe jut erről a környékről?
GV: A Ráday és a szomszédos utcák azóta lettek
különösen érdekesek a számomra, amióta egy barátom vett ott egy lakást, így amikor Budapesten
vagyok, azt használhatom szálloda vagy más bérelt
lakás helyett.
Korábban a Ferencváros valahogy kiesett nekem, ritkán jöttem erre a környékre. Budán volt
szállásom, a kelenhegyi részen, és megvoltak a bevett útvonalaim: átmentem Pestre a régi zsidónegyedbe, koncerteket látogattam egész Pesten a Fekete Lyuktól a Fonó táncházig és a legkülönfélébb
klubokig, leginkább az alternatív körben. Szeretem
a Ráday utcát, mert sok jó étterem van és jó pár
olyan galéria is, amelyeket gyakran meglátogatok.
9: Fekete Lyuk? Akkor nem mostanában jöttél először.
Hanem mikor? És mi az, ami miatt rászoktál Budapestre?
GV: 1985 körül jártam először Budapesten, mert
találkoztam egy magyar nővel – a hazámban, Hollandiában. Néhány évig tartott a kapcsolatunk, de a
mai napig barátok vagyunk.
Ami mindig visszahoz Magyarországra, az az,
hogy már nagyon sok magyar barátom van, és még
mindig megvan az az érdekes zenei és művészeti
színtér, amit kedvelek.
Nem tudom megszámolni, hányszor jártam

Budapesten, de biztosan száz
felett van már a szám. Minthogy a legjobb helyek sokat és
sokszor változnak a városban,
mindig van mit felfedezni.
9: A legjobb helyek… szerinted
melyek azok?
GV: Az első időkben egyértelműen a Fekete Lyuk meg a
Fonó voltak. Kultikus helyek.
Később számtalan romkocsma
nyílt, igyekeztem ezeket is végigjárni.
Manapság az Aurora, a Telep, a Szimpla és a (lebontott,
de a hírek szerint hamarosan más
helyszínen újranyitó) Dürer a
top, és nagyon sok kis eldugott pinceklub, remek
zenével. Ezek a helyek, a sok kulturális esemény, a
jó ételek és a kedves emberek jelentik a lelkét a városnak. És hozzáadódik persze a hangulat, amit különösen szeretek: picit bódultan nézni a régi épületeket az éjszakában, amikor hazafelé tartok.
Fotó: Melinda Rose

A magas, szikár alkatú, ősz hajkoronát viselő holland férfival
egy koncerten futottunk össze
először – aztán még sokszor.
Ő az a figura, aki mintha mindenhol ott lenne, és mindenhol otthon lenne. Budapesten
már szinte ugyanannyira, mint
lakóhelyén, Eindhovenben.

9: Kedvesek lennénk? Mások vagyunk, mint a nyugat-európaiak?
GV: A különbségeket nehéz megmondani, és Magyarország még Kelet-Európában is kuriózumnak
számít sok szempontból. Elég csak a bonyolult
nyelvre gondolni. De nagyon könnyű belecsúszni
abba a hibába, hogy kliséket használjon valaki egy
ország megítélésénél, például túl sok alkoholfogyasztás, rossz munkavégzés stb.
9: Mit hiányolsz a legjobban a járvány idején?
GV: Az élő kapcsolatot a kultúra területén meg
minden fronton. Azt, hogy együtt lehessünk élő
eseményeken, előadásokon, hogy együtt együnkigyunk.
Már nagyon terveztem, hogy újra útra kelek
Magyarország felé, kocsival mentünk volna egy barátommal, de még mindig sok a bizonytalanság az
utazásokkal és lehetőségekkel kapcsolatban. Nehéz
átlátni, mit szabad és mit nem. Most az a terv, hogy
a nyár vége felé érkezem Budapestre.
Melinda Rose
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FERENCVÁROSI KULTHELY: A BUDAPEST PARK

NEGYEDÓRÁRA A BELVÁROSTÓL
2011. szeptember, Bikini-koncert, Zöld Pardon. Tudtuk, hogy vége. Nem csak a nyárnak.
A giminek, a tizenéveinknek és mindezek kultikus helyének,
a Zöld Pardonnak is a Petőfi híd budai hídfőjénél. A vég után kezdet is jött.
(Mint általában.) Jelen esetben a harmadik X, a huszonévek, az egyetem, a
munka és egy új emblematikus hely, a Budapest Park a Ferencvárosban.

„Ötletgazdája és alapító tagja voltam a Zöld Pardonnak. Annál nem volt tudatos koncepciónk. Szinte kizárólag a közönség igényei szerint fejlesztettük évről évre. A Budapest Parknál igyekeztünk ezt a hibát elkerülni” – kezd a történetbe Pálffy András,
a Budapest Park alapítója és vezérigazgatója.
Még így sem volt könnyű az indulás. Épp akkor került ki a kormány boszorkánykonyhájából a zenés-táncos rendezvényekről szóló, ropogósra sült rendelet,
amelynek végrehajthatósága a szakhatóságok számára is fogas kérdés volt. A Budapest Park mindennek eleget tett, az akkori önkormányzat mégis sokáig visszatartotta az indulási engedélyt.
A következő feladat a Park felrajzolása volt az emberek kulturális és mentális
térképére. „Ez a környék rozsdaövezetként ismert. Amiről a többségnek a külváros
és a »messze« ugrik be – mondja az igazgató. – Tudatosítani kellett, hogy a Park
negyedórára van a szoros értelemben vett belvárostól. Az ilyen és hasonló nehézségek miatt az első évi célok lassabban valósultak meg. Több évig élet-halál harcot
vívtunk.”
Végül sikerült bebikázni a motort. 2013-ban már külföldi előadó is érkezett.
Nem is akárki: Manu Chao. „Fantasztikus koncert volt!” – mondja Pálffy. A hat év
szünet után újra Magyarországra érkező előadót hatalmas tömeg várta. Nemcsak
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a hűséges rajongók, de irodisták, anyák
és családapák, gyerekekkel a nyakukban.
Valódi fiesztahangulat volt. A koncert
után az összes zenész aláírt egy gitárt,
amely ma is a Park irodájának éke. Azóta
a külföldi előadóknál hagyomány lett
a gitáraláírás. Mások mellett van ilyen
Steve Vaitól, Zaztól, Billy Idoltól, Ziggy
Marley-től. (Nem lehet egyszerű elférni
az irodában.)
„Olyan helyet képzeltünk el, ami valahol a nagy klubok és a fesztiválok között van” – magyarázza Pálffy.
A Park alkalmas pár száz fős klubkoncertekre és fesztiválszerű, nagy bulikra is. A színpad előtt tizenegyezer
ember fér el, ez Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye. „Én egy borsodi
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faluból jöttem, ahol hatezren laknak. Itt
meg tizenegyezer ember van” – mondta
megilletődötten a Follow the Flow énekese az első telt házas Park-koncertjükön.

a többségnek
a külváros és a
„messze” ugrik be

Fotók: Déri Miklós

A ma ismert, szürreális álmokat
idéző díszletek és a bejárat közelében
a „Hagyd kint a valóságot” feliratú ajtó
2014-ben készült. Azóta számtalan ze-

Fülöp Bence, a Lóci játszik gitárosa. „Sosem léptünk fel ekkora színpadon. Szerencsére volt egy sörcsap a backstage-ben, amiből magunk csapolhattunk. Ez sokat
segített” – nevet. És a sör ellenére emlékszik a koncert minden pillanatára.
Pálffy András is büszke a Park sztárcsináló státuszára. „Felemelő volt látni a
Halott Pénzt, a Follow the Flow-t, az AWS-t, a Margaret Islandet, ahogy először pár
száz, kicsit később pedig már több ezer ember előtt játszanak.” Marsalkó Dávid, a
Halott Pénz frontembere az első telt házas koncertjükön felhívta a színpadra az
édesanyját, hogy láthassa a közönség méretét. Az akkor róluk készült fotót máig
őrzi.
Másnak a Park hallatán nem a fellépés élménye jut először az eszébe. „2019-ben
az unokatesóm elhívta a koncertünkre az egyik barátnőjét. Utána bevittem őket
a backstage-be. Le voltak nyűgözve. Én meg a barátnőtől. Azóta nem sok back
stage-be vihettem a járvány miatt, viszont összeköltöztünk” – emlékszik vissza a
WellHello gitárosa.
2019-ben a Park rendezvényeire
összesen 600 ezer ember volt kíváncsi. Ám a Covid miatt a hely bevétele
2020-ban 90 százalékkal visszaesett.
Pálffyék bíznak benne, hogy idén sikerül visszanyerni az egyensúlyukat,
jövőre pedig már teljes értékű évük lehet. De benne van a pakliban, hogy ez
még egy évet csúszik.
2021 elején a Park – más szórakozóhelyekkel együtt – javaslatot nyújtott be a kormánynak. Ebben a 2019es adójuk 20 százalékát szerették volna
visszakapni. „Ez már elég lenne a talpra álláshoz” – magyarázza az igazgató.
A javaslatra nem jött válasz. (Nyilván
a kormány még keresi, hova is tehette
azt a pénzt.)
További nagy segítség lenne, ha a
jegyek 27 százalékos áfáját 5 százalékra
csökkentenék, miként az a környező
országokban is van. Akkor lényegesen
olcsóbb jegyárakkal dolgozhatnának a
helyek.
Az idén tízéves Budapest Park
programja már telítve van, de mindent a lazítási ütemtervhez kell igazítani, így a dátumok is csúsznak. Terveik szerint pótolják Jamie Winchester
tavaly elmaradt 50. születésnapi koncertjét, ott lesz a Budapest Bár ezredik koncertje, lesz Morcheeba, Dubioza Kolektiv.
Tervben van több más külföldi előadó koncertje is, de azok is bizonytalanok.
A helyzetet nehezíti a Fudan Egyetem és a Diákváros körüli bizonytalanság. Bár
egy ilyen szórakozóhely remekül passzolna a koncepcióba, könnyen áldozatul eshet
a kormány és az önkormányzatok közti csatározásoknak. A kínai egyetem néhány
tervrajzán szerepel a Park beépítése. De egyelőre semmi sem biztos.
A közönség önfeledten tapsol, huhog, majd skandálni kezd: „Csókot, csókot!” Az
AWS énekese a színpadon áll, mellette zavart, könnyekben ázó arcú barátnője, akinek épp most kérte meg a kezét. A cikk megírása közben keserű szomorúsággal
gondolok vissza erre a koncertre. Milyen kiváló keret lenne: a Zöld Pardon, ahol az
első, felelőtlen kamaszkori kalandjainkat, és a Park, ahol felnőttkorunk legfontosabb
pillanatait éltük át. Ám mindezt beárnyékolja az AWS énekesének, Siklósi Örsnek a
korai, tragikus halála. Szívszorongató, hogy vannak felnövéstörténetek, amelyek a
felnövés pillanatában véget is érnek.
Félelmetes a gondolat, hogy a járvány és a kormány építkezési mániája miatt a
Budapest Parkra is hasonló sors várhat.
Az Y generációnak eddig két ikszére jutott egy-egy kulthely. Bízzunk benne,
hogy a következőre nem kell újabbat keresni.
Juhász Tamás

nekar aknázta ki az itt meglévő vizuális
lehetőségeket. Legjobban talán a WellHello, amely helikopterrel és köteleken
érkezett a színpadra. Ennél csak a bemutatkozó koncertjük volt bizarrabb:
a frontember, Fluor Tomi négy nappal
korábban eltörte a lábát, így a több ezer
fős tömeg először láthatta kedvencét
gipszben sántikálva.
„A legfőbb cél az volt, hogy a magyar
előadók az itteni fellépéseikre mint »A«
koncertre tekintsenek” – folytatja a vezérigazgató. Összejött. A Park elmúlt tíz
évében számtalan születésnapi, lemezbemutató és jubileumi koncert volt. Sőt,
sok előadó a Budapest Parkban futott be.
„A Szabó Balázs Bandája előtt játszottunk. Iszonyúan izgultunk” – meséli
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cirQular

Fotó: cirQular

HOLDFÉNYES MÁJUSOK,
SÉTÁLÓ CIRKUSZOK
Volt egyszer egy Tűzmadarak nevű csoport, amely néhány zsonglőrködő tinédzserből alakult. Aztán a Tűzraktér
nevű művészeti inkubátorházban és
kocsmában – amely a Tűzoltó utcából
a Hegedű utcába költözött – 2010-ben
csaptak egy támogató bulit a barátaikkal
Freak Fusion Cabaret néven, amely valójában cirkuszi elemekkel fűszerezett udvari varietéshow volt. Olyan jól sikerült,
hogy tüstént kortárs cirkusz lett belőle,
amelyhez csatlakoztak mindenféle utcai
művészek és színházi emberek is. 2013ban csináltak először színházi előadást a
Trafóban, ahol már végképp nem csak a
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cirkuszi bravúrok és trükkök számítottak, hanem a dramaturgia, az élő rockzenei betétek és a mondanivaló is. Nagyot ment a csapat azóta, talán az egyetlen autentikus hazai újcirkusszá nőve ki
magát, és a járvány alatt az online térben
is sikerült új látszatokat kelteniük.
Most pedig visszatértek az élő előadás illúziójához. A Freak Fusion és Flying
Bodies: cirQular sétacirkusz premierje
május 21-től június 18-ig folyamatosan,
egyénileg látogatható azok számára,
akiknek van QR-kód leolvasására alkalmas okoseszközük. A kiindulópont a
Trafó épülete, ahol kapnak egy térképet,

aminek alapján végigjárhatják az előadást úgy, hogy közben élvezik a kerületi,
fővárosi tavaszt.
Olyasmi ez, mint egy köztéri kiállítás, amihez a mobiltelefon újabb digitális dimenziókat ad. A jelen bizonytalan
időszakban ideális szórakozás, ráadásul
mindenki maga döntheti el, hogy ki
mellett sétálja, ácsorogja végig. Ami a
legfontosabb, a kiváló cirkuszművészek
is ott lesznek, de legalábbis azt az illúziót keltik, mintha ott lennének.
– sisso –
Részletek a trafo.hu oldalon.
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KISFILM A BEZÁRTSÁGRÓL

AZ ŐRÜLET HATÁRÁN

Kiss-Végh Emőke (Emőke)

Szemere Katalin (Riporter)

Ha meg kellene fogalmaznunk, hogyan éltük át az elmúlt
több mint egy évet, a többség vélhetően nem a felhőtlen
szórakozásról számolna be, hanem pont az ellenkezőjéről.
Elenyésző lenne viszont azoknak a száma, akik el mernék
azt is mesélni, hogy a kényszerű összezártság, a munka- és
pénznélküliség, az állandó készenlét, és nőként a család meg
a gyerekek körüli rutinfeladatok totálisan
felőrölték az idegeiket.

Mert mi is veszett el mostanában? A tű
rőképességünk, az önazonosságunk és
még sorolhatnánk. Minderről nem szo
kás, nem „illik” beszélni. Különösen,
hogy főként az online térben futunk
össze, ahol illedelmesen mosolygunk,
nagyvonalúan elhallgatva mások elől
a kínos(abb) részleteket. Leginkább azt,
hogy elegünk van a magányból, a családdal összezártságból és kisgyerekes
anyaként – segítség híján – a kilátástalannak tűnő robotolásból, a mostanában
sokszor emlegetett láthatatlan munkából. Ami a járvány időszakában fokozottan is a nőket terheli. Hogy egy éve
nincs munkánk, hogy színészként nem
játszhatunk.
Hogyan küzdjünk meg így a külvilág
támasztotta elvárásokkal, amelyek folyamatosan azt sugallják: hozd ki mindenből a lehető legjobbat? És egyáltalán: van-e szerepe a művészetnek egy
művészet ( jelen esetben a színház) nélküli világban?
A Dollár Papa Gyermekei társulat Ördög Tamás rendezte kisfilmje, a
Torkig számos, a felsoroltakkal kapcsolatos tabutémát feszeget. Mindezt egy
Zoom-interjúba tömörítve, amelyben
az önmagát, vagyis a végletekig nyugodt
sajtómunkást alakító Szemere Katalin
kizökkenthetetlen riporterként faggatja
a kamera másik végén a száradó ruhák,
játékok és gyerekholmik közé szorult,
a hátteret némileg ellensúlyozandó dívának öltözött, ám az önkontrollt fokozatosan levetkőző Kiss-Végh Emőkét, a
társulat színésznőjét.
A kezdeti szituáció tehát hétköznapian banális: ami ettől eltér, az a sematikus
kérdések nyomán kibontakozó, a remek
szövegkönyv szolgáltatta váratlan helyzet, amely kendőzetlenül mutatja meg a
mindennapok jóval kellemetlenebb, kevésbé illendő arcát.

Mert mi van akkor, ha az interjúalany egy idő után már nem tud – mert,
mondjuk úgy, nincs abban a mentális
állapotban – jól nevelten és higgadtan
válaszolni? Amikor arról számol be, hogy
azt tervezi, inkább eljátssza majd „az
őrültet”, csak, hogy a gyámügy „pár nap
ra” tehermentesítse őt az anyai teendők
alól. És persze azt sem hallgatja el, hogy
időnként érzelemmentes szexpartikról
ábrándozik, ahová váratlanul betoppan
egy felfegyverzett terrorista. A kérdés
csupán az, hogy akarunk-e szembesülni
az ilyesfajta őszinteséggel.

elegünk van
a magányból
A válasz jobbára borítékolható: ha
lehet, inkább eltartjuk magunktól a felmerülő kétségeket, mintsem hogy szembesüljünk, vagy rosszabb esetben szembesítsenek velük. Mégis, ki meri bevallani, hogy az utóbbi időben konkrétan az
őrület szélére került? És van-e (lehet-e)
felelőssége annak, aki akaratlanul is végigasszisztálja mások ilyetén kitárulkozását?
Felettébb kínos kérdések, amelyeket
a Torkig című kisfilm felvet, miközben
végignézzük, hogyan válik – a roncsolt
képi és hangeffekteknek köszönhetően
– a gondosan kisminkelt, kezdetben
csupán enerváltnak tűnő színésznő egyre zavartabb, szélsőséges, kvázi ördögi
jelenséggé. Akit az időközben pszichiáterré avanzsáló médiamunkás próbál a
kamerák előtt nyugtatni. Harmincnyolc
percen át pergő képekbe tömörített groteszk látlelet mindannyiunk közös elmúlt egy évéről. Ha becsukjuk a szemünket, akkor is látjuk.
Gáspár S. Anna
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KIÁLLÍTÁS A 2B GALÉRIÁBAN

FELMELEGÍTENI A BEFAGYOTT
KÖZKUTAT
Ha hazaérünk, felkapcsoljuk a villanyt, melegebbre állítjuk a fűtést. Meleg vízzel
zuhanyozunk a fürdőszobában, meleg vízzel mosogatunk
a konyhában. De mi van akkor, ha valakinek mindez nem adatik meg?

Fotó: Déri Miklós

Mennyire rajzolja át a hiány, az állandó
költözéssel, kilakoltatással, a lakóépületek bontásával együtt járó átmenetiség a
szegregátumokban élők életét és világképét? – teszi fel a kérdést a „kutatás alapú, társadalmilag elkötelezett művészeti
projekt” ismertető szövege. A kiállítás a
mainstream média által jobbára inaktívként bemutatott rétegeket új, ismeretlen
oldalról mutatja meg: a szükség a hiedelmekkel ellentétben sokszor igen tevékennyé és kreatívvá teszi őket.
„Kösd be az áramot, és lépj be a közlakótérbe! Ha sikerült, menj a konyhába,
és indíts el egy mosást” – ez csak egy a
2B lecsupaszított, „ipari” tereinek falra
ragasztott instrukciói közül, amelyeket
követve kipróbálhatjuk, mit jelent közművek hiányában a tüzelő beszerzése,
a rossz minőségű lakóterek folyamatos
karbantartása, a gyakori falfestés vagy a
vízhordás, amely naponta több órát is
elvesz az ember életéből. Ebben a helyzetben számos egyéni és közösségi, az
adott körülményekhez kreatívan alkalmazkodó megoldás születik nap mint
nap. A közszolgáltatási hiányosságok a

a mainstream
média által jobbára
inaktívként bemutatott
rétegeket új,
ismeretlen oldalról
mutatja meg: a szükség
a hiedelmekkel
ellentétben sokszor
igen tevékennyé és
kreatívvá teszi őket
használati tárgyakat pluszfunkciókkal
is ellátják: így lesz például a babakocsi
vízhordási eszköz, a babakád az egész
család számára fürdési és mosási kellék. A már nem háztartási eszközökből
és különféle tárgyakból pedig a rossz
minőségű bérlakásokban leromló berendezésekre utaló közösségi „szobor”,
amely tavaly nyáron a helyi lakóközösség bevonásával épült, bár a kiállításon
csupán fotón szerepel.

A 2B Galériában látható kiállítás egy
konkrét magyarországi területre koncentrálva, az ott élők bevonásával vizsgálta meg a közművesítés hiányából és
a káros környezeti tényezőkből adódó
életkörülményeket. A PAD – Hétköznapi
hiánycikkek című projekthez kapcsolódó
tárlat célja, hogy az eltérő tér- és időtapasztalatok megjelenítésével felhívja a
figyelmet a rendszerszintű lakhatási és
lakókörnyezeti problémákra.
Az egyik helyiségben látható az a
mindennapos, láthatatlan többletmunkát megjelenítő videóinstalláció, amely
a vezetékes vízzel nem rendelkező családok életében a vízhordáshoz kapcsolódik. A lelassított videó hossza azt az
időtartamot öleli fel, amire ahhoz van
szükség, hogy egy kádnyi vizet behordjunk és felmelegítsünk. Ha bajban lennénk, hogy mindez pontosan mit is jelent: egy olyan háztartásban, ahol nincs
vezetékes víz, egy fő megközelítőleg
harminc liter vizet használ. Ha a lakástól százötven méterre van közkút, akkor
ennek a mennyiségnek a behordása egy
tízliteres vödörrel három kör, ami minimum huszonöt percet vesz igénybe.
Egy négyfős háztartás esetén minderre napi közel két óra megy el, amihez
a víz melegítési ideje is hozzáadódik.
A mosáshoz, fürdéshez a tűzhelyen kell
melegíteni a vizet, ami akár egyórás előkészületet is jelenthet folyamatos áramvagy gázhasználattal. És akkor még nem
említettük, hogy a közkút télen néha
befagy, így azt is melegíteni kell. A kiállítótérben ezt szintén videóinstalláció mutatja meg, amely május elején a
Ráday utcában élőben is látható volt.
Performance, amely a szegregátumban
élőknek a mindennapok valósága.
Gáspár S. Anna
PAD – Hétköznapi hiánycikkek; a kiállítás
a Ráday utca 47. alatt látható május végéig.
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KÚL KOREA

DOKUMENTUMFILM

ILYEN NINCS,
ÉS MÉGIS VAN
Az észak-koreai diktátor féltestvére, Kim Dzsongnam elleni
merénylet története bármelyik kémfilmmel felveszi a versenyt.
Kúl Korea rovatunkban most a másik,
egyáltalán nem kúl Koreáról (a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról,
vagyis Észak-Koreáról) szólunk egy kivételesen erős dokumentumfilm erejéig.
A Magyarhangya nevű forgalmazónak
ez a második olyan egész estés dokumentumfilmje, amely az elszigetelt
kommunista diktatúrába kalauzol: az
itthon 2018-ban debütált Kim Dzsongil
bemutatja (The Lovers & the Despot, 2016)
az észak-koreai ügynökök által elrabolt,
ünnepelt dél-koreai filmrendező, Shin
Sang-ok és felesége kalandos életét vette szemügyre, most pedig a jelenlegi

észak-koreai diktátor féltestvére, Kim
Dzsongnam meggyilkolásának krónikáját meséli el A kivégzőosztag (Assassins,
2020). Az amerikai Ryan White remekbe szabott dokumentumfilmje, amely
az ínséges online időkben a Távmozin
(film.artmozi.hu) volt látható, mára az
újra megnyitott Toldiba is eljutott.
A nemzetközi politikát és a kelet-ázsiai eseményeket figyelemmel kísérő
nézőknek a híradásokból talán még derenghet, hogy 2017-ben a Kuala Lumpur-i reptéren fényes nappal, a biztonsági kamerák kereszttüzében végezték
ki Kim Dzsongil legidősebb fiát, Kim

Dzsongnamot, méghozzá nem is akármilyen módon: nem egy, hanem egymás
után két fiatal ázsiai nő kente be az arcát
VX idegméreggel – rendkívüli műgonddal, teszem hozzá sietve. Kim Dzsongnam egykor az észak-koreai rezsim
trónörökösének számított, de 2001-ben
lebukott, amikor hamis papírokkal próbált eljutni a tokiói Disneylandbe: ez a
kínos fiaskó elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy kiessen a pikszisből. Ekkortól
kezdve került fokozatosan képbe Kim
Dzsongil legkisebb fia, Kim Dzsongun,
aki a népmeséknek megfelelően végül
vitte (és viszi a mai napig) az egész „királyságot”. Mindez fontos háttérinformáció, ugyanakkor nem ez áll A kivégzőosztag középpontjában, hanem a két
fiatal elkövető, az indonéz Siti Aisyah és a
„LOL” feliratú fehér pólóban gyilkoló vietnami Doan Thi Huong elő- és utóélete.
Ryan White rendező nagyon is tisztában van azzal, milyen erős az alapanyag,
ezért egy csavaros thriller dramaturgiáját viszi végig nagy tehetséggel, kiélvezve a nézővel folytatott játékot. Az elején
hidegvérű, profi gyilkosoknak beállított
nők elmesélik a nehezen hihető beszervezésük és a hosszadalmas felkészítésük
hátterét, miközben családtagok, újságírók és védőügyvédek is hozzáteszik a
maguk kapcsolódó információmorzsáit.
Ezután végigkísérjük a halálbüntetést
kilátásba helyező büntetőper folyamatát,
és képet kapunk a háttérben zajló, feszült
diplomáciai egyezkedésről is. Lenyűgöző hullámvasútélmény a megtörtént
események oknyomozós felgöngyölítése, ugyanis ilyen sztorit még a legagyafúrtabb hollywoodi forgatókönyvírók
sem tudnának kitalálni – sőt, valószínűleg ingerülten hajítanák az óceánba
a billentyűzetüket az észak-koreai titkosszolgálat démoni zsenialitása láttán.
Hogy miféle ördögien kreatív alapötlettel álltak elő az észak-koreaiak, az a film
élmény csorbítatlansága végett maradjon titok. Mindenesetre túlbiztosították
magukat Kim Dzsongun emberei: egy
helyett egyszerre két nő képzése zajlott
párhuzamosan, anélkül, hogy az elkövetők tudtak volna egymás létezéséről.
White mozijának nagyon is valós, mégis kafkaian szürreális története azoknak
is lebilincselő lesz, akiket hidegen hagy
a nemzetközi kapcsolatok és a válogatott geopolitikai furmánykodás témája:
A kivégzőosztag egyszerre mesél gyermeki naivitásról, könyörtelen titkosszolgálati manipulációról és a következmények
nélküli tökéletes bűntényről.
Teszár Dávid
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GASZTRO

KOMPOSZTORSZÁG
Mi legfontosabb a borban? Túl a szeszen,
ami legális drog? Hát az egyensúly. Hogy
a korty szépen csendüljön, mint a hangvilla, az alkohol és a sav, esetleg a csersav vagy az édesség egyensúlyban legyen
benne; ha ehhez sűrűbb szövet, térmélységet idéző struktúra, az ásványosság
bioárama, komplex aromák és intenzív
illatkép társul és mindez könnyed harmóniában zeng, akkor szép, fineszes,
nagy egy bor. Ezúttal egy bortársaságos fehérrel kezdjük; mindig olyan bort
ajánlunk, ami könnyen elérhető Franzstadtban.

Dr. Bürklin-Wolf
Riesling 2020, 5450 Ft
Érdemes amúgy megjegyezni, hogy a
rizling az a rajnai rizlinget jelenti, az
olaszrizlingnek semmi köze hozzá, nem
is rokonok, és bár ma már csodákat
préselnek az olaszból is, az nem olyan
nagy fajta, mint a rajnai, mert érés közben könnyen veszti a savait, ami pedig
a formát, a szerkezetet adja a bornak.

A rajnai afféle teuton keménységgel tűri
a hideget, és érés közben nem veszíti el
a savait, valamint a fröccstől az aszúig
mindent lehet belőle bűvölni.
Intenzív, friss illat, körte? A körtefa
egy rét mellett áll, az úton ananászcukrot
árusító cukorkaárus triciklizik el, a réten
gyöngyvirág és száradó szalmaszál is
hangicsál, a kerek kortyban halvány, cukorkás-barackkompótos édesérzet, halvány ásvány, nem túl mély és komplex,
kellemes bor markáns savtérképpel.
Kompótos édesérzetről szóltunk…
pedig Kompország a kompót helyett
a komposztot választotta, kikötöttünk
a keleti parton, a Szent István-i verzió
most nem (sem) jött össze, és már nem
lesz legközelebb. Az igénytelenség és a
provincializmus több évszázados kultúrájában szocializálódott, infantilizált
alattvalóknak, akikből azért akad itt pár,
nincs hiányérzetük, és mindent bevesznek, amit világosan megmondanak nekik felülről. Nincs egyensúly a magyar
társadalomban, sose volt, túlteng a vízfej felül, túl széles a hárommillió koldus

FOTÓZD LE A KLÍMAVÁLTOZÁST
FERENCVÁROSBAN, ÉS NYERJ!
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!

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. MÁJUS 31., 12:00
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: ZOLDFERENCVAROS.HU/HIREK
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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rétege alul, túl vékony a közép középen,
olyan tehát az egész cucc, mint egy rossz
bor: savtúltengéses, vékony, ízetlen és büdös lőre, lefolyóba vele.

Tesco Finest Campo de Borja
Tempranillo – 13,5%
750 ml, 1299 Ft
Inkább igyunk egy egyszerű kis spanyol
tempranillót. Ez a tempranilló afféle csavardugós cucc, ami nem negatív:
a csavardugó jól zár, nem penészedik,
és könnyű kitekerni a palack nyakát,
majd visszatekerni; tessék megpróbálni visszagyömöszölni egy parafa vagy
műanyag dugót az üvegbe, többnyire
Mr. Beant idézi a kilátástalan küzdelem.
Érett illat, cseresznyés és érett kékszőlős-szilvás emlékfoszlányok, málnás
felhang, viszonylag magas sav és csöppet
csípős szesz, jó szövet. Jó balanszú, kulturált indusztriális, profi borocska halvány
tanninnal és vörösborédességgel, magát
szerényen tésztaételekhez ajánlja, de jó
grillbor is.
Tompa Imre

GASZTRO

fel (Pesti Hírlap, 1933/11/5), aki 21 évig
volt ferencvárosi polgár. Már a Belvárosban lakik, de visszajár a Franzstadtba. Siralmas állapotokat talál a legendás kocsmában. Vendég alig, a válság a
vendéglőket is ellehetetlenítette. A ház
megsüllyedt, két bánatos zenész mu-

A kép forrása: Fortepan / Gödér Hajnal

A leghíresebb régi ferencvárosi kocsma – Krúdy 1927-es remekművének
köszönhetően – minden bizonnyal az
egykori Arabs szürke. Előtte talán szagos, virágos fergeteg borította a fák
lombos fejét és ezer fehér virág, hiszen
az Üllői úton működött. A 81-es szám

a Kortársban közli nyomozásának eredményét. Fogalma sincs, hol állt a Szürke.
Kimegy a Fradi-meccsre, ott persze tudják a B közép drukkerei: Üllői és Viola
sarok. Ám ott már kocsmát nem talál.
„A Viola utca sarkán azonban vadonatúj OTP-házak állnak. 1956 után eltűnt a
régi, rozzant Üllői út.” Egy Bokréta utcai öreg szabótól megtudja, a régi tulajt
Király Pálnak hívták, az 1924-es párizsi
olimpia maratonibajnoka (valójában
csak résztvevője, sokszoros magyar bajnok), aki a Frühlingerektől vette át a
helyet (ők két házat vásároltak a bevételből). Fülöp bemegy a közeli, Tűzoltó
nevű csehóba, ahol kiderül, Király még
a harmincas években eladta a Szürkét
bizonyos Perichnének, aki újra aranybányát csinált belőle. A nő a háború után
a napfényes Itáliába tette át székhelyét.
Végül az író még az egykori kocsmárost
is megleli, aki éppen a Corvin étteremben dolgozik (vélhetően pincérként).
„Király Pali bácsi zömök, deresedő, de
máig kitűnő kondícióban levő ember.
Kék szemében megcsillan valami, mikor
Móriczról hall.”
A kép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

SZIVAROK AZ ARABS
SZÜRKÉNÉL

A kép bal szélén az Arabs szürke az 1956-os harcok után

alatt, a Viola utca sarkán. Már a 19. század elején létezett, Szürke Lónak is hívták, és úgynevezett „beszálló fogadó”
volt, ide álltak be a vidéki vásárosok a
szekereikkel. A vendéglátóipari egység
későbbi sorsáról Krúdy tudósít: festett
cégérében egy simli (ló) és egy cigány
volt, legfőbb vendégei pedig klinikai
szolgák, lócsiszárok, fiákeresek és hullaszállítók voltak (közel volt a törvényszéki hullaház). A kocsmában szinte csak
lovakról lehetett beszélgetni – a tulaj is
bérkocsisként kereste a kenyerét, míg
le nem fagyott a füle. A Budapesti Krúdy-kalauz még azt is tudja, hogy Gyula
második apósa ferencvárosi temetkezési vállalkozó volt, Krúdyék laktak is
nála rövid ideig a Ferenc körúton 1919ben. De Krúdy már jóval hamarabb járt
az Arabs szürkében, hiszen Cholnoky
Viktor (a Kinizsi utca híres lakója) itt
alapította 1900-ban a Titánok asztaltársaságát, amelynek „Hosszú” (a majd’ két
méter magas K. Gy. beceneve) is tag ja
volt.
Gyula úr 1933. május 12-én elhalálozik, pár hónappal később az Arabs szürkét kollégája, Móricz Zsigmond keresi

zsikál az egyik teremben. A kocsmáros
elmeséli, még megvan Savanyó Jóska, a
hírhedt betyár törzsasztala. „Mikor én
ezt átvettem − mondja a csapláros, mai
nevén étterem-tulajdonos –, akkor még
a konyha olyan volt, mint egy parasztkonyha (…) Itt volt mögötte a régi vágóhíd. A csatornái ma is megvannak még.
Útszéli csapszék, igazi alföldi csárda
volt ez hajdan (…) Az az egy szerencse,
hogy még van kétszázötven hektoliter borom − mondta. − Míg abban tart,
addig élek, akkor becsukom a boltot és
elmegyek a többi után, sétálni... Öt év
előtt tizennyolcezer pengővel jöttem
bele, ma semmim sincs, csak a pincében
a borom. Ma egy ebédet sem adtam el.”

festett cégérében
egy simli (ló) és
egy cigány volt
Huszonhét évvel később egy újabb
író ered az Arabs szürke nyomába. Fülöp János, több elfeledett regény és a
feledhetetlen Bors televíziós sorozat
forgatókönyvének szerzője. 1960-ban
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Az Üllői út 81. a hatvanas évek elején

Minden dicsőség elmúlik. Miért éppen az Arabs szürke lenne kivétel? Fülöp
viszont 1960-ban ennél sokkal optimistábban zárja riportját: „Még bementem
érdeklődni a IX. kerületi Vendéglátóipari
Vállalathoz. A mai Ferencvárosban 7 nagy
és 3 kisebb étterem, 1 népbüfé, 2 bistro,
24 italbolt és 3 borkóstoló működik. Az
idén az első negyedévi forgalom 13 és fél
százalékkal múlta felül a tavalyit.”
Cserna-Szabó András

2021. MÁJUS

28

FRADIKA

BAJNOK A FRADI

HARMINCKÉTSZER A CSÚCSON

A harmadik, 1903-as bajnokságban
nyolc gárda indult, és a hazai meccseiket a Soroksári úton vívó 9. kerületiek
két ponttal előzték meg a kétszeres
győztes Budapesti Torna Clubot (BTC).
A következő évben azzal nyert az MTK,
hogy a szövetség elfogadta az óvásukat
egy játékos jogosulatlan szereplése miatt, a zöldekét nem. 1905-ben viszont az
FTC-nek kedvezett az MLSZ döntése
egy vesztegetési ügyben, így jobb gól
arányával újra bajnok lett.
Az első őszi–tavaszi rendszerű sorozatban (1906–07) két ponttal előzte
meg a későbbi klublegendát, Schlosser
Imrét is felvonultató csapat a Magyar
Atlétikai Clubot (MAC) és az MTK-t.
Utóbbi ugyan visszavágott a következő
évadban, de 1908–09-ben beindult a
zöld-fehér henger, és máig megismételhetetlen szériát produkált az FTC:
zsinórban ötször végzett az élen. Az
1910 májusában zárult bajnokságban rekordközönség, 14 300 néző előtt múlta
felül az MTK-t, 1911 februárjában pedig
felavatták az Üllői úti pályát.

Három nem hivatalos féléves bajnokság után 1917–25 között tarolt az
MTK, kilencszer végzett az élen. Addigra
összeállt az a Fradi, amely ezt követően egymás után háromszor lett bajnok,
1926-tól már profi csapatként, Ferencváros FC néven. 1928-ban érték el az első
nagy nemzetközi sikerüket a zöld-fehérek, elhódították a Közép-európai Kupát
(KK). Bár 1929 tavaszán a második helyre
szorultak, nyáron máig emlegetett sikert arattak: Uruguayban 3:2-re megverték a kétszeres olimpiai bajnok, egy év
múlva világbajnok válogatottat.

a 2004-es címnél
senki nem sejtette,
hogy 2016-ig kell
várni a következőre
Szintén örökké emlékezetes marad
a 22 meccsen 105 rúgott góllal kivívott
1931–32-es elsőség, amit százszázalékos
teljesítménnyel szerzett meg a gárda –

Fotó: Kovács Gyula (MTI Fotóarchívum)

Albert Flórián kapura lő, balra Kiss János a Ferencváros–Egri Dózsa bajnoki
labdarúgó-mérkőzésen (1969. április 30., Népstadion)

A 119. magyar labdarúgó-bajnokságban a Ferencváros 32. címét nyerte
meg. A zöld-fehérek sikersorozata 1903-ban kezdődött, aztán több
nagy korszaka is volt az FTC-nek, a legutóbbi 2018 óta íródik.
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ilyenre azóta sem volt példa a magyar
élvonalban. Az évtized végéig még háromszor lett aranyérmes a Ferencváros,
majd az 1939–40-es siker után duplázott – mind az öt diadalnak és az újabb
KK-győzelemnek egyik főszereplője volt
Sárosi György. Az 1948–49-es sorozat
végén a szurkolók a bajnoki címnek és a
30 mérkőzésen összehozott 140 gólnak is
örülhettek, amelyből Deák Ferenc 59-et
szerzett. 1950-ben aztán közbeszólt a politika: ÉDOSZ-ra változtatták a klub nevét (később Kinizsire), a színét piros-fehérre, legjobbjait pedig hamarosan más
klubokba kényszerítették.
A hatvanas évekig kellett várni egy
újabb nagy Fradira. 1962–63-ban lett
ismét bajnok a nevét és színét 1956-ban
visszakapó Ferencváros, majd 1964-ben
újra. Egy évre rá megnyerte a Vásárvárosok Kupáját, máig ez a magyar klubfutball legnagyobb nemzetközi sikere.
1967-ben Albert Flórián megkapta az
Aranylabdát, a csapat pedig ekkor és
1968-ban is aranyéremmel zárt. Egy szezonnal a KEK-döntő után, 1975–76-ban
végzett újra az élen a Fradi, immár Nyilasi Tiborral a soraiban, csakúgy, mint
1980–81-ben.
Eltelt több mint tíz esztendő, mire
1992-ben ismét Nyilasi vezette a csúcsra az FTC-t, de már edzőként. Az évtized
közepén újfent duplázott a Ferencváros
(Novák Dezsővel a kispadon), és 1995ben bejutott a BL csoportkörébe is. Az új
évezred Fradi-arannyal kezdődött, majd
a 2004-es címnél senki nem sejtette,
hogy 2016-ig kell várni a következőre.
Ez már a modern Ferencváros korszaka, külföldi edzőkkel és játékosokkal.
Először a német Thomas Doll-lal nyert,
majd az ukrán Szerhij Rebrov irányításával zsinórban háromszor lett bajnok a
csapat, beállítva az 1920-as évek rekordját, és utóbbival tavalyelőtt az Európa-liga, tavaly a BL csoportkörébe verekedte
be magát az FTC.
Jövőre meglesz a 33. arany?
Margay Sándor
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TOVÁBBRA SINCS „SZERVEZETT SZURKOLÁS”

ÉS AKKOR ÚJABB
KÁRTYA KELL
A MECCSRE
Vannak olyan ragályok, amiktől nem lehet
megszabadulni. A minap még azon elmélkedtünk,
milyen csodálatos lesz újra meccsre menni, vagyis
járni, mert azt úgy szokták. Meccsre járni, nem
fotelszurkolónak lenni. Aztán hamar kiderült, hogy
ehhez már nemcsak Kubatov vénaszkenneres kártyája
kell mostantól, hanem egy postán kapott lapocska is.

indult. A kormányzati propaganda hetek óta a beoltottak lázas számolásával
van elfoglalva; erre jött Kubatov a Mezőkövesd-meccs előtt egy remekbe szabott, láthatóan milliméterre kiszámolt,
vidám, meccsre hívó videóval, idézünk
belőle.
„Amint megvan a 4 millió beoltott,
együtt szurkolhatunk szombaton! A jegy
értékesítés már megkezdődött. Ne feledjük azonban, hogy ez csakis azoknak
köszönhető, akik már több mint egy éve
éjt nappallá téve dolgoznak értünk a koronavírus elleni küzdelemben. Ők azok,
akik a frontvonalban harcolnak, akik
munkájukkal lehetőséget teremtettek
arra, hogy napokon belül újabb lépéssel közelebb kerüljünk a régi életünkhöz. Egészségügyi dolgozók, katonák,
rendőrök, egészségügyi adminisztrációs
munkatársak és még sokan mások, akiknek hála ismét visszatérhetünk majd a
lelátókra szurkolni.”

Fotó: Déri Miklós

nem kapta meg
mindenki, ezért van
meccsre nem járás

Az úgynevezett „védettségi igazolvány”
(immunity certificate).
Ne kérdezze senki, milyen hatóság
állította ki ezt a certifikátot. Az nem derül ki. Ez a kártya mostantól társadalmi
lehetőségeink, jogosultságaink körét határozza meg NER-honban. Ha valakinek
eszébe jutna – persze csak jogi értelemben – lázadni, akkor nem túl derűs a
helyzet: az Alkotmánybíróság Kubatov
tenyérlenyomat/vénaszkenner/tapimasina ügyében több mint fél évtizede
nem tudott döntést hozni. A személyes
adattal való játszadozások tárháza
újabb kártyával bővül. Van kártya, nincs
kártya. Van meccs, nincs meccs.
Mivel Magyarország szerencsés ország, és a ferencvárosi polgárok még

szerencsésebbek, szorgalmas szurkolók
lévén, mindenféle zöld kártya birtokában, komolyan felmerült, hogy mérkőzésre látogatunk. Kedvünket szegte
azonban, hogy a „Tábor” kijelentette:
a bajnokság hátralévő meccsein nincs
szervezett szurkolás. Így aztán Tokmac
két góljának főleg a láthatóan nagy bajnokavató VIP-partit rendező klubvezetés és a fájóan gyér lelátó örülhetett.
A propagandasajtónak nem szóltak, így
volt olyan újság, amely csodálatos hangulatról „számolt be” a leginkább nagyon csendes meccsről szólva.
A friss bajnokhoz hangulatilag teljesen méltatlan mérkőzés egyébként az
egy ideje igen aktív politikai kampányt
folytató FTC-elnök lelkes felvezetésével

Hát nem csodálatos? Furcsamód ennek a nagy csábításnak tett keresztbe
az újabb „kártyaügy”. Az egyiket, Kubatov vénaszkennerét, nem akarta senki,
azért is volt éveken át tartó bojkott, azaz
meccsre nem járás, tüntetések, perek. Az
Alkotmánybíróság a mai napig nem tudta eldönteni, hogy jogszerű-e a biometrikus azonosítás. A másikat, a védettségi
igazolványt, meg még nem kapta meg
mindenki, ezért van meccsre nem járás.
Szolidaritás. Valahogy mindig kiegyenesednek azért a dolgok, addig is mindenki nézze meg a pénztárcáját, hány kártya lapul benne. Beoltatta-e magát – nagyon helyesen – és odaadta-e személyes
adatait és tenyérlenyomatát? Mindezt
egy meccsért, meg úgy az egyéb társasági tettekért.
Fociügyben most már azért kell izgulnunk az Újpest ellen – micsoda véletlen! – megnyert bajnoki cím után, hogy
milyen ellenfeleket kapunk a Bajnokok
Ligája selejtezőiben. Kivel kezdünk a
nyáron? Marad-e a kispadon a sikerkovács Rebrov? Talán ez utóbbi ígérkezik
a legizgalmasabb kérdésnek a következő
hetekben; aztán meglátjuk, milyen lesz
a korona utáni (vagyis leginkább közbeni) focivilág. Úgy egyáltalán, mindenféle
kártyákkal.
„Bakócz Tamás”
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TÉVÉ HELYETT

FERENCVÁROSI SAKKÉLET MA
Valaha a 9. kerületi sakkvilág meghatározó szereplője volt a Ferencvárosi
TC. Az egyesület sakkszakosztályának
története 1950-ben kezdődött, ám csak
1982-ig tartott. Az országos és a budapesti csapatbajnokságokban is igyekeztek vitézkedni, bár az előbbi I. osztályában játszva csak a kiesés elkerülése
lehetett a reális céljuk.
Az OB I-ben a leg jobb eredményük
az 1969. évi 5. hely volt. Az OB II-ben
háromszor is (1968, 1973 és 1976) bajnoki címet nyertek. Végül 1982-ben az
OB II-es 11. helyezés lett a hattyúdaluk.
Három évtizedes történetük legnevesebb sakkozói Sándor Béla, Katzenbeck
Károly, Pintér József, Flesch János, Portisch Ferenc és Polgár István voltak. Az
1970-es évek második felében magam is
játszhattam a Fradi-klubházban egyéni versenyen. Ennek különlegessége
volt, hogy közben nézhettük a focisták
edzéseit, ahogy az is, hogy a Budapesti
Honvéd rendezte. Ugyanebben az időben sakkvezetőként is találkozhattam a
9. kerület sakkéletével. Először a buda-

pesti csapatbajnokság egyesbírójaként
ismerkedhettem meg a Fradi tartalékcsapatának vezetőjével és játékosaival,
később az egyik Katzenbeck-emlékverseny versenybírója lehettem.

2014-ben pedig a
Kosztolányi Dezső
iskola bekapcsolódott
a Polgár Judit
fémjelezte Sakkpalota
Programba
Nagy hagyomány volt az éves rendezésű fővárosi, felszabadulási csapatés villámverseny az akkori Marx Károly
egyetem aulájában. 1975 és 1979 között
négyszer is rendezője és versenybírója lehettem ez utóbbi versenynek. Ez
a közel négyszáz fős ünnepi rendezvény mindig látványosra és emlékezetesre sikerült. Az 1980-as években

fővárosi sakkvezetőként tapasztalhattam a megszűnt Fradi-sakkszakosztály
feltámasztására irányuló törekvéseket.
Babos László, Valis János és több régi,
elkötelezett zöld-fehér játékos igyekezett, ám próbálkozásaik végül nem jártak sikerrel.
Napjainkban jószerivel csak pislákol a
kerületben a szervezett sakkélet. A pénz
ügyőrök a 2019/20. évi országos csapatbajnokság első osztályában Morihana
Pénzügyőr SE néven indultak, és a NAV
Haller utcai igazgatóságán fogadták a
vendégcsapatokat. Szereplésük jónak
volt mondható, az 5. helyen végeztek.
A koronavírusos idők előtt egy-két mű
velődési intézményben, nyugdíjasklub
ban találkozhattunk sakkozással és sakk
rendezvénnyel. Néhány kerületi iskolában működik sakkszakkör, 2014-ben
pedig a Kosztolányi Dezső iskola bekapcsolódott a Polgár Judit fémjelezte
Sakkpalota Programba.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
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Világos: király g1, vezér d4, huszár c2
Sötét: király c1, bástya a1 és e1, futó f1,
gyalogok a2, e2, g2
Feladat: világos indul, és a második
lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Áprilisi feladványunk megoldása:
1. B e3

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
Saját részre keresek eladó lakást. Köszönöm.
0620/312-4900
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
Előző számunk megfejtése: KELETI MÁRTON

2021. MÁJUS

A Sonova AG leányvállalataként a
Geers Halláscentrumok elkötelezett ügyfelei, kollégái, üzleti
partnerei és környezete iránt. Az
innovatív, magas színvonalú és
felhasználóbarát
készülékek
biztosítása mellett ügyfelei
igényeinek kielégítése és környezetünk védelme is kiemelt
szempont számára.

2021. május 13-án hivatalosan
is megnyitotta kapuit ügyfelei
számára a Geers Halláscentrumok üzlete az újonnan átadott
Duna Medical Centerben.
A Geers Halláscentrumok és a
Duna Medical Center partneri
kapcsolata hosszú évekkel
ezelőttre nyúlik vissza: a korábbi épület első bérlői között jelent meg
a cég, és nem volt kérdés, hogy az új, önálló kórházépületbe is
követi őket. A Duna Medical Center immár 6. éve a magyarországi
magán-egészségügyi ellátás egyik legjobban felszerelt központja, ahol
járóbeteg-rendelés, kórházi ellátás és diagnosztika egyaránt zajlik.
Bár a hallásgondozás az építkezés miatt pár hónapig szünetelt, megérte a várakozás: az új
halláscentrum méltó képviselője a modern, korszerű, kiemelkedően felszerelt intézménynek, és jól illeszkedik a kórház
koncepciójába.

Az új audiológus kolléga évtizedes
tapasztalatával, elhivatott hozzáállásával
professzionális és magas színvonalú
ellátást nyújt a betérő régi és új ügyfelek
számára.
Az igényesen kialakított üzlet könnyen
megtalálható, a főbejárattól rögtön
balra, a földszinten.

Sponga Kata, audiológus

Ingyenes hallásvizsgálattal, szakmai tanácsadással, széles hallókészülék-választékkal, kiegészítő termékekkel (elem, tisztítószer),
hallókészülék-karbantartással várják az érdeklődőket.

Bejelentkezés INGYENES hallásvizsgálatra: 06 30 689 7880
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5. Duna Medical Center, földszint

Prémium márkák outlet üzlete a Gyáli út 38. földszintjén.
Esztétikai hibás, javított és kiállítási darabok kedvező
áron, nagy választékban.

Vásárolj outlet üzletünkben,
és váltsd be az ajándék
kuponok egyikét!
A kuponok beválthatók: 2021. június 1–30. között.
Egy vásárlásnál csak egy kupon érvényesíthető.

Nyitvatartás
hétfő–péntek
10-től 17 óráig
+36 30 486 2303

AJÁNDÉK

AJÁNDÉK

AJÁNDÉK

Evido Gocce
mosogatószer-adagoló

Evido Smart
csaptelep

Ritter Orbis
szeletelő

40 000 forint
vásárlás felett

60 000 forint
vásárlás felett

100 000 forint
vásárlás felett

KONZULTÁCIÓ
A KÍNAI EGYETEMRŐL
KONZULTÁCIÓ
A KÍNAI EGYETEMRŐL

ÜZENJÜNK
ÜZENJÜNK
PEKINGNEK!

PEKINGNEK!
ÜZENJÜNK
FERENCVÁROS
KONZULTÁCIÓ
2021. JÚNIUS
4–13.
A KÍNAI EGYETEMRŐL

A Fővárosi Önkormányzat és a Ferencvárosi Önkormányzat az
aHANG közreműködésével véleménykérő konzultációt szervez
a Fudan Egyetem Budapestre tervezett beruházásáról.
Szavazatait ön is leadhatja online vagy személyesen a
fővárosban felállított szavazatgyűjtő pontokon.
Részletek: ahang.hu/fudan

PEKINGNEK!

FŐVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

FERENCVÁROS
FERENCVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

FERENCVÁROS

AHANG
PORTÁL

