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A SZERK.

JÁTÉK, GÁNCS ÉS AZ 
ATLÉTIKA NEHÉZSÉGEI

Annyi minden történt, amióta nem ta-
lálkoztunk, hogy számba venni is tereh. 
Lezajlott a járvány miatt tavalyról ha-
lasztott olimpia. Tokió és egész Japán 
népe nem örvendezett azzal az inten-
zitással, mint a megelőző tokiói olimpia 
(1964) idején, amikor a csendes-óceáni 
szigetország második világháború utá-
ni nemzetközi újraelismerésének mér-
földköve volt a játékok rendezése, saját 
sportdiszciplínáik közül ekkor lett állan-
dó versenyszám a cselgáncs, ahogyan 
most a karate. Magyarország szépen 
teljesített ezen az olimpián – külön 
gratulálunk a ferencvárosi sportolók 
eredményeihez! (lásd: 39. o.) –, ha nem 
is olyan mértékben, mint Helsinkiben 
(1952), de sokkal jobban, mint Rióban 
(2016). Ennek örülünk, dalolhatjuk 
együtt Müller Péterrel a rendszerváltás 
előtti időszak meghatározó posztpunk 
együttesének, az URH-nak a számából, 
hogy „Azt mondod, kis ország, jól van 
[...] / De mindig élen járt a sportban”.  
A még kisebb, még ziláltabb történelmű 
Koszovó is milyen frankón meregethe-
ti nagykanállal a nemzeti büszkeséget 
női dzsúdósainak parádés helytállásá-
ból. 

Történt egy olyan eset itt, a nyár de-
rekán e fatornyos kis hazában, amihez 
hasonlóba már amerikai elnök is bukott 
bele (lásd: 12. o.): az izraeli NSO vállalat 
kémszoftverének nem rendeltetéssze-
rű használata. Ezt a digitális eszközt az 
1948 óta gyakorlatilag folyamatos hábo-
rúban álló Izrael Állam a terrorizmus és 
a szervezett bűnözés elleni fegyvernek 
fejlesztette, csak államoknak adja el a 
tel-avivi védelmi minisztérium engedé-
lyével és (elvben) csak erre a célra. Mint 
kiderült, a magyar diplomácia intenzív 
mozgásával, még az autoriter hajlamú 
Netanjahu miniszterelnöksége idején, 
a „Bibi–Viki tengelyen” sikerült ezt az 
eszközt beszerezni, rendszerbe állítani, 
de nem rendeltetésszerűen használni. 
Újságíró kollégák, ügyvédek, a kormány 

megbízhatatlannak gondolt tagjai és 
jó eséllyel ellenzékiek kerültek a Pega-
sus-felhasználók látókörébe. Csakúgy, 
mint az 1972-es amerikai elnökválasz-
tási kampány idején a Demokrata Párt 
kampányközpontjában, a Potomac fo-
lyó partján álló Watergate épületben 
lévő irodák és személyek esetében. Az-
zal a különbséggel, hogy a Washington 
Post két zsurnalisztája, Woodward és 
Bernstein leleplezte az esetet, a jogálla-
mi fékek és ellensúlyok rendszere mű-
ködött, Richard Milhous Nixon, az USA 
37. elnöke 1974. augusztus 9-én lemon-
dott hivataláról. A negyvenhét év előtti 
amerikai és a mostani magyar ügyben 
csak a nyár a hasonló. Szőnyeg alá söp-
rés, a fekália minél szélesebb felületen 
történő szétkenése, a felejtésre bazíro-
zás jellemzi hazánkat ez ügyben is, vala-
mint a működő ügyészség és más, a köz-
ponti akarattól független jogbetartató 
szervek rendszerszintű hiánya, persze. 

Hogy ez változzon, azért indult most 
meg az ellenzéki előválasztás, amely 
a korábbi, a magyar viszonyok között 
mindenképpen szerencsésebb két-
fordulós választási rendszer eltörlését 
igyekszik pótolni az előzetes koalíció 
eszközével. Ez a koalíció képes lehet 
a NER leváltására, általános demok-
ratikus eszmeiségéről lásd interjúnkat 
a technikai lebonyolítást végző aHang 
vezetőjével (10. o.) és a Ferencvárosban 
is induló választókerületi jelöltek újbó-
li megszólaltatását (4. o.). Az ellenzéki 
összefogás természetesen nem prob-
lémamentes, egyéni érdekek, nézetek, 
alapállások több esetben, több helyen 
is súlyos különbségeket mutatnak, de 
senki nem ígérte, hogy könnyű lesz. 
A NER alapérdeke persze a megosztás, 
a pártütés támogatása, az anomáliák 
és ellenérdekek erősítése, et cetera. Az 
viszont biztos: ha a szimbolikus októ-
ber 23-i dátumra meglesz az ellenzéki 
listavezető (miniszterelnök-jelölt) és a 
választókerületekben a koalíció egyéni 

jelöltjei, az olyan alapot teremt, amely 
alkalmassá teszi a politikai ellenzéket 
a Fidesz-kormány leváltására. (Hogy 
aztán majd milyen lesz a koalíciós kor-
mány, az más kérdés, indokolt az antro-
pológiai szkepszis, ám más út nincs.)

Mit kíván a magyar nemzet az el-
lenzéki pártoktól? Tisztességes versenyt, 
fair hozzáállást, őszinte elköteleződést 
egy minőségibb Magyarország létre-
hozására, valamint annak felmutatását, 
hogy ereje is van ezt megvalósítani. Az 
erő felmutatása nem csak az anyagi for-
rások villogtatásából áll. Kerületünket is 
érintő országos, sőt globális fejlemény, 
hogy Karácsony főpolgármester lapzár-
tánk napján jelentette be, felmondani 
javasolja a közgyűlésnek a kormánnyal 
2019 novemberében kötött megálla-
podását az atlétikai vb-re felépítendő 
stadion ügyében. A kormány hazudott, 
nem tartotta be a frissen nyertes főváro-
si és kerületi polgármesterekkel kötött, 
amúgy is sok sebből vérző szerződést 
a stadionról és a Diákvárosról, utóbbi 
helyére a kínai Fudan Egyetemet terve-
zi. Biztos, hogy a kormányzati lihegők 
és aulikus influenszerek hada fog sikol-
tozni a korábbi „tiétek a Pride, miénk az 
olimpia” szellemében, „a sportszerető 
közvélemény” nevében, hogy az ellen-
zék ellopja az atlétikát is, noha tudható: 
a nagybani versenysport ma inkább biz-
nisz, nacionalista táptalaj, rossz politi-
kák legitimációs eszköze, mint egyéni 
és csapatteljesítmények ünnepe. 

Ha elfogadják, hátha tényleg ferenc-
városi tömegsportközpark lehet a sta-
dion alapból a következő ciklusban!
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ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS 2021

HAT JELÖLT INDUL 
A FERENCVÁROSBAN

Augusztus 23-án kezdődött meg az ajánló aláírások gyűjtése a 2022-es országgyűlési 
választásokra közös egyéni választókerületi jelölteket és miniszterelnök-

jelöltet állító ellenzék előválasztásán. Összesen 7 kormányfőjelöltségre pályázót, 
13 jelölőszervezetet és 265 képviselőjelöltségre jelentkező jelöltet vettek 

nyilvántartásba. Az előválasztás első fordulójára szeptember 18. és 26. között 
kerül sor. A 9. kerület két választókerülethez tartozik: a központi részek az 

1-eshez, a külsőbb kerületrész a 6-oshoz. Az előbbiben két jelölt – Csárdi Antal 
és Gelencsér Ferenc –, az utóbbiban négy – Csordás Anett, Demeter Márta, 
Jámbor András és Manhalter Dániel – indul. Velük készítettünk körinterjút.

1. Képviselői programjának mi a három leg-
fontosabb pillére? Mi az, amin ön szerint 
feltétlenül változtatni kellene a választó-
kerületben?

2. Milyen visszajelzéseket kapott az elővá-
lasztási kampány során?

3. Megvalósíthatónak tartja az ellenzéki elő-
választások tisztaságát, hitelességét?

4. Miért önt kellene támogatniuk az ellen-
zéki oldal szavazóinak? Miben lenne más 
a kerület országgyűlési képviselete, ha ön 
nyerné meg a választást, mint ha ellenzéki 
vetélytársa?

5. Milyen stratégiával készül a 2022-es vá-
lasztásokra, amivel úgy gondolja, le tudná 
győzni a Fideszt?

CSÁRDI ANTAL (1. VK.)

Csárdi Antal 2009 óta tagja 
az LMP-nek, 2010-ben a párt 
színeiben bejutott a 9. kerüle-
ti képviselő-testületbe, 2014-
ben listavezetőként szerzett 
mandátumot a Fővárosi Köz-
gyűlésben, 2018 óta pedig Bu-

dapest 1. választókerületének egyéni parlamenti 
képviselője. A Ferencvárosban kereskedőként van 
otthon: 1998 óta működik zöldséges vállalkozása a 
Nagycsarnokban. 

1. Képviselői munkámnak első és legfontosabb 
alappillére, hogy az itt élők érdekeit képvi-
seljem a magyar országgyűlésben. Az elmúlt 
három évben több mint ezer indítvánnyal és 
felszólalással vittem a Parlament falai közé azo-
kat a problémákat, amikkel a Belváros, a Vár-
negyed, a Palotanegyed és a Belső-Ferencváros 
lakói kerestek meg. 

Zöldpolitikusként különösen fontos szá-
momra, hogy a belső kerületek levegőminősé-
gét javítsuk, a légszennyezettséget csökkentsük. 
Az elkövetkező hónapokban és a 2022. évi kor-
mányváltás után is ezen fogunk dolgozni. Négy 
kerület országgyűlési képviselőjeként pedig 
tudom, hogy egy jól működő önkormányzat 

nem ellenség, hanem partner. A Fidesz mégis 
bosszúhadjáratot folytat az ellenzéki vezetésű 
önkormányzatok ellen. 2022 után visszaadjuk 
az önkormányzatok autonómiáját és pénzügyi 
forrásait, hogy az óvodák, bölcsődék, a közössé-
gi közlekedés fenntartása, a közterületek folya-
matos tisztítása biztosítva legyen.

2.  A legfontosabb, hogy az emberek változást 
akarnak. Le akarják váltani a Fidesz velejéig 
korrupt, mélyen antidemokratikus és gyűlölet-
keltő rendszerét, és közösen le is fogjuk váltani 
2022-ben.

3.  Természetesen igen. Bár a Fidesz a választási 
rendszer folyamatos átalakításával a demokra-
tikus versenyt ássa alá, a kormányváltásra szö-
vetkezett hat párt ezt visszahozza a választók 
életébe.

4.  Mögöttem már áll négy év országgyűlési képvi-
selői tapasztalat, ezért nekem van a legnagyobb 
esélyem megvédeni attól a választókerületet, 
hogy visszajöjjenek Rogán és Kocsis Máté em-
berei, akik nem a helyiek érdekeit képviselik, 
hanem a Fidesz érdekeit helyben.

5.  Alapvetés ma már a jogállamiság helyreállítása, 
valamint a korrupciós csatornák elzárása. Ki-
emelt célom az is, hogy a magyar gazdaság ne 
csak a kevesek, hanem a teljes magyar nemzet 
érdekében fejlődhessen. Ezekért a célokért fo-
gok dolgozni az ellenzéki pártokkal, a választó-
kerületemhez tartozó kerületi ellenzéki polgár-
mesterekkel és legfőképpen a választókkal.
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AMIT AZ ELLENZÉKI EGYÜTTMŰKÖDŐK VÁLLALNAK

A Fidesz irányította parlamenti többség által be-
vezetett, a kisebb pártok indulását esélytelenné 
tevő választási szabályok miatt állapodott meg 
2020-ban hat ellenzéki párt, a DK, a Jobbik, az 
LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd, 
hogy közösen indulnak 2022-ben az országgyű-
lési választáson, közös miniszterelnök-jelöltet, 
a 106 egyéni választókerületben 106 közös, átvi-
lágításon átesett jelöltet és közös listát állítanak. 
A szövetséghez később csatlakozott az Új Világ 
Néppárt, a Magyar Liberális Párt és az Új Kezdet 
Párt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és 
számos civil szervezet. A 2022-es választásokon 
mindannyian azt a helyi jelöltet és miniszterel-
nök-jelöltet támogatják majd, aki győztesen ke-
rül ki az előválasztásokból. 

Közös értéknyilatkozatuk szerint minderre 
azért van szükség, hogy le tudják váltani „az egy-
párti túlhatalmat kiépítő Fideszt”, mivel most 
valódi esély van arra, hogy „a magyar nép leráz-
za magáról a Fidesz–KDNP korrupt és becstelen 
uralmát”. 

Vállalják, hogy „véget vetnek az oligarchák 
gátlástalan vagyonszerzésének, és megteremtik a 
feltételeit annak, hogy a NER korrupciós cselek-
ményeinek elkövetői a független igazságszol-
gáltatás előtt feleljenek a tetteikért”. Visszaál-
lítják „az ügyészség és a bíróságok függetlenségét, 
csatlakoznak az Európai Ügyészséghez”, valamint 
átláthatóvá teszik a kormányzat közpénzfel-
használását és a pártfinanszírozási rendszert. 
Helyreállítják a sajtószabadságot, „a tekintélyel-
vű rezsimekben tapasztalt hazug és gyűlöletkeltő 
pártpropagandát sugárzó közmédia helyett ki-
egyensúlyozott, minőségi közszolgáltatást terem-
tenek” – olvasható az elovalasztas2021.hu oldalon 
közzétett dokumentumban.

Az értéknyilatkozat kitér arra is, hogy népsza-
vazással megerősített új alkotmányt hoznak létre, 
új választási törvényt alkotnak, a köztársasági 
elnök megválasztását közvetlenül a választópol-
gárok kezébe adják, nyilvánosságra hozzák az 
ügynökaktákat, és központi kérdésként kezelik a 
természet- és klímavédelem ügyét.

GELENCSÉR FERENC (1. VK.)

A Momentum alapító tagja és 
a párt 1. kerületi szervezetének 
elnöke. Az ELTE nemzetközi 
tanulmányok szakán végzett, 
majd politológiát hallgatott a 
Corvinuson és biztonságpoli-
tikát a párizsi Sciences Po-n. 

A Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–Job-
bik–Várunk Egyesület támogatásával 2019-ben lett 
a Budavári Önkormányzat városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármestere.

1.  A jelenlegi rezsim a jövő helyett a múltba, az 
emberek helyett látványberuházásokba, a fák 
helyett betonba fektet. Ezzel pedig szó szerint 
bebetonozza a jövőnket. Nekünk a beton helyett 
fákba, a múlt helyett a jövőbe és az emberekbe 
kell fektetnünk. Ehhez fel kell számolnunk az 
intézményesített korrupciót. Elengedhetetlen, 
hogy átálljon az ország az e-közigazgatásra, va-
lamint hogy a hőkatlanná változott belvárost 
zöldítsük. Jövőorientált, zöld, korrupciómentes 
országot kell építenünk.

2. Sok támogató szót kapok az utcán pultozás és 
szórólapozás közben. Ez elképesztő erőt ad.

3. Az előválasztás valójában a kormánypártok ál tal 
megszüntetett kétfordulós választások hi ánya 
miatt történik. 2022 után ezt a korábbi rend-
szert vissza kell hoznunk a hazai politikába, 
hogy valóban a választópolgárok dönthessenek 
arról, ki képviselje őket. A jelenlegi előválasztás 
ilyen szempontból nem tökéletes, hiszen azt 
látjuk, hogy politikai alkuk születnek a válasz-
tók kizárásával. Ettől függetlenül hiszek az elő-
választás tisztaságában és a hitelességében is.

4. Elszomorít, hogy ha körbenézek, azt látom, hogy 
a politikusok négyéves ciklusokban gondolkod-
nak, így nem is terveznek hoss  zú távra. Ide je len-
ne végre negyvenéves léptékekben látni a világot. 
Én ezt teszem. Alpolgármesterként az elmúlt 
közel két évben több korrupciós ügyet is feltár-
tam, összesen megközelítőleg 1,2 milliárd forint 
értékben. Ez a pénz a választópolgárok pénze. 
Országgyűlési képviselőként országos szinten 
tudnék harcolni az ellen az intézményesített kor-
rupció ellen, ami jelenleg gúzsba köti a hazánkat. 
A politika ma egyének meggazdagodásáról szól, 
nem pedig a teljes nemzet gyarapodásáról.

5. Úgy látom, hogy a politikusok elszakadtak a 
választópolgároktól. A Kossuth térről döntenek 
olyan ügyekben, amit a helyben élők sokkal 
jobban látnak. Ideje végre meghallgatni az em-
bereket, hogy ők mit szeretnének. Az én straté-
giám az, hogy beszélgetek az itt élőkkel.

Szeptember 18-a és 26-a között az 1. választókerületiek a Kálvin téren felállított sátorban tudnak 
szavazni a 9. kerületben, 11.00 és 19.00 óra között, és természetesen elektronikusan is. 
További információ: elovalasztas.hu
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CSORDÁS ANETT (6. VK.)

A Színművészeti Főiskolán 
végzett drámapedagógia sza-
kon, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán közoktatási 
vezetőként. Drámapedagógus 
és magyar szakos tanár volt a 
csepeli Nagy Imre AMK Alap-

fokú Művészeti Iskolájában. Civil aktivista, az általa 
alapított egyesület a központi idegrendszerükben 
sérült gyermekeket nevelő családokat képviseli.  
A C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület kérte fel kép-
viselőjelöltnek. Ha nyer, a Momentum parlamenti 
frakciójában ül majd.

1.  A három pillér: új rendszerváltás, lakhatás és 
szociális jogok. A legfontosabb a NER legyőzé-
se, az új rendszerváltás megvalósítása. Orbán 
rendszerének és a Fidesznek mennie kell, ez 
az előfeltétele minden változásnak. Helyre kell 
állítani a demokráciát, a fékek és ellensúlyok 
rendszerét minden területen. A választókerület-
ben a legfontosabb a lakhatási válság megoldása, 
többek között szociális lakásügynökség létreho-
zása állami garanciaalappal és a lakásfelújítások 
állami támogatása; a gyerektámogatások, nyug-
díjak, a felnőtt gondozott esetén járó ápolási dí-
jak, rokkantellátások és más szociális juttatások, 
valamint a közmunkabérek átlagjövedelemhez 
kötése és ezzel növelése.

2.  A mi körzetünkben megvalósult az előválasz-
tás célja, valódi verseny van, és ennek nagyon 
örülök. Rengetegen felismertek az otthon ápo-
lási kampányból, örültek, hogy folytatni fogom 
más témákkal is. Éreztem, hogy sokan bíznak 
bennem.

3.  Igen. Köszönetet mondok mindazoknak, akik 
már eddig is sokat dolgoztak és fognak dolgoz-
ni ennek érdekében. Ők a demokrácia hősei. 
Elképzelhető, hogy a Fidesz megpróbálja be-
folyásolni az előválasztást; ez úgy védhető ki 
a legjobban, ha minél több ellenzéki választó 
elmegy szavazni. Ha sokan szavazunk, akkor 
senki sem tudja tisztességtelenül befolyásolni 
az eredményt.

4.  Az otthon ápolási díj emelését kiharcoló kam-
pány vezetőjeként eredményes érdekérvénye-
sítő küzdelem áll mögöttem. Sikerre vittem 
speciális igényeket szolgáló iskolák megalapí-
tását is. Emiatt sokan szavaznának rám olya-
nok is, akik egy pártjelöltre soha. Pontosan tu-
dom, hogyan kell legyőzni a Fideszt, és azt is, 
mit és hogyan kell tenni azért, hogy sokak éle-
te jobb legyen. Lehet, hogy vannak olyanok, 
akik ügyesebben ígérnek, nekem a cselekvés, 
a közös munka megszervezése az igazi erőssé-
gem.

5.  Rengeteg munkával készülök, a mögöttem álló 
C8–Momentum–Civil Bázis–MMM (a Már-
ki-Zay Péter által alapított mozgalom) szövet-
ség pedig nagyon erős ebben a választókerület-
ben. 

1. Képviselői programjának mi a há-
rom legfontosabb pillére? Mi az, 
amin ön szerint feltétlenül változ-
tatni kellene a választókerületben?

2. Milyen visszajelzéseket kapott az 
előválasztási kampány során?

3. Megvalósíthatónak tartja az ellen-
zéki előválasztások tisztaságát, hi-
telességét?

4. Miért önt kellene támogatniuk az 
ellenzéki oldal szavazóinak? Miben 
lenne más a kerület országgyűlési 
képviselete, ha ön nyerné meg a 
választást, mint ha ellenzéki ve-
télytársai?

5. Milyen stratégiával készül a 2022-
es választásokra, amivel úgy gon-
dolja, le tudná győzni a Fideszt?

Soroksári út

Soroksári út

Gyáli út

Soroksári út

Könyves Kálmán krt.
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01. egyéni választókerület

06. egyéni választókerület
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DEMETER MÁRTA (6. VK.)

2010-ben lett az MSZP zuglói 
szervezetének elnökségi tag-
ja, 2012-ben a párt országos 
elnökségébe is bekerült. 2014-
ben országgyűlési képviselő-
vé választották. A Zsigmond 
Király Főiskolán szerzett po-

litológia szakos diplomát, majd a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika 
szakát is elvégezte. 2016-ban átlépett a Lehet Más 
a Politika pártba, amelynek 2018 óta országgyűlési 
képviselője. Ha mandátumot szerez, a Jobbik frak-
ciójában fog ülni.

1.  A három legfontosabb dolog, hogy a Józsefvá-
rosban és a Ferencvárosban jó színvonalú és 
megfizethető lakáshoz juthassanak a keményen 
dolgozó emberek, hogy tisztességes bért kapja-
nak, és hogy a fejlesztésekkel a helyi emberek 
nyerjenek, ne a nagyvállalkozók. 

Az itt élők igényeire figyelemmel kell az or-
szágos politikában képviselni a tisztességes fize-
tést adó munkahelyek, a megfizethető lakhatás 
és a jó minőségű lakókörnyezet, a mikro-, kis- 
és közepes vállalkozások, az észszerű, távlatos és 
az itt élők számára érdemi pozitív változásokat 
hozó fejlesztések ügyét, szemben a csak a be-
fektetők hasznára figyelő jelenlegi politikával. 

2. A személyes tapasztalatok az utcafórumokon, 
a  négyszemközti és a csoportos beszélgetése-
ken, a különböző rendezvényeken elhangzott 
vélemények és az elmúlt hónapokban végzett 
felmérések is azt mutatják, hogy a választóke-
rületben élő emberek fontosnak tartják azokat 
a programpontokat, amiket meghirdettem, és 
készek támogatni abban, hogy le tudjam győz-
ni a Fideszt. 

3. Az ellenzéki pártok megállapodása szilárd po-
litikai alap az előválasztáshoz. A cél az, hogy a 
lehető legtöbb változást akaró választó vegyen 
részt, ez hitelesíti leginkább az előválasztást. 
Nyilván sok munka van mindenki előtt, aki 
akár jelöltként, akár aktivistaként vagy a válasz-
tás szervezőjeként működik, de én mindenki-
ben látom az elkötelezettséget, hogy tiszta és 
hiteles előválasztást bonyolítsunk le.

4. Orbán legyőzése óriási feladatot jelent min-
denki számára, amihez hasznos a gyakorlatban 
megszerzett politikai és parlamenti tapasztalat. 
Én ezt a közel egy évtizedes tapasztalatot és a 
politikai támadások során szerzett edzettséget 
tudom a választók figyelmébe ajánlani, amivel 
az ellenzéki jelöltek közül eddig csak én ren-
delkezem. 

5.  Erős ellenzéki együttműködéssel, egymást se-
gítő politikusokkal és aktivistákkal és a válto-
zást akaró emberek sokaságával el lehet érni, 
hogy véget érjen Orbán Viktor uralma és meg-
bukjon a NER. Én ezért dolgozom.

JÁMBOR ANDRÁS (6. VK.)

Az LMP önkénteseként 2010-
től a párt mozgósítási koordi-
nátora lett, majd fizetett alkal-
mazottként a kommunikációs 
stábban dolgozott. A párt sza-
kadása után a Párbeszéddel 
tartott 2014 elejéig, majd éve-

kig a Humán Platform / Krétakör civil szervezetnél 
szervezett akciókat. Többekkel kezdte el írni a Ket-
tős Mérce blogot, amiből a Mérce.hu lett a főszer-
kesztése alatt. A lapból kiszállva ismét a politika felé 
fordult. Régimódi szociáldemokratának vallja ma-
gát, 34 évesen. Ha mandátumot szerez, a Párbeszéd 
frakcióját erősíti majd. 

1.  Zöldebbé kell tenni a két kerületet. Át kell gon-
dolni a Diákváros tervét és a már futó nagybe-
ruházásokat klímaszempontok alapján. A so rok-
sári Duna-ágon épülő evezősstadion tervét el 
kell törölni. Csökkenteni kell a komfort nélküli 
lakások számát, és újakat kell építeni. Közössé-
gibb és szociálisabb városrehabilitáció kell, és 
országos bérlakásépítési programot kell indíta-

ni. Vissza kell hozni az eltörölt panelprogramot, 
és ki kell egészíteni a bérházak támogatásával. 
A rezsicsökkentés helyett épületkorszerűsítésre 
van szükség.

2.  Nagyon izgalmas beszélgetéseket folytattunk az 
elmúlt hetekben. Csodálatos, hogy folyamato-
san megállítanak a választók az utcán, gratulál-
nak, és sok sikert kívánnak. Ilyenkor megerősö-
dik bennem, hogy van miért küzdeni, és sokan 
vagyunk, akik változást szeretnénk.

3. Az előválasztás tisztasága szempontjából az a 
legfontosabb, hogy minél többen menjünk el 
szavazni. Ha a választókerületben tízezren el-
megyünk, akkor biztosak lehetünk benne: a Fi-
desz nem tud beleszólni a választásokba. Persze 
az ördög nem alszik, így a választópolgárokat 
is arra kérem, ha gyanús dolgokat látnak, hal-
lanak, szóljanak nekem vagy a másik három je-
löltnek.

4.  Gyerekkorom óta élek a választókerületben, 
ismerem a helyi problémákat. Minden nap ta-
lálkozom az emberekkel az utcán, és ez a meg-
választásom után is így lesz. Támaszkodom 
majd az önkormányzati képviselőkre és a helyi 
civilekre. Tizenkét évig dolgoztam együtt kü-
lönböző pozíciókban Magyarország következő 
miniszterelnökével, Karácsony Gergellyel, így 
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MANHALTER DÁNIEL (6. VK.)

Pécsett kezdte a közgazdasági 
egyetemet, majd Pestre költö-
zött, és párhuzamosan végezte 
az SZFE televíziós szerkesz-
tő-rendező-műsorvezető sza-
kát. 2005-től  az MTV-ben lett 
gyakornok,  rövid idei a mi-

niszterelnökségi kabinet tanácsadójaként dolgozott, 
majd az RTL Klubnál volt gazdasági szerkesztő-ri-
porter, illetve a XXI. század című műsor készítője 
2011-ig. Az utolsó fél évét Sanghajban töltötte tudó-
sítóként, azután megalapította a Prompt Media Hun-
gary Kft. kommunikációs tanácsadó céget, ennek 
munkái révén alakult ki jó kapcsolata a Demokrati-
kus Koalícióval. A párt kérte fel képviselőjelöltnek.

1.  A lakhatás kérdése az egyik legfontosabb ügy. 
Tizenötezer hajléktalan él hazánkban, ebből 
kétezer a két kerületben. Hosszú távon az a cél, 
hogy csökkenjen ez a nagy teher a helyieken. 
Más önkormányzatoknak is részt kell vállalniuk 
az ellátásban, minél több hajléktalan lakhatásá-
ban kell segíteniük.

De addig is, a kormánynak pénzt kell adnia:  
ebből fogjuk újraszervezni a Kerületőrséget, 
amelyben azoknak a hajléktalan honfitársaink-
nak is adnánk munkát, akik akarnak dolgozni 
azért, hogy tisztábbak legyenek az utcáink, a 
parkjaink. Feladatuk lesz, hogy vigyázzanak a 
tisztaságra, a rendre, hogy a közös élet szabá-
lyait mindenki betartsa.

Uniós segítséggel évente százezer lakást fo-
gunk felújítani Magyarországon. Ebben a prog-
ramban a régen épült bérházak, a kevésbé idős 
társasházak és a panelházak is részt tudnak ven-
ni. Szociális bérlakásokat újítunk fel, és újakat 
is építünk. A program egyik nagy nyertese a két 
kerület lesz.

2.  Megerősítettek abban a meggyőződésemben, 
hogy a helyi ügyeket kell minél erősebben kép-
viselnem a parlamentben. Mindig elérhetőnek 
kell lennem, ezért a manhalter.hu honlapomon 
az időpontfoglaló rendszer végig üzemelni fog. 
Bárki megkereshet a problémáival, házhoz me-
gyek, és meghallgatom.

 3.  Igen.
 4.  A legerősebb ellenzéki párt jelöltje vagyok, és 

felkészültem arra, hogy 2022-ben legyőzzem 
a fideszes Sára Botondot.  A helyieknek akarok 
megfelelni, nem a kormánynak. Tiszta lapok-
kal játszom. Ha kell, állandóan a miniszterel-
nök ajtaján fogok kopogtatni, de az utolsó fil-
lért, az utolsó lehetőséget is meg fogom sze-
rezni a két kerületnek a magyar kormánytól és 
Brüsszeltől.

5.  A fő cél, hogy az ellenzék közösen leváltsa a Fi-
deszt. Helyi szinten és országos szinten is. Erre 
a feladatra a két kerületben alkalmas vagyok. 
Az elmúlt tizenöt évben, amióta befejeztem az 
iskoláimat, ugyanúgy dolgoztam, mint bárki 
más: civil szervezeteknek, multiknak, az állam-
igazgatásban és vállalkozóként. Ezekre a tapasz-
talatokra, erre a tudásra építem a politikámat. 
Nem dugom a homokba a fejemet, őszinte és 
korrekt kampányt csinálok.

biztos vagyok benne, hogy a kormányváltás 
után is jól tudunk majd együttműködni a vá-
lasztókerület érdekében.

5.  Úgy építettük fel a kampányunkat, hogy a 
2022-es választási győzelmet segítse elő. A he-
lyi küzdelem is kemény meccs lesz, de tudjuk, 

hogy a Fidesz megdöntéséhez Budapesten kí-
vül is kell segítséget adnunk. Mi nem csupán 
arra szövetkezünk, hogy ezt a választókerületet 
megnyerjük, hanem hogy mindent belead-
junk, hogy jövőre országosan leváltsuk a Fi-
deszt.

1. Képviselői programjának mi a három leg-
fontosabb pillére? Mi az, amin ön szerint 
feltétlenül változtatni kellene a választó-
kerületben?

2. Milyen visszajelzéseket kapott az elővá-
lasztási kampány során?

3. Megvalósíthatónak tartja az ellenzéki elő-
választások tisztaságát, hitelességét?

4. Miért önt kellene támogatniuk az ellen-
zéki oldal szavazóinak? Miben lenne más 
a kerület országgyűlési képviselete, ha ön 
nyerné meg a választást, mint ha ellenzéki 
vetélytársai?

5. Milyen stratégiával készül a 2022-es vá-
lasztásokra, amivel úgy gondolja, le tudná 
győzni a Fideszt?

Szeptember 18-a és 26-a között a 6. választókerületiek a Nagyvárad téren, a Rákóczi téren és az Ecseri 
úti metrókijáratnál felállított sátrakban tudnak szavazni hétköznap 7.00 és 19.00, hétvégén 8.00 és 
12.00 óra között, és természetesen elektronikusan is. 
További információ: elovalasztas.hu
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15 évnél régebben épült társasházak 
pályázhatnak 

épületrészek, homlokzatok, erkélyek, 
függőfolyosók, tető, villámvédelmi 
rendszer, udvar, közüzemi vezetékek, 
felvonó, lépcsőház stb. felújítására, 
valamint akadálymentesítésre és 
környezettudatos beruházásokra.

• Pályázati keretösszeg: 
60 millió forint

• Pályázat csak az elbírálást 
követően megkezdett felújítási 
munkákra nyújtható be.

• A felújításról és a pályázat 
benyújtásáról a társasház 
közgyűlésének határozatot kell 
hoznia. 

Benyújtási határidő: 
2021. szeptember 13., 16.00 óra 
(személyesen)

Az adható támogatás mértéke 
a teljes beruházási költség 40, 
bizonyos esetekben 60 százaléka, 
de minimum 750 ezer forint.

LAKÓHÁZ-FELÚJÍTÁSI 
PÁLYÁZAT

A pályázat célja a társasházak 
belső, zárt, jól körülhatárolható, 
a társasházhoz tartozó udvarán, 
valamint a társasházak környezetében 
található közterületen zöldterületek 
létrehozása, továbbá a meglévő 
zöldfelületek növelése, fejlesztése.

Az önkormányzat a jóváhagyott 
beruházási költség (100 000 
Ft-tól 1 000 000 Ft-ig)
50%-át ítéli oda támogatásként, 
utófinanszírozás mellett.

A pályázó csak akkor részesülhet 
támogatásban, ha a közgyűlési 
határozatban a társasház a tervezett 
munka elvégzésével, a pályázaton 
való részvétellel egyetért, a pályázati 
felhívás feltételeit elfogadja, az 
önrészt vállalja, valamint a kert 
további fenntartását, gondozását is.

FONTOS: A közterületen történő 
fejlesztések és tárolások tulajdonosi 
hozzájáruláshoz, esetlegesen 
egyéb engedélyekhez kötöttek, 
ezért győződjön meg róla, hogy 
valóban kivitelezhető tervet 
állított össze.

Benyújtási határidő: 
2021. szeptember 20., 
12.00 óra

ZÖLD UDVAR 2021 
PÁLYÁZAT
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9: Hogyan áll az előválasztás a számok alap-
ján? Minden párt hangoztatja, hogy sürgős 
szüksége van szavazatszámlálókra.
HG: Százhat választókerület van az or-
szágban, s valamennyiben lesz elővá-
lasztás, majdnem háromszáz jelölt fogja 
megméretni magát országszerte. A szep-
tember 18. és 26. közötti első fordulóban 
választókerületenként két-három sátor-
ral számolunk, részben fix, részben moz-
gó sátrakkal, amelyeket a szervező pár-
tok adnak. Nagyságrendileg 4-5 ezer pár-
tos és civil aktivista összehangolt mun-
kájára van szükség; ebből nagyjából ezer 
aktivista hiányzik – az ahang.hu/onkentes 

oldalon még lehet jelentkezni. A több 
száz szavazatszámlálóból is még legalább 
háromszázat várnak, ők a szamoljukegyutt.
hu oldalon tudnak jelentkezni.

9: Az előválasztás az egyik legjelentősebb or-
szágos ügy. Meg tudnak birkózni vele?
HG: Megbirkózunk. 2019-ben a főpol-
gármester-jelölti előválasztásnak már mi 
adtuk a teljes informatikai keretrendsze-
rét és több mint kétszáz független akti-
vistát, de van tapasztalatunk országos 
méretű kampányokban is. A Számoljuk 
Együtt Mozgalommal a szavazatszám-
lálókat is mi toboroztuk. A technológi-

át azóta továbbfejlesztettük, a mostani 
előválasztáson modernebb rendszer 
működik majd. Országosan azonban 
még mi sem, senki nem csinált ilyet, ez 
mindannyiunknak egy közös tanulási 
folyamat lesz.

9: Mekkora stáb áll a rendelkezésükre?
HG: Nonprofit kft. vagyunk, nyolc stá-
tuszban lévő „alapemberrel” dolgozunk, 
emellett alkalmankénti „beszállítóink” 
is vannak. Az utóbbi három és fél évben 
kétszáznál több civil szervezettel dolgoz-
tunk, illetve dolgozunk együtt – szükség 
szerint rájuk is tudunk támaszkodni.

Fo
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HAJDÚ GERGŐ, AZ AHANG KAMPÁNYIGAZGATÓJA AZ ELLENZÉKI SZAVAZÁSRÓL 

AMIÉRT NEM LEHET MEGHEKKELNI 
AZ ELŐVÁLASZTÁST

Megszervezhetetlen, hogy a kormánypárt a saját emberei odaküldésével befolyásolja 
az ellenzéki előválasztást; de még ha sikerülne is ez, biztos, hogy kiderülne, és 

így fordítva sülne el – véli az előválasztás informatikai hátterét adó aHang 
kampányigazgatója. Hajdú Gergő bízik a szavazás sikeres lebonyolításában, de 
arra is fel van készülve, hogy lesznek hibák az első ilyen országos akció során, 

amelyre még 1300 civil aktivista és szavazatszámláló jelentkezését várják.



LA RÉSISTANCE 11

2021. AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

9: Az együttműködő ellenzéki pártok besegí-
tenek?
HG: Az aHang pártoktól teljesen füg-
getlen civil szereplő, alapszabályunk 
szerint pártoktól nem fogadunk el sem 
anyagi, sem más támogatást. Petíciókkal 
érjük el a legtöbb embert, így a potenci-
ális együttműködőket is. Rengeteg helyi 
ügy van, ami mellé odaállunk.

9: Hogyan finanszírozzák a tevékenységü-
ket?
HG. Nincs semmilyen varázslat, a költ-
ségeink kilencven százalékát mikro-
ado mányokból szedjük össze, túlnyo-
mórészt az interneten. A sok petíció, a 
kampányok eredményeként már több 
mint négyszázezer ember iratkozott 
fel a levelezőlistánkra, ennyiből bőven 
kerül adományozó is, amikor az elővá-
lasztás költségeire pénzt kérünk tőlük. 
Hasonlóra kell gondolni, mint ahogyan 
az online hírportálok lassan kivétel nél-
kül pénzt kérnek a tartalmakért. A kü-
lönbség, hogy mi nem áruként adjuk 
el a szolgáltatásainkat, hanem önkéntes 
adományt kérünk.

9: Felépült már az előválasztás teljes kiszol-
gálói háttere? Minden körzetben minden 
jelölt megkapja a szükséges technikai támo-
gatást?
HG: Az előválasztást nem önállóan az 
aHang szervezi, hanem egyrészt a hat 
összefogott ellenzéki párt, amelyek na-
gyon sok mindent biztosítanak a saját 
hálózatuk révén, másrészt a Civil Válasz-
tási Bizottság Magyar György vezetésé-
vel. Utóbbinak van egy sor tagszerveze-
te, például az előbb említett Számoljuk 
Együtt vagy az előválasztási informáci-
ókat országszerte terjesztő Nyomtass te 
is! mozgalom. Az aHang az informatikai 
hátteret adja, emellett a szükséges két-
ezer civil aktivistát adja és készíti fel az 
előválasztásra.  Két hete indultak a kép-
zések, ahol a szavazóbiztosoknak meg-
tanítjuk, hogyan kell szabályosan „lesza-
vaztatni” az embereket. Mi elvégezzük a 
magunk feladatát, és várhatóan a többi 
szereplő is, így igen, amire eljön az elő-
választás ideje, mindenhol minden ösz-
sze fog állni.

9: Már egy hónapnál is kevesebb van hátra.
HG: Szerintem meg tudjuk csinálni. 
A kezdés nem csak, sőt, főleg nem raj-
tunk múlt, ki kellett várni a hat párt 
végleges megegyezését. A pártok már jó 
ideje nem 5:1 vagy 4:2 arányban hoznak 
döntéseket, hanem kizárólag teljes kon-
szenzussal. Ez lassítja a folyamatokat, 

viszont az ilyen döntéseket utólag senki 
nem tudja megkérdőjelezni.

9: Párszor körbejárta már a magyar sajtót a 
téma, de nem született tökéletesen megnyug-
tató válasz: mit tesznek, ha a kormánypárt 
„beküldött” szavazókkal próbálja befolyásol-
ni az előválasztás eredményét?
HG: Augusztus 15-én lezárták a jelölési 
folyamatot, és a majdnem háromszáz je-
löltből egyetlen személyt találtak, akinél 
felmerült a gyanú, hogy nem tiszta szán-
dékkal akarna indulni. Ami a szavazást il-
leti: igaz, hogy egyszerű szavazati joggal 
bárki szavazhat, holott sok régi, bejára-
tott előválasztáson csak a regisztrált párt-
tagok szavaznak. A magyar tehát kifeje-
zetten nyitott előválasztás. De a mostani 
államhatalom több tízezer saját szavazó-
ját mozgósítaná arra, hogy menjenek el, 
leginkább személyesen a szavazósátrak-
ba, nem csak Budapesten? Képzeljünk 
el egy megyeszékhelyet, ahol mindenki 
ismer mindenkit: bemegy a kormány-
párti szavazó, alá kell írnia egy ellenzé-
ki értékrendet támogató nyilatkozatot, 
majd elkérik egy sor személyes adatát, 
és ezek után szavaz. Kire is? Akit a Fidesz 
mond neki? Ezt képtelenség kivitelezni, 
irdatlan logisztikát igényelne. Nem le-

het sok tízezer embert rávenni egy ilyen 
akcióra, amiben nyíltan vállalnia kell, 
hogy ő manipulálható, és aláírnia egy, 
az ő értékrendjével gyökeresen ellenté-
tes értéknyilatkozatot. Ugyancsak kép-
telenség lenne kiválogatni, hogy melyik 
körzetben melyik jelölt győzelme lenne 
a Fidesz számára az optimális, majd ezt a 
nevet közölni is az érintett személyekkel. 
A békemenetre elmegy sok tízezer em-
ber valóban meggyőződésből, de hogy 
ilyen tömegben vállalják emberek, hogy 
ők irányíthatók – ezt én nem tudom el-
hinni. Ráadásul ekkora méretű akciót 
konspirálva kellene megszervezni, mert 
ha kiderül, az maximálisan mozgósítja a 
valódi ellenzéki szavazókat. Több tízezer 
emberrel számolva a konspiráció, a ti-
tokban tartás, lássuk be, lehetetlen. Nem 
tartok tehát az előválasztás meghamisí-
tásától, mert a kormánypárt valószínű-
leg régen belátta, hogy egy ilyen kísérlet 
kontraproduktív lenne.

9: Az aHang mint az előválasztás kívülálló, 
de segítő szándékú szereplője hogyan kezeli a 
visszalépések egyre többet támadott gyakor-
latát?
HG: A világon mindenütt vannak vissza-
léptetések az előválasztáson is. Magyar-
országon az előválasztáson még minden 
újdonság. Az aHang célja, hogy mindezt 
megtanuljuk. Pár dolgot nyilván el fo-
gunk szúrni, van, ami nem fog működ-
ni, de ezért tudjuk majd legközelebb 
jobban csinálni.

Harangozó István

„amire eljön az 
előválasztás ideje, 

mindenhol minden 
össze fog állni”

AZ ELŐVÁLASZTÁS MENETRENDJE

Augusztus 15. – jelentkezési határidő a jelöltek számára
Szeptember 6., hétfő, 10 óra – jelöltállítási határidő (eddig kell leadni egyéni jelöltek 
esetén a 400, miniszterelnök-jelöltek esetén a 20 000 ajánló aláírást tartalmazó ívet)
Szeptember 18., szombat, 9 órától szeptember 26., vasárnap, 20 óráig – az elővá-
lasztás első fordulója (egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, miniszterelnök-jelöl-
tek)
Október 4., hétfő, 9 órától október 10., vasárnap, 20 óráig – az előválasztás második 
fordulója (miniszterelnök-jelöltek, ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi 
meg a szavazatok több mint 50 százalékát)

MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK AZ ELŐVÁLASZTÁSON

dr. Dobrev Klára (DK)
Ecsenyi Áron (Le Az Adók 75%-ával Párt)
Fekete-Győr András (Momentum)
Jakab Péter ( Jobbik)
Karácsony Gergely (MSZP–Párbeszéd–LMP)
Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom)
dr. Pálinkás József (Új Világ Néppárt)
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FÜLES

Már a régi rómaiak is ismerték a lehallga-
tást, legalábbis a róluk szóló filmek sze-
rint ismerték, nagy, tátott szájú arcokat 
véstek a falra domborművileg, és a nagy, 
tátott száj volt a lehallgatócső, amelynek a 
túlsó végén, egy minden bizonnyal sötét 
kamrában, ott gubbasztott egy köztiszt-
viselő, bár akkor még nem így hívták, és 
fülelt szorgosan.

Szóval az igény, az, mióta világ a vi-
lág, megvolt rá, csak az eszközök fejlőd-
tek, egészen a Pegasusig; és aligha az 
lesz az utolsó mérföldköve a technológiai 
fejlődés jó szándékkal kikövezett útjának, 
mely vezet a... de hiszen tudjuk, hová.

A pokolba, ha valaki esetleg mégsem 
tudná, éspedig azért oda, mert ahol le-
hallgatás van, ott pokol van, többek kö-
zött azért, mert úgy istenigazában nincs 
is mit lehallgatni. Konkrét bűnözés, il-
letve konkrét összeesküvés esetén még 
csak akadna, de aki konkrét bűnözőként, 
illetve konkrét összeesküvőként okoste-
lefonon át bűnöz vagy összeesküszik, 
azt még lehallgatni sem érdemes, akkora 
idióta. Mióta okostelefon van a világon, 
azóta az is nyilvánvaló, hogy az okos-
telefonokat le lehet hallgatni, tehát le is 
hallgatják. Mégis gyártják az okostelefo-
nokat, mert  hiába tudjuk, hogy lehall-
gatják, akkor is fogjuk használni, mert 
túl kényelmes ahhoz, hogy ne – és hiába 
tudják, hogy le fognak bukni vele, akkor 
is gyártani fogják a lehallgató- és megfi-
gyelőberendezéseket, mert... 

Mert, ahogy ez a mostani Pegasus-his-
tória, ki tudja, hányadszor, bebizonyítot-
ta: a lehallgatás lényege nem az, hogy mit 
hallgatnak le, hanem az, hogy lehallgat-
nak. Kivéve talán abban az országban, 
ahol a Pegasust gyártják, de ott 73 éve, 
konkrétan az illető ország alapítása óta, 
permanens háború folyik, akkor is, ami-
kor hivatalosan épp nincs háború – nekik 
létszükséglet, hogy mindenkiről mindent 
tudjanak, ezért is gyártanak ilyesféle be-
rendezéseket. Meg persze azért is, hogy 
hatalmi tébolyban szenvedő külföldi 
kormányzatokra rásózzák őket, ha van-
nak olyan ostobák ezek a kormányzatok, 
hogy megvegyék, pedig tudhatnák, hogy 
az égvilágon semmi szükségük nincs rá, 
csak megfélemlítésre tudják felhasználni 
– igaz, nekik talán ennyi elég is.

Esterházy Pétert szeretném felidéz-
ni, mégiscsak minden idők egyik legna-
gyobb magyar íróját, és neki is a főmű-

vét, a Harmonia cælestist, amelyben, a 
nagyregény legfelső rétegében leg-
alábbis, az édesapjának állít emléket: egy 
emberfeletti méretű, egyszerre zord és 
kegyes, egyszerre mindenütt jelen lévő 
és mindig a távollétével tüntető fényessé-
ges árnyalaknak – Istennek, ha nem túl 
blaszfém ez így; de meg a Családnak és a 
Hazának is, már amikor ezek a fogalmak 
nem valamiféle piti csalás és lopás elfe-
désére hívattak elő a kollektív tudatalatti 
sötét legmélyéről. 

De igazában még csak nem is a Har-
monia cælestisről van szó, hanem az utó-
iratáról, függelékéről, ellentételezéséről, 
a Javított kiadásról – amit Esterházy ak-
kor fűzött a Harmonia cælestishez, amikor 
a kézirat már a kiadónál volt, már a kefe-

levonatokat javítgatta, amikor megtudta, 
hogy az édesapja, Isten, Haza és Család 
eme egyszemélyi jelképe mellékállásban 
besúgó volt a 60-as, 70-es években, a III/
III-as ügyosztály besúgója. Ezt elhallgatni 
nem lehet, elmismásolni meg még any-
nyira sem, tehát, mi mást tehetett volna, 
Esterházy megírta ezt is, a Javított kiadást, 
benne az édesapja besúgói jelentéseivel. 
Ha valaki tudni szeretné, mi az a katarzis, 
annak ajánlom ezt a két könyvet elolva-
sásra: de persze annak is, aki nem kíván-
csi rá.

A lényeg azonban (ezúttal) nem ez, 
hanem az, ami azokból a besúgói jelenté-
sekből kiviláglik: hogy ez az emberfeletti 
nagyságú és rémségű alak kikre súgott 
be. Egykori arisztokratákra, akik kanasz-
tázni gyűltek volt össze egy lepukkant 
presszóban; hogy miféle csípős megjegy-
zésekkel illetik a komcsikat. Egy trafikos 
nénire valahol az Üllői út túlsó végén, 
akinek 56-ban disszidált a fia, Bécsbe; 
hogy miket ír a muternak, képeslapokon. 
Arab pénzváltókra az Anna presszó belső 

a lehallgatás lényege 
nem az, hogy mit 

hallgatnak le, hanem 
az, hogy lehallgatnak
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KONFEKCIÓ

termeiből és a köröttük csápoló könnyű-
vérű lányokra. Senkikről jelentett. Sem-
mit.

Mert nem az volt az érdekes, hogy 
mit súg be – hanem hogy besúgjon, az 
volt a fontos. És hogy egy idő után a be-
súgás természetes velejárója legyen az 
életnek. Mint ahogy az is lett, és mind-
máig az is maradt. Megmaradt a tudat, 
hogy nem, nem lehetsz eléggé kis ember, 
kisember, akkor is tudunk rólad, vagy ha 
még nem, hát majd tudni fogunk, ahogy 
neked kedved szottyanna valamivel na-
gyobb embernek lenni, vagy csak úgy 
kitátani a szádat, jó szélesre, és üvölteni 
vele – mi ott vagyunk, fülelünk szorgo-
san, csak már nem valami sötét, félreeső 

kis kamrában, hanem mértéktartó fény-
űzéssel berendezett irodánk lágy ölén, 
esetleg a Balaton partján, az már úgyis 
a miénk, és irodánk csendjében, illetve 
a tóparti nádas susogásában még az sem 
igazán zavaró, hogy a csendet, illetve a 
susogást meg-megzavarja a semmitmon-
dó dumálásod, kisember – az, amit épp 
lehallgatunk. De attól még nem kéne za-
varnod minket vele.

Szóval ott lenne a helye ennek a 
sztorinak is, ahol a többinek, sehol, a 
többi ócskaság polcán, a többi közpénz-
égetés társaságában, a lélegeztetőgé-
pek és a guruló turulok mellett – ha 
nem tudnánk, már akik elég öregek 
vagyunk, hogy emlékezzünk rá: 1974. 

augusztus 9-ére, amikor is Nixon ame-
rikai elnök, minden amerikai elnökök 
legközutáltabbika, az amerikai elnökök 
akkor már kétszáz éves történelmé-
ben elsőként, benyújtotta a lemondását.  
A Watergate-ügy miatt – ami egy lehall-
gatási botrány volt, politikai ellenfeleket 
hallgatott le az újraválasztására készülő 
Nixon, és nemhogy újra nem választot-
ták, de még ki is hajították a történelem 
szemétdombjára, hogy csak úgy nyek-
kent.

Vagyis, tulajdonképpen, minden fel-
használható mindenre, tehát remény, 
az mindig van. Vagy legalábbis igény, az 
volna rá.

Kovács Kristóf

Annak idején, amikor átköltöztem a 
ferencvárosi otthonomba, a régi laká-
som bútoraiból és ingóságaiból csak két 
mángorlót és egy tulipános ládát tartot-
tam meg. Nagyon ragaszkodtam hozzá-
juk.

A 70-es évek olyan korszak volt, 
amelyben az én korosztályom, legalább-
is a barátaim, rusztikus tárgyakkal vették 
körül magukat. Mindenki. Tárgyőrült 
vagyok: boldogság töltött el, hogy van 
két mángorlóm és egy tulipános ládám. 

Nagyon tetszett. Egyébként a mai napig 
vonzódom ehhez a stílushoz.

Akkoriban a Varia bútor, vagyis az 
egyforma izé volt a csúcs. Én meg azt 
gondoltam, hogy a kelengyéjét egy nő-
nek méltó helyen kell összegyűjtenie. A 
tulipános láda tulajdonképpen egy szek-
rény, ami nem függőleges, polcokkal és 
akasztós résszel, hanem – láda. És ennek 
a ládának megadták a módját. Ezt én 
fontos dolognak tartottam. Nem akar-
tam sorozatgyártott bútorokat. 

Az öltözködéssel hasonlóképp va-
gyok. A többség Varia bútort akart, és 
kész viseletet, konfekciót. Nem értet-
tem, még ma sem értem, hogy egy nő 
hogy akarhat ugyanolyan ruhát, mint 
amilyen szembejön vele. Megkérdezi a 
viselőjétől, hogy melyik áruházban vet-
te, és elrohan ugyanazt megvenni? Egy 
nő nem akar másmilyen lenni, mint a 
többiek? Ez számomra elképzelhetet-
len. 

Láng Judit
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A MESTER UTCÁBÓL 
A FUDAN EGYETEMRE

Nem irigylem azokat a gyerekeket, akik a Ferenc-
város valamelyik általános iskolájában most szep-
temberben kezdik meg a tanulmányaikat – mond-
juk, például éppen abban a Mester utcai, gyönyörű 
szép régi épületben, amelynek kapuján annak ide-
jén kerületünk akkor még korántsem híres lakója, 
bizonyos József Attila lépett be bizonyára nagy re-
ményekkel; elvégre az a patinás épület valamivel 
többet ígérhetett számára, mint a pár évvel koráb-
ban kipróbált öcsödi istálló. 

Azért nem irigylem a gyerekeket, mert a szü-
leik meglehetősen zavarban lehetnek azt a kérdést 
illetően, hogy most akkor írassák-e be a gyereket 
különórára mandarinból, vagy éppen ellenkezőleg, 
tanúsítsanak ellenállást a kilencedik kerületben 
megtelepedni szándékozó Fudan Egyetem által kí-
nált jövőképpel szemben. Ami engem illet, a most 
második osztályba lépő kislányomat arra biztatom, 
hogy angolul és franciául tanuljon, semmiképpen 
sem kínaiul, mert ez utóbbinak ugyan hasznát ve-
hetné később, de ha van az emberben némi érzés, 
akkor annak a teleknek, ha Fudan Egyetem épül rá, 
még a környékét is elkerüli. 

Miféle jövőképet ad egy most kezdő általános 
iskolás gyerek számára a nálunk épülő kínai egye-
tem? Gyanítom, hogy semmilyet, hát azt javaslom 
azoknak a szülőknek, akik az iskolai tankönyvek 
megvásárlásán törik a fejüket, hogy a magyar–
mandarin szótárat a tankönyvboltban lehetőleg 
tegyék vissza a polcra – ha ugyanis a fudani tandí-

jak összegéről a sajtóban felröppent híreket nézem, 
egyszerű ferencvárosi magyar gyerek oda be nem 
kerül, akármilyen tehetséges. 

Más a helyzet, ha gazdag. 
Elvégre országunkban, melyet az alaptörvény-

ben lassankint Mészáros és Tsa névre kellene átke-
resztelni, az újgazdag NER-lovagság és gyermekeik 
lényegében azt vesznek meg maguknak, amit akar-
nak. Tegnap megvették a Balatont, ma megveszik 
hozzá a teljes vízgyűjtő területét, holnap pedig ki-
néznek maguknak egy budapesti kerületet – imád-
kozzunk érte, hogy ne a Ferencváros legyen az, 
amelynek neve már csak azért is felkerülhet egy 
NER-lovag hétvégi bevásárlólistájára, mert itt talál-
ható az FTC, és a futball Mészáros és Tsa számára 
prioritást jelent. 

De az általános iskolát most kezdő gyerekekre 
visszatérve: ha nem vigyázunk, mire ezek a szegény 
diákok kijárják az iskolát, a Mészáros és Tsa által ve-
zetett Magyarország Zrt. már nem az Európai Unió 
tagja lesz, hanem az Új Arany Hordáé, amely újra 
keletről támad majd, mint a tatárjárás idején. Csak-
hogy az Új Arany Horda megérkezésének – a köz-
ponti kormányzati akaratnak megfelelően – ezúttal 
tapsolnunk kell, a tatárjárást pedig visszamenőleg 
műszaki bejárásnak átminősíteni annak érdeké-
ben, hogy az unortodox kapcsolatfelvételnek vala-
melyest pozitív kicsengése legyen. 

A kedves szülőknek – akik e cikk vége felé kö-
zeledve még mindig az iskolai tankönyvek megvá-
sárlásán és nem az emigráláson törik a fejüket – azt 
javaslom tehát, hogy ne csak a magyar–mandarin 
szótárat tegyék vissza a polcra, hanem a történe-
lemkönyveket is, a Mester utcai iskolában ugyanis 
annak az információnak nem sok hasznát fogja ven-
ni a gyerek, hogy Szent István király hazaáruló mó-
don lepaktált a liberális Nyugattal, majd a keleti nyi-
tást szorgalmazó Koppány urat volt képe négyfelé 
vágatni. A kormányzat az unortodox Koppány urat 
rehabilitálni fogja, Kásler professzort pedig azzal 
bízzák meg, hogy a Nyugat-ellenes nagyúr négyfelé 
vágott részeit kutassa fel és ragasztassa össze. 

Amúgy az elsős diákoknak jó tanulást kívánok. 
De, kérem, most tekintsenek el attól, hogy jókíván-
ságaimat mandarin nyelven is megfogalmazzam!

Kácsor Zsolt

még mindig az iskolai 
tankönyvek megvásárlásán 

és nem az emigráláson 
törik a fejüket
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A rendszerváltáskor még 30 ezer, ma már csak 3 ezer lakás – 63 épület – van a 
kerületi önkormányzat tulajdonában. Ezek közül még 44 ház felújítása várat magá-
ra, s mindössze 9 esetében érdemes egyáltalán megvizsgálni a lakók kiköltözteté-
se nélküli felújítást; a többi teljes renoválást vagy bontást igényel. Mindezt Pataki 
Márton, a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója 
mondta el lapunknak, ahogy azt is, hogy a teljes felújítás költségét négyzetméte-
renként bruttó 700 ezer forintra becsülik, de a végső ár a nyílt közbeszerzési eljárás 
során fog kialakulni. A 44 felújításra váró ház állapotát jól jellemzi, hogy az itt lévő 
lakásoknak még mindig csaknem a 40 százaléka komfort nélküli. 

Döntöttek a sorrendről 

A korábbi városvezetés idején leállt – vagy legalábbis jelentősen lelassult – a 9. ke-
rületi városrehabilitáció. Míg Gegesy Ferenc polgármestersége alatt évi négy–hat 
épület újult meg, Bácskai János időszakában ez egy–kettőre esett vissza – össze-

FOLYTATÓDIK A VÁROSREHABILITÁCIÓ

„MEGŐRIZZÜK AZ 
UTCÁK HANGULATÁT”

A veszélyhelyzet és a kormányzati elvonások miatt 
az év elején úgy tűnt, teljesen leáll a nemzetközi 

hírű városrehabilitáció a Ferencvárosban. A tavalyról 
áthozott önkormányzati pénzmaradvány terhére 

nyáron mégis elindulhatott a felújítás. Négy házban 
már zajlik a lakók elhelyezése, a Gát utca 24–26. számú 

épület teljes renoválása pedig idén megkezdődik.

gezte a 9-nek Árva Péter (Párbeszéd), az 
önkormányzat városfejlesztési bizottsá-
gának elnöke. 

A veszélyhelyzet alatt Baranyi Krisz-
tina polgármester a városfejlesztési bi-
zottság tagjaiból álló munkacsoport 
javaslatára döntött a rehabilitáció foly-
tatásához szükséges legfontosabb teen-
dőkről: arról, melyik házakat fogják rész-
ben vagy egészben felújítani, melyeket 
lebontani és a telket eladni, illetve arról 
is, hogy milyen sorrendben haladjanak.  
A képviselő-testület július 16-ai ülésén 
néhány módosításról határoztak. A bon-
tás a Ferencváros külső részein jellemző, 
míg a Középső-Ferencvárosban általában 
az épületek megtartása a cél – vázolta 
Árva. Alapelv, hogy nem engedik meg 
a túlzott beépítést, rendezik a környező 
utcákat, fejlesztik a zöldterületeket, nem 
dézsás, hanem valódi fákat ültetve. 

Nem ad pénzt az állam

A rehabilitáció „fénykorában” egyhar-
mad-egyharmad-egyharmad arányban 
finanszírozta az állam, a főváros és a ke-
rületi önkormányzat a felújítást. Az ál-
lam erre most nem áldoz, a fővárosnak 
nincs pénze, így a kerületnek egyedül 
kell a költségeket állnia. A kormány rá-
adásul az ingyenes parkolással és az ipa-
rűzési adó megfelezésével azt a forrást 
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egy-egy épületben többféle méretű 
lakás legyen, integrálva a különböző 
társadalmi csoportokat, más-más élet-
helyzetű embereket.

Gátat fognak szabni ugyanakkor az 
előző években tapasztalt túlzott beépí-
tésnek. Erre kirívó példának tartja Árva 
a Balázs Béla utca 24–28. szám alatti 
épületet, ahol a környező utcák 12–15 
méter magas házaival szemben 21 mé-
teres magasságot engedélyezett a ko-
rábbi városvezetés. 

A rendszerváltás után, a rehabilitá-
ció első időszakában arra törekedtek, 
hogy a házak között minél nagyobb 
zöldfelületek jöjjenek létre, akár épü-
letrészek, hátsó szárnyak lebontásával, 
a házak összenyitásával is. Erre ma már 
egyre kevésbé van lehetőség, mivel a 
házak nagy része magántulajdonban 
van. Ahol lehetséges, a közös zöldterü-
letek kialakítását mégis folytatni sze-
retné az önkormányzat. 

Egyénileg mindenki jól jár

A rehabilitálandó épületek lakói választ-
hatnak, hogy készpénzt vagy egy már 
felújított szociális bérlakást kérnek cseré-
be a kerületben, esetleg a kerületen kívül 
– bár az utóbbira nem nagyon van példa 
– vázolta a lehetőségeket Torzsa Sándor 
(MSZP), az önkormányzat egészségügyi 

is elvonta, amelyből a kerület a rehabilitáció folytatását tervezte. Ehhez társul az 
építőipari áraknak a fogyasztói árindexet messze meghaladó növekedése az elmúlt 
öt évben. A tavalyi pénzmaradvány terhére az év közepén mégis el tudta indítani a 
felújítást az önkormányzat.

Az állam kötelezettséget vállalt hat Földvári utcai ház felújítására is az atlétikai 
stadionos megállapodás keretében, ennek azonban se híre, se hamva, nem is tudni, 
tervezik-e egyáltalán, s ha igen, mikor – jegyezte meg Árva. 

Minél több zöld

Törekszenek az eredeti városkép, az épí tészetileg értékes homlokzatok meg  tartására. 
„Ahol lehet, így megőrizzük az utcák hangulatát, a kapubejárókat és az üzleteket” 
– mondta a bizottsági elnök.

Az épületek teljes felújítása esetén a komfort nélküli lakások megszüntetése 
mellett az eredeti nagy lakások területét is helyre akarják állítani. Cél az is, hogy 
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és szociális bizottságának elnöke. „Je-
lenleg – bár mi szeretnénk, ha a Fe-
rencvárosban maradnának – többnyire 
a pénzmegváltást választják, és jel-
lemzően az agglomerációban  tervezik 
folytatni az életüket.” Ennek elsősorban 
az lehet az oka, hogy a ferencvárosi in-
gatlanárak nemcsak az országos, de a 
fővárosi átlagot is jócskán meghaladják, 
a megváltás összegéből pedig a bérlők 
saját tulajdonú ingatlanhoz juthatnak. 
Mindez annak ellenére van így, hogy az 
új bérlakást is kedvezményesen meg-
vásárolhatnák. Jelenleg annak, aki meg 
akarja venni az önkormányzati bérla-
kását, amire a tavaly októberben elfo-
gadott lakásrendelet szerint van lehető-
ség, a piaci ár 60 százalékát kell kifizet-
nie a Ferencvárosban, és ez is történhet 
tizenöt éves részletre. Megkérdeztük 
a bizottsági elnököt, nem tart-e attól, 
hogy a folyamat eredménye ismét az 
lesz, hogy a kerület megszabadul a sze-
gényei egy részétől – amiért a rehabi-
litációt valaha elindító volt polgármes-
ter, Gegesy Ferenc is sok kritikát ka-
pott roma és emberi jogi szervezetek-
től. Torzsa szerint azonban ez a bérlők 
saját döntése, és egyénileg mindenki jól 
jár: komfort nélküli lakásokból kivétel 
nélkül komfortos, felújított, szép ott-
honokba költöznek, a szakiroda pedig 
maximálisan figyelembe veszi az egyé-
ni igényeiket.

Egy épület felújítása: az éves költségvetés 12%-a

Az újraindult program első felújított háza a Gát u. 24–26. lesz. Az épületnek jelen-
leg készülnek a kiviteli tervei, az építési engedélyt már megkapták. Erről már ismét 
Pataki Márton beszélt, aki azt is elmondta: a kivitelezés becsült költsége bruttó 1,45 
milliárd forint. A házban 48 lakás van, ebből 34-ben laknak. A becsléseik szerint a 
családok fele pénzbeli megváltást kér, ami további 260 millió forintot jelent. A ke-
rület 2021. évi tervezett költségvetési bevétele 14,31 milliárd forint, tehát a Gát utcai 
beruházás elviszi az önkormányzat teljes éves bevételének a 12 százalékát – emelte 
ki Pataki. Ilyen kiadás mellett – úgy, hogy a kerület sehonnan máshonnan nem kap 
támogatást – nem lehet többel számolni, mint évi egy épület teljes felújításával. 

A Márton utca 8/a és 8/b kiürítése már zajlik, ezekre az ingatlanokra bontás és 
telekértékesítés vár; az utóbbira ősszel fogja kiírni a pályázatot az önkormányzat. Itt 
34 lakásban laknak az 52-ből; a számítások szerint 17 család tart igényt cserelakásra, 
a másik 17 pedig pénzbeli megváltásra, ami összességében 295 millió forintot jelent.

Emellett megkezdődött a Balázs Béla u. 27/b hátsó, udvari szárnyában élő lakók 
elhelyezése is – ezt a részt ugyanis szintén le fogják bontani. Ez lehet a következő 
épület, ahol elindulhat a teljes felújítás, a lakások részleges eladása mellett.

A részlegesen felújítandó ingatlanok körét is meg akarják határozni, ennek ér-
dekében állapotfelmérő tanulmány készül. A felmérés által érintett lakóházak: Gát u. 
1. (Thaly K. u. 11.), Lenhossék u. 5. (Gát u. 15.), Gát u. 25. (Márton. u. 6.), Drégely u. 5., 
Telepy u. 34., Mihálkovics u. 14. 

Nagy Ildikó Emese

Az önkormányzati 
lakások elhelyezkedése

Lakások 
száma (db)

Önk. 
tulajdonban 

marad

Egy éven belül 
eladható

Rehabilitációra váró épületben 1565 1165 0

Felújított épületben (bérház) 473 230 243

Felújított épületben (társasház) 278 130 148

Egyéb társasházban 452 450 2

Vásárolt lakás (más kerületben) 145 75 70

Összesen 2913 2050 463

RÁDAY MIHÁLY (1942–2021)

A VÁROSVÉDŐ

Ráday Mihály s mindaz, amit 
megkezdett, elindított, jelen 
van. 

Híres, 2010-ig futó televí-
ziós műsora, az Unokáink sem 
fogják látni, amelyet alkalman-
ként másfél-kétmillió néző 
követett, egy országot tanított 
meg önnön gazdagságát sze-
retni. Kultúrát és szempon-
tokat adott, emberek százezreit vette rá, 
hogy a depresszió éveiben vegyék ész-
re, Budapest homlokzatainak, utcáinak 
látványa mennyi érdekességet hordoz, 
mennyi örömet szerez. 

Bár azt mondhatnánk, Ráday Mihály 
a holt vagy félholt épületek, tárgyak fel-
támasztásának mestere volt, történetei-

ből soha nem hiányoztak a 
hősök, az évtizedek óta elfe-
ledett, általa felkutatott ipa-
rosok, háztulajdonosok, ká-
véházasok, katonák és írók, 
Budapest múltjának egykor 
aktív résztvevői. 

Élete utolsó évtizedében 
volt oka a csalódottságra. 
Harminc éven át meghatá-

rozó műsorát nevenincs percemberek 
megszüntették, s ha nem is személyük-
ben, de minőségükben ugyanők rontot-
tak rá a műemlékvédelemre is. 

Ráday, aki mellékesen olyan ope-
ratőri életművet is létrehozott, amivel 
más önmagában boldog lenne, a pangó 
kádárizmus éveiben önmagán túlmu-

tató jelentőségű példát teremtett a civil 
mozgalmári szerepkörrel. Kifogástalan 
és megkérdőjelezhetetlen demokrata 
volt egy diktatúrában, s ugyanez ma-
radt a demokráciában, majd a jelenkor-
ban is. 

Személyében arra nyújtott példát, 
hogy nincs rezsim, hatalmi érdekkör, 
amellyel ne kellene céljainkért eltökél-
ten küzdeni, s ne lehetne jelentős ered-
ményeket elérni. 

Kedves Mihály, köszönjük, hogy itt 
voltál nekünk. Emlékedet megőrizzük. 
Isten veled.

Bojár Iván András
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 

Lilom utcai székházában elhangzott 

gyászbeszéd rövidített változata
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ÖRÖK LAKÁSGONDOK

ENYHÍTENI LEHET 

A nagyobb települések legnagyobb, önállóan 
megoldhatatlannak látszó problémája általában 

a lakáskérdés. A helyzetet négy tényezővel 
lehet jellemezni: a családok számához képest 
kevés a lakás, a meglévők nagy része alacsony 

komfortfokozatú, rossz állapotú, illetve kicsi. 

A problémát a rendszerváltás előttről örököltük, de sajnos a megoldással azóta sem 
sokat haladtunk előre. Persze, a lakáskérdés sehol sincs teljesen rendben, megfizet-
hető, jó állapotú, komfortos lakásból a nyugat-európai nagyvárosokban van ugyan 
elég, de a növekvő méretbeli igények ott is folyamatosan jelentős ráfordítást köve-
telnek.

A rendszerváltás során meghatározó pozícióba került önkormányzati vezetők 
és tanácsadóik nehéz helyzetben voltak, így mi is a 9. kerületben. Fél évszázados 
elmaradást kellett volna bepótolnunk, de az ehhez szükséges pénz sosem volt elég. 
Ráadásul kevés volt a saját tapasztalatunk, és megbízható adatoknak is híján voltunk. 
(Nem véletlenül születtek 1988-ban a tanácsi rendeletek a lakások nagyon kedvez-
ményes elidegenítési lehetőségéről, hiszen az államnak az elmaradt felújítások, kor-
szerűsítések elvégzéséhez elegendő pénze már akkor sem volt, s úgy vélték, a lakás-
állomány rendbetételét majd a lakosság fogja megoldani – bár ennek már akkor 
sem volt semmi realitása.) 

Az önkormányzatok többsége a helyzetet a legégetőbbnek tartott lakáskérések 
teljesítésével, a legkatasztrofálisabb állapotú épületek bontásával, a karbantartási ki-
adások valamelyes növelésével próbálta kezelni, miközben eredménytelenül lob-
biztak az értékelhető mértékű állami támogatásért, átfogó állami lakásprogramért.

A Ferencváros önkormányzata alapvetően más utat választott. 1990-ben az ön-
kormányzatnál több mint ötezer lakásigényt tartottunk nyilván, ugyanakkor nagyjá-
ból tizenkétezer lakásunk nem volt komfortos (bár szép számmal akadtak komfortos 
lakások a leromlott állapotuk miatt mindenképp lebontandó épületeinkben is). Azaz, 
ha valamilyen isteni csoda folytán sikerült volna is belátható időn, mondjuk, har-
minc éven belül, a kérelmezőket mind elhelyezni, ez a tizenkétezer komfort nélküli 
lakás mint potenciális probléma továbbra is megmaradt volna. Persze az új bérlők 
egy-két évig valószínűleg így is örültek volna az önálló lakásnak, de utána számukra 

is nyilvánvalóvá vált volna, hogy ez az 
állapot nem felel meg a 20., 21. száza-
di jogos igényeknek. A hangsúlyt ezért 
nem a lakásigénylések kielégítésére 
vagy a lakásállomány minősége további 
romlásának megakadályozására, hanem 
az alacsony komfortfokozatú, rossz ál-
lapotú lakásállomány felszámolására 
helyeztük. Miközben a megszüntetett la-
kásokból minden korábbi bérlő valóban 
jobb lakásba költözhetett, ma már „csak” 
kétezer problémás lakásunk maradt, és 
a választott stratégia következtében a 
kerület lakásállománya is növekedett. 
Vagyis a korábban jelzett négy területen 
háromban sikerült előrelépnünk.

Mit tehet jelenleg az önkormányzat? 
Megfizethető lakásokat nagy számban 
biztosítani képtelen, elsősorban a hazai 
jövedelemviszonyok miatt – nálunk kell 
a legtovább dolgozni minden négyzet-
méternyi lakásért. És a lap júniusi cik-
kében olvasott ötlet – az önkormányzat 
kösse ki, hogy az újonnan épített laká-
sok egy hányadát a piacinál alacsonyabb 
áron köteles kiadni az építtető – sem 
működik, hiszen sajnos ma már nem az 
önkormányzat adja ki az építési enge-
délyeket, hanem a kormányhivatal. Az 
olyan bérlakásprogramhoz, amely ala-
csony bérleti díjjal bérbe adható lakáso-
kat épít vagy bérel nagyobb számban, és 
utána folyamatosan karbantart, nincs is 
elegendő önkormányzati forrás. A meg-
maradt lakásállomány az önkormány-
zati vagyonkimutatásokban valóban 
nagy érték, de ebből valódi pénz csak 
akkor keletkezne, ha eladnánk, vagyis 
csökkentenénk a bérbe adható lakása-
ink számát. Így viszont kifejezett veszte-
ség keletkezik: 2020-ban közel 500 mil-
lióval nagyobbak voltak a lakások mű-
ködtetésével kapcsolatos ráfordításaink, 
mint a befolyó lakbérbevételek.

Természetesen kötelességünk ki-
használni azokat a lehetőségeket, amit 
az esetleges állami vagy EU-s pénzek je-
lenthetnek, de erre hosszú távú straté-
giát építeni a jelenlegi helyzetben nem 
lehet. Az elmúlt három évtizedben nem 
sikerült tető alá hozni valamilyen műkö-
dő állami bérlakásprogramot, és az ön-
kormányzatok ilyen irányú tevékenysé-
gének a támogatása is leépült. Marad te-
hát az eddig követett sikeres stratégiánk 
folytatása, az alacsony komfortfokozatú, 
illetve rossz állapotú lakásállomány fel-
számolása, és mellette korlátozott szám-
ban a legrosszabb körülmények között 
élők lakáshoz juttatása.

Gegesy Ferenc
a 9. kerület polgármestere 1990-től 2010-ig
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A kapukulcsot nem adták oda az önkor-
mányzaton. Elkeveredett valahogy a sok 
kulcs között. Márti a kódot megkapta, de 
az nem nyitja a kaput. Elbizonytalano-
dott, talán nem is ez a ház az, hanem egy 
másik. Előszedte a jegyzeteit, de tudta, 
hogy nem tévedhetett. Ha álmából fel-
keltik, akkor is elmondja a címet. Csak-
hogy a kapu nem nyílik. Jó vicc! Nem 
azért várt erre a lakásra húsz évet, hogy 
most egy zárt kapu megállítsa. Marká-
ban szorongatja a kulcscsomót, egyen-
ként ráfog mindegyikre: bejárati ajtó, tá-
roló, folyosó, hátsó kapu, lift, postaláda. 
Megkerüli a házat, a másik oldalon lakik 
a barátnője, még a Gát utcából ismerik 
egymást. Az is csak egy lakás volt, ami-
ért pénzt adott, aztán elveszítette. Ez 
most mindegy. A barátnő beengedi az 

ottani udvarba, azon keresztülmegy az 
itteni liftig, azzal a második emeletre, 
és hazaérkezik. Ezt még gyakorolni kell. 
Kimondani, átérezni, felfogni, és egy-
szer talán majd megszokni is.

„Itthon vagyok.” „Hazamegyek.” „Ott-
hon vagy már?” 

Márti tudja: aki nem örököl, annak 
nem lesz saját lakása. Annyi pénzt ren-
des munkával nem lehet összespórolni. 
Mégsem kéne ezt most túlspilázni, ed-
dig az összes albérlete is otthon volt. 
Amikor 18 évesen az anyjához költözött 
a budai egyszobás tanácsiba, az is otthon 
volt. Nagyjából ott ismerkedett össze az 
anyjával. Amikor nagykorú lett, meg-
kapta a szülei adatait; akkor látta, hogy 
a szabászműhely, ahol tanult, szinte 
szemben volt a biológai apja és az apai 

nagyanyja lakásával. Lehet, hogy napon-
ta találkoztak. Az anyjával később levele-
zett. Rá emlékezett, hiszen már hatéves 
volt, amikor a húgaival intézetbe került.  
A szomszédok jelentették föl őket. Az 
anyja három műszakban dolgozott, az 
apja ugyanannyiban ivott. Szinte egy hét 
alatt Mohácsra kerültek nevelőszülők-
höz, és azontúl az volt az otthon. Az is 
volt, tényleg. A nevelőszülők azt mond-
ták neki, menjen, ismerje meg az any-
ját, ha akarja, ő pedig akarta, mert hívta 
Budapest, bár Mohácson csak a nyári 
konyha nagyobb volt, mint az a budai 
egyszobás lakás. Azontúl hárman éltek 
ott, mert az anyja élettársa is velük lakott.

Márti az érettségi után dolgozni 
ment, aztán csak azért nem futott férj-
hez, mert a főnöknője épp a kitűzött 

AKI HÚSZ ÉVE ADTA BE ELŐSZÖR A PÁLYÁZATÁT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRA 
JOGOSULT SZEMÉLY 

Tavasszal 321-en indultak a szociálislakás-pályázaton, közülük 15-en jutottak 
bérlakáshoz. Márti az egyik. Még nem volt nagymama, amikor beadta a lakásigénylését, 

most a férjével és a kamasz lányával költözhet az egymásból nyíló két szobába. 
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esküvő előtt megjegyezte: férjhez az 
ember nem menekül, hanem csak úgy 
nyugodtan megy – ennyi elég is volt, 
hogy visszamenjen az esküvő, ő meg a 
budai egyszobába, hogy kivárja azt, aki-
hez megy majd, és nem iszkol. Az első 
férje, nagylányának az apja egy igazi ta-
nácsi bérlakásban lakott, amit ki is utal-
tak neki, mert a szülei Amerikába disszi-
dáltak. Márti oda költözött haza, és nem 
is tehetett volna mást, mert a budai egy-
szobából édesanyja korai halála miatt 
kitúrta az élettárs. Jóhiszeműen, jogcím 
nélkül. Ez volt az első lakás, amit elve-
szített, de utána gyorsan jött a többi is.

Férjével és a kislányukkal Seattle-be 
mentek a szülőkhöz, ám mire két év múl-
va, az amerikai álomból felébredve visz-
szaköltöztek, az ideiglenesen befogadott 
barát egész pereputtya ott lakott már 
a lakásukban, kilakoltathatatlanul. Jóhi-
szeműen, jogcím nélkül, túl sokan. Ez 
volt a második elveszített lakás. Közben 
lassan váltott a rendszer, ők pedig bele-
csaptak egy bonyolult és drága hármas 
lakáscserébe, amelyben a rafinált ügyvé-
deken kívül senki sem járt jól. A cserét 
meggyőző papírok hiányában nem en-
gedélyezte az új polgármester, a Gát ut-
cai rémálom kislakást is elveszítették (ez 
volt a harmadik), az egésznek egyetlen 
hozadéka az volt, hogy akkor lett Márti 
végleg ferencvárosi és albérlő az Üllői 
úton, 24 négyzetméteren, tűzfalra nyíló 
ablakkal. Az első férjével költözött oda, 
de már a másodikkal alakította otthon-
ná. Nem volt hangos válás, csak kis szo-
morúság, és új társ, új gyerek. Márti férje 
az építőiparban dolgozott már akkor is, 
amikor az alvállalkozók nem feltétlenül 
fizettek a munkákért. Spórolni kellett 
volna, Márti éjszakai irodatakarítást vál-
lalt. Az ötlet jó volt, de nem családbarát. 
Akkor ért haza, amikor a férje munká-
ba ment, és akkor indult el, amikor az 
hazajött. A gyerekeket addig látta, amíg 
délután összefutottak az iskolából és az 
óvodából. Azután csak a munka.

2001-ben az esélytelenek nyugal-
mával adta be az igényét szociális bérla-
kásra. Gondosan leírta a körülményeit, a 
24 négyzetméteres albérletét, a spórolás 
lehetetlenségét, de úgy vélte, hogy aki 
eddig jut az olvasásban, az úgyis látja. 
Ha egyáltalán elolvassa bárki. Aztán a lá-
nyok nőttek, a nagyobbik férjhez ment, 
unokák jöttek, és Mártiék Kispestre, 
majd Lőrincre költöztek, további albér-
letekbe. Az építőipar jobban teljesítve 
fizetni kezdett, Mártira egyre inkább 
számítottak a kitakarított irodákban, és 
bár spórolni továbbra sem tudtak, min-

dig úgy mozdultak, hogy a fél lábuk itt 
maradjon a Ferencvárosban, újból és új-
ból fenntartva a lakásigénylésüket.

Így köszöntött rájuk a covid, amit 
mind meg is kaptak, mert Márti fővá-
rosi önkéntesként hazavitte. Amikor a 
járvány miatt bezártak a kitakarított iro-

dák, Márti önkéntesnek jelentkezett a 
Ferencvárosba. Úgy vélte, ha kér, akkor 
adnia is kéne. Ha másképp alakul az élet, 
gyermekvédelmi szakemberré képezte 
volna magát, de mert épp így alakult, 
hát akkor indult segíteni, amikor min-
denki magára zárta az ajtókat. Maszko-
kat osztott, csomagokat készített, ada-
tokat gyűjtött, és összeismerkedett az 
otthon online tanuló kamasz lányával, 
akivel még soha nem tölthetett el annyi 
időt, mint éppen a járvány idején.

Katartikus csavar lenne a történet-
ben, ha pont akkor kapták volna meg a 
lakáskiutalást, amikor a lőrinci főbérlő 
a járványhelyzetre tekintettel fölemelte 
a lakbérüket, de nem így történt. Másfél 
évvel azután olvasták a hirdetőtáblán.

Nincsen arra recept, hogy mi törté-
nik, amikor valóra válik egy álom. Ho-
gyan lehet tovább álmodni? Vagy most 
már álmok nélkül telik majd el az élet? 
Márti áll a hosszú, üres, fehér lakás kö-
zepén, és azt mondja, hogy a fürdőszo-
ba a legszebb. Ivan Kozirev vasöntőnek 
is az tetszett a legjobban, amikor új 
lakásba költözött – mit szaporítsam a 
szót? A lőrinci lakás majd átköltözik ide. 
Minden van, csak konyhabútor nincs. 
Márti számol, mér, gangra nyíló abla-
kokat nyit. A macskák nem jöhetnek, 
mert megszokták a lőrinci szabadságot 
és a barátságos szomszédokat. A macs-
ka szabad lény, a nagyvilág az otthona. 
Mindenáron lakni csak az ember akar.

Sándor Erzsi

Márti áll a hosszú, üres, 
fehér lakás közepén, 

és azt mondja, hogy a 
fürdőszoba a legszebb

HÁROM PÁLYÁZAT 35 ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSRA

Április és július között három bérlakáspályázat zajlott a kerületben középső-ferenc-
városi lakásokra. Az önkormányzat elsőként a szociálislakás-bérleti pályázatot írta 
ki, amelyre 321-en jelentkeztek az 567 igénylő közül, akiknek érvényes lakáskérel-
mük van a kerületben. Pontrendszer alapján döntöttek, de mivel többen értek el 
azonos pontszámot, sorsolást is tartott az önkormányzat, míg végül kialakult, hogy 
kik azok a szerencsések, akik havi 285–530 forintos négyzetméteráron (10–30 ezer 
forint) megkaphatják a tizenöt egy-, másfél vagy kétszobás lakást. 

Költségelvű bérlakást 30 év alattiak kaphatnak: az öt egy- és öt másfél szobás 
lakásra összesen 124-en jelentkeztek. Feltétel volt, hogy ne legyen lakástulajdonuk 
vagy önkormányzati lakásbérletük a fővárosban, és pluszpontot jelentett, ha valaki-
nek ferencvárosi a bejelentett lakcíme, a kerületben tanul vagy dolgozik. Nekik 1140 
forintos négyzetméterárat kell fizetniük a lakásokért, és a szerződés lejárta – öt év 
– után kérhetik, hogy piaci bérletté alakuljon a jogviszonyuk.

A piaci lakbér a legmagasabb, minimum 2090 forint négyzetméterenként. Tíz 
darab két–négy szobás lakást hirdettek meg ebben a kategóriában: az kaphatta vol-
na, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalta. Összesen 6 pályázat érkezett, 
közülük 3 nyertes került ki, a megmaradt hetet ősszel újra pályáztatják. A másik két 
kategóriában csak jövőre lesz újra pályázat.

A bérleti díjhoz mindhárom esetben hozzáadódik a rezsi. A költségelvű és a piaci 
alapon bérelt lakások nem vehetők meg, a szociális bérlakások viszont tízéves bérleti 
jogviszony után – ha fennállnak az önkormányzat által előírt feltételek – igen.
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MAROSI ERNŐ (1940–2021)

PROFESSZOROM 
A FERENCVÁROSBÓL

Pár hete egy este megrendült, ijedt hang, a mű-
vészettörténész szakma egyik nagy alakja hívott: 
„Ernő haldoklik – mondta –, tudnod kell.” A hírtől 
lesújtva teltek aztán az órák, majd a másnap is, mire 
megjött a végről tudósító közlés. Azon az estén lé-
lekben rengetegen ott álltunk egykori mesterünk 
Lónyay utcai lakásában az ágya mellett, erősen 
gondoltunk vele, amikor átfordult egy nyugalma-
sabb, fényesebb világba. Sok olyan muzeológus, 
szerkesztő, gyűjteménykezelő, kutató idegpályáit 
járta át akkor a zavarba ejtően tényszerű és lezárt 
közlés okozta félsz, szorongás, jóakaró szeretet, 
akiknek nagy része az egyetemi évek óta alig talál-
kozott. Talán legutóbb azokban az években voltunk 
aktív kapcsolatban egymással, amikor mindannyi-
unk életében naponta többször hangzott el a fajsú-
lyos név: Marosi. 

Személye origo volt, kiindulási pont. Mérce és 
viszonyítási alap. Mindenkit a terhes megfelelési 
gondolat gyötört: vajon lesz-e, lehet-e olyan jelen-
tős szakmai pályája, amilyen neki van? Neki volt. 

Nem lett. Szinte senkinek. Hogy is lehetett vol-
na? Igazi értékőrző huszadik századi tudós volt. 
Olyan, akinek a műveltség, a tudás, a kikutatható és 
alátámasztható tényeken alapuló tudományosság 
teremtett szilárd alapot minden mondata alá.  

Marosi neve egyet jelentett a kérlelhetetlen 
maximalista szigorral. Rettegtük és tiszteltük, is-
tenként néztünk fel rá, könyvtárnyi tudására, amit, 
ha bármi a magyar művészet történetéből szóba 
került, úgy tárt fel, akár egy polcról leemelt kötet 
lapjait. 

Évekkel, évtizedekkel az egyetem után magán-
társaságban joviálisan tegezésre bírt, kortárs építé-
szeti kérdésről faggatott, és figyelemmel hallgatott. 
Arra az órácskára egyenrangú kollégája lehettem 
végre, ám ennek a felszentelő gesztusnak meglett 
emberként is jelentősége van számomra. Máig 
megmaradt a pillanat élő emléke.

Egy ilyen kiemelkedő tudós, jeles tanár, megke-
rülhetetlen jelentőségű tudományos kutató emlé-
kezetéhez számos legmagasabb díjainak felsorolása 
dukál. Tényleg mindent elért, amit művészettörté-
nészként Magyarországon elérni érdemes volt és 

lehetett. S még ezen is túl, hiszen a nagyon komo-
lyan vett kevesek közül tán ő jutott a legmesszebb-
re a nemzetközi pályán is. 

Szeretettel visszagondolva huszonéves pá-
lyakezdőként zordnak és kínzóan maximalistának 
látott professzorunk tekintélyére, a legelső egyete-
mi óránk emléke tör elő. Középkori forrásolvasási 
gyakorlatra zsúfolódtunk össze. Sokan éppen csak a 
középiskolából jöttek. Néhányan az idősebbek kö-
zül már valamelyik múzeumban dolgoztak segéd-
munkatársi szinteken. Marosi tanár úr fénymásolt 
szövegeket rakott elénk, amelyek valamely magyar 
középkori emlék megértését, korabeli iratok révén 
megkísérelt megismerését szolgálták. Ám a publi-
kációk egy része volt csak középkori rontott és vul-
garizált latin. Másik részük viszonylag friss szakmai 
szöveg, veretes tanulmány, csak éppen románul, 
szlovákul vagy lengyelül. Elképedtünk. Lefagytunk. 
De hát, tanár úr, közülünk senki nem tud lengyelül 
vagy szlovákul – mondtuk megsemmisülve. 

Semmi gond, mondta halk és gyors szavakkal, a 
következő órára majd már mindenkinek tudnia kell! 
Ravaszul mosolygott, és kiviharzott a teremből. 

Bennem ez a kicsit félrecsapott fejű mosoly ma-
rad meg róla örökre. Isten önnel, Tanár úr! 

Bojár Iván András
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mindent elért, amit 
művészettörténészként 
Magyarországon elérni 

érdemes volt és lehetett
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„Egy nap kb. harmincszor nyitom és csukom az ab-
lakokat” – keseregte egyikük. „Tavasszal többször 
arra ébredtünk, hogy áll a füst a szobában. Egész 
nyáron légkondit kellett használnunk. Hűvösebb 
időben is” – bosszankodta egy másik kommentelő.

„A füst miatt a lakáseladás is nehezebb – így a 
harmadik. – Hiába szép a kilátás az erkélyről, ha 
közben a vevő megfullad a füsttől.”

Az egészet a Telepy utca 4. szám alatti mun-
kásszálló kazánja okozza. Torzsa Sándor, a körzet 
önkormányzati képviselője elmagyarázta: mivel a 
kazánt nemcsak fűtésre használják, hanem vízme-
legítésre is, egész évben folyamatosan működik.

„A pelletkazánt fűthetik fával, ez a drágább, és 
kukoricacsuhéval. Utóbbi viszont borzalmas, szú-
rós füsttel jár.” A Kishercegnek rá kellett keresnie, 
mi az a pelletkazán. A „faelgázosítás” szó igen rossz 
asszociációkat ébresztett benne, hiába működik a 
szerkezet kukoricacsuhéval is. 

A környékbeliek (Haller, Telepy, Gát, Balázs 
Béla, Sobieski utca), majd 2019 után az önkor-
mányzat is többször jelezte a Pest Megyei Kor-
mányhivatalnak a dolgot.

A kormányhivatal 2018-ban megállapította: 
a füstöt a rövid kémény okozza, és felszólította a 
munkásszálló üzemeltetőjét, toldja meg egy lépés-
sel. Ami nem oldotta meg a problémát. A vállalkozó 

azzal védekezik, a füst nem fantáziaszülemény, de 
nem bizonyítható, hogy tőle jön.

„A megyei kormányhivatal túl messze van. 
Nincs valós rálátása egy ennyire helyi ügyre” – ma-
gyarázta tovább Torzsa Sándor.

Gondolhatnánk, erre van az önkormányzat. 
Amelynek viszont folyamatosan szalámizza a jog-
köreit a kormány. A kormányhivatal végül 2020 
őszén a százas nagyságrendű bejelentésáradat után 
elvégzett egy emissziós mérést. Amiből kiderült, 
nincs itt semmi szagolnivaló. (Ami igaz, ha épp 
akkor fával és nem kukoricacsuhéval fűtöttek.) Az 
önkormányzat fellebbezett, mire 2021 tavaszán a 
kormányhivatal ismét kiküldte a Környezetvédel-
mi Hatóságot. Ám akkor pont elromlott a kazán.  
A tavaszi vizsgálat után a kormányhivatal azt írta az 
önkormányzatnak, októberben újra megpróbálják 
az emissziós mérést, és lehet, hogy a kazán működ-
tetője átáll a földgáz alapú fűtésre.

Jött a nyár. Hőhullám hőhullámot követett.  
A füstnek nagyon melege volt, így bement hűsölni 
a környék gangos bérházaiba.

„Szerettem volna saját szememmel látni a hely-
zetet” – mesélte Torzsa Sándor. „Valódi köhögő-
rohamot kaptam a gangokra beszorult, fullasztó 
füsttől.”

A helyzet súlyosságát látva a nyár utolsó önkor-
mányzati testületi ülésén úgy döntöttek, a kerületi 
jegyző soron kívüli hatósági vizsgálatot kér a kor-
mányhivataltól, amely szerint a jegyző saját hatás-
körben birtokháborítás címén vizsgálatot rendel-
het el. Ami nem egészen igaz. A jegyző csak a lakók 
kérésére indíthat ilyen vizsgálatot. Ez viszont pe-
reskedéshez vezet, aminek a költségeit a társashá-
zaknak kéne állniuk. Amit nem mindenki engedhet 
meg magának. Ennek ellenére Torzsa Sándor ezt a 
lehetőséget is fel fogja vetni a szeptember elejére 
tervezett lakossági fórumon.

Amúgy az inkriminált kazán engedélye 2022 
februárjában lejár. Akkor az üzemeltető lecserél-
heti egy minden értelemben környezetbarátabbra. 
Ezt már csak saját nyugalma érdekében is érdemes 
lenne megtennie. 

A Kisherceg, miután az emissziós mérést is 
megkereste, inkább továbbállt a füstből. Ő megte-
hette. Szemben a Telepy utca körüli lakókkal – ők 
tovább szívnak.

KAZÁN SZENNYEZ A TELEPY UTCÁBÓL 

A FÜSTÖS BOLYGÓ

A következő bolygón a Haller utca körüli ablaknyitogatók éltek.  
A Kisherceg ámultan nézte, ahogy a lakók szellőztetnek,  

majd a betóduló füst miatt rögtön be is csukják az ablakokat. A korral lépést 
tartó Kisherceg vérbeli 21. századi gyerekként a miértről  

a Füstmentes Haller utcáért Facebook-csoportban kérdezte őket. 

Juhász Tamás
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Jelenleg száznyolcvanan dolgoznak a 
társaságnál, ebből ötvenen megválto-
zott munkaképességűek. A tervek sze-
rint az év végére még tíz fővel növelik a 
létszámot. 

A Feszofe Nonprofit Kft.-nek je-
lenleg három fő ágazata van: a textil- a 
csomagoló- és a közterületi – vázolta az 
ügyvezető.

A textilágazatuk varrodájában dol-
gozó munkavállalók jelentős része siket 
és nagyothalló. Ők varrták például a jár-
vány alatt a szájmaszkokat. Az ágazat 
rendszeres beszállítója nagynevű tár-
saságoknak: megrendelőik között van 
a Zwack Unicum Zrt. és az InterConti-
nental hotel is. 

A csomagolóágazatban ételízesítőket, 
táplálékkiegészítőket és vitaminokat cso-
magolnak kis dobozokba. Munkájukat 
többek között folyadékelosztó és tablet-
taszámoló berendezés is segíti. 

A közterületi ágazat feladata a fővá-
rosi önkormányzat cégeivel együtt a Fe-
rencváros közterületeinek tisztítása, az 
utcabútorok karbantartása, a közparkok 
működtetése, felügyelete. Ha egy játszó-
téren elromlik a vízcsap, ők javítják meg, 
és takarítógép is járja az utcákat. 

A három ágazat közül a közterületi 
foglalkoztatja a legtöbb munkaválla-
lót. A Ferencváros közterületein közel 
hatvan utcai takarító dolgozik, akiket a 
húszfős parkgondnokság támogat. A sze-

métládák és parkok takarítása hétköz-
nap a délelőtti órákban történik, utána a  
parkgondnokok felügyelik a területet. 

A közterületi ágazat gondozza a Fe-
rencváros zöld felületeit is. A kft. állo-
mánya idén hat fűkaszással bővült, akik 
a József Attila-lakótelep és a MÁV-Aszó-
di telep gyepterületeit gondozzák. 

Fontos megjegyezni – hangsúlyoz-
ta Márton József –, hogy a közterületek 
tisztán tartása nem csupán önkormány-
zati feladat. A tulajdonosoknak az ingat-
lanuk előtt lévő járdát és az úttest felé 
eső zöld sávot is gondozniuk kellene.  
A többség csak a téli hótakarításról tud, pe-
dig a tisztítási feladat év közben is fennáll.  
A szemét ellen tenni közös ügy – emelte 
ki. Ha valaki illegálisan lerakott hulladé-
kot lát az utcán, arról közvetlenül beje-
lentést tehet a feszofe@feszofe.hu címen.

Láng Judit

TOVÁBB BŐVÜL A FESZOFE

TAKARÍTANAK, 
CSOMAGOLNAK, 

VARRNAK

2021 mindenkire terheket rótt a járvány miatt, de a Feszofe 
elmúlt éve különösen nehéz volt a szervezet átalakulása 

miatt – mondta a 9 magazinnak Márton József, a megváltozott 
munkaképességűeket is foglalkoztató Feszofe Ferencvárosi 

Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. új ügyvezetője. 

HŰTLEN KEZELÉS MIATT 
NYOMOZNAK A FESZOFE 

KORÁBBI VEZETŐJE ELLEN

Az önkormányzat vezetése 2020 nya-
rán bocsátotta el a volt vezetőt, és fel-
jelentést tett ellene jelentős vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.  
A nyomozás 2020 novemberében in-
dult, és jelenleg is tart. Megalapozott a 
gyanú ugyanis, hogy 32 millió 50 ezer 
forint kárt okozott az előző városveze-
tési ciklusban, 2014 és 2018 között. Az 
önkormányzattal kötött közszolgálta-
tási szerződés ellenére rendszeresen 
külsős cégekkel (alvállalkozókkal) vé-
geztetett el olyan munkákat, amelye-
ket a Feszofe a saját személyi és esz-
közállományával is elvégezhetett volna.  
A meghívásos pályázatokra éveken át 
ugyanazt a három céget kérték fel te-
reprendezési, hulladék- és sittelszállítá-
si, valamint lomtalanítási feladatokra. 
Ezeknek a cégeknek a Feszoféval ellen-
tétben nem volt meg a feladatok elvég-
zésére alkalmas személyi állományuk 
és eszközparkjuk, így alvállalkozóknak 
adták tovább a munkát. A cégek között 
ráadásul személyi összefonódás is volt. 
A bevett eljárást az sem akasztotta meg, 
hogy az egyik cég úgy is adott be aján-
latot, hogy hivatalosan már nem is lé-
tezett. 2018-ban pedig három ajánlat-
ból kettőt ugyanaz a cég adott be, ezt is 
érvénytelennek kellett volna tekinteni.

Az eljárás egyelőre tart, ezért to-
vábbi információval a rendőrség nem 
szolgál.
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A Ferencváros – néhány más sűrűn beépített belső kerülettel együtt – fokozottan 
ki van téve a klímaváltozás következményeinek, az úgynevezett hőszigethatás ál-
tal leginkább érintett fővárosi területek közé tartozik: a hely fekvéséhez, eredeti 
természeti adottságaihoz képest jóval magasabb hőmérsékletű „buborék” alakul ki 
benne. A pár fokkal, vagy nyáron akár 5-10 fokkal is melegebb környezet mindenki-
nek megterhelő, különösen az itt élő időseknek, csecsemőknek, kisgyermekeknek és 
betegeknek. A sűrűn beépített utcákban és nagy lakótelepeken még inkább tapasz-
talható a hőszigethatás, ha nincsenek párásabb levegőt, árnyékot adó fák – mondta 
Könczey.

KÉSZÜL A FERENCVÁROSI KLÍMASTRATÉGIA

KERÜLETI HŐHATÁS

Meglepően hangozhat, de a globális klímaváltozási 
folyamatok ellen lokálisan lehet igazán hatékonyan fellépni 
– ezt Könczey Réka biológus, ökológus, környezetvédelmi 

szakértő, a kerület készülő klímastratégiájának 
egyik szerzője mondta a 9 magazinnak. 

Lokálisan a globális 
folyamatok ellen

A klímaváltozás globális jelenség, mégis 
lokálisan, akár egészen kicsiny terüle-
tekre koncentrálva lehet a hatásai ellen 
igazán hatékonyan küzdeni – állítja a 
szakértő. Ha azt mondanánk, hogy „egy 
kerület csak egy kis pont a Földhöz ké-
pest”, akkor ezzel a „mi úgysem tehetünk 
semmit” érzést erősítenénk, ami a legna-
gyobb akadálya a hatékony fellépésnek. 

A stratégia, mint minden klímastra-
tégia, három részcélt tűz ki: a felmele-
gedést okozó szennyező anyagok meny-
nyiségének csökkentését, az adaptáció 
módszereinek kidolgozását, vagyis a 
már visszafordíthatatlan, velünk mara-
dó éghajlati változásokhoz való alkal-
mazkodást, és az itt élők és dolgozók 
szemléletének alakítását. Könczey az 
utóbbit tartja a legfontosabbnak: nem 
történik változás, ha az emberek érzése-
itől, szándékaitól eltekintünk – mondja. 
„Határozottan tiltakozom az ellen, hogy 
az egyént kis pontnak tekintsük – ellen-
kezőleg, a mindenkiben megszülető tu-
dás, gyakorlottság és akarat a megoldás 
kulcsa. Enélkül nem lehet csökkenteni 
az üvegházgázok kibocsátását – 2030-ig 
legalább 40 százalékkal –, és nem lehet 
alkalmazkodni sem.” 

Mindenkinek  meg kell 
tudnia, hogy ő mit tehet

A helyzetelemzés lehetőségei alapján 
is várható, hogy a 2030-ig tervező klí-
mastratégiában a három részfeladat 
közül a szemléletformálásra kerül a 
legnagyobb hangsúly, hogy kialakuljon 
a „helyi klímaöntudat”. Az emberek, 
cégek, vezetők, köztestületek legyenek 
tudatában annak, mit jelent a klímavál-
tozás helyben, és mik a teendőik a javu-
lás érdekében. Beszéljenek arról, hogy 
milyen állapotokat szeretnének elérni 
10-15 év múlva.

A klímastratégia tervezéséhez 2019-
ben elvégzett és most újonnan elindított 
felmérés, a klímaszakértőkkel tartott fó-
rumok, a stratégiai célok megvitatása 
is azt szolgálja, hogy a legkülönbözőbb 
helyzetű, iskolázottságú, jövedelmű, 
életkorú ferencvárosiak számára egya-
ránt megjelenjen ez a téma, és minden-
ki megismerje a legfontosabb tényeket. 
Ennek hatására pedig megfogalmaz-
hassák maguknak, hogy a saját környe-
zetükben mit tesznek és még mit tehet-
nének a klímaváltozás feltartóztatásáért, 
helyi hatásainak kivédéséért.
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Minden ferencvárosinak tudnia kell: 
ha elégeti a szemetet vagy nem kapcsol 
ki egy éppen nem használt készüléket, 
azzal növeli az üvegházhatást és a le-
vegő szennyezettségét, ami még jobban 
rontja az életminőségünket és esélyün-
ket a klímaváltozással való megküzdés-
re. A hátrányosabb helyzetű családokat 
is tudáshoz és gyakorlathoz kell juttat-
ni – húzta alá a klímaszakértő –, mert 
éppen azok tudnak a legkevesebbet a 
klímaváltozás negatív hatásairól, akiket 
ezek a leginkább sújtanak.

Az elvégzett helyzetelemzésből ki-
derült, hogy a kerületben az üvegház-
gáz-kibocsátásért leginkább az épüle-
tek, a hőszigeteletlen házak a felelősek 
– mondta Könczey, aki szerint rengeteg 
helyen úgynevezett „mélyfelújításra” 
lenne szükség, ami rengeteg pénzbe 
kerül.

A cégekre a vevők 
gyakorolhatnak nyomást

A kerület nagy gazdasági szereplői közül 
örvendetesen sok az olyan, amelynek 
külföldi anyacégénél teljesen természe-
tes a klímatudatosság, és ezt egy részük 
hozza magával a kerületbe is – hangsú-
lyozta Könczey. Erről a Klímaplatfor-
mon, a kerület gazdasági, szakmai és 
civil szervezeteinek egyeztető fórumán 
számoltak be korábban, s kezdték egy-
más között cserélni a náluk bevált el-
járásokat. Más befektetői és vállalkozói 
csoportokkal kapcsolatban Könczey a 
klasszikus mondást idézte: „a konfliktus 
az élet része, de a háború elkerülhető”. 
Vannak olyan szereplők, akik mindaddig 
nem akarják érteni, hogy immár nekik is 
közvetlen érdekük és dolguk a klímavé-
delem, amíg csak ezt a társadalmi, piaci, 
helyi partnereik el  nem várják tőlük.  
A kibocsátáscsökkentésnek az energe-
tikai korszerűsítés mellett forgalom-
csökkentéssel, akár a robbanómotorral 
szerelt céges járműflották méretének 
csökkentésével is kell járnia. A szakértő 
szerint az eredmény eléréséhez elen-
gedhetetlen „a helyi emberek megfogal-
mazott akarata”, vagyis nyomásgyakorló 
képessége.

A növények és a 
vizek segítenek

Az időjárásban és a Duna vízjárásában 
is egyre szélsőségesebb és egyre gya-
koribb ingadozások várhatók. A vízügyi 
felmérések szerint árvízveszély nincs a 
területen, de egy-két rövid szakaszon 

AKIK A STRATÉGIÁT KIDOLGOZZÁK

A Ferencváros klímastratégiáját a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Ferenc-
városi Önkormányzat közösen készíti a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 Otthon, város, 
Ferencváros – közös klímastratégia-tervezés című pályázat keretében. 

NEM HALOGATHATUNK

„Szembe kell néznünk azzal, hogy minden egyes elhalasztott év, minden tizednyi 
Celsius-fok számít, és minden döntésünk befolyással van a természet és az emberi-
ség jövőjére” – áll a több ezer szakértő bevonásával működő Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület (IPCC) legfrissebb, augusztus 9-én bemutatott jelentésében.

Az emberi tevékenység okozta klímaváltozás következményei Európában is 
megjelentek: árvizek, erdőtüzek, kiszáradó tavak, hőséghullámok. A dokumen-
tum figyelmeztet: ha világszerte nem gyorsítjuk fel a klímavédelmi intézkedéseket, 
a felmelegedés átlépheti a Párizsi éghajlatvédelmi egyezményben vállalt 1,5 °C-os 
limitet, ami visszafordíthatatlan globális folyamatokat és súlyos katasztrófákat fog 
előidézni.

Magyarországon fontos feladat abbahagyni a kiszáradó területek lecsapolását és 
megőrizni a vizes élőhelyeket, mert ezek segítenek a klímaváltozás kihívásaihoz való 
alkalmazkodásában – mondta a jelentésre reagálva Dedák Dalma, a WWF Magyar-
ország környezetpolitikai szakértője. „A felmelegedés miatt a földeken természetes 
módon megjelenő vízre értékes erőforrásként kell tekinteni, mivel a víz lehet Ma-
gyarország klímaváltozást mérséklő csodafegyvere” – szögezte le.

A CO2-kibocsátás változása szektoronként 
a 9. kerületben 2015 és 2019 között
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A kérdőíves kutatást a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával együttműködve,  
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 „Otthon, város, Ferencváros – közös klíma stratégia-  
tervezés” című pályázat keretében valósítja meg.

Ferencváros Önkormányzata hatékonyan kíván 
alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, amihez  

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

ZOLDFERENCVAROS.HU/HIREK/

Találkozzunk! A kerületi klímastratégiáról személyes 
konzultációt is folytatunk az alábbi rendezvényeken:

KISERDŐFeszt, 2021. szeptember 5. 
Autómentes nap, 2021. szeptember 19. 

További részletek a programok kapcsán 
a zoldferencvaros.hu oldalon. 

A KLÍMAVÁLTOZÁS 
MÁR A KERÜLETBEN 
IS ÉRZÉKELHETŐ. 

– a soroksári ágban – már a közeli jövőben szükség lesz kisebb töltésmagasításra.  
A Duna a klímaalkalmazkodásban segítségünkre lesz: a hőhullámok alkalmával fon-
tos átszellőzési csatornaként működik, a párolgásának és a parti növényeknek kö-
szönhetően pedig egészségesebb, hűvösebb mikroklíma alakul ki a környezetében, 
mint a parttól távolabb.

A növényeknek – hűtő és felüdítő hatásukkal, árnyékukkal és az üvegházgázok 
megkötésével – általánosságban is nagy szerepük van az alkalmazkodásban – mond-
ta Könczey. A stratégia megvalósításának egyik fontos feladata lesz ezért a növénye-
sítés, mégpedig  strapabíró, alacsony karbantartási és öntözési igényű zöldfelületek 

létrehozásával. A zöldfelületeket akár a 
kétszeresükre is meg kellene növelni a 
kerületben. A klímaszakértő kiemelte 
és helyeselte az egész Budapesten ér-
vényesülő újszerű, megengedő maga-
tartást az ideiglenes zöldfelületekkel, a 
természetesen gyomosodó grundokkal, 
üres építési telkekkel, beépítetlen köz-
területekkel szemben. Szerinte minden 
négyzetméter, amely legalább évente, 
vagy akár csak egyetlen év néhány hó-
napján át lélegzik, párologtat, hozzájárul 
a város, a kerület hűtéséhez. Nem szól-
va a szálló por megkötéséről: a poros, 
szennyezett levegő megsokszorozza a 
hőhullámok káros egészségi hatásait.

A kilencedik kerület klímastraté-
giája egyeztetési anyagként készen áll; 
összeállítói a nyár végi és őszi kerüle-
ti rendezvényeken bemutatják, hogy a 
kerületiek véleményét figyelembe ve-
hessék a részcélok és feladatok végle-
gesítésében. A véleményeket online is 
várják a tervezők, a https://zoldferencva-
ros.hu/2021/03/23/most-one-a-szo-toltse-
ki-kerdoivunket címen. Ezek összegzése 
után, októberre várható, hogy a képvi-
selő-testület elfogadja a Ferencváros klí-
mastratégiáját.
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COL LEGNO ÉS A BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA KONCERTJE 

BIG BAND A VÍZISZÍNPADON 

Ültem egy nyári napon a Dunánál, ott, ahol a folyó a Belső-
Ferencvárost mossa, a Nehru parti sakkasztalok egyikénél. 

Kellemes időben sakkozni szoktam itt fejben, egyedül, de most 
nem ment: meghívást kaptam egy dunai bigband-koncertre. 

Col Legno magyar zeneszerző, aki annak 
idején, röviddel megismerkedésünk után 
Az egyetlen hajléktalan című operájának 
bemutatójára hívott, több szállal is kötő-
dik a Ferencvároshoz: a  Zeneakadémia 
Köztelek utcai jazztanszékén vett órákat, 
és sikeresen felvételizett a Modern Art 
Orchestra (MAO) Mátyás utcai zeneszer-
zői akadémiájára, ahol a mesterkurzust 
záró nyilvános koncerten egy Ravel-mű 
általa big bandre hangszerelt változatát 
játszotta a MAO. 

Július utolsó hétvégéjén Pakson a 
Budapest Jazz Orchestra adta elő a szer-
ző ugyancsak big bandre írt saját művét,  
A Duna címűt. Col Legno a folyó szerel-
mese, és szerinte a Magyarországon vé-
gigvonuló Dunáról minden magyarnak 
van valami személyes élménye. 

A bemutató előtt Kollmann Gábor, a 
több mint húsz éve alakult Budapest Jazz 
Orchestra vezetője készségesen válaszolt 
kérdéseimre, pedig bevallottam, nem sű-
rűn fordul elő velem, hogy zenéről írok. 

A zenekar, mondta, amely többször 
és többféle formációban is fel szokott 
lépni a Ráday utcai IF Jazz Café közön-

sége előtt, ezen a nyáron a járvány miatt 
többször elhalasztott nyilvános lemez-
felvételre is sort tudott végre keríteni – 
reméli, a jazzrajongók örömére. 

Col Legno A Duna című szerzemé-
nye, amelyet kifejezetten a tizenhét tagú 
nagyzenekarra írt, annyira megtetszett a 
zenekarnak, mesélte Kollmann, hogy 
ennek nyomán évek óta tartó munka-
kapcsolatuk alakult ki a zeneszerzővel. 
Jónak tartották a témaválasztást, kihívás 
volt számukra, hogy a Duna mentére le-
hetett tervezni a bemutatókat, a folyóról 
szóló képek és videók vetítésével színe-
sített produkciót, amelynek tételeit rövid 
narrációval vezetik fel.

A koncertet a Dunán horgonyzó ha-
jón kialakított színpadon tartották meg. 
A több száz fős közönség a sétány és a 
folyó közötti lépcsőkön foglalt helyet. Az 
első szám stílszerűen a vízparti padokról 
szólt, mert, ahogy a narrátor mondta, a 
Duna partján leülni jó. A második Viseg-
rádról, a királyi városról emlékezett meg. 
A harmadik, a Jégtörő hajó alatt talált iga-
zán egymásra a zenekar és a közönség, 
amely ekkor és a további öt szám után 
is már vastapssal honorálta a zenészeket.  
A dunai állatok, Esztergom, Szent Ta-
más, a legmegnyugtatóbb hely, Szob, a 
komáromi csaták és a Római Birodalom 
védvonalául szolgáló Duna ihlette ré-
szek alatt a zenekar tagjai rendre kitűnő 
hangszerszólókkal és remek összjátékkal 
szórakoztatták a közönséget, végül világ-
hírű jazzslágerekkel zárták az estét. 

A koncert után vagyok. Ismét ked-
venc asztalomnál ülök a Nehru parton. 
A Duna felejthetetlen élmény volt, most 
ezért nem tudok sakkozni. Kívánom: 
másnak is mindennapos élménye legyen 
a zene. A jó zene.

Száraz Sándor

a zenekar tagjai 
rendre kitűnő 

hangszerszólókkal és 
remek összjátékkal 

szórakoztatták 
a közönséget
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LUGOSI LUGO LÁSZLÓ (1953–2021) 

ELMENT AZ ELMÚLÁS 
KRÓNIKÁSA 

2021. AUGUSZTUS – SZEPTEMBER



GYÁSZ 29

2021. AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

„A fényképezés játék az idővel.” Lugosi Lugo László 
1985 óta minden nap játszott az idővel, járta a várost, 
fotózott, így védte meg Budapestet az elmúlástól. 
Életműve mutatja, játszani lehet az idővel, de le-
győzni nem lehet. A fényképész a pillanatba sűríti az 
örökkévalóságot, de ezzel csak az épületek történeteit 
szabadítja ki a fogságból és épít hidat az utókornak, 
önmaga mulandósága nem írható fölül: július 18-án, 
68 évesen meghalt. 

Lugosi Lugo László és a városkép remekül műkö-
dő párost alkotnak – mondta róla pályatársa, Eifert 
János egy kiállításának megnyitóján. A Ferencvárosra 
ez különösen igaz, a kerület önkéntes fotókróniká-
sa volt, és ez a bensőséges viszony a 2019-es Rejtett 
Ferencváros kötetben érte el a katarzist. Ez még akkor 
is igaz, ha művészetének egyszerűsége, visszafogott-
sága és közvetlensége pont az ellentéte a katartikus-
ságnak. Képei precízek, a technikák ismeretének bi-
zonyítékai, és mégis hihetetlenül érzékenyek, már-
már érzékiek. 

Fegyelmezett művész volt, „a fénykép az agyban 
születik” – írta. Egyszer úgy fogalmazott: „az épí-
tészeti fényképezés funkcionálisan arra való, hogy 
megmutassa, milyen ügyes az építész, aki az épületet 
tervezte. Milyen ügyes a befektető, aki a pénzt adja 
hozzá. És az építészeti vállalkozások is milyen ügye-

sek, hiszen fel tudnak építeni mindenféle formájú 
épületeket.” Komolyan azt állította, hogy fényképész-
ként mások munkájának bemutatása a feladata. S 
bár valóban elsősorban épületeket, műalkotásokat 
és művészeket fotózott – gyakran megbízás nélkül, 
mint egy amatőr a saját örömére –, a képei hango-
san meghazudtolják: Lugosi Lugo fotói önmagukban 
óriási műalkotások, a fegyelmezetten megörökített 
témák valójában egész másról szólnak. Elsősorban az 
elmúlásról. Az elmúlás szépségéről. 

Pályatársaihoz hasonlóan szeretett nagylátószög-
ben fotózni. Annak ellenére szeretett, hogy tudta, az 
ilyen objektív eltorzítja az arányokat. „Hatásvadász 
megoldás” – mondta ki az egyértelmű ítéletet, de 
munkái ebben az esetben is rácáfolnak a teóriájára. 
És nemcsak azért, mert kimagasló technikai tudá-
sának köszönhetően nem „ferdültek” el a vonalak. 
Hanem elsősorban azért, mert az általa precízen al-
kalmazott technikák soha nem nyomták el a monda-
nivalót.  

Felismerte a szépséget. Ferencvárosi képeinek 
jelentős része a kerület lakói számára is újdonságot 
jelent, mert bár naponta elmegyünk egy-egy épület 
előtt, benyitunk egy kapun, elolvasunk egy feliratot – 
nekünk mindezek egyszerű tárgyak. Beszélni Lugosi 
Lugo képein kezdenek. Fo
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 A fegyelmezetten 
megörökített témák 
valójában egész másról 
szólnak. Elsősorban 
az elmúlásról. 
Az elmúlás 
szépségéről. 
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JANCSÓ 100 

A KULTURÁLIS 
CENTENÁRIUMOK 
MINEMŰSÉGÉNEK 

KÉRDÉSÉHEZ

Régebben volt a Tarr Béla filmgyári irodájában egy bekeretezett 
fekete-fehér fénykép a falon: Bartók Béla hajol ki egy hajókorlá-
ton, haját borzolja az atlanti szél, távozóban Amerikába. A kép 
jelentése egyértelmű: ez az [meg nem jeleníthető jelzős szerkezet] 
ország nem tud mit kezdeni a kultúrhéroszaival. Amikor az eg-
regio Maestro századik születésnapját övező állami űrt, hiányt és 
zavart szemlézem, ez a kép jut eszembe; természetesen. 

Jancsó Miklós 1921. szeptember 27-én született Vácott, és 
nyolcadik éve nincs velünk. 

Hogy mi Jancsó a magyar filmnek és mi az ő filmje a magyar 
kultúrának, azt az adott terjedelmi keretek között nyilván nem 
tudjuk megbeszélni, fogadjuk el puszira, hogy ő a magyar film 
Bartók Bélája. A filmművész, aki úgy teremtett új világminősé-
get, hogy „nem a fejlettebb kultúrák zeneszámait” (Ady) kopí-
rozta. „Te voltál az iskola, te voltál a stílus” – mondta róla Tarr 
a temetésen. Az 1965-ben forgatott Szegénylegények „nem 56-ról 
szól”, mondta az egregio Maestro a hajdani Népszabadságnak, ezzel 
is biztosítva a közönséget – a kor újságolvasási szokásaira ráerő-
sítve –, hogy igen, a Szegénylegények 56-ról, a kádári megtorlásról 
szól. 

Jancsó klasszikus korszakában szinte hiánytalanul feldol-
gozta, megkoreografálta a hungarotörténelmet; táncos, népi 
elemeket vegyített urbániróniával, hatalomismerettel, Mada-
rassal, Cserhalmival, Daniel Olbrychskival. Meztelen nővel, he-
gedűvel, fehér lóval. Törőcsikkel és piros helikopterrel a forra-
dalmat áhító Elektrában, összesen huszonhét hosszúsnittel a Még 
kér a népben. A rendszerváltás utáni mozigonzói („Kapa-Pepe fil-
mek”) is igencsak azsúrban voltak a Zeitgeisttel. A mai rezsim 
nem érdeklődik a kultúra iránt, amennyiben kritikát kap(ott), 
Esterházy leszarva, Konrád említetlenül, Miki bácsi betolva a 
spájzba, a stelázsi mögé. Hogy a minielnök, a „kis sértett járja be 
Európát” (és egyéb földrészeket), fölpipiskedik, hogy beleharap-
jon Jancsó Miklós bokájába, mulatságos kép is lehetne, ha nem 
volna olyan ásítóan unalmas és piti. Csak annyit remélek, hogy a 
Jancsó 100 emlékbélyeget kitaláló postatiszt elkerülheti a derest!

vba

Ismered azt a viccet, amikor a háziorvost, 
a szoftverfejlesztőt, a péket és az 

iskolaigazgatót két napra összezárják 
a Ferencvárosban, veled?

Ferencvárosi
közösségi hackathon

Ez nem 

vicc!

Segítünk összeállítani a 
legerősebb csapatokat ahhoz,

hogy egy helyi ötletből 
megvalósítható terv legyen,

sőt a legjobbak 
továbbjuthatnak a novemberi 
Élő Adás közösségiadomány-

gyűjtő estünkre, amit 
idén hetedik alkalommal 

rendezünk meg.

A hetedik te magad 
légy! Jelentkezz 
Ferencváros első 
közösségi hackathonjára, 
ahol számodra is fontos 
kerületi ügyekre keresünk 
együtt megoldásokat!

További részletek a Ferencvárosi
Közösségi Hackathon 
Facebook-esemény oldalán.

Ha többet szeretnél tudni, gyere el a 
KISERDŐfesztre (Határ úti Kiserdő)!

„48 óra Ferencvárosért! - játsszunk 
együtt hackathont egy fenntarthatóbb 

kerületért!” címmel rendezünk előkészítő 
beszélgetéstvasárnap, 14-15 óra között.

JELENTKEZÉSI határidő
az októberi eseményre

Ha kérdésed van, keresd Oláh Roland 
koordinátort a ferencvarosi.ka@gmail.com
címen vagy a 0630 995 2292-es
telefonszámon.

FB
esemény

5
Szeptember

24
Szeptember
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Helyet kap benne a legelső magyar 
mozgókép, az 1901-es A tánczot meg-
előző időszak a laterna magicával, a 18. 
századi vászonképekkel történetet me-
sélő „képmutogatók”, az optikai játékok 
vagy a valaha a pesti kávémérésekben 
látható „fátyolképek” ugyanúgy, mint 
kivetítőkön a huszadik század második 
felének híres filmjelenetei. 

A kiállítás részletesen – néhol túl 
részletesen is – kitér a mozi arany-
korára, a hollywoodi magyar alkotók 
életútjára, a hangosfilm, a háború utáni 
évek, a Balázs Béla Stúdió és – egy öt-

letesen kialakított teremben – a cenzú-
rázott filmek történetére, ahol középen, 
mintegy átlátszó (üveg)ládába zárva pe-
regnek végtelenítve a sokáig betiltott  
A tanú filmkockái. 

A film, a magyar mozi leginkább tör-
ténelem és adatok sora – ezt az érzést 
erősíti bennünk a falakon körbefutó 
információs sáv, amelyen mint filmtör-
téneti idővonalon követhetjük nyomon 
az 1901 és 2020 között Magyarországon 
készült játékfilmeket. A művek az adott 
korszakba helyezve kapnak társada-
lompolitikai és gazdasági kontextust, 

jól érzékeltetve, milyen bel- és külpo-
litikai hatások, gazdasági és technikai 
változások vagy újítások állnak mögöt-
tük. Nem lehet megfeledkezni így arról 
sem, hogy a filmekkel összefüggésben a 
velük szorosan egybefonódó más mű-
vészeti ágakról – ezek közül most csak 
a magyar plakátművészetet emeljük ki 
– vagy az egykori filmszínházakról is 
érdemes beszélnünk. 

E koncepció kiválóan alkalmas 
arra, hogy a magyar film százhúsz évét 
egyetlen kiállításon belül pontosan és 
tényszerűen bemutassa, ha a magyar 

KIÁLLÍTÁS A LUDWIG MÚZEUMBAN 

SZÁZHÚSZ ÉV, MAGYAR FILM

A november 14-ig a Ludwig Múzeumban látható Nagylátószög – 120 éves a 
magyar film című kiállítás elsőre leginkább méretével, a tizennégy teremben 

bemutatott gazdag dokumentumanyagával lepi meg a látogatót. 
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mozihoz elsősorban a kronológia felől 
közelítünk. Ez azonban nem mindig 
elegendő, mert így épp a személyesség 
vész el. Különösen, ha arra a kérdésre 
keressük a választ, vajon hogyan ragad-
ható meg a magyar film lényege. Vagy 
arra, hogyan viszonyulunk mi, nézők, 
ma a magyar mozihoz. Utóbbihoz el-
engedhetetlen, hogy ne csak sok apró – 
jobbára hasonló súllyal jelen lévő – fil-
mes adatot lássunk a nagy egész részei-
ként. Ennél jóval fontosabb, hogy a nagy 
rendezőegyéniségek – például Makk 
Károly, Huszárik Zoltán, Fábri Zoltán, 
Bacsó Péter, Mészáros Márta, Enyedi 
Ildikó s nem utolsósorban az idén száz 
éve született Jancsó Miklós – és más 
jeles alkotók kiemelt helyet kapjanak. 
Szerepük most csupán a felvillanó film-
kockák, díjak és néhol a személyes tár-
gyak (Enyedi Ildikó „üldögélős” ládája, 
Rajk László filmszobrai vagy Jankovics 
Marcell eredeti rajzai) révén körvonala-
zódik – életművük azonban nincs kon-
centráltan megjelenítve. Vélhetően épp 

a mindent megmutatás szétaprózott-
ságot eredményező  koncepciója okán, 
amely egy nem létező magyar filmmú-
zeum hiányát igyekszik pótolni.

Egyszerű, de jó megoldás ugyan-
akkor a színes film jelentőségére utaló 
film plakátszoba, ahol a váltakozó fé-
nyeknek köszönhetően fekete-fehérben 
és színesben is láthatjuk ugyanazokat a 
képeket. Látványos a nagyteremben ve-
tített régi és kortárs mozik egymásra fe-
lelő gesztusaiból építkező filmmontázs 
is, amelyet a leginkább akkor élvezhe-
tünk, ha a képek egymásutánisága mel-
lett felismerjük az eredeti képkocká-
kat. A filmekkel, a magyar filmmel való 
viszonyunk talán éppen itt kezdődik: 
beugrik egy kép, egy jelenet, amelyről 
sokan sokfélét, vagy épp hasonlót gon-
dolunk. A mozi történelem (is), de iga-
zi lényegét mégis azok a nagy alkotói 
adják, akikhez mi, nézők, a mozgókép 
révén kapcsolódni tudunk. Minden más 
többnyire lexikonadat.

Gáspár S. Anna
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RESTAURÁLT TEMPLOMABLAKOK 

TÍZ ANGYAL A MAGASBAN

Helyreállították az Üllői úti Örökimádás templom szentélyének 
festett, ólmozott díszüvegablakait, amelyek eredetileg a legendás 

üvegfestő, Róth Miksa műhelyében készültek.

Az 1908-ban felszentelt, Aigner Sándor 
tervei szerint neogótikus stílusban emelt 
templom üvegablakai a második világ-
háborúban részlegesen, majd 1956-ban 
teljesen elpusztultak. Helyükre 1959-

ben Pituk József erőteljes színvilágú, a 
kor stílusában készült munkái kerültek, 
a templom más részein pedig „ideigle-
nesen” egyszerű, sárga katedrálüveg-
gel helyettesítették a díszablakokat.

Az épület centenáriumához kapcso-
lódóan több mint két évtizede szakaszo-
san, pályázati pénzekből, állami és ön-
kormányzati támogatásokból, magán-
adományokból és jelenleg a katolikus 
egyház esztergom-budapesti érseksé-
gének anyagi támogatásával zajlanak a 
felújítások: megtiszították az Üllői úti 
homlokzatot, megerősítették a torony 
kőszerkezetét, padlófűtést építettek be, 
elvégezték a tetőfedő és a bádogosmun-
kákat, felújították az orgonát, elkészült 
egy nagy és tíz kisebb ólombetétes dí-
szüvegablak rekonstrukciója, a szentély-
ben pedig restaurálták a főoltárt és rész-
ben az eredeti díszítőfestést is, Kemény 
Marianne festőrestaurátor tervei alapján 
és a vezetésével.

Két magánszemély adományát és 
kormányzati támogatást használtak fel 

a központi helyen, az oltár felett látható 
Róth Miksa-féle ablakok helyreállításá-
hoz. Pontosabban az újraalkotásukhoz, 
hiszen a háborús és az 56-os pusztítá-
sok következtében az eredetiekről csak 

a tervrajzok és néhány fekete-fehér fo-
tográfia maradt fenn.

Fűri Judit üvegrestaurátor (aki már 
2010-ben is dolgozott itt a karzati, Szent 
Erzsébet miséje című ablakon) e doku-
mentumok alapján készítette el újra a 

műhelyében a tíz darab, egyenként 7,5 
méter magas ablak festett, ólombetétes 
üvegeit, amelyek körülbelül 4 méteres 
magasságban kezdődnek, így a beépítést 
már állványzatról végezték el. Az össze-
sen 35 négyzetméteres üvegfelület felső 
harmadának képein tíz angyal lebeg a 
szőnyegeket utánzó minták függőleges 
sora előtt.

A hatfős csapat február óta megállás 
nélkül, napi tíz órát dolgozott az ablako-
kon. A helyreállítást nehezítette, hogy – 

amint a fotók és a rajzok összevetéséből 
kiderült – Róth Miksa már eredetileg 
sem a tervrajzok alapján készítette el az 
ablakokat – valószínűleg túl sötétek vol-
tak a tervek szerint, kevés fényt kapott 
volna a szentély. Fűri Judit a végül elké-
szült ablakok helyreállítására törekedett.

A templom teljes felújítása még 
hosszú éveket vehet igénybe, de a hit-
élet folyamatos: a napközbeni szent-
ségimádást és a miséket a munkálatok 
idején is megtartják.

Rózsa Melinda
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Egy évvel ezelőtt a 9 magazin első szá-
mában rövid beszámolót közöltem a 
budapesti Koreai Filmfesztiválról, a lap 
megváltozott megjelenési dátuma (a hó-
nap vége helyett a hónap eleje) azonban 
most lehetőséget ad arra, hogy ajánljak 
néhány kiváló filmet a szomszédos Cor-
vin moziban készülő eseményből. Az 
Élősködők 2019-es világsikere okán adta 
magát egy Bong Joon-ho retrospektív a 
két évvel ezelőtti Koreai Filmfesztivá-
lon, most pedig a friss Oscar-díjas koreai 
színésznő, Youn Yuh-jung (Minari) szol-

gáltatja az apropót arra, hogy kapjunk 
egy csokornyi filmet az életművéből. 
Ezek közül különösen figyelemre mél-
tó a dél-koreai Aranypolgárnak számító  
A szobalány (1960) intrikameghajtású, 
végzetes szerelmi háromszögtörténe-
tének azonos című 2010-es remake-je, 
amelyben Youn alakítja a dúsgazdag csa-
lád veterán házvezetőnőjét. Ugyancsak 
kiemelésre érdemes a Beasts Clawing at 
Straws (2020) Guy Ritchie-filmeket idé-
ző, sokszereplős, idősík- és szemszög-
váltásokkal operáló, szellemes-csavaros 
bűnügyi mozija, amelyben Younnak 
egy aprócska mellékszerep jut a pénz-
zel teletömött táskát véletlenül megta-
láló szaunaalkalmazott édesanyjaként. 

Koreai barátaink az idei kiadásra re-
mekbe szabott gengszterfilmes váloga-
tást raktak össze az elmúlt tizenöt év 
terméséből. Időrendben az új koreai 
mozi klasszikusává nemesedő A Bitters-
weet Life (2005) nyitja a sort: ebben a 
szöuli maffia szigorú szabályok között 
élő, perfekcionista második emberének 
bicsaklik meg a keze, amikor megbízzák 
az ideiglenesen távol lévő keresztapa 
barátnőjének őrzésével. Kim Ji-woon 
direktor hallatlan stílusérzékkel leve-
zényelt, könyörtelen bosszúfilmjében 

még az is gondosan meg van kompo-
nálva, hogy milyen szögben fröccsen-
jen fel az agyvelő a fejbe lőtt áldozatok 
mögé bekészített fehér felületre (lásd 
a lehengerlő intenzitású, vérbarokkos 
finálét), a főszereplő Lee Byung-hun 
pedig hibátlanul hozza a lojális, ám 
igazságérzetében megsértett vérprofi 
végrehajtót. 

Nagyon tudom ajánlani Yoo Ha 
Gangnam Blues-át (2015) is, amelyben a 
tévésorozat-liebling Lee Min-ho aka-
rata ellenére kerül súlyos konfliktusba 
legjobb gyermekkori barátjával, aki egy 
ellenséges bűnbanda tagja lesz az 1970-
es évek elején, vagyis a szöuli Han folyó 
déli partján elterülő Gangnam negyed 
szélsebes modernizációja idején. Hol 
vagyunk még ekkor a Gangnam Style 
dőzsétől? E nagy ívű, szintúgy fantasz-
tikus kiállítású gengsztereposz többek 
közt éppen arról tudósít, hogyan vált 
kietlen pusztaságból felhőkarcolókban 
gazdag városrésszé a Gangnam negyed. 

A végére hagytam azt a művet, ame-
lyet személy szerint a 2010-es évek 
egyik legragyogóbb filmjének tartok. 
A New World (2013) a kortárs dél-koreai 
gengszterfilm csúcsteljesítménye, amely 
az egyik szöuli keresztapa halála utá-
ni hatalmi harcokról tudósít: az árulá-
sokkal és nagyszabású leszámolásokkal 
tarkított, brutális taktikai játék érdekes-
ségét az adja, hogy a rendőrség beépí-
tett embere épp az egyik várományos 
főgengszter jobbkeze. Park Hoon-jung 

rendező egyaránt koncentrál a karakte-
rekre és az akcióra, és mindezt tanítani 
való lendülettel teszi, ráadásul az ország 
legjobb férfi színészei személyesítik 
meg a három főszereplőt: az ízes koreai 
káromkodásban és tahóságban kitűnő 
főgengsztert Hwang Jung-min, a mes-
teri intrikusnak bizonyuló rendőrkapi-
tányt Choi Min-shik (a legendás Oldboy 
egykori címszereplője), a főgengszter 
ősrégi cimboráját, a téglát pedig A szoba-
lányban is látható Lee Jung-jae formálja 
meg.

14. KOREAI FILMFESZTIVÁL (2021. SZEPTEMBER 23–29.) 

SZOMSZÉDOLÁS 
A CORVIN MOZIBAN

A Koreai Kulturális Központ filmfesztiváljának 
idei kiadása az Oscar-díjas Youn Yuh-jungra és 

a veretes gengszterfilmekre koncentrál. 

remekbe szabott 
gengszterfilmes 

válogatást raktak 
össze az elmúlt tizenöt 

év terméséből

Teszár Dávid
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Imádom a füstös balkáni konyhát, ezen 
belül pedig kedvencem a parázson sült 
húsrudacska, és nekem szinte mindegy, 
hogyan szólítják: csevapnak, kebabnak, 
kebapnak, miccsnek – vagy éppen csó-
rékolbásznak, ahogy a székelyek. A hús-
fajták keverése persze nemzetenként vál-
tozik. A török eredetiben biztosan nincs 
disznóhús, ahogy a bosnyák verzióban 
se. Az igazán nagy spílerek állítják, hogy 
nemcsak a fűszerezésen múlik a siker, 
hanem a marha, a bárány (birka) és a 
disznó húsának helyes keverési arányán 
is. Aki fellapozza Danyi Zoltán zentai író 
Dögeltakarító című kiváló regényét, az a 
török, bosnyák, szerb és vajdasági cseva-
pok részletes elemzését kapja.

Be kell valljam, függő vagyok. Erre 
a covid miatti határlezárások után döb-
bentem rá, amikor először tapasztaltam 
magamon az elvonási tüneteket. Konk-

rétan izzadni és remegni kezdtem, mert 
se a szabadkai piacra nem tudtam elláto-
gatni egy kis szerb csevapért, se a Király-
hágó környéki kamionosbüfékhez némi 
román miccsért. Előbbihez kockára vá-
gott hagymát és ajvárt, utóbbihoz mus-
tárt vagy muzsdéjt illik enni egyébként. 

Az elmúlt hónapokban mindkét ver-
zió, a csevap és a miccs is nagyot ment 
a világsajtóban. Május elején azzal volt 
teli a média, hogy a romániai Botoșani 
legnagyobb temetőjében „egyesek olyan 
vidáman grilleztek, mintha a kedvenc 
kirándulóhelyüket látogatták volna meg.  

A nagy füstölésnek végül a rendőrség 
vetett véget, ki is osztottak huszonnégy 
bírságot (összesen 36 ezer lej értékben) 
a tűzgyújtási korlátozások megszegése 
miatt.” Igaz, a „halottak húsvétja” nevű 
görögkatolikus ünnepet tartották ép-
pen, amely arról szól, hogy az emberek 
kimennek a temetőbe, és a sírok között 
asztalt terítenek – számolt be a foter.ro.

Ha van ennél morbidabb hír, akkor az 
az, hogy a szerb elnök arról tudósította a 
közvéleményt (szintén májusban), hogy 
bizonyos bűnözői körök áldozataikat le-
darálták, és csevapot gyúrtak a húsukból. 
A témához kötelező szakirodalom a zse-

niális Ambrose Bierce és felejthetetlen 
novellája, az Ebolaj.

Szerencsére Erdélybe és a Vajdaság-
ba is sikerült ellátogatnom a nyáron, 
és így sikeresen abszolváltam előbb a 
miccs-, majd a csevap-túladagolást. Júni-
usban Kolozsvár, júliusban Kishegyes. Az 
ember szétkeni magát parázson készült 
húskészítményekkel, és azután azt hiszi, 
most hónapokig rendben lesz. De nem. 
Augusztus elején újra izzadni és remegni 
kezdtem, a lelkemet eladtam volna egy 
kis csevapért vagy miccsért. És mint egy 
alkoholista hajnalban a palackozott italok 

boltja felé, úgy indultam el a Tompa ut-
cai Yu-Grill vendéglőbe, hogy némi bal-
káni sült húsokat vegyek magamhoz.

Nem először jártam a Yu-Grillben, 
már a Ráday utcai üzletben is többször 
megfordultam, így aztán nagyjából tisz-
tában vagyok a kínálattal: mindenféle 
pljeszkavicák, csevapcsicsák, aztán razs-
nyics, ustipak, vesalica, bélszín… Még 
gyevrek is van, ez utóbbi urbenesszel, 
vagyis kápiapaprikás körözöttel töltve. 
(Az ételek nevének helyesírásában hűen 
követem a Yu-Grill étlapját.) De ezúttal 
nem vágytam én semmi ínyencségre, 
csupán, hogy múljon a remegésem. Az 
alapprogramot választottam: egyszemé-
lyes grilltál. 1 db pljeszka, 3 db csevap, 
2 db ustipak (sajttal, szalonnával meg-
bolondított húsgolyó), 1 db razsnyics 
(nyárs, sajnos csirkemellből, bár baconbe 
göngyölve). A pljeszka és a csevap szín-

tiszta, finom marhahúsból készült. Az 
ustipak pompás, jó fokhagymás. A hú-
sok mind szaftosak, zamatosak és om-
lósak, a grillezett fokhagymás paprika 
zseniális, az ajvár is elmegy. A csirkemell, 
melyből a nyárs készült, nem az én mű-
fajom, de ez már legyen az én bajom.  
A lepény friss, forró és házi. És a fogyasz-
tás (legyünk őszinték: a zabálás) közben 
néhány Laško pivo is lecsúszik.

Múlik a remegésem. Már nem izza-
dok, pedig 42 fok van a teraszon. Egy jó 
Végel-regény hiányzik már csak a tökéle-
tes balkáni feelinghez.

BALKÁN TOURIST

sikeresen abszolváltam 
előbb a miccs-, majd a 
csevap-túladagolást

Cserna-Szabó András 

Fo
tó

k:
 S

té
p

án
 V

ir
ág



GASZTRO38

2021. AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

A biozöld reakciónak a kemikáliákra 
nemcsak az a szexepilje, hogy kémiai 
beavatkozásoktól mentes, tiszta, egész-
ségesebb terméket ad, hanem hogy a 
biotermék sokszor jobb, finomabb, íz-
gazdagabb, mint az ipari. 

Ez a benyomásunk támadt, amikor a 
sok jó olaszrizling után egy Dobosi-féle 
biobort vettünk le a polcról: van ben-
ne valami üdezöld lendület, zamatos 
frisseség, amiben jobb, mint a többiek, 
citrusos-zöldalmás felhangok, lehe-
letnyi édesérzet, zöld szeretlek, zöld 
imádlak, zöld szél, zöldbe borult ágak. 
Organikus családi műhely 25 hektá-
ron Szentantalfán, érdemes ejtőzni a 
szép birtokközpont vendégházában. Bio 
Olaszrizling 2020, száraz, 1600 Ft, Dobosi 
Pincészet 

Dobosiék nem divatbiók, 2001 óta 
ebben a szellemben tolják. Ez a szőlő-
nél-bornál az organikus, ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodást jelenti, azt a ter-

mesztési módot, ahol a réz és a kén, e 
két ősi kemikália (korlátozottan) meg-
marad, de minden egyéb instrumen-
tum eltűnik a műtrágyától a szintetikus 
és génmanipulált adalékokig, a borász 
mindent kidobál a pince ablakán, he-
lyette madarakkal és atkákkal szűri ösz-
sze a levet a szőlőben a kártevők ellen. 
A bióban, azaz az ellenőrzött ökológiai 
gazdálkodásban is az ipari borászkodás 
és a holdkóros-laposföldes biodinami-
kus mágia közötti középút a legrokon-
szenvesebb, ahogy – mondjuk – a vegán 

verziók közül is a nem ortodox változat 
biztosítja a legjobb életesélyeket. 

Midőn ezt írtam, épp nemváltó mű-
tétre vágyakozó csecsemők sírásával volt 
terhes a lég, és az elsőminiszter úr (OV) 
épp nagyot ment a Fox tévében, megint 
úgy téve, mintha lennének neki nézetei, 
és be is veszi ezt majd’ mindenki, pedig 
OV úgynevezett instrumentális politi-
kus, aki eszközként használja az ideoló-
giát, miközben eszmeileg teljesen üres. 
1985-ben OV megnyerte a rejtvény-
pályázatot az Ifjúkommunista című, a 
KISZ-vezetők számára készült világlap-
ban. Emlékszünk, ilyet épeszű ember 
nem olvasott, csak vagy teljesen hülyék, 
vagy karrierista spermatozoonok, akik-
nek mindegy, mi az öröm forrása, olya-
nok, mint a sokoldalú színész, aki elöl 
Rómeó, hátul Júlia, hun kisztitkár, hun 
szélsőjobbszélső, mikor mi kell. Gorba-
csov egyszer egy szűk körű sajtóbeszél-
getésen elkotyogta: ha jól mentek volna 
a dolgok (az orosz petrolgazdaságban), 
akkor még ma is ő lenne a főtitkár, nem 
lett volna itt semmiféle rendszerváltás. 
Ad analogiam: ha nem lett volna rend-
szerváltás, Orbán Viktor, korunk hőse, 
ez a tulajdonságok nélküli ember ma az 
MSZMP főtitkára lenne, nem ilyen kvá-
zihungarista nemzet(meg)vezető-féle. 

Még egy nyári bort ajánlunk inkább, 
mert bár kezdődik a suli, itt a Balcsin, 
ahol szolmizálgatok, a szeptember évek 
óta a nyár része, mintha el lenne csúsz-
va az egész zengeráj: áprilisban még 
vízszintesen vitte a havas esőt az or-
kánszerű szél, a tavasz néhányórányira 
zsugorodott, a balkáni forróságot hozó 
nyár meg vagy októberig tart, hál’ isten-
nek. Ez egy biorozé ugyancsak a Dobo-
si műhelyből, könnyű műfaj, fehérbor 
kékszőlőből, hagymahéj színű, egyszerű 
holmi málnás felhangokkal, az édeskés 
karakterű, rozéhoz képest telt korty 
célja a könnyű boldogság, csak jó hide-
gen kóser (10-12 fokon), gyorsan meg 
kell inni, fröccsnek is jó beszélgetőbor 
és gasztronómiai generalista, minden 
fogáshoz jó kaméleonbor, azaz kicsit 
olyan, mint korunk hőse, az instru-
mentális politikus, aki bármihez alkal-
mazkodik, mert tulajdonságok nélküli 
ember. Dobosi Bio Kékfrankos Rozé 2020, 
1700 Ft

Tompa Imre

citrusos-zöldalmás 
felhangok, leheletnyi 

édesérzet, zöld 
szeretlek, zöld 

imádlak, zöld szél, 
zöldbe borult ágak

KORUNK HŐSE
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A számozás alapján a mostani volt a 32. 
nyári olimpia, de mivel a két világháború 
miatt három is elmaradt, így ténylege-
sen a 29. alkalommal találkoztak a világ 
sportolói az öt karika jegyében. A járvány 
miatt 2020-ról erre az évre halasztott já-
tékoknak a japán főváros adott otthont, 
csakúgy, mint az 1964-ben megrende-
zett olimpiának. Akkor húsz ferencvárosi 
sportember szerepelt a versenyeken, ez-
úttal huszonkettő.

A magyar sportkedvelők hajlamosak 
arra, hogy érmekben, sőt aranyérmek-
ben mérjék az olimpiai szereplést – pedig 
egy-egy jó helyezés is érhet annyit, mint 
egy dobogós eredmény. Tokióban négy 
érem megszerzésében vettek részt az 
FTC sportolói, de ezenfelül több remek 
teljesítménynek is örülhettünk.

Küldöttségünk hat aranyának egyikét 
a női kajak négyes szállította. Zsinórban 
harmadszor nyerte az 500 m-es versenyt 
a magyar egység, és a januártól a Fradihoz 
tartozó Kozák Danuta mindannyiszor 
tagja volt a győztes kvartettnek. Az ötka-
rikás játékokon negyedszer induló klasz-
szis hatodik bajnoki címét szerezte, ezzel 
pedig a legeredményesebb magyar női 
olimpikon lett, és utolérte a két egyko-
ri kardvívót, Kárpáti Rudolfot és Kovács 
Pált. Kozák Danuta huszonegy év után 

nyert olimpiai aranyérmet az FTC-nek. 
(A vízilabdázó Székely Bulcsú volt az utol-
só, 2000-ben.) Egyéniben bronzot szer-
zett, párosban pedig negyedik lett Bodo-
nyi Dórával.

A másik két érem a vízilabdázókhoz 
fűződik. A harmadik helyen végzett férfi 
válogatottban hat ferencvárosi pólós ját-
szott, Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Varga 
Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő és a 
kapus, Vogel Soma. 

A női együttesben Illés Anna és Vá-
lyi Vanda járult hozzá játékával a szakág 
első olimpiai érméhez, utóbbi az ebben 
a sportban igen fontos ráúszásokban is 
jeleskedett, sokszor hozta el a labdát a 
negyedek elején.

A versenymedencében három Fra-
di-úszó is szelte a vizet. A rutinos Verrasz-
tó Dávidnak a 400 m vegyes döntőjében 
csupán két tizedmásodperc hiányzott a 
dobogóhoz, de így is a legjobb európai-
ként ért célba két amerikai és egy auszt-
rál versenyző mögött. Testvére, Evelyn a 
4x200 m gyorsváltóban az elődöntőben 
segítette a csapatot a fináléba kerüléshez, 
ott a hetedik helyen zártak a magyarok. 
A 18. születésnapját majd csak november-
ben ünneplő Mihályvári-Farkas Viktória 
élete első olimpiáján nagyszerű teljesít-
ménnyel hatodik lett 400 m vegyesen. 

A hazai úszósport egyik nagy tehetsége 
az 1500 m-es szám előfutamában addigi 
legjobbját 15 (!) másodperccel megjavítot-
ta, és végül a 12. helyen végzett.

Női kézilabdában a legjobb magyar 
játékosok zöme az elmúlt években a Fe-
rencvárosban játszott. Így nem volt meg-
lepő, hogy a válogatott keretében kilen-
cen kaptak helyet (Bíró Blanka, Janurik 
Kinga, Klujber Katrin, Kovacsics Anikó, 
Szucsánszki Zita, Kisfaludy Anett, Márton 
Gréta, Háfra Noémi, Schatzl Nadine) azok 
közül, akik a legutóbbi évadot a zöld-fe-
héreknél töltötték. A sérülésektől sújtott 
együttes jól hajrázott a csoportjában, 
majd a negyeddöntőben az utolsó perce-
kig tartotta magát a későbbi bronzérmes 
norvégok ellen, és a hetedik helyen zárta 
az olimpiát.

A birkózó Muszukajev Iszmail a sza-
badfogásúak 64 kg-os súlycsoportjában 
lépett szőnyegre. A Ferencváros sporto-
lója a negyeddöntőben alulmaradt japán 
ellenfelével szemben, de mivel riválisa 
bejutott a fináléba, a vigaszágon folytat-
hatta a küzdelmet. Itt Muszukajev legyőz-
te mongol vetélytársát, a bronzmérkőzé-
sen azonban nem bírt a világbajnok orosz 
versenyzővel, és így az ötödik helyen vég-
zett.

Margay Sándor

TOKIÓ

FRADI-ARANY AZ OLIMPIÁN 
HUSZONEGY ÉV UTÁN

A Ferencvárost huszonkét sportoló képviselte Tokióban. Összesen négy érmet nyertek  
a zöld-fehérek, és a dobogós helyezések mellett is számos nagyszerű eredményt értek el.

Kozák Danuta, Csipes Tamara, 
Kárász Anna és Bodonyi Dóra 
a női kajak négyesek 500 
méteres versenyének 
eredményhirdetése után

https://www.fradi.hu/tokio-2020/fradista-arany-21-ev-utan-olimpiai-bajnok-a-noi-kajaknegyes
https://www.fradi.hu/tokio-2020/fradista-arany-21-ev-utan-olimpiai-bajnok-a-noi-kajaknegyes
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A Kubatov-könyv ára – attól függően, 
hol vesszük – négyezer forint körül mo-
zog, könnyen beszerezhető. Szerkesz-
tette Volly György, korábban a Blikk, 
aztán a Centrum néven futó „parkolási 
társaság” és a Vizoviczki-birodalom ma-
gyar hangja. A kiadást nagyban támo-
gatta minden adófizető, meg a Provi-
dent is. Biztosan lesz folytatás, mert a 
szerző önéletrajzi alapon és személyes 
szemszögből tárgyalja „az első tíz évét”. 
Repül az idő: valóban már tíz éve átvette 
Kubatov Gábor a Fradit. 

Az Új korszak - Az első tíz év címet 
viselő képes mesekönyv izgalmas bete-
kintést nyújt Kubatov Gábor, a külvárosi 
ember életébe. Mesél a mesélő, számba 
veszi, mi történt ekkor, mi volt akkor. 
Barátai, munkatársai látványosan ma-
gasztalják. Többször. Nagyon magasz-
talják. Nagyon látványosan. 

Ám sehol nem tűnik fel a könyvben 
a szurkolói életet évekig megnyomorí-
tó selejt vénaszkenner, amit már csak 
azoknak nem kötelező használni, akik 
miatt az elnök úr bevezette. Arról sem 
esik szó, hogyan tud az  Alkotmánybí-
róság több mint öt éve ücsörögni a Föl-
dünkön egyedülálló csodatapi-masiná-
ról szóló szurkolói beadványon. Nem 
tűnnek fel a lapokon a szurkolók elleni 
perek, a „családlátogatások”, a választási 
iroda bevétele, a Fidesz-székház „védel-
me”, sehol sincsenek fekete ruhás, nagy-

darab, kopasz férfiak. Mintha nem is 
lé teznének. Nem derül ki az sem, hogy 
a részben szurkolói pénzből készült  
Ernst&Young-féle sokmilliós átvilágítás 
miért is nem lett végül nyilvános, noha 
az elnök úr ezt megígérte. Választási ígé-
retként. Vagyis kiderül – egy semmit-
mondó magyarázat róla.

A szerző elmélkedik egy sort a kül-
földi klubmodelleken, de a lényegről, a 
valódi tagságról nem tudjuk meg a véle-
ményét. Miért nem fontos, hogy minél 
többen tagok lehessünk, ahogy a felho-
zott példáknál ez a kívánt és szokványos 
működési modell? Kimarad a könyvből, 
micsoda erőfeszítéseket tettek, hogyan 
„ösztönözték” az FTC Baráti Kör öreg-
jeit, hogy sok száz szurkoló ne lehessen 
tag az FTC-ben. Minek az a sok lelkes 
polgár? Ugye?

Átsiklunk a közpénzmilliárdok fe-
lett, fújódik nagyra a lufi. Ki ne szeretne 
külföldi utakra járni a Bajnokok Ligá-
jában? Vagy éppen az Európa-ligában?  
A siker mindent legitimál, hullámán 
ülve, onnan fentről nézve pedig sokad-
lagos minden más. Akik csak e negédes 
mesekönyvet lapozgatjuk, nem gondol-
nánk, mi minden maradt ki belőle: he-
lyette már-már kicsordul a könnyünk, 
máskor meg elönt az öröm és a büsz-
keség. Csak így lehet. Másképp fradista 
nem tehet, vagy az illető nem is fradista. 

Idővel nem csak a kötet súlya és ter-
jedelme okán komoly erőfeszítés újra 
és újra felemelni a könyvet: kiábrándí-
tanak a súlyos, de megválaszolatlan kér-
dések.

Kétségtelen – és ennek a felismerése 
komoly elvárásnak tűnik szerzőnk ré-
széről az olvasókkal szemben –: Kuba-
tov Gábor első tíz éve beleíródott a 122 
éves Ferencvárosi Torna Club történe-
lemkönyvébe. 

Politikamentes Ferencváros talán 
sosem volt, így a politikát – ha eddig 
nem tűnt volna fel – nem ússzuk meg, 
szerzőnk hitvallása világos: az általuk 
ásott árkon innen van a haza, az az első, 
aztán a Fradi meg a többiek, attól balra 
meg mindenki más. 

Az epilógus nagy és méltó ívben zár-
ja le az egészet, a magyar futball további 
emelkedésének lépcsőfokai is szóba ke-
rülnek. Meghatódunk, sokadszorra.

Na de mi van az évek óta dédelgetett, 
25 milliárdos Fradivárossal? 

Statisztikák, számok, évenkénti bon-
tásban. Hosszú Kubatov-listák a könyv 
végén. Mi más marad? Kívánhatunk-e 
többet a következő tíz évre? 

„Bakócz Tamás”

KUBATOV GÁBOR KÖTETE A FRADIRÓL 

KÉPES MESEKÖNYV 

A választási kampány előtt a Fidesz pártigazgatója 
úgy érezte, FTC-elnökként ideje szembesítenie 

bennünket az elmúlt tíz évével.

kiábrándítanak 
a súlyos, de 

megválaszolatlan 
kérdések
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MAGYAR ÉS EURÓPAI BAJNOKSÁGOK 

FUTBALLSZÍNPADOK

A Ferencváros labdarúgócsapata az idei magyar bajnokságot 
július utolsó napján kezdte meg a Kisvárda ellen. 

Akiben esetleg felmerülne, hogy fent ez 
elírás, és a mérkőzés, mondjuk, a kisvár-
dai városi tanács ünnepnapja lett volna, 
ahol a Ferencváros mint meghívott ven-
dég szerepelt, az nagyon téved: első osz-
tályú bajnoki meccs volt. 

Bemutatkozott hát a hazai pontva-
dászatban Peter Stöger, az új osztrák 
edző. Az érdeklődés nem volt túl nagy, 
6139 néző látogatott csak ki a 22 ezer fős 
Groupama Arénába, hiába a bajnoki cím 
és a magabiztos továbbjutás a litván el-
lenfél ellen a Bajnokok Ligája selejtező-
jében. 

Nem sikerült jól Stöger első szerep-
lése: a Kisvárda már két góllal is vezetett, 
és tizenegyesből csak szépíteni sikerült. A 
gólszerzők a vendégektől Matheus Leo-
ni és Navrátil Jaroslav voltak, a Fradiból 
Mmaee Ryan. Ezen a magyar bajnoki 
mérkőzésen.

Különösebben persze senkit sem ér-
dekelt a hazai bajnoki, mivel a lényeg ez-
után jött: a Bajnokok Ligája selejtezője a 
Slavia Praha ellen. A találkozó esélyesei 
a prágaiak voltak; csapatuk összértéke 
körülbelül háromszor akkora a Transfer-
markt oldal szerint, mint a Fradié. Mind-
ez úgy, hogy ők hat cseh játékossal álltak 
fel, míg a Ferencváros kezdőcsapatában 
csak Dibusz értette volna meg azt, hogy 
„nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország”, ahogy a nézők által lelkesen 
elénekelt Himnuszt is. De ez nyilván 

nem fontos, a lényeg az, hogy jól fociz-
zanak, hűtve legyen a SkyBoxban a pezs-
gő, ízletes a kaviár. Jó játék nem volt, de a 
Groupama Aréna napoztatott és felvidé-
ki karsztvízzel locsolt gyepén úgy felpat-
tant egy hazagurított cseh labda, hogy a 
kapus nem tudta lekezelni. Öngóllal ve-
zetett hát a Ferencváros, amit a második 
félidő elején Haratin – a Fradi ukrán já-
tékosa – egy tizenegyessel tovább növelt. 
A hátralévő időben fegyelmezett játékkal 
az FTC lehozta a meccset, 2-0-ra nyert 
szép számú, 17 127 néző előtt.

A milliárdokat elégető és a nemzet-
közi kupákból rendre kieső Fehérvár 
elleni mérkőzést elhalasztották, így le-
hetett készülni a prágai visszavágóra. 
Ahol gyengén játszva, de csak 1-0-ra ki-
kapva továbbjutottunk. Így biztossá vált, 
hogy az Európa-ligában ott lehet, de ha a 
Young Boys – a svájci bajnok – ellen to-
vábbjut a Fradi, akkor a Bajnokok Ligájá-
ban lesz magyar csapat. 

A siker után a Mezőkövesd elleni baj-
noki mérkőzés jött, ahol Dibuszon kívül 
még két magyar is a kezdőcsapatban ka-
pott helyet: Csontos Dominik és Botka 
Endre. Nagy Dániel korai fejesgóljával 
vezetést szereztek a vendégek, de aztán 
kijött, hogy melyik a jobb csapat: Boli, 
Mak, Uzuni, majd a végén megint Boli 
góljaival 4-1-re nyertünk, foghíjas lelátó, 
mindössze 5677 néző előtt. 

Így jutottunk el a Young Boys ellen  

a Bajnokok Ligája kapujába. Idegenben 
jól kezdtünk, egy ügyetlen svájci védő 
adott forintos labdát Bolinak: ezzel ve-
zettünk. A svájciak egy távoli lövéssel 
egyenlítettek, de kicsit később Botka ka-
pott jó passzt, a tizenhatoson belül lerán-
tották, tizenegyes és piros lap. A büntetőt 
Uzuni a kapufára lőtte, ahonnan a másik 
irányba dőlő kapusra pattant, róla pe-
dig a mezőnybe, ahonnan a berobbanó 
Laidouni a hálóba kotorta. Gól! Vagyis 
nem, a VAR, a videobíró nem adta meg, 
mert Laidouni túl korán indult. Em-
berhátrányban a 40. percben egy távoli 
lövéssel a svájciak vezettek már, majd 
újabb gólt szereztek. Tíz ember ellen a 
Fradi két gólt kapott, és egyet sem rú-
gott, végül a mostanában remekül játszó 
Boli 17 méterről kilőtte a bal felső sarkot.  
A végeredmény így 3-2 lett a Young 
Boys nak. A visszavágó – pokoli hangulat-
ban – ugyanennyi lett oda, pedig 0-1-ről 
az elején még sikerült fordítani. 

Marad az Európa-liga idén. Az euró-
pai futballszínpadon ezúttal a Leverku-
sen, a Celtic Glasgow és a Real Betis lesz 
a Fradi ellenfele a csoportjában, majd jön 
a válogatott is. Reméljük, megfogadják 
Marco Rossi kérését a szurkolók, és se ho-
mofóbia, se rasszizmus nem lesz a lelátón, 
ellenben pontokat szerzünk a vébé-selej-
tezőkön, amelyeket telt ház ellen játszunk 
az angolok és az andorraiak ellen.

Hajrá, Fradi!
„Bakócz Tamás”
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Christian Fassnacht, a Young Boys góllövője Dibusz Dénes kapuja előtt
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LUKÁCS PÉTER, A MEGNYITÁS 
VIRTUÓZA

Sakkfeladvány
Világos: király a4, vezér a8, bástya b5
Sötét: király a1, gyalogok b7, c5, e7
Feladat: világos indul, és a 2. lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
Júliusi feladványunk megoldása: 1. Hg8

A tősgyökeres lokálpatrióta ferencvá-
rosi Lukács Péter nemzetközi nagy-
mester sakkpályafutása során min-
dig a megnyitáselmélet volt az első.  
A játszmái felépítésénél és a tanítványai 
felkészítésénél is erre fordította a leg-
több munkaidőt. A végjátékig alig jut 
el versenyparti, mondta, középjátékig 
is csak akkor, ha jól megalapozott. Sok 
tehetséges fiatallal, ma már nagymes-
ter sakkozóval osztotta meg ismereteit. 
Közülük a legkiemelkedőbb a jelenlegi 
magyar ranglistavezető, Rapport Ri-
chárd. 

Lukács Péter születése óta, a mai 
napig a Ferencvárosban él. Első parti-
győzelmeit az 50-es években az akkori 
Úttörő, mai Markusovszky téren sak-
kozgatók között érte el, úgy gondolja, 

14-15 évesen kezdett el jól játszani. 1974 
és 1999 között tizenöt nagy versenyen 
az első, hat tornán pedig a második 
helyen végzett. Az 1970-es, 80-as évek 
egyik legjobb magyar sakkjátékosa, 

1982-ben a csapat-világbajnokságon a 
magyar válogatottal negyedik.

Több egyesületben játszott Magyar-
országon, Németországban és Ausztri-
ában is; a legemlékezetesebb eredmé-
nyét a Budapesti Spartacus színeiben 
érte el 1982-ben, amikor megnyerték a 
Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Egyet-
len magyar sakkcsapat sem teljesített 
ilyen sikeresen sem azelőtt, sem azután.

Hatvanévesen még játszott nemzet-
közileg is jegyzett partit, azóta pedig 
tanítványai és a tehetségek lépéseit fel-
ügyeli. Lukács Péter nemzetközi nagy-
mester, sakkedző, a kilencedik kerület 
ma élő legjobb sakkozója a nyáron ün-
nepelte a 71. születésnapját. 

Száraz Sándor

Előző számunk megfejtése: TÁNCBA FOGNAK

a legemlékezetesebb 
eredményét a 

Budapesti Spartacus 
színeiben érte el 
1982-ben, amikor 

megnyerték a 
Bajnokcsapatok 
Európa Kupáját
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APRÓHIRDETÉS
BÚTOROKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, könyve-
ket, írógépet, szőrmebundát, csipkéket, 
bakelitlemezeket, ezüstöt, kristályokat, 
bizsukat, teljes hagyatékot vásárolok, díj-
talan kiszállással. Tel.: 06-20-294-9205, 
Németh Dániel

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, kül-
földi vevők elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! Tel.: 06-20-
9-600-600

TÁRSASHÁZI TÁROLÓ kiadó hosszú 
távra 9. ker. Lenhossék utca 3-ban és az 
Angyal utca 10-ben. Különböző méretű-
ek, 3000 Ft/nm/hó áron. Tel.: 0630/447-
3292

PEDIKŰRÖSKÉNT házhoz is megyek. 
Kezelés ára: 5000 Ft. 06-30-445-38-76

„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME 
üzletben arany és ezüst ékszerek ked-
vező áron kaphatók! Nemesfém éksze-
rek javítása és tisztítása gyors határidő-
vel! Fém- és papírpénzek adásvétele!!! 
Cím:1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: H–P 
10–18, Szombat: 10–13 óra. Tel.: 06-1-
794- 57-67. www.facebook.com/aranylaz.
otvosekszererme; Weboldal: www.raday-
ekszer.hu

KERTET GONDOZNI VÁGYÓ fiatal pár 
nyaralót/hétvégi házat venne Balaton/
Velencei-tó vagy Szentendre/Dunaka-
nyar térségében 20 millió ft-ig. Tel.: 06-
20-4549-152

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lera-
kás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694, fes-
tesma.iwk.hu

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Vál-
lalom tyúkszem, benőtt köröm, meg-
vastagodott sarokbőr szakszerű ellátását. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20-4101-
012

KÉMÉNYEK BÉLELÉSÉT, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű 
ügyintézéssel vállalom! Szabó Balázs: 
06-20-264-7752

RÖVIDEN

Lezárult a parkolási szoftver régóta hú-
zódó közbeszerzése, amelyet havi nettó 
1,19 millió forintos ajánlatával a Komu-
náldata Kft. nyert meg. A Közbeszerzé-
si Döntőbizottság ugyanakkor újabb 10 
millió forintos bírságot szabott ki a par-
kolást üzemeltető FEV IX. Ferencvárosi 
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-re a 
szerződés túl korai megkötése miatt – 15 
millió forintra növelve az ügyben eddig 
kirótt összes bírságot –, amit a társaság 
bíróság előtt megtámadott. A parkolás 
saját üzemeltetése 2020-ban és 2021-ben 
(az év végéig) összesen 877 millió forint 
megtakarítást jelent a Ferencváros önkor-
mányzata számára – tudta meg a 9 Pataki 
Mártontól, a cég vezérigazgatójától, így a 
bírságok ellenére erősen pozitív a mérleg.

Zöldebbé és élhetőbbé válik a Mester 
utca, miután a fővárosi közösségi költ-
ségvetésből 50 millió forint felhaszná-
lására kapnak lehetőséget az utca par-
kosítására, „járókelőbarát” átépítésére a 
Kilencben az élet nevű Facebook-csoport 
civil aktivistái.  Mint korábban megír-
tuk, a fővárosi önkormányzat egymilli-
árd forintos keretösszeggel hirdetett pá-
lyázatot, amelyről a budapesti polgárok 
dönthettek. A három részvételi témakör 
– a zöld város (ebben nyert a Mester 
utca), a Budapest jövője és a szociális 
helyzet javítása – közül a hajléktalan 
emberek lakáshoz juttatására szavaztak 
a legtöbben. 

A 2023-as atlétikai világbajnokság 
meg vétózására tett javaslatot a Fővá-
rosi Közgyűlésnek Karácsony Gergely 
főpolgármester a Diákváros ellehetet-
lenítése miatt. A kormány nem tartotta 
magát a megállapodáshoz, amit 2019 
végén kötött a fővárossal, és kínai egye-
temet akar építeni a Diákváros helyébe, 
ezért a főváros visszavonja a hozzájáru-
lását a világbajnokság budapesti meg-
rendezésére – közölte a főpolgármester.

Szeptemberben megnyílik a Konnektor 
kulturális és művészeti inkubátorház a 
Vágóhíd utca 31–33.-ban, majd október 
16–17-én nagyszabású nyitófesztivált 
tartanak. A több körben meghirdetett 
kedvezményes helyiségbérleti pályázat-
ra hatszoros volt a túljelentkezés, végül 
a Budapest Bike Maffia, a CSÁO! Drá-
mapedagógiai Műhely, a Freak Lab, a 
Mook Összművészeti Társulat, a Rund 
Színház, a Társadalomklinika, a Test- 
és Lélekszépítő Alapítvány, a Tripo és 
a Zengető Egyesület költözhetett be a 
Tűzraktér, a Müszi és a Dürer Kert ha-
gyományait továbbvinni szándékozó 
épületbe. A nyitófesztivál programjairól 
a Konnektor Facebook-oldalán, illetve 
következő lapszámunkból lehet tájéko-
zódni.

Egy aszfaltjavító gép segítségével kül-
sős cég helyett saját szakembereivel ja-
víttatja ki ezentúl az önkormányzat a 

ke rületi kátyúk nagy részét. Az új meg-
oldás egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb: 
a Feszofe – az önkormányzat kezelési 
területén – akár napokon belül is képes 
lesz a kátyúk, az aszfalton keletkezett re-
pedések, kisebb lyukak és más úthibák 
kijavítására. A pontos címmel, helyszín-
leírással, képekkel ellátott bejelentéseket 
a ferencvaros.hu/bejelentes oldalon várják.

Lehessen helyi népszavazást is kez-
deményezni, ne csak országosat – írta 
Baranyi Krisztina polgármester Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget vezető 
miniszternek, haladéktalan törvény-
módosítást kezdeményezve az ügyben.  
„A he lyi népszavazás korlátozását ugyan-
is nem indokolják járványügyi szempon-
tok, fenntartására a kormánynak legfel-
jebb politikai, hatalomtechnikai indokai 
lehetnek, ami súlyosan sérti az állampol-
gári akarat közvetlen kinyilvánításának 
és a helyi közhatalom gyakorlásának” az 
alaptörvényben biztosított jogait – áll a 
levélben. „Itt a népet csak arról kérde-
zik meg, hogy lehessen-e az óvodásokat 
nemátalakító műtétre vinni. Csakhogy 
itt van a Diákváros, a Fudan és több mint 
1000 milliárd kínai hitel – amely egye-
nesen Fidesz-oligarchák zsebébe ván-
dorol – ügye, amely több embert érint, 
mint az óvodások nemátalakító műtéte, 
mégsem írható ki róla helyi népszava-
zás” – emlékeztetett Facebook-oldalán a 
polgármester.  



HA NEM KÖZVETLEN SZEMTANÚJA KAPCSOLATI 
ERŐSZAKNAK VAGY GYERMEKBÁNTALMAZÁSNAK:

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

HA AZT LÁTJA, HOGY FIZIKAI ERŐSZAK 
ÁLDOZATA LESZ VALAKI:

NE HABOZZON, AZONNAL JELEZZE A 
RENDŐRSÉGNEK A 112 VAGY A 107 
TELEFONSZÁMON!

AZ ERŐSZAK
NEM MAGÁNÜGY!
SEGÍTSE A BÁNTALMAZOTTAKAT!

• Ha ismeri az áldozatot és/vagy az elkövetőt, megnevezheti őket, de önnek nem kell bemutatkoznia!
• Különösen fontos segítséget kérnie, ha az áldozat gyermek, idős vagy fogyatékkal élő személy!
• Akkor is kérjen segítséget, ha az áldozat erre nem kéri meg önt!
• Ha úgy dönt, hogy segélyhívás mellett beavatkozik az erőszak megállítása érdekében, különösen 
�gyeljen a saját testi épségére!

• Ha a környezetében erőszakra utaló zajokat hall, hívja a rendőrséget!
• Inkább jelezzen egy feltételezett bántalmazást, mint hogy környezetében valaki veszélyben legyen!
• Biztosíthatja az áldozatot együttérzéséről és arról, hogy ön segíteni fog, ha kéri.
• Megemlítheti az elkövetőnek, hogy tudomása van az erőszakról, és a szóbeli és �zikai erőszak soha 

nem lehet indokolt és elfogadható.
• Érdeklődjön, hogy a többi szomszéd mit tapasztalt, keressen tanútársakat!
• Ha bizonytalan a beavatkozást illetően, kérjen tanácsot munkatársunktól az Óvóhely Tanácsadó 

Központ információs telefonszámán!

Rendőrség ························································································································································ 112 vagy 107
FESZGYI • Család- és Gyermekjóléti Központ  • Nyitvatartási időben  ····················································· 06 1 216 28 75
         • Készenléti telefonügyelet nyitvatartási időn kívül ·· 06 20 247 21 99
FESZGYI • Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység ············································································ 06 1 215 60 27
Óvóhely Tanácsadó Központ információs telefonszáma • K: 13:00–17:00; Sze: 10:00–14:00 ·············· 06 20 518 33 11
Gyermekvédő hívószám • 24 órás ingyenesen hívható ügyelet ································································ 06 80 212 021
Áldozatsegítő Vonal • szemtanúk mentális és jogi megsegítése ································································ 06 80 225 225
    • Áldozatsegítő Központ ·································································································· 06 1 550 16 36
NANE segélyvonal • H, K, Cs, P: 18:00–22:00; Sze: 12:00–14:00 ······························································· 06 80 505 101
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