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A SZERK.

NYÁRMELEG, SUMMER
IN THE CITY ÉS AZ
ANTROPOLÓGIAI
SZKEPSZIS
Pancsoló kislányokról, a Nehru parkban
napozó fiatalasszonyokról, utcai tűzcsap
vizében nevetve tapicskoló gyerekekről,
dévaj nyári vígságokról kéne most írni.
Egy hónapja a Fudan Egyetem kerületi
térnyerése állt a kerületi, fővárosi, országos és némileg a világérdeklődés tengelyében; úgy fújták el egy időre, mint
pongyolapitypangot a láncfűrész beindított motorjának első pöffenése. Ne
aggódjunk, elő fog még kerülni!
Fantasztikus dolgokat tudtunk meg
azóta: létezik döntetlenre nyert labdarúgó-mérkőzés, mely szempillantás
alatt annyira igazolja a Kedves Vezető
adófizetői pénzből finanszírozott eszmei-működési betonalapzatát, költséges
hobbiját, barátai megsegítését, építőipari szerepvállalását (4 in 1), mint ide Lacháza. Ténykérdés, magam is megtekintettem két, magyar vonatkozású és döntetlenre végződő futballmeccset, amit,
a magyar vonatkozású futballmeccsek
nézését, kerek 35 éve, a legendás irapuatói mérkőzés óta mellőztem, mert erős
és indulatos fogadalom kötött. Fürge
kormányunk seperc alatt átdobta a váltót, a pedofíliát – amely az állampárt
perui és thaiföldi diplomatáira éppúgy
rászáradt, mint a r. kat. egyház egészére – törvényben szabályozza, annyi
hangsúlyeltolással, hogy az egész LMBTQ-közösséget támadja benne a csecsen
„elnök” és a zaporozsjei kozákok szintjén.
Amivel rögtön sikerült botot döfnie az
ellenzéki együttműködés látszólag szépen forgó kerekének küllői közé: a Jobbik megszavazta az Európai Unió által
mélységesen elítélt „buzitörvényt”. (És
nem ez a bot az egyetlen a küllők között,
elég csak Zuglóra gondolni.)
„Politikai laboratóriumnak” neveztem a 9. kerületet egy interjúban egy
éve, amikor elkezdtük a 9 magazin jelen formájának megtervezését. Ez azt
jelentette és jelenti, hogy országunk
egészéhez viszonyítva a Ferencváros
különleges hely: az állampárt képviselete az egyharmadot sem éri el, nemhogy

kétharmados többsége lenne. Sérelmezte is Bácskai fidexes expolgi a testületin
– nem azon, ahol ízléstelen karikatúrát
lobogtatott Baranyi polgármester as�szonyról –, háborgott, hogy a chicagói városszociológiai iskolát mertem
említeni kerületi vonatkozásban, pedig
a „Csikágó” egy másik kerületben volt,
az is vagy száz éve, és akkor tényleg Al
Capone-i értelemben. Kívánom persze
az egykori, Fradi-vezetéssel, parkolási
bűnszövetkezettel összefonódott állampárti képviselőnek, hogy látogasson el
nevezett nyolcmilliós városban (Second
City) a Grant Parkba, és egy hosszú svenk
keretében vesse nagyrabecsült pillantását a végtelennek tűnő Michigan-tó
felől a Sears Tower által uralt skyline-ra,
s utána gondolkodjon el a megalázó ös�szehasonlítások természetén. (Mindegy
is, Bácskai úr azóta kivonult a kerületből,
és a kormányzat alsóbb szintjén lett hulladékgazdálkodási káder, amihez látványos sikereket kívánunk.)
Most ez az egyelőre ritka „politikai
laboratórium” a Pinceszínház ügyében
„nagykoalíciós” döntést hozott a hos�szú idő után először megtartott testületi ülésen. Felötlenek ilyenkor legendás hangsorok, a „Puch-Simicska” meg
a „70-30”, és még nagyon sok minden,
melyek egyáltalán nem vagy csak alig
is tűrnék a nyomdafestéket. Félreértés
ne essék: nem Sztarenki Pál személyéről beszélek. Munkásságát kevéssé ismerem, számomra színházi ügyekben
mérvadó személyiségek becsülik őt.
Arról beszélek, hogy a testületin egy Fidesz–MSZP–DK–Momentum-nagykoalíció fogott össze a polgármester as�szony és a kerületi vezetés ellen; legyen
akármi, akárki, csak ne az legyen, amit
a kerület választott vezetői szeretnének.
A barométer persze nem imponál, és
Baranyi Krisztina is eruptív személyiség, olykor szekercét használ az esetben
is, amikor szike lenne a megfelelő célszerszám. Lapunk 4–7. oldalain olvashatnak az esetről, itt még csak annyit,

hogy a nagykolíciós, előre egyeztetett
döntés vádját a kulturális bizottság elnöke, Takács Máriusz (DK) nekem hevesen tagadta, mondván, ők abban sem
voltak biztosak, hogy a polgármester és
kulturális helyettese kivel vannak; ám
a nyolctagú tanácsadó testület hét tagja
volt a Komáromi-féle pályázat mellett,
még ha többek szerint szakértelmiségi
madárnyelven érveltek is mellette, és a
testület tagjai nem tudtak belehelyezkedni ebbe a beszédhelyzetbe. Az önös
érdek és a szűk horizont mindenesetre
megakadályozta, hogy valami kiemelkedően fontos és jó történjen a Ferencvárosban, amely alapvetően mégiscsak
városrész, pont öt megálló a 4–6-ossal
a Madách Színház, és az Operett sincs
sokkal messzebb.
Ha már városrész: azt is írja az újság, hogy a nyitó hétvégén 90 ezren voltak kíváncsiak egy részben Budapesten
forgatott hollywoodi filmre. Felteszem,
volt a nézők között ferencvárosi is, aki
észrevette, hogy csak az ötödik kerületben forogtak a Marvel-film külsői.
A Scarlett Johanssonnal gazdagított képregényfilm nagy költségvetésű produkció, hullanak az autók és a hullák a pesti
utcán, veszélyes kaszkadőrjelenetek, autós hajszák, szuperhős–robot-kézicsaták
színesítik a városképet. Ilyen esetekben
a külsők helyfoglalási díja sok tízmilliós,
akár százmilliós tétel is lehet, ezt a kerületi önkormányzatok kapják látvány/
négyzetméter alapon. A produkcióban
érdekelt magyar partnerek úgy ügyeskedték a dolgokat, hogy mindenképpen
fideszes kerülethez kerüljön ez a külső
forrás. Ajánlott zenemű: Dé:Nash: Döbrögi.
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ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI ÜLÉS

REND, KÍVÜL
Komoly leckét kaptam a létező hétköznapi demokráciából a minap, amikor, ha
csak képernyőn keresztül is, de figyelemmel kísértem a július 6-i rendkívüli
önkormányzati képviselő-testületi ülést. Lehangoló tapasztalataimat
megpróbálom a létező kerületi sajtószabadság keretei között rögzíteni.

Fotó: Déri Miklós

Az ülés középpontjában a Pinceszínház új direktorának kiválasztását célzó pályázat
és annak elbírálása állt. Erről nem szólok részletesen, mert lapunk más felületein
esik róla elég szó. Itt csak annyit: a félrecsúszott döntés demokratikus keretek között
született.
Ami örömteli volt, az a határozat, amelyet rögtön végre is hajtottak: kitűzték az
önkormányzat épületére a szivárványszínű zászlót és a dalai láma születésnapja alkalmából a tibetit is. Ami szomorú, de jellemző: a szivárványos zászlót még aznap
éjjel ismeretlen elkövetők levandálkodták.
A kerületben tucatnyinál nem sokkal több képviselő tevékenykedik különféle pártokból, ezúttal több mint háromnegyed évi vírusszünet után találkozhattak
testi valójukban is – talán csak egy ember maradt távol. Baranyi Krisztina független, elvileg többsége van a testületben, de ez a szavazások alkalmával nem mindig
domborodott ki. Hogy miért? Mert a képviselők emberek, akiknek vannak egyéni és
pártérdekeik, s intellektuálisan is különfélék. Megengedem: időnként a figyelmük
is ellankadhat egy kánikulai napon, amikor vagy hét órát töltenek el egy végtelenül
unalmas, többnyire ügyrendi akadékoskodásokkal széttrollkodott ülésen.
Amit egyébként kiválóan, okosan, tapintatosan, végtelen türelemmel Reiner
Roland alpolgármester vezetett le. Az, hogy Gyurákovics Andrea fideszes képvise-
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lő néha keménykedett kicsit, egyáltalán
nem volt meglepő. Ő sem tett mást,
csak élt a demokratikus jogával. Hanem
amit Torzsa Sándor szocialista képviselő
művelt csaknem egész idő alatt, annak
az igazi demokráciához semmi köze
nem volt. Legtöbbször nem is az épp
terítéken lévő kérdésekhez szólt hozzá,
hanem ügyrendi szőrszálhasogatással,
közbekiabálásokkal, félhangos megjegyzésekkel szabotált szinte minden

a napi ügyeket nem
ez a testület viszi
döntést. Pedig ő elvileg a polgármester
mögött álló többséghez tartozik.
Talán ezért sem sikerült most megszavazni a bérlakásprogrammal és a háztömb-rehabilitációval kapcsolatos ren
delet kívánatos módosítását sem.
Szerencsére néhány más fontos kérdésben, ha volt is némi vita, a szinte
egyhangú szavazások lehetővé tették két
ösztöndíjprogram folytatását, a kerületi
egészségügy további fejlesztését, a szociális segélyek ügyét, sőt még a zöld közterületek rendszeres kaszálását is.
A napi ügyeket nem ez a testület viszi, arra ott van az apparátus. A tapasztalati tényekből arra következtetek, hogy
ők talán gyakorlatiasabb módon állnak
hozzá az ügyekhez, mint a helyi demokratikus közélet élcsapata. Amelynek
tagjai biztosan a legjobb szándéktól
vezérelve, a demokrácia formális szabályait betartva igyekeznek előrébb vinni
kerületünk ügyét.
De ez nekem mégsem tűnik százszázalékosan megnyugtatónak, amikor
a pártok remélt együttműködésére, a
vágyott újabb rendszerváltás lehetőségére gondolok. Pedig eddig is tudtam,
hogy a demokrácia nehéz dolog, csak
hát sajnos minden más még ezerszer
vacakabb.
Tardos János

BAKÁTS TÉR 14.

PINCESZÍNHÁZ-IGAZGATÓT VÁLASZTOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

CSAK NEHOGY HÍRES LEGYEN

Egy normális országban Sztarenki Pál
minden további nélkül lehetne a Pinceszínház igazgatója. 35 éve a pályán van,
rendez, játszik, művészeti vezet, 60 éves,
és még ambíciók fűtik. Egy 99 fős nézőterű kerületi színház vezetéséhez elég
ennyi. Sztarenkiról tudni lehet, hogy Zalaegerszegen művészeti vezetőként megszállottan próbálta fenntartani a művészi
minőséget az igazgatójával szemben. Ezt
a csatát veszítette el, így lett szabadúszó.
Normális országban egy Pinceszínház
méretű színház idősödő direktorának
lenni megmosolyogtató színházi becsvágy, nyugdíj előtti kis teátrumi pepecs,
régen eltemetett kamaraelőadás-álmok
újraszínezése. Meg hát, istenem, az ember tényleg menjen igazgatóként nyugdíjba, jobban mutat. Normális országban
ez így van.
Ezzel szemben nálunk a kerületi
fenntartású Pinceszínház az egyetlen
olyan hely Budapesten, ahol ambiciózus
színházi alkotók nagyralátó terveikkel
árasztják el az önkormányzatot, hiszen
máshol esélytelenek. A színházi szakma
elfideszesítése következtében az ellenzéki önkormányzatoknak országszerte
választaniuk kellett dicsőség és pénz között. A pénzt választották, és hozzá direktornak azt a személyt, akihez a pénzt
hozzápántlikázta a fideszminisztérium.
Így volt Egerben, Pécsen, kicsit Szombathelyen. Remek pályázatok durrantak el a
semmibe, és évadok óta unt NER-kompatibilis igazgatók foglalták el újra kiült
bársonyszéküket.
Ekkor írta ki a Ferencvárosi Önkormányzat a Pinceszínház igazgatói pályázatát, és így lett ez az egyetlen olyan
budapesti színház, amely anyagilag és
ideológiailag független az Emmitől meg
a NER-től, vagyis az ország egyik legértékesebb színháza. Tizennégy pályázat
érkezett.
A szakmai zsűri egy reggel 8-tól este
10-ig tartó meghallgatáson és vitán Ko-

Fotó: Varga György (MTI)

A Ferencváros önkormányzata által felkért szakmai bizottság Komáromi György,
a Radnóti Miklós Színház korábbi gazdasági igazgatójának pályázatát támogatta
a Pinceszínház igazgatói posztjának betöltésére. A képviselő-testület ennek
ellenére Sztarenki Pált, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház egykori művészeti
vezetőjét választotta nagy többséggel: Baranyi Krisztina polgármester és Reiner
Roland alpolgármester két nemje mellett tíz igennel és három tartózkodással.

Sztarenki Pál

a szakmai zsűri a nagy,
látványos, mozgalmas
változtatás mellett
állt ki, és ezt javasolta
a képviselőknek
máromi György pályázatát tartotta a
legjobbnak. Úgy vélték, ez a koncepció
alapjaiban változtatná meg a Pinceszínházhoz kötődő nézői asszociációkat, és
lehetőséget teremtene egy új művészi–
közösségi–pedagógiai színhelynek Budapesten. A pályázat a K2 Társulattal és
a Bérczes László irányította Ördögkatlan
Fesztivállal bútorozta volna össze a Pinceszínházat, és mivel a felsoroltak már
működnek, szeptemberben a Komáromi
vezette csapatnak nem a semmiből kellett volna elindulnia. A bizottság Horváth
János Antal fiatalos lendületű pályázatát
tartotta még érdekesnek, bár az ott leírtak lassabban tudnának megvalósulni,
későbbre tolódna a nézők becsábítása.
A szakmai zsűri a nagy, látványos, moz-

galmas változtatás mellett állt ki, és ezt
javasolta a képviselőknek.
Tehette, mert ez idáig a Pinceszínház egy kedélyes lassúsággal működő,
nem túl izgalmas színházi helyszín volt,
önálló társulat és rajongó nézők nélkül.
Nincs olyan hagyománya, amelyet védeni és őrizni kéne a kortárs színházi
törekvésekkel szemben. Ehhez képest a
képviselő-testület úgy tett, mintha lenne
ilyen, és nekik kellene a kerekek közé feküdniük. Feküdtek is, hiszen a kérdéseikből kiderült: fogalmuk sincs, kik azok,
akik pályáztak. Nem ismerik őket. Úgy
hoztak döntést, hogy elhitték: az a jó, ha
nem mozdul semmi. A kulturális bizottság elnöke, Takács Máriusz azt állította,
hogy döntésében a „Ferencváros a célközönség, Budapest csak második lehet”.
Mintha azt mondta volna, őt nem érdekli
a világhír, a Rubik-kocka legyen kapható a Kálvin téri trafikban, és pont. Ennek
mentén szavazott a testület. Sztarenki Pál
jó igazgató lesz. Csak közben elhúzott
mellettünk egy egysínű vasút olyan sebességgel, hogy észre sem vettük. Nem is
fog itt megállni soha.
Sándor Erzsi
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PINCESZÍNHÁZ: MIÉRT ÍGY SZAVAZTAK A KÉPVISELŐK?

KÍNZÓ KÉRDÉSEK
„Végtelenül elkeserítő döntés született ma a Pinceszínház igazgatójának kiválasztásakor.
[…] Ezen a téren az marad a kerületben, ami a Fidesznek kedves, változás leszavazva” –
írta a kerületi képviselő-testület többségének döntésére reagálva Baranyi Krisztina
polgármester, aki szerint a Fidesz, a DK, az MSZP és a Momentum képviselői „friss
nagykoalíciót” alkotva hagyták figyelmen kívül a szakmai bizottság javaslatát.
Megkérdeztünk képviselőket, vajon – a Fidesszel együtt szavazva – miért nem a
pályázatok elbírálására felkért zsűri által javasolt pályázó mellett döntöttek, és
megszólal a Baranyit támogató, de szavazati jog nélküli alpolgármester is.

9: Mi tetszett önnek Sztarenki Pál pályázatában?
Takács Máriusz (DK, a kulturális bizottság elnöke): Az
iskolai és családi programjai, meg hogy minden korosztálynak szól.

Takács Máriusz: Nem volt. Csak a
frakción belül beszéltünk róla. Egységesnek sem nevezném. Az én favoritom például be se került a négy legjobb
közé.
Torzsa Sándor: A testületi ülés előtti
este telefonon beszéltem Takács Máriusszal, de nem állapodtunk meg semmiben. A támogató szavazatok alapján
nekem a „színes”, nem az „egységes” jut
az eszembe. De kinek mi.
Takács Krisztián: Nem volt. Ellenkezőleg. A frakciók megosztottak voltak,
lévén a művészet nagyon szubjektív.
Döme Zsuzsanna Suzi: Nem tudom.
Az ülések alapján úgy tűnt, volt, de talán
tévedek.

Torzsa Sándor (MSZP, a
Demokraták frakció vezetője): Nagyon racionális.
Szinte biztos vagyok benne, hogy amit vállalt, azt
meg is fogja tudni tartani.
Takács Krisztián (Momentum, az Új Pólus frakció
vezetője): Elsősorban a fellépése, kisugárzása tetszett
a meghallgatáson.
Döme Zsuzsanna Suzi (Magyar Kétfarkú Kutyapárt, alpolgármester): Nem vagyok
kompetens. Erre volt a szakmai bizottság.
9: Mi nem tetszett Komáromi György pályázatában?
Takács Máriusz: A pályázat remek
volt, de a modern színházak örök kérdőjele, mekkora közönséget vonz.
Torzsa Sándor: A megvalósításához
évenként 350 millióra lett volna szükség. Ennyit a kerületi egészségügyre és
az úthálózat karbantartására sem költünk.
Takács Krisztián: Az ő pályázata is
tetszett. A Momentum ezért szavazott
rá, amikor a tizennégy jelöltből ki kellett
választani a négy legjobbat.
9: Volt pártok közti egyeztetés a testületi ülés
előtt? Ha nem, mivel magyarázza az egységes döntést?
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9: Mivel magyarázza, hogy azt választották,
aki a szakmai bizottságtól csak egy szavazatot kapott, szemben azzal, aki hetet?
Fotó: Déri Miklós
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Takács Máriusz: Végigültem a szakmai bizottság ülését is. Komáromi
György a legtöbb szavazatot kapta, de
szó sincs arról, hogy utána jött volna a
többi, majd Sztarenki a végén. Volt, aki
egy szavazatot sem kapott, többen csak
egyet. Csáki Judit (a szakmai bizottság
egyik tagja – a szerk.) is hangsúlyozta,
hogy Sztarenki pályázatával nincs baj,
csak szerintük nem erre van szüksége a
Pinceszínháznak.
Torzsa Sándor: Mi egy nagyon szűkszavú értékelést kaptunk a szakmai bizottságtól. Mindenkinél volt pár pozitív
és negatív mondat. Sztarenkinél is.
Takács Krisztián: A szakmai bizottság feladata, hogy a jelöltek alkalmasságát eldöntse. A testületé pedig, hogy
közülük igazgatót válasszon. A szakmai
bizottság néhány tagja ezt mintha fordítva gondolta volna.

BAKÁTS TÉR 14.

Döme Zsuzsanna Suzi: A NER bizonyítja, mit okoz, ha a politikusok döntenek a színházigazgatókról. Hallgatni kellett volna a szakmai bizottságra.
Azért hívják „szakmainak”.
9: A közös választási programban Ferencváros kulturális életének fellendítése nagy
hangsúlyt kapott. A kiírásban pedig az, hogy
a Pinceszínházat visszarajzolják Budapest
színháztérképére. Ez összhangban van az
„elsősorban a ferencvárosiaké a színház” elvvel?
Takács Máriusz: Nem emlékszem,
hogy ez pont így szerepelt volna a pályázatban. Egyébként az alpolgármester
asszony sok változtatási javaslatomat
nem írta bele.
Torzsa Sándor: Attól, hogy valami
nagyközönséget vonz, még lehet színvonalas is.
Takács Krisztián: Igen. Kerületi képviselőként az itt élők érdekeit kell szem
előtt tartanom. De az a kerület érdeke,
hogy itt egy Pest-szerte sikeres színház
legyen.
Döme Zsuzsanna Suzi: A kulturális
bizottság vezetőjével többször egyeztettem. Csak két javaslata nem került
be. Szerette volna, ha a pályázatban
külön feltétel a Free SZFE támogatása.
Ami tetszett, de nem akartam a színház
perspektíváit ennyire leszűkíteni. Abban pedig egyetértettünk ugyan, hogy
a színháznak egyedi arculata legyen,
de nagy célközönséget is szeretett volna. Tisztáztuk, hogy a kettő együtt nem
megy, és ezt elfogadta.
9: Mit takar a „népszínház” kifejezés, és
szükség van-e erre Budapesten?
Takács Máriusz: Minden korosztály
megtalálja a neki valót. Egyaránt vannak
modern és klasszikus darabok.
Torzsa Sándor: Az egyik pályázót
idézném: „modern színházként a Pince
csak a Trafó kistestvére lenne”. Népszínházként több látogatót remélhetünk.
Takács Krisztián: A színházba járó
réteg elég kicsi. Jó lenne megszólítani többeket is. Persze a Pince egy kis
színház, fennáll a veszélye, hogy ha ez
sikerül, nem fér be mindenki. De odáig
jussunk el.
Döme Zsuzsanna Suzi: Széles repertoárú, nagyközönséget megszólító színházzal Pesten Dunát lehet rekeszteni.
Nincs szükség még egyre.
(Gyurákovics Andrea, a Fidesz frakcióvezetője nem kívánt nyilatkozni.)
Juhász Tamás

RÖVIDEN
Az önkormányzat elfogadta a 2020.
évi zárszámadását. Noha a kormány
– ígérete ellenére – nem kompenzálta a milliárdos elvonásokat, a kerület
költségvetése az óvatos tervezésnek
köszönhetően
kiegyensúlyozott
és
egyúttal ígéretes – mondta el Baranyi
Krisztina polgármester a képviselő-testület július 6-ai ülésén. „Saját működésünkön spóroltunk, racionalizáltunk
tevékenységeket, elüldöztük a korrupciót, és ezért valódi árversenyt tudtunk
teremteni a közkiadások elköltésére.
Ilyen például a parkolás saját kézbe vétele, de ilyen a Könyves Kálmán körúti
sporttelep kiadásának a napokban lezárult pályázata is. Utóbbi esetében a
valódi versenynek köszönhetően az eddigi bérleti díj majdnem három és félszeresét kapjuk. A költségvetés egészét
tekintve ez persze így is apró összeg, de
ugyanez érvényesül a nagyobb tételeknél is. A sok kisebb-nagyobb nyereség
együtt tud érdemi többletet jelenteni az
önkormányzat számára” – fejtette ki a
polgármester. A zárszámadási maradványból megkezdődhet a Bakáts tér felújítása (lásd a 12–13. oldalt) és újraindul
a Középső-Ferencváros rehabilitációs
programja – jelenleg is folyik a lakók
kiköltöztetése öt rehabilitáció előtt álló
épület 151 lakásából.
Lemondott képviselői mandátumáról
Bácskai János, a kerület korábbi fideszes
polgármestere. A jövőben kormánytisztviselőként a környezetvédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás és
bányafelügyelet területén fog dolgozni.
Helyét a képviselő-testületben Mezey
István vette át, aki már le is tette képviselői esküjét.
Településfejlesztési Díjakat adott át a
Településfejlesztési Szövetség 2021. július 6-án Budapesten. A díjazottak között
volt Döme Zsuzsanna Suzi 9. kerületi
alpolgármester is az Önkéntes civilek és
önkormányzatiság kategóriában.
Hamarosan vége lesz a rollerkáosznak – adta hírül Facebook-oldalán
Árva Péter, a kerületi képviselő-testület
Új Pólus frakciójának vezetője, akinek
Mátyás Ferenccel és Takács Máriusszal
közösen benyújtott javaslatát az e-rollerek tárolásáról elfogadta a testület. Az
új szabályok szerint tilos lesz szanaszét
hagyni a rollereket a kerületben. „Fon-

tos a közlekedés minden formája, így a
szabályozásra törekedtünk, nem a betiltásra” – mondta. A szabályozás lényege,
hogy a rollereket ezentúl csak a mobilitási pontokon lehet majd lerakni. A pon
tok kialakítását a cégeknek kell igényelniük, erről az önkormányzat szerződést
köt velük.
Augusztusban is folytatódnak a mentálhigiénés covidkibeszélők, ahol a járvány miatt bekövetkezett nehézségek,
tragédiák érintettjei szerdánként másmás ferencvárosi helyszínen beszélgethetnek szakemberekkel. A tanácsadás
kezdeményezője Bihari Viktória író,
blogger, a programot Oláh Anna esélyegyenlőségi referens koordinálja. Bővebb információ: www.ferencvaros.hu
Módosították a kerület szociális rendeletét a július elején tartott képviselő-testületi ülésen. Ismét bevezetik a
lakásfenntartási támogatást, amelyet
évente egyszer, legfeljebb 100 ezer forint mértékben lehet adni, rendkívüli
élethelyzetben.
Pro Sanitate Ferencváros Díjakat adtak
át július elsején, a Semmelweis Nap alkalmából. A díjakkal idén dr. Máté Attila
háziorvos és Ordódiné Vityaz Mária, a
ferencvárosi szakrendelő részlegvezető
szakasszisztense munkáját ismerte el az
önkormányzat.

Visszavonta
a szervezeti és működési
szabályzatnak azt a rendelkezését a
képviselő-testület, amely a polgármesternek döntési jogosultságot adott a kizárólagos képviselő-testületi hatáskörű
ügyek kivételével a két ülés között felmerülő halaszthatatlan önkormányzati
ügyekben. A július 16-ai rendkívüli ülésen hozott döntés indoklása szerint a
rendelkezés okafogyottá vált.
Új kulturális színtér nyílik a Bakáts tér
8. alatt. Az önkormányzati helyszín kiállításoknak fog helyet adni, valamint
itt működik majd a Bakáts fesztiválközpont.
Megkapták az új FESZ-rendelőintézet
tervei az építési engedélyt, a kivitelezésről szeptember elejéig írja ki a közbeszerzést az önkormányzat. Fontos eredmény, hogy a beruházás finanszírozását
immár kormányhatározat írja elő.
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TÁRCA

JÓZSEF ATTILA
NYARALNI MEGY
Ülök a Ferenc téren az árnyékban, és József Attila
szobrát nézem gyanakodva, olyan, mintha a bajsza,
e telt hernyó alatt mozogna a szája. Hát persze,
akkora forróság van, hogy szinte olvad az anyag,
megolvadt a szobor szája, mondom magamnak, de
nem, nem erről van szó, tényleg beszél.
– Nyaralni mennék – mondja, mire megállapítom magamban, hogy napszúrást kaptam, és úgy
látszik, a hőguta egyik tünete nálam az, hogy hallucinálok.
Bámulom tovább a forró levegőt, látom, ahogy
izzanak a molekulák, aha, a levegőben lévő oxigén
és hidrogén már megint nem fér a bőrébe, és ennek
szegény József Attila issza meg a levét, aki szobor
létére nyaralni menne.

miféle kínai egyetemről
beszél ön? – néz rám
József Attila szobra
– Gyerekkoromban engem elvittek nyaralni az
urak – dünnyögi a szobor, mire sóhajtok, aha, már
megint nem vettem be a gyógyszereimet, és tévképzeteim támadtak.
Egyébként a szobornak van valami igaza, még
akkor is, ha az anyaga szervetlen módon szervesült
a Ferenc tér házai közé: az urak 1918-ban tényleg
elvitték a szegény gyerekeket nyaralni, és az olyan
pesti proligyerekek, mint amilyen József Attila is

Fotó: Stépán Virág

8

2021. JÚLIUS

volt, akkor látták először a tengert. Vajon mi lehetett a legjobb abban a nyaralásban, tűnődöm magamban, mire József Attila szobra a gondolataimat
kitalálva rávágja rögtön:
– Az, hogy naponta háromszor ettünk.
Igen, azért ez tényleg jó dolog, naponta háromszor, sőt, ötször enni, milyen kár, hogy Magyarországon van néhány tízezernyi szegény gyerek,
aki nem eszik napjában ötször, de háromszor sem,
legfeljebb egyszer, a tengerhez pedig esélye sincsen
elmenni. Milyen kár, hogy ma a szegény gyerekeket nem nyaraltatja a rendszer, de hát igazuk van
a rendszer alapító atyáinak, ha a magyar tengert
exkluzív privát tóvá akarják alakítani, akkor ott a
szegény magyar gyerekeknek tényleg semmi keresnivalójuk nincsen. Legfeljebb azoknak a kínai
diákoknak, akik innen, a kilencedik kerületi kínai
egyetemről mennek majd a balatoni privát üdülőkbe nyaralni, és elégedettek lesznek az ellátással,
mert a nyaralás magyar adófizetői pénzből lesz fedezendő.
– Miféle kínai egyetemről beszél ön? – néz rám
József Attila szobra, én meg azon gondolkodom,
hogyan magyarázzam el neki, aki még az Osztrák–
Magyar Monarchia alattvalójaként, I. Ferenc József
uralkodása alatt született, hogy újabban Kína és
Oroszország a mi kettős sarkcsillagunk.
– Azt hiszem, hogy fölfogásom gyors – figyelmeztet József Attila szobra, úgyhogy kénytelen vagyok neki elmagyarázni a szomorú igazságot: Magyarország vezetői az utóbbi tíz évben kitépték az
országot a Nyugat halálos öleléséből, hogy beájuljanak a Mennyei Birodalom ópiumillatú selyempárnái közé. Milyen szomorú ódát lehetne ebből írni…
– Valamikor én is írtam verseket – morogja a
szobor –, nem is rosszakat.
– Tudom – válaszolom –, ezért próbáltam lírai
an fogalmazni.
– Nem kell – rázza meg a fejét a szobor –, vannak jelenségek, amelyekről nem lehet verset írni.
Egy ország külpolitikai orientációja nem versforrás, a líra pedig logika, de nem tudomány.
Na, kezdi már, dünnyögöm, kezdi már az okoskodást! Még szobor létére sem tagadja meg önmagát! Ez volt vele a baj mindig, hogy folyton okoskodott, beleszólt, ágált, vitatkozott, fanyalgott, panaszkodott, pedig lám, őt elvitték az urak néhány
hétre nyaralni. Ha József Attila szobra lemászna
most a posztamensről, és verset írna Kínáról, alig
akadna lap, amely leközölné. Tán csak ez a kerületi
magazin, a 9. Igen, itt tán volna helye – de a Balatonra már hiába ácsingózna. Azt megvették maguknak kegyelmesék.
Kácsor Zsolt
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JEGYZET

HA MINDEN IGAZ

...mondhatnánk, ha cinikusak lennénk
– szerencsére nem vagyunk azok. Nem
vagyunk azok, tehát annyit mindenképpen tudnunk kell, hogy erre a kérdésre
választ kell adnunk, határozott, egyértelmű választ, aztán tartani is magunkat
hozzá, egy életen át, mert jelen pillanatban úgy látszik, ebben a kérdésben
kerül kenyértörésre a sor az EU és a magyar kormány között, tehát ezen múlik,
hogy az elkövetkező évtizedekben maradunk-e az unióban, azaz az Első Világ
úgynevezett luxusproblémáival küszködünk majd, azzal, hogy azért élhetnénk
jobban is – vagy a magyar kormány által preferált Mesés Kelet viszonyai közé
csöppenünk, vagyis a kormányunk által
kifosztva és közben ki is röhögve éhen
pusztulunk, hacsak ki nem sikerül menekülnünk innét, hogy aztán diplomás mosogatóként tengődjünk – bár még mindig jobban, mint ha maradtunk volna itt,
ahol a siker, mit a siker, a túlélés! záloga
az, hogy milyen közelre sikerül nyalni
magunkat az úgynevezett elithez –, amíg
még egyáltalán kiutazni lehet innen.
A kérdésre amúgy a világ legegyszerűbb dolga volna válaszolni: emberek
vagyunk, semmi emberi nem idegen
tőlünk, és embertársaink szexuális irányultsága kizárólag akkor érdekelhet
minket, ha szexuális kapcsolatot kívánunk létesíteni egymással; egyébként
semmi közünk hozzá, még akkor sem, ha
nem a négy fal között fogják meg egymás kezét vagy csókolják meg egymást,
a továbbiakról a mindenkit egyformán
rendszabályozó
közszeméremsértési
törvények intézkednek.
Csakhogy megnehezíti a válaszadást a szivárványos csoportok rosszabb
ügyekhez méltó nyomulása, ami önmagában még érthető. Akiknek megkérdőjelezik a létjogosultságát, akikre verőembereket uszítanak, azoknak nincs más
választásuk, mint védekezni, nincs más
mentsváruk, mint a nyilvánosság, ahhoz fordulnak védelemért. Annak pedig
nincs más módja, egyedül a nyomulás,

Szmodis Imre karikatúrája

Ha minden igaz (és semmi sem az, de most az egyszer talán mégis), akkor a
magyar kormány kontra EU lövészárokharcban végül is elérkeztünk a döntő
ütközethez, amely ütközet végre nem holmi költségvetésekről, jogállamiságról,
közös alapelvekről és egyéb bagatellekről fog szólni, hanem a lényegről, a nagy
vízválasztóról, arról tehát, hogy toleránsak vagyunk-e, vagy homofóbok…

Felőlem jelenthetsz rövidnadrágban is, csak a meleg szót meg ne említsd, Gézám!

soha ilyen közel nem
voltunk még ahhoz,
hogy ki legyünk
paterolva az EU-ból
méghozzá mindenütt, a médiában, a
kultúrában, a foci-Eb-n, mindenütt. És
a nyomulás elkerülhetetlen mellékhatása az, hogy visszatetszést szül. Pedig
így is kell válaszolni, mert soha ilyen
közel nem voltunk még ahhoz, hogy ki
legyünk paterolva az EU-ból, mint most,
hála a hívei szerint pedofilellenes, ellenzői szerint homofób törvénynek.
Ezer szerencsénk, mondhatnánk, ha
cinikusak lennénk – de szerencsére nem
vagyunk azok –, hogy kormányunk, nevezzük így, ezúttal is a segítségünkre siet,
és szokásos hazugságával leleplezi magát, ily módon nyilvánvalóvá téve, hogy
miről is van itt szó. A törvény ugyanis
propagandáról beszél, holott propagandáról szó sincs. Arról akkor lenne szó, ha
a törvény által betiltani hivatott könyvek,
filmek, bármik bármelyike is azt sugallaná, hogy legyél meleg, mert az jó. De
senki nem állít ilyesmit, sehol: mindös�sze annyit állítanak, akik egyáltalán állítanak valamit ebben a kérdésben, hogy

melegek igenis léteznek, és, pechükre
vagy hál’ istennek, ezt majd eldöntik ők
maguk, épp olyanok, mint a nem melegek – és ez, ha tetszik, ha nem, így van.
Ugyanúgy viselkednek a közterületen, a
munkahelyen, az ügyfélkapu előtt, a plázában, mindenütt, egyedül az ágyukban
nem – az ágyuk viszont az ő felségterületük, és egyedül az övék, meg akit még
sikerül beleudvarolniuk egy éjszakára
vagy egy életre.
Hát ezen próbál most változtatni a
Fidesz, Orbán Viktor, Kaleta Gábor és
Szájer József pártja: hogy a saját ágyunk
se lehessen többé a mi magánterületünk. Ehhez próbál támogatást szerezni,
a jelek szerint sikerrel, mert sokunkban
ott él a szexuális mássággal szembeni
félelem. Pedig a törvényhozásnak és a
törvényeket végrehajtatni hivatott államigazgatásnak az ágyunk körül semmi
keresnivalója, és ha mégis odapofátlankodik, akkor cáfolhatatlan bizonyítékát
adja annak a gyanúnak, hogy nem egyéb
diktatúránál, méghozzá fasiszta diktatúránál. És nem, ne reménykedjünk abban,
hogy majd a mi hálószobaajtónk előtt
megáll, elvégre mi nem melegek vagyunk, hanem normálisak. Diktatúrában
senki sem normális.
Kovács Kristóf
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MI=TI=ŐK

REKORDADOMÁNY AZ IDEI SWIMATHONON

SZÁRAZON ÚSZTÁK MEG
Vilma kutya, amíg egy civil alapítványnak gyűjtött, pisztránggá változott. De gazdája
szerint cápa is lehetett volna. Több mint kétszáz „nagykövet” között gyerekek,
kutyák, ló és a mi fotóriporterünk is szerepelt az úszással adományokat gyűjtő
rendezvényen, amelyet a járvány miatt idén a szárazföldön tartottak meg.
Távteljesítők

„Az elmúlt évben két jótékonysági gyűjtésben is részt vettem” – mesélte Borbás
Gergő, az Itt és most társulat tagja az
Élesztőház sörkertben a Swimathon záróeseményén. „A Facebook-ismerőseim
már baromira unhatják a képemet. Vilma kutyámat viszont sokan szeretik, a
kávézók, színházak rendszeres vendége.
Ezért lett ő a Restart színházi fesztivál
egyik nagykövete.”
A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
(FKA) és a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány ötödik alkalommal rendezte meg
nyár elején a Swimathon adománygyűjtést, ezúttal a szárazföldön. Korábban
– ahogy arra a rendezvény neve is utal
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az idei Swimathonon
összesen 28,8 millió
gyűlt össze, ami
10 millióval több,
mint a rendezvény
eddigi rekordja
– különböző civil szervezetek „nagykövetei” úsztak általuk kért adományokért.
(2017-ben én is úsztam az FKA színeiben. Százezer forintért egy kilométert.
Edzés nélkül. Képzelhető, hogy néztem
ki utána… csurgott rólam a víz.)

Idén a járvány miatt a Swimathont
a nagykövetek szárazon úszták meg.
Volt öt különböző hosszúságú, halakról
elnevezett táv, amit bármelyik mozgássporttal teljesíteni lehetett. Vilma
például a húsz kilométeres Pisztrángot
vállalta, bár Borbás Gergő szerint az
ötven kilométeres cápát is bírta volna…
a kutya biztosan, a gazda már kérdésesebb.
A kitűzött távot és összeget négy
hét alatt kellett összegyűjteni. Akadt,
aki mindkettőt túlteljesítette. Voltak
nagyköveti „kollaborációk” is. Edina,
aki visszaeső swimathonista, negyedszerre gyűjtött az FKA-nak. Azért, hogy

Fotók: Csoszó Gabriella
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együtt sétálhasson egy nehezen mozgó
nagykövettársával, vállalta, hogy pókjárásban megy, míg társa gyalogol. A társ,
Velenczei Ágnes kapta meg „A közösség
motorja” díjat a Swimathon gálareggelén. Nem a sebessége miatt, hanem
sokéves állhatatos civil szervezői munkájáért. Meg a sütikért, amelyekkel –
„Sütiflottaként” – minden kerületi civil
rendezvényt ellát.
Mások fotókkal, videókkal, élőzésekkel jelentkeztek a kilométerek és
adománygyűjtések közben. E cikk fotósa pedig felajánlott díjakat sorsolt ki az
adományozók között. Mások mellett a 9
magazin főszerkesztőjének és képszerkesztőjének egy-egy művét.
A kampány végén, június 19-én reggel a hőségriadó ellenére az Élesztőben
gyűltek össze a nagykövetek és az alapítványok, hogy kiderüljön, ki mennyit
gyűjtött, aztán megünnepeljék egymást
és magukat.
Az eseményen fellépett egy swimath
lonistákból álló zenekar, az Itt és most
társulat két tagja – nem mellesleg a Re
start színházi fesztivál szervezői – asszociációs játékokkal, valamint a Démétér
Alapítvány nagykövete, Litkai Gergely,
a Dumaszínház alapítója. Ő a túraélményeiről mesélt. Például egy alkalommal
medveveszélyre figyelmeztették őt és
egy barátját, majd hozzátették, ha hangosan beszélnek, az elijeszti a medvét.
A barát szorongva kérdezte: csak a medvéről lehet beszélni, vagy másról is?
A fellépők után eredményhirdetés következett. A Démétér Alapítvány
csontvelőtranszplantált gyerekek gyógyulását elősegítő kórházi kertjére gyűlt
össze a legtöbb, 9,3 millió forint. Ez a
Swimathon eddigi történetében is rekord.
„Sok az ismerősöm” – nevetett dr.
Kriván Gergely, a Démétér Ház főorvosa, aki a legtöbbet, kétmillió forintot
gyűjtő nagykövet volt. „De igazság szerint a pénz jó részét a régi vagy mostani
pácienseink adták össze.”
Azért a másik nyolc ferencvárosi kötődésű alapítvány sem panaszkodhatott.
A Tetőtől Talpig Alapítvány mozgásfejlesztő és iskolakezdő táborára például
kétszer annyi jött össze, mint tervezték.
Így aztán többen is mehetnek táborozni.
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
kakukktojás a Swimathonon. Bár a székhelye a Ferencvárosban van, a tevékenysége országos. Most is arra gyűjtött,
hogy az FKA-hoz hasonló közösségi alapítványokat hozzon létre országszerte.
A Horizont Szociális Alapítvány

(H52) a diákok érzelmi fejlődését segítő
iskolai programra kalapozott.
„Az öcsém is iskolás, és látom, milyen gyakori náluk az erőszak. Ezért
akartam nagykövet lenni” – mesélte egy
túlsúlyos fiú. „Azt vállaltam, hogy hetente háromszor gyalog megyek haza
a munkahelyemről, ami több mint két
kilométer. Ez nekem nagy feladat.” Főleg úgy, hogy az első útja majdnem az
utolsó lett. Az Üllői úton egy útfeltúrás
miatt át kellett futnia a túloldalra, és a
metrópótló kis híján elütötte.
A 10 Millió Fa Alapítvány nagy teljesítményű öntözőrendszerre gyűjtött
sikeresen, ami a frissen ültetett ferencvárosi fákat fogja életben tartani.
A covidjárvány lelkileg mindenkinek megterhelő volt. De az egész-

a bőkezű támogatásokból tovább működhetnek.
Bár az FKA mint a Swimathon
főszervezője minden alapítvány adományából kap 9 százalékot, ez az életben maradáshoz kevés. Ezért ők is gyűjtöttek. Hogy továbbra is segíthessék a
ferencvárosi civil kezdeményezéseket
Swimathonokkal és más adománygyűjtő programokkal.
Az idei Swimathonon összesen 28,8
millió gyűlt össze, ami 10 millióval több,
mint a rendezvény eddigi rekordja. Vegyük hozzá, mennyien váltak munkanélkülivé, kerültek rossz anyagi helyzetbe, és az összeg még inkább bámulatra
méltó.
Igaz, a nagykövetek száma is nőtt.
Több mint kétszázan voltak, köztük gye-

ségügyi dolgozóknak hatványozottan.
A Medspot Alapítvány Arctalan hősök
programja nekik nyújt majd pszichológiai segítséget.
„A Ráday utca körül immáron hat
színház lakik” – büszkélkedett Márton
Gábor Csaba, a Másszínház vezetője.
„Az évadnyitást és a járvány utáni újrakezdést szeretnénk megünnepelni
a szeptemberi Restart összművészeti
fesztivállal.” Reméljük, a negyedik hullám ezt nem húzza keresztül.
A Konkáv Közösségi Térnél a lét volt
a tét. A nehéz helyzetű gyerekeknek
ingyenes programokat szervező alapítvány maga is nehéz helyzetben van. Ám

rekek, kutyák (Vilmán kívül még kilenc),
egy ló és egy csiga is. (Utóbbi sajnos
nem vett részt a gálareggelen. Nyilván
még úton volt.)
A nagy érdeklődés annak is tulajdonítható, hogy idén nem csak úszni lehetett, aminek számos nagykövet örült.
Barna Erika, az FKA kurátora nem tartja
kizártnak, hogy jövőre is legyen Swimathon szárazon. (Ez esetben a rendezvény neve lehetne Swimatlon.)
A déli forróságban az Élesztőből hazafelé a barátnőm mindenesetre megígértette velem, ha jövőre más is lesz,
nem csak úszás, beszállunk a tandemünkkel.
Juhász Tamás
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FELÚJÍTÁS A BAKÁTS TÉREN

TÉRKŐ HELYETT FÁK
Akadálymentesítés, sokkal több növény, Stockholm módszer, biciklitárolók, süllyesztett
karácsonyfatalp – ilyen és hasonló tervekkel kezdődött meg a Bakáts tér megújítása.
A január közepéig tartó munkák alatt nem lehet parkolni a téren, a Ráday utca
templom előtti szakasza viszont átmenetileg megnyílt a forgalom előtt.

A július 20-án indult felújítás a Bakáts utcának a Lónyay utcáig tartó szakaszát és a Tompa utca Nagykörútig tartó részét is érinti, ös�szesen mintegy 20 ezer négyzetméteren.
A városközpontban nyolcszorosára nő a
zöldterület: 1730 négyzetméternyi fa és zöld
növény lesz a felújított téren. Árnyékot, friss
levegőt adnak majd a fák, a virágokkal, bokrokkal együtt park jellegűvé alakítva a teret.
Tíz helyett közel száz biciklitárolót helyeznek el, és jobban megközelíthető helyre
kerül a Bubi közbringaállomás is. Az önkormányzat a téren egy nyilvános WC építését is
tervezi. A felújítás kivitelezőjét a Ferencvárosi Önkormányzat nyílt közbeszerzési
eljárással választotta ki. A nyertes a három pályázó közül a legalacsonyabb, bruttó
1,065 milliárd forintos ajánlatot tevő Penta Általános Építőipari Kft. és a Vianova 87
Közmű és Útépítő Zrt. konzorciuma lett. A tér felújításának terveit a Garten Stúdió
Tájépítész Tervező Iroda készítette.
A felújításhoz a kerület a Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatából 250
millió forintot nyert 2016-ban. A még az előző, fideszes városvezetés által készített
2018-as koncepció szerint sokkal kevesebb zöldterületet alakítottak volna ki, és a
templom előtti tér, illetve a Bakáts utca teljes szélességében térköves borítást kapott
volna.
Az önkormányzat megbízásából 2020 nyarán a Budapest Dialog – a járványhelyzet miatt interaktív felületen és papíralapú kérdőíveken – felmérte a térrel kapcsolatos lakossági igényeket. Ennek eredményei és a beérkezett ötletek alapján indult el a tervek átdolgozása.
Koncepcióterv
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A Nyugat-Európában már tíz éve
elterjedt, de Budapesten még csak egy
helyen, kísérleti jelleggel alkalmazott
Stockholm módszerű faültetés során a
zöldsávot kiássák, mint egy közműárkot.
Harminccentis rétegenként tömörítve
sziklákkal töltik fel, közé aktív szénnel,
gombakultúrákkal, humusszal teli speciális talajkeveréket mosnak. Ebben a
talajban a fák nagyon jól érzik magukat. Így nemcsak tovább élhetnek, de
nagyobbra is nőhetnek, anélkül, hogy
gyökereik a burkolatot tönkretéve felfelé próbálnának nőni.
A kerület főtere közösségi térként is
funkcionál majd: a Bakáts tér két oldalán
csillapított forgalmi rendet alakítanak
ki, ami lehetővé teszi, hogy új helyek,
vállalkozások is nyílhassanak itt.
Ivókút várja majd a kutyákat és a
gazdáikat is, de lesznek pihenésre alkalmas padok, sakk- és malomasztalok is.
A mozgás- és látássérültek számára pedig az átépítés után akadálymentessé
válik a tér és környéke is.
Süllyesztett elektromos és vízcsatlakozási pontokat is építenek, így a te-
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MÉG SZÁMOLUNK

FELÚJÍTÁS
A MEGTAKARÍTOTT
PARKOLÁSI PÉNZEKBŐL
A Ferencvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat TÉR_KÖZ támogatásán kívül a tér felújítását saját
forrásból finanszírozza. A kormányzati
elvonások kompenzációjával kapcsolatos év eleji egyeztetésen Fürjes Balázs
államtitkár azt ígérte, javasolni fogja a
kormánynak a beruházás költségeinek
átvállalását. Ebből semmi nem teljesült,
a 9. kerület egy forintot sem kap a bevételeit csökkentő kormányzati elvonások ellentételezéseként. Az ebből adódó
nehéz pénzügyi helyzetben csak az teszi
lehetővé a Bakáts tér felújítását, hogy az
önkormányzat a saját működésén takarékoskodik. Azzal, hogy 2020-ban a saját irányítása alá vette a fizetős parkolást,
877 millió forintot takarított meg ahhoz
képest, mint ha a FER-PARK Kft. lett
volna az üzemeltető ekkor is.

FORGALMI VÁLTOZÁSOK
FÉL ÉVEN ÁT
A munkálatok ideje alatt forgalmi változások lesznek a téren és a környező
utcákban. A Bakáts teret a Ráday utcai
oldal kivételével lezárták. Az autók a Ráday utcában a Kinizsi utca felől a Bakáts
utcáig egy irányban, a Boráros tér felől
szintén egy irányban a Bakáts utcáig haladhatnak. Mindkét irányból behajthatnak a Bakáts utcába, ahonnan a Lónyay
utca felé lehet kimenni. Lezárták a Tompa utcát is a Bakáts tér és a Ferenc körút
között. A Knézich utca zsákutcává vált a
Hőgyes Endre utcától a Bakáts térig. A lezárt területeken (Bakáts tér, Tompa utca
érintett szakasza) nem lehet parkolni.
A Bakáts utca részlegesen lesz lezárva
a Lónyay utca és a Bakáts tér között. A lezárás mellett a tér felől a Lónyay utca felé
egy irányba haladhat a forgalom, és az
első ütemben az e forgalmi irány szerinti
bal oldalon is lesznek parkolóhelyek.

MÁRKI-ZAY PÉTER FÓRUMA AZ FMK-BAN

VAN-E ESÉLY
A GAZDASÁGI
IGAZSÁGTÉTELRE?
Képesek lesznek-e az ellenzéki pártok választási sikerük
esetén a különféle, a törvényesség kereteit erősen súroló
kormányzati közvagyonkezelési módokat felszámolni,
és mennyit tudnak visszaszerezni az államnak a
magánkezekbe juttatott javakból – ez volt a témája MárkiZay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, az ellenzék
egyik miniszterelnök-jelöltje ferencvárosi fórumának.

Fotó: Stépán Virág

rület alkalmas lesz arra, hogy a Bakáts
Feszten kívül más, ideiglenes színpadot
használó rendezvényeket is befogadjon.
A tervezők külön figyeltek a kerület karácsonyfájára is: a templom előtt sül�lyesztett karácsonyfatalp lapul majd,
amelyet decemberben egy mozdulattal
ki lehet nyitni.
N.I.E.

Bárándy Péter, Márki-Zay Péter és Horváth András

Mint ismertes, a kormány két fő eszköze a köz javainak magánzsebekbe juttatására
a baráti cégekhez irányított közbeszerzések, illetve újabban a közvagyon alapítványi
tulajdonba adása törvényhozás útján. Márki-Zay a téma igazi nagyágyúit, hosszú
évek óta a korrupció ellen harcoló politikusokat és szakértőket hívott meg a Ferencvárosi Művelődési Központba július 16-án este: Bárándy Péter volt igazságügy-minisztert, ügyvédet, Keller László volt közpénzügyi államtitkárt, Horváth Andrást, a
NAV (akkor Apeh) ellenőrét, az elhíresült kitiltási botrány (amelynek során az USA
magyar közhivatalnokokat tiltott ki korrupció miatt) kirobbantóját, és nem utolsósorban Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, akinek megválasztása óta
egyik legfőbb programpontja a kerületi közélet megtisztítása. Baranyi rögtön vitába
is keveredett Bárándy Péterrel. A polgármester azt hangsúlyozta, hogy ahol sikert
tudott elérni a korrupció ellen, az nem jogi úton, feljelentésekkel történt, hiszen
az előző képviselő-testület kétes döntései is mind törvényesek. Bárándy álláspontja
szerint ha egy testületi döntésről bebizonyítható, hogy a testület megválasztóinak
– a köznek – az érdekével ellentétes, akkor a döntést megszavazó képviselők büntetőjogi felelősségre vonhatók.
Márki-Zay a hódmezővásárhelyi tapasztalatai alapján nem biztos benne, hogy az
ellenzéki pártok valóban le akarják váltani Polt Péter legfőbb ügyészt. Keller László, az MSZP 2002-es elszámoltatással megbízott államtitkára hangsúlyozta: őt saját
pártja akadályozta meg a Fidesz akkori visszaéléseinek sikeres földerítésében. Bárándy, Keller és Horváth András egybehangzóan állították, hogy bármilyen elszámoltatás csak akkor sikerülhet, ha nem a végrehajtó hivatalnokokat veszi elő, hanem a
háttérben meghúzódó informális érdekhálózatot sikerül föltárnia. Bárándy szerint
egy új, ellenzéki politikai garnitúrának jó jogászi háttérrel kétharmados többségre
sem lesz szüksége, de ha a „háttérrendszert”, ahogyan ő nevezte, nem sikerül elbontani, akkor „hat hónapja van a hatalomban az új kormánynak”.
Harangozó István
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BUDAPESTI RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS

A MESTER UTCA IS
NYERHET
Bár a szavazás lapzártánk után ér véget, jó esély van rá, hogy
a Kilencben az élet Facebook-csoport által kezdeményezett
Mester utcai zöldítési program is megvalósuljon a részvételi
elven elosztani szánt fővárosi egymilliárd forintból.

Budapest új vezetésének, amióta csak 2019-ben megnyerte az önkormányzati választást, egyik legfontosabb üzenete, hogy a főváros lakosának lenni több, mint az
itteni lakcím és adófizetés. Igyekeznek a döntésekbe is bekapcsolni a lakosságot; ennek példája az úgynevezett közösségi költségvetési elven elköltendő egymilliárd
forint, amelynek a felhasználásáról közvetlenül a budapestiek dönthetnek.
A fővárosi részvételi költségvetésből juttatott támogatásra három kategóriában
lehetett jelentkezni: Zöld Budapest, Gondoskodó Budapest és Egész Budapest.
A versengés ferencvárosi esélyese a Zöldebb és élhetőbb Mester utca elnevezésű kezdeményezés, amely a Zöld Budapest kategóriában indult. A széles, tágas, két forgalmi sávot és villamospályát is magában foglaló Mester utca zöldítésének programja
a szavazás jelen állása szerint 50 millió forintot kaphat a részvételi költségvetésből a
járda és az úttest közötti területek, a fák környékének parkosítására.
Elképzelésük lényege, hogy milyen üde és hangulatos lenne a széles Mester utca
nagy virágágyásokkal – mondta a 9-nek Borbás Gabriella, a kezdeményező Kilencben az élet nevű, ötezer tagot számláló Facebook-, illetve bloggercsoport egyik adminja. Részletes költségvetést nem kellett a tervükhöz leadni, és a pénz sem a szavazáson sikert elért ötletgazdákhoz kerül – Borbás szerint „hála istennek” –, hanem a
főváros külön intézménye, a Részvételi Iroda jelöli ki azt a fővárosi tulajdonú céget,
amely a nyertes ötletet megvalósítja majd. Ez a Mester utca esetében a Főkert lenne.
A szavazás lapzártánk után, július 31-ével zárul ugyan, de jó esély látszik rá, hogy
a „Mester-terv”, amely beszélgetésünkkor a harmadik helyen állt, a nyertesek közé
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kerül. A csoportnak az ötlet kidolgozása
és a szavazási kampány elszánt és eddig
sikeres végigvitele mellett az a szándéka,
hogy amint a virágágyások elkészülnek,
az utca lakóit, az üzlettulajdonokat, a
környékbelieket szervezzék kis közösségekké, amelyek majd gondozzák a
zöld Mester utcát. Remélik, hogy az ott
lakók magukénak érzik majd és nem
hagyják „elcsikkesedni” az elkészült kis
kerteket, hasonlóan a Budapesten és a
vidéki nagyvárosokban is sikeres gerillakertész közösségekhez.
A győztes programokat a Fővárosi
Önkormányzat vagy annak gazdasági
társaságai valósítják meg – mondta el
a 9-nek Le Marietta, a fővárosi Részvételi Iroda vezetője. Ötlettől függően előfordulhat, hogy pályázatot vagy
közbeszerzést hirdet majd a főváros, s a
győztes pályázóval együtt kezdik meg a
program kivitelezését. A költségvetést a
Főpolgármesteri Hivatal érintett szakfőosztályai becsülik meg, és a végleges
költségvetést is ők készítik el. A győztes ötleteknek járó összegekről nem a
lebonyolító Nyitott Budapest Osztály,
hanem a Fővárosi Önkormányzat dönt,
és semmiképpen nem ítél meg kevesebb
pénzt, mint amennyiből az ötletgazdákkal egyeztetett terveket meg lehet valósítani.
A részvételi költségvetést minden
évben elindítják, és tanulva az előző év
tapasztalataiból, folyamatosan fejleszteni, bővíteni fogják az egész konstrukciót.
Harangozó István

SUMMER IN THE CITY

NYÁRI TÁBOROK

MINDEN NAPRA

Fotó: Déri Miklós

A Ferencvárosban kevés kivétellel minden iskola
indított nyári táboroztatást, és a kerületben más
lehetőségek is várják a nyári szünet alatt a gyerekeket.
Tombol a vakáció és a hőség a Ferencvárosban is. A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi
tér munkatársai már márciusban elkezdték szervezni a nyári táborokat Bázsa-Mosó László szakmai programfelelős vezetésével. Pályázatukat az Emberi Erőforrások Minisztériuma elutasította; az iroda nem tudja, miért. Ők mégis úgy döntöttek,
hogy megvalósítják a terveiket.
Bázsa-Mosó László a Sansz tévének elmondta, hogy amikor nem napközis
táboraik vannak, akkor H52-s programokkal várják a gyerekeket, minden napra
szerveznek érdekes tevékenységeket.
A napközis táboraikon kívül van két sporttáboruk, egy mesetábor, illetve egy
élménytábor 5–7 éveseknek is. Igyekeznek a legkisebb korosztályt is elérni és bevonni a nyári programjaikba.

Fontos, hogy a tizenkét fős sporttáborokban a gyerekek korosztálya minél
szélesebb legyen, hogy azok is részt vehessenek a programokon, akik ritkábban
veszik igénybe a szolgáltatásaikat.
A H52 munkatársai hangsúlyozottan
az integráció jegyében és úgy szervezték
a nyári tábort, hogy valódi, emlékezetes
élményt nyújtson: nehéz volt a tanév, a
járvány után a gyerekek végre szabadon
játszhatnak úgy, hogy minél többet megtudhassanak a sportról.
A Kerekerdő parkba először Kótai
Mihály ökölvívót hívták meg, aki tartott
egy kis edzést, mesélt az életéről, majd
szabad játék következett, ami minden
nap van. Ebédre visszamennek az ifjúsági
központ irodájába. Minden napra meghívtak egy-egy híres sportolót.
Ingyenes családi programokkal várja az önkormányzat a ferencvárosiakat
szombat délutánonként a Nagyjátszón,
a Csiga parkban. A sorozat a nyár végéig
tart.

úgy szervezték a
nyári tábort, hogy
valódi, emlékezetes
élményt nyújtson
A nyári szünetben sem zárnak be a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ferencvárosi tagkönyvtárai, mint a Börzsöny utcai és a Boráros téri könyvtár, amelyeket
védettségi igazolvánnyal lehet látogatni,
de a cserepont szolgáltatás továbbra is
működik, tehát akár a könyvtárba való
belépés nélkül, előzetes igényleadással is
lehet könyvet kölcsönözni. Az előjegyzések szeptember 5-éig ingyenesek.
Ezekben a táborokban leginkább a
sportfoglalkozásokat részesítik előnyben a szervezők, több helyen úszási, fürdési és biciklizési lehetőség is van. Házi
versenyeket, játékokat is szerveznek
egyéni és csapat formában. Sok helyen
kézműves jellegű foglalkozások vannak:
rajzolás, fűzés, szövés. Néhány táborban
heti, kétheti időtartamra speciális elfoglaltságra is lehetőségük van a gyerekeknek: kirándulást szerveznek nekik, múzeumlátogatást vagy strandolást.
Ha valami nem „muszáj alapon”
történik, hanem szórakoztatásként, az
nagyobb nyitottságot eredményez, és
mélyebb tudást ad: hatványozott a hatékonysága az iskolai tanórákhoz képest,
így feltétlen megéri élni a szünidei táborokban szerzett élmények kínálta lehetőséggel.
Láng Judit

2021. JÚLIUS

15

16

KULT

CHILEI DOKUMENTUM-JÁTÉKFILM

TÉGLA
A NYUGDÍJASHÁZBAN
A kifogástalan modorú, jól öltözött titkosügynök-nagypapa
fontos küldetést teljesít egy chilei idősek otthonában.

A demenciahorrorok jelenlegi markáns
felfutásának vonulatába illeszkedik a Demencia (2015), a Demencia 2. (2018), a Sator
(2019) vagy az HBO GO-n itthon is elérhető, figyelemre méltó Relikvia (2020).
Érdekes módon egyazon hónapban, júliusban jut el hozzánk a mozikba két olyan
film, amelyben szellem, vámpír, vérfarkas vagy mutáns szörnyeteg helyett a
múló idő láthatatlan monstrumával kell
szembenézniük a szereplőknek. A bombasztikus csavarairól (lásd Hatodik érzék)
ismeretes M. Night Shyamalan Idő (Old,
2021; július 29-i premier) című vadonatúj munkájában egy amerikai család rejtélyes okból és tragikus hirtelenséggel évtizedeket öregszik a tengerparti idillben,
és ez nem tesz jót az Instagram-profiljuknak. Jóval kevesebb csinnadrattával,
ám annál több empátiával mesél az
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időskorról, az elmúlásról és a magányról a chilei dokumentumfilm kortárs
ásza, Maite Alberdi a Kedves kémben (El
agente topo, 2020; július 15-i premier),
amely idén Oscar-jelölést kapott a legjobb dokumentumfilm kategóriájában.
Különös hibridről van szó, hiszen játékfilmes elemek szegélyezik e mozit:
valaki megkeres egy magánnyomozót,
hogy járjon utána az idősek otthonában
lakó édesanyja vélelmezett kizsákmányolásának. A magánnyomozó erre felad egy újsághirdetést, amelyben egy 80
feletti urat keres a beépített ügynök szerepére, hogy három hónapon keresztül
naponta jelentsen neki a fejleményekről.
Egy özvegyen maradt, princ módon öltözködő, kedves 83 éves bácsira (Sergio)
osztják a geronto-James Bond szerepét,
ellátják őt spéci kémkütyükkel (beépített

kamerás toll és szemüveg), illetve a megfelelő kommunikáció végett kitanítják a
WhatsApp használatára. Egyszerre kapunk felvételeket az idősek otthonában
a filmes stábtól és az ad hoc titkos ügynöktől, Sergiótól: a stáb hivatalosan az
időskorról forgat dokumentumfilmet,
miközben azt tettetik, hogy nem ismerik a főhős nagypapát, de közben azért
instruálják őt. Sergio lelkiismeretesen
jegyzetel, kérdez, és videóbeszámolókat
készít, végül a megbízó kliens édesanyját
is megtalálja; a hangsúly mégis inkább
azon van, hogyan válik az objektivitásra
törekvő ügynök a közösség megbecsült
és kedvelt tagjává, akit figyelmessége,
segítőkészsége, valamint kiváló fizikai és
szellemi állapota miatt több nagymama
is kiszemel magának. Mondanom sem
kell, mennyi játékosság és melegszívű
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humor van azokban a szcénákban, amelyekben megpróbálják behálózni a kötelességtudó, ám mindig lovagias téglát.
A Kedves kém lényegbevágó, társadalmi
szintű problémákra rávilágító felismeréseire maga a beépített ember ébred
rá a film elején és végén. A sikeres állás

VETÍTÉS AZ FMK-BAN

interjú után Sergio annak örül, hogy
ilyen felelősségteljes feladatot tudhat
magáénak akkor, amikor már egyedül
maradt és szürkévé fakultak a hétköznapok: a nemes misszióval új értelmet
kap az élete, és újra hasznosnak érezheti
magát. A nyugdíjasotthon mikrouniver
zu
mának felderítése után pedig az a
meglátása, hogy egy beépített ügynök
beküldése helyett inkább az idős emberek leszármazottainak kellene aktívabb
szerepet vállalniuk, hogy enyhítsék a
magány és az elhagyatottság érzését.
Vajon a rossz lelkiismeret tanúbizonysága lett volna az egész fedett akció? Sergio visszadobja a labdát a megbízónak,
a megbízón keresztül pedig mindazok-

Fotó: Stépán Virág

a múló idő láthatatlan
monstrumával kell
szembenézniük
a szereplőknek

Az elsők között láthatták a ferencvárosi nyugdíjasok a Kedves kém című filmet a Ferencvárosi Művelődési Központ színháztermében július 6-án. Bognár Péter, a forgalmazó Magyarhangya vezetője ugyanis felajánlotta a film bemutató előtti vetítését
az önkormányzatnak, amely az idősügyi program részeként élt is a lehetőséggel.

nak, akik lemondtak a szüleikről. Maite
Alberdi rendezőnő mélyen humanista
filmje feltétlen a tavalyi esztendő legragyogóbb dokujai közé sorolandó, min-

den bűbája mellett nehéz kérdésekkel
szembesíti a publikumot. Aki teheti,
a Kedves kém megtekintése után ölelje
meg a szüleit és a nagyszüleit!
Teszár Dávid

A FEV IX ZRT.
ügyfélszolgálati irodai munkatársat keres teljes munkaidős,
határozatlan idejű jogviszonyba a 1093 Budapest, Lónyay utca 13. szám alatti telephelyére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az ügyfelektől érkező telefonos és írásbeli
megkeresések, kérdések megválaszolása; panaszok rögzítése, kezelése, megválaszolása,
hibabejelentés felvétele, továbbítása. Ablakos ügyintézés, engedélyek, befizetések
adminisztrációja, várakozási engedélyek rögzítése, kiadása, irattározási munkák elvégzése.
Elvárt készségek: kiváló szintű kommunikáció szóban és írásban,
pontosság, precizitás, diszkréció, megfelelő stílus.
Juttatások:
versenyképes bér, cafeteriajuttatás a szabályzat szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajz benyújtásával lehet
a dobranszkikrisztina@fevix.hu e-mail-címen.
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BAKELIT MULTI ART CENTER

SZÖVŐGYÁRI ÁLMOK

Fotók: Kovács István

A Soroksári úti Bakelit Multi Art Center magántőkéből
fejlesztett és üzemeltetett intézmény. Lehetne
belőle a főváros egyik kulturális kapuja, ha nálunk
is virágozna az európai gyakorlat, amely színvonalas
színházakat és kulturális központokat működtet olyan
nagyobb ipari területeken, ahol megszűnt a gyártás.

Így is kisebb csoda, hogy a 1920-as években épült egykori Hazai Fésűsfonó és
Szövőgyár területén – ahol a szocializmus idején egy csereprogram keretében
több ezer kubai nő dolgozott – manapság hazai és nemzetközi művészeti
produkciók előkészítő munkálatai és

előadásai zajlanak egy posztindusztriális
bérleményben.
A Bakelit épületegyüttesét a HabaHall Kft. alakította ki és kezdte el üzemeltetni itt, majd amikor a kétezres
évek elején a táncművészekből álló L1
Egyesület bejelentkezett próbatermet

A boldog metronómok című darab társulata: Berger Gyula koreográfus és a táncosok
2021. JÚLIUS

bérelni, előadásokat tartani, programokat szervezni, kaptak a lehetőségen, és
2006-ban létrehozták a Bakelit MAC
Alapítványt. Új művészeti kifejezési formák – kortárs tánc, multimédia, zene,
képző-, ipar-, film- és előadó-művészet,
performansz – kutatására és gyakorlására kínáltak teret hazai és külföldi alkotók számára. Támogatni szerették volna
az ifjú tehetségeket is tanulmányutak,
ösztöndíjak, rendezvények és fesztiválok szervezésével. Munkájuk eredményes volt, hiszen 2011-ben a nemzetközi
Trans Europe Halles (TEH) szervezet a
tagjai közé választotta a Bakelitet, az
„Első Pesti Gyárszínházat”.
Kár, hogy nem szökkent szárba akkor rögtön, a szövőgyár acélszerkezetének elemei között a munkásszínház eszméje is (ahogy Lengyelországban meg
sem szűnt), miközben az underground
és kortárs kultúra különböző műfajai
fonódtak össze.
Az alapítvány jelenleg kedvezményes
áron bérli az ingatlanokat. Pályázik,
mert a tavaly kialakult nehézségek ellenére is szeretné fejleszteni az infrastruktúrát, hogy a tervezett programokat élőben tudja megvalósítani, és teret adhasson az alkotóművészeknek. Ami biztos:
folytatódik az együttműködés a Frenák
Pál Társulattal, a Pr-Evolution Társulattal és az L1 Egyesülettel, befogadják az
utóbbi Táncestsorozat Meztelen Nézőkkel
programjait, és fenntartják a nemzetközi együttműködéseket. Érdemes lesz
kimenni a szövőgyárba megint.
Artner Sisso
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ONLINE AUKCIÓ A FÜGGETLEN MŰVÉSZEKÉRT

Szűcs Edit és Árvai György: Törésmentesítés ...

LICIT

Haraszti Zsolt: Bizalomkamra

feliratokat viselő, Bizalomkamra című
installációjából származó „befőttjei”,
vagy épp Tar Tusi Fájó érintések című
ru
haobjektjének ötletterve – sok mindent eszünkbe juttathatnak, akkor is, ha
tudjuk, hogy leginkább az utóbbi más
fél év járványidőszakára reflektálnak.
A magány, a kényszerű bezárkózás, az
elmaradt színházi előadások emléke is
megjelenik Murányi Kristóf Insomnia
című digitális rajzán, Korolovszky Anna
Szkéné-plakátjain, a Narratíva Kollektíva happeningjének egyik kellékén,
valamint Nagy Fruzsina jelmeztervező
Lakókocsi zoomosítva című kreációján.
Nehéz ugyanakkor elvonatkoztatni az
elmúlt időszak eseményeitől, amelyek
nem csupán a már említettekről, de a
tavaly einstandolt Színművészetiről, az

Korolovszky Anna: III. Richárd betiltva (plakát)

Elképzeltem a NER-tagok arcát, ahogy
végigpörgetik a kirakART online aukció
képeit a Facebookon, majd megakad a
szemük Szűcs Edit és Árvai György Törésmentesítés – 200 vírusmentes szó című
performanszához készült jelmezén,
amelyet korábban a Duda Éva Társulat
tagjai viseltek táncelőadásukban. A kér
déses fotón a nézőnek hátat fordító férfi
látható, aki molinókból készült szoknyát
visel. Erre és más, a június első hétvégéjén Budapest-szerte lezajlott kirakART
fesztivál művészei által adományozott
összesen tizenöt tárgyra egy teljes hétig
lehetett online licitálni. A képek – például Ivácson Rebekka eltitkolt identitást
megidéző Concealment című akvarellképe, Haraszti Zsolt „Tisztelet”, „Törődés”,
„Türelem”, „Figyelem”, „Elfogadás” stb.

állami támogatások hiányáról, s nem
utolsósorban a júniusban frissen elfogadott homofób „pedofiltörvényről” is
szólnak, amely a magyarországi LMBTQI közösséget érintette hátrányosan.
A licitre felajánlott műveken mind
annyiunkat érintő társadalmi problé
mák köszönnek vissza, s csupán apró
öröm az ürömben, hogy a Jurányi Inkubátorház Facebook-oldalán június
17. és 23. között lezajlott online aukció
egyébként sikeresnek mondható (s rossz
az, akinek ilyenkor is az jut eszébe, hogy
ideális körülmények között minderre
nem is lenne szükség). Az összegyűlt
százhetvenötezer forinttal a szervezők
– köztük a ferencvárosi Trafó – a Füg
getlen Előadó-művészeti Szövetség Se
gélyalapját támogatják.
Gáspár S. Anna
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ÉVSZÁZADOS GASZTROTÖRTÉNETEK

AHOL ELŐDEINK ETTEK-ITTAK
A Ferencváros és a vendéglátás elválaszthatatlanok egymástól. Ez a városrész
talán soha nem születik meg és fejlődik, ha a XVIII. század első felében nem
veti meg a lábát a vendéglátóipar a Pest városfalától délre eső területen.

Az 1700-as évek közepére datálhatjuk
a mai Belső-Ferencváros kiépülését, a
Soroksári utca (a mai Ráday utca) és a
Széna piac (a mai Kálvin tér) fokozatos
betelepülésével.
Melyek is azok az épületek, amelyeket megemlíthetünk a városiasodás bizonyítékaként?

Fogadók
1749-ben megnyílt a Két Nyúlhoz címzett fogadó a mai Lónyay és Erkel utcák találkozásánál, 1775-ből már írásos
emlék bizonyítja a Két Oroszlán fogadó
működését a „Széna piacnál”. 1787-ben
újabb fogadók nyíltak, a Négy Sarokhoz
címzett a „Széna piacon”, a Két Medvéhez címzett a Soroksári utcán. A Ráday
utca közepén egy sörfőzde is működött,
mellette, nagyjából a mai Erkel utca tor-

kolatánál még két további fogadó állt,
amelyeket az Arany Oroszlánról és a Két
kék kecskebakról neveztek el, a sort pedig a Három Királyokhoz címzett szálló
zárta, amely a mai Kinizsi utca és az Üllői út sarkán várta a kosztra-kvártélyra
vágyó vendégeket.
A fogadók megjelenése és elterjedése nem volt véletlen. A fallal körülvett
Pest déli kapuja, a Kecskeméti kapu előtt
álltak meg az Erdélyből és az Alföldről
indult marhakereskedők, tőzsérek és
persze hajcsárjaik, akik a pesti vásárokra
lábon hajtott jószágaikat akarták eladni.
A Kálvin tér volt az a hely, ahol Pestre
érve állataik és ők maguk először megpihenhettek. Az őket kiszolgáló fogadósok és kocsmárosok teljesen logikusan
a közeli telkeken építették meg fogadóikat és kocsmáikat. A városiasodás első
fejezete tehát egyfelől az állatkereskede-

lemhez, másfelől a vendéglátóiparhoz
kapcsolódik. Hosszasan lehetne azoknak a helyeknek a nevét sorolni, ahol a
helyiek olcsón és jót ehettek, ihattak és
múlathatták az időt. Ezek közül a XIX.
század második felében, illetve az 1900as évek elején jó néhányan országos ismertségre is szert tettek.

Az Arany Angyal
Ilyen volt az Arany Angyalhoz címzett
vendéglő a Mester utcában, amely az
1840-es években már biztosan működött, sőt, névadóként is szerepet kapott,
hiszen 1838-tól az addigi Deutsche Gasse (Német utca) már Engel Gasseként
(Angyal utca) szerepel a pesti térképeken. Az irodalmi élet résztvevői, így a
Kisfaludy Társaság tagjai a szabadságharc leverését követő időszakban gyak-

A képek forrása: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
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Az egykori Két Oroszlán fogadó, a Ferencváros legidősebb épülete a Ráday utca és a Kálvin tér sarkán
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ran itt, ezen a külvárosinak számító
helyen gyűltek össze. A korabeli írói levelezések alapján tudjuk, hogy a Mester és az Angyal utca sarkánál többször
lehetett látni Vahot Imrét, Beöthy Lászlót, Degré Alajost, Kemény Zsigmondot vagy Szemere Miklóst, akik tudták,
hogy itt nehezebben találják meg őket
a titkosrendőrök és besúgók, mint egy
belvárosi kávéházban. Az 1890-es évektől Lindmayer Mihály volt a vendéglő
tulajdonosa, ekkor már kiváló konyhája
és a vendéglős még kiválóbb borai miatt szerették az „Angyalt”. Olaszrizling,
Fehér bakator, Ezerjó, Mézesfehér, Rakszőlő, Slankamenka, kadarka és burgundi is kapható volt a vendéglőben. 1929ben megint új tulajdonosa lett az Arany
Angyalnak, Noficzer Béla személyében.
Ahogy az egy igazi vendéglőshöz illik,
1899-ben, 17 évesen pincérként kezdte a
pályát, majd 1912 és 1928 között főpincér lett Bíró Dénes híres Szikszay-vendéglőjében. A következő évben már ő
vezette az Arany Angyalt, de még évekig
megőrizte Lindmayer Mihály nevét a
bejárat feletti táblán. Az 1940-es években Klein János volt az Arany Angyal
tulajdonosa, aki új arculatot adott az
épületnek, kisebb homlokzati átalakításokat hajtott végre, a házias konyhát
vadételekkel bővítette, ennek megfelelően „vadászszobát” is kialakított, illetve
vadásztrófeákkal dekorálta a vendéglő
helyiségeit. 1950 után a vendéglő bezárt,
az épületet az 1960-as évek közepén
elbontották, a sokáig üres telket a BKV
használta a Mester utcán közlekedő villamosok vezetőinek pihenőhelyeként.
Az ingatlan helyén ma álló sokemeletes
lakóépület 2003-ban készült el.

Az Arabs szürke
Krúdy Gyulának köszönheti ismertségét
az Arabs szürkéhez címzett vendéglő. Tulajdonosa Frühling Antal volt, aki 1885ben még Óbudán kezdte az ipart. A Fő
térről nyíló Laktanya utcában nyitotta
meg a Vasmacska nevű vendéglőt. Az
Üllői út 81. szám alá 1910-ben költözött.
Az Üllői út külsőbb részén a XIX. század
második felében még istállók voltak,
a városi konfliskocsisok tartották itt a
lovaikat, innen hajtottak be naponta a
színházakhoz és a pályaudvarokhoz a
jó fuvarok reményében. Közülük nagyon kevesen büszkélkedhettek igazi
„arabs szürke” lovakkal, talán ezért is
választotta Frühling Antal a jól hangzó
nevet. Krúdy nélkül azonban sohasem
tudnánk, hogy a szépszámú fuvarozó

Az Arany Angyal 1940 körül

közül melyik speciális szakma képviselői választották maguknak törzshelyül
ezt a vendéglőt. Apósa, Rózsa Jakab temetkezési vállalkozó ismertethette meg
vele a halottszállító kocsisok kedvelt
találkozóhelyét, s itt meríthetett ihletet
több novellájának és regényének megírásakor. A kissé odakozmált marha- és
sertéspörkölt, valamint a mindig friss
pékáru jelentette azt a kulináris vonz
erőt, amely a vendégeket az Üllői út e
nevezetességébe csábította. 1928-ban
Király Pál vette át a vendéglő vezetését,
és gyökeresen más irányt vett: a Maratoni futóhoz címezte át az éttermet.
A névválasztás természetesen nem volt
véletlen, mert Király hosszútávfutóként
kezdte, és 1924-ben mezei futásban
magyar bajnoki címet is nyert. 1928-ig
többször nyert még bajnokságot ebben
a számban, de a vendéglő vezetését nem
tudta összeegyeztetni a sportolással. A
korabeli sportlapok nem győztek szomorkodni azon a tényen, hogy a sikeres
futó inkább az enni-inni vágyókat, mint
a sportszeretőket választotta. Több mint
tíz évig vezette az üzletet, majd eladta
Perits Károlynénak, aki 1942 és 1948 között volt tulajdonosa. Az államosítást követően a patinás intézmény megszűnt,
helyén a Vegyesipari Vállalat IX. kerületi
telephelyét nyitották meg, az 1960-as
évek végétől pedig a Főfotó egyik üzlete
működött itt.

Bálóné
A Ráday utca szinte minden saroképülete egy-egy étterem vagy kávéház otthona is volt egyben, tehát a konkurencia
fogalmával igencsak tisztában voltak az
itteni vendéglősök. A nemes versengésben nagyon jól állta a sarat egy bizonyos
Bálóné Gajdácsi Julianna, aki a századfordulón szinte legendás alakká vált.
Már az 1890-es évek közepén a szegedi
vendéglátás híressége volt. Jellegzetes
Szeged környéki ételeket kínált, hozzá
könnyű helyi homoki borokat. Ott ismerkedett meg vele Mikszáth Kálmán,
akinek javaslatára felkerekedett, hogy a
fővárost is meghódítsa. 1897-ben az Üllői út 113. alatt megnyílt vendéglőjében
minden áldott nap saját kezűleg főzte a
szegedi halpaprikást. 1911-ben a Ráday
utca 57. szám alatt is nyitott egy éttermet. Ezt azután nem csupán a környékbeliek, hanem a főváros más részeiben
lakó írók, költők, tudósok, politikusok,
közéleti emberek is törzshelyükké választották. Állandó hétfői vacsoravendég
volt például a Borsszem Jankó című élclap
szerkesztősége Ágai Adolf vezetésével.
Ide járt a Kagál Asztaltársaság és baráti
köre is (Ambrus Zoltán, Szép Ernő, Kozma Andor, Garay Ákos, dr. Réthy László).
A szódavízzel és málnaszörppel kevert
fehérbort itt kezdték el népszerűsíteni,
sokáig így is hívták ezt az édes-savanyú
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A Liliom étterem belső tere 1930 körül

üdítőitalt: kagál. Bálóné ételkínálatában
egyébként fantasztikus dolgok szerepeltek: szegedi halpaprikás, harcsás káposzta, szalonnás csuka, ráchal, tejfeles
ponty, roston sült halak, malacpecsenye,
sertésborda, vesepecsenye, hátszín, saját
készítésű disznótoros, csirke, pulyka,
kacsa, malac füle-farka, birka-, marhaborjú- és báránypaprikás, juhhúsos kása
és juhhúsos káposzta, székelygulyás,
töltött káposzta, bableves, túrós csusza,
túrós lepény és túrós rétes, gyümölcsrétesek, édes és sült tészták, végül, de nem
utolsósorban „fonyatos” kalács. Népszerűségére és forgalmára jellemző volt,
hogy bár az Országház igencsak messze
volt a Ráday utcától, egy-egy nagyobb
politikai csatározás után ellenzéki és
kormánypárti képviselők is itt ebédeltek vagy vacsoráztak. Tisza István még
miniszterelnökként sem hagyott fel azzal a szokásával, hogy hetente legalább
egyszer Bálóné főztjét egye.

Vendéglőkínálat
a Ferencvárosban
Nem beszéltünk még az Üllői úti Gutgesell vendéglőről, ahol az FTC lelkes
megálmodói találkoztak és fektették le
a sportegyesület alapjait 1899-ben. A
Ferenc körúti Gebauer Kávéházról sem
esett szó, ahol a Fradi első időszakában
a csapat mezeit és kapufáit is tárolták,
vagy a Mester utca 1. alatti Széchényi
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Kávéházról, ahol a klub külön irodát
működtetett. De a Hébel, a Ludovika
vagy éppen a Lónyay Kávéház (a helyi
tiltott szerencsejátékot űzők törzshelye)
bemutatására sincs itt és most elég hely.
Mindenképpen megállapíthatjuk azonban, hogy abban a városrészben, ahol
még a marha- és sertésvágóhidakon is
első osztályú éttermek és kávéházak
működtek, ahol a Központi Vásárcsarnokban vagy az egykori Fővámpalotában, sőt, még a Bakáts téri elöljáróság
földszintjén is volt külön vendéglő, ott
a legtöbb polgár nem azért elégedetlenkedett, mert nem talált üres gyomrának
és pénztárcájának is megfelelő helyet.
Ahol pedig volt hely, ott beszélgetőtárs is akadt, és gyorsan kiderült, hogy
nemcsak az étel- és italkínálat jelentette
a hirtelenjében felsorolt intézmények
vonzerejét, hanem a lehetőség, hogy az
ember szabadon cserélheti ki gondolatait másokkal, akár órákig is vitatkozhat az élet dolgairól, és persze játszhat
is a többi vendéggel – biliárdasztalból,
sakk-készletből, kártyapakliból sehol
sem volt hiány.
Ez az állapot azután a második világháború idején, majd azt követően
alapjaiban megváltozott. A fővárosiaknak egyre kevesebb pénzük és kedvük
volt ahhoz, hogy kávéházban vagy sörözőben töltsék az időt, 1948 után pedig,
ha volt is valamicske pénzük, már hely
alig akadt, ahol azt a fent leírt módon

elkölthették volna. Mivel a vendéglők és
kávéházak magánkézben voltak, a Magyar Dolgozók Pártja 1948 júniusában
megtartott kongresszusán célul tűzte ki
a szocialista vendéglátóipar megszervezését. Ennek nyomán még ugyanebben
az évben megindultak az államosítások
is. A IX. kerületi Vendéglátóipari Vállalat
1951 márciusában alakult meg. Tizenkét
üzemegységből állt, jórészt elhanyagolt, régi felszerelésű, elsősorban italforgalomra berendezkedett boltokból.
Közülük csupán kettőben – a Csuti vendéglőben a Mester utca 49. és a Liliom
étteremben a Liliom utca 18. alatt – lehetett ételt is fogyasztani.

A Liliom
Ez utóbbiról muszáj néhány szót szólni.
A Liliom már a háború előtt is legendás
szórakozóhelynek számított. Tulajdonosa 1936-tól az 1949-es államosításig a
népszerű nótaénekes, László Imre volt,
aki esténként maga gondoskodott a zenés műsorról. Az étlap régi pesti ételeket
kínált: sertésbordát Makk hetes módra
(ahogy a Makk hetes vendéglőben készítették 1937-ben), bélszínszeleteket
Kék Duna módra (ahogy a Hungária
szállóban sütötték 1930-ban) vagy halászlét ínyenc módra (ahogy a Wágner
étteremben főzték 1926-ban). Az 1956os harci események több kárt tettek az
épületben, ezért bezárt, és az újjáépí-
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A Szimfónia 1965 körül (Fortepan)

tés, felújítás után 1957. október 12-től
fogadott ismét vendégeket. „Régi pesti
ételek, régi pesti slágerek” – ezek jellemezték a Liliom vendéglőt. Az 1960as évek közepén a fővárosi báli szezon
egyik kiemelkedő eseményét, a Farsangi
Apacsestet is itt rendezték, neves művészek közreműködésével. A Liliom a
ferencvárosiak kedvenc vacsorázóhelye
volt, de mozi, színház után a város távolabb eső részeiből is sokan keresték
fel. 1973-ban zárta be végleg a kapuit,
az épület lebontására pedig az 1970-es
évek végén került sor.

kívül a vendégek szeme láttára készült
frissensülteket és melegszendvicseket is
árusítottak. A közönség teljesen kicserélődött. A régebben „Lordok Házá”-nak
csúfolt hely törzsvendégei a továbbiakban inkább a környékbeli italboltokba
szoktak át, mivel a vállalat megszüntette a szeszes italok árusítását. A Népbüfé
az 1970-es évek második felében rövid
időre ismét bezárt, majd 1979-ben Zenit
néven nyílt meg újra. Ma a helyén egy
drogéria-üzletlánc boltja található.

A Népbüfé és az
Alkoholmentes

Ebben az időszakban nyílt lehetőség
arra, hogy a kerület cukrászdáit saját
termelőüzemben előállított sütemén�nyel lássák el. Az egyik legkomolyabb
lépés ebben az irányban 1960-ban a
Szimfónia Cukrászda és Vendéglő megnyitása volt az Üllői út 65–67. szám alatt.
Magát a házat Martonné Jutas Ágnes
tervezte, 1959-ben adták át, és egyike
volt annak a kilenc új épületnek, amelyek 1956 után épültek az Üllői úton. A
berendezésre és felszerelésre a IX. kerületi Vendéglátóipari Vállalat egymillió
forintot költött, de meg is lett az eredménye, hiszen a kerület legmodernebb
eszpresszója és cukrászati üzeme lett.
A Szimfónia harminc (!) dolgozója naponta tízezer forint bevételt tudott elérni, ennek túlnyomó része a helyben
sütött süteményekből jött össze. 1976

A kerület legforgalmasabb részén, a
Ferenc krt. 2–4. szám alatt nyílt meg
1953-ban a Népbüfé, ahol naponta átlagosan tízezer fogyasztót szolgáltak ki
hatvan-nyolcvan féle különböző étellel.
Ugyanebben az évben került sor az Alkoholmentes étterem megnyitására is a
Boráros tér 6. alatt. Mindkettő nagyon
rövid időn belül igen népszerűvé vált. A
Népbüfé két nagyobb átalakítást ért meg.
Az elsőt 1962-ben végezték, a következő
évben már egy sokkal korszerűbb üzlet
állt a fogyasztók rendelkezésére. Az átalakított, kibővített önkiszolgáló büfé
lényegesen nagyobb ételválasztékkal
rukkolt elő, mint a büfék általában. Az
előre elkészített hideg és meleg ételeken

A 60-as évek

szeptemberének nagy újítása volt, hogy
a bolt vasárnap délelőtt a ruhatárban
tejet, kenyeret és péksüteményt árult.
A kezdeményezés nagy sikert aratott,
már reggel hosszú sorok kígyóztak
a pult előtt. A Szimfóniában délután
6-tól este 10-ig élő zene szórakoztatta
a vendégeket, akik, ha kedvük tartotta, táncra is perdülhettek. Ma a pres�szó helyén patika és háziorvosi rendelő
működik, és a teljes átalakítás nyomán
már semmi nem emlékeztet az egykori
Szimfóniára.
1967. január 16-án adták át a József
Attila lakótelepen az Ezüst Sirály Éttermet a Napfény utca 7. alatt. A tízmillió
forintos költségvetéssel létrehozott új
vendéglátóipari egység minden igényt
kielégített: százszemélyes sörözőt, kétszázszemélyes éttermet, százhúsz személyes eszpresszót és háromszáz személyes pálmakertet foglalt magában.
Az üzletház korszerű felszerelésével,
magyaros konyhájával, házi cukrászatának különlegességeivel, előnyös áraival és hangulatos zeneszolgáltatásával
a lakótelep közkedvelt szórakozóhelye
lett. Az eszpresszóban tánczenét, az étteremben cigányzenét hallgathattak a
vendégek, a pálmakertben pedig nyáron
látványos varietéműsort mutattak be.
Sajnos a bőkezű beruházások ellenére
már a kezdet kezdetétől veszteségesen
működött, ily módon fenntartása nagy
terhet rótt a Dél-Pesti Vendéglátóipari
Vállalatra.
A Kilián laktanya egyik Ferenc körúthoz közeli, utcai pincéjében nyílt meg
az 1960-as évek közepén a Söröző a Két
Medvéhez. Nevéhez méltóan széles sörválasztékkal és egy faragott medvepárt
ábrázoló faszoborral várta közönségét.
Az üzlet számottevő idegenforgalmat
bonyolított le, az 1990-es éveket azonban
ez a vendéglátóipari egység sem élte túl.
A Knézich utcában nyílt meg 1969ben Ferencváros első éjszakai mulatója,
a Fekete Macska bár. A fejét züllésre adó
tisztes magyar családapa, ha úgy tartotta
úri kedve, itt láthatott államilag dotált
sztriptízbemutatót. A színes bőrfotelek,
a pazar bárpult, a faburkolattal, bárson�nyal körülvett, száz személyt befogadó
helyiség és nem utolsósorban a havonta
változó, színvonalas szórakoztató műsor
hamar népszerűvé tették a bárt.
A Vámház körút 15. szám alatt működött a Gyöngyszem eszpresszó és
cukrászda (a későbbi Ludas), ahol – a
Fekete Macska alternatívájaként – késő
éjjel szintén erotikus show-műsor várta
a vendégeket.
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A 70-es évek
1971. szeptember 17-én a Ráday u. 15-ben
megnyílt Krúdy Gyula emlékére a Vendéglő a Vörös Postakocsihoz, ahol az író
kedvenc ételeit lehetett végigkóstolni.
1978-ban, Krúdy születésének századik
évfordulója alkalmából a Dél-Pesti Vendéglátóipari Vállalat irodalmi vacsorát
rendezett Bilicsi Tivadar színművész
közreműködésével. Az étlapon szerepelt
– egyebek között – csontvelő pirítóssal,
sonkapörkölt tarhonyával, paszuly füstölt oldalassal, tányérhús ecetes tormával,
és ami még ennél is fontosabb: mindezt
kapni is lehetett. A reggel 9-től este 11-ig
működő vendéglő hangulatos pinceborozójában gyakran tartották összejöveteleiket üzemek és vállalatok dolgozói,
hogy a munkakapcsolaton túl mélyebb
ismeretségeket köthessenek egymással.
Az Üllői út 113. szám alatt működött
az Ali Baba eszpresszó, amelynek üzletvezetője 1973 nyarától a nyolcvanszoros válogatott ferencvárosi labdarúgó,
Mátrai Sándor lett. A vendéglátóipari
végzettségű focista 1969-ben cserélte fel
a sportmezt pincérgúnyára, legendás
gyorsaságát pedig immáron a felszolgálás terén kamatoztatta egy erzsébetvárosi presszóban. Az Ali Babába Boross
Péter vállalatigazgató, a későbbi miniszterelnök közbenjárására került, akinek
hosszú évekig a tanítványa volt. Ahogy
klubjához, az FTC-hez, úgy az Ali Babához is haláláig, 2002-ig hű maradt. Az
üzlet nem vesztette el korábbi funkcióját,
presszóként működik.
Különleges helynek számított a Matrózcsárda a Szabadság híd pesti hídfőjé-

A Vörös Postakocsi étterem Krúdy-szobája 1975-ben
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nél, az alsó rakparton. Nem mindennapi
kínálata sok ínyencet vonzott. A halételek mellett éti csigát és békacombot is
felszolgáltak, és ha mindez még nem
lett volna elég csábító, a kitűnő borok
és a hangulatos zene ígérete a kétkedőt
is meggyőzte az asztalfoglalás mielőbbi
szükségességéről. A forgalomnak azonban nem tett jót a Duna időszakonkénti
magasabb szintje, a víz levonulásáig sajnos szüneteltetni kellett a vendéglátást.

Fradi-kifli
Az FTC labdarúgócsapatának új stadionját 1974 tavaszán adták át, a Könyves
Kálmán körút felé eső sarkán nyílt meg
a Fradi vendéglő. Egy korabeli cikk a
nyitás után pár hónappal tudósított róla.
„Betonból, kőből, bronzból, vasból,
márványból, üvegből álmodta valósággá
tervezője az FTC vendéglőt. Halványzöld színek, fehér márvány és bronzlánc
a sörözőben, nyersfa borítás, nyersfa
asztalok a borozóban, modern konyhagépek, gyorssütők, frissen csapolt sör
a poharakban, jó minőségű fajborok a
borozóban, jellegzetes ételek az asztalokon, növekvő forgalom – ez jellemzi
most…” A cikkben Glummercz Lajos
üzletvezető nagy lelkesedéssel számolt
be az úgynevezett Fradi-kifli elsöprő
sikeréről. Ha valaki esetleg nem tudná,
mi az: két fél kifli közé darált kolbászhús, sajt, pirosarany paprikakrém és
némi bors kombinációja került, majd
jól megsütötték, és természetesen frissen tálalták. Az üzletben az asztaloknál
egyszerre nyolcvanöt ember fért el, a
sörözőt százhúsz–százötven személyre,

a borozót pedig ötven vendégre tervezték. Tekintettel arra, hogy a stadion befogadóképessége harmincezer fő volt, a
mérkőzések alkalmával valószínűleg ki
lehetett tenni a megtelt táblát.

Futottak még
A Ferencvárosban természetesen nem
csak az említett helyek léteztek; biztosan sokan emlékeznek még az Üllői
úton sorjázó vendéglőkre, presszókra,
kocsmákra. A teljesség igénye nélkül
említhetjük a szlovák söreiről és ételeiről híres Paracelsust (Üllői út 119.), az
Akadémiát (Üllői út 111.), az Aranypávát (Üllői út 101.), a Medikust (Üllői út
89/c), a Pettyes (vagy más néven Kassai)
cukrászdát (Üllői út 11–13.), vagy a már
majdnem a Kálvin térnél lévő Pepsi
bárt (Üllői út 5.). A Ferenc körúti Híd
Vendéglő (Ferenc krt. 15.), a Palacsintázó (Ferenc krt. 27.), a Lónyay utcai 6:3,
a székely ételkülönlegességeket kínáló Csiki vendéglő (Angyal u. 37.), a Soroksári út és a Liliom utca sarkán lévő
Kedvenc, az egzotikus nevű Costa Rica
Szalon a Közgáz Kollégiummal szemben (Ráday u. 40.) vagy az Amigó Drink
bár (Vámház krt. 7.), is biztosan sokak
emlékezetében megmaradt, mint ahogy
az egykori Varga Cukrászda is, amely
Nándori Lászlónak köszönhetően igazi
fehér hollóként (vagy főnixmadárként
újjászületve) a mai napig létezik.

És ez még nem minden
1989 után alapjaiban változott meg Magyarország fejlődésének iránya. A gaz
daság kisebb-nagyobb zökkenőkkel elkezdett piaci alapon működni, az állam
pedig kivonult az egyes ágazatokból.
A ven
déglátóiparban sem történt ez
másként, az állami tulajdonban lévő üzletek magánkézbe kerültek. A folyamat
azonban nem egyik pillanatról a másikra következett be, hanem hosszabb-rövidebb idő alatt, az átmenet részletei
pedig sok esetben rejtve maradtak a
közvélemény előtt.
Nagy fába vágja a fejszéjét, aki az
1990–2000-es évek vendéglátóipar-történetének feldolgozására vállalkozik
majd. Mi a magunk részéről kevesebbel is megelégszünk, mondandónkat itt
és most a rendszerváltozás kezdeténél
befejezzük. Bízunk benne, hogy valaki egyszer megírja ennek a rendkívül
izgalmas és érdekfeszítő történetnek a
folytatását.
Gönczi Ambrus – Winkelmayer Zoltán

Fotó: Déri Miklós
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GASZTRO

BALATONI BORAJÁNLÓ
A Balcsi úgyszólván szomszédos a Ferencvárossal, amennyiben rá kell menni
a Petőfi hídra, oszt jó napot. Két okból
ajánljuk a Balcsit: egyrészt, mert olyan,
mint a magzatvíz: újjászületve kel ki belőle az ember minden alkalommal, mint
Botticelli Vénusza, a víz minden nap más,
de mindig jó, másrészt, mert a balatoni
bor és kulinária sokat fejlődött az utóbbi
években, végre kilépett az endéká-szandálból, a lángos és a hekk bűvköréből, az
új konyha már győzni látszik a partokon.
Persze a lángos és a hekk tartja magát,
aki ilyesmire vágyik, szintén megtalálja a
strandon, de az új stílus a megszokott büféket is versenyre készteti, felfelé húzza,
ők is jobb minőséget produkálnak.
Régi és új harcát modellezi például
Fövenyes, lánykori nevén a Kiliántelep
strandja. Itt egymás mellett van az új
konyhás Kalóz Strandbisztró és a megszokott menüt kínáló La Plage. Ha új,
választékos és egészséges ízeket keres
az ember, a Kalózba ül be, amely 2015ben megkapta az Év Balatoni Strandétele
díjat a balatoni fish and chipsért (szürkeharcsafilé és krumpli), és itt balatoni
csúcsborokat kínálnak; ha a strandolónak lángoshoz vagy hekkhez támad ked-

ve, a La Plage-ba ülhet le meccset nézni.
A balatoni gasztró fejlődése 2005-től
indulhatott be a tóparton, addig az endéká-paradigma dominált, tán csak Csapody Balázs szemesi Kistücsök étterme
vitte a fáklyát a déli parton tehetséges,
változatos, eszméletlen finom ízeket és
magyar csúcsborokat kínáló konyhájával. A balatoni kulinária és borkultúra
örvendetes felívelését 2010 után követte
a NER rámozdulása a magyar tengerre;
a Válasz Online tavalyi kutatása szerint
a NER-elit több mint negyven balatoni
gigaberuházásban van benne. Mindez
jellemzően a kormányközeli milliárdosok szűkebb és tágabb értelemben
vett családtagjainak (sokszor a járvány
ürügyén) juttatott vissza nem térítendő
támogatásokat, áremelkedést és a megszokott olcsó kádárista kempingeknek
a plebs előli elzárását jelenti (a szemesi
Hattyú kemping helyén például, amely a
kispénzű családok közösségének kedvelt
nyaralóhelye volt gyerekstranddal, lakópark épül a helyiek tiltakozása ellenére).
A teljesség igénye nélkül ajánlunk néhány pincészetet, borteraszt és éttermet,
jórészt olyanokat, melyeket magunk is
kipróbáltunk. Ha nívós, de olcsó bort

keresünk, vegyünk Feindet: jó külsejű
palackjai modern ízeket rejtenek. Ha a
könnyed mellett egyedibb, sűrűbb borra
is vágyunk, tuti hely a Figula borterasz,
2018-ban 97 pontot kaptak a Köves nevű
fehérborukra Londonban, ami kábé an�nyit tesz, hogy akkor az volt a világ egyik
legjobb fehérbora. Csopakon található
Petrányiék panorámás borterasza, világszínvonalú kis étterme és igényes borászata is. Petrányi még az a klasszikus vállalkozó, aki saját erejéből, tehetségéből és
szorgalmából lett nagyon nagy menő, ő
a Ford Petrányi – szóval nem afféle neres
figura –, aki jó vezetőhöz méltó módon
a legjobb szakembereket gyűjti maga
köré. Sűrű szövetű, mégis könnyed, intenzív és zamatos borokat kínál a Pálffy
borterasz Köveskálon és Szásziék birtoka
a Szent György-hegyen, mindkét pincénél új stílusú étterem és szállás is található. A csobánci Villa Tolnaynál komoly,
izzó, fekete vörösborokat is kóstolhat az
ember a borteraszon, a Balcsi ugyanis
elsőrangú vörösbortermőhely, jóllehet
inkább fehérborairól ismert.
Ennyi fér kis ízelítőnkbe, irány a Petőfi híd, aztán a strand, aztán a borteraszok!
Tompa Imre
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FRADIKA

TOKIÓ

NYÁRI OLIMPIA, HUSZONKÉT
FRADISTÁVAL
A japán fővárosban egy év csúszással megrendezett XXXII. nyári ötkarikás
játékokon a Ferencváros fiataljai öt sportágban
képviselik Magyarországot.

Az FTC története során a legtöbb sportolót az 1960-as római olimpiára delegálta, akkor huszonöten utaztak ki a
zöld-fehér klubtól. Négy esztendővel
később, Tokióban húsz fradista lépett
pályára különböző sportágakban. Az
elmúlt évtizedben viszont csak mutatóba akadtak ferencvárosiak az ötkarikás
játékokon. A 2012-es londoni olimpián
Juhász Vanda és Szabó Attila atléták, valamint Bácsi Péter birkózó versenyzett,
majd 2016-ban, Rio de Janeiróban Bácsi
és a vízilabdázó Varga Dániel indult a
Fradi sportolójaként.
A koronavírus-járvány miatt tavaly
elhalasztották a tokiói játékokat, és bár
a japán lakosság többsége az idei rendezést sem támogatta, jelentős biztonsági intézkedések mellett, nézők nélkül
megtartják a harminckettedik nyári
olimpiát. Július 1-jén a Nemzeti Táncszínházban rendezett ünnepségen letette az olimpiai esküt a magyar csapat 176
sportolója. Ez azt jelenti, hogy többen

lesznek a magyarok Tokióban, mint a
legutóbbi három ötkarikás játékokon,
azaz Rióban, Londonban és Pekingben.
Összesen huszonhárom sportág huszonnyolc szakágában igyekeznek minél
jobban szerepelni a magyar versenyzők.

többen lesznek a
magyarok Tokióban,
mint a legutóbbi három
ötkarikás játékokon
A japán fővárosban a Ferencvárosi
TC-t huszonketten képviselik. Lapzártánk után már az első versenynapon, július 24-én rajtkőre áll Verrasztó Dávid és
Mihályvári-Farkas Viktória, mindketten
a 400 méter vegyesúszás előfutamaiban
ugranak vízbe. Viktória július 26-án, az
1500 méter gyors előfutamában is érdekelt. Verrasztó Evelyn a 4x200 méteres
gyorsváltó tagjaként 28-án úszhat előFotó: Adam Warzawa (MTI/EPA/PAP)
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Kozák Danuta és Bodonyi Dóra
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ször. A női kézilabda-válogatottban kilenc olyan játékos léphet pályára a nyitó
meccsen, 25-én Franciaország ellen, aki
a Fradi sikereiért küzdött a nemrég véget ért idényben: Bíró Blanka, Janurik
Kinga, Klujber Katrin, Kovacsics Anikó,
Szucsánszki Zita, Kisfaludy Anett, Márton Gréta, Háfra Noémi és Schatzl Nadine (utóbbi kettő azóta a Győri ETO-hoz
igazolt). „Létszámfelettiként” említsük
meg a négy év után a Népligetbe visszatért Szöllősi-Zácsik Szandrát is, ő még
az MTK-ból harcolta ki a kerettagságot.
Szintén már az első szombaton feladat vár a férfi vízilabda-válogatottra,
a gárda a görögök ellen kezd. A tizenhármas keretben Zalánki Gergő, Vámos
Márton, Jansik Szilárd, Varga Dénes,
Mezei Tamás és Vogel Soma neve mellett szerepel klubként az FTC. Egy nappal később Oroszországgal mérkőzik a
női együttes, amelyben két fradista, Illés
Anna és Vályi Vanda kapott helyet.
A kajakozó Kozák Danuta három
számban is érdekelt. A Sea Forest Waterway elnevezésű versenypályán augusztus 2-án, a K2 500 m-es előfutamban száll vízre először párjával, Bodonyi
Dórával. A K1-ben 4-én, a K4-ben Bodonyi Dórával, Csipes Tamarával és Kárász
Annával 6-án kezdi meg szereplését. Ha
az eddig ötszörös bajnok Kozák Danuta
mindhárom számában nyer Tokióban, a
legendás vívót, a hétszeres aranyérmes
kardozót, Gerevich Aladárt megelőzve
ő lehet minden idők legeredményesebb
magyar olimpikonja.
Szintén augusztus 6-án kezdődik a
szabadfogású birkózók 65 kg-os súlycsoportjában Muszukajev Iszmail versenye. Ha sikerrel veszi az akadályokat,
másnap éremért mérkőzhet, és bemutathatja a nagy győzelmek után immár
védjegyévé váló szaltót.
Margay Sándor

ROVAT

MAGYAR PANORÁMA
Ecce homlokeresz, és íme, a puszta férfi,
a mélyen egyenpólós, egyforma napszemüveges, egynemű masszává összeállt férfiasságtudat. Ritkán látni ezt en�nyire szépen ábrázolva azér’. Csata előtt,
focimeccsek után, turulavatáskor, az autonómiáért zajló demonstrációk idején a
rendőrkordonon kívül állnak csak össze
a fiúk, mint sok kicsi legó. Biztos félnek
egyedül, ezért közelebb is költöztek egymáshoz, a stadionok tövében található
bérházak udvari lakásaiba talán, esetleg
államilag fenntartott ultratanyákra, hogy
szabadidejükben sörnyitót termesszenek. Ezeknek a közösségeknek a centrumában nők nem találhatók, hiszen
nekik a konyhakertben a helyük, vagy az
örömbarakkokban, várva a turultetkós
donhuánt, aki hátulról közelít. Szembenézés, tetkómutogatás, full kontakt csakis egymás között.
De a népnemzeti képzelet világából
térjünk csak vissza a képhez! A fotóhoz,
amely újraírja az emberi test akadémikus kánonját a magyarságtudat szerint!
A hazai ultrák hordája, amint a Városligetből a Puskás Aréna felé indul foci-Eb
és rendeleti kormányzás idején. Testük
világlik, ha elméjük nem is, mint fölöttük
a füstbomba, és mindent beterít. A kifacsart, béközép lélek portréi ezek, nem
holmi hagyományos porhüvelyekéi.

lenyűgöző fotó, szinte
freskó, minden rajta
van sűrítve, ami
jelenleg a hivatalos
Ki tudja, milyen fel- és lemenőkkel,
családi traumákkal, szexuális vágyakkal
– ha egyáltalán, és nem csak egy elmaradt apai ölelés örök beteljesületlenségével – megáldott férfiak sorakoznak
hadrendbe állítva. Tudjuk, ki küldte őket.
A hatalom, konkrétabban a miniszterelnök, az ő meghosszabbított, bionikus
karhatalmaként. Hé, fiúk, mutassátok
meg Brüsszelnek, melyik út megyen itt a
kilencedik kerületi stadionomhoz. Még
első júniusi, saját rádiós hangulatjelentésében megüzente a kormányfő a lelátók népének, hogy nem kell visszafognia
magát. Annál is inkább, mert a járvány
alatt ő már törvényerőre emelte az erőszakot és a férfiak előjogát mindehhez.
Lenyűgöző fotó, szinte freskó, minden rajta van sűrítve, ami jelenleg a hivatalos. Pandémikus magyar panoráma,
mementó a rendeleti kormányzásról,
rekviem a sport és a gyülekezés szabadságáért. Greenawayi snitt arról, ahogy az
önimádó hatalom pszichés elfojtásai
megtestesülnek. Lucian Freud-i fest-

mény a testről, amely a lélek harcmezeje.
A kurzus öndeheroizáló és önkasztráló
férfi szépségideáljának leplezetlen ábrázolása a willendorfi vénusz alkatú – sörpocakos – főfigura és a horgászsipkával
deheroizált kisdobos által. A felkavaró
látvány merészen szembeállítja a nemzeti szürke ötven árnyalatát az EU-konform szivárvány megtévesztő és lassan
kötelező organikus színorgiájával.
Mennyivel nyerőbb a kilencedik kerület polgárságának is, ha a még be nem
tört ablakain kinézve egy-egy meccs
előtt ilyen szimpatikus, sötét tónusú vonulást lát, és nem azt a vidám, színes, nemében is változatos szeretetparádét, ami
provokálja a hazai szurkolót, ami miatt
bántják a magyart. Ami miatt az UEFA és
az Európai Unió – amelyhez, mint Kövér
Lászlótól megtudtuk, ma már nem csatlakoznánk – súlyos büntetést szabott ki a
népnemzetre.
Ez a fotó magas művészet és kordokumentum egyaránt. Ennél jobban
engem is csak egy kortárs manierista
festmény érdekelne, amely a formátlan
kormányfőt ábrázolja focimezben, stoplis patákkal, amint brutális becsúszását
felhúzott szemöldökkel és az ártatlanság
látszatát keltő kézmozdulattal próbálja
leplezni. A nemzetközi bíró a háttérben,
a távolban megkötözve valahol.
Artner Sisso
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ULTRA

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG „EREDMÉNYE”

HÁROM MECCSRE ZÁRT KAPU
Lehetne arról a három meccsről beszélni, amit az Európa-bajnokságon
játszottunk a portugál, francia, német csapatokkal. Hosszasan kivesézni,
hogy a Rossi-csapat erőn felül teljesítve a csoportkör végéig esélyes volt
a továbbjutásra. Mindenki látta, mindenki tudott büszke lenni a csapatra.
Ehelyett kiderül, hogy az UEFA három meccsre bezárta a Puskást.

Magyar szurkolók a magyar–francia Eb-mérkőzés kezdete előtt a Puskás Arénában

„Az UEFA honlapja szerint az Európa-bajnokság budapesti és müncheni
találkozóin a szurkolók diszkriminatívan viselkedtek, emiatt a válogatott soron következő két hazai, UEFA-rendezésű találkozóján nem lehetnek nézők.
A harmadik mérkőzésre szóló büntetést
az UEFA két évre felfüggesztette. A szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette a magyar szövetséget, amelynek »Egyenlő játék« feliratú molinót kell
majd kifeszítenie ezeken az összecsapásokon.” (Telex.hu)
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Hogy mi történt? Most éppen az van,
hogy nem jó melegnek lenni, őket kell
utálni. A propagandagyárban kifőzték:
buzizni ér és menő, és akkor ők tolják
– erre bezárták a Puskást megint. Nem
tudom, kinek jó, hogy Európa söpredék
homofóbjai lettünk, ahogy sok minden
mást se értek, de nehéz megítélni a világ
dolgait, ha a Szájer Józsi által írt alaptörvényt sem tudom megkönnyezni.
Itt kell élned, és elhiszed: évtizedes
küzdelemmel és százmilliárdokkal sikerült elérni, hogy akad szabad szemmel

kivehető eredmény a magyar fociban,
de a lelátó majdnem ugyanaz – vagyis annak egy igen meghatározó, jól
szervezett, bár nem túl nagy része. Így
továbbra is lehet „a szurkolókat” politikai célokra használni. Ki nem hagyná
a Fidesz ezt a ziccert. Az úgynevezett
keménymag köré szerveződő szurkolói
tömegek pedig boldogan kajálják a szánalmas gyűlöletkampányt. Nekik nehezen lehet elmagyarázni, hogy Európa
szerencsésebb felén szánni való, frusztrált suttyóknak tűnnek a homofóbok.

ULTRA

És aztán a „normalitás” jegyében
őszintén fel vagyunk háborodva, hogy
egy futballmérkőzésen az UEFA – és
sokan mások – szerint nem lehet buzizni. A buzizást Böde Dani sem szerette
mellesleg, persze ő kicsit másra gondolt
anno.
Az MLSZ tételesen felsorolta közleményében, hogy milyen jogi szabályozás, milyen előzmények – ugye, milyen
meglepő, hogy visszaesők vagyunk? –
alapján, mi okból büntet most az UEFA.

Fotók: Illyés Tibor (MTI)

„a) Magyarország–Portugália
• az „ANTI-LMBTQ” molinó többszöri felmutatása (fényképpel igazolva)
• a „Cristiano homosexual” rigmus
többszöri skandálása (hangfelvétellel igazolva)
b) Magyarország–Franciaország
• a Black Lives Matter mozgalmat
(térdelés) elutasító molinó többszöri felmutatása (fényképpel igazolva)
• a „Buzi franciák, bonjour” rigmus
többszöri skandálása (hangfelvétellel igazolva)
c) Németország–Magyarország
• az „LMBT? Nein, Danke” molinó
többszöri felmutatása (fényképpel
igazolva)
• a „Deutschland, Deutschland homosexual” rigmus többszöri (és
himnusz alatti) skandálása (hangfelvétellel igazolva)”
Mindenki megszólalt az ügyben a
neten, a sarki közértben, a falusi kocsmában, de nehéz látni, hova fog kifutni
még ez a sztori: tartok tőle, hogy foci
helyett a buzizás lesz a vezető téma a
lelátón és mindenütt. Aki nem buzizik
megfelelően, az már nem is magyar,
nem is igazi szurkoló, ez teljesen nyilvánvaló. Az igaz magyar, feltehetően
hetero, futballpedigrével bíró Szijjártó
Péter külügyminiszter a munkásőröket
és a kommunistákat is megtalálta: az
UEFA-ban lesznek! Hogy mit szól ehhez az UEFA-alelnök Csányi? Talán ő is
munkásőr Peti szerint. Nehéz lesz most
lavírozni, mindenesetre minden magyar
szurkolót érint: a büntetést nemcsak a fideszes vamzerek, megvett, beszervezett
szurkolói vezetők kapták, akik felveszik a
lóvét a pártigazgatótól, hanem mi mindannyian. Pedig jó ez a csapat, érdemes
szurkolni nekik.
Szomorúan levonom a tanulságot:
lehetne beszélni a foci-Eb-ről, hogy
mekkora szívás volt ennyi helyszínen

Fiola Attila ünnepel, miután gólt szerzett Franciaország csapata ellen

rendezni; arról, hogy a válogatottban
van potenciál a vb-selejtezők előtt;
ahogy meg lehet és kell említeni, hogy
a koszovói ellenfelet simán vertük hazai
pályán a BL mínusz negyedik körében
nulla magyar mezőnyjátékossal – azaz
Herr Ströger bemutatkozása egészen
jól sikerült a Fradi kispadján, ha csak az
eredményt nézzük.
Lehetne, de minek? Az állampárt
egészpályás letámadásban van, a bajnok-

ság rég fideszes, felháborodunk „balsorsunkon”, az „igazságtalan” büntetésen.
Eközben az angol Harry Kane csapatkapitány hasonlóan kínos helyzetben
a gyűlölködőknek üzen: „Nem vagytok
Anglia szurkolói, nem kelletek nekünk!”
Nálunk? Ilyesmiről szó sincs. És mit tehet ilyenkor egy fradista, magyar, ferencvárosi polgár? Rettentően szégyelli
magát, és elnézést kér mások helyett. És
reménykedik.
„Bakócz Tamás”
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TÉVÉ HELYETT

FERENCVÁROSI PEPITA ELSŐK
Szervezett kerületi sakkéletünk meghatározó, első egyesülete a Ferencvárosi Munkás Sakk-kör volt, amelynek
első, kiemelkedő budapesti csapatbajnoki eredményéről, az Újpesti Maróczy Sakk-kör elleni 8:7-es vereségéről
1927. január 16-án még a Népszava is
beszámolt. Két és fél évvel később az
egyesület első I. osztályú csapatbajnoki
végeredményét is jegyezhette, méghozzá egy hetedik helyet. 1933-ban pedig
életük első érmes helyezését is elérték,
a Ferencváros sakkcsapata a főváros harmadik legjobbja lett.
Az iskolai sakkélet első budapesti érmes eredményét a Lónyay általános iskola csapata érte el az 1951. évi második
helyével. Az első fővárosi iskolai csapatbajnokunk a Mester utca 19. szám alatti
iskola lett 1959-ben.
Az első név szerint említett kerületi bajnok diáksakkozónk Vitók József
volt, aki 1958-ban szerezte címét. Szé-

1973-ig kellett várnunk
az első országos
ifjúsági bajnoki
címünkre, amelyet
a legendás Perényi
Béla, a későbbi
sakknagymester
szerzett meg
kely Péter, a Telepy utcai iskola tanulója
1969-ben, míg Kas Rita a Hámán Kató
általános iskolából 1971-ben lett az első
országos úttörőolimpiai bajnokunk. Az
országos ifjúsági bajnokságokban 1966ban szerezhettük meg az első eredményeket. Egyéniben Kecskés Gabriella, a
Ferencvárosi Torna Club versenyzője a
nyolcadik helyen végzett, csapatban a

Kecskés Gabriella – Kopasz Paula – Hegedűs Ágnes összeállítású trió az FTC
színeiben ezüstérmet szerzett.
Később egészen 1973-ig kellett várnunk az első országos ifjúsági bajnoki
címünkre, amelyet a legendás Perényi
Béla, a későbbi sakknagymester szerzett
meg, ugyancsak a zöld-fehérek versenyzőjeként.
Felnőtt versenysakkozásunk első
kerületi bajnoka 1930-ban Radjánszky
János lett. Az első országos egyéni sakkbajnokunk Sándor Béla, a Fradi játékosa,
aki 1953-ban érte el ezt a kitűnő teljesítményt. Az országos I. osztályú csapatbajnokságban elért eddigi legjobb eredményünk pedig a Ferencvárosi TC 1969.
évi ötödik helyezése.
Napjainkban a 9. kerületben élő
legeredményesebb sakkjátékos Lukács
Péter nemzetközi nagymester, magyar
bajnok, felnőtt olimpikon, továbbá az
egyik legnevesebb magyar sakkedző.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király b8, bástya b3,
futó e3 és g4, huszár c4 és h6
Sötét: király d5, gyalog g5
Feladat: világos indul, és a 2.
lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Júniusi sakkfeladványunk
megoldása: 1. Bf4

APRÓHIRDETÉS
Jól megközelíthető helyen bútorozott, kiadó lakást
keresek 150 000 Ft-ig. 06-70-949-4013
Idősgondozást vállalok 24 órában.
Tel.: 06-20-224-9590

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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Előző számunk megfejtése: SZARVAS JÓZSEF

TE MILYENNEK KÉPZELED
A NAGYKÖRÚT JÖVŐJÉT?
Kapcsolódj be az élhető Nagykörúttal
kapcsolatos tervezésbe!
Közösségi ötletpályázat:
enbudapestem.hu/nagykorut
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Public Art pályázat
ferencvárosi közterekre
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
nyilvános pályázatot hirdet
Public Art művek megvalósítására Ferencváros közterein a
2022. április 1. és 2022. május 31. közötti időszakban.
A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez
és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott
közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló
műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet
eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket
felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által
teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd
ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző
szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.
Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet:
akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális
alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.
Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30., 12.00 óra
Bővebb információ: https://www.ferencvaros.hu/
palyazatok/2021-public-art-palyazat

