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A SZERK.

ELŐVÁLASZTÁS,  
POPOV, HUAWEI

Országunk közéletének kiemelkedő 
eseménye a lapzártánk idején is zajló 
ellenzéki előválasztás. 2010 óta először 
történik meg a majdnem teljes összefo-
gás az ellenzéki pártok között. Fontos 
lépés, ha vannak is döccenői, s midőn e 
sorokat rovom, az ellenzék került lépés-
előnybe, a NER még keresgéli a fogást. 
Az idegesség tapintható. Kül- és belvi-
tákban rég nem látott mennyiségben 
találni zavarodott, behisztiző fidesze-
seket. No jó, szemben velük Varga Judit 
(igazságügy-miniszter) persze csinál 
dolgokat, a mesés férfiak őt tolták ki az 
első vonalba. Iszonyú találgatások zaj-
lanak, ki kinek az utódja lesz, milyen 
posztokon kik indulnak Fideszéknél, 
hogy a sanszossá vált méretes buktát 
elkerüljék. Csak köztársasági elnök lesz, 
vagy esetleg király is – így facilitálva az 
amúgy is vágyott dinasztikus utódlást –, 
lesz-e vajon monarchista kastély Győző 
bácsi kálvinista könyvtárral turbózott 
hatvanpusztai „birkahodályából”?

Kerületünk két országgyűlési man-
dátumban is érdekelt, az 1-es és a 6-os 
választókörzetekben. A jelöltek bemu-
tatását már az év elején megkezdtük, 
hogy a ferencvárosi választóknak elég 
időt hagyjunk a döntésük kiérlelésé-
hez. E cikk írása idején még félig sem 
ment le az előválasztás, ráadásul a ki-
bertámadás miatt két nappal meghosz-
szabbodott a terminusa, így sajnos az 
eredményekkel, azok elemzésével no-
vemberi számunkig kell várnia a Nyájas 
Olvasónak.

2016 óta (brexit, US Prez Eleksön) a 
választásokba történt beavatkozásokat 
orosz akcióknak, a nagyhatalmi pozíci-
óba visszakéredzkedés akcióinak tartjuk, 
és joggal. Szentpétervári és macedóniai 
bázisról működő trollok, a KGB-utód 
FSZB és a katonai hírszerzés (GRU) ál-
lami kalózai, hackerei randalíroztak 
más országok közösségi médiájában, 
féknyúzoltak, befolyásoltak, segítet-
ték Nagy-Britannia kiválását az EU-ból, 

Trump megválasztását. Jó eséllyel Ma-
gyarországon is volt/van/lesz tenniva-
lójuk; én a 2018-as választás urnazárás 
utáni, 19-től 23 óráig tartó periódusát 
hívom magánhasználatra „Popov mér-
nök óráinak”. Popov mérnök fikcionális 
karakter, talán messzeringó gyerekko-
rom egyik kötelező oroszóráján talál-
koztam vele, vagy a Kovpak a Kárpátok-
ban c. partizánfilmben volt az értelmi-
ségi karakter; mindenesetre nálam ő 
személyesíti meg szimbólice az olginói 
trollfarm és más hasonló posztszovjet 
erőszakszervezetek személyzetét. 2016, 
de ’18 is régen volt, orosz barátaink to-
vábbra is nyomatják a kiberhadviselést, 
utoljára tavaly decemberben indítottak 
jelentősebb támadást többek között a 
texasi Austin városának közművei és a 
Solar Industries nevű nagyvállalat ellen. 
Ám pirkad Keleten, új hajnal hasad, ex 
oriente lux, kínai barátaink érdeklődése 
is szerteágazó, technikájuk fejlett, ér-
dekeik is nyilvánvalók. Az előválasztás 
első napján, látva a kora reggeli tömeg-
érdeklődést, kormányrészről azonnali 
akció kellhetett, az előválasztást szerve-
ző aHang és az ellenzéki pártok szakér-
tői szerint Kínából jött a túlterheléses 
támadás. Új idők új dala, Kína érdeke 
országunkban és kerületünkben egyér-
telmű – Fudan, Pireusz–Budapest-vasút 

–, és ez már a digitális hadviselés újabb 
etapja, amit a jövőben a Huawei és a 
Xiaomi készülékeinek további elterjesz-
tése és különösen a kínai fejlesztésű 5G 
rendszer tud majd segíteni. Remélhe-
tően sikerült a jövőbeni támadásokat is 
megnyugtatóan elhárítani.

Az előválasztás kétfordulós, az első 
menet a jövőbeni egyéni jelölteké, a 
második forduló pedig a miniszterel-
nök-jelölteké (amennyiben valamelyi-
kük nem szerez 50 százalék feletti ered-
ményt az első fordulóban). Lapzártánk 
idején Dobrev Klára, Jakab Péter és 
Karácsony Gergely tűnnek a második 
fordulóra legesélyesebb jelölteknek. (Ha 

úgy adódna, hogy Márki-Zay Péter len-
ne a harmadik legnépszerűbb, tőle előre 
is bocsánatot kérünk, és minden fele-
lősséget a közvélemény-kutató szakma 
reprezentánsaira hárítunk.) Velük, hár-
mójukkal készítettünk interjút, az or-
szágos mellett a kerületi kérdésekre is 
figyelmezve, hogy segítsük a ferencvá-
rosiak döntését. Mivel egyiküknek csak 
írásban volt alkalmas, ezért mindhár-
mukkal írásban készítettük az interjút, 
és a fairness jegyében ugyanazokat a 
kérdéseket tettük fel, csak a végén for-
dultunk a személyre szabott érdeklődés 
felé. Karácsony Gergely és Dobrev Klá-
ra válaszolt is a kérdésre, lásd interjú-
inkat. Jakab Péter viszont nem reagált 
arra, mit szól ahhoz, hogy Kiss István, 
a romagyilkosságok (2008–09) peré-
nek másodfokú elítéltje, aki tényleges 
életfogytiglani büntetését tölti, börtön-
információink szerint jobbikos „elnök” 
eljövetelében bízik, mondván, akkor el-
nöki kegyelemmel szabadulni fog. 

Fontosnak tartottuk, hogy a demok-
ratikus közelítés ne csak külső, de belső 
is legyen, ezért a kérdéssort a szerkesz-
tőség egésze állította össze, abban a re-
ményben, hogy a most zajló események 
újra egy szabad és demokratikus Ma-
gyar Köztársasághoz visznek.
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ELŐVÁLASZTÁS 2021: KORMÁNYFŐJELÖLT-JELÖLTEK

SZEMBEN A REZSIMMEL

Ha  az országos ellenzéki előválasztáson szeptember 28-ig lezajlott első fordulóban 
egyik miniszterelnök-jelöltségért versengő politikus sem szerzi meg a szavazatok 50 

százalékát, október 4. és 10. között második fordulót tartanak  
a közös ellenzéki kormányfőjelölt kiválasztására.  

A 9 magazin a legesélyesebbnek tűnő három indulót kérdezte.

Dobrev Klára 
(Demokratikus Koalíció) 

9: Ha ön miniszterelnök lesz, megfogadja-e Vörös Imre 
volt alkotmánybíró tanácsát, hogy az új országgyűlés az 
első napján hozzon határozatot, miszerint a Fidesz alap-
törvénye és az önkényuralmat biztosító törvények alkot-
mányellenesek, ezért semmisek? 
Dobrev Klára: Folyik Magyarországon egy értelmes 
és fontos vita arról, hogy egy formailag szabályosan 
meghozott, tartalmilag azonban a demokráciát és 
a jogállamiság intézményeit felszámoló NER-t mi-
ként lehet lebontani akkor is, ha a választás ered-
ményeként egyszerű többségünk lesz a parlament-
ben. 

Még a NER alaptörvénye is kimondja, hogy „Sen-
kinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erő-
szakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizá-
rólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben 
törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” 
Márpedig senki sem vitatja, hiszen ezt látjuk nap mint 
nap, hogy a NER a hatalom kizárólagos birtoklására 
törekszik, hogy a választás elvesztése után is minden 
lehetséges kártya a kezében maradjon. Ez alaptör-
vény-ellenes, így – ha tetszik – köteles vagyok vele 
szemben fellépni. Vörös Imre nemzetközi hírű jogtu-
dós és volt kitűnő alkotmánybíró letett egy javaslatot 

az asztalra, amelyet több más jogtudós is támogat. Mi 
sem természetesebb, mint az, hogy a véleménye rám 
is inspirálóan hat.

9: Formálódik-e operatív stratégia az orbáni mélyállam 
kivédésére? 
DK: Azokat a passzusokat, amelyeket az orbá-
ni mély állam létrehozása érdekében hoztak meg, 
az előbbiek értelmében kötelességünk alaptör-
vény-ellenesnek kimondani. Ha ehhez megkap-
juk a felhatalmazást, akkor már ez a döntésünk is a 
NER-es mélyállam lebontását szolgálja, amelynek a 
helyébe modern, demokratikus, a lehető legszéle-
sebb egyetértésen alapuló, a polgárok mindennapi 
érdekeit szolgáló államot fogunk felépíteni.

9: Lát-e maga előtt olyan képet, hogy Laura Codruţa-Kö-
vesi, az EU korrupcióellenes ügyészségének főügyésze 
kihallgatja Orbán Viktort? Mikor csatlakozunk ehhez a 
szervhez? Polt? 
DK: Győzelmünk után Magyarország belép az Eu-
rópai Ügyészségbe, így elhárulnak az akadályok az 
elől, hogy az elmúlt tizenegy év szisztematikusan, 
előre kitervelt módon és bűnszövetkezetben elkö-
vetett lopássorozatát független nyomozóhatóság 
derítse fel. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy maga az 
Európai Ügyészség vezetője hallgassa ki Orbánt és 
Poltot, bőven elegendő, ha egy, a szakmáját értő és 
tisztelő, a bűncselekményeket üldözendőnek tartó 
ügyész teszi ezt.

9: Milyen viszonyra törekszik Kínával és Oroszországgal? 
Lesz-e Fudan, Belgrád–Budapest-vasút, Paks 2? Mi lesz a 
hazánkban szabadon rajcsúrozó GRU-ügynökökkel (orosz 
katonai titkosszolgálat), a kémbankkal, az ukránellenes 
magyar–orosz együttműködéssel? 
DK: Azt az Oroszországot és Kínát, amely elfogadja, 
hogy Magyarországot a nép érdekét szem előtt tartó 
kormány vezeti, amely nem ad utat a Magyarország 
számára végtelenül hátrányos üzleteknek, ha szö-
vetségesnek nem is, de partnernek szívesen tekint-
jük. Ez azt is jelenti, hogy tudomásul kell venniük 
a Magyarországra súlyosan hátrányos szerződések 
felülvizsgálatát, valamint azt is, hogy Magyaror-
szág a külpolitikájában visszatér a szövetségesei-
hez, mert velük együtt tudjuk erősíteni és bővíteni a 
stabilitást és a békét a térségünkben.
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9: Milyen atlanti és európai kapcsolatokat szeretne? Foly-
tatná-e az Orbán-rezsim nyugat-balkáni gyarmatosító 
politikáját? 
DK: Meggyőződésem, hogy a magyar külpolitikai 
érdekek sokszorosan erősebben képviselhetők az 
EU és a NATO keretén belül, mint Közép-Ázsiában, 
ahol Orbán próbálkozik. A Balkánon az az elsőren-
dű magyar érdek, hogy a demokrácia ott is megerő-
södjék, a korrupció csökkenjen, és minden ország 
lehetőleg ossza a sokat hallott „európai értékeket”. 
Amennyiben ezek megvalósulnak, a következő lé-
pés az EU-tagságról szóló tárgyalások megkezdése, 
amelyek során a kormányom mindent meg fog ten-
ni a siker érdekében.

9: Mit gondol a határon túli magyarok szavazati jogáról 
a magyarországi országgyűlési választáson? És a nyugati 
magyarokéról?
DK: Nem védhető, hogy olyanok is szavazhatnak, 
akik soha nem éltek életvitelszerűen Magyarorszá-
gon. A választójognak nem történelmi sérelmek 
reparálását kell szolgálnia, hanem azt, hogy milyen 
elvek szerint és mennyire tisztességesen vezessék 
Magyarországot. Jottányit sem változott a vélemé-
nyem. Ugyanakkor tudom, hogy koalíciós partne-
reim erről másképp gondolkodnak, és bizonyos 
vagyok abban is, hogy bölcs kompromisszumot fo-
gunk találni. 

9:  Mit gondol az 178/2018. (X. 2.) számú kormányren-
deletről, amely „az életvitelszerű közterületi tartózkodást” 
bünteti, illetve ennek megszüntetéséről? 
DK: A hajléktalanság kriminalizálása mindent el-
mond az Orbán-kormány abszurditásáról. A hajlék-
talanokon segíteni kell, nem pedig még mélyebbre 
taszítani őket. Nem kérdés, hogy a jogszabályt meg-
szüntetjük, helyette a hajléktalanokat hozzásegítjük 
az újrakezdéshez, de legalább az emberi méltóság-
nak megfelelő körülményekhez.

9: Lesz-e húzóágazat a zöld gazdaság? Mik a klímacélok, 
milyen irányt vesz az energiapolitika, az első négy évben 
mi lesz a fenntarthatóság fő iránya?
DK: Meggyőződésem, hogy az emberiséget veszé-
lyeztető fenyegetések közül az egyik legsúlyosabb 
a klímaváltozás. A lakosságban tudatosítanunk kell 
ennek a veszélynek a komolyságát, és kormány-
ra kerülve minden lehetséges intézkedést meg kell 
hoznunk annak érdekében, hogy az emberi tevé-
kenység klímára gyakorolt hatását a lehető legcse-
kélyebbre szorítsuk vissza. Képviselőink az Európai 
Parlamentben támogatták és megszavazták, hogy 
a 2030-as kibocsátáscsökkentési cél 65% legyen, 
ugyanis a tudomány szerint erre van szükség ahhoz, 
hogy elkerüljük a klímaváltozás katasztrofális követ-
kezményeit.

Az Európai Egyesült Államok létrehozása mel-
letti fontos érv, hogy a globális klímaváltozás ellen 
is csak globális szinten lehet eredménnyel fellép-
ni, és ennek az egyik feltétele az összeurópai fellé-
pés megléte, ezért teljes mértékben támogatjuk az 
európai zöld megállapodást és annak célkitűzéseit.

9: Mit tesz majd a kulturális élet megosztottsága ellen? 
Tervezi-e az Emmi felbontását kulturális, oktatási és 
egészségügyi minisztériumra? Hisz-e a politikától füg-
getlen szakmai kuratóriumokban? 
DK: Minden országban léteznek különböző kul-
turális irányzatok, ez így volt és így is marad Ma-
gyarországon is. Magyarország annyiban kivétel, 
hogy nálunk az állam minden súlyával és pénzügyi 
erejével az egyik oldal mellett szállt be ebbe a küz-
delembe. A különböző irányzatok léte nem, leg-
feljebb az az ördögtől való, ha a kormány maga 
is küzdő fél. A versenyt Magyarország lakosai, a 
kultúra fogyasztói döntik majd el, és igen, a pén-
zek elosztását magára a szakmára kell bízni, hiszen 
nekik is érdekük, hogy ne a pártpolitika diktáljon 
számukra. Az pedig nem is kérdés számomra, hogy 
mind az egészségüggyel, mind az oktatással és kul-
túrával foglalkozó külön minisztériumra szüksége 
van Magyarországnak.

9: Mit tesz az egyetemek kiszervezése ellen? CEU? SZFE? 
DK: A CEU-t elüldöző törvényt hatályon kívül he-
lyezzük, és mi szeretettel várjuk a CEU-t vissza. Az 
SZFE-t visszaadjuk azoknak, akiknek a legitimáció-
ját és a nemzetközi reputációját köszönheti. Olyan 
botrányt pedig, hogy közegyetemeket kiszervez-
nek magánalapítványokba, még nem látott a vi-
lág; az egyik első feladatomnak tekintem, hogy 
visszaszerezzem az egyetemeinket annak, akit il-
letnek, a magyar népnek.

9: A NER építészeti „ízlése” az álhistorizáló–makoveczi-
ánus–stadionos paradigmában tombolt. 2026-ban mi-
lyen, az ön kormányzása idején épült tereptárgyra lenne 
büszke? 
DK: Számomra a legfontosabb, hogy miniszterel-
nökként az EU-s támogatásokat ne betonba és vas-
ba, még csak ne is makoveczes építményekbe, ha-
nem elsősorban az emberekbe fektessük, mert csak 
egészséges és jól képzett emberekkel lehet sikeres 
országot építeni. Éppen ezért nem szeretnék már-
ványtáblákat látni a nevemmel, viszont büszke 
leszek minden egyes felújított panelházra és tár-
sasházra. Büszke leszek minden kézfogásra, amely-
re a pedagógusokkal, az orvosokkal és az ápolókkal 
kerítünk majd sort.

9: Az önkormányzatokról nincsen szó a közös értéknyi-
latkozatban. Tervezik-e visszaadni a helyhatóságoknak a 
NER által elvett döntési jogköreit és forrásait? 
DK: Önkormányzatiság nélkül nem létezik de-
mokratikus állam. Honnan a csudából tudhatná 
egy budapesti hatóság, hogy mennyi krétára van 
szüksége a szentgotthárdi iskolának és hány in-
jekciós tűre a mátészalkai kórháznak? Ezek mind 
helyben eldöntendő kérdések, és mi ezt fogjuk 
támogatni Orbán eszelős, minden hatalmat a sa-
ját kezében összpontosító törekvéseivel szemben. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy az önkor-
mányzatok visszakapják a hatásköreiken kívül a 
forrásaikat is, hiszen ez szolgálja legjobban az ott 
élők érdekeit.
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9: Lesz-e atlétikai vb? 
DK: Igen, ha a mostani kormány, amíg hatalomban 
van, betartja eddigi ígéreteit. Viszont nem lesz, ha 
megszegi őket, mint ahogy teszi folyamatosan.

9: És Diákváros? 
DK: Lesz Diákváros. A Fudan-szerződést felmond-
juk, és a Diákváros az eredeti helyén fog felépülni, 
a magyar diákok örömére.

9: Hol legyen a Galvani híd pesti lehajtója? 
DK: A főváros az érintett kerületekkel, a lakosság 
véleményét is figyelembe véve dönt majd erről is, 
és nekem az lesz a feladatom, hogy a döntésükben 
támogassam őket. Ezt is fogom tenni.

9: Ki lesz a Fradi elnöke? 
DK: Éppen az, akit megválasztanak maguknak. A 
kormánynak ebben ne legyen véleménye, bízza rá 
a döntéseket magukra az érintettekre.

9: Mit gondol a nagyvárosi rozsdaövek reaktiválásáról 
általában és a Ferencváros vonatkozásában különösen? 
Ha önön múlik, milyen fejlesztésekre számíthat Budapest 
9. kerülete? 
DK: Bár értem a rozsdaövezet kifejezést, tudni kell, 
hogy itt vannak Budapest legértékesebb szabad 
területei is. Az egyik – talán a legfontosabb – az a 
terület, ahová mi az eredeti tervek szerint a Diák-
várost szeretnénk felépíteni – ehhez már a látvány-

tervek is elkészültek, amelyek magukért beszélnek. 
Mi ettől nem akarunk eltérni: a Diákvárost fel kell 
építeni, ezzel nem csak a Ferencváros, hanem egész 
Magyarország nyerne. És ott van még a Ferencvá-
rosi pályaudvar és az Illatos út környéke: fantaszti-
kus lehetőségeket tartogat, de addig nem lehet elő-
re menni, amíg a talajszennyezést el nem hárítjuk. 
Ezzel is adós a kormány. Ha ez megtörtént, utána  
a helyiek bevonásával, a legjobb építészirodák segít-
ségével kell dönteni.

9: Szociolingvisztikailag és individuálpszichológiailag 
mit szól az utóbbi időben elharapódzott „összegyurcsá-
nyoz(ód)ni” ige tartalmához és használati módjaihoz? 
DK: Régi nóta ez. Ugyanilyeneket mondtak az ön-
kormányzati választás előtt is, aztán mégis nagysze-
rű győzelmeket arattunk. Biztos látja az Orbánék 
által az utcára küldött szerencsétlen fideszeseket, 
akiknek aláírásokat kellene gyűjteniük a „Stop, 
Gyurcsány” kampányban. Ahogy ott állnak magá-
nyosan, munka nélkül a pultjaik mögött, az is csak 
Orbánék tehetetlenségét, ötlettelenségét mutatja. 
Egy kormánypárt tizenegy-tizenkét év kormányzás 
után nem tud azzal kimenni az utcára, hogy azért 
folytatnák, mert például fantasztikus egészségügyet, 
oktatást hoztak létre? Vagy azzal, hogy a nyugdíja-
sok jobban élnek? Ez a Stop-kampány és a ráaggatott 
szófüzérek a színtiszta beismerése a kormányzás tel-
jes csődjének, és csak azokat minősíti, akiknek ennyi 
és semmi más nem jut eszükbe.

Jakab Péter (Jobbik)

9: Ha ön miniszterelnök lesz, megfogadja-e Vörös Imre 
volt alkotmánybíró tanácsát, hogy az új országgyűlés az 
első napján hozzon határozatot, miszerint a Fidesz alap-
törvénye és az önkényuralmat biztosító törvények alkot-
mányellenesek, ezért semmisek? 
Jakab  Péter: A Szájer József által megírt és a plági-
um miatt távozni kényszerült Schmitt Pál által alá-

írt, „gránitszilárdságú”, de már közel tucatszor mó-
dosított alaptörvény tíz éve semmi mást nem szol-
gál, mint Orbán zsarnoki hatalmának és fideszes 
maffiaállamának a bebetonozását, ezért illegitim. 
Jómagam és a néppárti Jobbik régóta azon az állás-
ponton vagyunk, hogy az alaptörvényt fel kell hogy 
váltsa egy, a nép által elfogadott alkotmány, amely-
nek középpontjában a magyar emberek jólétének 
és szabadságának biztosítása áll. Egyetlen – akár a 
parlament által egységesen elfogadott – törvény-
nek sincs akkora felhatalmazása, mint a nép által 
elfogadott új alkotmánynak.
 
9:  Formálódik-e operatív stratégia az orbáni  mélyál-
lam kivédésére?
JP: Az orbáni mélyállamnak nevezett jelenség va-
lójában egy maffiaállam túlélését szolgáló hatalmi 
törekvés. Orbánék jogászkodnak, de a rendszervál-
tásnak éppen az a lényege, hogy semmilyen, a ma-
gyar nép érdekeivel szembehelyezkedő, törvénybe 
bebetonozott igazságtalanságot nem fogadunk el 
legitim jogszabálynak. Addig fogjuk faragni a jo-
got, amíg igazság nem lesz belőle.
 
9: Lát-e maga előtt olyan képet, hogy Laura Codruţa-Kö-
vesi, az EU korrupcióellenes ügyészségének főügyésze 
kihallgatja Orbán Viktort? Mikor csatlakozunk ehhez a 
szervhez? Polt? 
JP: Az én személyem a garancia arra, hogy lesz el-
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számoltatás. Nem fogom hagyni, hogy Orbán és 
maffiaállamának a tolvajai szabadon elmenekül-
hessenek a luxusrepülőiken és jachtjaikon, miután 
egy évtizeden keresztül szétlopták az országot és 
kizsigerelték a magyar embereket. Az uniós forrá-
sok elsíbolása miatt az Európai Ügyészség, az állami 
források megdézsmálásáért pedig a az újonnan fel-
állított Korrupcióellenes Ügyészség fogja megindí-
tani a büntetőeljárásokat. Sem Polt Péterről, sem 
Mészáros Lőrincről nem nehéz bebizonyítani, 
hogy Orbán bűntársai; börtönben van a helyük.

 9: Milyen viszonyra törekszik Kínával és Oroszország-
gal? Lesz-e Fudan, Belgrád–Budapest-vasút, Paks 2? Mi 
lesz a hazánkban szabadon rajcsúrozó GRU-ügynökökkel 
(orosz katonai titkosszolgálat), a kémbankkal, az ukránel-
lenes magyar–orosz együttműködéssel?
JP: A Jobbik a reálpolitikát képviseli a külpolitikában 
is, ezért mind Oroszországra, mind Kínára nagyha-
talmi tényezőként tekintünk, azonban az EU tagja-
ként elkötelezettek vagyunk az európai, demokra-
tikus értékek mellett. Fel kell számolni a jelenlegi 
indokolatlan és Magyarországra nézve rendkívül ve-
szélyes orosz, illetve kínai befolyást. Jelenleg Orbán 
spionként az orosz és kínai hatalmi érdekeket kép-
viseli Brüsszelben; ennek éppen fordítva kell majd 
lennie: Magyarországnak az európai érdekeket kell 
képviselnie itthon és a nagyvilágban is.

9: Milyen atlanti és európai kapcsolatokat szeretne? Foly-
tatná-e az Orbán-rezsim nyugat-balkáni gyarmatosító 
politikáját? 
JP: A néppárti Jobbik a politikai-katonai szövet-
ségpolitika tekintetében is határozott véleményt 
képvisel: Magyarországnak létérdeke a NATO-tag-
ság, hiszen az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
szabadságunk egyik védőbástyája. Szomorú lát-
ni, hogy hazánk külpolitikailag elszigetelt országgá 
vált, gyakorlatilag csak keleti diktátorok fogadják 
szívesen Orbánt és külügyminiszterét. Az ember 
kicsit úgy érzi magát, mint a hidegháború idején, 
amikor – noha a propaganda akkor is győzelmi 
mámorban ünnepelt – az emberek többsége tudta 
és érezte, hogy Magyarország a rossz oldalon áll.  
A NATO-csatlakozást a magyar választók több mint 
85 százaléka támogatta, de közel ennyien, majdnem 
84 százalék az uniós csatlakozást is. A magyar embe-
rek elkötelezettek a nyugati értékek mellett, tehát a 
mindenkori kormánynak is ezt kell képviselnie.
 
9: Mit gondol a határon túli magyarok szavazati jogáról 
a magyarországi országgyűlési választáson? És a nyugati 
magyarokéról? 
JP: Álláspontom szerint, bár szerzett jogot elvenni 
nem lehet, megreformálni meg kell. A határon túli 
magyarok ne a magyarországi pártlistákat, hanem a 
saját hangjukat erősítsék a szavazatukkal. Úgy kép-
zelem, hogy a határon túli magyarok továbbra is 
beleszólhatnának a magyar közéletbe egy szószó-
ló útján. A helyi közösség emelje ki a saját szószó-
lóját, de ne egy magyarországi pártpolitikus hangja 
erősödjön. Például egy székely ember igenis mond-

hassa el a magyar törvényhozásban a véleményét 
egy székely képviselőn, egy szószólón keresztül.

9: Mit gondol az 178/2018. (X. 2.) számú kormányren-
deletről, amely „az életvitelszerű közterületi tartózkodást” 
bünteti, illetve ennek megszüntetéséről? 
JP: A hajléktalanokat nem stigmatizálni kell, hanem 
különböző programokkal meg kell teremteni szá-
mukra a társadalomba való visszailleszkedés lehe-
tőségét, annak érdekében, hogy újra fedél lehessen 
a fejük fölött. Főként egy olyan országban fontos ez, 
ahol csak az elmúlt tíz évben – Orbán országlása 
alatt – közel húszezer családot dobtak az utcára.

9: Lesz-e húzóágazat a zöld gazdaság? Mik a klímacélok, 
milyen irányt vesz az energiapolitika, az első négy évben 
mi lesz a fenntarthatóság fő iránya? 
JP: Mindenekelőtt létre kell hozni az önálló kör-
nyezetvédelmi minisztériumot, amelynek renge-
teg feladata lesz a hulladékgazdálkodás, a megújuló 
energiák kiaknázása, valamint a zöld gazdálkodás 
támogatása terén. A kormányváltás után egy évti-
zednyi elvesztegetett időt és elmaradt intézkedést 
kell bepótolni, hiszen a környezetvédelem területén 
sem történt szinte semmilyen érdemleges szabá-
lyozás. Meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, 
hogy a gazdák megfelelő támogatási rendszer kiala-
kításával, megfelelő birtokméret mellett tudjanak 
fenntartható zöld gazdálkodást folytatni. A megúju-
ló energiák kiépítését és használatát a hazai kis- és 
középvállalkozások, illetve az átlag magyar emberek 
szintjén is vonzóvá és megtérülővé kell tenni.

9: Mit tesz majd a kulturális élet megosztottsága ellen? 
Tervezi-e az Emmi felbontását kulturális, oktatási és 
egészségügyi minisztériumra? Hisz-e a politikától függet-
len szakmai kuratóriumokban? 
JP: A kultúrharc a diktatúrák sajátja. Mi egy olyan 
országot építünk 2022 után, ahol a művészek, tu-
dósok és az ország értelmiségének előrejutását és 
érvényesülését a tudás, a tehetség és a szorgalom 
határozza meg, és nem az, hogy valaki mennyire 
lojális és engedelmes pártkáder. És igen, én hiszek 
a politikától független kuratóriumokban. Már 
1979-ben Nobel-díj járt azért a munkáért, amely 
bebizonyította, hogy egy adott ország emberi tő-
kéje nagyságrendileg azonos a hagyományos érte-
lemben vett tőkéjével. Tehát végső soron az okta-
tás színvonala határozza meg és az állampolgárok 
által elsajátított tudás jelenti és adja egy ország 
gazdasági erejét. Ennek ellenére a rendszervál-
tás óta Magyarország versenyképessége éppen az 
oktatás és a használható tudás területén csökkent 
drasztikusan. Azóta egészségügyi közgazdászok 
bebizonyították, hogy ez az alaptétel az egészség-
be, az egészségügybe való befektetésre is igaz. Te-
hát az oktatás és az egészségügy az a két terület, 
amely mind az egyén, mind a társadalom számára 
rendkívül jól jövedelmező befektetést jelent. Szo-
morú, hogy az elmúlt tíz évben éppen erre a két 
területre nem jut elegendő forrás. Ezen fogunk mi 
változtatni.
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 9: Mit tesz az egyetemek kiszervezése ellen? CEU? SZFE? 
JP: Az egyetemek fideszes kiszervezése az orbáni 
vagyonkimentés része, amit semmisnek tekintünk. 
A CEU-t visszahívjuk Budapestre, az SZFE-t pedig 
visszavesszük a szolgalelkű fideszes potentátoktól. 
Az egyetemi autonómia biztosítása egy jogállam-
ban alapkövetelmény, én is így tekintek rá.

9: A NER építészeti „ízlése” az álhistorizáló–makovecziá-
nus–stadionos paradigmában tombolt. 2026-ban milyen, 
az ön kormányzása idején épült tereptárgyra lenne büszke? 
JP: A magyar emberek életszínvonalának javulása 
nem „tereptárgyakon” múlik. Számomra a honfi-
társaim életminőségének emelkedése az egyetlen 
lényeges mutató.

9: Az önkormányzatokról nincsen szó a közös értéknyi-
latkozatban. Tervezik-e visszaadni a helyhatóságoknak a 
NER által elvett döntési jogköreit és forrásait? 
JP: Az önkormányzatok bosszúszomjas kivérezte-
tése és jogköreinek megnyirbálása szintén Orbán 
beteges hatalommániájának eredménye. Minden 
olyan döntési jogkört és költségvetési forrást vissza 
kell szolgáltatni a helyi közösségeknek, amelyek 
birtokában nyilvánvalóan ők tudják a legjobb dön-
téseket hozni.  
 
9: Lesz-e atlétikai vb?  
JP: Igen.

9: És Diákváros?  
JP: Igen.

9: Hol legyen a Galvani híd pesti lehajtója? 
JP: Tudom, hogy az elmúlt tíz év miniszterelnö-
ki retorikájától ez idegen, és Orbán Viktortól nem 
hallhattunk ilyet, de nem vagyok egy mindenhez 
is értő polihisztor, sem közlekedési mérnök. A Gal-
vani híd lejárójának ott kell lennie, ahol a szakem-
berek a legalkalmasabbnak gondolják; ez nem 
politikai, hanem szakmai kérdés.
 
9: Ki lesz a Fradi elnöke?  
JP: Tudom, hogy furcsa, de én azzal sem szeretnék 
foglalkozni, hogy ki legyen egy adott sportklub el-
nöke; legyen egy politikától független és hozzáértő 
sportszakember.

9: Mit gondol a nagyvárosi rozsdaövek reaktiválásáról 
általában és a Ferencváros vonatkozásában különösen? 
Ha önön múlik, milyen fejlesztésekre számíthat Budapest 
9. kerülete? 
JP: A rozsdaövezetek új funkcióval való megtölté-
se és fejlesztése általánosságban véve fontos dolog, 
de a konkrét területeken szintén a szakemberek 
tudására és tanácsaira támaszkodnék kormányfő-
ként.

Karácsony Gergely 
(Párbeszéd–MSZP–LMP)

9: Ha ön miniszterelnök lesz, megfogadja-e Vörös Imre 
volt alkotmánybíró tanácsát, hogy az új országgyűlés az 
első napján hozzon határozatot, miszerint a Fidesz alap-
törvénye és az önkényuralmat biztosító törvények alkot-
mányellenesek, ezért semmisek?  
Karácsony Gergely: Az Orbán-rezsim nem jogál-
lam. De ha nem jogállam, akkor létezésének alap-

ját sem a jog adja. Hanem a közpénz. Itt kell hát 
kezdeni. Ha vissza akarjuk építeni a jogállamot, 
márpedig vissza akarjuk és vissza fogjuk építeni, 
akkor a megoldásainknak jogszerűnek kell len-
niük. Fontos az is, hogy a 2022-es választás nem 
valamiféle visszavágó, hanem valódi változás kell 
legyen. Ha valaki azt mondja, majd az ellenzék 
fog egyszerű többséggel alkotmányozni, akkor 
csak visszavágót játszunk, azt meg minek? Alkot-
mányozni nem parlamenti többséggel, hanem 
társadalmi többséggel lehet, ennek módja a jó 
kormányzás, a nyitott alkotmányozási folyamat 
és az alkotmány népszavazással való megerősí-
tése. Orbán alkotmánya ugyanakkor egy árulás. 
Ezt vissza kell küldenünk a múlt hordalékai közé. 
Hogyan? Úgy, hogy kormányzásunk első lépé-
seként módosítjuk a 2008. évi XXVII. törvényt. 
Ezzel elérjük, hogy az új kormány tagjai nem 
tesznek esküt Orbán alaptörvényére, hanem a de-
mokrácia, a jogállam, az összetartó társadalom és 
az igazságtétel ügyére tesznek fogadalmat. És az 
új miniszterelnök ezt kéri számon kormánya tag-
jain minden nap.
 
9: Formálódik-e operatív stratégia az orbáni mélyállam 
kivédésére?  
KG: Igen, ezért hoztam nyilvánosságra már most a 
NER lebontásának programját, melynek központi 
eleme a mélyállam felszámolása. Pontosan tudhat-
juk, hogy az állami megrendelésekből a korrupciós 
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pénzeket fiktív számlák befogadásával szedik ki. Az 
online számlázás rendszerének felhasználásával 
ugyanakkor a NAV gyakorlatilag egy lekérdezéssel 
fel tudja deríteni a korrupciós pénzek kilopásához 
használt számlagyárakat. Az uniós pénzek jogelle-
nes elköltésének felderítésében is minden adat és 
papír a kormányzat részeként működő irányító ha-
tóságok rendelkezésére áll, hiszen komplett elszá-
molásokat kellett leadni, hogy a pénzfelhasználás 
formálisan megfeleljen az uniós követelmények-
nek. Csak akarni kell, és napok alatt megindítha-
tók az adóigazgatási és uniós szabálytalansági 
eljárások, amelyek keretében a kormány irányítása 
alatt álló szervek (elsősorban az adóhatóság) jog-
szerűen zár alá vehetnek pénzeket, ingatlanokat és 
üzletrészeket.
 
9: Lát-e maga előtt olyan képet, hogy Laura Codruţa-Kö-
vesi, az EU korrupcióellenes ügyészségének főügyésze 
kihallgatja Orbán Viktort? Mikor csatlakozunk ehhez a 
szervhez? Polt?
KG: Az uniós források sorsa Magyarországon az el-
múlt évtizedben bizonyítja, hogy a kimagasló ösz-
szegű források korrupciós kockázata is kimagasló, 
főleg ha a magyar ügyészség rendre futni hagyja a 
kormány számára igazán kényes ügyek elkövetőit. 
Szorgalmazzuk Magyarország csatlakozását az Eu-
rópai Ügyészséghez, hogy az ne csak az eddig csat-
lakozott 22 tagállamban, hanem Magyarországon 
is nyomozásokat folytathasson az európai forrá-
sokat érintő csalás és korrupció megállapítása ér-
dekében. A csalások leküzdése kulcsfontosságú, 
hogy az európai források ténylegesen elérhessék 
céljaikat, és a NER-oligarchák szűk köre helyett 
a nagy többséget szolgálják. A csatlakozással azt 
üzenjük: soha többé nem maradhatnak következ-
mények nélkül a tömeges jogsértések és bűncse-
lekmények, amelyek a hazánk felzárkózására szánt 
pénzeket érintik. 

9: Milyen viszonyra törekszik Kínával és Oroszország-
gal? Lesz-e Fudan, Belgrád–Budapest-vasút, Paks 2? Mi 
lesz a hazánkban szabadon rajcsúrozó GRU-ügynökökkel 
(orosz katonai titkosszolgálat), a kémbankkal, az ukrán-
ellenes magyar–orosz együttműködéssel?  
KG: A 2022-ben felálló új kormány véget vet a hin-
tapolitikának, és az Európai Unió és a transzatlanti 
szövetségi rendszer keretei között, szövetségese-
inkkel összhangban fog kiegyensúlyozott, gazda-
ságilag kölcsönösen előnyös viszonyra törekedni 
Oroszországgal és Kínával. Kormányra kerülve 
nem külföldi hatalmak magyarországi befolyás-
szerzésének finanszírozására fordítjuk a magyar 
adófizetők pénzét, és leállítjuk a soha meg nem 
térülő nagyberuházásokat. Felülvizsgáljuk a Paks 
2 megállapodást, a Belgrád–Budapest vasúti pro-
jektet és a magyar részvételt a Nemzetközi Beru-
házási Bankban. Nem fogjuk hagyni, hogy olyan 
egyetem jöjjön az országba, amely nem tiszteli a 
tanszabadságot és amelynek alapító okiratában vi-
lágosan szerepel a Kínai Kommunista Párt iránti 
feltétlen hűség.

9: Milyen atlanti és európai kapcsolatokat szeretne? Foly-
tatná-e az Orbán-rezsim nyugat-balkáni gyarmatosító 
politikáját?  
KG: Véget vetünk annak az időszaknak, amely-
ben a magyar külpolitika alárendelődött Orbán 
személyes érdekeinek, a hozzá kötődő elit pénz-
éhségének, és tálcán kínálta fel az országot alantas 
motivációjú külföldi befolyásszerzési kísérleteknek. 
Kormányra kerülve visszaállítjuk a magyar külpoli-
tika becsületét, tekintélyét, hazánk érdekérvényesí-
tő képességét az Európai Unióban és a NATO-ban. 
Támogatjuk a Nyugat-Balkán európai integrációját, 
oligarcha-pozícióépítés helyett érdemben segítjük a 
térség országainak felzárkóztatását, csatlakozását az 
Európai Unióhoz.
 
9: Mit gondol a határon túli magyarok szavazati jogáról 
a magyarországi országgyűlési választáson? És a nyugati 
magyarokéról?
KG: Minden magyarnak biztosítani kell az egyen-
lő választójogát a világ minden pontján: a levélben 
szavazás lehetőségét ki kell terjeszteni a határon 
túli magyarokon túl a magyarországi lakóhellyel 
rendelkező, de külföldön élő választókra is.
 
9:  Mit gondol az 178/2018. (X. 2.) számú kormányren-
deletről, amely „az életvitelszerű közterületi tartózkodást” 
bünteti, illetve ennek megszüntetéséről?
KG: A hajléktalanok kriminalizálása egy szemléle-
tében nagyon káros, de szerencsére a gyakorlatban 
kevéssé alkalmazott jogszabálynak bizonyult, amire 
semmi szükség. Egyértelműen látszik, hogy a jogal-
kotói szándék ellenére ezt a szabálysértési tényál-
lást nem alkalmazzák a hatóságok. Fontos tanul-
ság, hogy a jogalkotói szándék gyakran nem éri el a 
célját, mert a jogalkalmazók motivációja, egyetérté-
se nélkül a jog erőtlen –  és ez ebben az esetben így 
van jól.

9: Lesz-e húzóágazat a zöld gazdaság? Mik a klímacélok, 
milyen irányt vesz az energiapolitika, az első négy évben 
mi lesz a fenntarthatóság fő iránya?  
KG: A modern gazdaságpolitikának nemcsak igazsá-
gosnak, hanem zöldnek is kell lennie. Minden esz-
közzel támogatjuk a gazdaság zöldítését, a környeze-
ti fenntarthatóság elérését. Magyarország energia-
biztonságát a 21. században alacsony kibocsátású, 
nem szennyező, megújuló energiaforrásokkal és 
energiahatékonysági beruházásokkal kell biztosí-
tani. Megnyitjuk az utat a jelenleg betiltott szélener-
gia előtt Magyarországon. Megnöveljük az ország 
kibocsátáscsökkentési céljait, támogatjuk az Európai 
Unió zöld megállapodás programjának részeként az 
EU megemelt klímacéljait és az ennek elérését célzó 
új jogszabályokat.
 
9: Mit tesz majd a kulturális élet megosztottsága ellen? 
Tervezi-e az Emmi felbontását kulturális, oktatási és 
egészségügyi minisztériumra? Hisz-e a politikától függet-
len szakmai kuratóriumokban? 
KG: Az utóbbi évek egyértelművé tették, hogy a 
lehető legmagasabb szinten kell a kormányban 
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képviseltetni a oktatási, egészségügyi és kulturális 
szakpolitikai célokat és érdekeket. Az Orbán-rend-
szer az egyik legnagyobb pusztítást a társadalmi 
autonómiák világában vitte véghez. Mi tiszteletben 
fogjuk tartani a szakmai és területi autonómiákat 
minden téren, így a kultúrában is.  Amikor a ma-
gyar kultúra intézményei, művelői és sokszor még 
a fogyasztói is politikai támadás alatt állnak, fontos 
kérdés, vajon mi a politika – és a demokratikus po-
litikusok – helyes magatartása. Szerintem két, lát-
szólag ellentétes vállalás. Az önmegtartóztatás és a 
teljes mellszélességgel való támogatás. A passzivitás 
és az aktivitás furcsa egyensúlya. Megmagyarázom. 
Kezdem az önmegtartóztatással: a politikának nincs 
se dolga, se joga művészeti kérdések eldöntésében. 
A politikus a művészi autonómia támogatásáért cse-
rében ne várjon el semmit a kultúra embereitől és 
intézményeitől. A politika ne tekintse a kultúrát a 
politikai kommunikáció vagy a hatalmi harc eszkö-
zének. A művészet szabad, a művészek szabadok. És pont. 
Olyan időkben viszont, amikor az állam nem tiszte-
li a művészet és a művészek szuverenitását, szükség 
van fékekre és ellensúlyokra. Szükség van politikai 
védelemre és harcos kiállásra, ahogyan Budapesten 
megvédtük a művészszínházainkat.
 
9: Mit tesz az egyetemek kiszervezése ellen? CEU? SZFE? 
KG: A jóvátétel elvének a felsőoktatásban is érvénye-
sülnie kell. Várjuk vissza a politikai okokból meg-
hurcolt CEU-t! Fudan nem lesz, Diákváros és CEU 
viszont igen. Visszaállítjuk az egyetemi autonómiát, 
és ahol a szenátus kéri, felülvizsgáljuk az egyetemi 
modellváltást.

9: A NER építészeti „ízlése” az álhistorizáló–makoveczi-
ánus–stadionos paradigmában tombolt. 2026-ban mi-
lyen, az ön kormányzása idején épült tereptárgyra lenne 
büszke?
KG: Én arra lennék leginkább büszke, ha a politika 
beton helyett végre fákban is gondolkozna. Ma a 
kormányzati beruházások töredéke megy csak zöld-
felületek fejlesztésére, azok is a lehetségesnél jóval 
kisebb méretűek. Ha az állami koordinált források-
nak – ide értve az európai uniós forrásokat is – csak 
egy részét parkokra költenénk stadionok helyett, 
hatalmas fejlődést lehetne elérni Budapesten és más
városokban is. A középületeknek, sőt a közpénzből 
megvalósuló épületeknek pedig a hatalom repre-
zentálása helyett a közösségekről kellene szólniuk.

9: Az önkormányzatokról nincsen szó a közös értéknyi-
latkozatban. Tervezik-e visszaadni a helyhatóságoknak a 
NER által elvett döntési jogköreit és forrásait? 
KG: Amikor Budapestért küzdök, akkor az önkor-
mányzatiságért is küzdök, vagyis minden telepü-
lésért. A kormányváltással minden magyar önkor-
mányzat, vagyis minden település nyerni fog. Jóvá-
tételt kell adni a válsághelyzetben is szorongatott 
önkormányzatoknak. Minden önkormányzatot, 
pártállástól függetlenül, visszamenőleg kárpótolunk 
a koronavírus-válság alatt elvont iparűzési adó és 
gépjárműadó miatti bevételkieséséért. Az önkor-

mányzatok autonómiáját megerősítjük, elvont jogo-
sítványaikat, hatásköreiket, feladataikat visszaadjuk, 
és az azok teljesítéséhez szükséges forrásokat bizto-
sítjuk. A helyi közösségeknek biztosítjuk az irányítá-
si autonómiát a közoktatásban.

9: Lesz-e atlétikai vb? 
KG: Aki azt akarja, hogy legyen atlétikai világbajnok-
ság Budapesten, az szavazzon az ellenzékre. Mert 
akkor lesz Diákváros, és akkor lehet vb is.

9: És Diákváros?  
KG: Igen.
 
9: Hol legyen a Galvani híd pesti lehajtója? 
KG: Ahol az érintett önkormányzatok beleegyezé-
se alapján elképzelhető. A Fővárosi Önkormányzat 
csak olyan megoldást tud elfogadni, amely élvezi az 
érintett kerületek, így a 9. kerület támogatását is. Saj-
nos azonban mind ez idáig a beruházó nem tudott 
olyan alternatívát kidolgozni, ami elfogadható len-
ne mindegyik érintett kerületnek. Egy biztos: olyan 
megoldásra van szükség, ami nem rontja a helyi 
lakosok életminőségét, és biztosítja a ferencvárosi 
Kiserdő megmaradását is.
  
9: Ki lesz a Fradi elnöke?
KG: Akit erre a posztra megválasztanak.
 
9: Mit gondol a nagyvárosi rozsdaövek reaktiválásáról 
általában és a Ferencváros vonatkozásában különösen? 
Ha önön múlik, milyen fejlesztésekre számíthat Budapest 
9. kerülete?
KG: Budapest aranytartalékai a rozsdaövezetek. Ezek 
olyan területek, ahol bőven van hely zöldfelületi 
fejlesztésekre és új ökovárosrészek kialakítására, 
amelyek alkalmasak lehetnek a Budapesten fájóan 
hiányzó, megfizethető lakhatás biztosítására. A leg-
jobb példa erre a Diákváros területe, ahol az eredeti, a 
főváros által támogatott tervek alapján egy olyan vá-
rosrész épülhetne, amely minden tekintetben meg-
felelne a céljainknak. Megfizethető lakhatás, kollégi-
umi férőhelyek legalább 8000 diáknak, kapcsolódó 
zöldfelületi beruházások, a Ráckevei (Soroksári)-Du-
na revitalizációja. Ezt a programot kell megvédeni a 
kormány szándékától, amely a Diákváros helyett a 
Fudan Egyetem campusát kívánja megvalósítani. Ez 
a fejlesztés mintaként szolgálhatna Budapest barna-
mezős területeinek megújítására is.

9: Hogyan képzeli az utódlását a Városházán, ha ön lesz a 
miniszterelnök?
KG: Ahogyan a miniszterelnök-jelöltet, úgy az el-
lenzéki együttműködés főpolgármester-jelöltjét is 
előválasztáson fogják kiválasztani a budapestiek, ő 
aztán jól megveri majd a fideszes ellenfelét.

9: Kér-e bocsánatot, ha kormányfő lesz?
KG: Nem esik nehezemre bocsánatot kérni, ha 
okom van rá.

Vágvölgyi B. András
és a 9 magazin szerkesztősége
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MELYIK UJJADAT HARAPJAM?

Megnéztem a Partizán videóját a 6-os számú vá-
lasztókerület (Ferencváros–Józsefváros) ellenzéki 
jelöltjeinek előválasztási vitájáról, és arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy hát persze! Igen, minden 
körülmények között! Pontosabban nem, igazából 
nem szívesen. Ha mégis, akkor egy kicsit! Vagy egy 
kicsit sem. A legjobban Csordás Anett (C8 Egyesü-
let, Momentum) tetszett! Meg Demeter Márta ( Job-
bik). És Jámbor András (Szikra Mozgalom, MSZP, 
Párbeszéd). Végül Manhalter Dániel (Demokratikus 
Koalíció). Figyelem, ábécésorrendben írtam a sze-
replők nevét. De Gulyás Marcit kifelejtettem. Pe-
dig milyen jó volt. És akkor Tóth 
Csabáról még nem is beszéltem, 
aminek az az oka, hogy ő nem volt 
ott a stúdióban. Csak az árnyéka. 
Pontosabban a köpönyegének az 
árnyéka. 

Ha rajtam múlna, mindegyik 
jelöltre leadnék egy szavazatot, 
mert ők legalább készültek erre 
a vitára teljes erőbedobással. Vagy ha nem, akkor 
marha jól csinálták, hogy úgy tűnt: felkészültek a 
vitára. Pont ez hiányzik a kormánypártból, amit ez 
a négy ember (+ Gulyás Marci) bemutatott. Ezek 
legalább gondolnak valamit arról, hogy mit és 
miért és kivel. Kivéve persze Tóth Csabát, akivel 

ugye senki sem, mint kiderült. De legalább kide-
rült. És az is kiderült, hogy amikor Csordás Anett a 
legkeményebb, akkor mosolyog a legszelídebben. 
(Mosolyogjon rád a Csordás Anett, kedves Viktor.) 
Demeter Mártát meg nem lehet kizökkenteni. Úgy 
értem, a különböző pártokból időről időre kizök-
ken, de saját magába tér vissza. Jámbor Andrásról 
meg az derült ki, hogy utoljára tán akkor sikerült 
felbosszantani, amikor az oviban elvettek tőle 
egy játékautót, de bizonyára akkor is megbocsátó 
volt. Manhalter Dániel pedig egy kiköpött Hugh 
Grant-hasonmás, ha jövőre mégsem lesz Dob-
rev-kormány, akkor valamelyik londoni téren eb-
ből meg tud majd élni mint emigráns hajléktalan. 

Azt akarom ezzel kinyögni, hogy izé. És ezt a 
leghatározottabban állítom! Nem kertelek! A fené-
be ezekkel a hülye pártlogókkal, de tényleg. Összel-
lenzék kontra Orbán, avagy melyik ujjadat harap-
jam meg, hogy egyik se fájjon? Figyelem, ez nem 
egy új mozgalom neve, hanem ennek a cikknek a 
címe. El vagyok szokva a közéleti vitáktól, a zavaro-
dottságomnak ez az oka. Az előválasztási kampány 
meg éppen ehhez szoktat vissza. Szakkifejezéssel 
ezt érzékenyítésnek hívják. A NER egyik legjel-
lemzőbb kockázata és mellékhatása, hogy eltom-
pít, elzsibbaszt, lefáraszt. Biztos ez is az egyik célja.  

A választó legyen tompa, zsibbadt 
és fáradt, és inkább ne figyeljen 
oda, amikor csalnak. A kockáza-
tok és mellékhatások tekinteté-
ben kérdezzük meg az ellenzéki 
jelölteket – ez nem tűnik rossz 
ötletnek. Elindult az előválasztás, 
folyik egy kampány, az ellenzéki 
pártok begyújtják a motorokat, 

és jé, kiderül, hogy a dolgoknak a 6-os számú vá-
lasztókerületben mégis van tétjük. Van tétje annak a 
Ferencvárosban és a Józsefvárosban is, hogy Csor-
dás Anett (C8 Egyesület, Momentum) miért kér-
dez olyan keményen visszakézből, hogy Demeter 
Márta ( Jobbik) miért vándorol pártról pártra, hogy 

Jámbor András (Szikra Mozgalom, MSZP, Párbe-
széd) miért látszik annyira tisztességesnek, Man-
halter Dániel (Demokratikus Koalíció) miért tűnik 
profinak a szóvivésben. 

Most a választópolgárokon volt a sor, elővá-
lasztottunk, s remélhetőleg minél többen voltunk. 
S tessék készülni a miniszterelnök-jelölti válasz-
tásra is, mert ha a választók nem szedik össze ma-
gukat, akkor a jövő évi parlamenti voksolás olyan 
lesz, mint egy emberevő tigrissel vacsorázni: lehet, 
hogy élvezni fogjuk egyes mozzanatait, de az biz-
tos, hogy a tigris harap majd utoljára. És nemcsak 
az egyik ujjunkból, hanem egyenesen a szívünkből. 

Kácsor Zsolt

jé, kiderül, hogy 
a dolgoknak 
a 6-os számú 

választókerületben 
mégis van tétjük
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L. LÁSZLÓ JÁNOS FŐSZERKESZTŐ A NYOMTASS TE IS! HETILAPRÓL

SZAMIZDAT A NER-BEN

Felveheti-e a versenyt egy félbehajtott A/4-es oldalra szerkesztett kis 
újság a kormánypropaganda gőzhengerével? Egyáltalán, mi értelme van 

nyomtatni az internet korában? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettünk 
L. László Jánossal, a 9. kerületi székhelyű Nyomtass te is! hetilap alapítójával, 

főszerkesztőjével, az újság köré szerveződött mozgalom vezetőjével. 

A lapot a szükség hívta életre – mondta 
L. László János. A Fidesz-kormány olyan 
mértékben szigetelte el a kistelepülése-
ken élőket a valós információktól, hogy 
a zömükben újságírókból álló kezde-
ményezők négy évvel ezelőtt úgy érez-
ték, tenniük kell valamit. Ezért azóta is 
minden héten összegyűjtik, lerövidítik, 
megszerkesztik és egy A/4-es oldalra be-
tördelik az előző hét legfontosabb híre-
it – főleg azokat, amelyeket a kormány 
legszívesebben elhallgatna az emberek 
elől. A lap kettéhajtva egy négyoldalas 
kis újságot ad ki. Ezt bárki letöltheti a 
honlapjukról (www.nyomtassteis.hu), 
tet szőleges mennyiségben kinyomtat-
hatja és terjesztheti. Ezt országszerte 
nagyon sokan meg is teszik. 

„Egyszerűen annyit akarunk elér-
ni, hogy Magyarország polgárai valós 
információkhoz jussanak az ország ál-
lapotáról a legtávolabbi falvakban is” 

– mondta az önkéntes civil terjesztésre 
építő újság alapítója. Azzal is szembesül-
niük kellett, hogy vidéken nagyon sok 
embernek nincs pénze se nyomtatásra, 
se benzinre, hogy távolabbra is elvigye 
az újságot. Ezért sok támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy országszerte 
biztosítani tudják a terjesztés feltételeit. 

S hogy mindennek van értelme, azt 
mutatja egy Medián-felmérés, amely 
szerint azoknak, akik a postaládájukba 
kapták a Nyomtass te is!-t, a harmada el-

olvasta az újságot, és kb. 10 százalékuk-
nak már hat hét után változott a véle-
ménye az olvasottak hatására.

Hiánypótló a kezdeményezésük, 
mert a megmaradt független sajtó tisz-
tességesen elvégzi a munkáját, csak en-
nek eredménye nem jut el a széles kö-
zönséghez – emelte ki L. László. Azok, 
akiknek nincs internetjük, vagy nem 
keresgélnek tudatosan politikai híreket, 
kényszerűségből csak a propagandát 
fogyasztják. Fontos, hogy ők is hozzá-
jussanak hiteles információkhoz, és őket 
csak nyomtatott médiával lehet elérni. 
A Nyomtass te is! a hiányzó láncszem, az 
összekötő kapocs a szabad sajtó és az 
olvasók között – magyarázta az újkori 
szamizdatnak is nevezett újság vezetője.

Az ellenzéki előválasztásra hatalmas 
energiákat mozgósítottak: mind a 106 
választókerületre összeállítottak egy-
egy helyi lapszámot, amelyben amel-
lett, hogy tömören összefoglalták az 
előválasztással kapcsolatos tudnivalókat, 
benne volt minden ellenzéki jelölt rövid 
életrajza és a választókerületi szavazó-
sátrak helyszínei. 

Minden polgárnak joga van ahhoz, 
hogy sokoldalú információk és ne egy-
síkú propaganda alapján hozza meg 
a döntését a 2022-es választásokon 
– hangsúlyozta a főszerkesztő. Ezért 
az addig hátralévő időben minél több 
embert meg akarnak győzni, hogy csat-
lakozzanak a kezdeményezésükhöz, 
legyenek terjesztők vagy támogassák 
anyagilag a mozgalmukat. Azoknak, 
akik látják, hogy mi történik Magyar-
országon, el kell gondolkodniuk, hogy 
ilyen országban szeretnének-e élni. Ha 
a válaszuk nem, akkor nem ülhetnek to-
vább a képletes karosszékükben, hanem 
tenniük kell valamit a választásig hát-
ralévő időben. A Nyomtass te is! mozga-
lom ehhez kínál cselekvési lehetőséget 
– mondta L. László János.

Harangozó István

bárki letöltheti 
a honlapjukról, 

tetszőleges 
mennyiségben 
kinyomtathatja 
és terjesztheti
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KERÜLETI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

KIFULLADÁSIG

Fontos döntések is születtek a képviselő-testület 
legutóbbi ülésén, a tanácskozásra mégis az egyre 

látványosabb politikai törésvonalak, a személyeskedések 
és az ügyrendi bakugrások nyomták rá a bélyegüket.

A nyári szünet után szeptember 9-én ülésezett újra a ferencvárosi képviselő-testület, 
és – talán a viszontlátás felett érzett öröm, esetleg a sok bent ragadt mondanivaló 
okán – megrendítően hosszúra nyúlt a tanácskozás: szünetekkel, zárt vitával együtt 
több mint 11 órán keresztül gyűrték a napirendi pontokat és egymást is a képviselők.

A lényeget három fontos döntésben lehet összefoglalni: a testület módosítot-
ta az idei kerületi költségvetést; határozott arról, hogy milyen irányba induljon el 
az Ecseri úti metróállomás környékének megújítása; valamint az is eldőlt, hogy a 
Ferencváros jelentős részén is elkezdődik a kizárólagos lakossági parkolás rendsze-
rének kialakítása.

A büdzsé módosításában jutott forrás többek között egy új autóelszállító-jármű 
beszerzésére (a jelenlegi kettő közül az egyik nagyon rossz állapotban van), pluszfor-
rás a tavaly elindított „Törd a betont, hogy park legyen” program első állomására – ami 
a Haller utcai tízemeletes panelek előtti szervizút zsákutca-nyúlványának átalakítása 
–, illetve többletforrás az óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények fel-
újítására. 

Az Ecseri úti rekonstrukció ügyében arra jutottak a képviselők, hogy négy vál-
tozat közül azt a bővebb kivitelt választják, amelyik a metrókijárat közvetlen kör-
nyezete mellett a Spar melletti területek, valamint a parkoló megújításával, pavilo-
nok létesítésével is számol. Azt a verziót elvetették, amelyben a jelenlegi (illetve már 
lebontott) pavilonok helyett egy „kis üzletház” épült volna fel. A FEV IX. Zrt. így a 
meghatározott irányba indul el a terveztetéskor, és a fő elképzelések konkrét tartal-
mát a környéken élők megkérdezésével alakítják ki.

A kizárólagos lakossági parkolás rendszerének elindítása – Baranyi Krisztina pol-
gármester előterjesztése nyomán – azt jelenti, hogy – a terveztetés és az engedélyek 
megszerzése után, ami legalább egy évet fog igénybe venni – a kijelölt helyeken 
a fizetős parkolási időszak vége és reggel hét között kizárólag azok a ferencváro-

siak állhatnak majd meg az autójukkal, 
akiknek van parkolási engedélyük. Ez 
a megoldás a kerületi parkolóhelyek 
legfeljebb 30 százalékát érintheti majd, 
de Jancsó Andrea indítványára a József 
Attila-lakótelep területét nem. A kizáró-
lagos lakossági parkolás új módszer a fő-
városban, néhány hete indult el elsőként 
a Terézvárosban, érdemes figyelni az 
ottani tapasztalatokat (és lásd még Lokál-
patrióta rovatunkat a 14. oldalon).

Az érdemi döntések mellett érdemes 
azokról a mozzanatokról is megemlé-
kezni, amelyek meghatározták a marato-
ni ülés hangulatát. Már a napirend elfo-
gadása és az az előtti felszólalások is egy 
órát vettek igénybe. De megtörtént az 
is, hogy meghozott döntést változtatott 
meg a testület néhány perccel később. 
Volt olyan napirendi pont is, amelyről 
részletesen vitáztak, mindenki egyet is 
értett a szóban forgó javaslattal, ám vilá-
gossá vált, hogy a testület működési sza-
bályaival ellentétes lenne az elfogadása. 
Az egy ideje jól látható, hogy az országos 
politikai törésvonalak – kormánypár-
tok vs. ellenzékiek – mellett a Ferenc-
városban háromosztatú a politika, mert 
a polgármester és a vele elvileg azonos 
oldalon álló erők között is már-már áthi-
dalhatatlanok a véleménykülönbségek. 
Ezt Árva Péter (Párbeszéd Magyarorszá-
gért) hozzászólása tette plasztikussá; ő a 
Bakáts téri lakossági fórum apropóján 
(amelyre a képviselők nem kaptak meg-
hívót) mondta el: úgy érzi, a polgármes-
ter nem tekinti partnernek a képviselő-
ket, és Baranyi Krisztina, ill. a testület 
viszonya megromlott.

Csepregi Botond

Szeptember első napjaiban, késő nyári 
melegben zajlott le az Átalakuló Wekerle 
és a Van más út – Összefogás a Kiserdőért 
nevű közösségek szervezésében rende-
zett KISERDŐfeszt. Jó hangulatú, szelíd 
és szakmailag megalapozott, sokszínű 
esemény volt, amelynek elsődleges célja 
a ferencvárosi, Határ úti Kiserdő fenn-
maradása melletti ezernyi szempont fel-
sorolása volt. 

Arra mindig támadnak érdekek és 
erők, hogy a József Attila-lakótelep és 
a Wekerle közé beékelődő városi erdő 
1800 fáját kivágják, és arra is, hogy helyü-
kön olyan utat alakítsanak ki, amelyen na-

ponta ötvenezer autó robogna ke resztül. 
A városi motorizáció visszaszorításának 
világtrendje nem elegendő szempont, 
ahogy az sem, hogy ezt az erdőt a környe-
ző lakótelepek népe használja, éli, lakja. 
Hogy nyilvánvaló, milyen fokozatosan 
növekvő és megőrzendő érték a nagyvá-
roson belül egy ekkora összefüggő, er-
dősült zöldterület. Nem pusztán mint a 
kiemelkedően rossz levegőminőségű Bu-
dapesten a szálló por megfogásában alap-
vető szerepet játszó erdő, de mint komp-
lex élőhely, rengeteg állat otthona is. 

Elszomorító tapasztalat, amikor 2021-
ben még külön kell megemlíteni a klíma-

KISERDŐFESZT

MENNYIT ÉR EGY ERDŐ?
válság tényét és következményeit. Jellem-
ző az is, hogy a fák, az erdő értékét csak 
akkor képes dekódolni egy társadalom, ha 
pénzösszeg van hozzárendelve. Létezik, 
a Faápolók Egyesülete révén használat-
ban is van a faértékszámítás módszertana. 
A Kiserdőben azonban nincsenek önma-
gukban hatalmas értékű fák. Keletkezé-
sének körülményei miatt zömmel akácos, 
nyárfás zöldterület ez. Ha csak a faállomá-
nyát vennénk számításba, nem tudnánk a 
valós értékét meghatározni. Mert abban 
egy eddig nem nevesített és módszertani-
lag is bizonytalan értékmeghatározás, az 
erdő humánökológiai értékének számí-
tása nyújthatna csak fogódzót. Ez lenne a 
lényeg pedig, hiszen a terület használati 
és egészségügyi, rekreációs értéke első-
sorban a környéken lakók életformájából 
lenne kiolvasható. 

Bojár Iván András
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2015-ben a szingapúri városvezetés úgy döntött, hogy megrendel egy tanulmányt ar-
ról, miként lehet majd felhasználni az önvezető autók elterjedésének következtében 
felszabaduló parkolóhelyeket. Példás előrelátás; a Ferencvárosban ennél rövidebb 
távra terveznek, de azért vannak fejlemények. A szeptemberben elfogadott határo-
zatok közül a lakossági várakozóhelyek létesítését Reiner Roland alpolgármester csak 
az egyik elemnek nevezte, hiszen „az estére-éjszakára a helyieknek fenntartott helyek 
mellett a csomag része, hogy mobilitási pontokat, valamint Kiss&Ride helyeket kell 
létrehozni: előbbiek a rollerek, kerékpárok és más alternatív mobilitási eszközök ren-
dezett tárolását szolgálnák, utóbbi célja pedig, hogy az óvodák, iskolák, közintézmé-
nyek előtt a folyamatos parkolás helyett rövid megállást tegyen lehetővé”.

Annyi bizonyos, hogy a Belső-Ferencvárosban régen megérett a helyzet a parko-
lás radikális megváltoztatására és arra, hogy az ott lakók megértsék: jóllehet az indi-
viduális közlekedéshez való jog alanyi, korántsem ingyenes. És nemcsak azért, mert 
Milton Friedman óta tudjuk, „nincs ingyenebéd”. Hanem azért is, mert fizikai korlá-
tokba ütközött mára az „autót mindenkinek és mindenhova” elv. „A parkolási helyzet 
– és ez a forgalmi helyzetre is áll – akkor lesz jobb, ha kevesebb autó lesz a kerület-
ben. Már most is túl vagyunk azon a ponton, ahol a parkolóhelyek kiszolgálnák az 
autómennyiséget. További nehézség, hogy az elmúlt években számos beruházás – az 
előző városvezetés tudtával, beleegyezésével – a parkolóhelyek megépítésén spórolt” 
– vázolta az alpolgármester.

De mitől lenne kevesebb autó a kerületben, ha napi 5 forintért lehet tárolni az ut-
cán – vagyis ingyen? A kizárólag a lakosságnak fenntartott esti-éjszakai parkolóhelyek 
csak tovább erősítik azt a téveszmét, hogy hosszú távon fenntartható ez a modell. Pe-
dig dehogy. Az összes belső kerület ebbe az irányba fejleszt a főváros támogatásával, 
a Terézváros töri az utat. Ám az alapvető problémát – nincs annyi parkolóhely, ahány 
parkolási engedélyt kiadtak – annak ellenére nem akarják sehol észrevenni, hogy Re-
iner maga nevezi meg a fő érvet: az elmúlt öt évben százezerrel nőtt az autók száma 
Budapesten. 

Ráadásul a városfejlesztési tendenciák azt mutatják, hogy a jelenlegi parkolóhely-
számok drasztikusan visszaesnek a következő néhány évben. A Bakáts tér pillanat-
nyilag is zajló felújítása már jól mutatja, hogy az eddig is szűkös parkolóhely-kínálat 

PARKOLÁS A BELSŐ-FERENCVÁROSBAN

NINCS INGYENEBÉD
visszaszorulóban van. A végleges par-
kolóhely-csökkentést az önkormányzat 
elismeri, és helyesen úgy látja, hogy a 
lakók többet nyernek a megújult Bakáts 
térrel, mint amennyit a parkolóhelyek 
eltűnésével vesztenek. Ugyanakkor el-
lentmondásos jelzéseket ad. 

Érthetetlen módon a képviselő-tes-
tület azt is megszavazta, hogy a felújítás 
idejére az érintett terület néhány lakóhá-
zának autótulajdonosai féláron parkol-
hassanak a környékbeli parkolóházak 
némelyikében. A képviselőink erre 1,6 
millió forintot különítettek el, teljesen 
feleslegesen. Lapzártáig csak tízen éltek 
a lehetőséggel, hiszen az éves matrica 
kilencszeresét kitevő önrészt sokallják.  
A nem kiváltságos házak lakói nemritkán 
20-30 percig tartó parkolóhelykeresésük 
alatt azon dühöngenek, miért is támo-
gatják az ő pénzükből a szomszéd par-
kolását.

A látszatmegoldások és félreérthető 
kompenzálási kísérletek helyett bátran 
politizálni kellene. A kormány tavaly úgy 
döntött, hogy a gépjárműadót teljes egé-
szében elveszi az önkormányzatoktól. Jó 
lett volna, ha ezt a momentumot a belső 
kerületek, így a Ferencváros vezetése is 
kihasználja, és elmagyarázza a lakóknak, 
hogy a belvárosi ingatlanok értéke az au-
tók kitiltása után nem csökken, hanem 
nő. Ezt mutatják a nemzetközi példák, és 
ezt mutatja a belvárosi ingatlanpiac alaku-
lása. Közös érdek tehát az autók fokozatos 
és transzparensen ütemezett kiszorításá-
nak megkezdése. Még mindig nem késő.

A Bakáts tér felújítási munkálatai 
alatt a Ferencvárosi Önkormányzat 
kedvezményes parkolást biztosít két 
mélygarázsban az alábbi házakban 
lakó gépkocsi-tulajdonosoknak: 

• a Bakáts tér társasházai,
• a Bakáts utca 4–8. és 5–7. 

szám alatti épületek, 
• Lónyay utca 46. 

A Ráday utca 58. és a Czuczor utca 
2–10. szám alatti mélygarázsokban  
50%-os kedvezménnyel 
parkolhatnak a lakók, úgy, 
hogy a bérleti díj másik felét 
az önkormányzat fizeti. 

A kedvezményes havi parkolás 
díja: 18 000 Ft+ áfa/ hó, és három 
hónapig vehető igénybe.

Jelentkezni a 
bakats-parkolas@ferencvaros.hu 
e-mail-címen lehet. Jelentkezéskor 
kérjük, adja meg nevét, lakcímét, 
rendszámát és telefonszámát is.

Amennyiben nem ezekben a 
házakban lakik, de érdeklődik a 
lehetőség iránt, kérjük, ezt jelezze 
szintén ezen az e-mail-címen. 

Kedvezményes parkolásÖNKORMÁN YZATA
FERENCVÁROS

Kertész György
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COVIDKIBESZÉLŐ

LELKI GYORSTESZT

Rebi néni általment a Ferenc téren, és szórólapot lobogtatott. Magas, károgó 
hangon kérte, hogy valaki magyarázza el azt, ami a röplapon van. 

A sátor körüli tömegből kivált néhány 
segítő, és ahogy a szórakozóhelyek sze-
kusai szoktak egy hepciáskodó részeget, 
körbevették a nagyothalló Rebi nénit. 
Egyikük kiszedte a kezéből a lapot, és 
hangosan artikulálva olvasni kezdte, 
hogy „a kapcsolaton belüli erőszak…” 
„Ezt nem értem. Mit jelent?” – kérdezte 
Rebi néni. De az nem derült ki, hogy a 
segítők mit válaszoltak neki, mert köz-
ben az őket figyelő tömeg hallótávolsá-
gán kívülre hessegették őt. 

A 9. kerületi önkormányzat június 
2-án indította Covidkibeszélő című prog-
ramját.  A mindig más téren felállított 
segélypont, ahol a kerület lakói kibe-
szélhetik a járvány okozta szorongásai-
kat, félelmeiket, Bihari Viktória blogger 
ötlete volt – habár a közterület ritkán 

alkalmas elmélyült, terápiás beszélge-
tésekre, inkább csak arra, hogy a lakók 
kicsit összejöjjenek, zizegjenek, meg-
könnyebbüljenek, segítséget kérjenek. 
Az önkormányzat pedig felmérje az 
emberek lelkiállapotát.

A lelki gyorstesztelést Bihari és a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjólé-
ti Intézmény (FSZGYI) két csoportja, a 
szenvedélybetegekkel foglalkozó Írisz 
Klub és a kapcsolati erőszakkal foglalko-
zó Óvóhely végezte.

„Az egyik júniusi kibeszélőn negy-
ven percet beszélgettem egy kamasz 
fiúval – mesélte az Óvóhely gyermek-
pszichológusa. – Persze ő az általános 
problémáiról számolt be: a távoktatás-
ról, hogy nem bulizhat a barátaival, szo-
rong a bizonytalanság miatt stb. Ahhoz 

már az én fülem kellett, hogy a mon-
datokban meghalljam a családon belüli 
problémákat is. Ezekről magától nem 
mondott volna semmit, mert neki meg-
szokottak, »természetesek«.”

Sajnos mivel júniusban még változ-
tak a helyszínek, a szabály pedig az volt, 
hogy egy ember csak egyszer jöhet, 
bármennyire is szerették volna, nem 
folytathatták a kibeszélőt. A terápia 
viszont szülői beleegyezéshez van köt-
ve, így a pszichológus a tanácsai mellé 
csak egy névjegykártyát adhatott, ami 
– Cseh Tamást idézve – ki tudja, hol 
kallódik el.

Egy másik alkalommal egy gyerek-
csapat állt meg náluk. Ott nehezebb 
dolga volt a pszichológusnak, mert tár-
saságban mindenki másképp viselkedik. 
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De az őszinte figyelem, a kíváncsiság vé-
gül megnyitotta a gyerekeket.

A júniusi négy alkalom után a prog-
ram kicsit rapszodikussá vált. Először 
a hőségriadók, később az önkormány-
zat augusztusi szabadsága miatt. Szep-
temberben aztán – felvértezve a nyá-
ri tanulságokkal – újrakezdték. Ekkor 
már állandó helyszínen, a Ferenc téren.  
A programba pedig bevonták a Konnek-
tor Inkubátorház egyik munkatársát is.

„A júniusi kibeszélőkön kiderült, 
hogy alig van lehetőség hosszabb be-
szélgetésekre, inkább csak egy szórólap 
átadására” – mondta Lombos Petra, az 
Óvóhely program vezetője.

Ezért is vonták be a Konnektort. Egy 
kisgyerekes szülő sem tud ellenállni a 
köztéri lufihajtogatásnak… pontosab-
ban a gyereke nyaggatásának. De amíg 
a gyerek játszik, ő legalább beszélget-
het egy kicsit az FSZGYI-sekkel.

Az ötlet bevált. Szeptemberi kint-
jártunkkor nagy nyüzsgés volt. A kis 
sátor előtti asztalnál a gyerekek lufiból 
hajtogattak szívet, motort és kardot, a 
többiek kergetőztek, vívtak és moto-
roztak a már szerteszét csavargatott 
lufijaikkal.

„A covid mindenkinek komoly lelki 
gondokat okozott, de hatványozottan 
igaz ez a szenvedélybetegekre és a kap-
csolati erőszak áldozataira” – vázolta 
Lombos. „Ezért döntött az önkormány-
zat a szeptemberi folytatás mellett.  

A covid még itt van, az élményeink még 
frissek, az idő még kedvez a szabadtéri 
programnak. Októbertől pedig remél-
hetőleg elindíthatunk egy önsegítő cso-
portot.” 

Az Óvóhely nem csak az érintette-
ket próbálta a covidkibeszélőkön elérni. 
Terveztek egy workshopot a szomszé-
doknak is. Hiszen a kapcsolati erőszak 
eseteiben nekik is van felelősségük, fel-
adatuk, ugyanis a falon keresztül min-
dent hallanak.

„Sokan vannak, akik, ha látnak egy 
szomorú kisgyereket vagy azt, hogy egy 
hozzátartozója megüti, közbelépnek, 
de ezt fontos lenne még tudatosabbá 
tenni” – emelte ki Lombos.

A workshop a helyszín adottságai 
miatt végül elmaradt ugyan, de az üze-
net szórólap formájában azért sokak-
hoz eljutott. Reméljük, a Ferenc téren 
általmenő Rebi nénivel ellentétben ők 
maguktól is megértik.  

Egy nagyjából hatéves gyerek, lába 
között a frissen hajtogatott lufimo-
torjával, keresztülvágott a téren. Anyja 
mellette sétált, és meglepetten felkiál-
tott: „Nahát, szőrösödik a lábad.”

A kisfiú megállt, elkomolyodva le-
nézett a pelyhedző lábára, majd gond-
terhelten felsóhajtott: „Hát igen… Ilyen 
ez a felnőtté válás!” – és suhant tovább 
a lufimotoron. 

Juhász Tamás
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Ha izü lennék, most nem szívesen lennék 
a helyemben. Nem mintha alapból elle-
ne volnék a hejehujának, köll az néha-
napján, de mégis, hogy egy egész orszá-
got, ráadásul egy ilyen macsós kultúrájú 
országot, mint a miénk, ahol a legyet is 
röptiben, nemhogy egy ilyen izüt, ami 
(bármi legyen is, ha egyáltalán valami) 
már a neve alapján se lehet sokkal na-
gyobb egy sajtkukacnál, szólítsanak fel 
arra, hogy...

Hogy mire is? Mert mióta megtalál-
tuk az új legrégibb nyelvemléket a tű-
tartón, azóta tart a vita az új nyel-
vemlék esetleges jelentéséről, hogy 
tehát egyáltalán nem azt jelenti, 
amit az apaférfinak köllene csinál-
nia az anyanővel, bárhogy viny-
nyogjon is a szentem, nem, sőt, épp 
ellenkezőleg: ha azt jelentené, ma-
gára valamit adó kormánytag sose 
fedezte volna fel, maradhatnánk 
a Halotti beszédnél, pedig az olyan 
kis negatív, az embernek elmegy a 
kedve még a nemzeti egyetértéstől 
is a hallatán, nemhogy a... szóval 
az izü-megizélgetéstől. Miért lesz 
mindenből, amit ebben az ország-
ban kormányszinten kitalálnak, 
azonnal vagy tragédia, vagy önparódia, 
vagy mindkettő? Nyilván azért, hogy, ha 
már így alakultak a dolgok, legalább rö-
högjünk egy jót.

Ámde próbáljuk megőrizni komoly-
ságunkat – nyugodtan próbálhatjuk, 
úgysem fog sikerülni –, mert alighanem 
a jó Kásler doktor is megőrizte a magáét, 
ahogy alighanem a Mátyás király össze-
legózása projekt megálmodásakor is ko-
moly volt, mint a villanyszámla. (Tényleg, 
azzal mi van? Aggasztóan semmit se hal-
lani róla egy ideje.) Próbáljuk megőrizni, 
és kisilabizálni, hogy mi az izüt akarnak 
már megint, most ezzel a legújabb legré-
gebbi nyelvemlékkel.

Nyilván valami szépet és jót; egy-
részt, mert mindig azt akarnak nekünk, 
ezt tőlük maguktól tudhatjuk meg úton 
és útfélen, tehát feltehetően így igaz, 
minek mondanák, ha nem lenne igaz 
– másrészt pedig közelegni látszik az a 
pillanat, amikor nagyon össze kell szed-
niük magukat, nagyon ki kell találniuk 
valamit, amivel behízeleghetik magukat 
a néplélekbe. Választás lesz, ilyenkor köll 
valami koncot vetni a birkák elé, még ha 
ez képzavar is, amennyiben a konc tény-

leg húscafadékot jelent, kormányszintű 
cáfolat erre még nem érkezett, és a bir-
kák nem esznek húst, legalábbis eddig 
még nem ettek, de miért pont ebben a 
kérdésben ne lehetne áttörést elérni, ha 
már annyi minden másban sikerült, pél-
dául lett egy új legrégibb nyelvemlék – 
de az is fontos, hogy az  a konc, az ne ke-
rüljön egy fillérbe se, mert pénzből sose 
lehet elég, ráadásul ami csurran-cseppen, 
azt is egyre több felé kell szétosztani, 
minden új bűntett új tanút, új bűntársat 
szül, és azok is tartják a markukat. De 

valami koncot akkor is oda kell vetni a 
népnek, kivált, ha harminc-plusz-ezres 
halállistát okozunk a járványügyi bé-
názásunkkal, felvesszük minden idők 
legnagyobb kölcsönét, ha még az ellen-
zéki előválasztást se tudjuk meghekkelni, 
hogy csak az utóbbi hetek kormányzati 
mérföldköveibe botoljak bele – bár ezek 
közé mindenképpen oda kell sorolni az 
egészségügy szétizüzését (bocs, belesze-
rettem ebbe a szóba), amely egészség-

ügynek amúgy épp az a minisztérium 
lenne a felelőse, amelynek ura ehelyett... 
nem, azért se írom le, hogy izüz.

És a maga szempontjából még igaza, 
bármit jelentsen is ez a szó, is van: a fen-
tebb részletezni próbált priusz esetén az 
a legokosabb, ha rögtönzünk, bocs, rög-
tönzjünk valami szimbolikus izét, beetet-
jük vele a nagyérdeműt, és közben a mar-
kunkba röhögünk. Régi trükk ez: irkálj 
valami értelmetlen, rejtélyesen hangzó 
baromságot, tedd közzé, várd a megfejté-
seket, aztán, ha eleget röhögtél, leplezd le 

látszólag magad, valójában a megfej-
tőket. Legfényesebb hazai példáját 
ennek, ki más, Karinthy szolgáltatta, 
a „kas saison ka” betűcsoporttal, ko-
rának legjobbjai törték a fejüket a 
megfejtésen, ami „kassai sonka” volt, 
mi más. Legalábbis ez volt idáig a 
legfényesebb. 

És ha már rögtönzünk, tegyük 
a kultúra terepén, az amúgy is min-
denki senkiföldje, mindenki azt ta-
lál ki vagy fel vagy meg, amit akar, 
megfelelő kormányzati háttérrel 
akár kanonizálódik is az alkalmi 
agymenése, most is ez várható. Se-
perc, és hivatalossá válik, hogy nem 

a Halotti beszéd – ez a vérfagyasztóan gyö-
nyörű, a halál fájdalmától, az elveszte-
getett élet miatti haragtól szikrázó, ám a 
végén mégiscsak a békét megtaláló, hittel 
teljes prózaköltemény –, nem, nem ez  a 
legrégibb nyelvemlékünk, hanem a basz-
jad izüt. Tulajdonképpen jobban is illik 
hozzánk, ezt legalább értjük, bár azt azért 
tisztázni kéne még, hogy ki melyik végén 
van ennek a... nyelvemléknek. Bár nem 
olyan nehéz kitalálni.

NYELV ÉS EMLÉK

Egy 7. századból származó avar kori tűtartón találta meg „a legkorábbi magyar nyelv-
emléket” – állítja az Orbán-kormány kultúrharcának részeként létrehozott Magyar-
ságkutató Intézet egyik kutatója. A tárgyra szerinte az van írva, hogy „Baszjad Izüt”, 
aminek jelentése az volna, hogy „Tű, győzd le Üngürt”. Üngür egy ártó szellem neve. 
Nyelvészek és irodalomtörténészek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a tűtartó korántsem új felfedezés, a rajta lévő díszítő jelsort és karcolásokat pedig 
nincs tudományos alap nemhogy szövegnek, de betűknek sem látni. Magát a tárgyat 
Fettich Nándor régész találta meg 1934-ben, László Gyula régész és történész pedig 
1941-ben vetette fel, hogy talán rovásíráshoz hasonló jelek vannak rajta. Az ábrákat és 
mintákat 1956-ban és 1961-ben publikálta először Erdélyi István régész és történész. 
A vita arról, hogy a tűtartókon látható jelek betűk-e, s ha igen, miféle betűk és milyen 
nyelvű a szöveg, azóta is tart. 

RÖPTIBEN

Kovács Kristóf
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1956: BÁRÁNY JÁNOSRA EMLÉKEZIK MÉCS IMRE

„NEM TUDTUK ABBAHAGYNI 
A SZABADSÁGOT”

Mécs Imre a kilencedrendű vádlottja volt annak a pernek, amelyben az 
56-os forradalom leverése után Tutsek Gusztáv hírhedt tanácsa Bárány 

Jánossal együtt őt is halálra ítélte. Csak a tárgyalásokon találkoztak, 
barátságuk a halálsoron szövődött szorosra a Kisfogházban. 

Egysaroknyira lakom a Páva utcai bér-
háztól, ahonnan Bárány Jánost letartóz-
tatták. A napi kutyasétáltatást nevezhet-
ném Bárány-emléksétának is, mert le-
fedjük a Páva utca–Tompa utca–Angyal 
utca határolta területet. Azt, amely 1956. 
október 25-e után Bárány János csapatá-
hoz tartozott. Ő az első napokban csat-
lakozott a felkelőkhöz, akik hamarosan a 
parancsnokukká választották. Harcoltak 
a szovjetek és a magyar rendőrök ellen, 
közben Bárány megszervezte és bizto-
sította a környék közrendjét. Megaka-
dályozta az önbíráskodást, és megmen-

tette a helyi párttitkárt a ki tudja, mivé 
fajuló tettlegesség elől. Tárgyalt Kádár-
ral, a fegyverszünet alatt elhitte a For-
radalmi Ifjúsági Szövetség vezetőinek 
ígéreteit, holott azok a pártfőiskolától 
kapták az utasításokat. Később az em-
bereivel kialakította a Ráday utcai for-
radalmi bázist, nyilván harcolt az ismét 
bevonuló szovjetek ellen, azután meny-
asszonyával nekivágott a határnak, de 
visszafordították, és amikor már min-
den veszve volt, munkástanácstag lett: 
a Csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetség 
vezetőségi tagja. Ezek a munkások szó 

szerint vették, amit addig mondtak 
nekik. Elhitték, hogy övék a gyár, és jó 
gazdái akartak lenni, mert úgy érezték, 
tényleg az övék. Mindezekért Bárányt 
1957 áprilisában letartóztatták, és egy év 
múlva halálra ítélték. Az ítéletet a követ-
kező év februárjában hajtották végre. 29 
éves volt. 

Van abban valami költői, hogy az 
56-os villamos visz Mécs Imréékhez.  
A sokszobás házban Mécs legendásan 
sok gyereke mindegyikének jutott egy-
kor szoba, a két legfiatalabb még mindig 
itt lakik. A szobák között kerengve ér-
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zem, hogy itt nem illene viccelni a „cel-
la” szóval. Mécs kilencedrendű vádlottja 
volt annak a pernek, amelyben Tu tsek 
Gusztáv hírhedt tanácsa Báránnyal 
együtt őt is halálra ítélte.

Az ítélet megsárgult lapjait nézem. 
Mécs Imre nyilván megszokta az egy-
forma újságírói kérdéseket, gyorsan 
megelőz a válaszával: az ítéletet nem 
fogta fel, azt hitte, hogy rosszul hall – 
és nem véletlenül kerültek egy perbe 
Báránnyal. Mécs vitte Bárány üzeneteit 
a csepeli ifjúmunkás-szövetségbe, ak-
kor, amikor Báránynak már nem volt 
tanácsos mutatkoznia. Biciklivel tekert 
Csepelre a forradalom utáni télben, és 
a dunai kis hídon két pufajkás segítette 
fel, amikor elcsúszott a hóban. Még le is 
paskolták róla a havat, de simán lelőtték 
volna, ha észreveszik Mécs zsebében a 
pisztolyát.

Akkoriban ismerkedtek össze Bá-
ránnyal. A forradalmi elköteleződésük, 
eltökéltségük és talán a történelmi na-
ivitásuk elegendő alap volt, és a for-
radalom utáni első napokban joggal 
érezhették, hogy bízhatnak egymásban. 
Budapest-szerte ellenállási gócpontok 
szerveződtek a kórházakban, ők a Hon-
védkórház alagsori ellenállói voltak. 
Nem véletlenül a kórházakban, mert a 
mentőautók hadi körülmények között 
is akadálytalanul szállítottak bármit. 
A hatóság később ezeket az ellenállási 
gócokat igyekezett bűntettek színhe-
lyeiként feltüntetni. A fiatal és kivégzett 
forradalmárok nagy része az alagsori 
szervezkedőkből került ki.

Bárányt hamar letartóztatták, majd 
ki is engedték. Mécs ennyi év után is el-
tűnődik rajta, mert nem tudja biztosan: 
vajon azért engedték el, hogy megfigyel-
jék? Lehet. Akkoriban ez volt a szokás. 

Bárány nem nehezítette meg a dol-
gukat. Fejébe csapva jellegzetes bordó 
svájcisapkáját – amelyről a forradalom 
alatt „a Bordósipkás Jancsi” nevet kapta 
egy újságcikkben – szervezte Csepe-
len a munkásokat. Reménykedett, mint 
mindenki, bízott a kiegyezésben, hiszen 
a forradalom alapvető céljai nem voltak 
szocializmusellenesek. Egyszerűen csak 
szabadok akartak lenni. 

– Mint a kis föld alatti állatkák, akik 
még nem láttuk a napot, előbújtunk a 
sötétségből, és érezni kezdtük, mi a sza-
badság. Belejöttünk a felszabadulásba, 
és nem akartuk elhinni, hogy ennek 
vége van. Nem tudtuk abbahagyni a 
szabadságot. Azt hiszem, olyan szava-
kat kell használnom, amiket már senki 
sem ért meg – hümmögi Mécs Imre, és 

az asztalra tett ítéletmappa fölött kinéz 
az ablakon a kertbe. – Jancsi szakmun-
kás volt, szerszámkészítő. Ez rendkívül 
precíz munka, sokoldalú tudás kell hoz-
zá, hiszen ezen alapul a tömeggyártás. 
Jancsi jó erőben lévő, energikus, nagyon 
intelligens, tehetséges srác volt. Mun-
kásarisztokrata. 

Tudom, a munkás, az nem csak egy 
csavar a gépezetben, egy pad a futósza-
lagnál. A munkás gondolkodik, kreatív... 
Attól félek, mindjárt kimondom azt 
a szót, hogy öntudatos. A munkáselit 
az volt. 1956 egyik különössége, hogy 
nagy formátumú emberek léptek elő 
éppen a rendszer támogatottjai közül.  
A Bordósipkás Jancsi is közülük való volt. 
Munkáscsaládba született, csepeli mun-
kás apja nevelte, mert az édesanyja korán 
meghalt, és Bárány a tehetsége és intel-
ligenciája révén gyorsan haladt előre a 
gyári ranglétrán. Büszkesége lehetett vol-
na annak a rendszernek, amely megölte.

Amikor Mécs Imre ott találta ma-
gát Báránnyal együtt a perben, csak a 
tárgyalásokon találkoztak. Barátságuk a 
halálsoron szövődött szorosra a Kisfog-
házban, amely valaha úri léhák börtöne 
volt. Olyan hely, ahol a smasszerek a 
sarki étteremből hozták át és szervíroz-
ták az ennivalót, ám 57-ben a bolsik a 
rettenet színhelyévé tették. Itt tartották 
a nyílt színi kivégzéseket. Az épület mel-
letti betonlyukak elé állították a bitókat. 
A börtön egyes részeiről simán oda le-
hetett látni.

A Kisfogház közepén húzódó folyo-
són vezették végig az elítélteket, azután 
két-három lépcső az udvarig, és a másik 
oldalon álltak az akasztófák. – Ott már 

senki sem hallotta őket, csak a folyosón 
tudtak kiáltani nekünk néhány monda-
tot. Mindenki készült ezekre az utolsó 
szavakra – idézi fel Mécs Imre az em-
léket.  – Az egyik annyira szíven ütött, 
hogy a mai napig hordozom, úgy szólt: 
Isten veletek, fiúk, rátok gondolok, amíg 
tudok.

Enyhültek az idők, várták a döntést a 
fellebbezésük ügyében, reménykedtek. 
Bárányt kitartóan látogatta a menyasz-
szonya és az apja is, aki később mun-
kásőr lett. Mécs Imre sok éven át fék-
telen haragot érzett, ha rá gondolt. Az 
utolsó beszélőn Bárány apja ahelyett, 
hogy elbúcsúzott volna a fiától, lehord-
ta mindennek, mert szégyent hozott rá.  
– Meggyűlöltem akkor azt az embert 
– bólogat. Sok évvel később tudta meg, 
hogy Bárány apja levelek tucatjait írta 
Kádár titkárságára, és könyörgött a fia 
életéért. Mécs azóta óvatosabban gyűlöl.

Amikor megjött a végső ítélet, azt 
mondja Mécs Imre, szinte szégyellte 
magát, amiért ő életben maradhatott. 

– Szombaton hirdettek ítéletet, ak-
kor búcsúztunk el. Ketten voltunk, meg-
öleltem, és mert látta rajtam, mennyire 
kétségbe vagyok esve, azt mondta moso-
lyogva: „Fáj a fejem, kihúzatom, Imre.” 
Ezt ne írd meg, úgysem hiszi el senki, 
hogy nem én találtam ki, pedig így tör-
tént, János akart vigasztalni engem.

Később is reménykedtek még, mert 
a kivégzési szabályzat szerint az akasz-
tást 72 órán belül kell elvégezni. Elmúlt 
a szombat, vasárnap talán nem akasz-
tanak – gondolták, eltelt a hétfő, és már 
mindenki a kegyelemben bízott, amikor 
kedden, 10 óra tájban elkezdték csap-
kodni az ajtókat, szólt a dübörgés, és fel-
harsantak a kiáltások a hosszú folyosón. 
– Négy fiatal, életerős, klassz sráccal vé-
geztek akkor, akik jót akartak, és a világ 
is mellettük volt, ez a legtragikusabb – 
sóhajtja Mécs Imre.

Sóhajtunk együtt is, és az emlék-
idézés végeztével elindulunk a sokszo-
bás ház nappalija felé. A falakon a sok 
Mécs-leszármazott számolatlan fotója 
néz ránk. – Látod – mutat körbe az ap-
juk –, ők mind nem lennének, ha akkor 
nem kapok kegyelmet. 

Megdöbbenek. Erre nem gondoltam 
eddig. Hogy valakinek el kéne számol-
nia nemcsak Bárány János 29 évével, ha-
nem az előre meggyilkolt, bordósipkás 
kisgyerekeivel is. Gyorsan búcsúzom, 
és menekülök a kicsit sem költői 56-os 
villamossal, minél távolabb – lehetőleg 
mindentől.

Sándor Erzsi

büszkesége lehetett 
volna annak 

a rendszernek, 
amely megölte
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ROBERT WILSON ÉS A MŰVÉSZET SZABADSÁGA

CSINÁLJÁK ITT A FESZTIVÁLT

A budapesti MITEM (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) megnyitóján Vidnyánszky 
Attila, a fesztivál művészeti vezetője barátainak nevezte azokat a társulatokat és 

társulatvezetőket, amelyek/akik elfogadták a meghívását és fellépnek. A barátság szó 
vélhetően azért volt fontos, mert vannak, akik nem jöttek el, tehát nem barátok. 

Tavaly lemondta a részvételét a Bertolt 
Brecht által alapított Berliner Ensemble, 
közleményüket az SZFE hallgatói önkor-
mányzatának Facebook-oldalán tették 
közzé. Oliver Reese intendáns azt írta, 
hogy támogatják a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem hallgatóinak és tanári 
karának tiltakozását, és ezért lemond-
ják a tervezett Medea-előadásukat a bu-
dapesti MITEM-en, mert úgy látják, „az 
Orbán-kormány még egy további lépést 
tesz a kultúra erőltetett uniformizálásá-
nak irányába”. Ezután a Staatsschauspiel 
Dresden is lemondta a részvételét, ők a 
Bűn és bűnhődést hozták volna. 

Ennyit a nem-barátságról.
Vidnyánszky szerint a MITEM fel-

került Európa színházi térképére; csak-
hogy az internetes keresőben a MITEM 
kifejezésre egy román és egy orosz hon-

lapon kívül nincs idegen nyelvű találat, 
tehát ez a találkozó az európai színházi 
földrajz számára minimum terra incog-
nita hetedszerre is. Aki ebben az ármá-
nyos politikát keresi, az eltéved. A nem-
zetközi színházi probléma nem Vid-
nyánszky igazgatói személye, hanem az, 
hogy ide nem gondos válogatás után ke-
rülnek az előadások, mint a nagy múltú 
színházi fesztiválokra, hanem aszerint, 
hogy ki fogadja el a MITEM meghívását 
és ki nem. Eszerint mégis Vidnyánszky 
személye az oka annak, hogy nem lehet 
ismerni sem a találkozó válogatásának 
szempontjait, sem a válogató személyét. 
Egyszerűen nem derül ki, látta-e bár-
ki ezeket az előadásokat előzőleg, vagy 
csak elég nagynevű rendező rendezte, 
és megkérdezték, mi az ára. Kerül, ami-
be kerül. Került. 

Nem tudható más, csak az, amit a 
főigazgató elmond: „a MITEM azért 
sikeres, mert az alapelvek, ami mellett 
szerveződik, igazak és hitelesek, erősek 
és a lényeget érintik”. 

Jelentsen ez bármit. Hiszen nem is-
merjük az alapelveket, nem tudjuk, mit 
nevez Vidnyánszky igaznak, hitelesnek 
és erősnek. Azt tudjuk, hogy hitet tesz 
a sokféleség mellett, de ez elemi érde-
ke, ha a fesztiválprogram a „kijönide, 
kitfizetünkmeg, miseláttuk” mentén 
szerveződik. Jöhet tehát vérprofi, min-
denhol is rendező sztártól kezdve csak 
Vidnyánszky által (vagy általa sem) is-
mert orosz társulaton át nagynevű szín-
házi mandarinig bárki. 

Itt aztán lábon is lőtte magát a fő-
igazgató úr. A fesztiválon bemutatott 
Oedipus-előadás rendezője, Robert Wil-
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Jelenetek a Robert Wilson rendezte Oedipusból
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FOTÓALBUM

Emlékszem, a Ferencváros közepén lakott a nagy-
néném, Erzsikém. Nagyon szerettem őt: a mamá-
val együtt tizenegyen voltak testvérek. Van egy 
fényképem otthon, de csak kilenc gyerek van rajta, 
a többi még hiányzik. Ötöt vagy hatot ismertem 
közülük: a fénykép még kicsi gyereknek mutatja 
őket. Iszonyú érdekes számomra, hogy látok egy 
képet, mondjuk, Jocó bácsiról, amikor nyolcéves 
volt, és meg tudom mondani, hogy ő melyikük. 

Hogy nyolcéves korában is ugyanazok a gesztusai 
vagy az élethez való hozzáállása, mert benne van az 
állófotóban. Akkor még csak állófotók voltak. Tehát 
a kép, amely egy sátoraljaújhelyi műteremben ké-
szült – másfél méter magas korinthoszi oszlopon 
kitömött műkakas, mittudomén –, elöl nagymama, 
nagypapa ül, mögöttük a kilenc gyerek, akiknek el 
tudom mondani az életük történetét, hogyan ala-
kult. El tudom, mert látszik. Lenyűgöző. 

Láng Judit

son – aki nyílt levélben írta meg, hogy 
„az SZFE tavaly kivitelezett úgynevezett 
modellváltása antidemokratikus táma-
dás volt az egyetem autonómiája ellen”, 
és aki tiszteletdíja felét a FreeSZFE Egye-
sületnek, a volt színművészetis hallgatók 
szervezetének ajánlotta fel – története-
sen éppen az a világszínházi guru, aki 
pontosan ismeri a magyar színházi éle-
tet, mert évtizedes barátja és munkatársa 
volt Lengyel Anna dramaturg és színházi 
szabadember. Az ő pár hónapja bekövet-
kezett halála alighanem kifejezetten sar-
kallhatta Wilsont arra, hogy Vidnyánszky 
bókjait, dicséreteit, hajbókolásait bezse-
belve pontosan fogalmazzon: egy állami 
pénzzel kitömött fesztivál gazdáját és 
színházi hűbérbirtokost – akinek egyet-
len kósza gondolatával sem ért egyet – 
soha nem fog összetéveszteni a valódi 
színházzal és a nézőközönséggel. 

Miközben Vidnyánszky felhúzta a 
MITEM zászlaját a színház előtt, szét-
nézhetett és elégedetten nyugtázhatta, 

hogy Robert Wilson nevére olyanok is 
megjelentek a színházában, akik a kettes 
villamoson utazva inkább a bérházakat 
bámulják, mint a Duna-partot, nehogy 
meglássák a Nemzeti épületét. Nem 
tudhatta, hogy a nézők között hullám-
zó suttogás már Robert Wilson másnapi 
leveléről pletykál, amit addig senki sem 
látott ugyan, de tudni vélt róla. Robert 
Wilson nem eladó. Ennyi az üzenet; 
és ezt Vidnyánszky hogyan is érthetné 
meg? 

Így aztán az, hogy Vidnyánszky-
nak érvei lennének Robert Wilsonnal 

szemben, párbeszédkészséget emleget 
és véleménye van, csak sajnálatos túl-
értékelése önmagának, amit meg le-
het érteni, ha az ember annyi vezetői 
posztot tudhat a sajátjának, mint ő, és 
amelyeknek kivételes fontosságát mind 
el is hiszi. Ezért tartja lényegesnek azt 
is megjegyezni, hogy a sokféle kineve-
zés közül az egyikért kapott fizetéséből 
– nem a legmagasabból – covidárvákat 
segít. Szép. 

Hogyan is érthetné meg egymást 
Robert Wilson és Vidnyánszky Attila, 
amikor az egyik a gondolat és a társa-
dalom szabadságáról beszél felnőtt ál-
lampolgároknak, a másik meg népet és 
nemzetet szeretne felemelni valahon-
nan, ahol szerinte az van, oda, ahol sze-
rinte lennie kellene?

Robert Wilson – és a világszínház – 
nagyszerűen elvan Vidnyánszky meg-
értése nélkül is, és a budapesti nézők 
köszönik szépen, amiért másfél órán 
át Európában lehettek. Alighanem leg-
közelebb a kettes villamoson megint a 
házsort fogják bámulni a Duna helyett. 

Sándor Erzsi
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A 90 ÉVES KATI NÉNI A HALLER UTCÁBÓL

„FUTOK, ROHANOK,  
NEM ÉREK RÁ SEMMIRE”

Kati néninek egy lánya és egy unokája van. 1968-ban költözött  
a Ferencvárosba, azóta is itt él. Sokat olvas és mozog,  

így tartja karban magát. 

Rengeteg életigenléssel, vidámsággal, 
remek humorral áll a világhoz. Töké-
letes a memóriája, érdeklődik bármi és 
bárki iránt, akivel találkozik.

Első általános iskolába járt a lánya, 
amikor elvált a férjétől, egyedül nevelte 
fel a gyermekét. Textilvegyész kutató-
ként dolgozott, később egy külkereske-
delmi cégnél volt üzletkötő. „Dolgoztam 
sokat, és megedződtem 44-ben és 56-ban 

is” – mondja. Ungár Jánosné ötvenhárom 
éve lakik a Ferencvá rosban, nagyon sze-
reti a környéket. Szí vesen vesz részt az 
önkormányzat idősügyi programjain, le-

gyen szó tornáról, kulturális programok-
ról vagy színházi előadásokról. Nincs 
olyan nap, hogy ne látogatná a művelő-
dési ház egyik-másik rendezvényét. Ez 
valami csodadolog, amit a kerületben az 
idősekkel csinálnak! – mondja. 

Nemrég az utcán összefutott a lá-
nyával: jaj, ne haragudj, mondta neki, 
rohan, mert reggelit kell vinnie egy haj-
léktalan házaspárnak, akiket gondoz. 

Amit kérnek, azt vásárolja nekik. Kati 
néni egy jótét lélek. Fájlalja, hogy a jár-
vány idején a lakásába szorult, korábban 
mindig volt programja. Féltette a lánya, 

aki hatalmi szóval ráparancsolt, hogy 
vagy kívülről rászegezi az ajtót, vagy 
tényleg otthon marad. Kati néni nehe-
zen viselte a bezártságot, annyira, hogy 
renitenskedett: le kellett mennie és visz-
sza a lépcsőházban, különben nem bírja 
ki. „Egy hét alatt két kötetet olvastam ki” 
– meséli. 

„Futok, rohanok, nem érek rá sem-
mire” – ez Kati néni. A környezetében 
szeretik, mert mindig vidám, sohasem 
panaszkodik. A korával semmi baja: csi-
nos, ügyel rá, hogy a színek passzoljanak 
egymáshoz az öltözékén. Egy fodrász 
kishölgy mesélte a Haller utcában, hogy 
nap mint nap látják őt az üzlet kirakatán 
keresztül: a haját kontyba fésüli, délelőtt 
más ruhában megy le az utcára, mint 
délután. Nő marad mindenáron. 

A karantén után vissza kellett szok-
nia a mozgáshoz. Fájt a dereka és a lába. 
Megszokta a tevékeny napokat, de egy 
szerencsétlen mozdulat miatt bottal 
kényszerült járni, amit kitartással tűrt. 
A gyógyulásához kapott egy futópadot a 
lányától, amin inkább csak rollerezett, 
hogy bejáratódjanak az izmai; most már 
tud ugyanúgy járni, mint korábban. 

Kati nénit végtelenül meghatotta, 
hogy a polgármester, Baranyi Krisztina 
a 90. születésnapja alkalmából felkö-
szöntötte őt az önkormányzat nevében 
is. Arra gondolt, hogy jó-jó, eljön, felsza-
lad és már megy is – de nem!

Szépen leült, elfogadta, amivel kí-
nálta őt – bűbájos teremtés, mondja 
róla Kati néni, örömmel barátkozna vele 
a hétköznapi életben is. 

Láng Judit

„Dolgoztam sokat,  
és megedződtem  

44-ben és 56-ban is.”
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A figyelemre méltóan tehetséges Jensen 
rövidfilmekkel kezdte a pályafutását a 
90-es évek derekán: két ízben Oscar-
ra jelölték, egyszer pedig el is nyerte a 
legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó 
szobrocskát az akadémiától (A válasz-
tás éjszakája, 1998). Az ezredfordulótól 
kezdve egyszerre kezdte el építeni a for-
gatókönyvírói és a rendezői életművét, 
mindkettőt sikerrel, bár scriptíróként 

jóval termékenyebbnek bizonyult. Mind 
az öt saját rendezésű nagyjátékfilmjének 
ő írta a forgatókönyvét is, és hogy mek-
kora mestere az írásnak, az talán épp a 
recenziónk tárgyát képező Az igazság 
bajnokai (Riders of Justice, 2020; magyar 
mozipremier: október 28.) esetében 
a leginkább szembetűnő: egy brutális 
bosszúfilmbe oltott akcióthrillert, vala-
mint egy fekete humorban és emléke-
zetes dialógusokban bővelkedő abszurd 
komédiát házasít össze igen nagy ter-
mészetességgel, ráadásul úgy, hogy köz-
ben újra és újra dezorientálja a nézőt az 
ismert műfaji panelek felülírásával. Aki 
látta bármelyik korábbi nagyjátékfilmjét 
(valamennyit bemutatták itthon: Geng sz-

terek fogadója, 2000; Zöld hentesek, 2003; 
Ádám almái, 2005; Férfiak és csirkék, 
2015), annak nem lesz nagy meglepetés 
a háziszínészek szerepeltetése (Nikolaj 
Lie Kaas, Nicolas Bro, és korunk egyik 
legnagyszerűbb európai színművésze, 
Mads Mikkelsen) és a terhelt múltú, 
traumatizált számkivetettekkel és gro-
teszk félkegyelműekkel benépesített 
Jensen-univerzum.

A tinédzser Mathilde elveszíti az 
édesanyját egy vonatbalesetben, ezért 
Markus (Mikkelsen alakításában), a há-
borús veterán, gyémántkemény édes-
apa hazatér a külföldi misszióból, hogy 
gondját viselje a lányának. Egy adat-
elemző matematikus, aki egy kocsiban 
utazott Mathilde-dal és az édesanyjával, 
felkeresi őt, hogy megossza vele felte-
vését, miszerint nem baleset, hanem 
merénylet történt, ami az Igazság Baj-

nokai nevű motoros gengszterbanda 
egyik tagjának likvidálására irányult. 
A katonát meggyőzik az információk, 
amelyeket a matematikus és annak két 
félhibbant cimborája tár fel, majd ma-
gára vállalja az igazságosztó szerepét, és 
vériszamós bosszúhadjáratba kezd. 

Eddig szálegyenes a narratíva; az 
első csavar ott kezdődik, hogy Markus 
nem a Taxisofőr (1976) magányos Travis 
Bickle-jeként működik, hanem magá-
val viszi a szedett-vedett, excentrikus 
kutató-hackercsapatát is, ami persze az 
abszurd humor elsődleges forrása lesz 
nemcsak az akciójeleneteknél, hanem 
a lányával való kapcsolatában is. Jensen 
számos téren bravúrosan teljesít: a szin-
te pótcsaládként funkcionáló, szövetség-
re lépő, sérült társaság otthoni idilljét az 
alvilági összetűzések kegyetlensége el-
lenpontozza, a mellékszereplők elejtett 
félmondataira, jelentéktelennek tűnő 
epizódjaira pedig később dramaturgia-
ilag kulcsfontosságú jeleneteket fűz fel. 
A véletlenek összjátékát többszörösen 
hangsúlyozó film tehát jókora meglepe-

tésekkel dolgozik, és idővel még a kül-
detés tétje is megváltozik: a filozofikus 
kérdésfelvetésekre hajlamos rendező 
most szerencsére nem túlozza el annyi-
ra a tanító/nevelő jelleget, mint az Ádám 
almái esetében, de itt is terítékre kerül 
a bűntudat és a gyász feldolgozásának 
problematikája. Az igazság bajnokai iga-
zi bűvészmutatvány, amely a szélsősé-
ges tónusváltások ellenére sikerrel hoz-
za kö zös nevezőre az akciót, a humort 
és a súlyos, egzisztenciálisan megrázó 
kérdéseket: a film egyszerre életigenlő 
csoportterápia és meghökkentő érzelmi 
hullámvasút.

FILM: AZ IGAZSÁG BAJNOKAI

VÉLETLENEK 
SZIMFÓNIÁJA

A dán Anders Thomas Jensen friss műve elegánsan  
hány fittyet a bosszúfilmekkel szemben 

támasztott nézői elvárásokra. 

dezorientálja a nézőt 
az ismert műfaji 

panelek felülírásával

Teszár Dávid



KULT 24

2021. OKTÓBER

Aki mintha ő maga  egy személyben 
lenne Európa, annak összes problémá-
jával együtt: anyja – a Trafó színpadán 
rögtönzött „konyhában” sült krumplit 
készítő Jo Libertiaux – vallon, apja fla-
mand. Hasonlóan egyes uniós orszá-
gokhoz, elváltak (amit a család a mai 
napig nem tudott feldolgozni). Ráadá-
sul Cédric épp krízisben van, és me-
leg. Utóbbi alapvetően nem lenne baj, 
kivéve, amikor partnere a melegekkel 
nem épp szolidáris országból érkezik 
(lásd Balázs esetét Magyarországról). 
Az pedig – mondja Cédric –, hogy mi-
lyen az általános közérzetünk, nagy-
ban függ az aktuálpolitikai helyzettől.  
A Küldetés (The Quest) című stand-up-
ban saját sorsát kapcsolja össze az Eu-
rópai Unióban végbemenő folyamatok-
kal: meggyőződése, hogy minden, ami 
Európában történik, leképezi a magán-
életét (egzisztenciális és érzelmi krízis, 
párkapcsolatainak alakulása francia, 
brit, olasz vagy magyar férfiakkal, a szü-
lei válása stb.). Cédric pedig kész – 21. 
századi Don Quijoteként, két Sancho 

Panzával – teljes páncélzatban harcol-
ni a kibillent egyensúly ellen. A mérleg 
egyik serpenyőjében ugyanis, közös 
Európánkban – papíron – ott az elfo-
gadás, a tolerancia és a szolidaritás, míg 
a másikban az időről időre megjelenő 
hatalmi erőszak, a szegénység, a kire-
kesztés és az individualizmus. Meg per-
sze a brexit. Eeckhout azonban hisz – a 
kissé romantikusnak ható – összetarto-
zásban, a békés együttélésben, valamint 
a minden társadalmi osztály számára 

biztosított jogokban. Meg akarja érte-
ni nem csupán a folyamatokat, hanem 
a másik, szintén Európában élő ember 
motivációit és problémáit. Szerepet 
játszik, ugyanakkor a saját életét is a 
nézők elé tárja. A másik megértéséhez 
pedig nagyban hozzájárul az általa csak 
„Euro trash English”-ként aposztrofált, 
roncsolt nyelv, amelynek segítségével a 
közönséget is időről időre „behívja” az 
előadásba, és fáradhatatlanul faggatja 
(„Európai vagy? Elvált szülők gyereke 
vagy? És jól vagy?”). 

Az előadás alapjául szolgáló uniós 
projektje is a megértéshez és egy sa-
játos közösségteremtő célkitűzéshez 
kapcsolódik. 2019-ben indult útnak, 
oldalán anyjával és Jesus nevű macská-
jával (a szintetizátoron játszó, beszélő, 
ember nagyságú házikedvencet Douglas 
Grauwels alakítja, aki időnként fülre-
pesztő hajókürtszólammal hívja fel ma-
gára a figyelmet), hogy különböző or-
szágokban interjúkat készítsen. S hogy 
választ kapjon a párkapcsolattal, az ösz-
szetartozással, a családdal és Európával 
kapcsolatos, mindenhol javarészt egy-
formán feltett kérdéseire, az elkészült 
videókat pedig a közönség előtt is leve-
títse és kommentálja, kiemelve ezáltal a 
problémák mindenkire jellemző, kol-
lektív vonásait. Kérdés, hogy ez a való-
ban sokféle ember hogyan tud együtt-
működni a hétköznapokban. Az elvált 
szülőknek – ahogy az az utolsó videó-
ban is látható – végül sikerül rendezniük 
az évtizedek óta fennálló konfliktusukat, 
a közönséggel való szolidaritásra pedig 
Eeckhout – az előzőnél jóval leegysze-
rűsítettebb – válasza a közös krumpli-
pucolás. 

A katarzis nem is itt, hanem a pán-
cél lekerülése pillanatában következik 
be, amikor Eeckhout felismeri, elkese-
redett szélmalomharc helyett inkább 
arra van szüksége, hogy ne csak máso-
kat, önmagát is elfogadja. Arról, hogy 
hogyan tovább – a belga sült krumpli 
elfogyasztását leszámítva –, az előadás 
végén sincs konkrét, körülhatárolható 
vízió. Igaz, mindez nagyjából így is felér 
egy EU-közösségi élménnyel. 

Gáspár S. Anna

CÉDRIC EECKHOUT SHOW-JA A TRAFÓBAN

KÜLDETÉS MACSKÁVAL

Képzeljük el, hogy ott ül Kaczyński, Marine Le 
Pen, Nigel Farage és Orbán Viktor egy brüsszeli 

karaokebárban, békésen iszogatnak, majd együtt 
meghallgatják Adele Hello című számát brexit-
átiratban a belga Cédric Eeckhout előadásában. 

saját sorsát kapcsolja 
össze az Európai 

Unióban végbemenő 
folyamatokkal
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AZ ÁGENS TÁRSULAT A PINCESZÍNHÁZBAN

NEM ADHATOK MÁST,  
CSAK MI LÉNYEGEM

Van szabad akarat? Létezik Isten? Mi a lét célja? Mi az élet értelme? 
Boldog vagy? Mitől leszel önazonos? Demokrácia vagy autokrácia? Mi a 
jobb? Ilyen és hasonló kérdések vetődnek fel a Tragédia: az ember című 

előadásban, amely az őszi évadtól a Pinceszínház műsorán is látható. 

Az Angyal – Sárközi György alakjában 
– beront a színre, fülében fülhallgató, 
kezében mobil, és Eminemet énekel, 
majd felnéz, és kijelenti: „Bocs, de úgy 
imádom. Tudom, majd évmilliók múlva 
lesz sztár.” Aztán éles váltással, komolyan 
rákezdi a hozsannát: „Dicsőség a magas-
ban Istennek, dicsőség! Dicsérje őt a föld 
és a nagy ég!” Csörög a mobil, felveszi, a 
főnök az, Isten érdeklődik, mire ő zavar-
tan: „Uram? Be van fejezve a nagy mű, 
igen. A gép forog, az alkotó pihen.” 

Így indul, és végig meglepő fordu-
latokkal szolgál az Ágens Társulat elő-
adása, amelyben újragondolták Madách 
méltán népszerű, korszakos művét, szá-
mos, a nemzeti tantervvel küzdő ma-
gyartanár, középiskolás és kamaszlelkű 
felnőtt nagy örömére. Nyolcvan percbe 
sűrítve van minden, ami a csövön kifér: 
techno, punk, rock, barokk, anarcho, 
multimédia, filozófia, szociológia, rituá-
lé, mozdulatművészet, látvány, hangerő, 
tömegtorna, manager-reggae. De nem 
összehajigálva, hanem pontosan szer-
kesztve, úgy, hogy senkinek a figyelme 
ne kalandozzon el. 

A cybervilág nélkül létezni sem tudó 
diákok és fiatal lelkű nézők napi prob-
lémáival foglalkozik az előadás, úgy-
hogy mindenki koncentrál. Eljutunk az 
alapmű szerinti helyszínekre és időkbe 
Londontól az űrkorszakig, miközben 
lehetőségünk nyílik a legfontosabb eti-
kai kérdések átgondolására. A veretes, 
jól meghúzott, sűrített eredeti műhöz 
észrevétlenül visznek közelebb a kortárs 
utalások, a finomra hangolt vendégszö-
vegek és az elhangzó dalok. Hála érte, 
nincsenek suta politikai célzások, éppen 
elég a humor, a közvetlenség ahhoz, 
hogy a mű bizonyos részeivel kapcsolat-
ban mindenki arra gondoljon, ami van, 
szabadon.

A társulatot vezető Gyimesi Ágnes, 
művésznevén Ágens, 2010 után, amikor 

a független társulatokat az első durvább 
elvonásokkal sújtotta a kormány, vidék-
re vonult a kiéheztetés és egymásnak 
ugrasztás elől. Állást vállalt a bikali él-
ménybirtokon, ahol a Bikali Élmény-
színház középkorias játékainak fényét 
emelte, nevelte a színészeket meg a lo-
vasokat is, miközben a saját társulatá-
val is készített szórakoztató darabokat. 
Örök kételkedő, filozofáló természeté-
ből jottányit sem engedve csinálta meg 
az interaktív közönségnevelő előadáso-
kat, a mesejátékokat és nem utolsósor-
ban az első valamirevaló magyar női 
stand-upot Kurtizánképző címmel. (Ez 
utóbbi szintén látható a Pinceszínház-
ban 14 éven felülieknek.)

A bikali művészeti munka egyik leg-
szebb eredménye a Tragédia, amelynek 
Ádámját Orlik István – szintén kultúr-

menekült, Kaposvárról – játssza, aki a 
saját bevallása szerint mindig szerette 
volna, de sosem kapta volna meg ezt a 
szerepet, ha Ágens nem trenírozza az 
évek alatt. Évát Vucsics Virág alakítja, 
aki mindemellett az Affér Színház írója, 
színésze és az előadás dramaturgja is. 
Két Lucifer van, két anarchista angyal, 
Ágens és Ferenc Gábor, akik egymással 
és a nézőkkel interakcióban vezetik vé-
gig a főszereplőket az emberi történe-
lem fordulópontjain. A színpadkép egy-
szerűnek látszó, mégis szakrális jellegű 
installáció, vad vetítésekkel a háttérben, 
de a játék az egész nézőteret átfogja, 
nem csak a színpadon zajlik. 

A játék, amelynek a végén ehetünk 
az almából mi is, és átgondolhatjuk, mi 
a bűn és mi az erény. Valamint azt is, 
hol a haza. 
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Legutóbb alig ötven éve, a Fiatal Művé-
szek Stúdiója által rendezett kiállításon 
láthatta a nagyközönség Csehi Nagy 
Zoltán munkáit. A majdnem fél évszá-
zad után kiállító művész sokkal inkább 
nagy tudású neurológus professzor-
ként, kórházigazgatóként ismert. Nyu-
galmazott intézetvezetőként, ám aktív 
gyógyítóként mostanában egyre több 
időt tölt a műtermében. Úgy beszélik, 
azért, mert amióta nyugdíjba ment, ke-
vesebbet dolgozik, legfeljebb napi tíz 
órát.

Hoffmann György, az iF tulajdonosa, 
aki Csehi Nagy Zoltán szomszédja, so-
káig csak mint orvosprofesszort ismerte 
főhősünket. Amikor a doktor egyik be-
tegének, bizonyos Csorba Simonnak lett 
volna kiállítása, róla beszélgettek a gan-
gon (pl. arról, hogy elfutott Szibériáig – 
ez nem költői kép, tényleg), és általában 
a művészetekről. Akkor derült ki, hogy 
Nagy Zoltán maga is fest. Sőt, festőnek 
indult. 

„Merészség Zoltántól, hogy festőt 
kért fel a kiállítása megnyitására, mert 
közismert tény, hogy a  festők nem sze-
retik egymást. Persze, mi több mint het-

ven éve vagyunk barátok, és elnézést ké-
rek, hogy elfogult vagyok Zoltán képeit 
látva” – kezdte a megnyitót az iF-ben 
Kecskeméti Kálmán festőművész. 

Mindkettőjük mestere és példaké-
pe volt Bene Géza, akinek 1958-ban a 
Műcsarnokban nyílt gyűjteményes ki-
állítása. A vendégkönyvbe Kodály Zol-
tán azt írta: „tiszta zene”. „Ez jutott 
eszembe Nagy Zoltán kompozícióit né-
zegetve” – folytatta Kecskeméti. „Tiszta 
zene, mégpedig jazz. A képek színes, 
improvizatív kavalkádja óhatatlanul 
asszociáltat a jazzre. Az improvizáció 
nehéz műfaj. Nincs kotta, nincs ábrá-
zolás, csak a színek és formák egymás-
hoz való viszonya, ami lehet disszonáns 
vagy konszonáns. Az egyik szín vonz-

za vagy taszítja a másikat. Így az első 
ecsetvonás determinálja a kép egészét.”

Nagy Zoltán 1966-ban végzett sum-
ma cum laude minősítéssel a Budapes-
ti Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán. Patológus szak-
képesítést szerzett, majd neurológiából 
és pszichiátriából is szakvizsgát tett. 

Időközben adjunktusi, docensi, majd 
1991-ben egyetemi tanári kinevezést 
kapott. 1980-tól kezdődően egyre na-
gyobb szakmai önállóságot élvezve ku-
tatócsoportot hozott létre. 2000-ben a 
Haynal Imre Egészségtudományi Egye-
tem Neurológiai Tanszékének vezetését 
nyerte el, és a tanszéket később mint 
Vascularis Neurológiai Tanszéket vezette 
az egyetem megszüntetéséig. 

2002-ben nevezték ki az OPNI (Or-
szágos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet, közismert nevén: a Lipót) fő-
igazgatójának; a teljes körű ideg- és el-
megyógyászati betegellátást, kutatást és 
oktatást igyekezett erősíteni egészen az 
intézet 2007-es megszüntetéséig. 2012-
ben az Országos Klinikai Idegtudomá-
nyi Intézet (az Amerikai úti idegsebé-
szet) vezetésével bízták meg, ahonnan 
2018-ban ment nyugdíjba.

Egyik érdekes kutatása, amelynek 
során művészeken, festőkön végzett 
MR-vizsgálatot, miközben különböző 

képeket mutatott nekik. A kutatásból az 
derült ki, hogy az MR segítségével meg 
lehet mondani, ki a festő: az agya más-
hogy reagál a vizuális ingerekre.

Erre rímelnek Kecskeméti Kálmán 
megnyitóbeszédének záró gondolatai 
is: „Szeretnek az absztrakt festők a ze-
nére utalni, hiszen a zene sem ábrázoló 
művészet. A laikus néző persze fogó-
dzót keres: mit ábrázol a kép? – kérdezi.  
A kép képet ábrázol, színek és formák 
összhangzatát. Legyen ennyi elég.”

Melinda Rose

CSEHI NAGY ZOLTÁN KÉPEI AZ IF KÁVÉZÓBAN

TISZTA ZENE 

Színekben tobzódó absztrakt és figurális 
festmények a Ráday utcai kávézóban. Haha, szinte 

mindennapos esemény! Vagy mégsem? 

legutóbb alig ötven 
éve, a Fiatal Művészek 

Stúdiója által rendezett 
kiállításon láthatta 

a nagyközönség
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Inka Grill, pillantottuk meg barátom-
mal a Ráday utcán a cégért, és én azon 
nyomban egy kalandregényben érez-
tem magam. Történetesen Karl May 
egyik legjobb könyvében, a százharminc 
éve megjelent Az inka öröksége címűben.  
A Fülesben olvastam gyerekkoromban 
a képregényváltozatot, a tévében pedig 
minden nyáron leadták a regényből ké-
szült filmet: Az inkák kincsét. Ősz hajú, de 
babaarcú barátom rögvest jelezte, hogy 
ebben a perui étteremben ő minden-
képpen tiszteletét szeretné tenni, mert 
a perui konyha neki szívügye: töltött 
tengerimalacot kíván enni és cevichét 
(ejtsd: szevicse), ami szerinte a követke-
ző évtizedekben nagyobb világkarriert 
fog befutni, mint a szusi. „A szevicse az 
inkák kincse!” – fogalmazta meg som-
más véleményét barátom, aki – velem 
ellentétben – evett már szevicsét.

Így azután egy napfényes kedd dél-
ben elindultunk az Inka Grill Bisztróba, 
Magyarország első perui éttermébe, 
hogy szevicsét falatozzunk. Előző nap 
alaposan felkészültem a Világevő blog-

jából, aki – velem ellentétben – szintén 
evett már szevicsét, ráadásul Peruban.  
A mindentudó Világevő azt írja, a sze-

vicse percek alatt, főzés nélkül elkészül, 
tulajdonképpen citromlében marinált 
hal. Nemcsak a tengerparton eszik, de 
ott a legjobb, mindig frissen készítik, a 
peruiak legkedvesebb eledele.

Helyet foglalunk a teraszon, mosoly-
gós perui fiatalember érkezik, ő a pincér 
(mint később kiderül, családi vállalko-
zásról van szó, a papával és a mamá-
val együtt viszik az üzletet.) Cristal sört 
rendelek, melyet éppen száz éve főznek 
Limában, kiváló pale lager, reklám-
szlogenje szerint az „Andok söre”. Míg 
az étlapot lapozgatom, ősz hajú, de ba-
baarcú barátom a tengerimalacot emle-
geti fel az ifjú pincérnek, de a felszolgáló 
ilyen perui ételről nem tud. Barátom 

makacsul hajtogatja: guinea pig, guinea 
pig… stuffed, stuffed… Sajnos spanyolul 
nem tudja. De hát hiába is tudná, a fo-

gás az étlapon nem szerepel. Így aztán 
barátomat már csak az tudja vigasztalni, 
hogy az étlapon rátalálok: CEVICHE 
CLÁSICO. Ebből azonnal rendelünk is, 
nehogy baj legyen. 

És a szevicse hamarosan meg is ér-
kezik gusztusos, levélforma, hófehér 
porcelántányéron, és a barátom szerint 
éppen olyan, mint amilyennek lennie 
kell. Én adok a véleményére, hiszen ő – 
velem ellentétben – már evett szevicsét. 
Én is megkóstolom, és valóban kellemes, 
a citrom, a csili és a friss koriander tö-
kéletesen passzol a tengeri halhoz, és 
van itt még édesburgonya mellette, meg 
cancha kukorica, lilahagyma, némi salá-
ta. Olvasom, hogy Peruban „tigristejet”, 
vagyis leche de tigrét használnak a szevi-
cséhez pácléként, ennek elkészítése kü-
lön tudomány. Nem teszek úgy, mintha 
kicsit is értenék hozzá, inkább azt aján-
lom, aki kíváncsi az igazi tigristej művé-
szetére, olvassa el a világhálón azt az in-
terjút, amit a Euronews készített Richard 
Sando séffel, aki állítólag a latin-ameri-
kai konyha mestere, és mindent tud a 
szevicséről, valamint a dubaji Grosvenor 
House Hotel Toro Toro nevű éttermé-
ben dolgozik. Tanulságos beszélgetés.

Bár a barátom maradéktalanul elé-
gedett a szevicséjével, én a marha- és 
sertéshúsok mezejére evezek (ha szabad 
ezzel a kövér képzavarral élnem). A lomo 
montado nevű fogás hátszíncsíkokból 
készül, melyeket a szakács jócskán elle-
csósított (lilahagyma, zöldpaprika, para-
dicsom), ehhez még sárgapaprikaszószt, 
ecetet, szójaszószt és korianderleveleket 
adott. Eddig rendben is volna. Igazából 
azt nem értem, hogyan került a tányérra 
a rizs, a gyári sült krumpli, a tükörtojás 
és a sült virsli. Olyan ez, mint egy egzo-
tikus lecsós marha és egy motelreggeli 
találkozása a boncasztalon. Sajnos a cos-
tillar de cerdo, vagyis a sült oldalas se va-
rázsol el minket: BBQ-szósz, saláta, sült 
krumpli. A crema volteadát az étlap úgy 
fordítja: „perui karamell mousse torta”, 
de hívhatnánk az inkák panna cottájá-
nak is, messziről sült zsírszalonnának 
tetszik, de közelről igen ízletes.

És itt véget is ér perui utazásunk. 
Még néhány korty az Andok söréből, 
és totál beinkulva indulunk a Kálvin tér 
felé.

Cserna-Szabó András  

BEINKULVA

adok a véleményére, 
hiszen ő – velem 

ellentétben – már 
evett szevicsét
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KÉZILABDA

A BAJNOKI ISMÉTLÉS ÉS  
A FINAL FOUR A CÉL

A 13. bajnoki címe után a nemrég kezdődött új évadban a tizennegyediket is 
szeretné megszerezni a Ferencváros női kézilabdacsapata. Ami pedig a Bajnokok 

Ligáját illeti, a négyes döntőbe jutásra már nagyon vágynak a zöld-fehérek.

Az már az előző szezon közepén biztos 
volt, hogy ismét több válogatott játékos 
választja új klubjának a Győri ETO-t. 
Ezúttal Háfra Noémi – még 16 éves sem 
volt, amikor a Népligetbe került, és az 
FTC-ben érett klasszis balátlövővé –, 
valamint Schatzl Nadine – 21 éves ko-
rától játszott a Fradiban, és itt vált be-
lőle nemzetközileg is kiváló balszélső 
– gondolta úgy, hogy jobb lehetőségek 
várják az ötszörös BL-győztesnél. Két 
és fél után távozott Pásztor Noémi is: a 
válogatott beállós a bajnoki bronzérmes 
Mosonmagyaróvárhoz igazolt.

Mint mindig, most is többek gon-
dolták úgy, hogy jó dolog az ország leg-
népszerűbb csapatában, a 2021-ben baj-
nokságot nyert Ferencvárosban kézilab-
dázni. Négy év után visszatért az immár 
kétgyermekes balátlövő, a válogatott 
Szöllősi-Zácsik Szandra, Siófokról szer-
ződött a Népligetbe a korábban Győrben 
több címet nyert balszélső, Hársfalvi 
Júlia, és a Podgoricától jött a Fradiba a 
montenegrói válogatott irányítója, Ita-
na Grbics. Vagyis nem kevés munka vár 
még a részben átalakult csapatra.

A zöld-fehéreket 2007 óta vezető 
Elek Gábor másfél évig a női válogatottat 
is irányította, az olimpia óta újra csak a 
Ferencvárosra koncentrálhat. A szurko-
lók természetesen azt várják Szucsánsz-
kiéktól, hogy 25 év után ismételjék meg 
az 1996-os bajnokcsapat eredményét, 
címvédőként legyenek újra arany-
érmesek. Azóta az idei évig négyszer 
nyerte meg az NB I-et az FTC (2000, 

2002, 2007, 2015), de egyszer sem tud-
ta megvédeni az elsőségét. Ahogy eddig 
mindig, most sem lesz könnyű dolga a 
Fradinak, a nemzetközi sztárokat felvo-
nultató Győrrel szemben. 

A Bajnokok Ligájában utoljára 
2002-ben jutott el a döntőig a Ferenc-
város – akkor még más volt a sorozat 
lebonyolítása. A 2013–14-es idényben 
vezették be a nőknél is a Final Fourt, 
azaz a legjobb négy közé jutott csapa-
tok egy helyszínen, egy-egy mérkőzé-
sen döntik el, kik kerülnek a döntőbe 

és ki nyeri a serleget. Az FTC 2016-tól 
négyszer is az utolsó akadályon bukta 
el a Final Fourt, a negyeddöntő jelen-
tette a végállomást. Aztán a világjárvány 
miatt törölték a következő sorozatot, és 
a legutóbbi is különleges körülmények 
között zajlott, a bravúrokat is felmutató 
zöld-fehérek azonban nem jutottak be 
a nyolc közé.

A drukkerek abban bíznak, hogy 
ebben a talán újra normális szezonban 
végre eléri az együttes a hőn áhított 
célt, és beverekszi magát a BL négyes 
döntőjébe. A szeptember közepén a 
Groupama Aréna főépületében tartott 
szurkolói ankéton a futball mellett a 
női kézilabdával kapcsolatban is tettek 
fel kérdéseket Kubatov Gábornak, az 
FTC elnökének. A klubvezető nem ap-
rózta el a választ: „Nem a Final Fourba 
jutás érdekel, nekünk Bajnokok Ligáját 
kell nyernünk!” Aligha van olyan fra-
dista itthon és külföldön, aki ne vágná 
rá egyből, hogy úgy legyen, de azért ne 
hagyjuk figyelmen kívül a szakág erővi-
szonyait sem.

A legrangosabb európai sorozatban 
22. alkalommal szerepel a Fradi. Ez-
úttal Dortmundban kezdtek a lányok, 
a győzelem reményében. Kovacsics, 
Szucsánszki és Tóth N. hiányában vé-
gig szoros volt a csata, hol az egyik, hol 
a másik csapat állt jobban, miközben a 
dán játékvezetők elég érdekesen ítéltek 
meg számos helyzetet. A végén az FTC 
támadhatott a győztes gólért, de a hazai 
kapus a felső lécre ütötte a labdát, így 
25-25-tel zárult a meccs. Az első hazai 
mérkőzésen a horvát Podravka Kop-
rovnicát fogadta a Ferencváros Érden. 
Döcögős első félidő után a Fradi ne-
gyedóra alatt hétgólos előnyt szerzett, 
és 33-27-re győzött. 

Ahogy Elek Gábor mondta: dolgo-
zunk, de még nem vagyunk készen.

M. S.

most sem lesz könnyű 
dolga a Fradinak
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MAGYAR FUTBALL: TELT HÁZAK ÉS ZÁRT KAPUK

SZOMORÚ SZEPTEMBER

A válogatott három mérkőzéssel folytatta a világbajnoki 
selejtezőket, és a Fradi is pályára lépett. 

Nyáron megvolt a hatalmas boldog-
ságtöltet: győzelemként fogyasztott 
döntetlenek, utolsó pillanatig esély a 
német, francia, portugál csoportban. 
Elégedett lehetett a tisztelt hatalom; 
némi rossz szájíz azért bennünk, pesti 
polgárokban maradt. Történt ugyanis, 
hogy a kereszténydemokrata kurzus a 
melegfrontra rakta magát és a mindig 
hergelhető plebst. A nemzethy buzizás 
vége 2+1 zárt kapu lett, amint ezt az elő-
ző magazinban kitárgyaltuk. Nade!

A világbajnoki selejtezőket a FIFA 
égisze alatt bonyolítják le, így a – min-
den bizonnyal a nemzetközi meleglob-
bi befolyása és ülepe alá szorult – UEFA 
által kiszabott büntetés itt nem hatályos. 
A gyakorlatban ez telt házat jelentett a 
Puskásban az angolok ellen. És Andorra 
ellen is, hiszen amióta van teljesítmény, 
le lehet rántani a kombinált jegyekkel a 
szurkolókat. Persze ez azzal is járt, hogy 
a kétmeccses jegyek tömkelege szaba-
dult fel az angol meg majd az idegenbeli 
albán meccs után. De menjünk sorban.

Anglia ellen a nyári hevület fűtöt-
te a szurkolókat, talán túlzottan is. Az 
Eb-ezüstérmes angolok felkészültek a 
magyar válogatottból, az első perctől 
kezdve átvették az átadott irányítást, vé-
gül 0-4 lett a Puskásban. E meccs előtt 
hiába kérte még Rossi szövetségi ka-
pitány is a szurkolók agysebész részét, 
hogy viselkedjenek. A szittyabetyárzseb-
náci életérzést nem lehet elvenni néhá-
nyaktól, szerintük ez a focimeccs vele-

járója Hungáriában. Így megint nem az 
eredmény miatt került Magyarország a 
külföldi – főleg angol – lapok címolda-
lára. Lapzártánkra vizsgálta ki a FIFA a 
rasszista vádakat: büszkék lehetünk arra 
a szomorú tényre, hogy az UEFA- (2+1 
meccs) és a FIFA-rendezvényeken (1+1) 
is zárva lesz a Puskás Aréna. Well done, 
lads!

Albánia pont elég messze van ah-
hoz, hogy a magyar néplélek az „albán 
szamár” asszociációval jelezze teljes 
tudatlanságát az országot illetően. Vél-
hetően ez is közrejátszott abban, hogy 
kicsit az „itt kell élned, hogy elhidd” 
életérzés kerített egyeseket hatalmába 
a szintúgy kilátástalan játékot és vere-
séget követően. Albánia csapata tao és 
miniszterelnöki focimánia nélkül is fi-
atal, jó képességű játékosokból áll. Hogy 
a pébe csinálják? A komplett védelmük 
olasz első ligás! Messze nem egyszerű 
ellenfél, főleg idegenben. Nem is volt 
az, 0-1 lett oda. Jó mélyre ástuk az esé-
lyeinket.

Az Andorra elleni hazain kötelező 
volt a három pont, hogy a matema-
tikai esélyek számolgatására (e nem 
olimpiai sportágban olimpiai bajnok) 

nemzetünk legalább a kockás papírt és 
a cerkát elővehesse. Mindenki nagyon 
akart bizonyítani, szerencsére sötét 
bőrű játékos sem volt az ellenfélnél, így 
a helyzetet súlyosbítani nem lehetett 
zárt kapuilag. A győzelem végül meglett 
(2-1). Izzadva, de meglett – de szeretjük 
a VAR-t, azaz a videobírót! És indulhat 
a matekozás is. A jó hír: több fradis-
ta játékpercet számoltunk a válogatott 
meccsein, mint magyart a Fradi-mecs-
cseken. Ha valaki ezt is kimatekozza, az 
mehet Kubatov bácsihoz dedikált me-
sekönyvért. Elnök úr mint sikeres lelá-
tóügyi rendteremtő a kampányhoz és jó 
politikushoz méltó módon nem hagy-
ta ki a rasszista ziccert, korrekt módon 
kijelentette a mindenki, még Szijjártó 
Petya által is eltagadott bajt: bizony a le-
látón sok a majomkodó elmebajos, akik 
miatt mindannyian szégyenkezhetünk, 
nem beszélve a zárt kapukról.

A válogatottszünet után beindult az 
Európa Liga is; kicsivel lapzártánk előtt 
Leverkusenben kezdett a csapatunk, 
amely az első félidőben bátor kezdéssel 
előnybe került, a szünetre azonban már 
döntetlenre állt. A második félidőben a 
német ellenfél bedarálta a csapatot. 1-2-
vel kezdtünk, a csoport másik meccsén 
a Betis megverte a Celticet. Sorban jön-
nek a meccsek, mire a kerületi maga-
zint kezébe veszi az olvasó, már tudhat-
juk, hogy sikerül-e pontokat gyűjteni az 
Európa Ligában.

„Bakócz Tamás” 

a szittyabetyár-
zsebnáci életérzést 
nem lehet elvenni 

néhányaktól
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Szomorú hírrel kell kezdenem: 81 éves 
korában elhunyt Csom István nemzet-
közi nagymester. Éveken át csapattársa 
volt Lukács Péter nagymesternek, ke-
rületünk legjobb sakkozójának. Együtt 
meghatározói voltak a Budapesti Spar-
tacus győzelmének az 1982. évi Bajnok-
csapatok Európa Kupáján. Csom István 
legnagyobb sakksikere az 1978-ban, 
Buenos Airesben, a magyar válogatottal 
nyert olimpiai bajnoki cím, amelyet a 
Szovjetunió több évtizedes sakkhege-
móniáját megtörve szereztek. Hosszú 
éveken át volt Portisch Lajos nagymes-
ter szekundánsa, edzőpartnere. Végtele-
nül szerény, csendes, mindig sportszerű 
embert, sokunk igaz barátját veszítettük 
el vele.

Szeptemberben a magyar sakk ked-
velői és különösen Lukács Péter nagy-
mester naponta követhette legkiemel-
kedőbb tanítványa, a magyar ranglista-
vezető Rapport Richárd menetelését a 
norvégiai Stavangerben rendezett szu-

pertornán. A sakkasztaloknál hat szu-
pernagymester játszott, köztük Magnus 
Carlsen, a jelenlegi világbajnok, aki vé-
gül a tornagyőztes is lett. Rapport, a még 
csak 25 éves magyar nagymester hét 
fordulón keresztül vezetett, de a végére 
elfáradt és a harmadik helyen végzett. 
Teljesítményével azonban bekerült az 
első tízbe a sakkozók világranglistáján.

Szintén szeptemberben jött a hír, 
hogy a nem zetközi sakkélet halhatatlan-
jai kö zé, a Sakkhírességek csarnokába 
választották Polgár Judit nemzetközi 
nagymestert, minden idők legered-
ményesebb női sakkozóját, aki elsőként 
került be a világ legjobb száz játékosa 
közé 12 éves korában, három évvel ké-
sőbb pedig megdöntötte Bobby Fischer 
rekordját. A beiktatási szertartásra vár-
hatóan októberben kerül sor az ameri-
kai St. Louis városában. A hírek szerint 
Garri Kaszparov volt sakkvilágbajnok 
tartja majd a nagymesternőt méltató 
beszédet.

RÉGI ÉS ÚJ SAKKDICSŐSÉGEK

Sakkfeladvány
Világos: király g7, vezér d2, bástya b1, f1, 
futó d6, huszár d3, d4
Sötét: király d5
Feladat: világos indul, és a második lépés-
ben mattot ad.

Jó szórakozást!
Augusztus–szeptemberi feladványunk 
megoldása: 1. Ka5

Előző számunk megfejtése: RUTTKAI ÉVA

FELELŐSSÉGGEL ÉPÍTÜNK

HAMAROSAN 
KÖLTÖZHETŐ
ÚJ LAKÁSOK

Lakást venne a IX. kerületben? 
Most csak 10%-ért lekötheti új 
építésű lakását minőségi 
lakóparkunkban!

+36 30 165 4505, +36 30 158 5127,   AVICO.HU

ENERGETIKAI M
INŐSÉG SZERINTI 
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APRÓHIRDETÉS
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME 
üzletben arany és ezüst ékszerek kedve-
ző áron kaphatók! Nemesfém ékszerek 
javítása és tisztítása gyors határidővel! 
Fém- és papírpénzek adásvétele! Cím: 
1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: h–p 10–18, 
szombat: 10–13 óra. Telefon: 36-1-794-
5767. www.facebook.com/aranylaz.otvo-
sekszererme; Weboldal: www.radayek-
szer.hu

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, 06-1-229-5694, 
festesma.iwk.hu

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, 
építését, kondenzációs kazánok telepíté-

sét teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-
7752

Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár 
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása, 
ürítése, rövid határidővel. Hulladékszál-
lítási engedéllyel rendelkezünk. 06-30-
703-0518

Telefonos hölgymunkatársat keresünk 
gyermekmagazinunk értékesítésére te-
lemarketinges tapasztalattal! IX. kerület, 
heti elszámolás, nyugdíjasoknak is. 06-1-
280-7699

Nyugdíjasoknak számítógépük vagy 
okostelefonjuk használatában INGYE-
NESEN segít a DélUtán Alapítvány! A VI. 
és IX. kerületben személyes oktatást tart, 
melyre jelentkezés: munkanapokon 14 
és 18 között: 06-30-377-9030. Internetes 

tanácsadásunkat otthonából hívhatja, ez-
zel segítünk megoldani az okoseszközök 
használata során felmerült problémákat. 
Jelentkezni a delutan.hu/hu/informati-
kai-tanacsadas internetes címen levő űr-
lap kitöltésével lehet.

Gyógypedikűrös házhoz megy! Vállalom 
tyúkszem, benőtt köröm, megvastago-
dott sarokbőr szakszerű ellátását. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-20-410-1012

Kálvin antik készpénzes felvásárlás! Fest-
mény, bútor, Herendi, Zsolnay porcelán, 
bizsu ékszerek, ezüstök, régi bunda, 
könyvek, karóra, zsebóra felvásárlása! IX. 
ker., Kálvin tér 7. Tel.: 06-20-622-3617

Nyaralót vagy telket vennék! Vízparthoz 
közeli nyaralót vagy telket vásárolnék. 06 
30/452-5074

RÖVIDEN

Megnyílt a Toronyház utcai jégpálya, 
minden szombaton és vasárnap 11 órá-
tól 18-ig, 300 forintos belépővel várják a 
ferencvárosiakat. Korcsolyabérlés is le-
hetséges, ennek díja szintén 300 forint.

Lomtalanítás lesz november 24. és 30. 
között a Ferencvárosban. Részletek az 
FKF honlapján találhatók.

A Településfejlesztési Szövetségtől is 
díjat kapott a kerület a covid alatti ön-
kéntesprogramjáért, „Önkéntesség és 
Civil társadalom” kategóriában. Koráb-
ban az Önkéntes Központ Alapítvány is 
elismerte az önkormányzat tevékenysé-
gét. A díjat Döme Zsuzsanna Suzi alpol-
gármester vette át. 

Bakáts Bunker néven új underground 
kult helyszín nyílt a Bakáts téren, amely 
szeptemberben a MŰTŐ nemzetkö-
zi fesztivállal nyitotta meg kapuit. Az 
ipari romantikát árasztó Bakáts Bunker 
minimális pénzből valósult meg Döme 
Zsuzsanna Suzi alpolgármester kezde-
ményezésére.

Veszélyeshulladék-gyűjtési akciót hir-
det ferencvárosi lakosok számára az ön-
kormányzat Városfejlesztési, Innovációs 
és Környezetvédelmi Bizottsága 2021. 
október 9-én, szombaton 9:00 és 13:00 
óra között. Helyszínek: a Napfény utcá-

ban (a Lidl áruház előtt), a Lónyay utca 
32. sz. előtt (a Lónyay utca és a Kinizsi 
utca kereszteződésénél), a Lenhossék 
utca 24–28. sz. előtt (a Vendel utca felőli 
részen).

Közösségi faültetés lesz 2021. október 
24-én 9:00-tól a „10 millió fa” szervezé-
sében. Annyi fát ültetnek, ahányat örök-
be fogadnak a kerület lakói. Jelentkezni 
a www.10milliofa.hu oldalon lehet.

Parkolási ellenőr pozícióba munkatár-
sat keres a FEV IX. Zrt. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal személyesen (1093 
Budapest, Lónyay utca 13.) vagy e-mail-
ben (fekete.gabor@parkix.hu) lehet.

Októberben is folytatódik a járda- és 
úttesttakarítás, amely nyár óta tart a 
kerületben: szeptember végéig tíz hely-
színt takarítanak ki. Erre összesen 10 
millió forintot költ az önkormányzat 
idén. Októberben újabb hét helyszín kö-
vetkezik. Október 1.: Angyal utca, Liliom 
utca (a Mester utca és a Soroksári út kö-
zött), Tinódi utca; október 5.: Ipar utca, 
Dandár utca; október 9.: Vaskapu utca (a 
Liliom utca és a Haller utca között); ok-
tóber 15.: Haller utca (az Üllői út és a Gát 
utca között); október 20.: Haller utca (a 
Gát utca és a Soroksári út között); októ-
ber 22.: Sobieski János utca; október 26.: 
Lenhossék utca.

Ingyenes mammográfiás szűrővizsgá-
lat lesz a Mester utcai szakrendelőben 
októbertől decemberig. A kerületben ál-
landó bejelentett lakcímmel rendelkező 
45–65 év közötti nők, akiknek az utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két 
év, névre szóló meghívólevelet kapnak, 
amelyben szerepel, hogy mikor és hova 
várják őket a díjmentes szűrővizsgálatra.

Egy hetet tölthettek el fogyatékosság-
gal élő gyerekeket, fiatal felnőtteket 
nevelő szülők szeptember 13. és 17. kö-
zött a Ferencvárosi Önkormányzat ba-
latoni üdülőjében. A családok évek óta 
vagy soha nem nyaraltak, mert napi 24 
órában ápolniuk kell a gyermekeiket. 

Motoros fűkasza- és sövényvágó kis-
gépkezelő munkatársat keres magas 
fizetéssel a Feszofe Ferencvárosi Szo-
ciális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit 
Kft. Jelentkezés és további felvilágosítás: 
hétfőtől péntekig 8:00 és 14:00 között 
Somogyi Zsolt közterületi ágazatveze-
tőnél (e-mailben: kozterulet1@feszofe.
hu vagy telefonon: 06/20 310-29-99).

A patkányészlelés bejelentésére új 
on line felületet hozott létre a Fővárosi 
Önkormányzat: patkanybejelentes.bu-
dapest.hu. Emellett telefonon is be lehet 
jelenteni, ha valaki patkányt lát: +36 1 
327 1957 vagy +36 1 999 9322.
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