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Színes matricákkal
jelezheti, kéri-e a 9 magazin
papírváltozatát

A TARTALOMBÓL

SELYEMÚT

10

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.

Ahogy a tolmács látja
Kínát: nem csak a nyelvüket érti.

Aki a kék matricát ragasztja ki, annak továbbra is a
postaládájába dobjuk a lapot.

12

ELŐVÁLASZTÁS
Demeter Márta nagyon
aktív párbeszédet szeretne.

A zöld matricások számára elektronikus formában, az
e-mail-címükre juttatjuk el a 9 aktuális számát; ehhez a
9magazin.hu/feliratkozás címen kell jelentkezni.

KÁCSOR

21

Ha elektronikusan és nyomtatott formában is szeretné
megkapni a lapot, ragassza ki egyidejűleg a kék és a zöld
matricát is!

Amiért a Mester utca
neve is megváltozhatna.

Aki nem kívánja, hogy bedobjuk neki az újságot, a fekete
matricát ragaszthatja fel.

BRIGHTON

22

Ezután 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.

Ha valaki érzi a háta
mögött, hogy sietsz,
akkor félreáll.

GASZTRO

31

Kérjük, ha elektronikusan szeretné megkapni az újságot, ne
felejtsen el jelentkezni a 9magazin.hu/feliratkozás
linkre kattintva.

Olykor hűtlen leszek
hozzá, aztán megint
meglátogatom.

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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A SZERK.

PENGHUJ PESTEN
Azt hiszem, a keleti despotizmus egyik
prominens mai menekültje, a Németországban élő orosz remekíró, Viktor Szorokin egyik könyvében olvastam, hogy
a kínai (mandarin) penghuj szó káoszt,
balhét, zűrzavart jelent. Ha Pekingből
nézzük, a pesti penghuj árnyat vet a konfuciánus–taoista–maoista égi harmónia kristályszerkezetére, pont rosszkor,
pont, mikor más problémák is beárnyékolják a Tiltott Város elvtársainak, multicsilliárdos pártkádereinek lelki békéjét. Ilyen a vuhani laborból elszabadult
járvány elmélete, a kínai versenytárssal
szemben keményen fellépő új amerikai adminisztráció, a Tajvan megvédésére kimutatott amerikai és japán (!)
szándék; a Dél-kínai-tengeren a kínai
területi
nyomulásnak
ellentmondó
Fülöp-szigeteki és vietnámi kormányzat. A pesti penghuj egy apró, de a kínai
politika szempontjából mégiscsak súl�lyal, kommunikációs értékkel bíró üzleti történettel indult: a sanghaji Fudan
Egyetem kampuszt létesítene egy európai uniós tagállam fővárosában, mely
ország a nyugati biztonsági szövetség,
az Egyesült Államok vezette NATO katonai szövetségének is tagja. Most hogy
ez mennyiben kémegyetem, vagy csak
marxizmus–leninizmus
(foxi–maxi)
esti kurzus, az egyelőre lényegtelen; a
mesterséges intelligencia kutatásában
tutira jók, orwelliánus társadalmi hasznosításában talán még jobbak. Hibridháborús korunkban az orbáni ország fővárosa, ha életszínvonalban nem is, de
spionászati szempontból elérte a hidegháborús Bécs és Nyugat-Berlin kémközpontságának mértékét – van már orosz
kémbank és GRU-bázis, utóbbi operatív
állománya höttyös hungaristákkal járt
lőgyakorlatozni, és az elmúlt hetek bizonyítják, az itt élő kínaiak sem tekinthetők valamennyien a pekingi Politbürótól teljességgel független vagy akár
disszidens aktoroknak –, szép teljesítmény a NER-től: ha már a nagy turisztikai áttörés nem jött be, akkor legalább a

„kémkedés mint idegenforgalom” hozzon némi hasznot. Shaken, not stirred!
Mint kerületünk polgármestere, Baranyi Krisztina a Parlament előtt felhívta erre a figyelmet, a kínaiak – régi kereskedőnép – úgy adják el a saját „trójai
falovuk” építését a magyar kormányzati
mamelukoknak, hogy azt a mamelukok
fizetnék a közösből, és csak egy nagyjából kétszázmilliárdos hitelkeret az, amit
kínai segítséggel ellophatnak a magyar
adófizetőktől. Amire Karácsony főpolgi
azt mondta ugyanott, hogy „a Fudan-ügy
a Fidesz végső és teljes erkölcsi öngyilkossága”. Orbán kettős hatalomra készül
2022 utánra, mert belátta valószínűleg,
hogy a vele szembeni antipátia-index
meghaladta a kezelhető mértéket, jó lesz
neki a 2006 őszi puccskísérlete utánra
kialakult helyzet: béna kacsa kormány
és a biztos tudás, hogy ő jön majd vissza
a következő körben. Azzal súlyosbítva
a helyzetet, hogy addig is mindent visz,
ami mozdítható, és persze keresné a saját
Medvegyevét is, aki átveszi a hatalmat a
nevében, míg ő parkolópályázik egyet a
„demokratikus” illem nevében. (Vlagyimir Vlagyimirovics receptje mellett más
analógiákat is figyel: Trump január 6-i
Capitolium-ostromát vagy Bibi barátja
vergődését Izraelben, hogy még egy rövid háborút is megért két hét hatalmi továbbmaradás.)

Kínában biztos,
hogy tilos az á
A Hídépítő utca nem volt meghatározó utcája és utcaneve Budapestnek.
Őszintén, soha nem hallottunk róla, míg
át nem neveződött a Kína-bosszantó utcanevek egyikére – Dalai láma út, Ujgur
mártírok útja, Szabad Hongkong út és
Hszie Si-kuang (Xie Shiguang) püspök
útja –, egy „megvetésre sem méltó” gesztus keretében, ahogy a pekingi külügyminisztérium idevonatkozó szakfelada-

tokat ellátó kádere fogalmazott. A kínai
mártír katolikus főpap nevesítése külön
köröm alatti tüske a Fidexnek, hogy a
valóban türk ujgurokról ne is beszéljünk,
olyan, ahogy a „keresztény családi értékek” csimpaszkodtak decemberben a
brüsszeli ereszen. Bírom én a demonstratív micimackózást is, depláne, hogy oly
nyelven olvastam (magyarul), amelyen a
fordítás (Karinthy) egybehangzó szakvélemények szerint jobb az eredetinél
(Milne). Micimackó (Winnie-the-Pooh)
Hszi Csin-ping (Xi Jinping) elnök–császár–pártfőtitkár beceneve, aki pár éve
annyira megmérgelte magát mindezen,
hogy betiltotta az egészet, azaz Kínában
biztos, hogy tilos az á. Hszi (Xi) a Teng
Hsziao-pinget (Deng Xiaoping) követő
kínai káderek körében a legagresszívebb
vezető; ha a hasonló családnevűek közül
kellene választani, akkor Hszi Men-csing
(Xi Menjing), a XVII. századi erotikus
nagyregény, a Szép asszonyok egy gazdag
házban főszereplője számomra jóval rokonszenvesebb figura. Gulyás „őfelsége
személye körüli miniszter” a nagy sikerű
június 5-i tüntetés után visszavonulót fújt,
hogy már a kormány is, bénán, támogatná az erről szóló népszavazást, persze az
időben távol és egy messzi galaxisban.
A pesti penghuj pekingi szemmel érthetetlen, hogyhogy nem az omnipotens
énekel uniszónóban hősi éneket?, pedig
a Fudan ügye az anyagi haszonszerzésen
túl csak arról szól, hogyan tudna magának menekülőutat biztosítani, mielőtt
lecsap rá az új amerikai külpolitika.

A címlapon látható kínai írásjel (不) jelentése: nem.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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KELETI SZÉL

ORBÁN NÉPSZAVAZÁST ÍGÉR ARRÓL, AMIT MÁR ELDÖNTÖTTEK

ÁTTOLTÁK A FUDAN-TÖRVÉNYEKET
A 97 százalékos elutasítottság, a sokezres tüntetés és a miniszterelnök pár
nappal korábbi ígérete ellenére, miszerint lehet erről még népszavazni,
elfogadta az országgyűlés a Fudan Egyetem létrehozásához szükséges
kétharmados törvényeket a parlamenti ülésszak utolsó napján.

Nincs végleges döntés a Fudan Egyetem finanszírozásáról, még a koncepció is alakul – állította a 9 magazinnak Palkovics László miniszter, a Fudan Egyetem és a Déli
Városkapu kormánybiztosa május 20-án. Az interjú (lásd a 6. oldalt) előző lapzártánkat követően készült csak el, hiába kerestük jóval előtte a minisztert.
Palkovics László májusban arról is beszélt, hogy szándékai szerint még egyeztetni fog a kerülettel és a fővárossal is, ám – mint Baranyi Krisztina polgármestertől
megtudtuk – azóta semmilyen megkeresés nem érkezett a minisztérium részéről.
Orbán Viktor a sokezres Fudan-ellenes tüntetést követő kormányinfón szintén
azt mondta: nincs még döntés, lesz népszavazás – amikor elkészültek a tervek –, és
a kormány el fogja fogadni a népakaratot.
Június 15-én ezzel szemben kétharmados törvénybe iktatták, hogy megépül a
kínai egyetem, mégpedig az értékesebb Duna-parti részeken, és ehhez ingyen átadják a Nagyvásárcsarnok felújításra kijelölt műemlék épületeit is. Mindebbe pedig
semmilyen beleszólása nem lehet a kerületi önkormányzatnak, mert minden döntési jogkört kivettek a kezéből azzal, hogy „nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházássá” minősítették az egyetem megépítését. A szavazáson az ellenzék nem
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vett részt, a kormánypárti többség pedig
arra is áldását adta, hogy létrejöjjön a
Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány,
600 milliós vagyonjuttatással.
Június 5-én a Fudan Egyetem és a
Fidesz ellen, a Diákváros megépülése
mellett szervezett demonstráción az
aktuális vírushelyzeti szabályozásnak
megfelelve ötszáz fő alatti blokkokban
csoportosultak a résztvevők. A tüntetők
a Hősök terétől a Kossuth térig vonultak,
és a Parlament előtt betöltötték a teret.
Jámbor András, a Szikra mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje és a tüntetés szervezője szerint több mint tízezren
vettek részt a demonstráción, amelynek

Fotók: Déri Miklós

KELETI SZÉL

vezérszónokai Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony
Gergely főpolgármester voltak.
Már ez is elegendő lett volna annak
érzékeltetésére, hogy a budapestiek
nem kérnek a kínai terjeszkedés magyar
százmilliárdokkal megtámogatott tervéből, de ezt még inkább egyértelművé
tette a Baranyi és Karácsony által kezdeményezett budapesti véleménykérő
konzultáció. Ezen több mint 30 ezren
vettek részt, és a négy feltett kérdésre átlagosan 97,3 százalékban nemet mondtak.
Logikusnak tűnne ezek után, ha
visszavonták volna a parlamenthez benyújtott két törvényjavaslatot, ám ez
nem történt meg. Mindössze kötöttek egy pántlikát a jogszabályokra: egy
módosítással belefoglalva, hogy 2022.
december 31-ig be kell mutatni az előkészületek eredményét, a terveket a
parlament előtt. „Ezt követően leszünk
olyan helyzetben, hogy döntsünk, adott
esetben budapesti népszavazás keretében” – jelentette ki Gulyás Gergely
miniszterelnökséget vezető miniszter,
majd pár nap múlva kétharmaddal bebetonozták a Fudan-terveket.
N. I. E.

A JÚNIUS 4-E ÉS 13-A KÖZÖTT TARTOTT BUDAPESTI
KONZULTÁCIÓ NEMLEGES VÁLASZAINAK ARÁNYA
Egyetért-e azzal, hogy a Diákváros ne
az eredeti tervek szerint és helyszínen
épüljön meg?

Egyetért-e a kínai Fudan Egyetem
budapesti központjának létrehozásával?

Egyetért-e azzal, hogy a magyar állam
hitelt vegyen fel vagy költségvetési
forrást biztosítson a kínai Fudan
Egyetem budapesti központjának
megépítésére?
Egyetért-e azzal, hogy Magyarországon
olyan egyetem működjön közpénzből,
amely nem nyújt ingyen képzést
magyar diákoknak?

94,38%
NEM

96,92%
NEM

99,18%
NEM

98,74%
NEM
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PALKOVICS LÁSZLÓ A FUDAN EGYETEMRŐL

„A MI TÉRKÉPÜNKÖN
NEM EZ LÁTSZIK”
Nincs végleges döntés a Fudan Egyetem finanszírozásáról, még a koncepció is
alakul – mondta a 9 magazinnak Palkovics László miniszter, a Fudan Egyetem és
a Déli Városkapu kormánybiztosa. Állítása szerint nem terveznek felhőkarcolókat,
és közbeszerzésen fogják kiválasztani a beruházás megvalósítóit.

latnyi földet sem adnak a Fudan Egyetemnek. Így
nem volt más lehetőség, mint megcserélni a két területet. De még ebben sincs végleges döntés. A kínai partnerekkel kötött megállapodásban a Fudan
képviselői megerősítik, hogy a kampuszfejlesztés
nem állítható szembe a Diákváros programmal,
azzal összhangban áll. A továbbiakról szándékaim
szerint még egyeztetni fogunk a kerülettel és a fővárossal is.

Fotó: Kovács Tamás (MTI)

6

9: Orbán Viktor miniszterelnök azt nyilatkozta 2019ben, hogy a főváros egyetértése nélkül semmi nem fog
épülni Budapesten, amiből Karácsony Gergely főpolgármester azt a következtetést vonta le, hogy akkor a Fudan
nem fog megépülni. Keresztülviszik mindenáron?
PL: Főpolgármester úr azt mondta, ő ahhoz ragaszkodik, hogy az épüljön meg, amiről a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsában (FKT) 2019-ben megállapodás született. Az akkori egyeztetésre készült
prezentáció 9. oldalán azt olvashatjuk, hogy „a lepusztult, lerobbant területen zöld, emberközpontú
egyetemváros épül”. Tehát kezdettől fogva az az
elképzelés, hogy egyetemvárost építünk. Na most
egyetemvárost építeni egyetem nélkül nem nagyon lehet.
9: A május elején a parlament elé terjesztett törvényjavaslatokból az látszik, hogy a Diákváros a terület körülbelül 20-25 százalékán helyezkedne el, 75-80 százalék
pedig a Fudan Egyetemé lesz.
PL: A mi térképünkön nem ez látszik; a Diákváros
területe 17,6 hektár. Ez az északi rész. Csak hogy
világos legyen: nem mi akartuk ezt így. A Diákvárost eredetileg ennek a sajátos alakú földdarabnak a
déli részére terveztük. Azért kellett áthúzni délre a
Fudan Egyetemet, amely állami terület, és felvinni
északra a kollégiumokat, ahol a kerületi és a fővárosi önkormányzatnak is van tulajdona, mert Baranyi Krisztina polgármester és Karácsony Gergely
főpolgármester is azt mondta, hogy ők egy talpa-
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9: Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely az önnel történt találkozó után azt nyilatkozta a sajtónak, hogy nem
sikerült megállapodni. Ön tapasztalt közeledést?
PL: Sokfajta vitát lehet folytatni, főpolgármester úr
politikai vitát folytat. Nyilván készül a választásokra, ez részben rendben is van, de városvezetőként
talán nem kellene mindent ennek alárendelnie.
Polgármester asszony sokkal pragmatikusabb volt,
neki az a fontos, hogy a kerületében egy olyan terület, amely ma egyikünknek sem válik a dicsőségére – például mert elég ronda –, fejlett városrésszé
váljon. Úgy gondolom, hogy ha főpolgármester úr
visszatér városvezetői feladataihoz, amelyekkel
eredeti megbízatása szerint 2024 őszéig még törődnie kellene, akkor a dolog rendezhető.
9: A mestertervet készítő norvég Snøhetta tervezőiroda
terveit elvetették?
PL: Ezt majd meglátjuk. Azon múlik, hogy fog kinézni az újabb koncepció. A norvégok koncepció
terve sok komoly információt tartalmazott, de
miután ez a területcsere megtörtént, az a munka
számos ponton értéktelenné vált. Ki fogjuk választani – nyilván egy beszerzési folyamaton keresztül
–, hogy kivel dolgozunk együtt.
9: Lesz felhőkarcoló? Úgy tűnik, ezen a picike helyen nem
fér el másképp ennyi diák.
PL: Ezt bízzuk az építészekre, szerintük el fog férni,
ezt mondták azok a kiváló építészirodák, amelyeket megkérdeztünk. Felhőkarcoló nem lesz.
9: Mikor dőlt el, hogy a Fudan Egyetem a Diákvárossal
együtt épül fel?

KELETI SZÉL

PL: 2014-ben állapodott meg a magyar miniszterelnök és a kínai elnök arról, hogy Magyarországra
jön egy kínai egyetem. 2017-ben jelentettük be
Matolcsy jegybankelnök úrral azt, hogy a Fudan
Egyetem létrehozza a magyarországi képzését.
Jogi személyként négy éve jelen vannak, 2018-ban
meg is kezdődött a képzésük (a Corvinus Egyetemen – a szerk.). Ebből a viszonyból alakult ki, hogy
ha már úgy döntöttünk, hogy egy kínai egyetem
meg jelenik Magyarországon, akkor legyen az a
Fudan Egyetem.
9: Mikor dőlt el, hogy ide, a Déli Városkapu területére
kerül az egyetem?
PL: A Diákvároson belül mindig számoltunk valami egyetemmel, csak eleinte nem volt világos, hogy
melyikkel. 2019-ben készült el a Budapesti Fejlesztési Központ által megrendelt terv, amely az általános célú „dobozokból” egyetemet kezdett létrehozni. Ezek koncepcióvázlatok, amiket beillesztettek a
Snøhetta tanulmányába.
9: A polgármesternek és a főpolgármesternek erről semmi
információja nem volt, egy újságcikkből értesültek a Fudan-tervekről.
PL: Nem abból értesültek róla, tekintve, hogy ezek
mind nyilvános események voltak. Hogy a Fudan
Egyetem Magyarországon oktat, azt én legalább
négyszer mondtam el, Matolcsy úr is sokszor, tehát ez nem volt titkos. Meg az említett FKT-ülésen
ez így hangzott el, erről szó volt, hogy itt egyetem
fog épülni.
9: Ezeket a terveket így nem támogatja a polgármester és
a főpolgármester.
PL: A koncepciót nem támogatják. Terveket nem
tudnak nem támogatni, mert azok még nincsenek.
9: Megerősíti-e azt, amit a miniszterelnök mondott
2019-ben, hogy nem fog olyan beruházás készülni, amivel a város vezetői nem értenek egyet?
PL: De itt egyetértettünk, egyetemváros épül.

9: A Direkt36 cikke szerint az ön által beterjesztett kormányjavaslatban az szerepelt, hogy olyan állapotba kell
hozni a megállapodásokat a választásokig, hogy a beruházással összefüggő folyamatot már ne lehessen leállítani. Ezt hogyan kell érteni?
PL: Láttam egy oldalt valamilyen előterjesztésből,

Fotók: Déri Miklós

9: Van-e már olyan konkrét, írott szerződés, amit a kínai
féllel kötöttek az egyetem ügyében, és ez nyilvánosságra
hozható-e?
PL: Két megállapodás van, az egyik a kínai oktatási minisztériummal közös szándékunkat rögzíti,
hogy ezt az egyetemet a kínai állam Magyarországon működtesse, a magyar állam pedig ezt támogassa. És van egy másik megállapodásunk a Fudan
Egyetemmel, ezt három nyelven is közzétettük.
Mivel egy sor nyitott kérdés van, a dokumentumokat aláírtuk ugyan, de jogi kötőerővel egyik sem
bír, inkább szándéknyilatkozatnak tekinthetők.
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BARANYI: NEM VISSZAFORDÍTHATATLAN A FUDAN-BERUHÁZÁS
„Amint megszűnik a veszélyhelyzet, helyi és fővárosi népszavazást is kezdeményezünk a kínai egyetemről
és a Diákvárosról, így késő ősszel akár meg is tartható a népszavazás” – mondta a 9-nek Baranyi Krisztina,
hozzátéve: ez ügyben nem várnak a kormányváltásig. A Ferencváros polgármestere szerint azzal, hogy
a parlamenttel elfogadtatott két törvényjavaslatot a Fudan Egyetemről, a kormány felrúgta a Diákváros
megépítését is tartalmazó megállapodást, amelyet még 2019-ben kötöttek. A miniszter által említett 17
hektárt egyébként az önkormányzat nem találja: mindössze 5 hektár olvasható ki a Diákváros számára a
törvényekből.
A két törvénnyel sok minden eldőlt, de nem lehetetlen visszafordítani a beruházást, ha az ellenzék
győz a 2022-es választásokon. Igaz, nagyon sokba fog kerülni, de még mindig jóval kevesebbe, mintha a
kormányzati elképzelések valósulnának meg.
A fővárosi konzultáció kérdéseiről, amelyeket Palkovics László túlzottan irányítottnak talált, a polgármester elmondta: gondolkodtak rajta, hogy megvitatják a kérdéseket a miniszterrel, de arra jutottak, hogy
ezek a megfogalmazások a tényleges döntési helyzetet vázolták, és sokkal tisztességesebbek, mint amilyenek a kormány úgynevezett nemzeti konzultációs kérdései szoktak lenni.
Baranyi kétli, hogy a tervezés, kivitelezés valóban közbeszerzési eljárásban, átlátható módon zajlik
majd, mivel az alapítványi forma azt jelenti, hogy ezek a pénzek és vagyonelemek elveszítették közvagyon
jellegüket. Számára a Diákváros megépülése az elsődleges feladat, és ezért mindent meg fog tenni; látszik
ugyanis, hogy az embereket nagyon foglalkoztatja és felháborítja a Fudan-projekt, amiről erős és világos
véleményt nyilvánítottak – mondta.

ami lehet akár a miénk is, de az biztosan nem
egyenes úton jutott el a közlőhöz, és biztosan nem
elfogadott dokumentum.
9: Tudja, hogy ki szivárogtathatta ki a kormány-előterjesztéseket a minisztériumból?
PL: A minisztériumból senki.
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9: A Ferencváros polgármestere kérte, hogy legyen nyilvános a megbeszélésük, amitől ön elzárkózott. Történt ott
valami olyan, amiről ne tudhatnánk?
PL: A megbeszélésen bemutatott teljes anyagot
nyilvánosságra hoztuk. Egyébként ez egy projektmegbeszélés volt, nem politikai megbeszélés. Tájékoztattuk őket arról, hogy hol áll a projekt.
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9: Baranyi Krisztina azt is kérte, hogy minden, a Fudan
Egyetemmel kapcsolatos megállapodás, hitelszerződés
stb. legyen nyilvános.
PL: Lehetetlent kér, ugyanis nincs hitelszerződés. Kaptunk egy itt működő kínai cégtől – a China Constructiontől – is egy ajánlatot, hogy ők ezt
megépítenék. Ezt is megnéztük, de ennek ennyi
jelentősége volt, ezzel nagyjából itt véget ért a történet.
Semmilyen
megállapodás
nincs, nem is lehet.

9: Nem is az egyetemre gondolok, hanem az államra,
amely a vasútépítés miatt is egyre közelebbi kapcsolatot
ápol a magyar állammal. Négy év alatt 26 helyet rontott
Kína a keresztényüldözési listán.
PL: Ha van kormány, amely a keresztényüldözés
ügyében erőteljesen kiáll, az a magyar kormány.

9: Lesz közbeszerzés ebben a témában?
PL: Ekkora beruházásnál?
Mindenképpen.

Fotók: Déri Miklós

9: Tehát nem tudják odaígérni
kínai cégeknek?
PL: Nem.
9: Mennyibe fog kerülni a beruházás?
PL: Mihelyt van legalább egy
építészeti terv, és látjuk pontosan, hogy ténylegesen mit
akarunk építeni, akkor lehet
a becsülhető költségekről
érdemben beszélni. Fogunk
kérni ajánlatot európai bankoktól, az EBRD például tipikusan alkalmas erre.
9: Az elmúlt hetekben olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint ha a külföldön működő egyetemekről
valaki nem jelent haza Kínának, akkor a családját megkínozzák, vagy őt főbe lövik.
PL: Úgy gondolja, hogy a Fudan Egyetem képzésein, amelyek a világ számos pontján működnek, a
kínai diákoknak jelenteniük kell?
9: Kérdezem. Sok helyen megszüntették mostanában a
kínai képzéseket, úgy tudom.
PL: Nem szüntették meg. Ezt írja a sajtó, de nem
szüntették meg. Konfuciusz Intézetek átminősítését tervezték Amerikában, de megszüntetésről szó
sem volt. Ezek léteznek Amerikában is, Európában
is. Ha megnézi Dániát, önmagában vagy tíz helyen
van képviselete a Fudan Egyetemnek. Ha ez így
lenne, hogy az ott tanuló kínai hallgatóknak jelenteniük kell haza, akkor ezek az együttműködések
biztosan nem létezhetnének. Az pedig, hogy egy
ilyen egyetemen tanuló magyar és más külföldi
hallgatók jelentenének Kínának, még abszurdabb
feltételezés.
9: Régóta szólnak hírek a kínai keresztényüldözésről is.
PL: A Fudan Egyetem nem üldöz senkit, se keresztényeket, se mást. Ha így tennének, biztosan nem
tartott volna náluk előadást Ronald Reagan, Soros
György vagy Barack Obama, biztosan nem vállalnának szerepet a tanácsadó testületében Nobel-díjas közgazdászok vagy a Világbank korábbi elnöke.

9: Ezért kérdezem.
PL: Se az egyetemnek, se a vasútnak nincs köze
semmiféle ideológiai nézetkülönbséghez. Tisztán
üzleti, szakmai alapon működünk együtt, a közös
érdekek mentén. Ha az oktatás vagy a kutatás színvonaláról, a környezetkímélő közlekedés támogatásának hasznairól beszélnénk, az egy érdemi vita
tudna lenni. De komolytalan ügyeket csócsálunk,
az összes vélelmezés kémhálózatról, kötelező jelentésekről meg nem tudom, micsodáról, badarság.
Nagy Ildikó Emese

SZOKATLANUL ERŐTELJES KÍNAI
REAKCIÓ
Ha lesz kínai egyetem a Ferencvárosban, a székhelye az Ujgur mártírok útjára, a Dalai láma térre
vagy a Szabad Hongkong útra lesz bejegyezve, és
minden hivatalos dokumentumukon ilyen nevek
szerepelnek majd. „Megvetésre sem méltó” az utcaátnevezési akció – fogalmazott erre reagálva a
kínai külügy illetékese. Kína nemtetszésének adott
hangot a Fudan Egyetem elleni tüntetéssel szemben is, Kína-ellenesnek nevezve Karácsony Gergely
főpolgármestert, aki viszont felkérte az ellenzéki
együttműködés miniszterelnök-jelöltjeit, hogy közösen tudassák Kínával: kormányváltás esetén felmondják a Fudan létrehozását.
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AHOGY A TOLMÁCS LÁTJA KÍNÁT

A SELYEMÚT
A FERENCVÁROSBA TART
Ipolyi Éva a Középső-Ferencvárosból hivatalos kínai tolmács. 1985ben, az érettségi után ösztöndíjprogrammal került a Pekingi
Egyetemre. Hat évet töltött el ott. Gazdasági szakembereknek, magas
beosztású politikusoknak, miniszterelnöknek, de nálunk élő egyszerű
kínaiaknak is tolmácsol. Azt mondja, a szinkrontolmácsoláshoz át
kell éreznie a másik ember személyiségét. Az elmúlt évtizedek alatt
rengeteg kínai embert ismert meg, eleget ahhoz, hogy ne csak a
nyelvüket, de őket is értse. Azt is, amit nem mondanak ki.

Fotó: Stépán Virág

10

9: „Fényes nappal nem illik kritizálni egy másik ország
belügyeit” – üzenték nyilvánosan Karácsony Gergelynek
a nagykövetségről. Ez valami mély kínai bölcsesség? Sötét
éjszaka már lehet?
IÉ: Nem tulajdonítanék ennek nagy jelentőséget.
Alighanem a „nyilvánvalóan” vagy a „nagy nyilvánosság előtt” fordulatot használták, és nem kértek
fel hivatalos fordítót. Sok kínai jól beszél magyarul,
most nem találták el a pontos a frázist. Előfordul.
9: Biztonságosabbnak tartják, ha nem vonnak be külső segítséget?
IÉ: Ez bármelyik nagykövetséget jellemezhetné. Itt
élnek, itt vannak, látják a magyar helyzetet, tanulmányozzák, de teljes mértékben megérteni, elfogadni,
fölfogni soha nem fogják. Szerintem ebből adódik
ez a kicsi bizalmatlanság.
9: Kicsi?
IÉ: Merem remélni, hogy igen.
9: 1985-ben Peking az emlékeimben valami Mao-kék tömeg piros nyakkendővel. Diktatúra a javából, nem egy fiatal lány izgi álma.
IÉ: Semmit se tudtam Kínáról. Az akkori Kína nekem sokkal barátságosabb és emberközpontúbb
volt, mint a mostani. A valódi kultúrsokk a nemzet-
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közi diákváros volt, ahová Pekingbe megérkeztem.
Amerikától Madagaszkárig mindenféle nemzet diákjaival lehetett találkozni, és emellé kaptam a teljesen ismeretlen kínai világot és kultúrát.
9: Nem zavart a felkészülés hiánya?
IÉ: Ellenkezőleg. Szerencsének éreztem, hogy mindent megtapasztalhattam egyedül. Nem volt prekoncepcióm, és nem volt senki ott előttem, aki elmondta volna, mire számítsak.
9: Nem volt nyomasztó a diktatúra jelenléte?
IÉ: Nem éreztem belőle semmit, pedig a nyelvi
főiskolán és az egyetemen is együtt voltunk a kínai
diákokkal, mentünk boltba, piacra. Tudtuk, hogy figyelnek bennünket, de fiatalok voltunk, nem vettük
komolyan. A kollégiumi portás akkor is tudta, hogy
hol vagyok, ha egy szót sem szóltam neki róla. Közben mégis azt csináltunk, amit akartunk, imádtam
ott lenni. A téli szünetekben Kínában utaztunk, de
Thaiföldre, Szingapúrba, Hongkongba is eljutottam,
nem voltunk elzárva semmitől.
9: Nem volt semmi tilos?
IÉ: Nem mehettünk az ujgur Hszincsiang tartományba és Tibetbe. Tudomásul vettük, néztünk
mást.
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9: Hogyan fogadtak el téged a kínaiak?
IÉ: Bár egy fél év alatt már képes voltam beszélni velük, minket ott 1985–86-ban rendesen megbámultak. Az afrikai diákokat különösen. Megálltak, néztek, mutogattak. Inkább áhítat és csodálkozás volt
bennük, mint félelem vagy idegenkedés.
9: Itthon akkor zajlott a rendszerváltozás, de Kína is megváltozott, miközben ott voltál.
IÉ: A Mao-öltönyt lecserélték nyugatiasabb ruhákra,
de az igazi társadalmi változások megértésére csak
később lettem fogékony. Politikáról egymással sem
beszélgettünk akkoriban még. Természetesen átvettem a kínai mentalitást, és nem csodálkoztam
azon, amin ott nem volt szokás. Én mentem oda, és
felfogtam, hogy ott más a világ rendje, nekem kell
alkalmazkodnom.
9: Most több korlátozást éreznél?
IÉ: Ma már egészen más. A mostani agyammal nem
biztos, hogy ezt az utat választanám. Nem lennék
partner a szociális kreditrendszerhez, amit tudomásom szerint használnak. A vírus előtti időben jártam
Kínában, tehát óvatosan kell fogalmaznom, mert én
is a hírekből tájékozódom, de azt érzékelem, hogy
már egész Kínát felfűzték erre a rendszerre.
9: Digitális póráz?
IÉ: Egy telefonos, digitális alkalmazás. Két-három
éve vettem észre, hogy a kávézókban, a reptéren
a telefonjukról fizetnek mindent. Ez a WeChat. Az
összes adatuk, bankszámlájuk össze van kötve a telefonjukkal, kiszorítva a készpénzt és a bankkártyát.
Ha az állampolgár nem jól viselkedik, átmegy a piroson, nem megy el a szülőire, kreditpontokat veszít, miközben attól függően vehet részt a közösségi
szolgáltatásokban, hogy milyen a kreditbesorolása.
Esetleg nem vehet jegyet a nagy sebességű vasútra
és nem ülhet belföldi repülőre.
9: Az egész társadalmat átfogó megfigyelőrendszer épült
ki így. Ez maga a Nagy Testvér.
IÉ: Szomorúan látom Kínának ezt a változását. Nem
régi hír, hogy Siófokon is mesterséges intelligencián
alapuló arcfelismerő kamerarendszert telepít egy
kínai cég. A világ kormányai szeretnek ellenőrizni.
9: A kínai „néplélek” hogyan viseli el ezt a társadalmi kísérletet?
IÉ: A másképp gondolkodó elmegy, amíg teheti.
A családokban, otthon nem téma a politika, nem
beszélnek róla egymás közt sem, nyilvánosan meg
pláne nem.
9: Amikor delegációkkal dolgozol, a saját környezetükből
kikerülve az emberek egyenként nem lesznek közlékenyebbek?
IÉ: Ha föloldódnak, külpolitikáról kezdenek beszélni. Magukról szinte soha. A lélek nem kedvelt
témakör. Nyilván gyengeségnek tűnne egy olyan
társadalomban, amelyben a megfelelés, a készenlét
a legfontosabb szabályozó erők.

9: Átélted a rendszerváltozást itthon és Kínában is. Mit
láttál?
IÉ: Az övék összefügg a modernizációval, a gazdasági befolyás érvényesítésével, az óriási mértékben
fejlődő nyugati típusú városok felépítésével. Én még
emlékszem Peking sikátoraira, a visszakötözött lábú
nénik totyorgására. Sajnálom, hogy elveszett az a
város, de megértem, hogy büszkék a változásra. Volt
olyan delegációtag, aki el merte mondani, hogy ez
a modernizáció már nekik is sok, lefáradnak tőle,
szellemileg sem bírják követni.
9: A gazdagság miből származik? Mije lett több Kínának?
IÉ: Fejlesztése. A tudás egyetemleges – tartják a kínaiak. Nem érdekelte őket a szabadalmi jogvédelem.
Amit akartak, azt elvették, használták, továbbfejlesztették, tömegtermelték – és gazdagodtak. Igaz, a
világ is általuk. Nem is értik, mi ezzel a baj.
9: Kína gazdasági befolyásának növeléséhez mitől lettünk
mi jó partnerek? Útba estünk az Új Selyemúton?
IÉ: „Egy öv, egy út.” Ez a gazdasági kezdeményezés
a Selyemút mentén fekvő országokat érinti. Mivel
Kínának rengeteg pénze van, gazdasági fejlesztési
programokat finanszíroz, többnyire hitelből. A tudás az, ami Kína számára a legvonzóbb termék, és
az infrastruktúra, az utak, a vasút, a kikötő.
9: Nincs kikötőnk, és a vasúthálózatunknál is tudok jobbat.
IÉ: Hagyományosan barátnak tartanak minket, és
mi vagyunk az Európára nyíló kapu.
9: Ezért hoznák ide a Fudant?
IÉ: Európában minden projekthez kell EU-s referencia. A Fudan Kínában és világviszonylatban is az
egyik legrangosabb egyetem, és ha Budapesten fölépül, akkor már Európában van.
9: De magadat sem tudod rábeszélni arra, hogy kínai hitelből építsük föl nálunk.
IÉ: Leginkább azért nem, mert az egész konstrukció
nem átlátható, sok a nyitott kérdés.
9: A viszonyok sem meggyőzők, ha a matematikaprofes�szor az éveken át tartó vegzatúra miatt megölheti az egyetemi párttitkárt.
IÉ: Ez megtörténhet Sanghajban, de nem történhetne meg itt. Ezt a viselkedésformát nem exportálnák.
Ez nem cél.
9: De mi a cél?
IÉ: Nem tudjuk. Kína barátsága lehet hasznos és kifizetődő. De nem mindegy, hogy a motiváció esetleg
Kína politikai berendezkedésének és hatalommegtartási technikáinak áttelepítése, vagy valami más.
Én ezer szálon kötődöm Kínához, nagyon nehezemre esik bizalmatlannak lenni, és ezt ráadásul
nemcsak Kínával, hanem Magyarországgal kapcsolatban is mondhatom nyugodtan. Mindkét ország az
otthonom.
Sándor Erzsi
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ELŐVÁLASZTÁSI JELÖLTEK A FERENCVÁROSBAN: DEMETER MÁRTA

„NAGYON AKTÍV PÁRBESZÉDET
SZERETNÉK”
Az ellenzéki előválasztáson Demeter Márta országgyűlési képviselő
az LMP jelöltjeként indul Budapest 6. sz. országgyűlési egyéni
választókerületében, amelynek egy része a Ferencvároshoz tartozik.

9: Mikor és milyen indíttatásból kezdtél el politikával
foglalkozni?
DM: Az általános iskolai könyvtáros édesanyám révén már gyerekként azt láttam, mennyire fontosak
az emberi kapcsolatok, és a segíteni akaráson túl
a konkrét cselekvés. Ezek az emlékek is ott voltak
bennem, amikor barátok hívására politikai szerepet vállaltam, és dolgoztam az MSZP zuglói önkormányzati időközi választási kampányában 2008ban.
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9: Miért léptél át az LMP-be 2016-ban? Milyen tapasztalatokat szereztél ott?
DM: Láttam, hogy nem lehet kormányt váltani az
MSZP taktikájával, és nekem akkor is ez volt a legfontosabb. Mindig a fennállóval szembeni kritikus
szemléletet tartottam szem előtt, a szűk érdekcsoportokkal szemben az emberek széles körének
képviseletét, a szándékot a gazdaság megváltoztatására annak érdekében, hogy ne dőljön ránk az
egyre fenntarthatatlanabbá váló világ. Az LMP po-
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litikai közösségében megtaláltam ehhez a terepet.
Jóleső érzés volt, hogy elismerték a munkámat,
és a 2018-as választás után frakcióvezető-helyettessé választottak, azt viszont nem vártam, hogy
nagyon gyorsan társelnökként is helyt kellett állnom, emellett folytatva a munkát a nekem kedves
biztonságpolitikai területen.

Fotó: Déri Miklós

9: Mi mindennek kell megfelelnie egy képviselőnek,
hogy jól képviselje a választói érdekeit?
DM: Könnyebben lehetne arra válaszolni, hogy mi
ne legyen az országgyűlési képviselő. Nyilván nem
polgármester és önkormányzati képviselő, akiket
az emberek a helyi ügyeik intézésére választottak.
De nem is valamelyik párt tisztségviselője. Sokkal
inkább egy olyan ember, akik felerősíti a helyiek
hangját az országgyűlésben. Odaviszi a megoldandó ügyeiket, és tudja, hogyan lehet az országos kérdések között elhelyezni a ferencvárosi embereket a
mindennapjaikban foglalkoztató kérdéseket. Mert
az, hogy a Mester utcában lesz-e néhány éven belül
alapellátási és járóbeteg-szakellátási központ vagy
hogy létrejön-e a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum, nyilván nem független attól,
hogy milyen döntések születnek az egészségügyről
és az önkormányzatok támogatásáról az ország
gyűlésben. De az is a parlamenti döntések által
befolyásolt kérdés, hogy hogyan kerül sor a Boráros tér rekonstrukciójára, és milyen hasznot hoz
a HÉV-vonal felújítása a kerület lakóinak, meg az
is, mi lesz a Ferencváros közepén fekvő, egybefüggő, közel száz hektáros vasúti terület rendezésével.
Mert nem mindegy, hogy kizárólag a fejlesztők és
befektetők érdekei lesznek a meghatározók, vagy
az itt élő emberekéi. Éppen ezért, ha bizalmat kapok a ferencvárosi emberektől, én nagyon aktív
párbeszédet szeretnék az itt élőkkel minden jelentős kérdésről.
9: Mi a kötődésed a körzethez, amiben indulsz? Hogyan
készülsz a képviselőségre?
DM: Két okom is van, hogy ebben a körzetben indulok el. Az egyik szimbolikus, itt nyert legutóbb
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté
vagy az ő emberének legyőzése jól fog ja illusztrálni az Orbán-rezsim legyőzését is. A másik ok pedig az, hogy Budapest nem létezik a 8. és a 9. kerület nélkül, a főváros számára sok fontos beruházás
valósul itt meg, amelyeknél biztosítani kell, hogy
a helyieket megkérdezzék ezekről és ők nyerjenek
ezekkel a beruházásokkal, ne pedig a nagyvállalkozók vagy a kormányzati haverok.
Számomra az a legfontosabb, hogy az itt élők
szempontjai meg jelenjenek a politikai döntéshozatalban, ezért áttanulmányoztam a kerület
fejlesztésére vonatkozó kormányzati döntéseket
és önkormányzati elképzeléseket, elolvastam a
kerület gazdasági programját és fejlesztési koncepcióját, találkoztam az önkormányzat vezetőivel, és konzultáltam a kerületi képviselők egy csoportjával, helyi civilekkel, vállalkozókkal is. Arra
készülök, hogy az előválasztás, majd a választási

DEMETER MÁRTA
2010-ben lett az MSZP zuglói szervezetének elnökségi tag ja, 2012-ben pedig a párt országos elnökségébe is bekerült. 2014-ben országgyűlési
képviselővé választották. Ugyanebben az évben
szerezte meg a Zsigmond Király Főiskolán a politológia szakos diplomát, majd 2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika szakát is elvégezte. Még ebben az évben
átlépett a Lehet Más a Politika pártba, ahol azóta
politizál. 2018-ban listán szerzett országgyűlési
képviselői mandátumot.

kampány során a kerület lakosaival számos alkalmam lesz megvitatni az itt élők számára fontos
ügyeket.
9: Miket tartasz itt a legégetőbb problémáknak, és vannak-e megoldási javaslataid rájuk?
DM: Ha a városrészi célokat nézzük, akkor a Középső-Ferencvárosban az épületek rehabilitációjának folytatása, a közintézmények fejlesztése és
az energiahatékonyság növelése, illetve új minőségi szolgáltatások megtelepítése a legfontosabb
feladat. A Külső-Ferencváros nagyobb szabású átalakításra vár: a Ferencváros egyik legértékesebb,
sok lehetőséget rejtő területe a Duna-part: itt a
zöldterületek felújításával, a HÉV-pálya átalakításával és a kulturális helyszínek megerősítésével
elérhető lenne, hogy a területet az itt élő emberek
és az idelátogatók egyaránt intenzíven használják.
Önmagában is jelentős feladat a leromlott,
nagy kiterjedésű, MÁV-tulajdonban lévő Ferencvárosi pályaudvar területének hasznosítása. Egy
jó fejlesztési tervvel nem csak a pályaudvar területét lehet hasznosítani, de a környező ingatlanok értéke is növekedhet. A József Attila-lakótelep
jó pozíciójának és zöldterületeinek megőrzése,
fokozatos megújítása alapvető cél, és azt is szem
előtt kell tartani, hogy a kerület lakótelepi részén
hiányoznak a hátrányos helyzetű fiatalok számára
kínált lehetőségek, ezért ezen a területen is ki kell
alakítani az ilyen jellegű ifjúsági munka kereteit
(toborzás, rendszeres foglalkozások, programok).
A József Attila-lakótelepen működő Dési Huber István Művelődési Ház felújítása elengedhetetlen, mint ahogy az is, hogy az itt élőknek végre
saját piacuk lehessen.
9: Mit teszel azért, hogy megismerjenek a polgárok ebben a körzetben?
DM: A helyi találkozási pontok és köztéri fogadóórák helyszínét és időpontját a Facebook-oldalamon hirdetjük meg, minden nap személyesen
is jelen vagyunk a körzetben, emellett természetesen a hivatalos csatornákon és a Facebookon is
elérhető vagyok.
Artner Sisso
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MEGOLDHATÓK-E A LAKÁSGONDOK?

ÉS HA IGEN, MIÉRT
NEM?
Valamikor a hetvenes években írtam egy rövid rádiójegyzetet
arról, hogy gond van a fiatalok első lakásával, drága az albérlet,
elég reménytelen a helyzet. Akkor megkaptam, hogy reakciós
vagyok, sőt ellenforradalmár, nem hiszek a fényes kommunista
jövőben. Azóta eltelt vagy 45 év, de változatlanul messze még
a Kánaán. Cikkünk a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatójával,
Hegedüs Józseffel folytatott beszélgetés alapján foglalja össze
a mai helyzetet, a kerületi önkormányzatok lehetőségeit.

Budapesten a rendszerváltáskor a korábban tanácsi kezelésű lakások többségét a piaci értékük nagyjából 15 százalékáért eladták a lakóknak. Lehetett volna igazságosabb
is az árazás, hiszen nem mindegy, hogy zöldövezeti lakást vett-e meg valaki, vagy a
8. kerület leromlott környékén jutott birtokon belülre. Persze így sem oldódtak meg
Budapest szociális vagy lakhatási problémái.
A Ferencvárosban mintegy 40 ezer család lakik ugyanennyi lakásban, és nálunk is
jellemző, hogy nagyjából egyharmaduk nem megfelelő körülmények között. A történelmi okok mellett az is gond, hogy a jelenlegi szerény állami vagy fővárosi támogatási programok kevéssé alkalmasak arra, hogy alapjaiban javítsanak a helyzeten.
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Ami a kerületet illeti, már a rendszerváltás utáni önkormányzat megpróbálkozott átfogó és fenntartható lakásprogrammal előállni. Ennek központjában a
rehabilitációs terv állt, amely igyekezett
a kerület tulajdonában megőrizni egy bizonyos mértékű lakásvagyont is. Persze
e program sikere szükségszerűen csak
korlátozott lehetett, részben a város lepattant állapota, részben az általános
szegénység miatt.
A Ferencváros sem szociológiailag,
sem a lakásállományában nem egynemű szövet. A belső részek alkalmasabbak
voltak a rehabilitációra, mint a kerület
részben lakótelepi, részben vidékiesebb
külsőbb területei. A Nagykörút közelében harminc év alatt történtek is pozitív
változások. A szegényebbek viszont kiszorultak innen a perifériára, a helyüket
fiatalabb, aktívabb, feltörekvő szociális
helyzetű családok foglalták el.
És egy dolog közben alig-alig változott: mindig maradt a népességnek
egy bizonyos hányada, amelynek a lakásproblémái továbbra sincsenek megoldva, akikről a kerületnek így vagy úgy
gondoskodnia kellene. Pozitív példákat
bőven lehetne találni a korszerű lakáspo-
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litikát követő nyugat-európai nagyvárosok gyakorlatát tanulmányozva. Nem is
lenne ez súlyos gond, ha az állam nem
a stadionépítésre koncentrálna, és ha a
főváros, a kerület forrásai kimeríthetetlenek lennének. Az utóbbi másfél-két
évben még a járvány és a központi forráselvonások is nehezítették a kerületek
helyzetét.
Hogy a CSOK által elfeledett városi fiatalokat hogyan lehetne a lakhatásukban támogatni – nos, erre biztosan
nagyobb figyelmet kellene fordítani.
Ha az állam ezt vonakodik megtenni,
még mindig ott van az önkormányzat,
amely így is demonstrálhatja, hogy a
helyzet korántsem reménytelen. Annál
is inkább, mert a most megnyíló hétéves
EU-költségvetésben a városok minden
valószínűség szerint pályázhatnak majd
ilyen típusú európai pénzekre.
Ami például az úgynevezett rozsda
övezetek rehabilitációs programjait illeti, világszerte általános tendencia, hogy
az építési engedélyeket kiadó önkor-

mányzatok kikötnek egy bizonyos hányadot, általában az új lakások 10-15 százalékát,
amelyet az építtetők kötelesek hosszabb távon is a piaci árnál olcsóbban kiadni. Ezt a
„szociálisabb” lakbért a pályakezdők, illetve a középosztály alsóbb rétegei is képesek
megfizetni.
Az önkormányzat azzal is támogathatja a folyamatot, ha olyan bérlakásprogramot
indít, amelynek keretében ő maga veszi ki hosszabb távra, minimum három évre a lakásokat. Ezeket azután ő adja bérbe az erre pályázóknak – miközben garantálja, hogy
nem romlik le a lakások állapota. Erre minden önkormányzatnak van egy bizonyos
anyagi kerete, amelyet így hatásosabban használhat fel, mintha csak a saját tulajdonú
szociális lakások bérbeadására koncentrálna.

az önkormányzat demonstrálhatja, hogy
a helyzet korántsem reménytelen
A főváros és benne a kerületek lakásvagyona még a nagy magánosítás után is jelentős érték maradt, amit most egy fideszes javaslat megpróbált elvenni tőlük. A végeredmény még nem ismert, de bízunk benne, hogy a józan ész győzni fog.
Optimista vörös farok nincs. Tanulság, ha van, csak az lehetne, hogy hosszú távú,
fenntartható, előremutató lakásprogramot kell a Ferencvárosban is, másutt is kidolgozni, amelyhez lehetne most európai, később pedig, a kormányváltás után akár állami segítséget is igénybe venni.
Addig pedig harcoljunk a tíz-tizenkétezer diákvárosi hely felépítéséért, s hogy a
Fudan Egyetem egyelőre maradjon Sanghajban, vagy költözzön Debrecenbe, Felcsútra, csak ne a 9. kerületbe.
Tardos János

ZÖLD BUSZMEGÁLLÓK
Június eleje óta borostyánfüggöny fut fel
a Lónyay utca és a Török Pál utca sarkához közeli 15-ös buszmegálló várójára.
Az önkormányzat városzöldítési programjának részeként „ez egy apró, lokális
válasz a klímaváltozás ellensúlyozására”
– mondta Reiner Roland alpolgármester a bemutató sajtótájékoztatón. A Ferencvárosnak ezen a részén csak ilyen
kis helyigényű, kreatív zöldfejlesztések
jöhetnek szóba, mivel ez a kerület egyik
legsűrűbben beépített része, ahol nagyon kevés a zöldfelület.
Az önkormányzat tavaly kötött szerződést a JCDeacux közterületi reklámfelületeket értékesítő céggel, amely az
utasvárók médiafelületeiért cserében
vállalta, hogy felújítja az építményeket, tíz helyen USB-töltőkkel okosítja a
várakozókat, illetve négyet zölddé tesz.
A Haller utca és a Vágóhíd utca kereszteződésénél található villamosmegálló
szintén zöld lesz, a többi helyéről még
nincs döntés.

!

Fotó: Stépán Virág

Fotó: Déri Miklós

ÖNKORMÁNYZAT A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN

Lapzártánk után érkezett: petíció indult a Kiserdő megmentéséért.
Ha legalább 10 ezren aláírják, tárgyalnia kell a fővárosnak. Itt érhető el: https://peticio.budapest.hu/active/41
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LOKÁLPATRIÓTA

VIRÁGNYELVEN ÜZENÜNK
A MÉHEKNEK
A főváros és kertészeti vállalata, a Főkert április végén indította útjára azt a nagyszabású programot, amellyel e hasznos rovarok életkörülményeit tervezik feljavítani
egész Budapesten. Ki is kerültek a város számos pontjára a kis táblácskák, amelyek
hirdetik: itt a méhek legelhetnek. A méheket egyelőre hidegen hagyta az akció, nem
úgy az ellenzéket.

Fotó: Déri Miklós
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Természetesen a fővárosi ellenzékről van szó, vagyis a Fidesz és a KDNP politikusairól (szokják meg ezt az elnevezést) és a velük együtt mozgó médiamunkásokról,
akik lecsaptak a témára. Karácsonyék megőrültek, rovarhotel után itt a méhlegelő – adta
például a címet videójának a Pesti Srácok. A hivatalos Fidesz-propaganda paneljait
szajkózva urbánus hülyeségnek állították be azt, hogy az elhanyagolt zöldterületek
alkalmasak méhlegelőnek. Annál inkább mindenféle kártevők megjelenését segítik
elő – állították a magukat meglepő önkritikával „furkónak” nevező NER-altisztek.
Persze abban igazuk van, hogy a kaszálás elhagyása a gaz elburjánzásához vezet.
De ez a természet rendje. Főleg akkor, amikor szokatlanul esős az időjárás. „Nos, ha
esik az eső és nem süt a nap, akkor sokkal kisebb a virágzás. Ami majd akkor indul be,
ha már süt a nap. Ilyen a természet. Aztán ott van az a probléma is, hogy előre nem
tudjuk, mi jön föl a kijelölt foltokon. Több év átalakulási folyamata kell ahhoz egy
szinte monokultúrásan vetett gyepen, »ökosivatagban«, hogy a szabadabban hagyott
társulás elkezdjen színesedni. Mézet pedig nem célunk termelni” – válaszolt az ös�szehangolt támadásra Bardóczi Sándor, Budapest főkertésze.
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Ezzel le is lehetne zárni a vitát, de
nem így történt, hiszen Magyarországon a politikai állóháborúban nem számít a logikus érvelés. A Magyar Nemzet
nevet viselő kormányzati szócső ezt
rögtön be is bizonyította, hiszen A főváros az időjárást okolja a Budapestet ellepő
gazért címmel szította tovább a hangulatot.
Pedig a méhlegelő nem új gondolat; szerte a világban hódít ez a városkertészeti elképzelés. A Yale Egyetem
kutatói is kiálltak mellette, szerintük a
városoknak, a városi kerteknek és zöldterületeknek, így a járdaszegélyeknek,
parkoknak óriási szerepük van abban,
hogy segítsék a klímaváltozás, a természetes élőhelyük pusztulása és a kémiai
vegyirtók miatt is egyre drasztikusabban csökkenő méhpopulációt. A chicagói Lurie kert például ékesen bizonyítja, hogy négy év alatt őshonos virágok
elszaporodásával korábban soha nem
látott mértékű méhrajzás következik be.
A jó hír az, hogy a város jelenlegi ve
zetésének van még minimum három
éve, így a méhek reménykedhetnek.
A fővárosban összesen 28 hektárnyi területet érintő programba Ferencvárosból három területet vontak be – kevesebb mint két hektáron – a Gizella sétányon, a Millenniumi Városközpontban
és a Könyves Kálmán körút, a Soroksári
út és a Mester utca alkotta háromszögben. Nálunk a kerületben amúgy van
már igazi méhlegelő, mégpedig a Nehru parton, ahol néhány éve kezdődött
el egy biodiverzitási program – aki a
Yale tudósainak vagy a főkertésznek
nem hisz, higgyen a saját szemének: itt
gyönyörű virágos mező várja a méheket
és az embereket.
Mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Viszont, jóemberek, ne
csak a méheknek, hanem a polgároknak
is ápoljuk a virágos környezetet! Lokálpatriótaként meg kell jegyeznem, hogy
a Bakáts téri virágosládák, amelyek a
kerületi és kormányzati hivatalok előtt
árválkodnak, nem arról tanúskodnak,
hogy az ott dolgozók szeretik a virágokat. Sokkal inkább arról, hogy cigarettázni szeretnek.
Kertész György

DÖNGICSÉLÉS ÉS ZÜMMÖGÉS

KELL-E NEKÜNK MÉHLEGELŐ?
Persze, hogy nem kell, nem kell nekünk semmi,
egyrészt már megvan mindenünk, másrészt meg,
ha mégse lenne meg valami, hát majd a kormányportyázók befürkészik, befürkésznek azok bármit,
ha kell, ha nem, emlékezzünk csak a lélegeztetőgépekre, amik például nem kellettek, mégis lettek,
nem is kevesen, ha akarnánk, mind egy szálig abbahagyhatnánk az önálló lélegzést, ha oxigénre
fájdulna meg a fogunk, csak betérünk a legközelebbi lélegeztetőgép-raktárba, nyilván azt is beportyázták a fürkészők (és nyilván azt se ingyen, de ki
akar ingyen fürkészportyázni, önök talán igen? na
ugye, hogy nem!), rákapcsolódnánk az első lélegeztetőgépre, és szuszognánk édesdeden. Nyilván
a méhlegelőt is nekik köszönhetnénk, ha megköszönni kellene, így azonban kénytelenek vagyunk
ellenzéki önkormányzatoknak köszönhetni, ami
egyrészt nem komilfó, másrészt alighanem hamarosan be is tiltják. Mármint a megköszönést az
ellenzéki önkormányzatoknak – de utána feltehetően a méhlegelőt is, ha már úgy belejöttek a betiltásba. Minek az, ha úgy sincs?
Ha valaki nem tudná, a méhlegelők kérdése a
legújabb csatatér, amelyen a kománypárt (illetve
pártok, mert nem a Fidesz, hanem egy KDNP nevű
Fidesz képviselője az illető, aki felszólalt az ügyben)
harcba száll a baloldali lustaság ellen. Hogy tehát
a jellegzetesen baloldali lustaság, az itt a kulcsa
mindennek, lusták lekaszálni a füvet, hát inkább
ráírják, hogy méhlegelő, és azzal le van tudva a ka-

szálás. Különben is, legelni a barmok szoktak, meg
a birkák, meg a ... szóval ilyen négylábú izék, a méhek döngicsélni szoktak, ezt minden gyerek tudja,
és az a gyerek, aki erre a Toldival jönne, hogyaszongya „Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, tikkadt
szöcskenyájak legelésznek rajta”, az örüljön, ha
megússza egy nyaklevessel, ha Aranyt idéz, aki egyáltalán nem volt igazi magyar ember, hát nyilatkozik igazi magyar ember úgy egy miniszterelnökről,
ahogy Arany A walesi bárdokban? Hát nem. Méhlegelő nincs, baloldali lustaság, az van, ami ráadásul a
pollenveszély melegágya, tette hozzá a képviselő: a
szépen lekaszált pázsitból nem dől pollen, a dudvából meg, hát, mintha dézsából öntenék.
A méhlegelő amúgy „a méhek által látogatott
olyan növények összessége, amely a méheknek táplálékot, nektárt, virágport vagy más szükséges anyagot szolgáltat” – írja a Google tanúsága szerint egy
méhész: hozzátesz még egyet s mást, csupa ilyen
libsi sületlenséget a méhek munkája következtében csökkenő pollenveszélyről, a megóvott természeti környezetről mint a túlélés létfeltételéről, de
kit érdekel egy méhész, egy méhész döngicséljen, a
sorskérdésekről majd a képviselő úr, valami Lőrinc,
jut most az eszembe: illene megemlíteni a nevét,
ha már képviselő, de a vezetéknevére képtelen vagyok visszaemlékezni, mindegy is, jegyezze meg a
mamája, jól jön az még, ha majd látogatási napra
megy, és a kapuban a smasszer megkérdezi, hogy
kihez tetszett jönni a jó édesanyának.
Kovács Kristóf

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!

MEGHOSSZABBÍTOTT
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. JÚLIUS 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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ENSZ-JELENTÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETÉRŐL

MARADI RENDSZER
Hármasiker ismerőseim egyike vak, a másikuk
mozgássérült, a harmadik egészséges. Utóbbit az anya
hazavitte, a másik kettőt pedig gyermekotthonba adta.
Csak sok évvel később egyesült újra a család. Addigra az
anya lelépett a faluvégi csősszel. Mindez a kilencvenes
évek elején történt, akkor a fogyatékkal élők ügye még
gyerekcipőben járt. Ám egy 2021-es ENSZ-jelentés
azt mutatja, Magyarországnak máig nem
sikerült kinőnie ezt a gyerekcipőt.

A jelentésből kiderül: a 12 éven aluli gyerekek nevelőszülőkhöz adását a gyermekvédelmi törvény szorgalmazza, kivéve, ha a gyerek fogyatékos. Akkor megelégszik az
intézetbe adással is. Ezért a gyermekotthonokban minden harmadik gyerek fogyatékos. Plusz a korlátozott férőhelyek miatt további 800 fogyatékos gyerek felnőttek
számára fenntartott intézményekbe kerül.
A kormány annyira családbarát, hogy keresztényi jószívűségből az ENSZ-jelentést tavaly szeptember óta nem fordíttatta le. Csak azért vált magyarul is elérhetővé,
mert az érdekvédő szervezetek ezt megtették.
Magyarország 2007-ben ratifikálta az ENSZ fogyatékossággal élő személyekről
szóló jogi egyezményét. Ám mint az átfogó ENSZ-jelentésből kiderül, azóta sem
tettünk semmit érte. Az egyezmény kimondja a fogyatékkal élők törvény előtti
egyenlőségét, de nálunk az értelmileg akadályozottak egyenlőségéről valahogy sosem esik szó. Esetükben az volt a bevett gyakorlat, hogy a bíróság döntése alapján a
gyámügy kinevezett egy gondnokot, aki döntött helyette. Ez működhetett volna, ha
a gondozó beszél az érintettel, és az ő beleegyezésével dönt.
A minap a Boráros téren mentem át. Egy járókelő, amint meglátta a fehér botomat, megkérdezte, segíthet-e. Mondtam, nem kell, köszönöm. Erre megragadta a
botot fogó kezemet, és közölte, „Jó, akkor segítek. Gondolom, a villamoshoz megy.”
Ilyen „segítő-akadályozó” mentalitás mellett elképzelhető, milyen hatékony a gondozási rendszer.
Létezik egy demokratikusabb megoldás: a támogatott döntéshozatal. Ilyenkor
a fogyatékkal élő ember dönt, egy támogató segítségével, akit ő választ, és aki elmagyarázza neki azt, amit esetleg nem ért.
Az ENSZ-egyezmény aláírása óta 14 százalékkal nőtt a gondozott fogyatékosok
száma. Magyarországon 2017-ben 55 ezer fogyatékos élt gondozásban, közülük 49
ezertől a választójogot is megvonták. (Pedig nem hoznának rosszabb döntést, mint
az átlag választó.) Ezzel szemben támogatott döntéshozatalba 2017-ig 167 ember került. (Nem, egy nullát sem hagytam le a végéről.)
„Jelenleg is folyik egy nagy bírósági ügyünk. Hat anya perli az államot a fogyatékos gyermekeik elhelyezése miatt” – meséli Környei Kristóf, a TASZ munkatársa.
A szocializmusban az állam igyekezett láthatatlanná tenni a fogyatékkal élőket. Az
ország bármely területéről lerobbant, határ menti kastélyokba zsúfolták őket; főleg
Budapestről akarták eltüntetni a fogyatékosokat, mert itt voltak a leginkább szem
előtt.
„Elmentem egy ilyen intézetbe, mert azt mondták, ide kéne küldenem a gyerekem. Egy ápolónőre 20–40 beteg jutott”– mondja Andi, a perben részt vevő egyik
anyuka. „Az ilyen intézményekben sorozatosak a jogsértések, bár a többségükre
nem derül fény, mert sem a lakók, sem az ott dolgozók nem mernek róla beszélni”
– teszi hozzá Környei.
A Heves megyei Harmónia intézetben hetekig tartottak ketrecben egy autista
kisfiút (nyilván a harmónia jegyében). Az intézményt végül – a TASZ beadványa
alapján – az ombudsman kivizsgálta, ám ő csak javaslatokat tehetett a minisztériumnak és az intézmény igazgatójának. Amit azok vagy megfogadnak, vagy nem.
2013-ban a kormány központosító mániájában elvette a bentlakásos intézetek
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irányítását az önkormányzatoktól, és
létrehozta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (SZGYF). Ezután
2500 fogyatékkal élő embert kezdett
kiköltöztetni 29 intézményből „támogatott lakhatásokba”, azaz tizenkét fős
házakba. Ezek a házak nyilván barátibbak, mint a 150-200 fős lakóotthonok.
Viszont továbbra is a nagy intézmények
vezetői, munkatársai irányítják őket, a
lakóknak dolgozni, egészségügyi vizsgálatra és szabadidős tevékenységre pedig
vissza kell járniuk az intézményekbe.
Ráadásul nem is dönthettek arról, hova
költözzenek. Mindezt továbbra is fölülről uralja az SZGYF, amely a részletekre
kevéssé lát rá.
„A szociális törvény szerint a támogatott lakhatások közösségi szolgáltatások lennének, ám ez nem igaz, mert
az irányítást nem kapják meg az önkormányzatok és a civil szervezetek” –
magyaráz tovább Környei. „Ha például
érintett szülőkből áll egy civil szervezet, könnyen belátható, hogy ők tudják
a legjobban, az adott településen kinek
milyen ellátásra volna szüksége, és az
önkormányzatok egyből adhatnák hoz-
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zá a – már meglévő – szociális ellátórendszert.”
További probléma a rendszerrel,
hogy az egészet uniós pénzből működteti a kormány. Az Unió viszont a fejletlen régiók fejlesztésére ad pénzt, vagyis
Budapestre és Pest megyére nem. Így a
támogatott lakhatás csak a szegény régiókban valósulhat meg. Csoda, ha az
ENSZ azt látja, hogy az önálló élet és a
társadalmi integráció nem valósul meg?
„Brüsszelből úgy látszik, hogy minden kelet-európai fogyatékosintézmény
a pokol egy-egy bugyra” – mondja Pordán Ákos, a Kézenfogva Alapítvány vezetője. „Ami néha igaz. Sajnos. De emiatt
csak ezek fejlesztésére ad pénzt, holott
itt csak a fogyatékkal élők tíz százaléka
él. A maradék 90 százalék – amely kisebb mértékben szorul ápolásra és nem
intézményben él – viszont munkahelyi,
tanulási és lakhatási gondokkal küzd.”
Épp ezért a Kézenfogva az ENSZ
elveivel összhangban új lakhatási programba kezdett. Lakásokat bérelnek Budapesten, amibe két-három fogyatékkal
élő ügyfelet költöztetnek. Akik maguk
is dolgoznak, az alapítvány pedig min-

den ügyfél után kap állami normatívát; a magas albérletárakat így is az alapítványnak kell állnia.
További óriási probléma a rendszerrel, hogy mint az ENSZ-jelentésből kiderül,
az állami intézményekben igen gyakori a bántalmazás, a nemi erőszak, valamint a
kényszer-fogamzásgátlás és -abortusz. Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy
vessen véget a jogsértéseknek és alakítsa át a rendszert. Nem lesz könnyű.
„A baj az, hogy nemcsak a mechanizmus, a mentalitás is rossz – fejtegeti Pordán.
– A rendszer a végletekig centralizált. Ebbe demokratikus elemeket illeszteni lehetetlen. Újra kellene építeni az egészet. A gondnokság vagy támogatott döntéshozatal
közötti döntés pedig már a mentális szinten elakad.”
Ezt a Boráros téri történetem is mutatja. Egy társadalmat, amely megszokta,
hogy a vakot akkor is átviszi a túloldalra, ha az nem akarja, nem lehet egyik napról
a másikra átállítani a támogatott döntéshozatal elfogadására.
„Az ENSZ elvárja, hogy számoljuk fel a támogatott lakhatást. Ami mint rendszer
valóban rossz. Mi is ezért kezdtünk bele a lakhatási programunkba. Ez azonban csak
az enyhébb fogyatékosok esetében működik. A magasabb ápolási igényűeket nem
lehet két-három fős lakásokban elhelyezni” – mondja Pordán. „Elvek szintjén szép,
hogy mindenki így éljen, de kivitelezhetetlen. Sehol a világban nincs ilyen. Az ő
ápolásuk és életük két-három fős lakásokban szinte megoldhatatlan.”
Tegyük hozzá, a lakók legtöbbje legalább húsz éve él az intézményekben, és átlag
életkoruk 45 év. Vagyis nehezen alkalmazkodnának egy ennyire új környezethez.
Bár az ENSZ javaslatainak java része nem ennyire idealisztikus, a kormány nem
nagyon töri magát a megvalósításukért. Az egyetlen változás, hogy leállították az
intézmények további kitagolását, és felfüggesztettek egy – a támogatott lakhatásra
szánt – 50 milliárdos EU-s pályázatot. A TASZ munkatársa szerint Brüsszel és a kormány arról tárgyal, hogyan irányítsák ezt a pénzt a megfelelő helyekre. Félek, hogy
végül nem a fogyatékosok, hanem a kínai egyetem diákjai lakhatásának támogatására fogják költeni.
Juhász Tamás
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KIMŰVELT EMBERFŐK

POSZTCOVID TÜNETEK AZ OKTATÁSBAN

TITKOS EREDMÉNY
Mire elérkezett a vakáció, az elmúlt hónapok bezártsága és a távoktatással kapcsolatos
problémák jócskán megviselték a diákokat, a tanárokat és az egész oktatásügyet.
Minderről a tankerületi központoknak van a legtöbb tudásuk – amit nem árulnak el.

Az online oktatás tapasztalatairól kötelezően készített felmérés eredményeit
többszöri megkeresésünkre sem volt
hajlandó elárulni a Belső-Pesti Tankerületi Központ. De nem ismerik a
közpénzből elvégzett országos kutatás eredményeit a szülők egyesülete, a
szakszervezet és az általunk megkeresett
oktatáskutatók sem. Így csak gyanítani
lehet: semmi dicsekvésre méltót nem
tártak fel, sőt.
A 9 magazinnak is csak egy, a neve
elhallgatását kérő tanár mert nyilatkozni. Szerinte a hazai viszonyok között teljességgel megvalósíthatatlan az online
oktatás. Portugáliában például, amely
Magyarországgal egyező lélekszámú
és csak kevéssel gazdagabb ország,
kormányhatározat alapján 2020 szeptemberétől minden iskolást elláttak a
távtanuláshoz szükséges laptoppal, mobilnettel, illetve előfizettek számukra a
Zoomra és a MS Classra. Magyarországon nemhogy az összes tanuló, de még

a rászorulók sem kaptak a kormányzattól segítséget.
Okostelefonja ugyan jószerével minden gyereknek van, de azt a tanári tapasztalatok szerint csak facebookozásra
és tiktokozásra használják. Az online tanuláshoz amúgy sem megfelelő eszköz
a telefon: minimum tablet, de inkább
laptop vagy asztali számítógép kellene
hozzá. Emellett szükség lenne nagy
teljesítményű, szélessávú internet-hozzáférésre is, valamint annyi szabad szobára, ahány gyerek tanítási időben a számítógép előtt ül.

az együttérzés
szerepét kell erősíteni,
nem az elvárásokét
Keszei Sándor, a Fővárosi Szülők
Egyesülete elnöke szerint a szülők túlnyomó többsége kategorikusan ellenzi
az online oktatási formát, és közvetlenül
Fotó: Marc Thele (Pixabay)
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a pedagógust teszi felelőssé, ha a gyerek
nem tanul. A szórványosan előforduló
buktatások ellen is élénken tiltakoznak.
A nyílt ellenállás rejtett oka az, hogy
online oktatás idején a gyermekre sokkal több időt, energiát kell fordítania a
családnak, illetve a szülőknek, mint korábban.
A tanár ellenállása viszont abból fakad a távoktatással szemben, hogy teljesen tehetetlen, ha a gyerek nem jelentkezik be az online órára. Az iskola vezetése és a tankerület is gyakran utasítja
arra ugyanis, hogy a mulasztásokat ne
büntesse – egyes osztályzattal, a hiányzás beírásával stb. –, mert emiatt nem
lehetne az online oktatást úgy feltüntetni, mintha sikeres lett volna.
Gyarmathy Éva neveléstani szakpszichológus szerint nem megfelelő a
tárgyi és szaktudási háttér, amellyel a
járványhelyzetben próbálták ellátni az
oktatási feladatokat. A digitális oktatásban – melynek elméletben már létezik
kidolgozott stratégiája – az együttérzés
szerepét kell erősíteni, nem az elvárásokét – szögezte le. Tanítás helyett a
megfelelő tanulási környezet biztosítása
lenne a korszerű feladat. Nem hagyományos órákat kell tartani az interneten
keresztül, hanem projekteket, feladatcsoportokat kell rábízni a tanulókra,
amit önállóan, az általuk beosztott időben oldanak meg. Persze – fűzte hozzá
– nehezíti ezt a módszertani irányváltást, ha a pedagógust a régi, feladatosztó és számonkérő módszerrel képezték
tanárrá, amin túl kellene lépnie. A tanítókat, az alsó tagozattal foglalkozókat
felkészült fejlesztő pedagógussá kellene
továbbképezni, a tizenéves korosztályok
tanárait pedig afféle trénerszerepre fölkészíteni. Tanulásszervezőkké, mentorokká kell válniuk, akik képesek önsegítő csoportokat alakítani diákjaikból,
akik sokkal önállóbban keresik meg a
tudás megszerzésének számukra legmegfelelőbb útjait.
Harangozó István

TÁRCA

Magyarországon az elmúlt évek egyik legfontosabb
szimbolikus tette éppen most történt meg azáltal,
hogy a kilencedik kerület és a főváros vezetése néhány közteret átnevezett a leendő Fudan Egyetem
körül. Tudom, hogy nem a Dalai láma úton, nem az
Ujgur mártírok útján, nem is a Szabad Hongkong
úton, s nem is a Hszie Si-kuang püspök úton fog
megfordulni a magyar történelem kereke – de a
szimpla bosszantás és a jóleső bosszú kéjes öröme
felől nézve ez az akció igenis remek ötlet volt.
Még annak tudatában is tetszik, hogy a Kína
nevű, meglehetősen lassú mozgású, de annál világrengetőbb erejű, rettenetes méretű dinoszaurusz-államnak mindez csak egy bolhacsípés. Valahol az EU-ban átneveztek néhány utcát Kína-ellenes éllel? Ugyan. A dinoszaurusz-állam ennek
a politikai bolhacsípésnek a tényét a maga több
évezredes bürokratikus szokása szerint regisztrálja, iktatja, s felhívja az Európáért felelős alosztályvezető figyelmét arra, hogy az iratot prezentálni
legyen kedves majd egy osztályvezetői fórumon
– feltéve persze, ha Európa szóba kerül valamelyik
osztályvezetői fórumon az elkövetkező háromszáz
évben.

el tudnám fogadni, hogy
Orbán Viktor egykori
9. kerületi lakóhelyének,
a Mester utcának is
megváltozzon a neve
Mivel a Föld nevű bolygó szárazföldi felületének jelentős hányadát ez a bizonyos dinoszaurusz-állam alkotja, a kínai diplomácia számára
akkor sem dőlne össze a világ, ha holnaptól Potala-palotának hívnák a Fehér Házat – legfeljebb kiadnának egy szűkszavú jegyzéket arról, hogy ez a
lépés hatással lesz Kína és az USA kapcsolatára az
elkövetkező másfél ezer évben, de a maguk részéről őszintén reménykednek abban, hogy 2846-ra a
viszony helyreáll.
A kedves olvasó nyilván azt hiszi, hogy viccelek,
de nem.
Krajczár Gyula, az egykori Népszabadság valahai pekingi tudósítója mesélte nekem egyszer, hogy
Kína felfoghatatlan méretét akkor sikerült kissé
jobban megértenie, amikor egy folyószabályozásról írt riportot. A szóban forgó munkálatok miatt
egyik hónapról a másikra tízmillió embert arrébb
kellett telepíteni egy folyóvölgyből, és Krajczár
anyagfelvétel közben, mintegy mellékesen értesült
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TÖRTÉNELEM
A ZSÁKUTCÁBAN

róla, hogy a tízmilliós kitelepítés lebonyolításáért
egy eléggé alacsony beosztású, alsóbb szintű hivatalnok, mondjuk úgy, megyei alosztályvezető felelt.
Mióta ezt tudom, másképp nézek a sarki kínai
boltosra, és ő is egészen bizonyosan másként néz
rám. A sarki boltos például nyilván nem érti, hogy
ebben a tízmilliós országban miért van szükség
parlamentre és kormányra, ha az ügyeink elintézését egy megyei alosztályvezetőre is rábízhatnánk –
megjegyzem, tán hatékonyabb is volna.
De ami a ferencvárosi utcák átnevezését illeti, tán nem kellene a Fudan Egyetem környékén
megállni, hiszen nem csak az amúgy is érzéketlen Kínának lehetne egy ilyen akcióval odapörkölni. A dolognak volna tán belpolitikai vonzata is.
A szimpla bosszantás és a jóleső bosszú kéjes öröme
felől nézve el tudnám fogadni, hogy Orbán Viktor
egykori 9. kerületi lakóhelyének, a Mester utcának
is megváltozzon a neve. Elvégre itt élt valaha Ő!
Népünk atyja, országunk jótevője, nemzetünk féltett kincse, akinek az útja innen egyenesen a budai
várba vezetett!
Ha csak ideiglenesen is, ha nem is örökre, ha
csak a választás napjáig, és nem is hivatalosan, hanem csak szimbolikusan – de azért milyen jó volna,
ha a Mester utcának a körút és a Haller utca között
fekvő szakasza merő tiszteletből felvenné Orbán
Viktor nevét! Népünk atyja, országunk jótevője,
nemzetünk féltett kincse megérdemelné, hogy ezt
a szakaszt így nevezzük el: Orbán Viktor zsákutca.
Kácsor Zsolt
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MÁS VILÁG

EGYSZERŰ TÖRTÉNET

Hosszú volt az út, mert délben indultam, és csak
másnap hajnalban landolt a repülőgép. A gyerek olcsóbb jegyet vett, ami bonyolult átszállásokkal járt,
de tudtam, hogy az anyját az utolsó pénzén hívta meg. Hát, én ettől annyira meghatódtam. Robi
húszéves: először van Angliában, felvették az egyetemre, mellette egy étteremben dolgozik.
Este tízkor úgy érkeztem meg Anglia fölé repülővel, hogy a felhők fölött épp akkor ment le a
nap. Ilyet én még soha életemben nem láttam. Azt
szoktuk látni, hogy a felhők alatt alkonyodik. De
nem! Most a felhők fölött, és este tízkor.

állampolgárnak
éreztem magam
Ahogy megérkeztem, rögtön lementünk a partra, megnézni az óceánt – sötét volt, és gyönyörű
fények mindenfelé. Itthon, hiába volt nyár, akkor
már második hónapja esett, hideg volt; de Brightonban, amire nem volt még példa az éghajlat miatt, meleg idő. Én hidegben és esőben depressziós
leszek; gondolom, ezért is parancsolt ki Robi.

Brighton
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Tűz égett a parton, fiúk és lányok ültek körülötte – odamentünk. Spanyolok, olaszok – ez egy
egyetemi város –, nem szóltak semmit. Egyszer
csak Robi mondja, hogy iszonyú éhes. Rengeteg
ennivalónk van, mondtam, és kitettem mindet.
Tudtam, hogy hosszú út lesz, sok szendvicset csináltam.
Robi: jaj, paprika, téliszalámi – anya, körözöttet is csináltál, meg tojáskrémet! Körbejárt a maradék uzsonna. Kivágtam a savanyú alma csumáját,
fölcikkelyeztem, citromot facsartam rá, ettől nem
barnult be. Hú, ez a legjobb szomjoltó! És ettünk
közösen. Egy spanyol srác kérdezte: ez milyen paprika és milyen szalámi? Mondtuk, hogy magyar, és
effélékről társalogtunk. Gyönyörű volt a tűz, az éjszaka, a part, helyesek a fiatalok.
Brightonban minden zebránál létezik a zöldkontroll. Ha megnyomod a gombot, két másodpercen belül átmehetsz, tiéd az elsőbbség, mert te
vagy a gyalogos. Mész az utcán, ott is vannak sikátorok, de ha valaki érzi a háta mögött, hogy sietsz,
akkor félreáll. Nem azt mondja, hogy anyád, ne
lökdösődj, hanem félreáll: tessék, ha sietsz, menjél.
Esküszöm, ilyet itthon csak nagyon ritkán tapasztaltam. Milyen jó lehet úgy élni, hogy az utcán nem
a halálra frusztrált, gonoszságukat rajtad kitöltő
emberekkel találkozol. Klassz dolog.
Brighton egy dombon, vagy inkább egy kis
hegyen terül el, keresztül az útkanyaron, le, a tengerpart felé. Nagy a forgalom, sok a turista, ezért
kétszer két sávon közlekednek a kocsik, úgy, mint
– mondjuk – az Üllői úton. De itt nem együtt halad
a két sáv, hanem háromszor, négyszer kitüremkedik, kis szigeteket képezve, amiket parkosítottak.
Kicsit többe került az út ezzel a néhány kanyarral,
de mennyivel szebb! Állampolgárnak éreztem magam.
Tömegközlekedéssel utazom Budapesten.
Amennyi boldogtalan, szerencsétlen, rossz kinézetű és büdös, ázottkutya-szagú emberrel naponta találkozom, az rettenetes. Ha felszállok a buszra
csúcsidőben, szegénységszag van. Dohos lakásszag,
két-három éve nem kitisztított, megázott, borzalmas télikabátszag. Nem arról van szó, hogy az emberek piszkosak, ez nem is szegénységszag, hanem
inkább szerencsétlenségszag. Tudom, hogy iszonyatos, de ez a véleményem, és ehhez nem is kell
vadászkutyaorromnak lennie. Brightonban ilyet
sosem érezni.
Láng Judit

Forrás: MOHA

Robi Angliában tanul, és meghívott magához egy hétre
kora nyáron. Londonban vonatra szálltam, hajnali háromkor
érkeztem meg Brightonba. Robi a pályaudvaron várt.

Forrás: Pixabay
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ROVAT

MOZDULATMŰVÉSZEK HÁZA

TÁNC A TAGLÓ UTCÁBAN
Mindig lenyűgözött a mára sajnos lerombolt Vágóhíd épületegyüttese és a környékbeli,
a nevükben is a régi üzemhez kötődő utcák, a környező ipartelepek. Amikor egyegy használaton kívüli térbe beköltözik a kultúra, az olyan, mintha megszentelné
a sokszor konkrétan verejtékkel végzett munkát, amely ott valaha zajlott.

A MOHA, a Mozdulatművészek Háza
telephelye a Tagló utca 13.-ban ilyen.
Egy 60-as években épült kémiai üzem
egykori étkezdéjét, konyháját és egyik
raktárépületét foglalja el. A MOHA-t
működtető Magyar Mozdulatművészeti
Társulat 2008 óta bérli a Kemikal Zrt.-től
a helyet; az ő segítségükkel alakították át
a helyiségeket táncstúdióvá és előadótérré, amihez páratlan archívum is társul.
A Pálos István és Fenyves Márk
(1973–2018) táncosok, táncpedagógusok,
koreográfusok által vezetett társulat Magyarország legrégibb moderntánc-intézménye, hiszen 1912-ben alapította
meg az orkesztika – teljes nevén a Duncan–Dienes-féle mozdulatrendszer –
irányzatát „feltaláló” Dienes Valéria.

A jogot 2004-ben, a vonalbaba – a
testet szimbolizáló geometriai modell,
„mozdulatfantom” – jelképes átadásával ruházta át a magyar modern tánc
nagyasszonyának fia, Dienes Gedeon a
Nemzeti Táncszínházban. Az orkesztika
iskolának és a Dienes Intézetnek ezt a
jelképét sok más ereklyével együtt őrzi
a MOHA archívuma, amely egyedülálló tánctörténeti magánlevéltárként is
funkcionál.
A Magyar Mozdulatművészeti Társulat, azon kívül, hogy színes és változatos
kortárs tánckurzusokat tart itt, rekonstrukciós előadásaival tiszteleg a magyar
moderntánc-hagyományok, például az
orkesztika előtt, amely hungarikum.
A repertoár Dienes Valéria, Berczik Sára,

E. Kovács Éva klasszikus, az 1910-es
évektől az 1940-esekig megalkotott koreográfiáitól, táncszvitjeitől a kortárs impulzusok hatására született új művekig
terjed. A vendégkoreográfus-program
keretében menő kortárs koreográfusok
működnek együtt velük és hoznak létre
koprodukciós előadásokat.
Sajnos már a három éve fiatalon,
hirtelen elhunyt, ipaművészként, tánckutatóként, szervezőként is jeles Fenyves Márk emlékét, koreográfiáit is őrzi
a MOHA. Terveinek egy részét munkatársa, élete párja és örök partnere, Pálos
István hivatott folytatni. Mert a hagyomány az hagyomány, a show-nak pedig
folytatódnia kell.
– sisso –
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FRANZSTADTI ARCOK

Fotó: Urbán Ádám

KIVÁSÁRLÁS ELŐTT

KISTELEPIEK
A Kistelep sorsáról 2019 májusában a volt polgármester és az Állami Egészségügyi
Ellátóközpont főigazgatója megállapodást kötött: e szerint a területet a DélPesti Centrumkórház fejlesztésére használnák fel. A kormányzati szándék
a bérlők kivásárlására, illetve elhelyezésére 2022. június 8-ig, az aláírástól
számított három évig áll fenn. A lakók most ebben reménykednek.

Férficsoport ácsorog a Kistelep kapujában, a hangjukat fölerősíti a kapualji vissz
hang. Mondják a magukét, kezükben sörösdoboz, lábuknál apró, testes csivava.
A gondnoké. A hétköznapi délutánt munkából jövet a kapu alatt lazulja le a férfi
pletykakör. Kis közösség ők, egyféle emberek. Itt felejtette őket a város, átnőtt rajtuk, a fejük felett.
A kis csivava gyakorlottan topog el a telepre behajtó autók elől, a férfiak biccentenek az érkezőnek. Csak a kutya gazdája vet néha egy-egy szigorú pillantást a kapura,
jelezve, hogy ez az ő dolga, ő a telepi gondnok. Vele nem fogok beszélgetni, mert a
telepiek azt mondják róla, hogy csak pecsétes papír esetén nyilatkozik, azt meg nem
hoztam magammal. Amúgy is csak fecsegni jöttem, de látom, hogy felhúzott szem
öldökkel követ, amíg áttolom a kapubejárón a biciklimet és haverkodom a nyilván
fölöslegesen bizalmaskodó kiskutyával.
Csendes karantén végi délután van. Novemberben jártam itt először, addig azt se
tudtam, hogy a telep létezik, holott 94 szociális bérlakást számolhatnék össze a te-
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rületen, az egymás mellett álló földszintes házakban. Házanként nyolcat, plusz
a sufnikat, kiskerteket.
1939-ben húzták fel az alapozás
nélküli, hosszú, földszintes házsorokat a Lenkey és a Vágóhíd utca sarkára.
A lakások 16 nm-es szobából, 10 nm-es
konyhából és 4 nm-es kamrából vagy
fürdőhelyiségből álltak. A lakók a kis
erdei nyomortelep bádogkalyibáiból,
bódéiból költöztek ide, mit bánták ők,
hogy itt nem volt gáz, világítás, fűtés.
Az akkor felépült százhúsz lakásból azóta a sok évtizedes lakásínség megevett

FRANZSTADTI ARCOK

ta az önkormányzatba fordult tanácstól a lakáskiutalását. Egyedül költözött, és úgy
érezte, hogy egy 28 négyzetméteres paradicsomba jutott, plusz kiskert. Aztán pár
évre rá már hárman voltak, és szűkült a paradicsom.
Akkoriban még tele voltak a Kistelep kiskertjei virágokkal, zöldséggel. A régi lakók irtották a gyomot, öntözték a virágokat, figyeltek a telepi gyerekekre, amíg a
szüleik dolgoztak vagy a boltba mentek, uzsonnára zsírosdeszkát nyomtak a napköziből hazatérő kissrácok kezébe, a kertben nőtt paradicsomot, paprikát adtak hozzá, aztán az öregek otthonába kerültek, vagy magányosan meghaltak a telepen. Volt,
akire csak egy hét után törték rá az ajtót, amikor valakinek feltűnt, hogy napok óta
egyfolytában szól a tévéje, és a Família Kft. meg a Híradó kihallatszik a házak közé.
A horrorra éhes gyerekek rohantak halottat nézni, amíg a szállítók el nem kergették
őket az ablaktól és be nem húzták végre a függönyt.
De volt itt igazi szórakozás is. Együtt főzés, bográcsozás, gyerekzsúrok. A házsorokat kettéosztó középső úton volt medence meg homokozó. A medence falát nyár
elején a lakók vakarták, festették, tisztították – aztán elegük lett belőle, betemették,
a homokozót meg telepisilték a telepi macskák, és ellenük a beaszfaltozás látszott
a legjobb megoldásnak. Egyébként is kellett a hely az autóknak. A bográcsozás a
kiskertekbe szorult, aztán már oda se. A magas kerítésű kisfocipálya azért épült meg
pár éve, mert már mindenki unta, hogy vagy az egyre satnyuló kiskertek virágait
fejezik le a jól megküldött labdák, vagy a parkoló kocsik tetején pattognak. A telep
legdizájnosabb darabja ez a kis pálya. Körülötte összeverődnek a nők, beszélgetnek.
Mostanában mindig ugyanarról: hogy hova és mikor.

ablaka előtt a negyvenes évek óta
jön-megy a történelem, ő tudja, miért
nem akar beszélgetni róla

huszonhatot, és lakásonként is vagy öt
négyzetmétert, de a szocializmus bevezette a villanyt, a csatornát, a cserépkályhákba az IKV-Hérát. A kényelem
vívmányainak ormótlan csövei és csatlakozói ott virítanak a házak oldalán,
a háromujjnyi vastag fekete kábelek
keresztül-kasul szeldelik a levegőt, de
legalább van világítás, ami az egykori
nyomornegyed lakóinak még nem volt.
Ha szóba állna velem az a két néni, akik
születésük óta élnek a telepen, és a családjaik az első házfoglalók között voltak, elmondhatnák, mikor dobták ki az
utolsó petróleumlámpát, de ők nem beszélnek. Egyikőjük alakját látom a zsalugáteres ablaka mögött a függönyön keresztül. Kopogok, csöngetek, nem mozdul. Idegen vagyok, akarok valamit, és
ez elég ok, hogy ne nyisson ajtót. Ablaka
előtt a negyvenes évek óta jön-megy a
történelem, ő tudja, miért nem akar beszélgetni róla.
– Azokba a zsalukba szerettem bele
– mondja Szilvi, aki idegenvezetőmül
szegődik a telepen. – Középen a szívecskékbe – teszi hozzá, és még azt is,
hogy ez volt az első, amit megmutatott
az anyjának, amikor 25 évesen megkap-

Munkába menet, jövet, boltból cipekedve is megállnak, és indul a találgatás: kivásárolja-e őket a kormányzati akarat, vagy kapnak másik lakást? Vajon milyet? Mert
a telepnek vége lesz, ezt mindenki tudja, akkor is, ha az önkormányzat nemrég
megcsináltatta a kéményeket. Ha nem jön a dózer, előbb-utóbb fölvizesedik a fal a
tetőig, aztán összeomlik az egész, mint a macskapisis homokvár. Szilviék nemrég
festettek, felújítottak, mert megüresedett a mellettük lévő 28 nm, és Szilvi megpályázhatta. Így költözhetett ki végre a nagyfia a gázórával közös gyerekszobájából. A
gyerek apja már régen lelépett, ők ketten laktak a vékony falú, minden zajt áteresztő
szobakonyhában. Ahol többen vannak, még nehezebb. Kisgyerek, apa, anya a szobában, testvérek, nagyszülők a konyhában. Szilviéknél két szoba van most, konyha,
kis étkező, de a linóleum alól kilátszik a régi burkolat, jó az úgy is, már csak nem
lesznek itt évekig, egyszer biztosan véget ér neki ez a harminc év a telepen. A ház
külső hézagait Szilvi betömködte, befestette, de a kiskertben fölfut a gyom a valahai
grillezőre. Majd ha nem esik folyton az eső, rendbe hozza. A telepen csak a nyugdíjas lakóknak van idejük, türelmük elpepecselni a növényekkel. Ahol gyerekekkel
kell osztozkodni a négyzetmétereken, munkát vállalni, háztartást vezetni, főzni, salétromos falat levakarni, dugulást megszüntetni, ott a kiskertekben ecetfa nő, és a
kibelezett fridzsider is megterem magától.
A sajátos telepi kommuna lassan felbomlik, mielőtt a telep összedőlne. Pedig van
utánpótlás, jönnek a még rosszabból, a szanálások elől. Az új lakók fiatalok, reménykedők, nem hiszik, hogy harminc évet is lehúzhatnak itt. Az idősebbek elfogadják
azt, ami jut, gyerekekkel, családdal kitöltik a szűk teret. Valahogy lesz. Amikor nincs
a karantén, a telepi gyerekek együtt mennek iskolába, és csapatban jönnek haza is, a
nők még segítik egymást a háztartásban, a férfiak is összeállnak a kapuban sörözni,
de az újonnan érkezőket nehezen fogadják be. Pár éve megérkezett a bizalmatlanság
is, meg a drog, mint mindenhová a városban, mitől lenne a telep kivétel. Innen is ül
már valaki börtönben, és áldozata is van a drogpiacnak. A telep a városban van, hát
a város is benn van a telepen.
Szilvi a hirdetéseket bújja, kicsi szobájában három óriási ónémet szekrény áll,
mintha három külön szobája nyílna abból az egyből. Vidéki kúriáról álmodik, falusi
turizmusról, messze a teleptől, ahol nem fekete négyzeteket fest majd a hófehér falra, mint egy ferencvárosi Malevics, hanem színeket, formákat, akár a gondnok testes
csivaváját is. – Meglesz ez – bólogat Szilvi nekem, de leginkább magának.
Sándor Erzsi
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CIVIL GALÉRIÁK A FERENCVÁROSBAN

MEGNÉZNI ÉS MEGLÁTNI
Menjünk a Rádayba, előbb megnézünk egy kiállítást, aztán meglátjuk
– ez az a programötlet, amivel nem lehet nagyot hibázni.

Van ez akkora kultúragócpont, hogy valamit biztos találunk, vagy az Art9-ben,
vagy a 2B-ben, a PH21-ben, netán az
iF-ben, mely utóbbi jazz café ugyan, de
mindig van kiállítás is, június második
felében épp Váradi Judité. Vagy máshol
a környéken, gyakorlatilag és szerencsére felsorolni is lehetetlen.
Folyamatosan újrafogalmazódó kon
textusok, egymásra rímelő és egymást
erősítő élmények finom szövete ez a

világ, ami nem mellesleg olyan közösségteremtő erővel bír, amit semmiféle
operatív törzs nem tud überelni.
A kortárs egyéni képzőművészeti kiállításokat bemutató Art9 Galéria (Ráday
u. 47.) 2003-ban nyílt meg, két éve bővült
újabb kiállítóteremmel. Az eltelt évek
alatt a galériát működtető Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete több
mint háromszázötven kiállítást rendezett
itt és más helyszíneken. A kiállítóhely a

kereskedelmi galériák mellett fontos
szerepet tölt be a művészek reprezentációjában, mivel itt szabadon, kötöttségek
nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.
Legutóbb június 9-én nyílt kiállítás Éberling Anikó munkáiból, a mindennapi dilemmákkal küzdő embert, a társadalom
által ránk kényszerített szerepeket megjelenítő Átalakítás alatt.
A 2B Galériát (Ráday u. 47.) is civil
szervezet működteti, a 2B Kulturális és

Átkelő Galéria
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Fotók: Déri Miklós

Art9 Galéria

A galéria jelenleg ( július 2-áig) Finomhangolás címmel mutat be egy válogatást a Murmo Szakpszichológiai és
Művészetterápiás Központ művészetterápiás műhelyének csoportos és egyéni
munkáiból, bepillantást engedve az itt
zajló nonverbális megnyilatkozások egy
részébe.
A munkákat anonim módon mutatják be, mivel gyerekek alkotásairól van
szó, akik képekben sokkal jobban ki tudják fejezni azt, ami bennük van. Rajzai
kon, festményeiken keresztül bepillantást nyerhetünk a családok működésébe,
viszonyrendszereibe. Kalandozás ez egy
„védett játszótéren”, fantáziaút a biztonságos kapcsolódások külső-belső tájain,
ahol a sok egyéni élmény közös képi világgá áll össze.
És ha már az art brut-nél és a művészetterápiánál tartunk, kár lenne kihagyni a kerületen épp csak kívül eső
BAB (Budapest Art Brut) Galériát (Üllői

Művészeti Alapítvány. Alapítói 2002-ben
a Böröcz testvérek voltak. Tematikus kiállításaik szokatlan fénytörésbe helyezik
a tradíciót és a történelmi eseményeket;
leggyakoribb témáik: emlékezet, holokauszt, identitás, kisebbségek, művészcsaládok. (Ld. a 28. oldalt A numerus clausus és a lányok című kiállításról.)
Kis kitérő, ha már a Rádayban vagyunk: a Csapszék nevű egységbe betérve ugyanis egy váratlan „állandó kiállítás”
fogad: a hely a nyolcvanas évek magyar
alternatív zenekarainak korabeli plakátjaival van kitapétázva, az Európa Kiadótól a Kézi-Chopinig.
Az Átkelő Galéria (Hőgyes E. u. 2.)
2013 óta látogatható a Ferencvárosban
(kezdetben Tárt Kapu néven működött),
nemzetközi színvonalon, európai kon

textusba ágyazva kívánja képviselni és
bemutatni a magyarországi art brut és
outsider művészetet és az ehhez kapcsolódó szakmai munkát.
Az art brut (durva, nyers művészet)
kifejezést Jean Dubuffet francia festő és
szobrász – aki kiemelten foglalkozott a
pszichiátriai betegek, a perifériára szorultak és a naivak vizuális alkotásaival
– az 1940-es években használta először
a művészileg tanulatlan, iskolázatlan
szerzőktől származó művekre. Az art
brut irányzat a 20. század második felében került a figyelem középpontjába,
amikor a képzőművészek, a művészettörténészek és a kritikusok a művészi
értékteremtés oldaláról kezdték vizsgálni a pszichiátriai betegek alkotótevékenységét.

út 60–62.), hiszen csak az út túloldalára kell átmenni. A BAB 2009 óta kínál
megjelenési teret az art brut és outsider
művészeknek és művészetüknek, hogy
megismertesse a közönséget a pszichiátriai betegséggel élő alkotóművészekkel
és alkotásaikkal, lehetőséget teremtve a
velük szemben esetlegesen bennünk élő
előítéletek lebontására. Aktuális kiállításuk a múzeumok éjszakájára berendezett Pont, pont, pont, Józsa Éva, Sajó Boglárka és Sós Barbara közös tárlata.
A galéria működtetője az a Moravcsik Alapítvány, amely erősen kötődik
a Ferencvároshoz: a pszichoszociális
fogyatékossággal élők részére évente
megrendezett Ki mit tud? tehetségkutató vetélkedő országos döntőjét az FMKban szokták tartani ősszel.
Melinda Rose
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A 2B GALÉRIA KÉSZÜLŐ KIÁLLÍTÁSA

A NUMERUS CLAUSUS
ÉS A LÁNYOK

Forrás: 2B Galéria

Síelő, a Városligetben korcsolyázó, motorozó vagy
épp a pesti belvárosban korzózó, érettségire készülő
lányok. Születési helyük és idejük, gazdasági és
társadalmi helyzetük, családi és kulturális hátterük,
későbbi pályájuk szerint is nagyon különbözők. Ami
közös bennük, az a továbbtanulás vágya, s hogy
mindannyiuk életét, lehetőségeit meghatározta az
1920-ban életbe lépett numerus clausus törvény.

„Az érettségi kitűnőre sikerült, de nem látszott valószínűnek, hogy felvesznek az egyetemre. Vegyész szerettem volna lenni, de
mivel elég jól rajzoltam, az Iparművészeti
Főiskolával próbálkoztam. Felvettek grafikusnövendéknek.”
„Hiába volt jeles az érettségim, szó sem
lehetett róla, hogy felvegyenek az egyetemre,
ilyen protekcióm nem volt. Párizs azért jött
számításba, mert a nagybátyám akkor már
a Pasteur Intézetben dolgozott. Így kezdtem
meg a Sorbonne-tanulmányaimat.”
„Édesanyám, Kallós Márta leérettségizett, és mivel nem mehetett egyetemre, az
apja fogorvosi rendelőjében lett asszisztens.”
A fenti idézetek olyan, a 2B Galéria kiállítási anyagában szereplő nők sorsát
villantják fel, akiknek pályáját fiatalkorukban végérvényesen megváltoztatta
az 1920-ban életbe lépett XXV. törvénycikk, vagy közismertebb nevén a numerus clausus. „A tudományegyetemekre, a
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műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról”
szóló rendelkezés az első világháborút
követő korszak Európájának első „zsidótörvénye” volt, és alapjaiban írta át a korábbi magyarországi gyakorlatot, amely
az érettségizett diákok számára biztosította az egyetemre beiratkozás jogát.
A törvény a tanuláshoz való jogot
politikai, vallási és faji kritériumokhoz
kötötte – felekezet helyett nemzetiségnek minősítette a zsidókat, egyetemekre felvehető számukat pedig 6 százalékban maximálta –, ezáltal megszüntetve
a felsőoktatásban addig érvényesülő
jogegyenlőséget.
A felvehető hallgatói létszám nem
csupán a zsidó, illetve a baloldali diákokat, hanem az egyébként is hátrányos
helyzetben lévő nőket érintette: a legtöbb budapesti egyetem ugyanis csak
a legritkább esetben engedélyezte női

hallgatók felvételét. Ebből kifolyólag a
gazdasági és politikai válság idején tízezrek kényszerültek külföldön továbbtanulni.
A numerus clausus bevezetésének
századik évfordulójára készült, fényképekből, dokumentumokból, írásos vis�szaemlékezésekből és interjúrészletekből álló kiállítás elsősorban azt vizsgálja,
hogyan érintette a törvény az 1900 és
1925 között született generáció sorsát,
életútját, a fiatal zsidó lányok tanulással
kapcsolatos választásait. Arra keresi a választ, vajon milyen tényezők döntötték
el, hogy külföldre menjenek-e tanulni,
vagy itthon maradva és ambíciójukat
feladva szakmát, korabeli kifejezéssel
„ipart” tanuljanak. Milyen foglalkozások, szakmák, szellemi, gyakorlati vagy
művészeti területek maradtak elérhetők számukra? S végül, hogyan hatott a
modern európai műveltséget magukkal
hozó fiatal lányok beáramlása olyan, általuk (is) forradalmasított új területekre,
mint a fényképészet, a gyógypedagógia,
a mozgásművészet, a reformpedagógia
vagy a pszichoanalízis? A kiállítás célja
hozzájárulni a numerus clausus tágabb,
a magyarországi nőemancipációt és a
zsidó asszimilációt is érintő kérdéseinek
megválaszolásához.
Gáspár S. Anna
Az augusztus 26-tól a 2B Galériában látható kiállítás a Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada által támogatott
Antiszemitizmus a felsőoktatásban, nőemancipáció és zsidó asszimiláció című
kutatáshoz kapcsolódik. Kurátorok: Karádi
Éva és Szapor Judit.

KÚL KOREA

BOTRÁNYFILM MEXIKÓBÓL: ÚJ VILÁGREND

JÓTETT HELYÉBE
ROSSZAT VÁRJ
Mindig nagy öröm, amikor egy bivalyerős latin-amerikai
film eljut a hazai mozikig: a régió abszolúte figyelemre méltó
filmművészete továbbra is jócskán alul van
reprezentálva Magyarországon.

Hiánypótló és üdvözlendő módon tavaly
két témába vágó, magas színvonalú filmes kötet is megjelent (Kino Latino; Film
és történelem Latin-Amerikában), idén pedig a Magyarhangya június végi premierje gondoskodik arról, hogy lehetőségünk
legyen megismerkedni a 2020-as esztendő legnagyobb mexikói botrányfilmjével, az Új világrenddel (Nuevo orden).
A rendező, Michel Franco életművén
végigtekintve kijelenthető, hogy nem
olyan figuráról van szó, aki kerülné a
kényes/nehéz témákat: első filmjében
(Daniel & Ana, 2009) egy testvérpárt
kényszerít közösülésre a mexikóvárosi
underground pornómaffia; a Lucía után
(Después de Lucía, 2012) Cannes-ban díjat nyert alkotásában pedig egy tinilányt
aláznak meg különös kegyetlenséggel
az osztálytársai, miután kikerül az internetre egy róla készült szexvideó. Első
angol nyelvű munkájában, a Krónikusban (Chronic, 2015) Tim Roth alakítja a
terhelt múltú, halálos betegeket ápoló
hospice nővért, az April lányai (Las hijas
de Abril, 2017) pedig egy állapotos 17 éves
lány története, akit maximálisan kizsákmányol a külön élő édesanyja. Franco
valamennyi nagyjátékfilmje rideg, tisz-

tes távolságból megfigyelt személyes
vagy családi portré, amely a végletes minimalizmusa (hosszú, statikus beállítások; hiányzó zene) ellenére jelentékeny
cinematikus gyomrost eredményez.
Legújabb műve, az Új világrend markáns váltást jelez: párszereplős, lecsupaszított karaktertanulmány helyett a
szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek témájára reflektál egy sokszereplős,
rendkívül brutális, zenével is bátran élő
disztópia keretében. Mexikóban már
a film előzetesével kicsapta a biztosítékot Franco, amikor szembeállította
a gazdag, úgynevezett whitexicanokat
(fehér mexikói) az őslakosok szegény
leszármazottaival, de csak a trailer alapján tűnhet ilyen egyszerűnek a képlet.
Az alig 80 perces játékidő első felében
egy tehetős, ingatlanügyletekben utazó család legkisebb lányának a luxuskivitelű esküvői partiját kísérhetjük
figyelemmel, ahol derűsen smúzol a
mexikóvárosi elit. Váratlanul betoppan az egyik korábbi építőipari munkásuk, aki pénzt kér a beteg felesége
műtétjére, de csak a menyasszony az,
aki nem akarja lerázni aprópénzzel.
Közben kitör a forradalom a város-

ban, lincshangulat van, a város anar
chiába borul. A film második felében
a menyasszony perspektíváján keresztül láthatjuk a katonai hatalomátvétel
mozzanatait és a rendőrállam terrorját.
Mexikóban a tárgyév leggyűlöltebb filmje volt Franco mozija. Elsősorban azzal
vádolták, hogy a gazdagok pártját fog ja
és rasszista az elnyomottakkal szemben
(lásd az őslakos szereplők kidolgozatlanságát). Érdekfeszítő kritika, nem ártana néhány évet Mexikóvárosban élni
a helyi közérzet kitapogatásához; mindenesetre számomra inkább az tűnik ki
az Új világrendből, hogy a forradalom
csak elmélyíti a korábbi, kasztrendszerszerű társadalmi különbségeket: a
nyertes ugyanaz marad (a hadsereg és a
politikai elit), és mind a gazdag család,
mind az arcot kapó szegény család veszít az új felállással. Michel Franco az
eddigi filmjeiben is az emberben rejlő
önzésre és kegyetlenségre voksolt, most
sincs ez másként, sőt, ezúttal cinikusabb, mint valaha: ars poeticája szerint
jótett helyébe rosszat várj, homo homini
lupus. Éjsötét, nihilizmusba hajló jövőkép ez, nem fog mindenkinek tetszeni.
Ennek ellenére: langymeleg, pillecukor
ízű Marvel-balzsam helyett inkább erre
az atomcsapás erejű mozira essen a választásunk, ugyanis garantáltan éjszakába nyúló vitákat fog generálni a fájóan
aktuális alaphelyzetével és a forradalmat irányító erők elfedésével.
Teszár Dávid
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CULÁGERROCK
Ezúttal két vicces nevű és játékos címkéjű, jó ivású nyári bort
ajánlunk a szomjazó olvasó jóindulatába, egy fehéret és egy vöröset,
hogy megszépítsünk velük végre egy nyári vacsorát.

Nem politologizáló bosszankodásokkal
kombináljuk a borajánlót, hanem egy
személyes tapasztalatunkat osztjuk meg
az olvasóval, mert gyanúnk szerint a jelenség túlmutat önmagán.

MIKLÓSCSABI
Punktum Zöld veltelini 2019
(félszáraz)
A zöld veltelini amúgy nem nagy fajta,
de az osztrákok megcsinálták vele magukat a világpiacon, ahol sokkal ismertebbek, mint mi. A móri Miklós Csabáé
elegáns, halvány virágillatú, gyümölcsös
borocska, melyben intenzív keserédesség színezi a telt, jó sav-cukor arányú
kortyot, salátákhoz, rakott kelhez, lecsóhoz, rizottóhoz jól jöhet.
Házfelújításba bonyolódtunk ugyanis. Tudtuk, hogy minden ilyen vállalkozás meggyűri az embert, na de erre nem
számítottunk. A kőművesek kulturális
karakterére ugyanis. Azt már tapasztaltuk, hogy a villanyszerelő mester azt
mondja a telefonban, hogy jövő március, addig várólistán vagy, mintha legalábbis egy agyátültetésre várnál. Vagy
lecsapja a telefont, megteheti, mert monopohelyzetben van, nincs verseny, a
mesterek legdinamikusabb része ugye
osztrákba’ vagy németbe’ reszel, kalapál,
vályogot vet, ás, ki ekével, ki kalapáccsal,
ki tollal. Sokkoló szembesülni a mentalitással, melyben a polgári pontosságnak, a régi szakik méltóságának és polgárias attitűdjének, szakmai hiúságának
és eleganciájának még csak az árnyéka
sem dereng fel: eldobálják a csikkeket,
sose jönnek el, amikor megbeszéljük,
eljönnek, amikor azt mondták, hogy
holnap nem jönnek. Két hét, mondta;
két hónap után rezgő fejjel eldöntöttük,
hogy akkor kötbért verünk rájuk, erre
az események fölgyorsultak, kiderült,
hogy tényleg meg lehetett volna csinálni
két hét alatt az egészet, nem kellett volna koszban-mocsokban kínlódni hátsó házfal nélkül az áprilisi hóviharban,

2021. JÚNIUS

végre eltűntek. Akkor lássam magát,
Gyula, legközelebb, amikor a hátam közepét, mondta Dorka a főnöknek keresetlen egyszerűséggel.
Az már tényleg csak hab a tortán,
hogy folyamatosan mulatós rockot hallgatnak. Na ez volt a szög a koporsómba.
A mulatós rock a gödör a völgyben, az
ész végső trónfosztása, a gyökértelen
kultúranélküliség csimborasszója, és ó,
kedves olvasó, bármilyen hihetetlen, ennek a mulatós culágerrocknak ma már,
az idők hanyatlását jelzendő, saját rádiócsatornája is van, száradjon le a skrótumom, ha leírom, hogy melyik az. Egy
egész napos culágerrock-hallgatás után
kértem őket, hogy falazzanak be engem
is inkább, mint Kőmíves Kelemen nénit
annó, de nem volt elég malter. Azért a
kádárizmusban egy jó dolog biztos volt:
nem volt mulatósrock-rádiócsatorna, az
ízléshiánynak ez a galaktikus mélysége nem volt legitimálva. E szubkultúra
(khm) koronájának ragyogó gyémántja
egyébként az abasári nyugdíjasok kórusa: itt a szintipop és a dobgép dinamikus
kontrapunktjára horthysta műdalokat
énekelnek visszafogott csárdáslépésekre
tempósan pogózó, népviseletes abasári
nénik és bácsik. Valószerűtlen, kápráztató élmény, már szinte szép, mint egy
mívesen megformált ujjszorító, kizökken az idő, amikor Nagy Feróval súlyosbítva belecsapnak a Horthy indul a magyar sereggel nótába.

MÁRKVÁRT Ezerötös
Cuvée 2019 (száraz)
Fojtsuk bánatunkat egy Ezerötösbe, ez
szekszárdi vörös ifjabb Márkvárt Jánostól, remek, intenzív cseresznyés merlotés kékfrankosillata van, a rubinszínű,
lágy és könnyed korty pörkölt, pasta
vagy pizza után kiált, hibátlan holmi
nyári estékre, boldog beszélgetésekhez
a lugasban, ahol a háttérben igazi zene
csobog.
Tompa Imre
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AZ EZEREGYÉJSZAKA MEZZÉI
jelenti magyarul: „tragantmézga”. Hogy
az mi? Legjobb barátnőm, Wiki szerint
egy élelmiszeripari adalékanyag (E413),
amelyet a Közel-Keleten élő pillangósvirágú csűdfüvek gyökeréből vonnak ki,
gyógynövénykivonatként is alkalmazzák.

az idő. A Ráday utcai teraszok még korántsem voltak tele, a karanténálomból
éppen csak felébredt maszkos polgárok
kóvályogtak szerteszét. A Shiraz is üres
volt nem sokkal ebédidő után, de mi,
dacolva a szelekkel, beültünk a teraszra.

ségnek előadás közben. Pompás kebabok, ropogós lepénykenyerek, fűszeres
nyársak, lágy sajtok – ilyesmik rémlenek
fel előttem. A darabra már nem emlékszem, csak arra, hogy az is elvarázsolt.
Miután legördült a függöny, a büfében
az első kérdésem az volt Rácz Attila barátomhoz, a Hólyagcirkusz egyik színészéhez: honnan a francból vettétek ezt az
isteni kaját? Azért a múlt évezred utolsó
éveiben még nem volt ennyire egyértelmű a multikulti gasztronómia Pesten,
mint most, hogy az egyik sarkon tibeti,
a másik sarkon perui. Hát a Shirazból, itt
van a Rádayn, mondta Attila, és én nemsokára felkerestem a Shirazt. Faszénillatú, vízipipás, keleti hangulatú hely volt,
lehet, hogy az első ilyen jellegű étterem
Budapesten. Belső tere annyira autentikus, hogy az sem lett volna botorság,
ha a Hólyagcirkusz Ezeregyéjszakáját a
Shirazban adták volna elő. Azóta nekem
a Shiraz egy vissza-visszatérő jóbarát,
olykor hűtlen leszek hozzá, aztán megint
meglátogatom.
Hogy mitől Shiraz, arra két tippem
is van rögtön. A Syrah vagy Shiraz szőlőfajtát sokáig perzsa eredetűnek vélték
(mára állítólag kiderült, hogy Franciaország a hazája). Az angol–magyar szótárban meg azt olvasom, hogy a shiraz azt

keleti fűszerezése
utánozhatatlan,
pedig KeletEurópa se kispályás
padlizsánkrémekben

Három mezzét rendeltünk (lehet még
ötöt és hetet). A mirza ghasemi (sült
paradicsomos füstölt padlizsánkrém
tükörtojással és fokhagymával) mindent vitt, keleti fűszerezése utánozhatatlan, pedig Kelet-Európa se kispályás
padlizsánkrémekben (lásd a zakuszkák
szövevényes történetét). A ropogós garnélarákok (meygoo) szintén kiválóak
voltak, hozzá spanyol olívabogyót ettünk. Ettől aztán valóban gerjedt is az
étvágy, s mivel idén a húsvét a covid
miatt nagyjából elmaradt, bepótolandó
egy bárányfogásra esett a választásunk.
Konkrétan faszénen grillezett bordára (shishlik). Hozzá köretnek sáfrányos
perzsa rizst kértünk. Álmos még a világ,
álmos az ország, álmos a város, a Ráday utca is álmos, és a Shiraz szakácsa
is elálmosodott, sóhajtottunk. A fogás
külcsínre unalmas, belbecse hullámzó volt. Ahol jó, ott pompás, fűszeres,
füstillatú és bárányzamatú, omlós. Ahol
meg nem jó, ott egyszerűen rágós.

Fotók: Urbán Ádám

A Shiraz vendéglőről első benyomásom
színházi élmény. A Stúdió K-ban néztem
egy darabot a kilencvenes évek végén, a
Hólyagcirkusz társulat produkcióját, az
Ezeregy Szindbád címűt, ahol kiváló közel-keleti fogásokat tálaltak fel a közön-

De mindegy is, honnan a név, a lényeg a választék és a minőség. A teljesség igénye nélkül lessünk bele az
étlapba: csodás krémlevesek, úgymint
lapi és adas (sárgaborsó és gránátalmás vöröslencse), a vegetariánusoknak
masala és falafel, Indiából csirkecurry,
Perzsiából kubide (faszénen sült fűszeres kebab marhából és bárányból), jouje
(sáfrányos sült csirke), bandari (grillezett csirkecomb csípős pácban) vagy
gheyme (sárgaborsós marharagu). És
persze itt vannak az elmaradhatatlan
mezzék, a Közel-Kelet előételei, ha akarom, tapas. De lehet komplett lakomát
is csapni mezzékből. A Shirazban van
grill kecskesajt és kashk bademjan (túrós
padlizsánkrém, perzsa joghurt, menta),
hummus, garnélarák, olajbogyó és még
számos étvágygerjesztő csemege.
Még május volt, mikor legutóbb felkerestük a Shirazt, hol ilyen, hol olyan

Na de most, mikor e sorokat írom, már
június van. Ébredezik minden, újra itt a
nyár, és talán minden helyrerázódik lassan. Az ég habosabb lesz, az élet krémesebb, a bárány puhább. Talán.
Cserna-Szabó András
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FRADIKA

KÉZILABDA

Napjainkban minden csapatsportra igaz, hogy döntően a pénz határozza
meg egy-egy klub sikerességét. Jó példa erre a magyar női kézilabdában a
Győri Audi ETO, amelynek 2008 óta tartó bajnoki sikerszériáját eddig kétszer
szakította meg más együttes: a Ferencváros 2015-ben és most, 2021-ben.

A német autógyár tizenhat éve kezdte
támogatni a Győri ETO női kézilabdázóit, akik akkor már csaknem egy évtizede a hazai elitbe tartoztak, és kétszer
meg is nyerték a bajnokságot. Bár az
első „autós” idényben nagy csatában
a Ferencvárosé lett az aranyérem, a
2007–2008-as szezon óta itthon egyed
uralkodó az évről évre egyfajta világválogatottat felvonultató csapat (amely ötször megnyerte a Bajnokok Ligáját).
A népligeti zöld-fehérek irányítását 2008-ban vette a legendás edző,
Elek Gyula fia, Gábor, aki annak idején
a Fradiban nőtt fel. Néhány év alatt a
négy bajnoki ezüstérem mellé kétszer,
2011-ben és 2012-ben odatehette a Kupagyőztesek Európa-kupáját is, és ezzel
felülmúlta a KEK-et az FTC-vel 1978-

az FTC nyerte meg
a bajnokságot
A Fradi számára két-két alapszakaszbeli döntetlen és győzelem után
jött el 2015 májusa, amikor a döntőben
a hétméteresekkel kivívott hazai sikerre Győrben egy nem várt diadal következett az akkor már hat légióst bevető
ETO ellen, így nyolc év után lett ismét
bajnok a Ferencváros. Bár egy-egy döntetlen és győzelem összejött, az arany
érem kétszer a Rába partjára került.
2017-ben azonban sikerült megtörni egy
másik nagy győri szériát: tíz ETO-elsőség után a fináléban az FTC hetesekkel
nyerte meg a Magyar Kupát.

A ferencvárosi Julia Behnke (b) és Háfra Noémi (j), valamint a győri Veronica Kristiansen

ban elhódító édesapját. Közben átélte a
klub anyagi helyzetének meggyengülését, majd ennek rendeződését követően
újra az ETO nyomába eredt csapatával.
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Drámai véghajrát hozott a 2017–18as bajnokság. Az őszi kétgólos győzelmet tavasszal hasonló különbségű vereség követte Győrben a kilenc külföldi

játékossal felálló ETO-val szemben, így
azonos pontszám mellett a gólkülönbség döntött. A Fradi Vác elleni meccse
még tartott, amikor a győrieké véget ért,
így 19 gólos siker bajnoki címet ért volna. Az utolsó fél percben a zöld-fehérek
támadhattak, de a lövésük célt tévesztett, maradt a 18 gólos előny és a második hely.
A legutóbbi két idényben nem tudtak a lányok az ETO közelébe férkőzni,
ráadásul a tavalyi bajnokság a járvány
miatt félbeszakadt. A koronavírus alaposan felkavarta a most zárult szezont is.
Miután februárban hatgólos vereséget
szenvedett az FTC idegenben, héttel kellett megvernie otthon a Győrt a Népligetben ahhoz, hogy a jobb egymás elleni
eredménnyel bajnok lehessen. Ezt még
a legvérmesebb szurkolók sem látták
reálisnak, de bizakodtak a győzelemben.
Elek Gábor együttese azonban óriási lelkesedéssel és igazi Fradi-szívvel küzdött
végig. Bár az elején vezettek a győriek,
2-4 után Bíró Blanka szenzációsan védett, előtte remekül védekeztek a többiek, elöl pedig jól összpontosítottak, és a
szünetben hattal ment a Ferencváros.
Amikor a 42. percben a közönség
rászámolt a kilenc légióst (és két volt
Fradi-játékost…) pályára küldő Győrre –
tízre hízott az előny –, elérhetőnek tűnt
a nagy álom. A vége 31-22 – ahogy egy
szurkoló fogalmazott, a forint legyőzte az eurót. Három és fél év után nyert
ismét a csúcsrangadón a Fradi, amely
legutóbb 2003 áprilisában verte meg
három gólnál többel az akkor még szinte csak magyarokból álló Győrt (44-31).
A hátralévő öt mérkőzést mindkét
csapat hozta, így az FTC nyerte meg a
bajnokságot. A hagyományosan nagyrészt hazai játékosokra építő, őket jó
képességű külföldiekkel kiegészítő Ferencváros ismét aranyérmes lett – immár 13. alkalommal.
M. S.

Szerhij Rebrov. Fotó: Illyés Tibor (MTI)

AMIKOR A 13 SZERENCSESZÁM

Fotó: Illyés Tibor (MTI)
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REBROVOT ELKÜLDTÉK
Szerhij Rebrov a legeredményesebb Fradi-edzők közé került. Három bajnoki
címet nem nyert sem Dalnoki, sem az isteni Lakat, de még Doll sem. Három
bajnoki cím eddig csak Novák Dezsőnek és a legendás Tóth „Potya”
Istvánnak jutott. És Rebrovnak, aki ezeket zsinórban szerezte meg.

Sokan csodálkoztak Rebrov érkezésén,
de a szinte korlátlan állami focipénz
ismeretében el tudtuk képzelni, mivel
édesgettük ide. Jött is a hír: az edző bónuszai az európai eredményektől függenek, nem a hazai eredményektől, ami
különösen rokonszenvesen hangzott.
Rebrov elődje a keletnémet Thomas
Doll volt, aki a berlini Dynamóban, a
Stasi csapatában futballozott a nyolcvanas években, és az NDK titkosszolgálat
vezetőjének, Erich Mielkének volt az
egyik kedvenc focistája. Budapesten is jó
kapcsolatot alakított ki a Párttal, ám kizárólag hazai terepen volt eredményes:
bajnoki címek, kupák, miközben európai szinten csak döbbenetes lebőgések
jöttek össze. Orosz Pál foci-vezérigazgató Doll miatt lett „csoportkör” Pali. Az
a bizonyos csoportkör nem sikerült: FK
Maccabi Tel Aviv FC, Partizani Tiranë,
FK Željezničar Sarajevo volt a végállomás.
Rebrov aztán megcselekedte, amiben komolyan talán kevesen hittek, de
régóta követelte a haza: Európa-liga, aztán a Bajnokok Ligája csoportköre. Ezek
az eredmények már-már „féllegálissá”
enyhítették a nyilvánvaló közpénzpazarlást. Úgy tűnt, ennél szebb már nem
is lehet a focivilág, hiába kevés a magyar
játékos a csapatban. Rebrov a bajnokság

vége felé a kormánypropaganda sport
adóján tette szóvá, hogy ilyenkor már
szoktak beszélgetni egy edzővel hos�szabbításról, vele mégsem. Ami egyértelmű üzenet volt: a szerződése 2022
nyaráig szólt, ha nem hosszabbítanak,
akkor télen már tárgyalhat más csapatokkal. Némi hallgatás után Kubatov elnök/pártigazgató közölte: szeretne majd
leülni az edzővel, ha visszatér a szabadságáról. Később az is kiderült Kubatovtól – aki ekkor még aktívan kommunikált a témáról a (propaganda)médiában
–, hogy nem mellesleg szerinte Rebrov
az ügynökén keresztül februárban felmondott. (!!!)

nem lehet majd
könnyen feledtetni
A kormánysajtóban elkezdték Rebrovot pénzéhesnek beállítani, összehozták mindenkivel, gurultak a millió
eurók minden őt lejárató cikkben. Még
inkább kiéleződött a helyzet, amikor az
ügynöke után maga Rebrov is megszólalt: a szerződése érvényes, visszatér Budapestre, szó sincs arról, hogy távozna
és hogy pénzt akarna a Fraditól. Rebrov
szerint a konfliktus forrása az volt, hogy
nem szólhatott bele a játékosigazolá-

sokba, nem kérték ki a véleményét, annak ellenére, hogy erről megállapodott
Kubatovval. Nem érti, mondta, hogy
ha az elnök valóban le akart ülni vele
megbeszélni a helyzetet, akkor négy
hónap alatt miért is nem tette. A februári „felmondás” feltehetőleg egy e-mail
volt, amit az ügynöke küldött. Rebrov
ebben világossá tette: ha nem kérik ki a
véleményét a játékosigazolásokban, úgy
nem folytatja a munkát. A levélben szó
sem volt felmondásról: Kubatov ígéretét
kérte számon a játékospolitika ügyében.
Tényleg nem szólhat bele az edző a
játékoskeret alakításába? Forrásaink szerint a történetben kulcsszerepet játszó és
Rebrovval különösen rossz viszonyban
lévő Hajnal Tamás sportigazgató – Kubatov ígérete ellenére – úgy véli: nem.
Sem Rebrov, sem Kubatov nem nyilatkozott többet. Villámgyorsan kifizették a sikeredzőt, aki egyből távozott is,
méghozzá az Emirátusokba. Így az 1. FC
Kölnt pár éve újra a nemzetközi kupába
juttató osztrák Peter Stöger lett a vezetőedző. Ő a rutinjával remélhetőleg hasonlóan sikeres lesz, mint Rebrov, akit
azért nem lehet majd könnyen feledtetni. Júliusban már okosabbak leszünk,
az Eb után kezdődnek az európai kupák
selejtezői.
„Bakócz Tamás”
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TÉVÉ HELYETT

JÓZSEF ATTILA,
A SAKKJÁTÉKOS
jól játszott a pepita
táblán, alaposan
megfontolta a
lépéseit, és még a
reménytelennek
látszó állásokban is
kitartóan küzdött

De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
( József Attila: Kedves Jocó!)

Ezt a versidézetet szinte mindenki hallotta már a legendás költőtől, József Attilától. Aki 1905-ben a Ferencvárosban
született, s mindössze harminckét évet
élt. Felbecsülhetetlen művet hagyott az
utókorra – azt viszont a sakkozók közül
is kevesen tudják, hogy egyik legkedvesebb időtöltése a sakkjáték volt.
A sakklépéseket gyermekkorában
egy görögkeleti vallású paptól tanulta
meg. Kesztner Zoltán villamosmérnök,
a költő pártfogója volt egyik legelső
sakkpartnere is, aki makói otthonában
szívesen és rendszeresen sakkozott a
nála harminc évvel fiatalabb diákkal.
Bekapcsolódva a budapesti irodalmi életbe, József Attila is kávéházakban

töltötte napjai zömét. Alkotott, ha volt
miből, étkezett, és természetesen sakkozott is. Eleinte a nagy múltú erzsébetvárosi Bucsinszky kávéházban töltötte
idejét, ahol megismerkedett a hasonlóan szerény életvitelű Nagy Lajos íróval, akivel állandó sakkpartnerek lettek.
Később áttelepültek a Japán Kávéházba,
ahová Kassák Lajos, Szép Ernő, Tersánszky Józsi Jenő, Rejtő Jenő és Bródy
Sándor is járt. József Attila rendszeresen
megfordult Pécsi József fényképész mű-

helyében is, hogy sakkpartikat játsszanak egymással.
Időnként Budára is átlátogatott a
Hadik Kávéházba. Itt találkozott Kosztolányi Dezsővel, Déry Tiborral, Füst
Milánnal is, de a Hadik volt a törzshelye
Tóth Árpádnak és Devecseri Gábornak
is. Ráadásul művész-sakk-kör is működött a Hadikban, Karinthy Frigyes szervezésében. József Attila legkedvesebb
sakkpartnere, Nagy Lajos azt állította a
költőről, hogy jól játszott a pepita táblán,
alaposan megfontolta a lépéseit, és még
a reménytelennek látszó állásokban is
kitartóan küzdött. Ha pedig nem talált
magának partnert, egyedül is gyakorta
a sakktábla mellé ült, és szívesen ütötte el idejét sakkjátszmák elemzésével,
sakkfeladványok fejtésével. József Attila 1948-ban posztumusz Kossuth-díjat
kapott, 2005-ben pedig a Ferencváros
díszpolgára címmel tüntették ki.
Száraz Sándor
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Sakkfeladvány
Világos: király e7, bástya g4, futó h6, huszár d6
Sötét: király e5, huszár e1 és h5, gyalog d5
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Májusi feladványunk megoldása: 1 Vc3
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Előző számunk megfejtése: DALOK A SZERELEMRŐL

FERENCVÁROSI INGYENES SPORTPROGRAMOK

2021. 06. 21.–08. 19.

LAKOSSÁGI SPORTFOGLALKOZÁSOK
HÉTFŐ
18.00–19.00
18.00–19.00
19.00–20.00
KEDD
18.00–19.00
19.00–20.00
SZERDA
17.00–19.00
18.00–19.00
18.00–19.00

Jóga / Markusovszky tér
Torna és gyermekfoglalkoztató
/ József Attila–ltp. Nyúldomb
CrossFitt / József Attila–ltp. Nyúldomb
Torna és gyermekfoglalkoztató / Markusovszky tér
CrossFitt / Markusovszky tér
Biliárdfoci / Könyves Kálmán krt. 24–28.
CrossFitt / Mihalkovics pálya
Jóga / József Attila–ltp. nagyjátszótér

CSÜTÖRTÖK
18.00–19.00 Torna és gyermekfoglalkoztató
/ MÁV Aszódi telep, Madaras József tér
19.00–20.00 CrossFitt / Markusovszky tér
PÉNTEK
18.00–19.00 Torna és gyermekfoglalkoztató / József Attila–ltp.
Nyúldomb
19.00–20.00 CrossFitt / József Attila–ltp. nagyjátszótér
SZOMBAT
Torna és gyermekfoglalkoztató / Kerekerdő park
9.00–10.00

AUGUSZTUSBAN:
KEDD
17.00–18.30

Asztalitenisz / József Attila–ltp. Közösségi ház

CSÜTÖRTÖK
Asztalitenisz / Lenhossék utca 24–28.
17.00–18.30

HÉTFŐ
17.00–18.00
Kézilabda / Kerekerdő park
Labdarúgás / József Attila–ltp. nagyjátszótér
KEDD
17.00–18.00
Kosárlabda / József Attila–ltp. nagyjátszótér
Labdarúgás / Kerekerdő park
SZERDA
17.00–18.00
Labdarúgás / József Attila–ltp. nagyjátszótér
CSÜTÖRTÖK
17.00–18.00
Kézilabda / József Attila–ltp. nagyjátszótér
Labdarúgás / Tinódi park
PÉNTEK
17.00–18.00
Kosárlabda / Kerekerdő park
Labdarúgás / MÁV Aszódi telep, Madaras József tér
A lakossági és az IDŐSEKNEK tartott
sportfoglalkozásokkal kapcsolatban érdeklődjön
a 06 1 215 10 77 /385 – as telefonszámon vagy
a bea.gallusz@ferencvaros.hu e-mail-címen
Az időseknek tartott programokon való
részvételhez regisztráció és védettségi
igazolvány szükséges.
A rendezvényt mindenki
saját felelősségére látogathatja!

ÖRÖMBRINGÁZÁS:
2021. 07. 22.
2021. 08. 05.
2021. 08. 19.

LAKOSSÁGI GYERMEKSPORTFOGLALKOZÁSOK

CSÜTÖRTÖK 20.00–22.00 / Indulás Nehru part
CSÜTÖRTÖK 20.00–22.00 / Indulás Nehru part
CSÜTÖRTÖK 20.00–22.00 / Indulás Nehru part

A FOCI MINDENKIÉ. FERENCVÁROS

APRÓHIRDETÉS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt
árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György.
Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-229-5694,
festesma.iwk.hu
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők elérése. Ismerős lakása eladó?
Hívjon, ön is jutalékot kap! 06-20-9600600

Régiség-, hagyaték-, örökségfelvásárlás
magas áron készpénzért! Antik bútorokat (koloniált is), festményeket, ezüstneműket, órákat, dísztárgyakat, csillárokat,
tükröket, szőnyegeket, varrógépet, zongorát, könyveket, érméket stb. veszünk.
Web: magyarantik.hu, tel: 06-70-6737787
Belvárosi irodába telefonos időpont-
egyeztető kollégákat keresünk, négyórás
munkára, fix fizetés. Nyugdíjasokat is
várunk. Érdeklődni lehet a 06-30-9218259-es telefonszámon

Pedikűrősként házhoz is kimegyek.
4000 Ft/alkalom. Hívjon bizalommal:
06-30-445-3876
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME
üzletben arany és ezüst ékszerek kedvező áron kaphatók! Nemesfém ékszerek javítása és tisztítása rövid határidővel! Fém- és papírpénzek adásvétele!!! Cím: 1092 Bp., Ráday u. 63.
Nyitva: H–P 10–18, szombat: 10–13
óra. Telefon: 06-1-794- 5767. www.facebook.com/aranylaz.otvosekszererme;
Weboldal: www.radayekszer.hu

PIACI ALAPÚ BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
mint Kiíró a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
340/2021. (VI.3.) számú önkormányzati határozata alapján nyilvános pályázatot
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 10 db üres lakás bérleti jogának
megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával.

A pályázat időtartama:
2021. június 7-től 2021. július 7. napjáig
A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap)
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda
Ügyfélszolgálati csoportjánál (1092 Bp., Bakáts tér 14.) vagy Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál
(1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől –;
az ügyfélfogadás rendje: hétfőn 13.00-tól 17.30 óráig;
szerdán 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

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

