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A SZERK.

A PANGÁS HÓNAPJA ÉS
AZ ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS
SZÜKSÉGE
Már a múlt havi szerkesztőségi dolgozat
végén szó esett az október 23-i ünneplés ellenzéki benézéséről. Akármennyire Rákay Philip Kálmán-i volt is a kormánypárt nagygyűlésének aritmetikája,
a Fidesz több mint egy hónap ellenzéki
tematizálás után visszavette a közéleti
szót, és ez elég kellemetlen az ellenzékre nézve a nagy sikerű előválasztás után.
Having second thoughts, mondja az angol
a korábbi döntéssel elégedetlen döntnök gondolatairól; kevesekben nem
fogalmazódott meg legalábbis hiányérzetek özöne az ellenzéki előválasztás
győztesével szemben. Vagdalkozó nyilatkozatok hagyták el fogának kerítését,
minimum átgondolatlan kijelentések,
elidegenítő megnyilatkozások. Érthető,
hogy saját bázist akar, de a mozgalmának pártosodása nem tett jót a személyes imágójának, ahogy dél-alföldi kistelepülési önkormányzati vezetők hirtelen országosan értelmezhető pozícióba
emelése sem.
A kordinált ellenzéki kampánytanács a hibák korrigálására jó ötletnek
tűnik, bár lapzártánkkor sokat még nem
tudni róla. A megnevezett kampányfőnökre (Zaránd Péter) is nézzünk inkább bizalommal. Persze: vidéken kell
megnyerni a választást, és ott akár a
Fidesz-mentesített Fidesz-üzenetek is
célt érhetnek (Soros, migráncs, dicsértessék), de elidegeníteni sem kellene
baloldali és liberális ellenzéki szavazókat, mert azért Leonard Cohentől tudható a sorrend, First we take Manhattan,
then we take Berlin. És ekképpen tovább.
A lehetséges elidegenülés jó mérőszáma,
hogy a kerületünkben nem véletlenül
különösen kedvelt Magyar Kétfarkú
Kutyapárt itt mért népszerűsége 17 százalékos. Márpedig a jövő év töréspont
az ország jövője szempontjából, talán
az utolsó esély a demokratikus keretek

közül kizuhant Magyarország visszaillesztésére a nyugati értékvilágba és
szövetségi rendbe. Hazánkat nem hívta
meg az amerikai elnök az általa szervezett demokráciafórumra, pedig száznál
több országot invitált, az új német vezetés pedig elkötelezettebbnek mutatkozik jogállami kérdésekben, mint az
Audi–Mercedes–BMW triász érdekeitől
megbűvölt merkeli Kanzlerschaft. Hibrid háború az új hidegháború, nagyon
nem mindegy, melyik oldalon áll ebben
az ország. Megbízhatatlan szövetségesként autoriter, sőt diktatórikus populizmusok oldalán, vagy megigazulva,
visszatérőn, a komp nyugati stégjénél.
Utóbbihoz fontos a vaskos idiotizmusok
elleni fellépés, hisz (bár Orbán szerint
„a kereszténydemokraták a horgonyt
jelentik a néppárt számára a szellemi
gyökerekhez”) a migránsozás az autoriter–diktatórikus rendszerek menedéke,
a menekültek biológiai fegyverként
történő felhasználása, általában is szerencsétlen sorsú emberek végső elkeseredésének önös célú felhasználása pedig
mélyen keresztényietlen cselekvés; már
amennyiben Ferenc pápával kart karba
öltve helyesen olvasom a Jézus Krisztust.
Az Orbán által másfél éve még cirógatott fehérorosz diktátor, háta mögött
az örök csibész Putyinnal, most biológiai fegyverként használ szerencsétlen
sorsú menekülteket szomszédai, Lengyelország, Litvánia és Lettország, valamint az egész Európai Unió ellen. Különösen nehéz lehet ilyenkor az autokrata driblizése, „a nemzet hajója kardélen
táncol”, hogy e helyt stílszerűen a hasonszőr képzavarkirály Gömbös Gyulát
idézzem; egyszerre lenni szolidárisnak a baráti, ám sokkal-sokkal elkötelezettebben atlantista V4-szövetséges
Lengyelországgal, NATO-szövetségesi
kö
telezettségként teljesíteni elváráso-

kat (még akkor is, ha megbízhatatlan
szövetségesként érzékeny információkat már nem osztanak meg hazánkkal), ugyanakkor megfelelni a russzkij
medvegy, valamint a pekingi Micimackó
és a Dörrög Zuldán elvárásainak is. Ha
már V4, az elmúlt pangó hónapban roboghattam Szlovákián keresztül két-két
napra Krakkóba és konferenciameghívottként Prágába is. Nagyon sokadszorra jártam ezeken a helyeken, érzékelem
az ott múló időt. Az van, hogy jobban
használták ki. Prágában a külváros is
annyira fel van pimpelve, mint a belváros, Krakkón kívül is jól mutat a lengyel
táj, és észak felől érkezve a bezzeggyerek Szlovákiában is csak ott kezdődik a
pusztulat, ahol már vannak magyar feliratok is. Ideje ezen elgondolkodni, fővárosban és vidéken, Manhattanben és
Berlinben; felelősséggel elgondolkodni.
Amikor az év végére fordulunk, és
fellép az összegzés igénye, akkor még
a pangás hónapja után is azt kell mondanunk, hogy 2021-ben „felcsillant a remény az alagút végén” – hogy magam is
beálljak Gömbös és Orbán mellé a képzavarversenybe –, úgyhogy hajrá, Karácsony, hajrá, Újév, hajrá, Ferencváros!

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

„SPÓROLUNK, NEM LOPUNK,
JÓL HALADUNK”

Fotók: Déri Miklós

Takarékosan, jó gazda módjára kezelik a kerület pénzét, úgy, mint otthon
a konyhapénzt – mondja a ferencvárosi polgármester. Baranyi Krisztinát az
ellenzéki előválasztásról, a kormányváltás esélyeiről, a Fudan Egyetemről, a
kerület költségvetéséről, a komfort nélküli lakások felújításáról, a Galvani
híd levezető útjáról, a képviselő-testület működéséről, a Pinceszínházról
és a jövő évre vonatkozó tervekről is kérdezte a 9 magazin.

9: Hogyan értékeli a 2021-es évet úgy országosan, mint ferencvárosilag?
Baranyi Krisztina: Bár engem jobban érdekel a kerület, kezdjük az országossal.
Nagy eredmény volt az országos előválasztás lebonyolítása, így mindenhol egy
jelölt fog szemben állni a fideszessel az
országgyűlési választásokon. Így a legfontosabb feltétel adott ahhoz, hogy
még ebben a szélsőségesen igazságtalan választási rendszerben is le lehessen
győzni a Fideszt. Sőt, pont a saját logikájuk alapján, a győzteskompenzáció miatt a kétharmad sem lehetetlen.
Az előválasztásnak nagyon örültem,
mert ez, ha nem is maradéktalanul, de
elérte, hogy a nagyon rossz jelöltek ki-
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hulljanak, és jó jelöltek sem kizárólag a
pártvilágból jöhessenek. Erre a legjobb
példa maga a miniszterelnök-jelölt, aki
egyik pártnak sem tagja.
9: Nem tartja az előválasztás eredményének,
hogy tizenkét év után először volt több mint
egy hónap, amikor a magyarországi közéletet nem a Fidesz dominálta?
BK: De igen, nagyon is. A Fidesz erőforrásai végtelenek, a Rogánok, Habonyok
nagyon értenek ahhoz, hogy gumicsontokat dobjanak a közbeszédbe, amelyek
hónapokra elviszik a fókuszt bármilyen
ellenzéki témáról: a nemváltó műtétektől a Városháza eladásáig egy csomó
ilyen példát látunk.

9: Demeter Szilárd lénye.
BK: Például. Ha az ellenzék valódi
ügyekről beszél, és sokáig viszi őket, az
veszélyes a Fideszre: vagy enged, vagy
megpróbálja elnapolni, eltolni a döntéseket. Lásd például a Fudan ügyét, amit
– nagyon szerénytelen leszek – én vittem be a közbeszédbe: ha több ilyen, a
kormánynak hiperérzékeny ügyet karol
fel az ellenzék, és ügyesen viszi őket, a
közbeszédet is tartósan tudja alakítani.
9: Magával az eredménnyel elégedett?
BK: Vannak tanulságok, amelyeket ki
kell elemezni. Ami a legfontosabb, hogy
hihetetlenül magas részvétel volt az
előválasztáson, ezt emeljük ki: ennek
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a felét sem becsülte sem politikai elemző, sem politikus. Ez az előzménytől,
a nevektől, a pártoktól függetlenül azt
mutatja, hogy itt kormányváltás lesz.
9: Mit szólt Karácsony Gergely visszalépéséhez?
BK: Az előválasztás győztesének őt vártam, egyetlen szempontot vizsgálva: ki
tudja legyőzni Orbán Viktort áprilisban.
Karácsony nem megosztó figura, aki
Orbánt le akarja váltani, simán leszavaz
rá balról, jobbról, akár a szélsőjobbról is.
Ő ebből a versenyhelyzetből önként kilépett, de én is azok között vagyok, akik
úgy látják, hogy Dobrev Klára minden
személyes kvalitása ellenére soha nem
tudná legyőzni Orbán Viktort.
9: Mit gondol Márki-Zay esélyeiről?
BK: MZP 2018-ban lépett be a politikába. Félek attól, hogy nem elég ismert a
teljes választói körben, kevés a közéleti,
politikai tapasztalata. A választók többsége ma Magyarországon le akarja váltani a regnáló hatalmat, tokkal-vonóval.
Szokták mondani, hogy egy jó jelölt az
általános közhangulathoz 5-8-10 százalékot tud hozzátenni. Erre most is szükség lenne, meglátjuk, mennyi jön belőle
össze. Nagy tétben fogadnék ugyanakkor az előválasztáson győztes két kerületi jelöltre: Jámbor Andrásnak és Csárdi
Antalnak már biztos helye van a parlamentben.
9: Fél éve rengeteget foglalkoztunk a Fudannal. Mi van most?
BK: Orbán szépen elaltatta a Fudan
ügyet, amikor érzékelte, hogy nagy ellenérzést kelt a saját szavazóiban is, az
ellenzék pedig kampánytémaként használja, ami neki árt. Kiállt, és azt mondta, á, nem lesz itt semmi, majd ahogy
ti akarjátok, népszavazás fog dönteni.
Ezt persze nem lehet komolyan venni.
Legyen világos: arról, hogy lesz-e Európában, magyar adófizetők pénzéből
Kínának trójai falova, az áprilisi választási eredmény fog dönteni. Mi akkor is
küzdeni fogunk a Diákvárosért és a Fudan-projekt ellen, ha a nyakunkon marad Orbán Viktor, de úgy nyilvánvalóan
sokkal nehezebb meccs lenne.
9: A választásokig altatják a Fudan ügyét?
BK: Igen, de közben látszik, hogy komolyan gondolják. Van itt épp egy levél
Palkovicstól, akit állandóan kérdésekkel
bombázok, néha válaszol is. A Fudan
Alapítvány 600 millió forintot kapott
alapítói vagyonként, majd azóta hoz-

závágtak még egymilliárdot az alapító okiratban meghatározott célokra.
Létrehoznak egy üres alapítványt, ami
nem csinál semmit, kinevezik nemcsak
a kuratóriumi tagokat, hanem az operatív ügyeket vivő igazgatóság elnökét
is. Most volt előttem az is, hogy a Fudan
egyik professzora szeretne vásárolni egy
ingatlant itt, a Ferencvárosban.
9: Mármint egy kínai személy?
BK: Igen, egy kínai professzor. Ha egy
EU-n kívüli állampolgár vásárol ingatlant, akkor, még ha ez magánjogi aktus
is, a polgármester elé kerül, aki eldönti,
sért-e önkormányzati érdeket az adásvétel.

„brutálisan kevesebbet
költünk ugyanazokra
a dolgokra, mint az
előző városvezetés”
9: Hozzá fog járulni?
BK: Nem szeretnék önkényesen eljárni,
de még nem írtam alá. Vacillálok.
9: Szóval akkor lesz Fudan?
Ha nyer a Fidesz a választásokon, akkor
sajnos komoly esély van rá.
9: Az atlétikai stadionos megállapodásból mi
valósul meg biztosan?
BK: Az új szakrendelő építésére megkaptuk a teljes összeget. Először úgy
nézett ki, hogy az első évben kapunk
800 milliót, majd a második évben egymilliárdot, aztán másfelet, aztán majd
a maradékot. De elértük, nem kevés
munkával, hogy a 800 millió után a teljes hiányzó összegre, tehát még 4 milliárd 800 milliárd Ft-ra kötelezettséget
vállaltak
9: És a többi kerületi igény?
BK: A zöld park, a Vituki strand, a stadion
épületében lévő óvoda, az extrém sportpark, játszótér stb. kiviteli tervei már
mind elkészültek, engedélyeztették, zajlik a szükséges közműépítés, a strandmedence kiásása, az óvoda kialakítása,
egy időben a stadionépítéssel. A megállapodásban szerepelt még a Kis-Duna
medrének kotrása, a Ráckevei-Duna
revitalizációja is. Az előkészítésére kiírt
közbeszerzés lezárult, a folyóág teljes
állapotfelmérése után elindul a munka.
Az előzetes tervek szerint nemcsak a
kotrást végeznék el, hanem megoldanák

a vízpótlást, és teljesen megszüntetnék
a szennyvíz élővízbe jutását is. A teljes
projekt kb. tíz év alatt valósítható meg,
és akár 200 milliárd forintba is kerülhet.
9: Mi a helyzet a Galvani híddal, illetve a
lehajtóval?
BK: Már biztosan nem lesz döntés a
választásokig. Szerintem ezt át kellett
volna gondolni. Az, hogy a főváros és a
Budapesti Fejlesztési Központ a választások utánra tolta a döntést, egy dolgot
eredményez: a híd építése elkezdődik,
és ha befejeződik, onnantól legalább két
évig biztosan nem lesz lehajtó semerre,
a teljes forgalom a meglévő úthálózatra
fog zúdulni. Ez minden érintett kerületnek óriási problémát fog okozni.
9: Hallani, hogy a korábbi időszak ügyei,
például a parkolás nem vezettek elszámoltatáshoz.
BK: Önmagában az a tény, hogy mi felére-harmadára csökkentettük a parkolásüzemeltetés költségeit ugyanannak a
szolgáltatásnak a nyújtásával, bizonyíték arra, hogy csaknem kétharmadot
elloptak azokból a pénzekből. A mi
feljelentéseinkre csak olyan válasz jött,
hogy a szerződéseket a közgyűlés jóváhagyta, senki nem tartozik értük felelősséggel. Benyújtottam Polt Péternek
egy felülvizsgálati kérelmet is a Martos
Dániel-féle ügyekre, és beadtuk a kérelmet a Fer-Park, a cég ellen is, amely
2010 óta végezte itt a parkolás üzemeltetését. Következménye annyiban volt,
hogy a céget eljárás alá vonták, de csak
adócsalásért, és valószínűleg lesz valamiféle felelősségre vonás. A politikai
szálat ezekben az ügyekben vagy nem
vizsgálja senki, vagy nem tudják bizonyítani, vagy azt mondják, hogy igazából nem is történt bűncselekmény,
hiszen ezt megszavazta az akkori képviselő-testület.
9: Nem látjuk Martos Dánielt vezetőszáron.
BK: Én egy önkormányzat vezetője vagyok, nem bűnüldözési hatóság: nem
tudunk vádat emelni, bíráskodni. Sokszor nyomoztunk helyettük, minden
dokumentumot beküldtünk a feljelentésekkel, hogy még csak dolgozni se kelljen vele. Mi ennyit tudunk megtenni.
9: A járványidőszakban a kormány komolyan sújtja az önkormányzati költségvetéseket. Mit jelentett mindez a Ferencvárosban?
BK: 2020-ban és 2021-ben is egy-egy
milliárd forinttal kevesebb iparűzési
adó folyt be, mint terveztük. Két év alatt
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őrzés-védés költségét két év alatt 100
millió forinttal szorítottuk vissza. Az útfelújításokon, útkarbantartási szerződéseken is borzalmasan sokat spóroltunk.
A kéményfelújítások ügyét is rendbe
hoztuk: már nem az előző polgármester
vitorlázótársa végzi ezt a munkát a kerületben, így negyedükre csökkentek a
költségek.

kiesett közel egymilliárd forint parkolási díj a teljesen felesleges ingyenes
parkolás miatt. Elvettek kétszer 220 millió forintnyi gépjárműadót, 150 millióra rúg a helyiségbérletidíj-kiesés, és az
idegenforgalmi adóból is 350-400 millióval több lett volna, ha nincs járvány:
a szállásadóknak nem kell ilyet fizetniük, és ez 2022-ben is így lesz. A járvány
miatti kiesésekért nem hibáztatom a
kormányt, de hogy ezt a helyzetet elvonásokra használta fel, az világviszonylatban is példátlan. Kevesen tudják,
hogy egy önkormányzatnak az államtól
érkező bevétele még a kötelező feladatai
ellátására sem elegendő. Saját bevételek
pedig jellemzően az adók, amelyekből
csak az építmény- és a telekadó maradt
meg, ami jelentősen kevesebb, mint az
iparűzési. Töredékére esett vissza az a
pénz, amit önként vállalt, nem a kötelező, törvényben rögzített feladatokra tudunk fordítani. Kétségbe voltunk
esve, mert azt hittük, fűnyírószerűen
mindenből sokat el kell vennünk. De
normális, átlátható közbeszerzéseket
írtunk ki, amiből nem loptunk és nem
kellett senkinek visszaosztani. Így brutálisan kevesebbet költünk ugyanazokra
a dolgokra, mint az előző városvezetés.
Takarékosan, jó gazda módjára kezeljük
a kerület pénzét, ha tetszik, úgy, mint
otthon a konyhapénzt.
9: Például?
BK: A parkolás költsége például radikálisan csökkent: havi 82 millió forintból
csináltunk havi 32 milliós költséget. Az
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9: A megtakarított pénzből futotta a városrehabilitációra is?
BK: Kilencszáz alacsony komfortfokozatú bérlakással vettük át az önkormányzatot két éve. Ez a komfortfokozat jellemzően azt jelenti, hogy a gangra kell
vécére járni, és nincs fürdőszoba. Két év
alatt kétszáz komfort nélküli lakást számoltunk fel. Előkészítettük, jövőre el is
kezdődik egy teljes ház felújítása. Ezenfelül a komfortosítási programunkban
tavaly 27, idén és jövőre 30-30 további
lakást újítunk fel teljeskörűen. Negyven
négyzetméter körüli lakásokat 4-4,5
millió forintból. Ezt az árat is a nyílt és
tisztességes közbeszerzésnek köszönhetjük. Nem osztogatjuk a pénzt nem létező fideszes civil szervezeteknek, nem
pénzelünk fideszes központi rendezvényeket, mint az előző vezetés. Ezeket
mind megszüntettük, ahol lehet, spórolunk, nem lopunk, jól haladunk.
9: Úgy érzékeljük, hogy van egyfajta feszültség a képviselő-testület és ön között.
BK: Én egyáltalán nem vagyok feszült,
a képviselőkkel korrekt, megfelelő kapcsolatunk van, ideértve a fideszeseket
is. A testületi és a bizottsági üléseken
előfordulnak persze csúnya belemenések, és akadnak szerencsétlen döntések is. Szerintem ezeknek két alapvető
oka van. Egyrészt a demokrácia olyan,
hogy vitatkozunk, időnként a szövetségeseinkkel is, és alkalomadtán szenvedélyesen. Csak ettől a felülről vezérelt
Fidesz-korszakban elszoktunk. Másrészt ezek nyilvános ülések, amelyeket a
korábbi gyakorlattal szemben a kerületi
tévé is közvetít. Ezért egy-két képviselő
ekkor próbálja igazán megmutatni magát. És erre a legkézenfekvőbb megoldás
a polgármester megtámadása.
9: Volt-e a Pinceszínházban, amióta új vezetése van?
BK: Jordán Tamás meghívott az önálló estjének a bemutatójára, ott néztem
meg.
9: Hogy tetszett?
BK: Jordán Tamás? Ez nem kérdés.

9: Nem csak, az egész. Bánja, hogy így alakult, vagy elégedett?
BK: Le a kalappal, hogy az igazgató barátai elismert művészek, és helyt ad
az ő önálló estjeiknek. Ezen kívül én
nem látok változást a Pinceszínházban. A pályázatot azért hirdettük, hogy
a budapesti színházi életbe valami
olyan unikálisat tudjunk hozni, amiért idejönnek az emberek és kifizetik a
két-három-négyezer forintos jegyárat a
száz férőhelyen. A pályázatnak volt egy
szakmailag kiemelkedő résztvevője,
aki nem nyert. A testület máshogy döntött, én kisebbségben maradtam, ezt tudomásul veszem.
9: Tudták, hogy ön kit javasolna?
BK: Nem javasoltam senkit, mert ahogy
az újságnál is, itt is azt hangoztattam,
hogy vannak területek, ahol nem a választott képviselők az okosabbak, hanem azok, akiknek ez a szakmájuk. Ezeken a területeken rájuk kell bízni a döntést. Ez jellemzően a művészet, a média,
amelyektől tartsa magát távol a politika.
9: Rosszul érintette ez a döntés?
BK: A teljes képet tekintve ez kisebb
súlyú ügy. Az emberek azt nézik, hogy
mit mond a polgármester a Fudanról,
milyen gyorsan készül el a Bakáts tér
felújítása: bő fél év alatt, januárban. Felújítjuk a Pöttyös utcai és az Ecseri úti
metróállomás környékét is, amelyeket
már hosszú évekkel ezelőtt rendbe kellett volna hozni. Jövőre, maximum 2023
elejére kész lesznek. Átadjuk az új szakrendelőt, ami egy hatemeletes épület
mindennel felszerelve az ultrahangtól a
CT-n, MR-n át a legmodernebb készülékekig. Mindenki büszke lesz rá.
Vagy a kultúra területén: most nyílt
meg a Bakáts Bunker, amely a kortárs
képzőművészek között már most fogalom, akárcsak a Konnektor inkubátorház. Döme Zsuzsanna alpolgármester
remek dolgokat csinált, tényleg, annak
ellenére is, hogy a kultúrától jelentős
összegeket kellett elvenni a megszorítások miatt.
9: Hogyan tekint 2022-re?
BK: Optimista vagyok, remélem, a nagy
beruházásaink rendben zajlanak majd.
Szeretném a jövő évi költségvetést úgy
összeállítani a szűkösebb idők tudomá
sulvételével, hogy a legfőbb céljaink
megvalósításából ne kelljen sokat vis�szavenni.
Vágvölgyi B. András
Nagy Ildikó Emese

KELETI SZÉL

VÁDAK A FUDAN OKTATÓKÓRHÁZA ELLEN

KÖZVETETT BIZONYÍTÉKOK

Dr. Wang Zhiyuan egykori kínai katonai
orvos, kardiológus azt követően menekült külföldre, hogy erőszakos szerv
eltávolítás elvégzésére kényszerítették
Kínában. 2003-ban többedmagával meg
alapította a Világszervezet a Fálun Gong
Üldözésének Kivizsgálására (World Organization to Investigate the Persecution
of Falun Gong, WOIPFG) nevű szervezetet, amely bizonyítékokat igyekezett
gyűjteni arról, hogy Kínában az állam
fennhatósága alatt a lelkiismereti okokból fogva tartott foglyokon (például a
Fálun Gong követőin) a beleegyezésük
nélkül, még élő szervezetükből távolítanak el szerveket, amelyeket áruba is bocsátanak.
A Fálun Gong, vagy másik nevén
Fálun Dáfá Kínából elterjedt spirituális
mozgalom. Követői nem dohányoznak,
nem fogyasztanak alkoholt, és a tajcsihoz hasonló mozgássort gyakorolnak
rendszeresen. Emiatt egészségesebbek
az átlagnál. A Fálun Gong 1992-ben indult, 1999-ben azonban Csiang Cö-min
akkori pártelnök-államfő betiltotta, és
néhány hét alatt több százezer Fálun
Gong-követőt börtönöztek be.
A hatnapos online rendezvény (World
Summit on Combatting and Preventing
Forced Organ Harvesting – A kényszer-szerveltávolítás elleni küzdelem és
megelőzés világtalálkozója) alapjául az
erőszakos szervkivétel kínai gyakorlatát
kivizsgáló, londoni székhelyű civil törvényszék, a China Tribunal 2020-ban
nyilvánosságra hozott jelentése szolgált. Ebben szerepel a konferencián is
felszólaló dr. Wang munkatársai által
rögzített alábbi eset is.
2006. március 16-án a sanghaji Fudan Egyetem Zhongshan oktatókórházának transzplantációs osztályán a WOIPF
munkatársa pácienst imitálva telefonon
érdeklődött, lehetséges-e májátültetésre
bejelentkezni, és mennyi a várakozási

Forrás: Magyar Fálun Dáfá Egyesület

Szerzőnk is részt vett azon az idén ősszel tartott online rendezvényen, amely
után a terület harmincöt szakértője fordult az ENSZ-hez, hogy vessenek véget
a Kínában lelkiismereti okokból fogva tartottakon beleegyezés nélkül végzett,
halálos kimenetelű szerveltávolításoknak. A konferencia alapjául szolgáló
tavalyi jelentésben többször felbukkan a kormány által a Ferencvárosba
telepíteni szándékozott Fudan Egyetem sanghaji oktatókórházának neve.

idő. A transzplantációs műtőorvos azt
felelte, hogy az érkezéstől számítva egy
hét a várakozási idő – ami a világ más
országaiban általában több év. Megkérdezte azt is, van-e a kórházban Fálun
Gong-követőtől származó szerv, mert
úgy tudja, az a „legjobb”; az orvos válasza az volt, hogy náluk kizárólag ilyen
szervekkel műtenek. A beszélgetés leirata szerepel a China Tribunal jelentésében, és a hangfelvétel megtalálható a
YouTube-on is.
Doktor Wang kutatásai szerint 2000
után a szervátültetések száma hirtelen
megugrott Kínában: míg 1999-ben csak
19 kórház végzett transzplantációs műtéteket, 2005-re már 500-ra nőtt a számuk.
1999-ben hivatalosan 135 májátültetés
történt az országban, 2006-ban viszont
már ennek százszorosa, 14 085.
A kínai kormány 2010-ben bejelentette, hogy 2015-től beszünteti és
felszámolja a halálsoron lévő foglyok
szerveinek kinyerését. A 2018-ban felállt
China Tribunal azonban arra a következtetésre jutott, hogy ez nem történt

meg, sőt a jelentés készítésének idejében is létező gyakorlat volt. Az emberi
jogok, a transzplantációs sebészet és a
nemzetközi kapcsolatok szakértőiből
álló független, civil, nemzetközi törvényszék – amelyet Sir Geoffrey Nice
elnökölt, aki annak idején a Slobodan
Milošević elleni büntetőper vezető
ügyésze volt a hágai Nemzetközi Bíróságon – több mint ötven tanút hallgatott meg, hatalmas mennyiségű vizuális
és szöveges bizonyítékot vizsgált át, és
úgy találta, mindez alátámasztja a rendszeres és módszeres állami szervrablás
létezését a Kínai Népköztársaságban.
A jelentés szerint számos kínai kórház
olyan szerveket bocsát áruba, amelyek
tulajdonosai a telefonbeszélgetés pillanatában még élnek és egészségesek.
A Fudan Egyetem Zhonshan Kórházának neve több különböző tanúvallomásban is előkerült a China Tribunal
562 oldalas jegyzőkönyvében. A Fudan
Egyetem eddig nyilvánosságra került
tervei szerint Magyarországon is indítana orvosi képzést.
Kozári Zita
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ZÁVADA PÁL ÍRÓ

„KITALÁLOM, HOGY KI
BESZÉLJEN KIHEZ”
„Ha végre már nem a Fidesz lesz hatalmon, talán nem rúgnak ki embert a
szakértelme dacára, csak azért, mert nem fideszes. Ennek vége kell hogy
legyen” – mondja Závada Pál ferencvárosi lakos és díszpolgár, neves író, akit
készülő könyvéről és a választási kilátásokról is kérdezett a 9 magazin.

a Nyugatnak volt szerkesztősége, egy sarokkal lejjebb lakott Lázár Ervin, nála még jártam is. Közel a
Nagycsarnok, én azt imádom. Szóval ezeket bírom.
Meg a Duna-partot, ugye.
Lehet azt mondani, hogy jó, hát te egy mázlista
vagy, mert egy szép utcában, szép lakásban laksz,
és még tán ki is tudod a rezsijét köhögni. Szemben
azokkal, akik meg nyomorognak, akár a Ferencvárosban is.

Fotó: Déri Miklós

8

9: Mitől érezheted magad kultúrembernek manapság ebben az országban, illetve ebben a kerületben?
Závada Pál: Külön az ember ezt nem szokta megfogalmazni, hogy ő „kultúrember”, ahogy azt sem,
hogy európai, vagy magyar, vagy vannak a szlovák
nemzetiséghez és nyelvhez gyökerei. Legfeljebb
néha előjön. Az írást a kultúrához szokták berovatolni, pedig hasonlít ahhoz, amit korábban csináltam: a szociológiára viszont azt mondják, hogy
tudomány. Mondjuk, én abban sem tudós voltam,
hanem inkább történeteket kereső, tradíciókat föltárni akaró, társadalomtörténeti érdeklődésű író.
Interjúkból dolgoztam, és dokumentumokból, és
könyv lett belőle, csak éppen szociográfia, tényirodalom a műfaja. De az tudomány-e? Szerintem
nem annyira. Ez mind kultúra.
A kerület külön téma. Szeretem, hogy itt vagyok, nem is véletlen, hogy ezt választottam,
noha akkor a Ráday utca még nem volt „kultucca”.
Ugyanolyan bitumenezett, piszkos utca volt, mint
a többi, és még nem mentek föl az árak. Azért tudtam ezt a lakást megvenni. Lehetett látni, hogy a
leromlott házak voltaképpen gyönyörűek, itt lakott
az Arany János, ott lakott az Erkel Ferenc, az Üllői
úton nem messze meg a Kosztolányi. A Lónyayban
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9: Előfordulhatott volna veled is, hogy nem veszed át a
díszpolgári címet?
ZP: Abszolút. Fideszes polgármestertől nem fogadtam volna el. Baranyi Kriszta értékrendjével
egyetértek, neki drukkoltam, rá szavaztam. Ez nem
normális helyzet, boldog országokban nem kéne
azzal törődni, hogy ki a polgármester, milyen politikai oldaltól kapja az ember a dicséretet. De most
jelentése van, ami abból is látszik, hogy a Fidesz
fukarkodik ilyen gesztusokat gyakorolni a szellemi
élettel, mert kellemetlen volna neki egy ilyen elutasítás. Nem teheti ki magát annak az ember, hogy
lefényképezzék a miniszterelnökkel vagy a Fidesz
bármilyen reprezentációs célra fölhasználhassa.
9: Van remény arra, hogy belátható időn belül normális
lesz az élet?
ZP: Minimum arra igen, hogy oldottabban feszülünk egymásnak. Talán lehet majd úgy eltérő álláspontokról beszélgetni, hogy az nem acsarkodásban
végződik, illetve nem hatalmi lefejezés a fenyegető
eredménye. Ha végre már nem a Fidesz lesz hatalmon, talán nem rúgnak ki embert a szakértelme
dacára, csak azért, mert nem fideszes. Ennek vége
kell hogy legyen. Akik politikai kinevezettek és
nem értenek ahhoz, amit csinálnak, azokat el kell
távolítani a pozícióikból.
9: Mik voltak az elmúlt időszak legjelentősebb kulturális
eseményei?
ZP: Inkább a folyamatok a lényegesek. Olyan erős
politikai beavatkozás áldozatai lettek a kulturális
intézmények, olyasfajta kultúratámogatást hozott
létre a kormány, amihez fogható a Rákosi-rendszerben volt. A Kádár-rendszer e tekintetben sokkal
nyitottabb vagy legalábbis kíváncsibb volt, eltekint-
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ve egy-két dogmájától, amiből nem engedett. De
a támogatási csapok elzárása soha nem volt ilyen
durva, mint az utóbbi tíz évben. Közben megpróbáltak kiépíteni egy párhuzamos intézményrendszert. Vegyük csak a Magyar Művészeti Akadémiát,
amely a kormányhűség alapján szervezte be a művészeket, majd hatalmas pénzforrásokhoz juttatta
őket. Nagy művészek is vannak persze az MMAban, meg a Fidesz által kitüntetettek között is, de
a döntő részük inkább a húsosfazékhoz tülekedett.
Újabb és újabb hasonló intézményeket hoztak létre,
például Szőcs Géza különféle lieblingjei. Mind arra
való kísérlet volt, hogy lehet kézből etetni egy jövendő új művészértelmiséget hatalmas pénzekkel.
Ez teljesedett ki most Demeter Szilárdnál, akinek
már beláthatatlan hatalom és pénz van a kezében.

hattam színpadon azt, amin egyébként is spekuláltam. Négyen írtunk egy-egy színt, drámai jambusban, ahogy Madách. Lassan befejezem ezt a verses
regényt is, amelynek a hőse, Apfelbaum Ádám zsidó származású polgár, akinek kitért a családja. Berlinbe is eljut, meredek, furcsa karriert akar befutni,
sikerül is neki, meg nem is. A végén visszatér a hithez, de már a berlini fal összeomlása idején: kicsit
meghosszabbítottam az életidejét egy ördögi alku
eredményeképpen.

9: Miért van az, hogy ennek ellenére képtelenek megteremteni a maguk által megálmodott nagy magyar kultúrát?
ZP: Természetesnek tartom és üdvözlendőnek,
hogy nem sikerül nekik, hiszen az igazán alkotó
értelmiség, a művészeket és tudósokat is beleértve,
pontosan tudja, mi a fontos, és mi az, ami mulandó. Örvendetes, hogy a művészek, tudósok többsége tiltakozik valamiképp. Ez a szakmai minimum.
De az is tök normális társadalmi folyamat, ha valaki nem elég tehetséges, úgy érzi, hogy mellőzve volt, akkor most előrefurakszik, mert nagyobb
koncot akar kikapni magának. Abnormális viszont,
hogy az intézményrendszer diszfunkcionális, és az
adófizetők milliárdjait költötték rá.

9: Hogyan vészelted, vészeled át a járványt?
ZP: Nekünk, íróknak a legszerencsésebb a helyzetünk, mert amúgy is otthon ülünk. Azok vannak
korlátozva, akik élő emberekkel dolgoznak, mint
például ti, újságírók, meg a színházak. Ezeken a barátaimon meg az elmaradt bemutatókon keresztül
érintett. A politikával együtt a járvány teljesen hazavágta a kulturális szférát. Valahogy korrelál ez az
egész. Ezért vagyok néha kétségbeesve. Se szabadság, se pénz, se munka, ez a legrosszabb helyzet
egy társadalomban.

9: Sokat foglalkozol a társadalmi folyamatokkal. Szorgalmasan boncolgatod a tisztes polgárok közötti fasizmus
létrejöttének a mikéntjét. Sikerült megfejtened?
ZP: A második világháborúig, illetve a háború utáni
zavaros helyzetekig nem változott semmi az elő
ítéleteket, a rasszizmust illetően. Semmi nem lett
nyitottabb, demokratikusabb, polgáribb. Összeomlottak a félfeudális rendszerek, és lettek helyettük
elmaradott, közép-kelet-európai kormányzati
modellek, amelyek vagy félfasiszták voltak, vagy
teljesen azok. És persze emiatt könnyen esett Európának ez a fele egy újabb autoriter hatalom ölelő karjaiba. Szóval rosszak a tradíciók, de vannak
előremutató hagyományaink is, és lehetne építeni,
hivatkozni rájuk. Ebben a bonyolult helyzetben
szeretem elhelyezni a figuráimat, és emlékezetpolitikailag helyreigazítom a tévedéseket. Ebben
lehet valamiféle tanítói szerep, de inkább az érdekel, hogy mindez irodalomként működjön. Szeretek dokumentumok nyomába eredni, függetlenül
attól, hogy lesz-e belőlük könyv. Ha találok hozzá
formát, kitalálom, hogy ki beszéljen kihez és milyen nyelven, akkor lesz.
9: A legutóbbi utánaeredésed Nagyváradra vezet, és verses formában íródik.
ZP: Ezen már akkor gondolkodtam, amikor fölkértek (a székesfehérvári Vörösmarty Színház – a szerk.) Az
ember tragédiája folytatására. Kapóra jött, kipróbál-

9: Mikor jelenik meg a könyv?
ZP: Karácsonyra nem, mert kicsit még érlelem.
Eléggé időigényes. De járvány idején remek elfoglaltság szótagokat számolni és a formán csiszolgatni.

9: Meddig tűrik ezt?
ZP: Abban bízom, hogy az embereknek elegük lett
abból, hogy folyton belehajszolták őket a kudarcos tüntetési helyzetekbe, és úgy döntenek, hogy
majd inkább másképp szavaznak. Ahhoz tényleg
nem kell semmi. És ott lesznek a szavazatszámlálók mindenhol. Vidéken dől majd el az egész. Tehát
kulcsfontosságú, hogy az egyéni körzetekben az
ellenzéki jelölt győzzön. De ahhoz el kell oszlatni
azt a rettenetes téveszmét, amely a végeken nagyon
gyakori, hogy a Fidesz az, aki ad. Tótkomlóson is
elterjedt, hogy az ingyenkonyhát a helyi fideszes
oligarcha tartja fenn, aki fél lábbal a börtönben van
már. És az emberek azt hiszik, ha nem szavazzák
meg, akkor nem lesz több ingyenebéd. És ehhez
elég, ha csak a gyanúja a föltámad annak, hogy ő
fizeti. Akkor agitálni sem kell, mert akkor a szegény
ember már meg van véve.
Artner Sisso

ÖSSZ-HANG
2022. december 10., 19 óra, Katona József Színház
Parti Nagy Lajos, Spiró György és Závada Pál írók
felolvasóest-sorozatában ezúttal is egy-egy írásuk
és Esterházy Pétertől választott részletek hangzanak el. A szövegeket Dés László, Dés András és
Barcza Horváth József dzsesszmuzsikusok zenéje
egészíti ki.
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KERÜLETI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

MEDER NÉLKÜL
Módosították a kerület költségvetését, nem ment át az
ülések hosszának korlátozására tett javaslat, a kerületi
köztisztaságról és a média helyzetéről pedig hosszan
vitáztak a képviselők a testület novemberi tanácskozásán.
Felállt egy rendkívülinek mondható vizsgálóbizottság is.

Az ülés elején a nemrég elhunyt Tőkés Sándorra, a Gát utcai Ferencvárosi Komplex
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény korábbi igazgatójára emlékeztek egyperces néma felállással a képviselők. A hosszas,
sokszor parttalan viták mellett fontos döntések is születtek az összesen több mint
húsz napirendi pontban, amelyek közül a nyílt ülésen történteket ismertetjük.

Több pénz jut a bölcsődére
Az egyik ilyen fontos határozattal a testület több ponton módosította a 2021-es kerületi költségvetést. Annak érdekében, hogy a Ráday u. 46. sz. alatti bölcsőde konyhájának teljes körű felújításához, fejlesztéséhez még 2019-ben kapott, 40 milliós
támogatás ne ússzon el, az eddigi új 55 milliós önkormányzati önrészen felül még
30 millió forintra van szükség, az eredeti keret ugyanis nem fedezte volna a közbeszerzési eljárásban kapott kivitelezői ajánlatokat. A költségvetés főösszege ös�szességében 52,8 millió forinttal csökkent, miközben az év során képzett 130 millió
forintos céltartalékból a mostani módosítással 78 millió forintot az önkormányzati
lakásértékesítésből elmaradt bevételek ellensúlyozására, a fennmaradó 52 milliót
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pedig néhány költségvetési sor emelésére fordítottak. 15 millió forint jutott
az egyéb közterületek felújítása, fejlesztése célra, míg az önkormányzati lakások komfortosítására, lakások és helyiségek felújítására szánt összeget 65,5
millió forinttal emelte meg a testület.
Dr. Mátyás Ferenc (Momentum) javaslatára módosult a lakóház-felújítási
támogatásról szóló rendelet. Az új szabály értelmében az önkormányzati forráshoz jutó társasház/lakásszövetkezet
köteles az épület belső részében táblát
elhelyezni – kizárólag a rendeletben
meghatározott tartalommal – a támogatás tényéről. A táblát az összeg folyósítása után két évvel el kell távolítani.

Nem lesz rövidebb
Nem kapott viszont többséget az ülések
racionalizálásának ötlete. Az októberi
tanácskozáson úgy tűnt, hogy a testületi
többség egyetért Zombory Miklós (Fidesz–KDNP) szándékával: ő öt – illetve
egyszeri hosszabbítással hat – órában
maximálta volna a nemegyszer 8-1012 órás, maratoni ülések hosszát. Akkor
olyan sok módosítás érkezett a javaslathoz, hogy az előterjesztő átdolgozta, és
most újra tárgyalták.
Az immár második vita azonban is-
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is ezt, a polgármester szerint azonban ennek
az ügynek nem ez az elintézési módja – ha
történt valami, azt magánvádas bírósági eljárásnak kellene tisztáznia. Torzsa Sándor
szintén azt vetette fel, hogy ilyen ügyekben
egyáltalán nincs illetékessége a testületnek.
Az érintett, Szilágyi Zsolt ( Jobbik) kijelentette, „tettlegességig is fajult az eset, mert
megfogta a karomat, és visszahúzott, ami a
jog szerint már annak minősíthető”, Deutsch
László (Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület) pedig „zsarolásról” beszélt. A vitának
olyan hangulata volt, mintha már megkezdődött volna az ötfős bizottság munkája,
amire végül igent mondtak a képviselők.

Nem lesz drágább
mét ízelítőt adott abból, miért nyúlnak
el annyira a testületi tanácskozások:
nagyon gyorsan oda jutottak a képviselők, hogy milyen előterjesztést miért
nem tűz napirendre a polgármester.
„Én nem csinálok bohócot a testületből, mert az előterjesztések abba az
irányba haladnak, hogy olyan ügyeket
tárgyalnánk, amelyek egyáltalán nem
közügyek, nem a testület hatásköre
ezekről dönteni” – mondta erről Baranyi Krisztina. „Bízzunk már abban,
hogy nem imbecillis emberek ülnek a
testületben: ha olyan előterjesztés érkezik, hogy például vásároljunk egy
unikornist, mert az milyen szép állat,
akkor ezt a testület bölcsességében leveszi a napirendről, és nem fog juk nevetségessé tenni magunkat” – érvelt dr.
Mátyás Ferenc.

Fotók: Déri Miklós

Mi történt a júliusi ülésen?
A fenti vita fel is vezette azt a több szempontból is egyedülálló előterjesztést,
amelyet Baranyi Krisztina nem vett fel a
tárgyalandó ügyek közé, a testület mégis
napirendre tűzte. Ez pedig egy vizsgálóbizottság felállítását eredményezte
egy állítólagos összeszólalkozás miatt,
amely a „sértett fél” szerint még a július 7-i ülés szünetében történt Szilágyi
Zsolt képviselő és Somlai János polgármesteri kabinetfőnök között, a Pinceszínház igazgatójának megválasztásával
kapcsolatosan.
Baranyi Krisztina hangsúlyozta, nem
közügy, ami esetleg történt, nem az ülésen zajlott le a vélelmezett eset, így nem
tartotta indokoltnak a kivizsgálását, szerinte ez veszélyes precedenst teremtene. Szilágyi Zsolt már júliusban kezdeményezte a vizsgálóbizottságot, amivel
a kabinetfőnök egyet is értett, sőt, kérte

Az is eldőlt, hogy mégsem emelkedik 2022 elejétől az éves lakossági parkolási engedélyek költségtérítése (igaz, egy kormányrendelet értelmében egyelőre a közszolgáltatásért vagy egyéb szolgáltatásért, tevékenységért járó díjakat egyébként
sem emelhetik az önkormányzatok). Egy februári döntés szerint jövő január 1-től
nőtt volna a fizetendő összeg, mivel két évtizede nem emelkedett, és így mára
éppen fedezi az adminisztrációs költségeket. Torzsa Sándor (MSZP) előterjesztése
azzal érvelt, a benzinár emelkedése így is jelentős terheket ró a lakosságra, így az
emelés szándéka „nem nyerne széles társadalmi körben elfogadásra”. Más irányba
vitte volna el a vitát Árva Péter (Párbeszéd), aki szerint a parkolás nem jár alanyi
jogon a lakóhelyünkön sem, ráadásul az autósok olyan támogatást kapnak az ingyenes parkolással, amit a többi kerületi lakos nem kap meg.
Hosszasan tárgyalták a képviselők az úgynevezett napirendre vett tájékoztatókat. A tájékoztatók, ahogy a nevük is mutatja, nem döntést igénylő előterjesztések,
hanem egyes ügyekről, problémákról, tevékenységekről szóló – kötelezően előírt
vagy épp a testület felkérésére készített – beszámolók. Az első ilyen a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról
szólt. Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP) frakcióvezető szerint nem történik már
meg a parkőri feladatok ellátása a kerületben, mert a parkőröket átvevő Feszofénél
kevesebb ember foglalkozik ezzel, többen felmondtak a váltás után. Takács Máriusz (DK) arról beszélt, hogy egyre kevesebben dolgoznak ezen a területen, de ez
nem az önkormányzat hibája, hanem a munkaerőpiaci helyzet okozza. Baranyi
Krisztina a vitában elmondta: a tisztaság érdekében éppen kibővítették a parkőrséget, mert az őrök a rendre figyeltek ugyan, de nem hajoltak le a szemétért, ezért
működik jelenleg parkgondnokság. Mezey István (Fidesz–KDNP) szerint rendészeti feladatok ellátása nélkül nem lehet biztosítani a ferencvárosi parkok tisztaságát.

Drága vagy pártos?
A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatóval kapcsolatban – amelynek vitája több mint egy órán keresztül zajlott – hosszasan boncolták éppen lapunk, a 9 magazin tevékenységét a képviselők. Volt, aki a tartalommal, más a költségekkel volt elégedetlen. Dr. Mátyás Ferenc magasnak tartotta az
előállítási költségeket, az újságírók díjazását, míg Mezey István azt állította, a lap
csak véleményeket közöl, és csak „a testülettől és a kerülettől független”. Takács
Máriusz viszont kiemelte, hogy összehasonlításban 10 százalékkal kisebb költséggel működik a jelenleg 38 ezer példányban, havonta meg jelenő 9 magazin,
mint két-három évvel ezelőtt az akkori, kétheti, de feleakkora Ferencváros Újság.
Az önkormányzati médiacég vezetője, Hagymási Zoltán fontos célnak mondta,
hogy 2023 elején már működjön egy napi frissítésű, kerületi hírportál, ennek a
finanszírozását kell megoldani. Gyurákovics Andrea arra volt kíváncsi, hogy mi a
jogviszony a korábbi Ferencváros és a 9 magazin között. Torzsa Sándor azzal válaszolt a kormánypárti aggályokra, hogy szerinte 2019 óta átláthatóan működik a
ferencvárosi önkormányzati média.
Csepregi Botond
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A KNÉZICH UTCAI IDŐSOTTHON ELADÁSA

KILAKOLTATÁS
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kivételével a fővárosi közgyűlés
nem fideszes többsége megszavazta a határozatot, amellyel a főváros a Vázsonyi
Vilmos idősek otthonát megszünteti, az épületet pedig a Semmelweis Egyetemnek
adja át 2022 nyarán. Senki nem tudja, mi vár az otthon idős, beteg lakóira,
akiket akár távol a családtagjaiktól, messze vidékre is költöztethetnek.

Célegyenesbe érkezett a Bakáts tér felújítása. Ezt a környéken lakók nem a munkálatok állapotából szűrik le, hanem abból, hogy Karácsony Gergely november 18án főpolgármesteri látogatást tett a helyszínen, és odanyilatkozott, hogy a Bakáts
az egyik kedvenc tere Budapesten. A ferencvárosiak – a diplomácia szabályainak
megfelelően – nyugtázták az udvariasságot, és azzal viszonozták, hogy kijelentették:
számukra Karácsony is benne van a legjobb három főpolgármesterben.
A tér északnyugati csücskében található idősotthon lakóinak mosolya a többiekénél kevésbé volt őszinte, ami nem meglepő, hiszen a térért rajongó főpolgármester éppen a látogatását megelőző testületi ülésen írta alá azt a határozatot, amely
a Knézich utcai Vázsonyi Vilmos idősek otthonát megszünteti, az épületet pedig a
főváros a Semmelweis Egyetemnek adja át 2022 nyarán (1489/2021. (X. 27.) Főv. Kgy.
határozat).
Pontosan egy évvel ezelőtt foglalkoztunk e hasábokon az egykori Schöpf-Merei
kórház épületével, amely lassan tizenöt éve áll üresen, és amelyet a Fidesz vezette 9. kerületi önkormányzat elajándékozott, hogy a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara megvalósíthassa nagyratörő terveit. Mégpedig a 2018-ban
(és azóta többször) kormányhatározatba foglalt Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrumot, amely mellett akkor azzal érveltek, hogy „ennél egyszerűbb,
olcsóbb, a nemzetgazdaságnak, a felsőoktatásnak és az egészségügynek célszerűbb
hasznosítás aligha képzelhető el”. Tavaly kérdésünkre az egyetem azt válaszolta,
hogy a tervezés „az engedélyezési tervszakaszba lépett. Maga a kivitelezés a végleges
tervek elfogadása után veszi kezdetét. Az új épület néhány éven belül a jövőbeli magas szintű oktatási és kutatási tevékenység helyszínéül szolgál majd.”
Az épülettel azóta sem történt semmi, a Semmelweis Egyetemnek továbbra sincs
forrása a megvalósításához, sőt, még arra sincs pénzük, hogy a bekebelezni kívánt
Knézich utcai idősek otthonát kifizessék. Annyira szegény persze soha nem lehet egy
magyar egyetem, hogy ígérni ne tudna – ezért mindenre, ami szent, megesküdtek,
hogy ha majd egyszer lesz pénzük, kifizetnek 1 milliárd 18 millió forintot a ferencvárosi palotáért, amelyhez nagy fás kert is tartozik. A fővárosi közgyűlésnek ez éppen
elég biztosíték volt arra, hogy igent mondjon és kilakoltassa a bent lakó ötven idős és
többségében súlyosan beteg embert.
Baranyi Krisztina, a Ferencváros polgármestere és a fideszes fővárosi képviselők
nem szavazták meg a tervet, de a többség fegyelmezetten támogatta Kiss Ambrus
és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek előterjesztését. Annak ellenére
tették ezt, hogy a vitában racionális érvek hangzottak el a terv, illetve annak egyes
elemei ellen. Jóllehet a politikai realitás lepergette ezeket a tamáskodó felvetéseket,
érdemes összefoglalni azt a három problémát, amelyeket Budapest vezetése a rendelkezésére álló többséggel sikeresen a szőnyeg alá söpört.

Nyomott eladási ár
Adva van Budapest 9. kerületében egy fővárosi tulajdonú ingatlan, amelyben ötven idős, beteg ember él – ismerjük be, nem méltó körülmények között. Ezt az
ingatlant a Fidesz-kormány a Fidesz vezetése alatt álló fővárossal és Ferencvárossal
karöltve 2018-ban beletervezi a Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum
fejlesztésébe. A szintén Fidesz-irányítás alatt álló nemzeti vagyonkezelő (MNV Zrt.)
952 millióra értékeli az ingatlant. Ez ellen az azonos csapatban játszó önkormányza-
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tok nem tiltakoznak. Eddig érthető. De a
2019-ben megválasztott ellenzéki színű
budapesti vezetés sem tett ellene semmit. Kiss Ambrus ugyan azt állítja, hogy
tárgyaltak a témáról „több kormányzati
szereplővel”, és sikerként állítja be, hogy
egymilliárd fölé tornázták fel a vételárat.
(Ismételve és aláhúzva: az ígért és nem
kifizetett vételárat.) Az általuk ezeken a
tárgyalásokon lobogtatott értékbecslői
szakvélemény sokkalta magasabb árat
nevezett meg – vagyis olyan nagy sikert
nem ért el a fővárosi tárgyaló delegáció.
Ráadásul eladói nyomásról nem is igazán lehetett beszélni, a vevőnek fontos
az adásvétel, hiszen az idősek otthona
nélkül nem tudja megvalósítani a nagyratörő tervet. Két éve fel sem merült az
előterjesztőkben, hogy bíróságon harcoljanak ki magasabb vételárat. S mivel a
Fidesz fővárosi képviselői egyértelműen
lassítani szerették volna a folyamatot
(nem csupán a javaslat ellen szavaztak,
de javasolták, hogy napolja el a döntést
ebben a témában a közgyűlés), nehéz
nem azt gondolni, hogy ez az értékesítés most fontosabb a Karácsony–Gy.
Németh–Kiss triónak, mint a Fidesznek.

A celldömölki laktanya
Nemcsak a Knézich utcai idősek otthona kiürítését szavazta meg a fővárosi
többség, de igent mondott egy ingatlan
megvásárlására is. Mégpedig Celldömölkön. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. szigorú titoktartás
mellett lebonyolított egy kétfordulós
pályázatot, amelyre egy ajánlat érkezett:
ezt a vagyonkezelő elfogadta. A közgyűlésen gyorsan ki is osztották határozati
javaslat formájában, „Szia, uram, ócó
hotel nem érdekel?” jelleggel. A pályázat
kiíróit, az értékelőket és Budapest politikai vezetését nem zavarta az a tény,
hogy a győztes objektum Celldömölkön áll. Az ottani volt laktanya épületét
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korábban uniós pénzből felújították, a
mai napig is működik benne a Vasvirág
Hotel – nem egy romantikus kastély,
de 21. századi komfortos vidéki szálloda. És csak alig 37 millióval kerül többe,
mint amennyit a Knézich utcai épületért kapni remél a fővárosi vezetés.
A fővárosi Fidesz-frakció tudni véli,
miért ilyen készséges a főváros: a celldömölki ingatlan tulajdonosai helyi
baloldali tényezők, ergo ez egy „baloldali mutyi”. Annak megítéléséhez, hogy
valóban mutyiról van-e szó, keveset
tudunk; a tulajdonosok párthovatartozása még egyáltalán nem bizonyíték.
Ugyanakkor komoly fenntartásokra ad
okot, hogy a fővárosi vezetés a vásárlás
mellett azt az érvet hozta fel: kétfordulós közbeszerzési pályázat volt. Ezt az
érvelést a Rogán–Habony-féle kommunikációs kiskáté tartalmazza, és azt
reméltük, hogy Karácsony csapata más
tankönyvekből dolgozik. Tény, ami
tény: a főváros vesz egy vidéki szállodát, amelyet bevétel híján saját zsebből
finanszíroz.

Időstologatás
Itt és most nem feladatunk foglalkozni azzal, hogy a jelenlegi fővárosi idősügyi előterjesztésekből az tűnik ki: hamarosan mintegy háromszázzal csökken az idősotthoni férőhelyek száma Budapesten. Nem értjük, és ha így van, ellenezzük. Az ötven
idős, a Ferencvárosban lakó ember sorsa azonban fontos része a konkrét problémának, és egyelőre nem adott erre kielégítő választ a főváros. Az elfogadott határozati
javaslatban az áll, hogy a Knézich utcai ingatlanért befolyó összeget „a kieső idősotthoni férőhelyek visszapótlására és új férőhelyek kialakítására kell fordítani később
meghozandó egyedi döntés alapján”. Ez logikus megközelítés, de a pénzt egyszer
már elköltötték Celldömölkön. És arról egy szó sincs a határozatban, hova kerülnek
az idős emberek. Sokan attól félnek, Celldömölkre. Ez embertelen lenne, mondják a
fővárosi fideszesek. Az illetékes főpolgármester-helyettes azzal replikázik, hogy más
vidéki otthona is van a fővárosnak és „a gyulai és a szombathelyi idősek otthona
is legalább olyan távolságra van, mint Celldömölk”. Földrajzból jeles, emberségből
elégtelen. Azt talán nem tudja Gy. Németh Erzsébet, hogy az ilyen idősotthonokban
szegény emberek élnek. És talán azt sem tudja, hogy az idősotthonokban élők men�nyire várják a látogatást, amire 200 kilométeres távolságban a szegény bentlakók
szintén szegény hozzátartozói nem képesek. Valószínűleg azonban tudja. Ezek szerint nem érdekli.
Csak remélni tudom, hogy Karácsony Gergely eljön a megújult Bakáts tér átadására
is, és akkor sort kerít egy rövid vizitre a felszámolás alatt álló Vázsonyi Vilmos idősek
otthonában és megnyugtatja az ott lakókat. Hiszen mennyivel jobb lenne, ha ő lakoltatná ki őket Celldömölkre, mint ha Tarlós tenné ezt.
Kertész György
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FIDESZES LAKOSSÁGI FÓRUM A HAJLÉKTALANOKRÓL

SZOCIÁLIS VÁLSÁG, SZÁMÍTÁSBÓL
Dezsőné fölteszi a vizet a tűzhelyre a mosdáshoz. A tűzhely macskakövek között
parázslik, a tetejébe csapott fémlapon melegszik a fazék víz.
A kimosott ruhák nehezen száradnak, Dezső majd beviszi őket éjszakára a
sátorba, ott belehelik. Dezsőnének van állása a Feszoféban. Dezső éjszaka
dolgozik, Dezsőné napközben; reggel és hétvégén szoktak találkozni.

Dezső reggel érkezik haza a munkából.
Jókedvű kiskutya fut elé, bukfenceket
vet az örömtől. Egy kismacska is előkerül, előcsalja a kíváncsiság. A kiskutyát a
szomszédtól vette Dezső háromezerért,
azt inkább senki sem firtatja, mi történhetett a testvéreivel. A macska magától
jelentkezett lakótársnak.
Régebben szállón laktak, de Dezsőt
kitiltották. Szerinte egy tockos miatt, de
ezt nem árt egynél nagyobb számmal
felszorozni, és akkor mindjárt érthetővé
válik a kétéves kitiltás. A kutyás szomszédot (Dezső szerint) azért tették ki a
szállóról, mert megellett a kutyája, holott a szomszéd annyira szét van csúszva,
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hogy aligha a kiskutyák miatt kényszerült menni.
Nagyjából húszan élnek itt. A kiserdő
annyira kicsi, hogy éppen csak az utca
vége. Mellette az egyik oldalon a töltés,
a másikon az úttest, mögöttük az Aszódi
úti szálló. Dezsőék mennének oda mosni, fürdeni, de nem engedik be őket.
Másfél évük van, hogy visszadolgozzák
magukat. Mehetnének máshová, de itt
laknak, vagy mi. Dezsőnek sátra van, a
kutyás szomszédnak csak göngyölegből
rakott kalyibája, a másiknak csak a puszta
ágya látszik a bokrok között, kiégve, elszenesedve, kormosan, mert nem sikerült tökéletesre a kis tűzhely.

Aki igazi lakásban, saját kis családi
házban lakik a telepen, és egy szép nap
a kiskertjéből lángokat lát a házától néhány lépésnyire, az nyomban elveszíti az
együttérzését. Azt már nem érdekli, hogy
valójában csak félméteresek voltak a lángok, és pillanatok alatt eltaposták a tüzet,
éppen csak egy kis pernye szállt a kertek
felé. Azt csak az érdekli, hogy ilyesmi ne
legyen. Ne legyen emberi ürülék a játszótéren, ne szóljanak be a nőknek, ne kelljen a gyerekeknek félniük az aluljáróban
üldögélőktől. Akik itt laknak, azt akarják,
hogy az ő telepükön csak az legyen, aki
képes a közösség rendjét elfogadni, aki
meg nem, az tűnjön el.

Fotók: Stépán Virág
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Négy hajléktalanellátó van a kerületben, és éppen a Gyáli útit bővítené a
főváros egy krízisközponttal. Nem tervezi egész évben nyitva tartani, messze is
van az ott élők lakóhelyétől, de Sajó Ákos
Fidesz–KDNP-s képviselő mégis emiatt
szervezett lakossági fórumot, amelyre
meghívta Sára Botondot, Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottját is.
A Puskás szakgimnázium nagyterme
megtelt a telepiekkel. A meghívó szerint
a hatóságok az itt lakók megkérdezése
nélkül hoznak döntést – igaz, a bővítés
a helybeliek életét semmiben sem befolyásolná. Őket a már most is létező Aszódi és Táblás utcai házak zavarják, meg az
utcavégi kiserdő ellenőrizetlen betelepülői. A hajléktalan szomszédjával még a
jobb érzésű embernek is nehéz megbarátkoznia.
Pezseg a terem. Nagyobb tételben
fogadnék, hogy többen felajánlják Karácsonynak, vigye haza a hajléktalanokat,
ha olyan nagyon szereti őket. A másik
kedvencemet is hallom: azt, hogy nekünk csak kötelességeink vannak, nekik
bezzeg csak jogaik. Azért annyi nincs,
hogy meghívják őket is a fórumra. Ha
nem őrizném a maszk alatt az inkognitómat, már régen beszólnék, hogy őket
sem zavarnák a hajléktalanok, ha otthon,
a négy fal között csinálnák. A teremben
ülők erősen fel vannak paprikázva, nem
díjaznának.
Vannak, akik már évek óta levelezésben állnak az önkormányzattal, a rendőrséggel. Reménytelennek és hiábavalónak
ítélik a helyzetüket, és szívük minden elkeseredését Sára Botond elé hordják, aki
saját bevallása szerint hiteles személy,
hiszen egy olyan kerületet vezetett, ahol
tizennégy hajléktalanellátó van. Most azt
magyarázza, hogy a hajléktalanellátás
Budapesten a fővárosi önkormányzat
feladata. Csakhogy a kerületeknek a saját területükön, a saját hajléktalanjaikról
kéne gondoskodniuk, viszont a hajléktalanok mindenhonnan, még vidékről is
„ellepik” a belső kerületeket.
Sára Botond szívesen használja az
„ellepik” szót, mert az egybevág a képpel,
amelyet a lakosok fantáziájában erősíteni akar – amiért ez a fórum is létrejött.
A főváros és a kerületek ellenzéki vezetői
alkalmatlanok, és a hajléktalan bevándorlók szabad prédájává teszik a várost. Azt
elfelejti említeni, hogy az elmúlt tizenegy évben ennek elkerülése érdekében a
kormány és a Tarlós-féle önkormányzat
semmit sem tett. Hacsak azt nem számítjuk ide, hogy Tarlós 2011-ben elvette

azt a támogatást, amelyet Demszky adott
az önkormányzatoknak, hozzácsapva az
állami normatívához. Az állami finanszírozás nagyjából 30 százalékát. Ezt a
pénzt azóta az önkormányzatok nem
kapják meg. A másik, amit Sára Botond
nem említ: a hajléktalanok egyharmada
az elmúlt évben felszívódott, lényegesen kevesebben vannak az utcán. Nem a
kormány dolgozott, hanem a covid, meg
ami azzal járt. Például az, hogy home
office-ból nem lehet ládákat cipelni a piacon. Sokan dolgoznak. Sára kénytelen
kevesebb emberrel riogatni.

a küszöb alatt szivárog
be a terembe a
hétköznapi fasizmus
A lakosok pedig készséggel riadnak.
Mindenkinek van története büdös hajléktalanról a buszon, a munkából hazajáró hangoskodókról, az ittasokról meg
mindazokról, akiknek már régen nem
kéne itt lenniük, mert amikor megnyitották az Aszódi úti szállót, azt ígérték,
hogy majd öt év múlva felülvizsgálják.
Bácskai önkormányzata ezek szerint
felülvizsgálta, és mindent rendben talált,
mert nem történt semmi. A lakosokból
dől a panasz. Csökkenő biztonságérzetükkel együtt csökken az együttérzésük.
A lakossági fórum a lakosoké, a hajléktalanok véleményére senki sem kíváncsi, holott a segítségre nekik van
szükségük, és a helyzetüket csak rontja,
ha a lakosok az elöljárók segítségével démonizálják őket. Bár a démonizálásnak kampányereje van. Annak is,
amikor Sára Botond arról beszél, hogy
a hajléktalanszállóknak nem belvárosi
környezetben kéne lenniük, hanem valahol a lakosságot megkímélő helyen.

Gettósításról beszél, és a teremben a közel száz ember közül egyetlenegy sem
akad, akinek ez ne tetszene meg azonnal.
A kiserdőben a szabad ég alatt dekkoló
hajléktalanokat kitelepíteni, a területet
lezárni, az önkormányzattal kitakaríttatni, a MÁV-val körbekeríteni, a szállók
lakóit a külterületekre száműzni – csupa
olyan javaslat, amely a fórum résztvevőinek kedvére van. Persze, teszik hozzá
mindig, akik rendesen dolgoznak, nem
szemetelnek, meghúzzák magukat, hálásak mindenért, azokkal semmi bajuk.
Csak a többi. A küszöb alatt szivárog be a
terembe a hétköznapi fasizmus. Így szokott megérkezni.
Sára Botond hiteles hajléktalan-szakértő nem magyarázza el az ott lévőknek,
hogy a mentálisan megzuhant, pszichiátriai kezelésre szoruló emberek csak kicsiny százaléka a dolgozó hajléktalanok
nagy tömegének. Ha megtenné, esetleg
kitérhetne arra, hogy az utóbbi 11 évben
a kormány miért nem tett semmit a pszichiátriai betegekért, a 200 forintos drogba menekülő, önpusztító nyomorultakért. Csak kriminalizálta őket, és most
riogat velük.
Azt kellene mondania, hogy szándékosan nem tettek semmit, politikai
számításból: az ellenzéki önkormányzatok lejáratása érdekében. Arra biztatja a lakosokat, hogy írjanak levelet soksok aláírással, ami majd kellő súlyt ad a
személyének, amikor Karácsony elé áll.
Mivel is? Azzal, hogy az embereket nem
zavarja a krízisközponttal kibővült Gyáli
úti épület, mert kívül esik a lakóterületükön. Tiltakoznak viszont az ellen, amit az
előző kormányok nem oldottak meg, és
az utóbbi 11 év alatt a Fidesz–KDNP-kormány sem, de jövőre sem fogja megoldani, és nem is áll szándékában. Na, erre
varrjál gombot, Karácsony Gergely!
Sándor Erzsi
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A MÁLTAIAK JELENLÉT PROGRAMJA A DRÉGELY UTCÁBAN

A REMÉNY HÁZA
Ránézésre a Drégely utca 9. éppolyan régi bérház, mint a többi. Az első különbség az
udvarra érve tűnik fel. A savanykás dohszag helyett öblítő- és mosóporillatot érzek.
Itt vár a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának helyi vezetője.

Kedvesen invitál egy meleg hangulatú, modern lámpával, fotelekkel, kisasztallal, szövetheverővel berendezett
lakásba. Leülünk, Kállai Rita mesélni
kezd. Hitetlenkedve hallgatom, hogy
ez a ház néhány éve még tele volt illegális lakásfoglalókkal, az udvaron állt a
mocsok, ráadásul épp ebben a lakásban,
ahol vagyunk, egy haláleset is történt.
Megdöbbenésemet látva Rita áthívja a
szomszédból a tizenhárom éve itt élő,
Szamuráj becenevű férfit.
„Borzalmas körülmények közt éltünk itt a máltaisok megérkezése előtt –
meséli ő. – Naponta voltak üvöltözések,
botrányok, még verekedések is.”
Aztán amolyan Mary Poppinsként,
állami hátszéllel megjött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ). A szeretetszolgálat Jelenlét programja már jó
pár éve tart. Céljuk, hogy élhetőbb körülményeket teremtsenek a mélyszegénységben élő embereknek. Szemben
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más uniós pályázatokból megvalósuló, túlbürokratizált programokkal, itt a
település lakóinak igényeihez igazítva
kezdik meg az élet aládúcolását.
A kormányzat országszerte támogatja a programot, bár ezt sokáig csak
csendben tette. Elvégre a dübörgő magyar gazdaságról szóló dicshimnuszban hogy venné ki magát a lecsúszott
rétegekről szóló versszak? Újabban már
nyíltan is támogatják. Valószínűleg nem
önzetlenségből.
A Ferencváros 2017-ben csatlakozott a programhoz. Az MMSZ akkor
vette át ezt a házat.
„Amikor 2017 márciusában először
idejöttem körülnézni, nagyon örültem,
hogy az irodám az utcára nyílik – meséli Rita. – Konkrétan féltem bejönni a
házba.”
Miután beköltöztek, a máltaisok elkezdték kipofozni a házat. Nem riadtak
vissza a pepecselősebb ráncfelvarrástól

sem. Lecserélték a postaládákat, a rozsdás kapurács helyett kovácsoltvas kaput szereltek fel, a kapualj falából lógó
életveszélyes elektromos kábeleket pedig fadobozzal borították be. Az udvart
kitakarították és telerakták virágokkal.
A falakról leszedték a penészt, érkezésemkor ezért hiányzott a dohszag.
A falak újrafestése, a csatorna- és elektromos hálózat felújítása, a tető kijavítása
még várat magára.
Az önkormányzati bérház harmincnyolc lakásának nagyjából a fele jelenleg
üres, ám a tervek szerint ez nem marad
így. A máltaisok régóta szeretnék egyetemistáknak kiadni, ezzel is segítve az itt
élők reintegrációját. Bár a ház üzemeltetését megkapták, a tulajdonjogát nem,
így a szeretetszolgálat hivatalosan nem
jelölheti ki a bérlőket. Ugyanakkor Baranyi polgármester nyitott arra, hogy
azoknak adják bérbe, akiket a máltaisok
választanak.

Fotók: Stépán Virág
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A házban a folyamatos felújítás közben több közösségi teret is kialakítottak.
Itt a környékbeli gyerekeknek tartanak
foglalkozásokat.
„Rendszeresen kapunk bringákat
adományként – mutatja a szíriai Mike a
ház biciklikkel, számítógéppel, székekkel zsúfolt bicikliműhelyében. – Ezek
egy részét vagy kinőtték a tulajdonosaik,
vagy használhatatlanok. Mi itt a gyerekekkel megjavítjuk őket, majd a bringák
többségét vidékre küldjük, ottani rászorulóknak. Az itteni srácokat nem nagyon érdekli a bicajozás” – teszi hozzá
sajnálkozva.
Ám Mike és a Jelenlét program kellően rugalmas, így a műhely gyorsan
alkalmazkodott a gyerekek igényeihez.
„Nekem mindegy, mit csinálunk,
csak közösségben tegyük – mondja
Mike. – Tavaly nyáron például hulladék
fából készítettünk kerti bútorokat. Most
pedig hulladék fából, műanyag palackokból, üvegekből csinálunk akváriumot.”
A Mike-hoz járó huszonöt-harminc
gyerek többsége kamasz fiú. Barkácsolás közben jut idő megbeszélni olyan
kamaszlétfontosságú ügyeket is, mint
az alkohol, a drog vagy a szerelem és a
szexualitás.
„Múltkor – kezdi kuncogva – kikötöttem, hogy kimehetnek cigizni, de az
első, aki kimegy, meghívja a többieket
egy kólára. Órákig nem ment ki senki.
Itt ültünk, és beszélgettünk. Persze mindenki froclizta a többit, »na, menj már ki
cigizni!« »Menj ki te, én olyan jól ülök.«
Igazából – folytatja most már teli szájjal
nevetve – magammal is kiszúrtam, mert
én is cigizek.”
Mike a barkácsolás mellett sportnapokat, főzőprogramokat is szervez.

„Igazi városi gyerekek – állapítja
meg a bosszankodás és a nevetés határán. – Ha egy kilátóhoz sétálni kell pár
kilométert az erdőben, rögtön azt kérdezgetik: ennek meg mi értelme? Miért
nem jöttünk kocsival? Múltkor csináltunk egy sportnapot, focizás, kosarazás,
futás, ilyesmik. Még előtte bedobtam:
aki jön, annak a végén csinálok hamburgert. Soha annyian nem jöttek, mint akkor” – mondja, és ismét szívből felnevet.

nem riadtak vissza
a pepecselősebb
ráncfelvarrástól sem
Érkezésem óta hallok innen-onnan
kiszűrődő gitár- és hegedűhangokat.
Idegenvezetésem a gitárhangok forrása
felé folytatódik. Közben Rita elmagyarázza: ez az MMSZ Szimfónia programja, ami eredetileg a Jelenléttől függetlenül működött, ám mára sok helyszínen
összefonódott. Ennek a programnak is
a rugalmasság az alapja. Az igényektől
függ, melyik helyszínen milyen hangszert és milyen műfajban tanítanak.
A cél itt is a közösségépítés, csak itt a
zene segítségével. Bár van lehetőség
egyéni hangszeres órákra, a közös zenélés fontosabb.
Amikor belépünk, épp gitáróra zajlik. A tizenöt év körüli fiú a gitárosok
alapfegyverzetéhez tartozó blues pentatonskálát gyakorolgatja. Amikor megkérjük, játsszon valamit, szégyenlősen
belekezd egy flamenco dalba. Ha hallaná, Paco de Lucía azonnal feltámadna.
„Sajnos a lezárások miatt csökkent
a zenélő gyerekek száma. Pedig amikor

2019-ben elkezdtük, olyan sokan jöttek
az itt tartott nyári táborunkba, hogy be
se fértek az udvarra” – meséli a venezuelai Christobal, a helyi Szimfónia program mindenese.
A földszinti lakásból kialakított „próbateremben” mindenfelé gitárok, ütős
hangszerek, a falakon hangszigetelő
panelek, az egyik sarokban egy számítógép monitorán az érkezésünk miatt
félbehagyott stúdiófelvétel várakozik.
„Azért újak is jönnek. Egy fiú, aki
régóta járt hozzánk, több foglalkozást
kihagyott, mert vigyáznia kellett a testvérére. Mondtam, inkább hozza el őt is.
Erre tegnap mindketten beállítottak” –
mondja Christobal.
Persze a csoportos órák sem céltalan
csörömpölésről szólnak. A közös zenélésen túl koncertekre készülnek, közben pedig csapatépítő, improvizációt és
ritmust fejlesztő játékokat játszanak.
Bár a covidos időkben a gyerekeknek még nagyobb szükségük lenne a
közösségre, a korlátozások ezt nem mindig teszik lehetővé.
„A szigorítások miatt vagy csak egyegy gyerek jöhetett a foglalkozásra, vagy
egy sem. A legnehezebb az volt, hogy
a már kialakult közösségeket valahogy a
távolból egyben tartsuk” – mondja Rita.
Mike, az ezermester, amíg tudott,
dolgozott a srácokkal, aztán a neten tartották a kapcsolatot. Ez azonban Z generáció ide, közösségi hálókon lógás oda,
nem pótolta a valódi találkozásokat.
A szimfóniások videóklipek forgatásával és egy online rádióval igyekeztek tartani a lelket a gyerekekben. Ám
mindez csak tünetkezelés.
Az MMSZ a gyerekek mellett a házban élő felnőtteket is igyekszik segíteni. A beszélgetés elején megismert
Szamuráj és egy másik lakó a házat takarítja, mindketten közfoglalkoztatotti
státuszban. Egy harmadik lakó (szintén
közfoglalkoztatott) a gyerekeknek segít
újrahasznosított papírból, tapétából táskákat, toltartókat, pénztárcákat készíteni. Ezeket nem csak karácsonyi ajándéknak szánják, hanem eladható árunak is.
A házat az élet, a vidámság, a barátságos hangulat lengi be. Mint az öblítőés a mosóporillat, ami az utcáról belépve fogadott.
Búcsúzás után, az 51-es villamos felé
észreveszem, hogy mosolygok. Ettől a
helytől lassan talpra kászálódik bennem
a sokszor fejbe ütött remény: talán még
nincs minden veszve ebben a darabjaira
hulló magyar társadalomban.
Juhász Tamás
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ELLENÉRDEKŰ FELEK

LIFTVITA A TELEPY UTCÁBAN

KÉNYSZERŰ
TÁRSBÉRLET
Az Üllői út 111. és a Telepy utca 34. egy sarokház két szárnya,
közös az udvar, és az Üllői útiak liftjét használják
a Telepy utcaiak is. Tavasszal az üllőisek közgyűlési
határozattal döntöttek: elzárják a telepysek elől a liftet.
Aminek, ha megtörténik, mindenekelőtt a házban élő
szívbeteg és ízületi gyulladásos idősek látnák a kárát.
Másfél évbe is beletelhet, amíg a Telepy
utcaiak saját liftje is elkészül.

dulatot és embertelenséget látnak ebben
a telepysek; ugyanakkor egy megkérdezett fiatal család nem is tudott a konfliktusról.
Tisztában vannak vele, hogy a másik
házban is élnek rendes emberek, az időseket pedig sajnálják – mondta az Üllői
út 111. egyik lakója –, éppen ezért nem
zárták még le a liftet. De az elmúlt időben annyira romlott a helyzet, és annyi
kárt okozott nekik a Telepy, hogy a lakóközösség már „nagyon dühös”.
A lift az Üllői út 111. tulajdonában és
területén van, de még évtizedekkel ezelőtt megegyeztek az önkormányzattal
a karbantartási költségek elfelezésében,
hogy a felvonót a telepysek is használhassák. Az önkormányzat évi 2-3 millió
forintot fizet az Üllői útiaknak használati
díjként és karbantartásra. A lift elzárását
márciusban szavazta meg a közgyűlés.
A szerződés egyoldalú felbontására az
önkormányzat szakirodája szerint nincs
lehetőség, ezért az iroda kénytelen volt
bíróságra vinni az ügyet – ebben még
nincs fejlemény. Csak egy rácsot csináltak az Üllői úti kapuhoz, de még ez
is nyitva áll. A rongálások miatt tett feljelentésekkel a rendőrség nem foglalkozott, ezért saját költségből kamerákat is
felszereltek.

Fotó: Déri Miklós

a Telepy utcaiak
nagy különbséget
nem látnak a saját
házuk és az Üllői útiak
lakóközössége között

A rendszerváltáskor az addig egy nagy tanácsi bérházként működő épület felét privatizálták (Üllői út 111.), a másikat pedig meghagyták önkormányzati tulajdonban
(Telepy u. 34.), ám a kettő közötti átjárás és a közös lift megmaradt. „Ez a hibás
konstrukció két olyan lakóközösséget kényszerít együttélésre, amelyek, ha bármilyen probléma van, azért a másikat okolják” – mondta a 9-nek Torzsa Sándor helyi
MSZP-s képviselő.
Az üllőisek szerint a Telepyben rengeteg „bűnöző, drogdíler és deviánsan viselkedő ember” lakik, akik rongálják az épületet, összevizelik a liftet, rágógumit ragasztanak rá, az udvaron vetkőznek, vagy beállva randalíroznak, és jönnek olykor a rend
őrök is, van, hogy gépkarabéllyal. Azt is nehezményezik, hogy mivel a háznak két
bejárata van, sok telepys az Üllői út felőli kaput használja, mivel ott nincs lépcső; van,
aki még a motorját is ott tárolja, persze „illegálisan”.
A megkérdezett idős telepysek szerint egyáltalán nem ekkora a probléma: néha
leáll vagy beragad a lift, és előfordul, hogy zajosak a szomszédok, de a Telepy utcaiak
nagy különbséget nem látnak a saját házuk és az Üllői lakóközössége között. Ellenben, ha tényleg lezárják a liftet, akkor az emeleten élő idős lakók, főleg a szívbetegek
és ízületi gyulladásban szenvedők nem fognak tudni közlekedni. Nagyrészt rosszin-
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Torzsa kezdeményezésére az önkormányzat költségvetésébe bevették egy
új lift tervezését a Telepy utcaiaknak,
ám nagyjából másfél évbe telhet, amire
a felvonó üzembe áll. Várhatóan 15 millió forintba fog kerülni, ami pár év alatt
megtérül az önkormányzatnak.
Véglegesen csak akkor oldódik meg a
probléma, ha szétválasztják az épületet,
ezért a lift megépítése után az átjáróhoz
készítenek majd rácsokat is, hogy a két
ház békében élhessen külön, de ez még
idő – vázolta Torzsa, aki ezért kéri az
Üllői út 111. lakóit, hogy legyenek türelmesek, addig se zárják le a liftet. Ugyanezt erősíti meg, amit a Telepy harmadik
emeletén lakó 77 éves úr mondott: egy
család kivételével az összes szomszédja
nagyon idős és beteg, van, aki járni is
alig bír; számukra a lift létszükséglet.
Kiss Soma

FRANZSTADTI ARCOK

HÉT ÉVTIZEDE HÁZASOK

KÉT ÉLET A FERENCVÁROSBAN
Mészáros Róza és a férje, Kemény Imre kilencvenévesek, a hetvenéves
házassági évfordulójukat decemberben ünneplik. A férj a születése,
a feleség a házasságkötésük óta ferencvárosi polgár.

9: Önnek többször is sikerült, ha jól tudom.
KI: Tizenhat- vagy tizenhétszeres magyar bajnok vagyok egypárevezésben.
Helsinkiben olimpiai résztvevő voltam,
dobogós hellyel sajnos nem dicsekedhetem, az nagyon erős olimpia volt.
A feleségemről annyit mondhatok, hogy
akkor még nem rendeztek női számokat
a sportágunkban. Ki tudja, mi lehetett
volna.
9: A Ferencvároshoz a születésük óta kötődnek?
MR: A férjem beszélhet erről, ő itt született a Liliom utca sarkán.
KI: Itt jártam óvodába is, és itt, a szomszédban születtem, akkor még Verebélyi
magánklinikának hívták – és soha nem
bántam meg, hogy itt élek. Itt vannak az
iskolatársaim, barátaim. Idézőjelben „új”
barátom egy van a szenior evezés révén,
Pali, de a régi evezős csapatomból sajnos
már csak én vagyok meg.
MR: 1945-ben, Budapest ostroma alatt lebombázták a házat, a Liliom és a Mester
utca sarkát.
KI: Akkor jöttünk ide a Gabona utcába,
ahol azóta lakunk. A romos lakást a mai
önkormányzat elődje, az elöljáróság
utalta ki. Újjáépítettük, mert itt falak sem
voltak. Én akkor tizenhárom-tizennégy
éves voltam. Édesapám erkölcsi okok-

Fotó: Déri Miklós

9: Hogyan ismerkedtek össze?
MR: Serdülőkorunktól mind a ketten
eveztünk, egy verseny alkalmával ismerkedtünk meg. Elkéstem a rajtról, így nem
maradt nekem hajó. Egypárevezősben
indultunk mind a ketten. Megszólalt a
stégen mögöttem egy hang – férfihang –,
hogy ő kölcsönadja a hajóját. Nem örültem neki, mert már épp beletörődtem,
hogy nem indulhatok. Tíz szkiff állhatott rajthoz egy versenyen. Akkor még a
Nagy-Dunán eveztünk.
KI: Akkoriban sokkal könnyebb volt
a mi sportunkban, az evezésben Európa-bajnokságot nyerni, mint magyar
bajnoki címet.

ból nem fogadott el elhagyott – pláne
elfoglalt – lakást, pedig sajnos nagyon
sok ilyen volt ebben a kerületben. Inkább
vállalta az újjáépítés terheit. Fogadott föl
kőművest, asztalost.
MR: Én újpesti vagyok születési jogon,
de mindig nagyon jól éreztem itt magam. Amikor megszületett a két gyermekünk, ővelük is kifogástalanul bánt a kerületi ellátórendszer. A gyerekek szempontjából ideális volt a kerület, mert itt a
Duna-part, a sétányok, játszóterek. Egy
fiunk és egy lányunk van.
9: Ők szintén a kerületben élnek?
MR: A fiunk szigorúan lokálpatrióta szempontból „árulónak” tekinthető,
mert átköltözött az Üllői út másik oldalára, ami már a nyolcadik kerület. A lányunk a tizenhatodik kerületben lakik,
de van négy unokánk is és három déd
unokánk. A lányunk idegen nyelveket
tanít, a fiunk a filmszakmában vállalkozó. Amikor ide jöttem férjhez, szinte
lehetetlen volt egy fiatal házaspárnak

– mindketten húszévesek voltunk 1951ben, így lesz most a hetvenedik házassági évfordulónk – külön lakást szerezni,
így 34 évig éltünk az anyósommal közös
háztartásban.
MR: És úgy, hogy a feleségem és anyám
szerették egymást. Alkalmazkodás és
szeretet, ezért ugyanolyan szilárd a kapcsolatunk, mint hetven éve.
9: Hetven év alatt a magánéleti események
mellett egy s más történt még a fővárosban és
a Ferencvárosban.
MR: Ez a kerület nyakig benne volt az
1956-os forradalomban, itt állt a tank a
Gabona utca végén, és ha megmozdultunk, vagy netán megpróbáltuk kinyitni
az ablakot, egy-egy sorozatot ideküldtek
csak úgy, találomra.
KI: De nem éreztünk félelmet, fiatalok
voltunk, és bizakodók.
9: Hittek benne, hogy jobb világ következik?
MR: Azt gondoltuk, valami jobb jön, de
csak általánosságban, mit tudtuk mi elő-
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re. Anyósom a pincébe járt le aludni, mi
egy baráti házaspárral, akiknek a lakását
a szemközti házban szétlőtték, itt ágyaztunk meg ebben a sarokban a földön.
Ellátás nem volt, a bátyám Kelenföldről
gyalog hozott nekünk ennivalót, ami
azért nem volt kis tett, mert rendszeresen végiglőtték, mit tudni, melyik harcoló fél, a hosszú Petőfi hidat. És a legendás
vidéki parasztkocsik is itt álltak meg a
hídnál, hozták a harcoló pestieknek az
élelmet. Így éltük túl.
9: Milyen volt az élet később a Ferencvárosban?
MR: Mindketten intenzíven sportoltunk,
ráadásul egy sportágban. Elmentünk
reggel dolgozni – én a Fővárosi Bíróságon dolgoztam, nem jogászként, tisztviselőként, jegyzőkönyveket vezettem.
K. I.: Én szerelvény- és csőkészítő voltam,
később átmentem a vendéglátóiparba,
de valójában az már sportállás volt. Ami a
kérdését illeti: reggel elmentünk itthonról, és késő este hullafáradtan értünk
haza, nem volt időnk sok minden másra.
MR: Miután mindketten a sportág élvonalában voltunk, olyan edzéseink voltak
mindennap, hogy örültünk, ha a lépcsőn
fölértünk ide a második emeletre.
K. I.: De ma már, hogy több időnk van,
elmondhatom, hogy szenzációs kerület
a kilencedik. Tele van iskolával. Én német
óvodába jártam itt, mert a szüleim azt szerették volna, ha diplomata válik belőlem.
Tanultam németül, franciául, az általános
iskolában angolul, magánúton olaszul.
A német óvoda most is megvan.
MR: Én csak addig folytattam az élsportot, amíg meg nem születtek a gyerekek,
utána az ő oktatásuk volt a középpont.
Persze azért a mai idők mások, nekünk
hivatalosan még csak oroszt tanítottak
például, de ebben a bizonyos német
óvodában ugyanahhoz a két óvó- vagy
inkább tanítónőhöz jártak a gyerekeink,
akikhez mi annak idején.
9: Mi a kedvenc helyük a kerületben?
K. I.: Szeretjük a vásárcsarnokot, a Mester utcai üzletek minden igényünket
kielégítik, sokkal messzebb pedig már
nemigen megyünk. Ennyi idősen rászorulunk, külön szerencsénk, hogy a
szakrendelő itt van tőlünk egy sarokra.
Édesapám nagyon előrelátó ember volt,
pontosan tudom, hogy ezt a helyet tudatosan választotta, ismerte a kerületet, az
utcát, a házat: gondolt a saját öregkorára,
és lám, a miénkre is, most én is áldom
ezért a nevét.
Harangozó István
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SZILVESZTER A BOKRÉTA
UTCÁBAN
Károlyi Csabánál, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettesénél fogok szilveszterezni a Bokréta
utcában, igaz, előtte szólni kellene neki, hogy megyek. Ha valaki nem tudná, Károlyi Csaba is a 9.
kerület lakója sok-sok éve már, a Bokréta utcában
lakik, és nála fogok szilveszterezni, csak ő még nem
tudja.
Addig én sem tudtam, míg meg nem álmodtam, de lám, az esténként meglehetősen nagy adagokban beszedett antidepresszánsok és szorongáscsökkentők csodára képesek az álmok tekintetében – s mivel újabban én olyan kombót szedek,
amiknek köszönhetően színes álmaim vannak, a
minap tehát azt álmodtam, hogy Károlyi Csabánál
szilveszterezem. Azt ígérte, hogy sok sör lesz nála
és kevés író, úgyhogy: mentem. Ebben az a furcsa,
hogy még sosem jártam nála. Az igaz, hogy söröztünk együtt a Mester utcában, s az is igaz, többször
beszélgettünk róla, hogy mennyire szereti a Bokréta utcát és környékét, azt a pezsgő, fiatal életet, ami
ott él és élni akar.

pályaudvarra, a buli egy bizonyos pontján ugyanis József Attila azt javasolta, hogy vonatozzunk le a
Háy János szőlőbirtokára Szekszárdra.
Igen, a dilibogyók csodájának köszönhetően
József Attila is ott volt a szilveszteri mulatságon, a
közeli Ferenc térről ballagott fel, ahol addig szobor
alakjában álldogált, de a 2022-es esztendő tiszteletére felszedelőzködött, és eljött hozzánk mulatni,
igaz, alkoholt nem ivott, vizet kért, de abból liternyit, mert a gyógyszerektől ki volt száradva a szája.

Fotó: Déri Miklós

megmutatta, hogy
a lakásában melyik
konyhaszekrényből nyílik
átjáró a ferencvárosi
pályaudvarra, és elindultunk

A szilveszter ügyében azonban nem mondott
igazat, álmomban ugyanis sok író volt nála, igaz,
azzal sikerült egyenlíteni, hogy viszont sörből is sok
volt. Pilsner főleg, és Staropramen is, mert Darvasi
László, aki a Csaba kollégája az ÉS-nél, a Staropramen híve. Ahogy közeledett az éjfél, úgy tűnt
föl egyre több író a Csaba lakásában, amiről nem
tudom, hogy hány szobás – mondom, még csak álmomban jártam nála –, de annyi bizonyos, hogy
nyílik belőle egy közvetlen átjáró a ferencvárosi

Nem tudom, József Attila miért gondolta úgy,
hogy szilveszter éjjelén jó ötlet levonatozni Háy
János szekszárdi szőlőjébe, de hát egy megelevenedett klasszikusnak nem lehet ellentmondani.
Amúgy tudtommal Háy Jánosnak nincs is szőlőbirtoka sem Szekszárd környékén, sem sehol, de a
meglehetősen részeg írótársaságot ez nem zavarta: Károlyi Csaba megmutatta, hogy a lakásában
melyik konyhaszekrényből nyílik átjáró a ferencvárosi pályaudvarra, és elindultunk. József Attila
ment elöl, recsegett-ropogott, mivel bronzból volt
szegény, és panaszkodott, hogy fázik a feje, mert
nincsen rajta kalap, a szobrász ugyanis, aki odaszoborta őt a Ferenc térre, kalapot elfelejtett a fejébe
nyomni, holott ő az utcán sosem szeretett fedetlen
fővel járni.
Éppenhogy elértük a vonatot, és néhány másodperc múlva már Háy János Szekszárd melletti
szőlőbirtokán voltunk – úgy látszik, ha egy József
Attila kéréséről van szó, akkor még a MÁV is képes
megemberelni magát, amin nem csodálkozom, a
MÁV-nak biztos van némi bűntudata a miatt a bizonyos szárszói eset miatt. Háy János kedves volt
velünk, dacára annak, hogy nem számított ránk.
Igaz, egyikünkkel sem foglalkozott, egyedül József
Attila érdekelte, és csak neki kívánt boldog új évet.
De nem bántuk. Mi is csak neki harsogtuk kórusban, hogy búék, mire József Attila sírt. Kértük, hogy
ne sírjon, hadd kezdődjék vidáman az újév, de neki
aztán beszélhettünk. Azt mondta, hogy ő nem kér
a jövőből, hanem megy és lefekszik. De a sínekre.
Ekkor ébredtem fel riadtan. Nem akartam, hogy
lássam elvérezni az irodalmat 2022 első napján.
Kácsor Zsolt
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új termékkel várjuk

Thaly Kálmán utcai expressz üzletünkben!
Kibővült speciális táplálkozás, nemzetközi konyha és finest választékkal várjuk.

FROM

Nemzetközi
konyha

Organic
Speciális
táplálkozás

Válassza a gyors és egyszerű vásárlást!
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LERAKÓ

ILLEGÁLIS SZEMÉTHEGYEK A FESZOFE TELEPHELYÉN

ZÖLDELLŐ DOMBOK

Ez alkalommal a szemét nem olyan
súlyosan szennyező, mint az Illatos úti
telepen volt: a kupacok javarészt építési
törmelék, sitt, valamint zöld- és kommunális hulladék egyvelegéből állnak.
A Feszofe 2012-ben kapta a területet egyéves időtartamra a parkgondozások során keletkező zöldhulladék
ideiglenes tárolására, hogy amikor az
kicsit összeszárad, összeesik, végleges
lerakóhelyre vigyék. A használat szerződéses feltétele volt, hogy a telket előtte
teljesen meg kell tisztítaniuk, aminek
szemmel láthatóan nem tettek eleget.
A szerződést ennek ellenére minden évben meghosszabbította a korábbi városvezetés, ráadásul úgy, hogy a Feszofének
ezen a területen nem volt hulladéktárolási engedélye.
„Úgy látom, oda folyamatosan hordták a zöldhulladékot is, amiből szintén
nem szállíttattak el szinte egyáltalán.
Szó szerint hegyek nőttek már, amiken látszik, hogy nem építési törmelék,
hanem zöldhulladék összeszáradva és
összerohadva” – mondta erről Baranyi
Krisztina kerületi polgármester a 9Tvben. A hosszú éveken, talán évtizedeken
át halmozódó hulladékkupacok a több
mint 26 ezer négyzetméteres terület
jelenleg nem használt részén találhatók, méretük néhány száztól ezerötszáz
köbméteresig változik, fák, aljnövényzet, cserjék, helyenként még málna is nő
rajtuk.
A szemétdombok elszállításának
költ
sége várhatóan meg fogja haladni
a közbeszerzési értékhatárt. A polgármester a költségeket száz-kétszázmillió
forintra becsülte a tévének nyilatkozva.
Az önkormányzat először két hetet kapott a hulladék felszámolására a környezetvédelmi hatóságtól, ennyi idő alatt
azonban nem lehet közbeszerzést kiírni,
sem az óriási mennyiségű sittet, sem a
többé vagy kevésbé komposztálódott
zöldhulladékot elszállítani.

Fotó: Stépán Virág

Nem csak a kerületben, országosan is nagy port kavart néhány éve az Illatos úti
vegyi szennyezés ügye, amelyről mostanában kevés szó esik ugyan, de az ott maradt
anyag is súlyos károkat okoz. Nemrégiben onnan nem messze,
a Szabadkai úton fedezett fel illegális szemétkupacokat a környezetvédelmi hatóság,
mégpedig az egy éve új vezetésű Feszofe Nonprofit Kft. telephelyén.
A szennyezés megszüntetése akár száz-kétszázmillió forintba is belekerülhet.

javarészt építési
törmelék, sitt és
zöldhulladék
A határidőt meg tudták ugyan hos�szabíttatni, 2021. december 31-ig kaptak haladékot, ám valószínűleg ez is kevés lesz. Először a költségvetésen módosít az önkormányzat, ezután kiírják a
közbeszerzést.
A Feszofe élén az elmúlt évben három
ügyvezető váltotta egymást. Márton
József, az intézmény jelenlegi vezetője a 9-nek elmondta, hogy időközben
megkérték a szükséges engedélyeket,
meghosszabbították a megállapodást
a terület használatára (amely a magas
feszültségű elektromos vezetékek és
a vasút közelsége miatt nem alkalmas
másra), a zöldhulladék ideiglenes tárolására pedig egy másik területet kaptak az önkormányzattól a Kén utcában,
amihez szintén megkérték és részben
már meg is kapták az engedélyeket.
A munkákat a környezetvédelmi hatóság szigorúan felügyeli.
Nyirádi Bogi

MEGSZÜNTETTÉK
A NYOMOZÁST A KORÁBBI
FESZOFE-VEZETŐ ELLEN
Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt
tett feljelentést szeptemberben Baranyi
Krisztina polgármester a Feszofe korábbi
vezetése ellen, ám értesülésünk szerint a
BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya bűncselekmény hiányában megszüntette a
nyomozást. Nem találták ugyanis megalapozottnak a gyanút, miszerint Sebők
Endre korábbi ügyvezető 32,5 millió
fo
rintos kárt okozott volna azzal, hogy
rendszeresen külsős cégekkel végeztetett
el olyan feladatokat, amelyeket a Feszofe
saját személyi és eszközállományával is el
tudott volna látni. A rendőrségi határozat
szerint a Feszofe közszolgáltatási szerződése nem zárta ki, hogy így járjon el, különösen, hogy munkaerőhiánnyal küzdött.
Az önkormányzat szerint a Feszofe a korábbi ciklusban a „kamu” megbízásait általában továbbszámlázta az önkormányzatnak, így a kár nem a Feszofénél jelent
meg. Az önkormányzat keresi a további
lépések lehetőségét.

2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR

23

24

ROVAT

r
á
s
á
v
i
t
n
Adve smarty téren
. 31.
a Vörö
2021. 12
. 19.–

2021. 11

A vá

i ig

édettség

rólag v
sár kizá

nyal
azolván

ató!

látogath

budapestikaracsony.hu

✂
Forraltbor-kupon –1
2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR

%

A kupon 3 dl forralt bor vásárlása esetén 10% kedvezményre
jogosít. Egy kupon egy forralt bor vásárlásakor váltható be.
A kuponok nem összevonhatók.

TÉR ÉS IDŐ

ELKÉSZÜLŐBEN A MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS

önkormányzat megfordítani az egyirányú forgalmat, de erről még egyeztetés
folyik a Budapest Közút Zrt.-vel.
A térfelújítást a Penta-Vianova 87
konzorcium végzi, amely a legkedvezőbb ajánlatot adta. A cég elvállalta a
Bakáts utca és a Tompa utca felújítását
is; az önkormányzat dönthet, hogy él-e
ezzel. Az együttműködéssel elégedett a
kerület vezetése, heti állandó értekezleteken egyeztetnek. Czuk Dorottya,
az önkormányzat sajtófőnöke szerint
a kormányzati költségvetési elvonások
ellenére az tette lehetővé a beruházást,
hogy az önkormányzatnak rengeteget
sikerült megtakarítania saját működési
költségein: csak a parkolás üzemeltetésén annyit, amennyi a beruházás önrésze. Ez az összes – valamivel több, mint
egymilliárd forintos – költség kétharmada, egyharmaddal pedig a főváros
járul hozzá a TÉR-KÖZ program keretében.

BAKÁTS TÉR VISSZATÉR
Decemberben kezdődik meg a felújított Bakáts tér műszaki
átadása, a teret január végéig veheti birtokba majd a
lakosság. A sok vitával kísért átalakítás munkálatai határidőre,
a tervezett költségkereten belül maradva készülnek el.

A tér korábban is meghatározó szerepet töltött be Budapesten: a század elején a
Dunához közeli fekvése adta a rangját, a beletorkolló utcákban, például a Lónyayban
a nagypolgárság lakóházai és neves közintézmények, iskolák emelkedtek a 19. század
elejétől.
A fővárosi köztereknek számos – sokszor egymással ellentétes – feladatot kell ellátniuk. A Bakáts tér felújítása is bonyolult feladat volt az önkormányzat számára, és
sok konfliktussal is járt a helyi lakosokkal is. 2020 nyarán készített az önkormányzat
átfogó véleményfelmérést. Ennek eredményeképp a templom előtti területen nem
a korábbi városvezetés által tervezett térkövesítés zajlik, hanem fák, fű, virágágyások
kerülnek a térre. A kivitelezők nemcsak Budapesten, de Magyarországon is először a
Ferencvárosban alkalmazták az úgynevezett „stockholmi fawellness” eljárást, amely
nemcsak az új ültetésű fák, hanem a már több évtizedes példányok megőrzését és
fejlődését is elősegíti: a fák gyökérzetének környékét „kiporszívózzák”, és új, megfelelő táptalajjal töltik fel.
A lakók egy része nehezményezi, hogy a Bakáts utca végül nem lesz sétálóutca
(ami alighanem a gépkocsi-tulajdonosok lobbierejének tulajdonítható). Zsákutcává
válik, parkolóhelyekkel; a városházi tervek szerint megszaporodó kulturális rendezvények, vásárok idejére lezárható lesz, ilyenkor kitiltják majd az autókat. A Knézich
utcának a Kinizsi és a Hőgyes Endre utca közötti szakaszán szeretné a 9. kerületi

Fotó: Déri Miklós

fák, fű, virágágyások
kerülnek a térre
„Lesz elég fekhely a hajléktalanoknak? Esetleg szökőkút a tisztálkodáshoz?” – teszi fel a gúnyos álkérdést egy
hozzászóló a Facebookon, bizonyságául
annak, hogy ez ügyben sincs egyöntetű
vélemény – és utalva Baranyi Krisztina
polgármester szociálisan érzékeny hozzáállására, amit közel sem néz mindenki jó szemmel. A környék lakói amúgy
elsősorban a zaj és a munkaterületen
át megnehezedett közlekedés miatt
panaszkodnak. A kivitelező igyekezett
korrigálni, a ferencvárosi önkormányzat szerint viszont inkább fejeződjön be
előbb a beruházás, mint hogy valamivel
kevesebb kényelmetlenséggel járjon, de
kétszer annyi ideig húzódjon.
Visszatérő panasz a nyilvános illemhely hiánya is. Lesz ilyen a Bakáts tér 9.ben, melléképületként a kis kávézónál,
amely üzemeltetni is fogja – de ez önálló beruházás, egyelőre az előkészítésnél
tart, várhatóan 2022-ben valósul meg.
Ugyancsak kész tervek vannak a
Bakáts utca Lónyay utca és Közraktár
utca közötti szakaszának felújítására, illetve a Ráday utca Bakáts tér és Ferenc
körút közötti szakaszára: ez a felújítási
program második üteme, de ebben az
önkormányzati ciklusban a szűkös források miatt nem valószínű, hogy sor
kerül rá.
Harangozó István
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HIRDETÉS

15%
SZÉLES
ÁRUKÉSZLETTEL,
SZAKÉRTELEMMEL
VÁRJUK ÖNÖKET!

KEDVEZMÉNY
SZOMBATONKÉNT

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!
PATIKA24 GYÓGYSZERTÁR
 BP. IX. KER., FERENC KRT. 12.
 +36 1 217 9006
 H–P: 7:30–20:00, SZ: 7:30–13:00
és a
BAJCSI 66 PATIKA

SZEMÉLYES
ÁTVÉTELI PONT

 BP. V. KER., BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 66.
 +36 1 332 6547
 H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható nem támogatott termékre,
az üzletekben történő vásárlás esetén 2021. december 31-ig. A részletekről
érdeklődjön a patikákban. Más akcióval össze nem vonható.

patika24-190x134.indd 1
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KÖZÖS AKCIÓJA!

2021. 11. 29. 11:15

Fotók: Stépán Virág

26

SZOMORESZK

Simon Balázs író, színész, rendező, Galyas Éva Klára író,
költő, Váradi Júlia rádiós szerkesztő, műsorvezető
és Csík Juci műsorvezető, szerkesztő-riporter

VITA CIGÁNYOK ÉS NEM CIGÁNYOK EGYÜTTÉLÉSÉRŐL AZ FMK-BAN

CSAK TÍZ ÉV MÚLVA
NE EZ A SZAR LEGYEN
November első szombatján az Ekint (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet) a Ferencvárosi
Művelődési Központban (FMK) rendezte meg szokásos Legyen Köztársaság! (LK)
elnevezésű közéleti és kulturális fesztiválját (KKF), amelynek a címe ezúttal
Roma–magyar együvé tartozás volt. Az eseményt a helyszínen élénk érdeklődés
övezte, az online streamet hatan vagy heten próbáltuk a neten élőben követni.
A rendezvény lelke, mint mindig, ezúttal
is Majtényi László volt, az Ekint elnöke,
aki, amióta csak ismerem, vagyis a kilencvenes évek elejétől kezdve, mindig
is az állampolgári jogok és a civil társadalom elkötelezett védelmezője volt.
Ezúttal társai és segítői voltak elvbarátai,
Váradi Júlia műsorvezető, Baranyi Krisztina, Pikó András, Horváth Aladár, Fleck
Zoltán, Darvasi László, Parti Nagy Lajos,
Závada Pál, Szüts Miklós és Bródy János,
valamint sokan mások, cigány (roma)
művészek és értelmiségiek, vitázók és
hallgatók egyaránt.
Az eseménysorozatot elég súlyosan
megzavarta a járvány harmadik vagy

negyedik hulláma (ki számolja már?),
több felkért előadó, vitapartner, művész
megbetegedett vagy önkéntes karanténba vonult, s nyilván a nézőközönség is
népesebb lett volna valamely vírusmentes időben.
Az ünnepélyes vagy kevésbé ünnepélyes üdvözlő szavak után a közönség a
témába vágó közéleti vitákat követhetett
részben lankadó figyelemmel, részben
pedig élénkülő érdeklődés közepette,
nyilván aszerint is, hogy a felvetődött témák, problémák őket magukat mennyire érintették fájdalmasan és közvetlenül.
Az általánosságban elmondható,
hogy a rendezvényt nem jellemezte a

mindent elsöprő elégedettség, ami a cigányok és nem cigányok együttélésének
múltbéli sikereit és jövőbeni kilátásait
illeti.
Hogy cigányok és nem cigányok
együttéléséről beszéljünk-e, vagy csak
egyszerűen együttélésről, illetve ennek
perifériáján a hazai cigányság kirekesztettségéről, szegénységéről, sanyarú sorsáról-e, az kinek-kinek a nézőpontjából
is következik, erre általános szabályt felállítani felesleges – derült ki a viták, illetve inkább egyetértő beszélgetések során,
akár jogászok, szociológusok, civil aktivisták, illetve roma értelmiségiek ültek a
pódiumon. Abban persze megegyezhet-
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tek a felek, hogy mindaz, ami a romák
integrációja terén a rendszerváltás óta
történt, vagyis inkább nem történt, az
nemcsak nem elégséges, de sok esetben
kifejezetten káros volt romákra, nem romákra, a magyar demokratikus fejlődésre nézve.
Néhány kiragadott mondat is jelzi
talán, ki mit tart rossznak, elhibázottnak, feltétlenül javítandónak.

az MDF, sem a szocialisták által vezetett
kormányok nem voltak hajlandók még
csak megkísérelni sem ennek a problémahalmaznak, társadalmi gondnak a
felmérését, uram bocsá’, megoldásokat
keresni rá, ami pedig a jelenlegi Fidesz
és Orbán Viktor hozzáállását illeti, az
utóbbi tíz-tizenkét évben csak nőtt a
szegregáció, a leszakadás, az elszegényedés és a többségi rasszizmus.

Horváth Aladár (egy, az 1840-es évek
elején játszódó Darvasi-regényrészlet
nyomán): „A romák helyzetét tekintve
nem sok minden változott Magyarországon a 19. század eleje óta.” (Ez persze
így karikírozott, sarkított vélemény, arra
utal, hogy a többségi társadalom ma épp
oly kevéssé fogadja el a romákat a nemzet részeként, mint a reformkorban.)
Ami Horváth Aladárnak talán a legfontosabb lenne, az a roma népképviselet, az ő érdekeik demokratikus megjelenítése, amire 1990 óta csak rossz próbálkozások születtek, s ami hellyel-közzel van, az inkább a romák elnyomásának intézményesítése, nem pedig
alulról építkező (vagy bármilyen valós)
érdekképviselet. A mindenkori hatalom
leginkább belügyi, közbiztonsági problémák halmazának tekinti a cigányok
kérdését, az integráció fel sem merül,
sem szociális, sem kulturális téren.
Ezen a szombati délutánon sokan
és sokat idézték Cseh Tamás egyik sorát is: „Csak tíz év múlva ne ez a dal
legyen!”. Hát nem tíz, hanem harminc
éve ugyanez a dal, mondták aztán szomorúan, illetve még csak nem is, mert
a helyzet még romlik is. Igaz, hogy sem

az utóbbi tíztizenkét évben csak
nőtt a szegregáció,
a leszakadás, az
elszegényedés és a
többségi rasszizmus
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A demokrácia hiánya – ebben Majtényi és Fleck Zoltán egyetértettek –
súlyosan sújtja a magyar társadalmat, s
benne az értelmiséget, de még ennél is
sokkal jobban visszavetette a roma polgárjogi mozgalmakat, emancipációs
törekvéseket. Köztársaság és demokratikus alkotmány, illetve ilyen törvények
és népképviselet nélkül a romák sem
törhetnek ki a páriasorból, és talán ők
azok, akikre a legsúlyosabb elnyomás
nehezedik.
A társadalom jelenlegi negatív hozzáállása miatt a pártok sem merik a
programjukba felvenni a hazai cigányok
problémáinak kezelését, félnek tőle,
hogy ezzel csak szavazatokat veszítenének. Még arra sem tesznek semmilyen

erőfeszítést, hogy a romákat négyévenként a szavazófülkékbe csábítsák, pedig
több százezer szavazatról lehet szó, hiszen – hivatalos statisztika híján – egyes
becslések szerint a cigányok a magyar
lakosság mintegy öt százalékát jelentik.
Ehhez a kérdéshez a hazai pártok közül
egyedül a Fidesz viszonyul többé-kevésbé pragmatikusan: cinikusan közmunkával, krumpliosztással és a falvakban
durva elnyomással veszik rá a roma lakosság még valamennyire mozgatható
részét, hogy szavazzon rájuk. (Persze
nemcsak a romákat, hanem általában a
mélyszegénységben, teljes politikai és
kulturális elzártságban élő embereket
is.)
A viták a művközpont színháztermében zajlottak, s ezek egyik szünetében az
előtérben Szüts Miklós nyitotta meg a
roma festőművészek műveiből válogatott kiállítást (nekem egy sejtelmes című
festmény, a Sejtek tetszett a legjobban).
Aztán még Bródy János énekelt, majd
ismét Majtényi László moderált egy beszélgetéspanelt, amely – a délután során
talán először – mintha némi pozitív fejlődési irányt lett volna képes felmutatni,
hogy ne porig sújtottan hagyja el a részt
vevő közönség a terepet.
Abban nagyjából minden hozzászóló egyetértett, hogy a roma társadalom
szinte minden problémája fellelhető a
szegény nem romák körében is – kivéve a velük szembeni zsigeri rasszizmust,
a súlyos etnikai kirekesztést, és hogy a
romák, ha képesek lesznek kitörni a jelenlegi párialétükből, azt csakis az oktatás, a művelődés, a kultúra (és persze
benne a demokrácia kultúrájának) segítségével tehetik meg. Ezek az értékek
jelenleg nagyon is el vannak zárva előlük, mint ahogy a többségi társadalom
legszegényebbjei elől is. De, és itt jön a
pozitív, reményt keltő mozzanat: talán
a digitális kultúra elterjedése, annak demokratikusabbnak látszó jellege, egyre
szélesebb rétegeket érintő térhódítása
meghozza egyszer a hazai cigányság
számára is az információ szabadságát, a
felemelkedés halvány reményét.
Az esemény záróakkordjaként még
Parti Nagy Lajos – egyébként kiváló
előadóként – felolvasta egy több mint
tíz évvel ezelőtt írt szomoreszkjét egy
Margit hídi incidensről, amelyben felvillan hétköznapi fasizmusunk megszokott idillje, a cigányozás és az azt követő
erőszak minden szépsége. Nehogy már
az optimizmustól ne lássunk az orrunkig se.
Tardos János
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HARAG ANITA

A NEM LÉTEZŐ
DOLGOK
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Sándor a tükör előtt áll. Először az arcát nézi, utána a haját. Még mindig nem őszül,
nem is kopaszodik, szereti a genetikát. Hízásra sem hajlamos, egy kis pocak, de Juditnak tetszik a kis pocak, azt szokta mondani, az övé, bizonyíték, hogy a férje szereti a
főztjét. A főztjét is, a feleségét is. A hideget nem szereti, a karácsonyt sem, a stresszt,
hogy karácsonykor boldognak kell lenni, kötelező ünnepelni, hogy ilyenkor Judit ideges, azt akarja, hogy minden jól sikerüljön, túlsüti magát, aztán újévig depressziós.
Nem szeretik a karácsonyt. Idén minden más lesz.
Juditnak azt szokták mondani, Diane Keatonre hasonlít. Néha szépnek látja Diane
Keatont, néha csúnyának, attól függ, milyen a szerepe. Reméli, az ő szerepében szép
lenne. Néha Sándornénak hívják, de arról, hogy né, az anyja jut eszébe, és az anyja
barátnői, és az anyja barátnőinek a barátnői. Judit szereti a szegfűszeg illatát, a narancs héját a radiátorra teszi egy tálkába. Szereti, amikor elmegy a sütő előtt, és érzi a
lábán a meleget. Azt nem mondja, hogy a karácsonyt is szereti. Judit szereti azokat a
dolgokat, amiket Sándor szeret, és nem szereti, amiket nem szeret. Sándor is szereti
az ő dolgait, sok a közös dolguk. Szeretik a többes számot. Mi inkább a hegyek közé
vágyunk, nem a tengerpartra. Mi esténként a Downton Abbey-t nézzük. Mi az olaszoknak drukkolunk az Eb-n.
Judit szerint a karácsony végül is elmegy. Megérti Sándort, a kötelező ajándékozás
szörnyű, neki nem kell ajándék. Nem kell neki, de őt a legkönnyebb megajándékozni,
mert mindennek örül, még a hat évvel ezelőtti pisilőkisfiú-szobornak is örült. Vannak
jobb ünnepek, például a húsvét, mindig felemlegeti azt a huszonkét évvel ezelőtti
vasárnapot, amikor a lánya egy szál bugyiban rohangált az udvaron, olyan meleg volt.
A legjobban mégis a lánya születésnapját szereti. Kis Jutka, vagyis fiatal felnőtt Jutka
nem szereti, ha megöleli az anyja. Nem csak az anyja, senkitől nem fogadja el az ölelést, kivéve a barátjától, ezt is csak gondolja Judit, mert Jutka barátja sokszor
ölelve köszön. Ez először furcsa volt, Judit
azt gondolta, Jutkának olyan barátja lesz,
aki nem szeret másokhoz érni, nem szeret puszizkodni köszönéskor, és semmiképp nem szeret ezekről beszélni. Jutka
egyedül a születésnapján engedi az ölelést, sőt, olyankor igényli is. Ezt Judit sose
értette, mert nyáron van a születésnapja,
és ahogy megölelik egymást, két izzadt
test, abszurdnak tűnik, hogy a lánya ezt
élvezi.
És akkor Sándor azt mondja, idén ne
legyen karácsony, csak átjön a gyerek,
esznek, beszélgetnek, egy sima szombat
délután. Persze, jó ötlet, válaszolja Judit,
és tovább gyúrja a gyömbéres kekszhez
a tésztát. Ne foglalkozz vele, anya, mondja Sándor, és megérinti Judit vállát, nem
létezik a tészta. Csináld, ami jólesik, pihenj. A kutya már a bejárati ajtóban ül,
közben hevesen csóvál, várja, hogy Sándor rátegye a pórázt, és induljanak sétálni, csütörtök délelőtt ilyenkor mennek
sétálni, és ez csak egy szokásos csütörtök
délelőtt, Sándor becsukja maguk után az
ajtót. Akkor idén nem létezik a karácsony, gondolja Judit, nem létezik a fa a nappaliban, nem létezik a narancs a radiátoron, nem létezik Judit keze, ahogy a karácsonyi
gyömbéres kekszhez a tésztát gyúrja, nem létezik a gyömbéres keksz. Juditnak most
jólesne, ha Jutka megölelné, csak nincs nyár. Talán ha Jutka és a barátja szakítanának,
megölelhetné, az ölébe hajtaná a fejét, ő meg simogatná, azt gyerekként szerette.
Judit elkezd számolni, hány százalék esélye van, hogy szakítanak karácsony előtt két
nappal. A karácsony előtti napok kritikusak lehetnek, egy készülődő veszekedés kön�nyen kirobbanhat, nincs mindenkinek meg az ajándék, rendelni már nem lehet, nem
érne ide, hiába ígérgeti a futárcég, az áruházakban viszont nagy a tömeg, sorba kell
állni, hogy meg lehessen szagolni azt a szegfűszeges illatgyertyát, az anyja biztosan
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szeretné. Három hónapja volt megszagolni azt a gyertyát, már három hónapja kint
van a szegfűszeges illatgyertya. És akkor még a menü, amit meg kell csinálni, az amerikai káposztasaláta, amit megígért, hogy visz a közös karácsonyra, a fa, amit bele kell
erőltetni a talpába, az égősor, amit szét kell szálazni, mert tavaly csak úgy beledobták
a dobozba. És Jutka barátjának az anyja, akihez le kell menni Szekszárdra, egyáltalán
nincs kedve, már most stresszes miatta, mert hiába töltik nála a huszonötödikét és
huszonhatodikát, végig duzzogni fog
a huszonnegyedike miatt. Talán lesz
egy jó kis veszekedés, Jutka elrohan
otthonról, otthagyja a barátját, és átjön
ide, Judit majd vigasztalja, meggyőzi,
hogy butaság lenne emiatt szakítani,
ez amúgy is egy nehéz időszak, karácsony előtt két nappal, most tényleg
az égők miatt, meg kinek kell ajándék,
és estére már minden rendben lenne,
a lánya otthon, Judit is megkapná az
ölelést. Ahogy Judit próbálja a kezéről
spatulával leszedni a tésztát, belenyillal a felismerés, hogy szerepelhetne a
Rossz anyák című filmben, Judit szerepében Diane Keaton, milyen csúnya
ez a nő. A nem létező tésztát kinyújtja a
sodrófával a deszkán, nem tudja, hogy
most a sodrófa és a deszka sem léteznek-e, hiszen érintkeznek a nem létező
tésztával és az ő nem létező kezével. De akkor a konyhapult sem létezik, a konyhapult
oldalán a repedés sem létezik, a padló sem létezik, jobb is, nincs felmosva, a falak sem
léteznek, az egész lakás nem létezik, a ház sem létezik, a szomszéd hülye macskája
sem létezik, aki hajnali ötkor hangosan nyávog, az Ernő utca sem, a Tűzoltó utcában
sem az Eladó lakás, a fölötte lévő emeleten lakott Jutka iskolatársa, aki szerelmes verset írt neki, a kerület sem, a város sem, az M0-s kivezető sem, a Dunántúl sem és a
Duna–Tisza köze sem, hogy jutottak épp ezek az eszébe, az ország sem, és ha sem az
ország, sem a Dunántúl, sem az M0-s bevezető, sem a város, sem a kerület, sem az
Ernő utca, sem a Haller park, ahol a férje a kutyát sétáltatja, sem a kutya nem létezik,
akkor a férje sem létezik, aki azt mondja, idén ne legyen karácsony. Szóval, végső soron, a karácsony igenis létezik, két nap múlva lesz, és még egy adag gyömbéres keksz
kijön ebből a tésztából.

KUSTOS JÚLIA

KÖZELKÉP: A RENDÉRT,
RÓMÁÉRT
Álmában az olajfák hegye alatt várta a parancsot.
Álmában szájából a párnára bő patakként nyál
és vér csorgott. Álmában nem ismerte a nemet (a
hatalomnak, a hatalomért), és jólesett egynek lennie
a többi arctalannal. Körbenézett: látta az apostolok
sorfalát. A gyászoló Máriát. Az ostoba Júdást, a
szenvedőt. Álmában tányért tartott Pilátus keze alá,
figyelte, hogy bukik a nap a testek mögé. Álmában
tudta tettének súlyát, és tudta, hogy ennek ellenére
ő fogja – kezében korbáccsal – a rendért, Rómáért
megkeresni majd a szájról olvasókat.
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„FÉNY VAN / ALAGÚT NINCS”
DÉRI MIKLÓS KÉPEIHEZ

Gyönyörű és ronda. Fenséges és nevetséges. Buta és zseniális. Éppen, mint
aki csinálja, a homo ludens, a Játékos Ember. „Ha egyedül vagy és félsz, kiáltsd, hogy Winnetou!” Ez a régi graffiti például máig tartja bennem a lelket,
még jóval azután is, hogy leközterületfelügyelték. Az elsőket még az Altamira-barlang falára festették az ősök. Állítólag azért, hogy a valóságban is elejtsék majd a vadkant. Déri Miklós is festőnek született, de úgy alakult, hogy inkább fénnyel fest, mint vasoxiddal, hematittal vagy porcelánfölddel. Megőrzi,
ami halandó, nekünk és a digitális örökkévalóságnak.
Németh Gábor
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33

34

9 LIT

KISS TIBOR NOÉ

IDÉN KÖNYVET
VESZÜNK
ANYÁMNAK

Ma már a negyedik videót nézem végig valamelyik DIY Facebook-oldalon. Mennyi
mindenre jó például egy fúrógép! Óvatosan helyezz egy rongyot a fúrófej alá, így feltörölheted vele a márványpadlót. De tényleg óvatosan, ne tehénkedj rá a gépre! Vagy:
valaki két pici lukat fúr egy parafadugóba, a két pici lukon átfűz egy rugalmas madzagot, aztán az egésszel egybehurkolja az összetekert laptopkábelt. A legjobb az, amikor
egy fogóval háromfelé hajtogatják a villát, majd bedugják a fúrógépbe. Hogy ez mire
jó? Fel lehet verni vele négy tojást. Eszméletlen.
Nem ezt kellene csinálnom. Megígértem, hogy megrendelem a karácsonyi ajándékokat anyámnak. A húgom most szülte meg az ikreket, nem ér rá ilyesmire. Korán le
kell tudni a rendeléseket, állítólag mindjárt elfogy a papír és a benzin, idén őrület lesz.
Itt az utcában már most az van, a szokottnál is hangosabb, este kint van mindenki a
ház előtt, a Drégelyben ez a szokás. Csapódnak az ajtók, füttyögnek, kurjongatnak,
néha felbőg egy motor. Erről mindig a gyerekkorom jut eszembe, az a tipikus Wartburg-hang. Akkor még a Mihálkovicsban laktunk, régi, nagy bérházban, szemben a
panelek. Amikor apám hazajött, az egész lakótelep hallotta, ahogy behúzta a kéziféket. Néha még most is hallom, a kézifék hangját, a lépteit a lépcsőn, ahogy köhög,
ahogy zörgeti a kulcsokat az ajtó előtt. Érzem az illatát is, pedig nincs itt, nem jön
többé, nincs már, apám halott.
Anyám nagyon szereti a kütyüket, már a padlás is tele van azzal a sok hülyeséggel,
amit megrendel a netről. Vagy ha nem a netről, akkor a TV-shoptól. Ott már a telefonszámát is tudják. Lyukat beszélnek a hasába, ő pedig inkább megvesz valamit, csak
tegyék már le a telefont. Legalábbis nekem ezt mondja. Egyszer ki akartam venni a
kezéből a mobilt, hogy elküldjem a fenébe a TV-shopos nőt, de nem hagyta. Görgetek
tovább, a következő cucc nem semmi. Műanyag kefe, mindent tisztára sikál, aztán kihúzod a nyelét, és hipp-hopp, krumplipucoló lesz belőle. 3D-s szőnyeg, távkapcsolóval
tudod rajta állítani a műsort, olyan, mintha halak úszkálnának alattad, harcsák meg
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koi pontyok. Fogkrémadagoló készülék,
fotocellás. A húgommal megbeszéltük,
hogy idén könyvet veszünk anyámnak
karácsonyra. Van egy kártyám az egyik
nagy terjesztőcégnél, negyvenszázalékos kedvezményt kapok mindenből. Ezt
is anyám nyerte egy facebookos nyereményjátékban. A vasárnapi ebédek
mindig ugyanúgy érnek véget vele. Majd
akkor lesz itt normális ország, ha az én
generációm kihal, sóhajtozik, aztán becsomagolja a töpörtyűs pogácsákat egy
nejlonzacskóba, a tetejét összegumizza.
Van valahol egy fóliázógép is, de anyám
szerint elromlott.
Már elmehettem volna a Drégelyből, de
jó nekem itt. Ildiék pár éve visszaköltöztek Békésbe, velük még jobb volt, de
azért elmegy. Az utcában már megszoktak, ismerek mindenkit. Ez is olyan, mint
egy falu, csak közel az Aldi. Az ikreket
folyton megnézik, odavannak értük. Mondjuk, egy lift jól jönne, a dupla babakocsit
nem tudjuk felhozni a harmadikra. Gyakran sétálunk el a húgommal a Mihálkovicsba. Jól megnőttek a fák a játszótéren, de a suli ugyanolyan ronda, nyomasztó, barna
téglaépület. A vaskerítés mögött még mindig ott a lebetonozott udvar. Azok az átkozott tornaórák a gátfutással és a kislabdahajítással. Apám mindig azt mondta, hogy
a sport nemesíti a lelket. Biztos jobban örült volna egy fiúnak, akiből ökölvívót vagy
futballistát faraghat, de ebben sem volt szerencséje. A Haller utcán végigszirénázik
egy mentőkocsi, ma ez a tizenötödik. Erről mindig az jut eszembe, amikor nyolcévesen epét hánytam a Mester utca sarkán. Sírtam, miközben anyám fogta a kezemet.
A húgom szerint a Főzöskönyvet kéne megvenni neki Dragomántól. Igaz, hogy tavalyi,
de biztos vannak benne jó receptek. Kilépek a Facebookról, és rákeresek a könyvre.
Idén nyáron végre elkészült anyámnál a zárt terasz, karácsonykor ott fogunk forraltborozni, kortyolgatunk és olvasgatunk. Szép lesz.

SIMON BETTINA

A CICAKOSÁR
Nemcsak jó a nyugalom este,
hanem szép is, mint a fény.
Tudom, egy szürke, vékony pokróccal
terítették le a nyarat.
Mostanáig ez alatt az áttetsző
összefüggés alatt éltünk.
A tél közepén tisztán látszik,
valaki innen,
a tél közepéről lassan, erővel
húzta-húzta a nyár,
könnyű takarónk szélét.
Csak akkor vettük észre, amikor
egy éjjel
a pokróc könnyedén elszakadt.

Nyár óta itt vannak egymáson
az ágy végében
ezek az üres lepedők.
Milyen jó lenne, ha lenne cicánk,
cicakosárnak.
Körülötte a szoba,
akár egy levelét hullatott
fa, amit ezentúl nézegetünk.
Bármilyen könnyűek,
puhák voltak nyáron ezek a takarók,
a pokróc és a lepedők,
most, mire tél lett, és leesett
az első hó,
egyre nehezebbek, és színesnek tűnnek.
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MARNO JÁNOS

FELFÁZÁS
Isten és én, ezt szentül hiszem,
kölcsönösen nem szenvedhetjük
egymást. Nem áll módunkban. Minthogy helyünk
sincs egymás fantáziavilágában.
Félve mondom ki, néhanap odáig
megyek, hogy a puszta létezését
kétlem. És ha nem tévedek, ő is
hasonlóan van velem, ha ma épp
nem, mert még hagyja, hadd beszéljek,
akkor holnap, mikor már nem lesz nyelvem,
mely szájam boltjával együtt odavész.
Megyek hazafelé álmomban az egyenlőség
utcában, mezítláb, térdig érő,
világoskék öregemberingben,
az ing alatt nem viselek semmit.
Ingerültségemet fokozza, hogy
őrülten kell vizelnem. Felfázhattam
még itt az éjjel, kint az ablakban,
ahogy elnéztem a kihalt, üres
utcát, kétoldalt a hideg autókkal
s az aszfalttal, amin szétloccsanhatna
a fejem. Nem hatna az a kutyára sem.
Talán még magam sem riadnék fel
a csattanásra, anyámról nem beszélve.
Őt a szokásos, elgémberedett test-
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tartásban találom, a mosogatótál
fölé görnyedve, s mintha egyedül
lenne az egész házban. Meghalhatott
rajta kívül mindenki. Sokáig már
én se nagyon húzom a hólyagommal,
összezavarodtam, anyám a húgom
karjai közt ment el, a húgom egy menhely
padlóján végezte az új egészségügyi törvény értelmében. Kétezerhatban. Most kétezerhuszonegy van,
halottak napja előtt öt nappal,
álmomban azonban kora tavasszal
járok odahaza az Egészségházban.
A mosogatótálat a Szentlélek
tartja, ragyogásról jobb nem beszélnem,
inkább Aranyt idézem: Hallgatni
arany. Anyám sem szólal meg, nem örül
meg nekem, a falnak fordulva bújja
a Szentírást, a tüdőm begyulladt,
belülről hallom ropogni lépteimet
az éjjel hullott szűz hóban. Most kellene
fölengednem, hagyni, hogy elsárguljon
a világ, mint fényes nappal, gondolok
itt a jövőre, mely egyre távolodik,
és nem összefelé tartva, hanem szerte.

TÖRÖKKANIZSA FELÉ

TESTVÉRVÁROSI ANZIX 1.

DÉLRE A HATÁRTÓL,
A NAPTÓL KELETRE
Ambiciózus vállalkozásba fogtunk: végigjárjuk a Ferencváros négy testvérvárosát
tavaszig, és egy-egy riporttal kedveskedünk a Nyájas Olvasónak. Az erdélyi
származású Gegesy polgármester határon túli magyar városokat – Magyarkanizsa,
Királyhelmec, Beregszász, Sepsiszentgyörgy – választott a 9. kerület
testvérvárosainak a rendszerváltás után. Mi azt igyekszünk megmutatni a
ferencvárosiaknak, hogyan élnek, gondolkodnak ezeken a településeken ma.

Volt néhány háború. Hajdani conflict
journalistként élesen emlékszem helyzetekre, arckifejezésekre, gesztusokra
a kilencvenes évekből. Csontra bontott
vukovári házakra, a szarajevói reptérre
és a városon belüli KRESZ-táblára (Paži
snajper – Vigyázz, orvlövész), felrobbantott szlovéniai tankra, koszovói pric�csre, kelebiai őrszobára. Ez elmúlt, de
egy erősen seprős érzés maradt. Nemcsak a pusztulat van, ami az egykor takarosnak tűnő házakat elmállasztotta,
de a falusi autópark, amiben még ma
is bőséggel találni 30+ éves Yugókat és
Stojedanokat (Zastava 101), valamint a
novemberhez igazodó kopott felületek
és a gondolati fuvallat, hogy mivé is lett
a régi dicsőség.

Lokálbüszkeség tárgya, hogy 896ban a honfoglaló magyarok Magyarkanizsánál lépték át a Tiszát, pusztából
pusztába, de hát a vajdasági származék
képző- és trombitaművész, zenekari
frontember/remekíró barátom, a piktorális publicisztika hazai atyja, a tájba
simuló drMáriás szerint „szép a puszta”,
és miért vitatnánk, a biliárdasztal is szép.
Noha néhai Antall József miniszterelnök
szűzbeszédében „lélekben és érzésben
tizenötmillió magyar miniszterelnökének” mondta magát, terveinek megvalósítása, a szülőhelyen megőrzött etnikai
identitás a Vajdaságban csorbát szenvedett, a harminc éve jócskán félmillió feletti szám mára negyedmillió alá csökkent. Csökkenő születések, elvándorlás,

Fotók: Déri Miklós

Ha, mondjuk, egy parafa dugót dob
(direkt nem azt írom, hogy beleköp) az
ember a szegedi régi hídról a Tiszába, az
olyan húsz perc, fél óra alatt érhet Magyarkanizsa (Kanjiža) folyami plázsának
magasságába. Nagyon régen közlekedtem a régi röszke–horgosi határon déli
szomszédunkhoz, de igenmód emlékszem a gimnazista kori Jugoton-lemezekkel történt seftelésekre, az átkelés
rítusaira. Az emlékezet szerint kávéval,
trappista sajttal, dióbéllel történt az odaút, visszafelé a nyugatinál olcsóbb hanglemezek, illetve a szabadkai Olaszpiac
csodái lapultak gondos elrendezésben az
automobilban. A régi világban Jugoszlávia a csudálat helye volt, Tito marsall országa maga a szuperkádárizmus, a még
vidámabb barakk a lágeren kívül, nekik
aztán Európa egyik országába sem kellett vízum, takaros házak, nyugati autók,
rizses csoki, vinjak, čevap, kajmak, ajvar,
elektromosguzlica-riffek, turbófolk; és
akkora arcuk volt a Gastarbeitereknek,
mint a Bécsi kapu. Azóta az átkelő a
„röszkei csata” helyszíne lett, amelynek
egyetlen előnye a mai lengyel–belorusz
határhelyzethez képest a nyár volt, amikor is nem annyira gáz, ha vízágyúzzák
az embert. A „biztonságpolitikai szakértői” szakma legnagyobbjai (Bakondi,
Spöttle, Nógrádi, Földi) tudnak olyan
hangsúlyokkal és hangalakokkal szólni
erről a helyről, mintha az 1300-as évek
„fekete haláláról” beszélnének, trecento
pestisjárványokról, a fejlett Nyugatnak
iramodó patkányhordákról, minden
civilizációt elpusztító apokalipszisről,
olyan ősi toposzokról, mint hogy a barbárok állanak a kapuk előtt, és ha betörnek, az maga lesz a földre szállt negatív
utópia, a Jelenések könyve maga. (Régóta
mondom: az a progresszív a mában, aki
nem ül fel a disztópiáknak.)
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menekülés; egy másik általam vezetett
régi szerkesztőségben volt olyan időpillanat, amikor az ott dolgozók 20 százaléka volt vajdasági katonaszökevény és/
vagy menekült (mai szóval: „migráns”).
És azt se feledjük, hogy a krajinai, knini,
gospiċi szerbek, karsztos, magashegyi
géppuskás dinasztiák leszármazottai

Kanjižán etnikai szájkaratéról tudnak,
de tettlegesség itt nem volt, mint például az Újvidék közeli Temerinben többször is. Kanizsánál a Tisza másik oldala már a Bánát, az egykori hosszúdad,
szinte Belgrádig nyújtózkodó Torontál
megye, amely Jugoszlávia 1941-es lerohanása után közvetlenül a Harmadik

az 1995-ös horvát offenzíva és etnikai
tisztogatás után döntően a Vajdaságba
menekültek, ahol nem csak azt kellett
megszokniuk, nehezen, hogy nem csak
szerbek lakják e tájat, amely elég földszintes a megszokott világukhoz képest.

Birodalom ellenőrzése alatt állt, hiszen
Bácskánál is inkább volt Schwäbische
Türkei, sváb Törökország, úgyszólván
többségi német ajkú lakossággal.
Amikor a polpreferenciákról esik
szó, a magyarok Orbánt szeretik hely-

ben, de az Orbán–Vučiċ barátságot már
nem. A vajdasági magyarok jelentős része nem feledheti, hogy a szerb elnök,
Aleksandar Vučiċ, a radikálisok, Vojislav
Šešelj, a csetnikvajda neveltje; bár, ugye,
mára fura egy széljobb párt az övé is,
csont nélkül átment, hogy egy coming
outolt leszbikus nő (Ana Brnabiċ) legyen
a miniszterelnök, pedig nemrég még
nagy testű, habzó szájú férfiak verték
szét a belgrádi Pride-ot.
A magyarkanizsai Birkózóakadémia
korszerű, puritán épület, tanulói, az
öltözőszekrényekre írt nevek alapján,
nagyjából fele-fele arányban lehetnek
szerbek és magyarok. Az előcsarnok asztalán ízléses félkörbe rakva a Karfiolfül
című birkózómagazin számai, mely lap
a magyarországi kormánypárt legbirkózóbarátabb férfiistene, Németh Szilárd
fővédnöksége alatt jelenik meg. Mert legyen minden kormányzati tényezőnek
valamilyen hobbisportja: Németh Szilárdé a birkózás. De nemcsak ő, a gyűrt
fülek és a „cigánypetrezselyemmel”
(zöld koriander) gazdagított csülkös pacal apostola, hanem a magyar miniszterelnök két öccse is vizitált Kanizsán:
a nagyobbik, a szintén birkózásbarát ifj.
Győző – a hazai sajtóban is megjelent,
hogy királyi fogadtatásban részesült,
pedig semmilyen állami funkciója nincs
–, illetve a Felcsútot Fótra cserélő, fegyverbarát, némelyek szerint fegyverkereskedő kisebbik öcs, Áron is, ki tudja,
miért. Az akadémia hallgatóinak nagyjából kétharmada fiú, egyharmada lány.

TOLNAI OTTÓ
A Kossuth-díjas költő, prózaíró Magyarkanizsa szülötte. Az 1940-ben született
szépíró szerint nagy szerepe volt a kanizsaiságnak írásművészete kialakulásában. Főleg a Tisza, a hideg folyó és a
meleg parti sár, a tiszavirágzás és a homokvár-építési csatározások tartoznak
az alapélmények közé. Zágrábban és
Újvidéken járt egyetemre, Domonkos
Istvánnal és Végel Lászlóval a hatvanas
évek elejétől a Symposion, majd az Új
Symposion vezéralakja volt. A magyar folyóirat-kultúra aranylapjaira kívánkozó
ojság volt az Új Symposion, amely sajtótörténetileg (szerintem) a Nyugat, a Szép Szó, a Gaál Gábor-féle
kolozsvári Korunk vagy éppen a Jászi Oszkár-os irányultságú
Prágai Magyar Hírlap barátja. Volt. (A lap 1991-ben áttelepült,
Ex-Symposion néven Veszprémből folytatja.) A Palicson élő
szóáradásmestert Magyarkanizsáról kérdezgettem. Tényleg
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mintha legújabb könyve, a Szeméremékszerek második kötete szólna a telefonból: hogy Kanizsa nem csak a történelmi
csataképfestők városa, egyszer a házuk
leégett, arról világbajnokok jutnak eszébe. A kanizsai tűzoltók ugyanis létramászó-világbajnokságot nyertek Torinóban, amikor még gyerek volt. Amúgy is
fontos hely számára a tűzoltólaktanya,
mert kút is volt előtte, és a fafedős kút
fedelét leszedték a bácskai nagy melegben gyakori riadókkor, és egy idős férfi
ült ott mindig, a nagytemplomhoz közel, ő volt Gyura, az angol hajóskapitány
és a „falu” bolondja. Minden gyerek úgy lépkedett akkoriban, mint aki világbajnokságot nyert, akárcsak a tűzoltók, és
persze a gyerekek szerették Gyurát bolondítani, azzal, hogy
a szabadkai gyorssal majd egy vagon palacsinta fog jönni, és
Gyura ezt hitte is. Később Danilo Kiš, az „utolsó jugoszláv író”

Fotók: Déri Miklós
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Noha nem régi az intézmény, tanulóik
és alumnusaik között volt már Eb-résztvevő és Balkán-bajnok is.
Csodakút és gyógyfürdő is van
Kanizsán, a régi és új fürdőház között
nyújtózkodik az ősfás Népkert, tényleg kellemes lehet nyáron. A tiszavirág
a helyi turizmus fundamentuma, vi-

rágzás idején rajzanak a környéken a
látogatók. Tiszavirág-emlékmű is van,
de az az idősebbeknek szomorú emlékű: egy kislányt a nyolcvanas években
megerőszakoltak és megöltek itt. Az
ártérben van a vízitelep, a Testvériség
Kajakklub bázisa. Apró István edző körbemutat, kérdésemre elmondja, hogy

mondta Kanizsán, hogy jó, a szabadkai vonat nem expressz,
csak sinobusz, de ne gondoljátok, hogy nem fog megérkezni
a vagon palacsinta. Szóval megmaradt a tűzoltókhoz fűződő
pozitív viszony. És arról a vonatról valójában Pacsirta, Kosztolányi húga szállt le, aki maga volt Kanizsán az idegenség,
hisz ez mégiscsak agrárproletárok városa volt. De egy izgalmas tükörgyár is létezett, amelynek vezetősége a fáma szerint
meggyőzte Tolbuhin marsallt, a 3. ukrán front parancsnokát,
hogy minden szovjet harcosnak illene egy zsebtükör a zubbonyzsebbe, amikor Törökkanizsáról jöttek át a hídon. Az ötéves Ottó kérdezte is, mi ez, a vonuló Vörös Hadsereg; a bátyja
azt válaszolta, hogy ez a történelem maga, és megnéztek egy
tisztet, aki bement az apjuk boltjába, sárkefét vett (pénzért!), és
rögtön, a bolt előtt elkezdte csutakolni a lovát.
A világbajnokvonalon továbbmenve Ottó elmondja, hogy
Szeles Mónika, a teniszfenomén apja jó barátja volt neki, kanizsaiak ők is, leköltöztek Újvidékre, ahol Károly kidolgozta
a módszert, hogyan legyen a lánya a legjobb a világon. Legalábbis salakon. Joseph Nadjot látogatták Párizsban, a Roland

Janics Natasa, bár járt itt, Bácskapalánkán edzett, de volt itt a magyarországiak közül Kovács Ági és Kozák Danuta,
Wichmann Tamás és Csapó Géza is.
A strandon szelfifal és napozóágyak,
az egyik falon a norvég sátánista feketemetál vezérhajója, a Mayhem graffitije,
távolabb egy csernobilisztikus küllemű,

Garros stadionjánál a daru épp három asztallap nagyságú betont emelt s illesztett az épületre, rajta a név, „Monika Seleš”,
háromszor nyert ott, világbajnok. Már csak ezért is esett olyan
rosszul Ottónak, amikor Szeles Mónikát hátba szúrták, annyira rosszul, mint amikor a tűzben leégett a házuk.
Visszakanyarodunk a gyerekkorhoz, meséli, hogy lesték
a csajokat, ha jöttek fürödni a Tiszára vagy a gyógyfürdőbe.
Írt is erről a Tengeri kagyló című könyvében, amiben volt egy
kagyló, igazi szeméremékszer, azt írták bele, hogy Abbázia; a
kagyló a fiúképzeletben női nemi szervvé változott, olyan érzéki volt, mint a cigánylányszobor a fürdő előtt, amit hasba
lőttek az oroszok a fölszabaduláskor. „Faterom két évre börtönbe került a háború után, mert szalicilt árult” – kerül szóba
a Tito-partizánok országának korai vérszomja. Beszélünk az
ifjúkori amatőr színházi élményekről, Koncz István és Dobó
Tihamér főtéri szobráról, emberi remekségükről, a pesti Lónyay utcáról és egyéb ferencvárosi tüneményekről, amiket
Kosztolányi is gyönyörűen megírt. Mást nem nagyon ajánlhatni, aki teheti, beszélgessen Tolnai Ottóval, akár olvasva is.
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lebonthatatlan, használaton kívüli siló
és egy ládagyár, ahol a fa szárítására valami olyast égetnek, autógumit vagy ki
tudja, aminek a füstje miatt a szomszédok többször éltek panasszal az önkormányzatnál.
Palatinus István atya nemrég került át
Szabadkáról Kanizsára, mutatja a templomot, a Szent Őrangyalokhoz címzett
minikatedrálist, tereziánus parasztbarokk, szépen rendbe hozva, nem dohos,
nem is nagyon tömjénes, vasárnaponként a plébános szerint félig, háromnegyedig telik meg, karácsonyi szertartáson
nem volt még itt, de kísérőnk szerint az

éjféli misén csurig van. Kanizsa full katolikus, lutheránus egyáltalán nincs, református is csak elvétve. Mondják, nemrég
újították fel a templomot, „olyan nedvesek voltak a falak, hogy az egérfogókban kárászokat találtak”. Mutatják Dan
Reisinger izraeli grafikus emléktábláját,
1934-ben született Magyarkanizsán, két
éve halt meg, a Makkabi Játékok logója a nevéhez fűződik. Zsini már nincs,
zsidó temető van, Kanizsa turisztikai
életében látható a szerepük a halottaik
okán ide kötődő ortodox látogatóknak.
A Főtéren (Trg Glavni) a Városháza előtt
Koncz István költő és Dobó Tihamér

festő vicces szobra, novemberi fakóság,
egy-két fiatal a padokon múlatja a csermelyléptű időt, talán „migráns hátterűek”. Kísérőnk mondja, hogy a 2015-ös
menekültválság idején, és azóta is szórványosan, itt menekültek, „migránsok”
gyűltek, olykor sokan és mérgesen, a helyiek nem voltak lelkesek.
A Beszédes József Mezőgazdasági és
Műszaki Iskolaközpont igazagatónője,
Sterbik Ildikó elmondja, hogy a képzési programjuk milyen értékes helyben;
az iskola magyar nyelvű, 90 hektáros
tangazdasága van, vonzáskörzetük nagy,
a legközelebbi hasonló iskola a dél-bánáti Péterrévén van, az több mint száz kilométer. Végzett mezőgazdasági technikusaik között sokan dinasztikus magángazdák, a továbbtanulóik jelentős része Újvidékre, Zentára megy, a gépésztechnikusok közül pedig sokan Kecskemétre. A
Prosperitati Alapítvány finanszírozása e
helyt is felmerül, a magyar kormány legfontosabb nyilvános finanszírozási csatornája ez, csak az agráriumra három éve
65 milliárdot fordítottak. Kábé mindent
is finanszíroznak, a mezőgazdaság mellett helyi magyar vállalkozásokat, házvásárlásokat; elemzők szerint Belgrád is
sápot húz ebből, hiszen még sosem tiltakoztak, pedig a hasonló magyar finanszírozásoktól ukrán és szlovák barátaink
kiakadtak, mint a biciklilánc.
Problémája a mai magyar ellenzéki
politizálásnak, hogy nem tud mit kezdeni a határon túli magyar kisebbségekkel.
Szerbiában jól látszik, hogy a magyar
állampolgárság elsősorban praktikum:

Fotó: Stépán Virág

SZKIPE – NAGY JÓZSEF/JOSEPH NADJ
Az 1957-ben Magyarkanizsán született világhírű táncművész ritka madár,
boszniai katonaidő után 1979-től Pesten próbálkozott, de szűknek találta a
kismagyar végvilágot, 80-tól a világhírű
párizsi pantomimosnál, Marcel Marceau-nál tanult, ugyanúgy, mint a filmtörténet talán legmágikusabb rendezője, a chilei–orosz Alejandro Jodorowsky,
délvidéki értől jutott távoli óceánokig,
idejét megosztja Párizs, Budapest és a
Vajdaság között. Ekkor és ott ismerkedett meg az akkor dívó japán butóval,
a kontakttánccal, az akrobatikával. A
testmarionettek színpadi jelenlétének technikáját a pantomimmel történt szakítás után sem feledte. 1987-ben mutatta
be első önálló rendezését, a Pekingi kacsát. Siker, világérdeklődés, pedig a téma honi, Csárdáskirálynő-parafrázis, kanizsai
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gyökerű, az értelmiségi öngyilkosságok
helyi és tágabban dél-alföldi divatjához,
Dobó Tihamér tollrajzainak zeneiségéhez és Kovács Antal szobrász munkájához is kötődik. Ahogy mondja, a „pusztulásban vizsgálta az elpusztíthatatlant”.
A Hét rinocéroszban sokat átélt nagyapja
emlékét dolgozta fel; amikor kérdem,
hogy a meghatározó tájélményben mi
fontosabb, a síkság vagy a folyó, Szkipe egyértelműen a folyót választja, „de
kontrapunktnak ott a puszta is”, a „csakazértis ellenállók” lokálpatrióta hazája
az általános pusztulatban. Nem érzi pazarlásnak, hogy kiszállt „minden intézményből”, a neki épített
kanizsai próbatermet is odahagyta, öt-tíz fős közönségnek
tervez lakásszínházi performáncokat. A francia Becsületrend
kitüntetettje, Tolnai Ottó gyakori alkotótársa.

TÖRÖKKANIZSA FELÉ

az „útlevél” számít, a „vörösbőrű” (Majakovszkij) EU-passzus, a könnyebb
mozgás, a vízumtalanság, a jövés-menés
nagyobb szabadsága. Persze biznisz is,
kivándorlás is van, többen üzletelnek ha-

tárközeli magyarországi településeken,
elég sok a helyinek tűnő magyar rendszámú autó, többen, fiatalok, célirányosan Kecskemétre tartanak a Mercedesbe.
Az öregek, akik még tévénézésen szocia-

lizálódtak, a magyar állami médiamoslékot fogyasztják, az ennek megfelelő
eredménnyel. Abbéli érdeklődésemre,
hogy van-e olyan kanizsai, aki vendégmunkásként Stuttgartban, az anyacégnél
kezdte és Kecskeméten folytatta, nem
érkezik válasz. A kettős állampolgárok
körülbelül harmada szavaz a magyar választáson, döntően persze Orbánra; sokban van ez nekünk, adófizetőknek.
Tiszavirágzás idején lehet a legjobb
Magyarkanizsára látogatni, a folyóparti
Békavár Riblja Čarda vegyes halászléje sűrű, és jó a paprikája, bár bizonyos
szakvélemények szerint púderes, és afrikai harcsa benne a harcsa. Ami furcsább,
úgy eszik, ahogy még csak egyszer, Újvidéken tapasztaltam: félig rakni a mélytányért túróscsuszával, és arra mérni a
levet meg a halat.
Ahány ház, annyi szokás, szokták
mondani.
Vágvölgyi B. András
Köszönet Újvári Zsombornak.

FEJSZTÁMER RÓBERT – MAGYARKANIZSA POLGÁRMESTERE
A polgármesternek sajnos halaszthatatlan elfoglaltsága adódott látogatásunk
idején, kérdéseinket írásban tehettük fel,
válaszaiból itt idézünk. A polgármester
szerint „Szerbiában, a szerbiai törvények
és jogi előírások, valamint azok gyakorlati megvalósulása kedvező környezetet
teremt a kisebbségi jogok igen széles
körű kiteljesedéséhez. A jelenlegi Kárpát-medencei viszonyok tükrében ez a
helyzet korántsem előnytelen, sőt, azt
is mondhatnánk, hogy messzemenően
jobb és partneribb, mint egyes más, akár
uniós országokban. A vajdasági magyar
közösség politikai képviselettel rendelkezik az országos és a
tartományi legjelentősebb szerveknél, intézményekben – ez
pedig egyet jelent a jog- és érdekérvényesítési képesség erőteljes meglétével.” Arra a kérdésünkre, hogy mi érzékelődik abból
helyi szinten, hogy a magyar kormány Szerbia uniós csatlakozása élharcosának szerepét kívánja betölteni, a magyar kormány törekvéseinek értékeléséről szólt a válasz. A legfontosabb
helyi eredmények között „a családtámogatási rendszer bővítését és erősítését szem előtt tartva megannyi területen fejlődést
és maradandó eredményeket értünk el: kiterjedt szociális és
művelődési intézményrendszerünk működése zökkenőmentes és folyamatosan fejlődik, az önkormányzati hatáskörbe tartozó oktatási és egészségügyi kérdéseket mindig a polgárok érdekei szempontjából közelítjük és oldjuk meg. Civil szervezeti
támogatási rendszerünk Észak-Vajdaságban is kimagasló – különösen, ha szem előtt tartjuk, hogy önkormányzatunk 13 település kiegyensúlyozott fejlesztésére törekszik, mely igen nagy
számnak számít a jóval kisebb településszámmal rendelkező

többi község között. Az elmúlt 5 évben
nagy hangsúlyt helyeztünk az idegenforgalmi és a sportfejlesztésekre, melyek
kapcsán a legnagyobb beruházásaink is
történtek.” A kettős állampolgár magyarkanizsaiaknak a jövő tavasszal esedékes
magyarországi választásokon várható
szavazási preferenciáit feszegető kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy „a magyar kormány hathatós támogatásának
köszönhetően közösségünk megmaradása Magyarkanizsa községben, Vajdaságban, Szerbiában már nem kétséges. A
gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport és
a nyelvhasználat terén kapott támogatás felbecsülhetetlen annak érdekében, hogy a vajdasági magyarok megőrizzék identitásukat és a szülőföldjükön gyökeret eresztve egzisztenciájuk
se kérdőjeleződjön meg.” A város és a kerület testvérvárosi
kapcsolatáról pedig azt nyilatkozta, hogy „Magyarkanizsának
összesen 10 testvér-, ill. partnertelepülése van, melyek közül
7 Magyarországon található. A kiterjedt és élő, gazdag tartalommal megtöltött testvérvárosi kapcsolatok elismeréseként
részesült községünk az Európai Becsület Zászló-díjban. A Ferencvárossal kötött testvérvárosi kapcsolatunk 1994 óta tart.
Létrejöttét nagyban befolyásolta az akkori politikai helyzet,
azóta sok minden megváltozott. Az elmúlt években például
örömünkre szolgált az intenzív együttműködés a művelődés
és az oktatás terén. A jövőben – szorosabb együttműködés
keretében – az ifjúságra helyezhetnénk a hangsúlyt: azon lehetőségek biztosításával, melyek során fiataljaink találkozhatnának, megismerhetnék egymást, tanulhatnának egymástól és
tapasztalatot cserélhetnének.”
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EZEK MENTEK PESTEN SZÁZ ÉVE
Összeállításunkban száz évvel ezelőtti lapokból válogattunk, hogy fölidézzük
olvasóinknak, milyen hangulatúak lehettek az év végi ünnepek Budapesten
és a Ferencvárosban 1921-ben, a világháború után pár évvel.

A kultúra ébresztő hatása
A téli esték elérkeztek. A kultúra apos
tolai ilyenkor különféle líceumokra, tan
folyamokra és más szabadoktatásra gyűj
tik össze az istenadta nép fiait. A Ferenc
városban is ilyen előadásokat látogatott
a jasszlegény egy-kétszer. Ki is tört rajta
a hatása. A rendőr vette ki a kezéből Spitzbaum Manót, akit alaposan elagyabugyált.
– Miért ütöd ezt a szerencsétlen zsi
dót?! – kérdi a jogrend őre.
– Mert Krisztus urunkat ezek feszí
tették föl! – mondta lihegve a jassz.
– Hiszen ez már kétezer éve volt! —
csillapítja a rendőr, mire a jassz benső
igazságérzettel vágja oda:
– De én csak tegnap tudtam meg!
(Új Barázda, 1921. december)

re, amikor a Ferenc körutat még Malom
utcának hívták...
Ilyen apró, régi házban él tehát Lenhardt bácsi is.
Utoljára vagy húsz esztendővel ezelőtt foglalkoztam Lenhardt bácsival,
amikor ugyanis elrendelték, hogy csakis
fogtechnikusi oklevél ellenében szabad
fogat húzni... „Mi lesz Lenhardt bácsi
val?” Az egész Ferencváros három napig
meg volt ijedve, tehát én is. Lenhardt
bácsival nem lett semmi. Nem volt fiatal
már akkor sem, de mi volt az neki levizsgáznia fogtechnikából, mikor ehhez

gammal végig a Tompa utcán, hogy az
első fogműterembe betörök, s ha kell,
magam húzom ki a fogamat, amen�nyiben a fogász úr nem akarna felkelni
számomra. Akkor a Tompa utca végén
meglátok egy kedves öregurat, aki már
messziről a saját fogára mutogatva hívja
fel a figyelmemet az enyémre.
– Jesszus, a Lenhardt bácsi!
Csak egy pillanatra döbbenek meg.
Rögtön azután felkavarognak bennem
régi legendák bravúros foghúzásokról.
Az első pillanatban azt hiszem, hogy
csak a fájdalom vizionáltat, de rögtön

az iparághoz ő értett legjobban. Fogta
magát és levizsgázott... Okleveles fogtechnikus lett, de megmaradt borbélynak is. Neki nem derogált a két mesterséget egyszerre folytatni.
Már rég elfeledtem a kedves öreg
urat, de mire való az ember foga, ha
nem arra, hogy minden valaha volt élményét emlékezetébe idézze?
Nemrégiben egyik zápfogam végigkínzott egy egész éjszakán. Alig vártam
a reggeli derengést... Futok a rossz fo-

utána konstatálom, hogy Lenhardt bácsi
még él. Soha jobbkor, gondolom boldo
gan, és már futok át a másik oldalra.
– Ki a fogammal, Lenhardt bácsi! ....
Auszcug!
Régi kortesfogás ez a Ferencvárosban, lehet, hogy nem is így hangzik, de
én már tudom, hogy kivel hogyan kell
beszélni.
Lenhardt bácsi apai jóindulattal fogad:
– Na was iz?

Társadalmi és egyesületi
hírek
A Magyar Vöröskereszt Egylet karácsony előestéjén a székesfőváros közkórházaiban, a helyőrségi kórházakban
és a hadirokkantak intézeteiben közel
száz
ezer cigarettát és négyezerháromszáz csomag dohányt osztott ki.
(Nemzeti Ujság, 1921. december)

Forrás: Fortepan / Library of Congress
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Az utolsó pesti foghúzó
borbély
A jó öreg Ferencvárosban élnek a régi
fajta vegyesmesterségek utolsó mohi
kánjai. A Ferencváros kellős közepén
bonthatatlan népszerűségtől körülvéve él tehát Lenhardt bácsi is: az utolsó
foghúzó borbély. Ha az ember benéz a
Tompa utcába, rögtön sejti, hogy ha valahol még, úgy csakis itt akadhat még
Pesten ilyen ősi mesterekre. Ebben az
utcában modern bérpaloták és apró, ősi
házak néznek farkasszemet egymással,
és az apró házakban, a régiekben élnek
azok, akik emlékeznek még arra az idő-
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MEGÁLL AZ IDŐ

A főváros társadalma
a rendőrség karácsonyáért
Mint az elmúlt évben, az idén is Budapest társadalmából mozgalom indult
meg, hogy gyűjtés útján járuljanak a
budapesti magyar királyi államrendőrség alkalmazottainak segítés éhez.

Karácsonyi nagytakarítás

menniük boldogabb emberek lakását kitisztítani,
hogy ragyogjon az ünnepi
napokon. Pucoválnak, kefélnek, súrolnak, „klopfolnak” az egész városban. (...)
Az egyik ferencvárosi
ház udvarán, ahová kíváncsian benéztünk, egy
sánta gyerekkocsi állt.
A negyedik kereke hiányzik: valami ócska láda
pótolja. Mellette szekrény. Csak az egyik ajtaja
van meg. A másikat talán
fölfűtötték a kettérepedt
vaskályhában, amelyik az
egyik ajtó mellett állt szomorúan. A horpadt kályhacsőbe egy maszatos
gyerek trombitált bele.
Barnára mázolt fenyőfa
asztalon piszkos vánkosok halma és harcteret
járt, foltos pokrócok lógnak a porolófán.
Egy fejkendős asszony
zöldre festett, mésszel teli
vödröt cipelt. Egy másik az ablakot fényesiti.
Egy gödrös udvarú másik házban éppen, amikor
benézünk a kapun, súlyos
átkozódás csattan föl. Egy
nyolcéves gyerek meg egy
görbe hátú asszony cibál
ki valami vaságyfélét a szűkre szabott
ajtón, a vaságyon egy rongyos szalmazsák, és „folyik” belőle a szalma. Az as�szony arcán az utálat és az elkeseredés
torz vonásai.
Csak úgy ömlik ki a szenny a lakások
rosszul záródó ajtajain. Nincsen egy ép
darab a szegény emberek házában, mert
ami volt is, eladogatták. Vaságy, néhány
szalmazsák, egy rozzant asztal, néhány
kificamodott szék. Ez az egész.
(Népszava, 1921. december)

Kiszellőztették Budapest nyomorúságát, séta
a tisztálkodó lakosok között

Társadalmi és egyesületi hírek

Forrás: Arcanum / a Friss Újság 1921 karácsonyi számának címoldala

S a mellényzsebéből
kivesz egy kis piperetükröt.
– Kinyitni a szájat!
Régi szokásom, hogy
kinyitom a számat, még
ha nem is kell; ez tehát
nem megy nehezen. Az
öreg bedugja a tükröt a
számba:
– Aha! Ta iz a!
Taizza! Ez ferencvárosi csatakiáltás. Németül azt jelenti, hogy „da
ist er!”
Lenhardt bácsi leültet
egy székre, s egy másik
széket odaállít a hátam
mögé. Nem tudom elképzelni, hogy mire jó
ez. Ám rögtön megtudom… Az öreg feláll a
mögém állított székre,
s a következő percben,
még mielőtt ráérnék
csodálkozni, a fejem már
hátra is csuklik, beszorul
az öreg két térde közé…
Aztán néhány pillanat
múlva iszonyú recsegés,
ropogás fejemnek agyában, és… Mikor a szemem
ki merem nyitni, az öreg
már ott lengeti szemem
előtt álnok, rossz fogamat. Nem ijesztgetett fél
órákig. Harminc másodperc alatt végzett velem. Helyesebben a fogammal.
És onnan kezdve minden reggel meg
lesett, mikor hazulról jöttem. Amúgy falusiasan, barátságosan átkiáltott hozzám
a másik oldalra:
– Na! Hogy vagyunk?
Hiába. Régi erkölcs, régi becsület ez.
Lenhardt bácsi utolsó borbély-fogtechnikus nem ereszti szélnek azokat, akik
nek a fogát kihúzta. Reggelenkint boltja
ajtajából őszinte részvéttel megkérdi
tőlük:
– Na! Hogy vagyunk?
(Tárca az Új Nemzedék 1921. karácsonyi számából)

A mozgalom vezetői úgy tervezik, hogy
a közgazdasági, ipari és kereske
delmi
élet tényezői között különböző egyesületek, testületek, körök, kaszinók köreiben és a mágnások között gyűjtést
rendeznek, és az összegyűlt pénzt még
karácsony előtt osztják szét a rendőrségi
alkalmazottak között.
(Új Barázda, 1921. december)

Éppen úgy hozzátartozik a karácsony
előtti napokhoz a nagytakarítás, mint
karácsony estéjéhez a karácsonyfa. Persze itt is találunk kivételeket. Nincsen
mindenkinek pénze karácsonyfára, most
különösen sok embernek nincsen, és a
szegényasszonyok legtöbbjének pedig
nem jut ideje arra, hogy a maga kis odúját kitakarítsa, mert kora hajnaltól késő
estig hajtja őket a kenyér. Nekik el kell

A Ferencvárosban nemrég alakult „Szé
chenyi-asztaltársaság” újév napján
ezer szegény embert vendégel meg in
gyenebéddel. Az ebédutalványokat a
IX. kerületi elöljáróság (IX., Bakáts tér
14.) adja ki csütörtöktől kezdve.
(Nemzeti Ujság, 1921. december)
(Összeállításunk az Arcanum adatbázis
segítségével készült.)
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BALOGH ATTILA KÖLTŐ A SZELÍDÍTETT RASSZIZMUSRÓL

TÁRSASHÁZI ÉLETKÉPEK
Alternatív József Attila-díjas költő, író. Néhai barátja, Eörsi István szerint
költészete a realizmus és szürrealizmus bűvöletes, szinte a szómágiával
egyenértékű, összecserélhetetlen keveréke. Itthon négy vers- és prózakötete,
Amerikában angol nyelvű, teljes verseskötete jelent meg Gipsy Drill (Cigányfúró)
címmel. Szabadúszóként publikál heti- és havilapokban, köztük az Élet és
Irodalomban és a Mozgó Világban. Egy ferencvárosi társasházban él.

Háromszor lőtték meg az apját a Donkanyarnál a második világháborúban,
őt magát – legkisebb gyerekként a hétből – a gyermekbénulás-járvány kapta el
egyévesen, 1956-ban. A gyenge fiú nem
halt meg, de nem is épült fel teljesen: kerekesszéket és mankót használ. Gyermekotthonban nőtt fel, az általános iskola
elvégzése után szakmát tanult, leérettségizett, majd elvégezte az ELTE magyar–
könyvtár szakát. Görögkatolikus papnövendékként nem tudta befejezni a tanulmányait, mert 1979-ben megszületett az
első gyermeke. A 80-as évektől ismert
ellenzékiekkel barátkozott, az 1956-os
tevékenységéért elítélt Eörsi Istvánnal
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évtizedeken át mély baráti-szakmai kapcsolatot ápolt Eörsi haláláig.
Nem tudni, egy életbe hány barátság
fér bele – mondja –, és azt sem, hogy
hány szerelem. Egy barátság két emberen múlik, és nem döntés, hanem folyamat kérdése. Fontos, hogy negyven év
múlva is ugyanúgy lehessen beszélgetni
valakivel, mint tegnap. Jobb szeretni,
mint szeretve lenni. Jobb adni, mint
kapni. Kifejezetten szégyelli, ha megajándékozzák valamivel. Elfogadni valamit szerinte megalázó. Rosszulesik. Ha
ő teszi ugyanezt, az jobb.
Nemrégiben megjelent vele egy interjú, a közelben lakók pedig elkezdtek

kopogtatni az ajtaján. Mondták, rosszul
fogja fel a dolgokat, nincs igaza, a cigányoknak így meg úgy kellene tenniük.
„Jóember, hagyjon már engem békén –
mondta ő –, nekem ez nem számít.” Alig
tudta elküldeni őket. Az interjú a Szabad
Európa rádió internetes portálján jelent
meg. És ha azt is látták, akkor ezt, a 9-et,
a kerületi lapot meg tuti, hogy elolvassák – mondja. Ezért ódzkodik interjút
adni. Nem akarja, hogy zaklassák a lakótelepen és a házban. Nem bántják,
csak okoskodnak.
Kért az önkormányzattól egy mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyet; emiatt a bérház lakói kikeltek

KÖLTÉSZET ÉS VALÓSÁG

magukból, hogy elfoglalja a helyüket.
Mondta, neki létfontosságú, hogy tudjon parkolni. Akkor jött az, hogy miért
nem csináltat a lakásában vízórát. Fene
tudja, mi közük hozzá, furcsa népség lakik itt: figyelik az embert, és beavatkoznak az életébe – állapítja meg.
A járvány első hulláma idején az
alatta lévő szomszédhoz a fiatal lányok,
fiúk, aki együtt laknak ott, valószínűleg
egyetemisták, leszaladtak, hogy ha kell
valami, akkor nyugodtan szóljanak, segítenek. Egy idősebb hölgy él ott a férjével. A lépcsőházból behallatszott, ahogy
mondta, neki nem kell segítség, mert
a férje megoldja és a gyerekei is látogatják, inkább őhozzá menjenek. Erre
azt válaszolta a fiatal lány, hogy „na, én
ahhoz nem kopogtatok be”. Nem tudni,
mit értett ezen, csak az biztos, hogy ő az
az „ahhoz”. Nem „őhozzá”, hanem „ahhoz”. Hagyjuk – legyint –, szóval, nincs
jó híre itt. Nem akarja, hogy megismerjék, mert már az előtt elítélték, hogy ismerték volna.
A barátok is ilyenek – mondja. Van
egy kedves ismerőse, nagyon jó ember. Amikor híre ment, hogy cigányok
összeverekedtek valahol, rajta kérte
számon, hogy milyenek. „Hát, én ezért
nem vagyok felelős. És mondom, ez egy
jó barát – milyen lehet az, aki nem az?
Hétköznapi gondolkodású átlagemberek, szelídített rasszizmussal.”
Csak frázisokat vagy giccseket tudna
azzal kapcsolatban mondani, hogy mi-

lyen cigány ő, hogy a kulturális gyökerei milyenek, mert nem fontos – állítja. A közélettől távol tartja magát, nem
érdekli. Lecigányozhatja a baloldal és a
jobboldal is. A roma közéletet sem ismeri jól; szerinte „szakmai politizálásra” lenne szükség, a jó szakmaiság pedig
nem származás kérdése.
Amikor az ember gyógyíthatatlan
beteg, akkor nem biztos, hogy érdemes meggyógyulnia, mondja. Mert ha
meggyógyul, akkor már nem ő lesz: kicserélődik a személyisége.

nem akarja, hogy
megismerjék, mert
már az előtt elítélték,
hogy ismerték volna
Megragadta az, amit egy vak lánytól
hallott, aki korábban látott, betegség miatt vakult meg. PR-menedzser, állásinterjúkat csinál, és azt mondja, a munkája szempontjából jobb így. Határozottan
állította, hogy nem szeretne újra látni:
a hang tónusa, melegsége vagy ridegsége többet árul el egy emberről, mint
a külseje, a ruhája, vagy hogy hogyan
fésülködik, még ha mindez fontos üzeneteket hordozhat is. Balogh nem önsajnálatot, hanem mély filozófiát lát ebben:
valóban hitelesebb képet lehet így kapni
valakinek a jelleméről.

Balogh Attila a rendszerváltozás után
egy ideig az Amaro Drom (Utunk) című
roma újságnál dolgozott, majd 1994-ben
önálló folyóiratot indított, Cigányfúró címen. Főszerkesztőként egyszerre tagadta meg, hogy „etnikai”, vagyis csak cigány
lap legyen, művészeti arculat nélkül,
és azt, hogy pusztán értelmiségi, művészeti orgánum legyen a cigánysággal
való kapcsolatok nélkül. Kísérlete, hogy
egy „kisebbségszellemű művészeti és
közérzeti folyóiratot” hozzon létre, végül anyagi források hiányában 1998-ig
tartott. Ezután egy ideig a Rádió C-ben
vezetett műsort, illetve az Amaro Dromba
írt külső, állandó munkatársként.
„Balogh Attila olyan költő – írja róla
György Péter esztéta –, akinek nincs
honvágya, és sehol nincsen otthon. Földönfutó, mint oly sokan ezen a világon,
s oly sokan a nagy költők közül. Mert
hát ezen a világon mindenki menekült.
Balogh Attila is az. Menekült a magyar
nyelvbe, hogy író legyen, menekült a cigányságba, hogy otthonra leljen, de hát
a cigányoknak nincs otthonuk. A magyarok csak hitték, hogy van: de hát miféle otthon az, amely kizárja falai közül
azokat, akik itt születtek, miféle haza az,
amely megtagadja magát attól, akinek
barnább a bőre. Ugyan miért hisszük,
hogy van cigány és magyar költészet, és
lenne két kultúra. Költőnek lenni, nyelvek között futni, otthonra nem lelni:
annyit jelent, mint cigánynak lenni, magyarnak lenni, bárkinek lenni.”

Fotó: Halas István

Láng Judit

IDENTITÁS
Édesapám gyermekkoromban pici bogarat mutatott a tenyerében, úgy tanított. Elmondta, hogy hat
láb, rágószervek, nem tudom, de a lényeg: tiszteltük a borgarat, mert olyan tökéletesre teremtette őt
a természet. Hogy micsoda dolog az evolúció, hogy
egy sejtből fejlődtünk ki, és ha a káoszban meglátod
a rendet, ha alkotsz, vagyis teremtesz, az Isten megnyilvánulása benned.
Az én apám egyszerű parasztcsaládból jött: általa ismertem meg a népművészetet és a gyönyörű magyar tájnyelvet. Azt gondolta, hogy 1945-ben
a szocializmus megdöntötte a kapitalizmust,
amitől szenvedett a nép. A vidékről jött szegény
fiúk meg proletárlányok azt hitték, hogy eljött az
igazság órája. Államosítással elvenni a kisemberek
magántulajdonkáját is, és úgy hozni létre közös vagyont, azonban utópia volt. De ők tényleg hittek az

utópiában. Már elegük volt az évszázadokra visszanyúló szegénységből és a nácik meg a nyilasok által
okozott pokoli szenvedésből.
Olyan nincs, hogy az ember ne foglalkozzon a
múltjával. Főleg, ha traumák, sérelmek, bántások,
agressziók vannak benne: emlékezni azért is kell,
hogy ne ismétlődhessenek meg a dolgok. Mert a
dolgok – ahogy most is nap mint nap látjuk – túlságosan hajlamosak megismétlődni.
Az újságoknak, filmeknek, kultúrának mind ezt
kéne sugározniuk: nyitottság. Az embereknek tudniuk kell: nem szabad elfogadni a diktátumokat. Ne
mondja meg senki, hogy ki az igaz magyar, ki az
igaz ember és hogy kié a haza. A haza azé, aki az
életét adja érte a mindennapjaiban. Milliók nyomorognak, vagy élnek a léthatáron. Úgyhogy mostanában én így gondolok a hazafiságra.
– lj –
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Ők fognak dönteni
a József Attila irodalmi pályázatról
Véglegessé vált, hogy kik lesznek a hagyományteremtő céllal
létrehozott Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás
bírálóbizottságának tagjai. A díjazottak hat hónapon keresztül –
2021 decembere és 2022 májusa között – havi nettó 100 000 Ft-os
támogatásban részesülnek.
Erdős Virág
József Attila-díjas magyar költő, író,
drámaíró. Az ELTE Bölcsészettudományi
Karának magyar szakán szerzett
diplomát. Szókimondó stílusával, a
világról alkotott radikális véleményével
vált a kortárs irodalom egyik
legnépszerűbb alkotójává. Versei
erős szociális érzékenységről tanúskodnak, legyen szó akár
hajléktalanokról, kisemmizettekről, korrupcióról, politikáról
vagy a mélyszegénységről. Verseit több alkalommal is
megzenésítették. Kötetei: Udvarok (1993), Belső udvar (1998),
Lenni jó (2000), Másmilyen mesék (2003), Eurüdiké (2007),
A merénylet (2008), A Trabantfejű Nő (2011), Pimpáré és
Vakvarjúcska (2012), ezt is el (2013), Adjon az Isten, avagy
ötvenhárom „originál haza-ötlet” 2014-re (2013), Négyeshatos
(2014), Énekelt versek (2015), világító testek – 100 kis budapest
(2016), Szorzótábla-versikék 100 számra (2017), Hátrahagyott
versek (2017), ötven plusz (2018), Hősöm (2020).
Fotó: Román Péter

Sztarenki Pál
Magyar színész, rendező, jelenleg a
ferencvárosi Pinceszínház igazgatója.
Színészi karrierje során többek közt olyan
darabokban láthattuk, mint az Othello,
a Lear király, a III. Richárd, az Ármány
és szerelem, a Holdbéli csónakos, a Két
szék közt a pad alatt, A szuzai menyegző,
Vircsaft, Az öreg hölgy látogatása, Éjjeli menedékhely, Figaró
házassága, Az ötödik pecsét. Rendezőként pedig olyan darabok
köthetők a nevéhez, mint Mrożek: Emigránsok, Axel Hellstenius:
Minden jót, Elling!, Csehov: Cseresznyéskert, Petőfi Sándor:
A helység kalapácsa, A.A. Milne: Micimackó, Krusovszky Dénes:
Az üveganya, Szálinger Balázs: Köztársaság, Spiró György: Prah,
Székely Csaba: Szeretik a banánt, elvtársak?, Polcz Alaine:
Asszony a fronton, Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem!, Székely
János: Caligula helytartója, Cyril Gely: Diplomácia, Székely
Csaba: Semmit sem bánok
Fotó: Színház Online/Rózsavölgyi Szalon

Spiró György
Kossuth- és József Attila-díjas
magyar író, költő, irodalomtörténész
és műfordító; a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító
tagja, az irodalomtudományok
kandidátusa, habilitált egyetemi
docens.
A legtermékenyebb drámaírók egyike. Darabjai,
átdolgozásai folyamatosan műsoron vannak. Több
darabjának (Az imposztor, Csirkefej, Koccanás) ősbemutatója a
budapesti Katona József Színházban volt. Első bemutatót tartott
műveiből a Krétakör Színház (Árpádház), a Radnóti Miklós
Színház (Prah) és a Budapesti Kamaraszínház is. 1975–1977
között és 1978–1979-ben a budapesti Nemzeti Színház, 1981–1992
között a kaposvári Csiky Gergely Színház dramaturgja, 1992 és
1995 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt, 1990-től
1997-ig tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán is. 1997
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és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 2016-tól
2018-ig a Szegedi Nemzeti Színház művészeti főtanácsadójaként
működött. Az irodalmi pályán a nagy kiugrást és a sikert az 1981ben megjelent Az Ikszek című regénye hozta el számára.
A Sajnálatos események – Két tragédia közjátékkal Kádárról
című munkája miatt idén Kortárs Magyar Dráma-díjban
részesült.
Fotó: Stekovics Gáspár

Fehér Renátó
Magyar költő, kritikus, a Garázsmenet
(2014) és a Holtidény (2018) című kötetek
szerzője. Egyetemi tanulmányait az ELTE
Bölcsészettudományi Karán végezte
irodalom- és kultúratudomány szakon,
majd 2014-től ugyanitt volt doktorandusz.
2012–2013-ban és 2015-ben a prágai Károly
Egyetem vendéghallgatója. 2016 őszén a prágai Václav Havel
Könyvtár ösztöndíjas kutatója volt. 2017-től a Hévíz folyóirat
munkatársa, majd 2018-tól a lap szerkesztője. 2017 augusztusa
és 2018 augusztusa között a Litera.hu szerkesztője. A közép- és
kelet-európai irodalmakra, kiemelten a visegrádi országok
irodalmára fókuszáló Csirimojó Kiadó szerkesztője. Jelenleg
a Mester Galéria és Közösségi Tér munkatársa, a 9 magazin
karácsonyi irodalmi mellékletének szerkesztője.
Fotó: Alföld Online

Várhegyi András
Színháztörténész, újságíró; tíz éve dolgozik
az egyik legnagyobb múltra visszatekintő,
mértékadó kulturális magazinnál, a
Fideliónál, amelynél 2015 óta főszerkesztő.
A napi frissülésű online felületen és havi
rendszerességgel nyomtatott kiadvánnyal
megjelenő orgánum mellett rendszeresen
publikál a Magyar Állami Operaház márkamagazinjában is.
Korábban közel tíz éven át szerkesztett és vezetett könyves
magazinműsort a Civil Rádióban, amelyben az irodalmi élet
kiemelkedő szereplőit szólaltatta meg.
Fotó: Várhegyi András tulajdona
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Az első című film forgatása 1944-ben. Balról
Kerecsendi Kiss Márton forgatókönyvíró, Cselle
Lajos és Szeleczky Zita színészek, Cserépy László
rendező, Orosz Barna, az Iris Filmgyártó és
Kölcsönző Kft. egyik tulajdonosa, takarásban
Hegyi Barnabás operatőr.

FILMGYÁRI MÚLT A FERENCVÁROSBAN: A „KOCSEDÓ”

MINTAMADÁR

Az Üllői út és a Könyves Kálmán körút
sarkán, a nemzetközi buszpályaudvar
helyén 1927-től a szabadtéri Liget mozi
állt, amely 1934-ig üzemelt, de már vele
párhuzamosan beindult a Filmiroda
filmgyára is. Ez lett 48-ban a Mafilm
II. telepe, és azon belül itt működött a
Híradó- és Dokumentumfilm Stúdió,
a Népszerű Tudományos Filmstúdió, a
Propagandafilm Stúdió, illetve a Katonai
Filmstúdió.
A harmincas évek közepétől 1963-ig
– előbb Magyar Filmiroda, majd Budapest Filmstúdió néven – az első világháborús katonai barakkcsoport alapjaira
épült telepen a híradókat és dokumentumfilmeket készítő vállalat játékfilmeket is forgatott.

Szakmai berkekben használatos ne
ve, a Kocsedó eredetileg annak a dél-koreai szigetnek a neve, ahol a koreai háborúban az amerikaiak és a dél-koreai
kormány hírhedt internálótábora volt,
amelyben kb. 170 ezer kínai és észak-koreai hadifoglyot tartottak mostoha körülmények között. A katonai szlengben
a Kocsedó az embertelen bánásmódot,
egy csoport rémuralmát, illetve mind
ennek helyszínét jelenti.
A Népligetnél a Mafilm II. telepe
volt; a Mafilm I. telepe ma is megvan és
működik, ez van Zuglóban a Gyarmat
utca és a Róna utca sarkán, csak már
nem Mafilm.
1948 előtt, illetve 1963 után ezekben
a filmgyárakban önálló stúdiók mű-

ködtek, amelyek az előállításhoz, forgatáshoz szükséges műszaki kellékeket
a Mafilmtól bérelték. A stúdiók 1948-ig
magánvállalkozók voltak (főleg mozitulajdonosok, filmkölcsönző cégek).
Ezután a Hunnia Filmgyár központi
irányítású állami forgatócsoportjai, 63tól 90-ig állami költségvetésű, de önálló
tervezési szabadsággal bíró műhelyek
készítettek filmeket.
Első filmjeit a Kocsedóban forgatta
Szabó István, Kardos Ferenc, Kézdi-Kovács Zsolt, Kósa Ferenc, Gyöngyössy
Imre, Gábor Pál, Gaál István. És itt kezdte a pályát dokumentumfilmekkel Jancsó Miklós, Mészáros Márta, Sára Sándor és Huszárik Zoltán is.
Rák József 1968 végétől 1995 már-
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A képek forrása: Fortepan / Bojár Sándor

Állok a népligeti buszpályudvarnál, ahol valaha évtizedeken át működött
a magyar rövidfilmgyártás legendás telepe, a „Kocsedó”. Emberek
jönnek-mennek, sietősen vagy elmélázva, zsebre vágott kézzel vagy
gurulós bőrönddel. Mintha egy film kezdő jelenetében lennénk.
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ciusáig dolgozott a filmgyárban. Rendező-operatőr volt az egyik stúdióban.
„Ez egy rövidfilmgyár volt, itt játékfilmeket nem, csak dokumentumfilmeket,
szociográfiákat, oktató- és ismeretterjesztő filmeket gyártottak” – mondta.
Ez volt a HDF, a Híradó- és Dokumentumfilm-gyártás.
A magyar mozik számára itt készített, hetente megjelenő Magyar Filmhíradó egészen addig futott, amíg a Magyar Televízióban be nem indult a napi
híradó és nem lett minden háztartásban
tévékészülék. Akkor feleslegessé vált.
Híres természetfilmek is készültek
ebben a stúdióban, például Homoki
Nagy István legendás műve, a Gyöngy
virágtól lombhullásig, vagy a magyar dokumentumfilm-gyártás
kiemelkedő
rendezőjének, Kollányi Ágostonnak a
munkái.
A tudományos-ismeretterjesztő műhelyben húsz-huszonöt ember dolgozott, a stábok mindig egy-egy témához
álltak össze. Ha kicsit több munka volt,
akkor más részlegekről hívtak át embereket.
Mi volt a helyzet a cenzúrával az ismeretterjesztő stúdióban? Voltak ugyan
„kért filmek” a minisztériumoktól, de
egy akadémikusokból álló tudományos
tanácsadó testülettől, illetve a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságtól (TIT)
is kaptak tanácsokat ara vonatkozóan,
hogy milyen területekkel lenne ér-

demes foglalkozni. Területekkel, nem
konkrét témákkal, ez nagyon fontos.
Így mindig volt évente nyolcvan-száz
ötlet, ami szóba jött, anyagi okokból
viszont kb. csak tízet lehetett belőlük
leforgatni. De onnantól szabadon lehetett dolgozni.

állami költségvetésű,
de önálló műhelyek
készítettek filmeket
És egy jó rendező mindig forgat valamit a fejében… Amint az Marx József
könyvében (Jancsó Miklós két és több élete) olvasható: „Megragadó a Rózsafán
készült riport, amely – ha részlegesen,
ha megszorításokkal is – két paraszt
portréját rajzolta meg. Az egyik téesztag, a másik egyéni gazda. Belső monológ szól a mezei szorgalmatosság képei
alatt. Szekerezik a két gazda, s a néző
látja is, amit hőseink mondanak. Ami a
filmben új: a HDF-fiúk reális alternatívaként ábrázolják az egyéni gazdálkodást,
bár a közös gazdálkodást tartják jobbnak. Egyébként is, mintha a HDF-ben
kezdték volna Jancsó Miklóst faluspecialistának tartani. Jancsó Miklós vállalta
a szerepet: 1954-ben az Éltető Tiszavíz,
a Galgamentén és az Ősz Badacsonyban
című dokumentumfilmjei nemcsak a
helyszínekkel, a tájakkal s az emberek-

Az MTV Oly korban éltünk... című hatrészes
filmjének forgatása 1965-ben. Balról Major Tamás,
háttal Egri István, Kovács Károly és Tyll Attila
színészek, jobbra a háttérben ül Hajdufy Miklós
operatőrasszisztens.
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kel igazolták ezt, hanem az originális
népi kultúra megelevenítésével, tánccal,
énekkel is.
Ebből kikerülhetetlenül baj támadt.
A Közös úton és Jancsó Miklós más falusi filmjei fegyelmi üggyé fokozódtak.”
A Könyves Kálmán körúti filmgyár
történetének megkerülhetetlen alakja
Nemeskürty István, aki 1959-től 1984ig a Budapest Stúdió berkein belül 155
filmet gyártott le. (Ebből tizenegyet Várkonyi Zoltán rendezett.) Nemeskürtyről
azt írja Marx József, „ő lett a szocialista
magyar film legtermékenyebb producere. E tevékenysége kezdetéről an�nyit tudni kell, hogy 1959 márciusában,
amikor Révész Miklós mint főigazgató fölajánlotta neki a Könyves Kálmán
körúti filmstúdió játékfilm-dramaturgiájának vezetését, a kulturális politika
számára ideális vezetőnek ígérkezett.
Nemeskürty Istvánnak nagyjából az volt
a feladata itt, hogy konkurenciát teremtsen a Gyarmat utcai Hunniának.”
Aztán jött a rendszerváltás. „Perceken belül megszűntek a kapcsolatok és
a bírálatok is. Ez természetesen azt is jelentette, hogy csökkent a finanszírozott
filmek száma, nem telt bele két év, és
megszűnt az állami keretösszeg, amit
szabadon lehetett felhasználni” – emlékezik vissza Rák József. „Indult kísérlet
egy kulturális televíziós csatorna létrehozására, de nagyon sokan voltak ellenérdekeltek, keresztbe is tettek ennek.
Végül a politika döntött úgy, hogy nincs
szükség erre a filmgyárra. 1995-ben
aztán mindenkinek felmondtak, megszüntették a munkaviszonyokat. De addigra már amúgy is úgy ment, hogy ha
dolgozni akartál, pályázni kellett.”
A korábbi gyártásvezetők vállalkozóvá váltak, és létrehozták a saját kis
gyártási csoportjaikat. Így új keretek között, de a régi szakemberek irányításával, pályázati pénzekből egy ideig még
folyt itt a munka, sok kis stúdióban.
Rák Józsefet a Kocsedó szanálásakor
a Duna Televízióba hívták (másfél évvel
korábban indult a csatorna), ott folytatta
a pályafutását középvezetőként.
Keszthelyi Imre, a Tilos Rádió népzenei szerkesztője minden héten látja
az egykori filmgyár helyszínét, mert a
Tilos most épp a Könyves Kálmán körút
és az Üllői út kereszteződésének átellenben levő épületegyüttesében, a voltPénzverdében működik.
„Harmadikos gimis voltam. A filmgyártásról nem volt sok fogalmam, de
például Huszárik Zoltán neve már nem
volt ismeretlen számomra. Anyukám
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Az Oly korban éltünk... forgatásán balról
Major Tamás, Kovács Károly, Szemere Vera
színészek, világos ingben Hajdufy Miklós
operatőrasszisztens, a szélen ül Hildebrand
István operatőr.

A Tűz című film (rendező Apáthi Imre) forgatásán
1948-ban. A csapó takarásában Básti Lajos, háttal
Ladányi Ferenc színészek.

barátnője varrónő volt a filmgyárban, ő
protezsált be sertepertélni, így kerültem
nyári melóra a Mafilm Katonai Stúdióba
1968 nyarán” – idézi fel Keszthelyi, aki
lótifutiként nem jutott ugyan az alkotó
folyamatok közelébe, mégis életre szóló
élmény volt számára a filmgyári diákmunka. „Odze Györgyre, Öreg Györgyre jól emlékszem, meg a Mint a madár
című produkcióra, mert azt egy hölgy
folyton így emlegette: mintamadár.”
Keszthelyi egyszer találkozott azon a
nyáron Huszárik Zoltánnal. „Megkértek,
hogy fussak el a Lumumbába (ma Róna
utca), és keressem meg valamit aláíratni. Átmentem, megtaláltam. Vasvillasze-

meket meresztett rám, és közölte, hogy
szó sem lehet róla.”
„A szomszédban működött egy animációs stúdió. Megmutatták, hogy készül egy rajzfilm, néztem, hogyan mozdulnak meg a figurák az ókori görög vázákon. Le voltam nyűgözve.”
Ebben a rajzfilmstúdióban készültek az első színes, szélesvásznú nagy
rajzfilmek, például a Macskássy Gyula
rendezte A kiskakas gyémánt félkrajcárja
(1951) és A két bors ökröcske (1955).
De kanyarodjunk vissza még az idén
száz éve született Jancsó Miklóshoz,
aki „megkapta második diplomáját, és
először lett munkakönyves iparos: me-

hetett rendezőnek a Magyar Híradó- és
Dokumentumfilmgyárba, népszerű nevén a HDF-be. Természetesen a film
ipar gyakorlati ismerete nélkül, mivel
a főiskola sok mindenre tanította, csak
nem a filmgyártásra” – írja Marx József.
„A HDF-évekről Jancsó Miklós egyébként keveset nyilatkozott. Abban a több
mint három évtizeddel ezelőtti (az idézett könyv 2000-ben jelent meg, tehát a 60as évekről van szó – a szerk.), Zsugán Istvánnal közösen kidekázott interjúban,
amely leginkább következtetni enged
erre az időszakra, szűkszavúan ennyit
mondott: »1951-ben kaptam diplomát,
s 1950-től dolgoztam az akkori Híradóés Dokumentumfilm Stúdióban, ahol
azóta majdnem negyven rövidfilmet
forgattam.«
Vajon az interjú mit is szemezgethetett volna 1965 végén Jancsó Miklós
addigi életművéből, amikor a Szegénylegényeket csak az év nyarán forgatta, s
a film bemutatója átcsúszott 1966. január 6-ára? Az ötvenes évek kötelező
feladatait aligha. Holott az szakmailag
jelentett valamit, hogy Jancsó Miklósra 1952-ben rábízták a »munkásosztály
nagy ünnepének« megörökítését. (Az
előző évi május elseje-film még anonim
volt.) A Jancsó Miklós-film, az 1952. május 1. (operatőr: Hildebrand István, vágó:
Rodriguez Endre) meghökkentő módon nagy, üres totálokkal indult, mintha
fontos lenne, hogy tudjuk, hol lesz az
ünnepség, és milyen adottságok jellemzik helyszínét.”
Jancsónak később lehetősége nyílt a
Mafilm II. telepen leforgatni első nagyjátékfilmjét is, az 1958-ban bemutatott
A harangok Rómába mentek címűt, Gábor
Miklóssal a főszerepben.
A Könyves Kálmán körúti filmgyár
fölszámolása 1994-ben kezdődött, 95-ig
még készültek filmek. Ez már a MOVI,
azaz a Magyar Mozi- és Videófilmgyár
időszaka. A MOVI-ba tagolták a Budapest Filmstúdió mellé a Magyar Filmhíradót, a Fórum Filmstúdiót, a Katonai
Stúdiót és a Reklámfilm Stúdiót is.
A sem túl sikeres, sem túl hosszú
működés után aztán a földdel tették
egyenlővé az egészet – szó szerint, hiszen a komplett épületegyüttest elbontották két hónap alatt.
Az egykori Kocsedó helyén 2002ben átadott nemzetközi buszpályaudvar
főbejáratával szemben egy emlékkövön
az évszámok (1927–1995) mellett ez olvasható: „Itt egykor filmgyár állt, a magyar kultúra egyik őrhelye.”
Melinda Rose
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FILM: ÉN VAGYOK A TE EMBERED

A VÁGY MATEMATIKÁJA
Maria Schrader édesbús tudományos-fantasztikus
romkomjában egy férfi android játssza a hódító szerepét.

Az elmúlt tíz évben találkozhattunk már
jól sikerült ember–gép románcokkal, de
közös volt ezekben a mozikban, hogy
kivétel nélkül férfiak rendezték és férfiak voltak benne a főszereplők: ilyen volt
Spike Jonze-tól A nő (Her, 2013) és Alex
Garlandtól az Ex Machina (2014). Az Én
vagyok a te embered (magyar premier:
december 30.) ennek a formulának a
női variánsa Emma Braslavsky novellájából, Maria Schrader rendezésében
és egy középkorú női főhőssel a középpontban, a vágy titokzatos tárgyát egy
android férfi jelenti. Új idők új dala ez
tehát, férfifantázia helyett női fantáziára hangszerelve: nagy közönségkedvenc
volt idén a berlini filmfesztiválon, ahol
az újonnan bevezetett, gendersemleges „legjobb főszerep-alakítás” (best
leading performance) kategóriában a
német régész főszereplőnőt megformáló Maren Eggert vihette haza a díjat.
A berlini Pergamon Múzeum munkatársa, Alma ősi sumér kőtáblák kutatója,
akit arra kér meg a főnöke, hogy vegyen
részt egy kísérletben, amelynek keretében három hétig együtt kell élnie egy
kifejezetten az ő preferenciáit figyelembe véve kifejlesztett, csúcstechnológiás
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férfi robottal. Alma a beígért jutalom
fejében vonakodva bár, de elfogadja az
ajánlatot, ekként pedig kezdetét veszi
egy klasszikus screwball comedy alaphelyzet (vö. Ez történt egy éjszaka, 1934; Párducbébi, 1938), amelyben egy össze nem
illő páros tagjai kerülnek egymás mellé:
míg Alma erős, független, szigorú nő,
aki magányában a munkájába menekül,
addig a brit akcentussal németül beszélő
android, Tom egyetlen célja, hogy intelligens algoritmusai és áramvonalas
jógateste segítségével boldoggá tegye
gazdáját.

az ősi múlt tárgyaival
foglalkozó nő és a
múlt nélküli robot
kontrasztja
Van-e a szerelemnek mennyiségi
dimenziója? Ha igen, akkor kiszámolható-e? Mennyiben segíti a vágybeteljesítést az adatbányászat és a statisztika
kombinációja? Ilyen, komikus helyzetekbe csomagolt kérdésfelvetésekkel
indul Schrader filmje, paródiáját adva

a romantikus kliséknek. A habkönnyű
kedélyeskedés ellenpontozásaként idővel
képet kapunk Alma zárkózott, neurotikus viselkedésének hátteréről is (zátonyra futott korábbi párkapcsolat, anyaság),
miközben Tom folyamatosan tanul gazdája visszajelzéseiből, és egy ponton már
terapeutává válik azzal, hogy önreflexióra sarkallja a merev, cinikus nőt.
Itt érdemes megemlíteni a 2010-es
évek egyik legfontosabb korszellemlenyomatát jelentő Toni Erdmannt (2016),
ugyanis akad közös metszet: a rezonőr
karaktere jelen esetben a műfogsoros
alteregójú apa helyett a működését állandóan optimalizáló android, illetve
itt is feltűnik a Toni Erdmann főhősnőjét
megformáló Sandra Hüller egy igen hasonló dinamikájú szerepben. „Mindennapi androidunkat add meg nekünk ma”
– ez lesz az új krédója a változásnak és az
önvizsgálatnak makacsul ellenálló főszereplőnőnek. Szép új világ?
Az Én vagyok a te embered a precíz
következetességgel végigvitt, keserédes
zsáner keretében kifejezetten filozofikus hangvételű mű, amely nemcsak a
vonzalom különös természetéről (lásd a
vágyfokozó féltékenység jelenetét), hanem az emberi létállapotról is elmereng:
elegánsan mesél az emlékek jelentőségéről az ősi múlt tárgyaival foglalkozó nő
és a múlt nélküli robot kontrasztja révén, és arra is rámutat, mennyire idegenül hat egy gép tökéletessége az emberi
esendőség és ügyetlenség fényében.
Schrader finom művű filmje tehetséggel egyensúlyoz a vágy, az emlékezés és
a humánum Bermuda-háromszögében.
Teszár Dávid

KULT

FILM: KÜLÖN FALKA

TÖRÉKENY GYÖKEREK
Számos előítéletet mozgat meg kezdetben, majd rombol
le később a nézőben Kis Hajni első nagyjátékfilmje,
a Külön falka, amelynek középpontjában
egy apa és lánya bonyolult kapcsolata áll.

A szemünk előtt alakuló, formálódó
kapcsolatot a rendező egyszerűen, sallangoktól mentesen mutatja meg. Kis
Hajni már korábbi kisfilmjeiben (Szép
alak, Last call) is igen érzékenyen közelített az alacsonyabb társadalmi stá
tuszú, a hétköznapokban szinte láthatatlan figurákhoz, s az ő sorsukon
keresztül társadalmi szempontból is
fontos témákhoz, illetve megmutatta
azt is, hogy képes a sokrétű karakterábrázolásra.
Nincs ez másképp a Külön falkában
sem, amelynek két főszerepét ráadásul amatőr színészek játsszák. A börtönből nemrég szabadult Tibort a korábbi MMA-harcos Dietz Gusztáv, a
félárva, vadóc kiskamasz Nikit pedig
Horváth Zorka alakítja, akiknek jelenléte mindvégig nagyon erős és hiteles.
Dietz Gusztáv erőszakos, kigyúrt és teletetovált figurája jól hozza a „sittes”, az
ösztönei által vezérelt kidobóemberrel
kapcsolatos összes előfeltevésünket,
akivel kapcsolatban már jó előre sejtjük, hogy következő útja szintén a börtönbe vezet. De a dacos, az iskolában
kifejezetten problémás lányáról sem
gondolunk túl sok jót, mielőtt ők ketten
végül találkoznak, és a maguk módján
megpróbálnak részesei lenni egymás
életének. A felszín alatt súlyos tragédiák
és elhallgatások lappanganak, s problé-

máik sem csupán egzisztenciális helyzetükből, hanem a személyiségükből
és a múltjukból is fakadnak.
Maga a téma egyébként nem új, hiszen ezt megelőzően is születtek már
olyan művek, amelyek apa és gyerek
viszonylatában emelték középpontba a
társadalmon kívüli létezést (vagy épp a
bűnözést), s követték nyomon kettejük
mindenfajta konvenciótól eltérő kapcsolatának alakulását: gondoljunk itt az
egyik legfontosabbra, a Peter Bogdanovich rendezte Papírholdra, amelynek
árva – és ugyancsak problémás – kiskamasz lány főszereplője a film elkészültekor mindössze tízéves volt.
Kis Hajni művét nem csupán az általa bemutatott hősök társadalmi hátterének és szubkultúrájának ábrázolása,
az arányok megfelelő alkalmazása teszi

igazán szerethetővé, hanem az a nyitottság is, amellyel a rendező választott
témájához közelít. Csak annyit mutat
meg a szereplők életéből, amennyi feltétlenül szükséges, így a történet nincs
„túlbeszélve”, képes elkerülni az érzelgősséget és a giccset akkor is, amikor
az adná magát. Különleges a zene és a
dramaturgia viszonya: egy használaton
kívüli diszkóban Scooter és egy izlandi
szintipop szám felelnek egymásra, egyszerre jelenítve meg a két főszereplő

közti különbséget, ugyanakkor erőteljes vágyukat is a kötődésre. Jó érzékkel
megválasztott ismétlődések tagolják a
filmet: a halott anya fülbevalója, az apa
példája nyomán lemásolt verekedés
vagy a majdnem tragédiába torkolló
autós jelenet.
A film angol címe Wild roots (Vad
gyökerek), amely a magyar címnél jóval
egyértelműbben jelzi azokat a múltbéli
traumákat és elhallgatásokat, amelyeknek legfontosabb szimbólumai a fák.
Itt, ezek tövében hangzik el az apa részéről az a vallomás is, ami nemcsak a
film, hanem a két főszereplő kapcsolata szempontjából is sorsdöntő. Egy
pillanatra felvillan a remény, hogy az
elromlott családi viszonyok meg javíthatók.
Gáspár S. Anna
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KORUNK HŐSE, A PALOTAPINCSI
Későbbi korok (ha lesznek ilyenek) kutatói (ha lesznek olyanok) bizonyára
kiókumlálják majd (ha lesz egyéb kutatnivalójuk azonfelül, hogy hol találnak valami
ehetőt a savas eső öntözte kénsivatagban), hogy pontosan mi történt:
a járványba gárgyult-e bele a világ, vagy a világ meggárgyulása okozta-e,
hogy kitört a járvány. Nem mintha akkor, ha lesz még
akkor, nem lenne már teljesen mindegy.

Mire ez a cikk decemberben (ha lesz
december) az olvasó (ha... ) elé kerül,
remélhetőleg már csak néhány közeli
rokon emlékszik majd rá, mit mondott
Demeter Szilárd irodalmi főfütyi (van a
beosztásának valamiféle hivatalos megnevezése is, de kit érdekel) a magyar
irodalomról, amelynek pallérozására
kinevezték: hogy a nyolcvan százaléka
neki nem tetszik, tehát kikukázná, továbbá a színházról, hogy gyűlöli. Vagy
valami ilyesmit, de tényleg, kit érdekel,
azt mondja, amit a gazdái parancsoltak
neki. Felemlíteni pusztán két okból érdemes: az első ok az, hogy a kinevezése
okán közszereplőnek tekintendő, bármilyen kínos legyen is ez; a másik pedig
az, hogy azért mégiscsak van ebben valami ijesztően viszolyogtató.
Még csak nem is Demeter Szilárd a
legviszolyogtatóbb, ő a maga módján
kifejezetten cuki, egy pekingi palotapincsi cukiságszintjén, bár a pekingi palotapincsik állítólag kiváló őrző-védők voltak, igaz, csak bokától lefelé, de elég az,
egy bokán harapott betörőnek nyilván
megfordul a fejében a pályaelhagyás,
vagy legalábbis az aznapra beütemezett
betörés elhalasztása, mert mire a pincsi
felrúgásának gondolata megformálódik a fejében, addigra az aznapi betörésnek lőttek. Ráadásul felrúgni sem
biztos, hogy lehetett a rettenthetetlen
őrző-védőt, mert, szintén állítólag, a palotapincsik csapatostul őrző-védtek, ha
felrúgtál egyet, maradt még egy rahed
li, míg el nem ment a betörő kedve a
betöréstől, és meg nem fogadta, hogy jó
útra tér, elmegy például irodalmimúzeum-igazgatónak, az szép pálya, és a jatt
is szépen csurran-cseppen, megéri érte
hülyét csinálnia magából a palotapincsinek. A pincsi rettenthetetlensége tehát a létszámában rejtőzött, és ugyanezt
mondhatja el magáról Demeter Szilárd
is, akinek a fajtájából zsákszámra akad
minden aluljáróban este tíz után, aluljá-

2021. DECEMBER – 2022. JANUÁR

rótlan vidéki környezetben pedig leginkább a kocsma mögött, ott szedi össze,
négykézláb, a beszólásai okán kivert
fogait, és csak kijózanodva, ha kijózanodik valaha, veszi észre, hogy kavicsot
és kecskebogyót gyűjtött be – bár DSZ
nyilván egyedül érzi magát fent, a közszereplés jeges csúcsain.

az elmebaj suttyomban
államformává
nőtte ki magát
Nem, az ijesztően viszolyogtató az,
hogy DSZ mennyire beleillik a korképbe. Nem csak a mi hazánkban, hanem
világszerte, bár nekünk nyilván a mi
hazánk fáj, ahol szép lassan mindenki
megőrül, és nem is biztos, hogy a járvány miatt, lehet, hogy az csak kihozta
belőlünk, de elég, ha csak az október–
novemberi eseményekre gondolunk, az
Elk*rtukra, és kivált a köréje rittyentett
cirkuszra, vagy Mészáros Lőrincexné
verseire, vagy a Városháza eladásáról
szóló kacsára és a többire: látni fogjuk,
hogy az elmebaj suttyomban államformává nőtte ki magát. Egy vesztét érző
rezsim vagdalkozik vaktában, mintha
már maguk is elhinnék, hogy egy szép
napon végük szakadhat, és átálltak ellenintézkedő üzemmódba. Mentik ki
az állami vagyont, alapítványi és magánszámlákra, ami érthető; hajmeresztő
mértékben fegyverzik fel az ilyen-olyan
milíciákat, gondolva a választás esetleges kimenetelére, ami pláne érthető:
de, mint mindennek, ami érthető, azaz
racionális, a kimenetele bizonytalan.
A jogi praktikákra jogi praktikák felelhetnek, és a vagyonátmentésnek annyi;
a fegyverek nem biztos, hogy arrafelé
sülnek el, amerre a megvásárlójuk szeretné, lásd Ceaușescu végkimenetelét.
Valahogy úgy van vele ez a rezsim,

mint minden tisztességes uszodai fuldokló: ahelyett, hogy megpróbálna
felfeküdni a vízre és kivárni, míg az
úszómester odaér, kapálódzik és visítozik, innen eredhet DSZ hadra fogása
is, ilyen vérpincsit nem szabadítanak
egy országra csak úgy, mert megtehetik,
egy ilyen pincsinek funkciója van, nevezetesen az, hogy bebizonyítsák vele,
mindent lehet, és ami lehet, az lesz is.
Hogy gondolni sem érdemes választás útján kiérdemelt rendszerváltásra,
a ráció ideje lejárt, tessék csak körbenézni a világon, mindenütt ez folyik,
a belarusz–lengyel határtól kezdve a
Közel-Keleten át Szudánig és Etiópiáig,
illetve az oltásellenes tüntetésekig és
az összeesküvés-elméletekig, mindenütt ez folyik, az ész trónfosztása vis�szatér, rettenthetetlen hülyék kora köszöntött be, az irodalomtól és színháztól
viszolygó kulturális főfütyi rikoltozása
csak egy a sorban, igaz, eddig az volt a
legmeredekebb – de mire ezek a sorok
megjelennek, már nyilván azt is sikerült
überelni. A ráció megbukott, a liberális
kapitalizmus, minden rendszerek ha
nem is legszerethetőbbike, de legnormálisabbika, betöltötte történelmi hivatását, jelen pillanatban önnön holttestéből lakmározik, fanyar arckifejezéssel,
ahogy dukál.
Mi pedig, polgár-, azaz ágyútöltelék-társaim, egyet tehetünk, illetve kettőt: kiállhatunk a placcra hülyeségeket
ordibálni, hátha kineveznek érte valaminek; vagy megpróbáljuk megőrizni
a józan eszünket, ha másért nem, hát
azért, hogy legalább az megmaradjon,
és ennek hála, legalább értsük, hogy
mire megy rá az életünk.
Illetve egy harmadikat is tehetünk:
jövő tavasszal elmehetünk szavazni,
hátha még menthető, ami menthető.
Aztán lesz, ami lesz, majd nézhetünk
nagyokat, ha lesz még mit, ha lesz még
mivel.
Kovács Kristóf

Fotó: Nyári Pál
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Bakondi Jázmin, Baranyi Csaba,
Deák Fruzsina, Tari Teri,
Szajkó Nándor

9 LIT

ÚJ JÁTSZÓHELLYEL BŐVÜLT A KARAVÁN SZÍNHÁZ

NEM CSAK MESE
A roma hagyományok és mellette fontos, aktuális témák – mint a magány,
a kiközösítés és az online zaklatás – is megjelennek a nemrégiben
a Kinizsi utca és az Üllői út sarkán új játszóhellyel bővült Karaván
Színház ifjúsági, illetve gyerekeknek szánt régi-új előadásaiban.
A decemberben is látható interaktív
zenés bábjáték, a Tóth Géza rendezte
Banyamesék középpontjában az ismert
székely, illetve orosz mesevilágból merítő történeteket átszövő roma folklór
áll, amelyet a színészek (Bakondi Jázmin, Baranyi Csaba, Gábor Anita és
Nyári Pál) ezúttal nem paraván segítségével, hanem a nézők előtt, időnként
a bevonásukkal adnak elő a játszóhely
közepén elhelyezett asztalon. A jó ritmusú, humoros és nem utolsósorban a
felnőttek számára is élvezetes előadás
azonban nem is az egyes mesék, sokkal
inkább a szövegmondás, a szóhasználat
és a hanglejtés jellegzetességei, valamint
a darabot végigkísérő (Szajkó Nándor és
Baranyi Zoltán által játszott) autentikus
élőzene miatt lesz igazán különleges.
Amely egyúttal arra is alkalmas, hogy
a darabban megjelenő problémákat –
a pletykálkodó asszony valóban verést
érdemel-e, szabad-e a gyanútlan kérőt
megvezetni, mit jelent a hétköznapi értelemben vett másság – a legkisebbekkel
később kibeszéljük.
A fesztiválokon szereplő és iskolákban is rendszeresen előadott osztálytermi kamaradarab, az I’m Online fókuszában a cyberbullying, vagy ismertebb

túl sok a kibeszéletlen
trauma
nevén az online zaklatás áll. Főszereplője a tizenöt éves roma kamaszlány,
a Fenyvesi Krisztina alakította Pálma,
aki új iskolába kerül, és családja is épp
széthullóban. Apja egy németországi
autógyárban, édesanyja pedig vidéken
dolgozik, így csak hétvégenként találkoznak. Származásáról a szüleivel soha
nem beszéltek, túl sok a kibeszéletlen
trauma körülötte. S miközben abban reménykedik, hogy új társai lassanként elfogadják, azok nemcsak az iskolában, de
az interneten is egyre durvábban kezdik zaklatni, amivel, úgy érzi, képtelen
egyedül megbirkózni.
Hogyan és főleg miért válik egy tizenéves kamasz saját osztálytársai áldozatává? S lehet-e vajon az elkövető maga
is áldozat? A szintén Tóth Géza rendezte
előadás elsősorban ezeket a kérdéseket
boncolgatja, miközben igyekszik megmutatni az – internetes, iskolai és szexuális – zaklatás rendkívül összetett folyamatát is, valamint a jelenség jellemző
figuráit. És azt a pillanatot, amikor az
egyre fokozódó elszigeteltségben végül

a valóságérzékelés is eltompul, s mindent áthat a virtualitás.
A színpadi látvány is ehhez a kiüresedettséghez igazodik. A Karaván Szobaszínház játékterén csupán néhány szék,
illetve pad jelzi a tantermet. Fontosabb
szerep jut ugyanis annak a nagyméretű
kivetítőnek, amelyen a telefon, videó- és
csethívások ideje alatt nemcsak a Nyári Oszkár alakította, folyamatosan távol
lévő apa és a többi diák által melegnek
hitt barát, Jenci videóképe, hanem az
ismeretlen nicknevekhez tartozó, súlyosan bántó Messenger-üzenetek és
emojik is megjelennek. Ezek láthatók a
színészek (Gábor Anita, Bakondi Jázmin,
Fenyvesi Krisztina, Horváth Krisztián és
Kós Mátyás) pólóin is, ahol egyszerre
szimbolizálják a valahová tartozás kétségbeesett vágyát s ezzel egyidejűleg a
rejtőzködést.
„Ha láthatatlan maradsz, egy idő
után leszállnak rólad“ – mondja egy
helyütt a szintén áldozattá váló, Jencit
alakító Horváth Krisztián. Ez a mondat
– a zaklatás megoldatlanságához és a
másság megítéléséhez kapcsolódóan –
a darab egyik fontos dilemmája. Úgy is,
hogy tudjuk, a végén nem kerülhető el a
fájdalmas szembesülés.
Gáspár S. Anna
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BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK A FERENCVÁROSBÓL

A SPESSARTI FOGADÓ
A Ferencváros határán, a külvároshoz közel, az Üllői út 132. alatt működött a
szocialista korszak egyik emblematikus vendéglátóhelye, a Tengerszem étterem,
amely az 1970-es évektől kezdve alvilági találkozóhellyé vált.
A közvetlen közelében történt a Cinóber gúnynevű bűnöző kivégzése is.

Az alvilági körökben informális hatalmat szerzett, jellegzetes figura valódi
neve Domák Ferenc volt, a vörös haja
miatt ragadt rá a Cinóber név. A késő
Kádár-korszakban költözött át a Józsefvárosból a Tengerszemmel sréhen
szembe, az Üllői út ferencvárosi oldalára. A vadkapitalista Magyarországon a
90-es évek derekán már olajvállalkozóként tevékenykedett; alighanem ez magyarázza, miért lőtték főbe a saját lakása
előtti parkolóban.
Helybeli vagányok és orgazdák szerint a rendszerváltáskor azért szüntették
meg a Tengerszemet, mert a rendőrség
bűntanyaként tartotta számon: azt felté-
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éjfél elmúltával
megindultak „újítani”
telezték, hogy minden bűn innen indul
ki, mivel az éjszakába belemenő fiatalok,
azaz a zsebesektől a szenes trógerekig
mindenki itt találkozott. A bárban minden éjjel 1 óráig tánc, vasárnaponként
pedig délután hattól táncos-zenés műsor volt. A zongoristából és dobosból álló
Sthymmel–Selley művészduó játszott,
mellettük Gyimesi Éva énekelt; táncdalokat és bárzenét adtak elő. A hakni
zenészek egy-egy éjszaka pár ezer forin-

tot kerestek. A fenti szinten volt a bár és
az élő zene, az alsó részen az étterem.
Minden este 9 órakor kezdődött a gyülekezés. Éjfélig összevárták egymást a
vagányok itt Dél-Pesten, míg a 3-as számú széntelepen dolgozó trógerekig bezárólag mindenki meg nem jelent. Éjfél
elmúltával megindultak „újítani” (ami
bűncselekmények elkövetését jelentette
a szocialista kori tolvajnyelvben), majd
hajnalban újra összefutottak más éjszakai szórakozóhelyeken, például a Búsuló
juhászban, ahol hajnali ötig folytatódott
az este. Onnan a kora reggeli órákban
nyitó egységekbe mentek át, például a
Zöld majomba.

FRANZSTADT NOIR

A képek forrása: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

A Tengerszem előtti betonozott,
zölddel szegélyezett útra hívták ki egymást a vendégek „szólózni” (szigorúan
két egyén közötti, fair play feltételek
melletti harc). „Pöki” emlékei szerint két
alkalommal rokona is kiállt verekedni
az unokabátyja megvédése érdekében.
A fizikai agresszió alapját általában nem
üzleti vagy pénzbeli vita adta, hanem
szimbolikus konfliktus.
Sok esetben érzékeltek itt cigányellenességet a helyi roma vagányok. Ezt

részben a jólöltözöttségük és a lehengerlő stílusuk váltotta ki Pöki szerint,
ez idegesítette a kevesebb pénzzel,
nem olyan szép ruhákban járó „prosztó csávókat”, amely kifejezést a „bunkó”
gádzsókra használja szinonimaként
Pöki.
A szenes trógerektől a nagyvonalú
maffiózókig a teljes alvilágot magába
foglaló vendégkör és a hírhedt verekedések miatt keresztelték el a korszakban „spessarti fogadónak” a Tengerszemet Wilhelm Hauff regénye, A spessarti
fogadó, pontosabban az 1957-ben az
NDK-ban ebből készült film nyomán.
Az áthatolhatatlan erdei utak találko-

zásánál álló hírhedt fogadóban éjszakáról éjszakára újabb vendégek szálltak
meg és távoztak – vagy éppen ért véget
örökre az útjuk –, a Tengerszemben
pedig kedvező fogadtatásra leltek az
izgalmas kerettörténetbe ágyazott kísértethistóriák és fantasztikus mesék.
A rendszerváltás után nem pusztán
a vendéglő bezárása jelentett traumát
a fővárosi alvilág számára, hanem Domák saját lakása előtt történt kivégzése
is. A nyomozati anyagok szerint Cinó-

ber 1996. december 18-án, este hét óra
tájban élettársával, Németh Józsefnével
a József Attila-lakótelep szélén, az Üllői
út 189. szám alatti lakásában tartózkodott. Az élettárs szerint egy hívást követően Cinóber felöltözött, majd a ház
előtt parkoló, hamis papírokkal vásárolt
Mercedes típusú gépkocsijához rohant.
A tanúk a járó motorú autó mellett
találtak rá. Feltehetően a csomagtartóban pakolt, amikor az ismeretlen elkövető két lövést adott le rá. A szemle során a gépkocsi bal hátsó kereke mellett,
valamint a holttest bal válla mellett az
aszfalton egy-egy, frissnek tűnő köpést
találtak. Vajon így hozta az elkövető az

áldozat közvetlen környezetének tudomására, hogy Cinóbert meg is akarták alázni a kivégzésen túl?
A széles körű és több alkalommal
végzett adatgyűjtés, tanúkutatás során
megállapították, hogy Domák valutaváltással, lányok futtatásával, valamint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott, és maga is fogyasztó volt. Néhány
évvel korábban videotékát üzemeltetett
abban a lakóépületben, melyben élt, és
az éjszakába nyúló nyitva tartási idő, a
bérleti díj nem fizetése miatt gyakran
került összeütközésbe a lakótársakkal.
Széles bűnözői kapcsolatrendszerű,
erőszakos embernek ismerték, akit több
alkalommal kerestek lakásán ismeretlenek, volt, hogy veréssel fenyegetve.
A helyi vagányoktól úgy tudni, az emberölést megelőzően másfél-két évvel
ismeretlenek a szomszédok által nem
ismert okból úgy bántalmazták Cinóbert, hogy huzamosabb ideig kórházi
kezelésre szorult, és sokáig nyakmerevítőt hordott.
A BRFK végül 1997 szeptemberében
megszüntette a nyomozást, mivel az
adatok alapján nem volt megállapítható
az elkövető kiléte, és az eljárás folytatásától sem vártak további eredményeket.
Bezsényi Tamás

LAKOSSÁGI ÖSSZEÍRÓI ÁLLÁS
BUDAPEST IX. KERÜLETÉBEN
Kijelölt háztartások és magánszemélyek felkeresésére alapinformatikai
ismeretekkel rendelkező munkatársakat keresünk, akiknek a
feladata kérdőív felvétele és rögzítése tableten.
Amit kínálunk: kötetlen munkaidő, költségtámogatás. Teljesítményhez igazodó
bérezés, meghatározott teljesítmény elérése esetén többletjuttatás.
Jelentkezés a hr@statek.hu e-mail-címen.
Tel.: 06 30 631-5025
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BRAVÚROS NŐI KÉZIS GYŐZELMEK A BL-BEN

ÖSSZEKAPASZKODVA
Lapzártánkkor félidejénél tartott a női kézilabda Bajnokok Ligája 2021–22-es
évadának csoportköre. Az A jelű nyolcasban szereplő Ferencváros remekül
teljesített a sorozat első felében, és veretlenül vezette a csoportot.
dett: váltott vezetés után, döntetlennél az
utolsó támadás a zöld-fehéreké volt, de
a labda a kapufáról kifelé pattant, és így
bosszúsan utaztak haza Márton Grétáék.
A Podravka ellen amolyan kötelező győzelmet vártak a szurkolók a lányoktól, és
bár az első félidőben rendre a horvátok
álltak jobban, a térfélcserét követően
nem volt kérdés, melyik együttesé lesz a
két pont, hattal nyert az FTC.

a dán Esbjerget és két, egykor szebb napokat látott délszláv együttest, a horvát
Podravka Koprovnicát és a montenegrói
Buducsnosztot.
Különösen annak tudatában, hogy
két kulcsemberét, a válogatott irányítókat, Kovacsics Anikót és Szucsánszki
Zitát sérülés miatt nélkülöznie kellett,
sokan nem fogadtak volna arra, hogy fél
időben a csoportja élén áll majd a Fradi,
méghozzá veretlenül.
A dortmundi rajt felemásra sikere-

Újabb egy hét elteltével a Don menti
Rosztovban lépett pályára a Ferencváros.
Az orosz gárdát 2012-ben, még a KEKben tudta megverni a csapatunk, azóta
nem termett babér a zöld-fehéreknek
a párharcok során. Ráadásul most a két
állandó hiányzó mellett Tóth Nikolett,
Hársfalvi Júlia és Szöllősi-Zácsik Szandra
sem tarthatott a Fradival. A magyar bajnok azonban megfogta a nagy nevekből
álló ellenfelet, és a 36. percben 14-8-ra
vezetett. Érthetően egyre fogyott az erő,

Fotó: Illyés Tibor (MTI)

Itana Grbic, az FTC és Andrea Klikovac, a CSM Bucureşti játékosa

A július 2-i sorsoláson ismét két részre osztották a Bajnokok Ligájában részt
vevő tizenhat csapatot. A nőknél a Ferencváros megkapta riválisnak a 2021ben döntős francia Brest Bretagne-t, a
2019-ben döntős, az idén a későbbi győztes Kristiansand által búcsúztatott orosz
Rosztov-Dont, a 2016-ban BL-t nyert
román CSM Bucureşti-et, a friss német
bajnok Borussia Dortmundot, valamint
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és a hajrában már a hazaiak előnyét mutatta az eredményjelző. A végén viszont
feltámadt poraiból a Ferencváros, a
parádésan védő Bíró Blanka pedig hárított egy ziccert, így megtörtént a csoda:
győzött a Fradi Rosztov-na-Donuban.
Ahogy Elek Gábor vezetőedző fogalmazott, a siker titka az lehetett, hogy „borzasztóan összekapaszkodott a csapat”.
A Final Fourhoz vezető úton a hazai
mérkőzéseket lehetőleg meg kell nyerni
– ezzel mindenki egyetértett. Az Érdre
érkező Esbjerg soraiban ott volt az idei
BL-győztes, a fináléban tizenkét gólt
szerző, a négyes döntő legértékesebb
játékosának választott Henny Reistad.
Ezúttal tízig jutott, éppúgy, mint nálunk
Angela Malestein. Hol az egyik, hol a
másik együttes vezetett, a 60. percben
mindkettő támadhatott a győzelemért,
de maradt a döntetlen, és a közönség állva ünnepelte a csapatot.
Egy héttel később az öt olimpiai
bajnokkal felálló Brest látogatott az Érd
Arénába. A franciák elvesztették addigi
két idegenbeli meccsüket, így nagyon
akartak nyerni – de ismét pórul jártak.
Mint a legtöbb BL-találkozónkon, ezúttal is felváltva voltak előnyben a felek, és
nagy örömünkre védekezésben néhányszor pályára lépett a sérüléséből felépült
Szucsánszki is. Az 53. percben hárommal
ment az FTC, és bár ezt követően már
nem talált a kapuba, rendkívüli izgalmak
közepette egygólos győzelmet aratott.
Az akarat, sőt, mondjuk ki: a Fradi-szív
újabb diadalra vezette a zöld-fehéreket.
A tízes évek első felében kétszeres
BL-győztes Buducsnoszt pont nélkül,
sereghajtóként fogadta a Ferencvárost.
A podgoricaiak alaposan feladták a leckét
a zöld-fehéreknek, akik a meccs utolsó
negyedórájában tíz gólt lőve végül nég�gyel nyertek Montenegró fővárosában.
A sorozatban 2016-ban diadalmaskodó
CSM Bucureşti ellen végig a Fradi vezetett, többször négy-öt góllal, ám a végén
a románok egyenlítettek. Aztán jött Itana
Grbic, és a mérkőzés legjobbja öt másodperccel a dudaszó előtt megszerezte
a két pontot érő találatot.
Margay Sándor

FRADIKA

Fotó: Szigetváry Zsolt (MTI)

Labdarúgó Európa-liga, Ferencvárosi TC–Celtic Glasgow

legalább valami értékelhetőt mutatnia a
csapatnak. Tét nélkül jól szoktunk menni, ez most is így volt: San Marino ellen
4-0 itthon, majd Varsóban a botrányok
miatt bezárt vendégszektorral, de így is
közel 60 ezer néző előtt meglepetésre nyertünk. Az eredmény a mi szempontunkból nem osztott, nem szorzott,
a lengyelek viszont pórul jártak azzal,
hogy a fél csapatot pihentették. A mérkőzés szikrázóan kemény, sőt, helyenként meglehetősen durva volt, rengeteg
szándékos és sunyi, stoplival lábfejre taposós játékot hozott. Nem biztos, hogy
a fiúk együtt itták meg azt a bizonyos
bort meccs után. Mintha nem is a „baráti” lengyelekkel, hanem valamelyik nagyon utált szomszédunkkal játszottunk
volna.

CSAK ITTHON NINCS ELLENFELE A FRADINAK

STÖGER MEGÚSZTA?
Felemásra sikeredett az ősz, az európai
kupákból kizúgott, a bajnokságban élre állt a
Fradi, így akad bennünk némi hiányérzet.

Legutóbb a Stöger edző alatt imbolygó
kispadról elmélkedtünk. Nos, úgy tűnik,
kijelenthető, hogy bár meglepő módon
a hivatalos Fradi-média sem kerülte az
edző témáját – nem nagyon tehettek
mást, hiszen a füttyszó és a kritika világos és tömeges volt –, váltás mégsem
lesz. Amúgy sem szokták ezt elkapkodni. A „hivatalos” magyarázat szerint végül is minden csodálatos: az Európa-ligában két BL-szintű – értsd, jóval erősebb – csapat (Betis és Leverkusen) van,
sajnos a Celtic ellen hazai pályán sem
sikerült megismételni, ami Rebrovval
ment. Nem sikerült győzni. A negyedik
meccs is elment, így biztossá vált: a hátralevő két El-meccs eredményétől függetlenül sem lesz tavaszi folytatás, még a
harmadik számú európai sorozatban, a
Konferencia Ligában sem. „Auf Wiedersehen!” – zúgott a lelátó. Átmenetileg.

Maradt a bajnokság, ahol a Kisvárda
ellen kellett nyernie a Stöger-csapatnak
ahhoz, hogy a tabellán végre az élre álljunk. Ez végül simán sikerült idegenben,
bár a meccs képe alapján nem jött ros�szul, hogy a Kisvárda az 57. perctől – ekkor 1-0-ra vezetett a Fradi – emberhátrányban játszott. Nagyokat hümmögve
vettük tudomásul, hogy a NER által menedzselt házibajnokságban, a tao-rendszer 11. évében a Kisvárda kezdőjében
kettő, a Fradiéban egy magyar játékos
lépett pályára a magyar bajnoki elsőségért... és hát mit keres egy Kisvárda az
első osztályban?
Válogatottszünet követte a „nagy
rangadót”. Az már korábban eldőlt,
hogy 1986 után most sem lesz ott Magyarország a Katarban rendezett világbajnokságon; a kérdés csak az volt,
hogy a hátralévő két meccsen sikerül-e

kérdéseket
feszegetnénk azért
A világbajnoki selejtezők ezzel zárultak, a lengyelek így is pótselejteznek, nekünk meg maradt a szokásosnak nevezhető negyedik hely a csoportban, az angolok, a lengyelek és az albánok mögött.
Nincs változás, Orbán és a Fidesz alatt a
tao csapatsport-támogatások közel ezer
milliárd forintba kerültek, ebből a labdarúgásba majdnem 360 milliárd forint
folyt. Felfoghatatlan összeg.
Ilyenkor jöhetnének a statisztikák,
elemzések, de ettől megkíméljük az olvasókat. Ám kérdéseket feszegetnénk
azért. Vajon kinek jó az, hogy a magyar
bajnokságban játszik a legtöbb külföldi a
régióban? Mit tud felmutatni az évtizede
agyonpénzelt hazai „szakma”, ha ugyanott tartunk, mint „Gyurcsány alatt”, és
néhány kivételtől eltekintve nincsenek
fiatal magyar tehetségek se itthon, se
külföldön?
Megy tovább a bajnokság, sok időnk
nincs gondolkodni ezeken a kérdéseken. A Videoton – legújabb nevén: Mol
Fehérvár FC – elleni, lapzártánkkor
rendezett NER-toprangadó sok hibával
tarkított, de könnyed győzelmet és alig
félházat hozott. Alighanem kijelenthető: itthon nincs ellenfele a Fradinak.
A következő hetekben jó eséllyel megszilárdul az a kispad Stöger alatt, még
ha a szurkolók megszeretni nem fogják
is őt, és azért az is látszik: nem Stöger
edző alatt lesz egy-kettőnél több magyar
a kezdőben, ha ez így megy tovább. Még
ha ezt ígérték, tervezték is. Mire ment el
az a sok százmilliárd forint?
„Bakócz Tamás”
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HA KARÁCSONY, AKKOR TOKAJI
Legalábbis van egy ilyen népszokásféle, ami a (bor)kultúra hiányosságaiból
fakad, mint az év végi egyszeri pezsgőzés. Mind aszút, mind pezsgőt egész
évben kéne fogyasztani, nem nyakalni,
de használni, mint a verseskönyveket,
rendszeresen elővenni és színt és szépséget adni velük a mai napnak, ami
mindig a legfontosabb. A pezsgő ajánlott reggel éhgyomorra egy pohárral; itt
van mindjárt a Kreinbacher Brut Classic
Magnum 2016, amely aranyérmet nyert
a pezsgő-világbajnokságon. A sok középszerű magyar pezsgő között ez egy
világszínvonalú champagne-i, azaz tradicionálisan, palackban erjesztett-érlelt
pezsgő, mondjuk, több mint 20 rugó
egy magnum palack, tehát nem egy
főzőbor. Tokajit is rendszeresen kéne
fogyasztani egy ételsor után vagy beszélgetőborként; ha az aszút drágálljuk,
akkor édes szamorodnit vagy késői szüretet, a szédítő Tokaj-íz és aroma ezekben is benne van.
Ezúttal a Mad Wine borait és Pallagi Ferenc Tokaji keserű című könyvét
ajánljuk. A Mad Wine végre modern és
merész módon nyúl a tokajihoz, és azon
kevesek közé tartozik, akik pénzügyileg
is képesek sikereket produkálni. Mert
tetszik-e tudni, hogy Tokaj-Hegyalján,
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e mitikus borvidéken alig van olyan
pincészet, amely ne lenne veszteséges?
A komolyabb hasznot hozók is inkább a
kisebb műhelyek, a zöm szépen termeli
a veszteségeket, harminc évvel a rendszerváltás után.

szédületes
műveltséganyagot
görgetve elemzi,
miért nem sikerült
még Tokaj sem
Mert Tokaj a részsikerek, a borkép
megváltozása, úgy két tucat kisebb-nagyobb borászat hatalmas munkája, világszínvonalú borai és sikerei ellenére
egészében bukta, barátaim az úrban.
Még ebből az egyetlen világszerte ismert magyar brandből sem sikerült sikertörténetet faragni nemzedéknyi idő
alatt, miközben Ausztriától Chilén át
Új-Zélandig föltört egy csomó, azelőtt
jóformán ismeretlen borország. Hogy
miért? Hát Tokaj is az egész része, az ország egészének történetét is csak az látja
sikertörténetnek, aki nem ismeri, aki el-

A képek forrása: Mad Wine Borászat

GASZTRO

hiszi, amit a tévében lát, vagy aki beállt
abba a hűbéres hierarchiába földesúrnak, jobbágynak, netán udvari bolondnak, az út szélén integető szegény szexipari munkásnak, ami a NER. A féltucatnyi modern (főleg külföldi tulajdonú)
gyönyörű borvár és a tehetséges kisebb
műhely mellett a nemesi arisztokráciát
és az előző pártállam párttitkárait felváltó NER-elit (oximoron) feudális, nepotista, a régi romantikus agyrémeket és
tudatos hazugságokat mitikus küvévé
keverő, korrupció jegyeit mutató működést produkál.
De nézzük meg a 2017-es késői szüretelésű Mád-palackokat, melyek 6490
forintért szerezhetők be, ami nem vészes ár a világ legjobb édes borától –
legalábbis ezt a címet nyerte el az IWSC
világversenyen.
Világos aranyszínű ital, mesés botritiszes illat kering föl a pohárból, az
aszús szemekből fakadó illat, kis almáspitével és pézsmás felhanggal, ami Tokaj
szexepilje és lényege, elevenen csillanó

sav (6.7 g/l) ásványos adstringenciával,
szépen csendül az egész cucc, és abszolúte könnyed, jó balanszú itóka.
A félrecsúszás okairól szól tehát Pallagi Ferenc nyugalmazott újságíró, szerkesztő és végzett borász könyve, amely
szédületes műveltséganyagot görgetve
elemzi, miért nem sikerült még Tokaj sem. Ez az első kritikai tokajológia:
olyan Tokaj-könyv, amely nem pusztán történeti-leíró jellegű dolgozat, illetve múltba révedő, szakrális rinyálás
és koholt tradíciók fölötti mélymagyar
mászolygás, hanem szociológiai vénával elemzi a sikertelenség évszázados
okait. Az uralkodó paradigma ehelyett
az érzelgős, giccses múltba révedés,
a tokajinak, a világ legjobb borának a
nemzet szinonimájaként való szipogós
és vallásos magasztalása, királyok bora,
borok királya, a borkészítés érzelmi és
identitásalapú tevékenység, nem a haszonszerzés a célja, nem piaci, hanem
szakrális izé, aminek nem kell profitot
hoznia. Ez egy mélyen gyökerező mély-

Alapfokú, illetve haladó

ejtőernyősés könnyűbúvártanfolyamokat szervez a IX. kerületi Ejtőernyős Klub,
ahová szeretettel várják
a fiatal és idősebb érdeklődőket!
Kerületi lakosoknak 10% kedvezmény!
Jelentkezni a buvartanszek@gmail.com,
illetve a 06 20 9663 793 telefonszámon lehet.

További információ:
www.blueskies.hu
www.buvartanszek.hu
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magyar borászattitűd, bármilyen hihetetlen.
A 2013-as Szamorodni 9990 forint,
rendkívül komplex, nagy térmélységű,
friss, citrusos gyümölcsbomba barackkal és intenzív aszús illatokkal-ízekkel, 7
g/l sav, 180 g/l cukor, tökéletes karácsonyi bor.
Az álmokban, a múltban és a hazugságokban élő vagy a jelenben a húsosfazékból jókat kanalazó, esetleg egy kis
hűtlen kezeléstől és ingatlanmutyitól
sem visszariadó borászoktól, befektetőktől és járadékvadászoktól, illetve a
regnáló abszolutizmus funkcionáriusaitól Pallagi meg is kapja a magáét. Ám
máris kerekedett a könyvről egy spontán összejövetel is, amin több mint száz
elkeseredett boremberből dőlt a panasz
és a kritika három és fél órán át. Van tehát a borkészítőknek egy jelentős részhalmaza, amely egyetért a kritikával, és
a fennálló kváziellenzékeként másképp
szeretné működtetni Tokajt.
Tompa Imre
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GASZTRO

ULAN-BATOR NEIN HONGKONG!
Az utóbbi időben tősgyökeres franzstadtiak véleményét kértük ki, mondják
el ők, hová járnak szívesen ebédelni,
vacsorázni. Hátha horgunkra akad valami jó hely, amiről írhatunk. Többen
említették a ferencvárosi vasútállomás
mellett működő vendéglőt. Fék utca 9.,
a címet nem olyan nehéz megtalálni,
majdnem szemben a Málenkij Robot
Emlékhellyel (a kiállításnak otthont adó
épület egykor a Magyar Államvasutak
légoltalmi óvóhelye és vezetési pontja
volt).

meg a szemünk előtt. Piros kockás viaszosvászon terítők az asztalokon, vizeskancsó, váza (igazi) virággal, iskolai székek. A sorban állók a környéken dolgozó
emberek: vasutasok, rendőrök, melósok,
autókereskedők és a többi. Vannak helyek, amelyek abból élnek, hogy a retró
életérzést hozzák, ilyen például Budán a
legendás Bambi vagy Erzsébetvárosban
a Piroska vendéglő (Antal Imre egykori törzshelye, újra felszálló ágban van,
kiváló a borjúláb). Ez a menza azonban
nem direkt retró, ez csak „úgy maradt”.

Már a vendéglő nevével bajban vagyunk, a bejárat fölé ugyanis az van kiírva: „Catering Elamen”. Valami frappánsabb elnevezést biztosan lehetett volna
találni, ami játszik a vasúti környezettel.
Például: „Az éhes bakterhoz” vagy „Szigorúan ellenőrzött pörköltek”, esetleg:
„Resti Kornél”. A cég honlapján ezt olvassuk: „Az Elamen Kereskedelmi és
Vendéglátó Zrt. fő tevékenysége a vendéglátás egyik speciális ágazata – a társadalmi étkeztetés, ezen belül a munkahelyi vendéglátás, valamint a gyermek-,
diák- és időskorú lakosság ellátása.” Magyarul, nem is vendéglő ez, hanem valóságos menza. Amikor belépünk, gyerekkorunk, a hetvenes-nyolcvanas évek
közétkeztetésének díszletei elevenednek

az évek jöttekmentek, itt viszont
megállt az idő

Fotó: Déri Miklós
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Az évek jöttek-mentek, itt viszont megállt az idő. Tálcás rendszer, a sor végén
fizetünk. Az üvegpult mögött „menzás
nénik” mérik az ételt, éppen úgy, mint
egykor a szentesi Hámán Kató Általános
Iskola menzáján, ahol nyolc évig közétkeztem. Emlékek tolulnak fel bennem:
finom- és betonfőzelékek, körmösök,
feltétek és egy lenyelt úttörősíp…
De lássuk az aktuális menüt: elsőként a Palócleves. (És nem palócleves,
mert nem a palócokhoz van köze, ha-

nem csak egy palóchoz, történetesen a
Nagy Palóchoz, Mikszáth Kálmánhoz,
az ő tiszteletére kreálta e klasszikus fogást Gundel János úr ürülapockából, kaporból, zöldbabból és a többi alkatrészből.) Sertéspörkölt, rakott kelkáposzta,
lecsós csirkemáj, óvári csirkemell, barbecue sült oldalas, mustáros sertéstarja,
gyrostál csirkéből, rántott sertésborda,
rántott csirkemell, rántott gombafejek.
Az árak természetesen jóval szerényebbek a vendéglői áraknál. A Palócleves például 520 forintba kerül. Ehető,
bár egy kicsit híg, és természetesen nem
sok köze van a gundeli remekműhöz:
zöldbableves sertéshússal, jó sok lével.
Aztán itt van a rakott kelkáposzta, amely
1200 forintért kapható. Tulajdonképpen nem is rossz, teljesen rendben van,
ha kicsit esztétikusabban tálalnák, még
egy rendes vendéglőben is elmenne.
(Már ha árulnának manapság rakott káposztákat rendes vendéglőkben. Már ha
lennének rendes vendéglők manapság.)
Az egyik legdrágább étel a kínálatban a
mustáros tarja, 1350 forint (+ köret). Petrezselymes burgonyával kérjük, és meg
kell mondjam, kifejezetten ízletes (már
ha eltekintünk a menzás tálalási stílustól). Nagyanyám „kivert hús” című ételét
idézi. Az uborkasaláta elbírt volna még
némi ecetet és fokhagymát. A műanyag
dobozba csomagolt túrós-gyümölcsös
palacsinta is ízlik annak, aki szereti a hideg palacsintát.
Kétségkívül az ár-érték aránnyal
semmi gond nincs (hétezerért hárman
bénára kajáltuk magunkat), és az adagok is meglehetősen bőségesek – hiába,
a magyar ember gasztronómiai ízlése a
mennyiségből minőséget csinál.
Szóval ne legyünk telhetetlenek.
És mindig tudjuk, hol élünk. Sokszor
eszembe jut bácsikám, aki a hetvenes
években kólát rendelt egy mongóliai étteremben. A pincér azt válaszolta: „Mister, Ulan-Bator nein Hongkong!”
Nagyon is célravezetőnek tartanám,
ha azok, akik folyton a hazai fine dining,
a magyar gasztroforradalom, a mindenféle csillagok sikereinek örömmámorában úsznak, minél gyakrabban látogatnák a „társadalmi étkeztetés” ezen helyszíneit, hogy végre rádöbbenjenek ők is,
igazi forradalom csakis alulról indulhat.
Ami felülről indul, az a puccs.
Cserna-Szabó András

TÉVÉ HELYETT

AZ EGYMILLIÓ DOLLÁROS PARTI
A pénz nagyon hamar komoly szerepet
kapott a sakkozás történetében. Sokan,
sokféle módon próbáltak pénzhez jutni a
sakk segítségével. A játékot terjesztő utazó sakkozók szerettek különféle juttatásokban részesülni tudásukért. Fogadások
is köttettek: a játékosok között, a játszókra, de feladványok megfejtésére is. Az
első név szerint ismert magyar férfi sakkozó, az 1500-as években élt Batthyány
Ferenc száz arany téttel váltott partikat.
A kávéházak megjelenésével fokozódott a sakk népszerűsége is. Egyes jó
képességű sakkozók igyekeztek a játékukból megélni. Az első hivatalos világbajnok, az osztrák Steinitz az 1886-ban
szerzett címéért kétezer dollárt kapott.
A 20. század első felében az aktuális világbajnok állapíthatta meg a díjalapot,
amelyet a kihívónak kellett előteremtenie – ez többször nem sikerült. Így járt
Maróczy Géza is, aki korának legjobb
három-négy játékosa közé számított.
Sajnos a német Lasker teljesíthetetlen
díjalapot szabott meg.

A 20. század második felében ismerhette meg a világ az amerikai Fischert. A
zseniális nagymester különleges hozzáállásával mindenestül megváltoztatta
a sakkvilágot. Nagy hatással volt a pénzdíjakra is. Az 1972-ben rendezett világbajnoki párosmérkőzésére kiírt díjalapot sikerült a duplájára emeltetnie, így
250 ezer dolláron osztozhatott az általa
megnyert viadalon. Fischer hivatalos világbajnokként mindössze egyetlen partit
játszott. Sakkrovatunkban kivételes pillanat következik, a teljes játszmát közöljük, ráadásul elemzéssel.
Világos: Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke. Sötét: Bobby Fi
scher. A világos első lépése: gyalog e2ről e4-re. (A megnyitáselmélet szerint
ez a legerősebb kezdőlépés világossal.)
A sötét válaszlépése: gyalog e7-ről e5-re.
(A megnyitáselmélet szerint a legerősebb
lépés sötéttel.) Fischer e lépéssel egy időben döntetlent ajánlott, amelyet Marcos
elfogadott. Ezért a gyakorlatilag hibátlan,
„egyenlő erők” küzdelmét hozó nehéz

partiért a korabeli sajtó szerint Fischer
markát egymillió dollár ütötte.
Végezetül egy idei történet, amely
jól mutatja, hogyan lehet a sakkból játék
nélkül ennél is nagyobb összegre igényt
tartani. Az utóbbi időben világszerte
nagy sikert aratott a Vezércsel című sorozat. Történt azonban, hogy Nona Gaprindasvili grúz sakkozónő, aki 1962–1978
között női világbajnok volt, pert indított,
amiért a sorozatban azt állították róla,
hogy soha nem játszott férfiak ellen. Ez
valóban nem igaz, az első nő volt, aki
rangos versenyeken ült férfiakkal szemben. (A nők férfiak elleni sakkjátékában
a Polgár lányok, Zsuzsa, Zsófia és Judit
hozták meg a teljes áttörést.) Ám a sakkozónő az állításról már januárban tudott,
csak akkor még úgy nyilatkozott, reméli,
a filmsorozat sokat segít a sakk népszerűsítésében. A 73. Emmy-gálára időzítve
viszont, ahol a mű két fődíjat is kapott,
ötmillió dolláros keresetet nyújtott be a
sorozat gyártói ellen.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király g7, vezér c4, bástya f6, futó d6 és g6,
huszár h3, gyalog f3
Sötét: király e3, futó d2, huszár c3 és e1, gyalog b6
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Novemberi feladványunk megoldása: 1.Vf8

Előző számunk megfejtése: KATONA KINGA
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ÖNKORMÁNYZATI FOGADÓÓRÁK
Baranyi Krisztina polgármester
+36 1 215 1077/222
polgarmester@ferencvaros.hu

Gyurákovics Andrea
gyurakovics.andrea@gmail.com

Sajó Ákos
+36 30 566 7901
sajo.akos@ferencvaros.hu

Döme Zsuzsanna alpolgármester
dome.zsuzsanna@ferencvaros.hu

Hidasi Gyula
Minden hónap első péntekje,
10:00–12:00, RÖNK iroda,
Toronyház 3/b
+36 1 280 7195
hidasi.gyula@ferencvaros.hu

Szilágyi Zsolt Zoltán
+36 70 252 7673
szilagyi.zsolt@ferencvaros.hu

Reiner Roland alpolgármester
+36 1 217 7420/236
reiner.roland@ferencvaros.hu
Árva Péter
Minden hónap első péntekje
18:00–19:00 óra, Mustra Delikát
(Balázs Béla u. 14.)
+36 30 700 5427
arva.peter@ferencvaros.hu

Jancsó Andrea Katalin
+36 20 526 4808
jancso.andrea@ferencvaros.hu
Kállay Gáborné
kallay.gaborne@ferencvaros.hu

Csóti Zsombor
Minden hónap első péntekje, 10:00–12:00, RÖNK iroda (Toronyház utca 4.)
csoti.zsombor@ferencvaros.hu

Dr. Mátyás Ferenc
matyas.ferenc@ferencvaros.hu

Deutsch László
+36 30 445 6648
villamlabu@gmail.com

Mezey István
+36 70 503 5920
mezey.istvan@ferencvaros.hu

Takács Krisztián
+36 30 215 0626
takacs.krisztian@ferencvaros.hu
Takács Máriusz
+36 30 974 1578
takacs.mariusz@ferencvaros.hu
Takács Zoltán
takacs.zoltan@ferencvaros.hu

Torzsa Sándor
Minden hónap második hétfője
16:00–18:00 óra, Balázs Béla utca
38., Piros Pont iroda +36 20 550 0372
torzsa.sandor@ferencvaros.hu
Zombory Miklós
+36 70 333 1712
zombory.miklos@ferencvaros.hu

A képviselők többsége előzetes egyeztetés alapján bármikor fogadja a ferencvárosiakat.
Időpont, helyszín csak annál található, aki állandó fogadóórát (is) tart.

RÖVIDEN
Ingyenes ruha- és játékbörzét hirdet a
Ferencvárosi Család- és Gyermekjóléti
Központ a Ferencvárosi Önkormányzat
támogatásával december 18-ára, 9 órától 13 óráig a Ferencvárosi Művelődési
Központba (1096 Haller utca 27.). Baba-,
gyerek- és felnőttruhák, valamint gyerekjátékok találhatnak új gazdára.
Adventi hétvégéket rendez a Tompa
utca gasztrokult közössége, amelynek
első programja az október 23-án tartott utcazene-fesztivál volt. December
24-éig péntektől vasárnapig kitelepülésekkel, vásárral, zenével, fényekkel
és ünnepi fogásokkal várják a látogatókat. Minden vasárnap délután 5 órakor közös énekléssel egybekötött gyertyagyújtás lesz a Leonardo Hotel előtti
karácsonyfánál. Cipősdobozzal és segítővásárlással is szebbé teheti a rászorulók karácsonyát az, aki november 26.
és december 19. között a Tompa utcába
látogat. A részt vevő üzletek és vendéglátóhelyek két-két kijelölt termékéért
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befolyt összegek a Tűzoltó utcai Gyermekklinika javára gyűlnek. A cipősdobozba rejtett ajándékokat rászoruló
gyerekek számára a Paletta Bisztróban
lehet leadni nyitvatartási időben. Facebook-esemény: bit.ly/2ZhUS2V

zetiszinhaz.hu honlapon lehet, ahol a
részletes programok is megtalálhatók.

Kopogtató politikai aktivisták az önkormányzatra hivatkozva gyűjtenek
aláírásokat a „Stop, Gyurcsány!” petícióhoz, illetve Sára Botondnak – jelentették be hárman is egymást követően.
Az önkormányzat közölte: egyik pártnak sem gyűjt aláírásokat, mindhárom
eset visszaélés a nevével. A megtévesztő tevékenységet a hivatal jelentette a
rendőrkapitányságnak.

Összevágott, meghamisított hangfelvétel került nyilvánosságra a kormánymédiában, amely szerint a Fővárosi
Önkormányzat el akarná adni a Városház utca 9–11. alatt található Városháza
épületegyüttesét, ami miatt a Főpolgármesteri Hivatal feljelentést tett. Karácsony Gergely több fórumon megerősítette: a Városháza lehetséges hosszú
távú, 2030 utáni időre szóló értékesítésére készült ugyan döntés-előkészítő
tanulmány, ám azt a főpolgármesteri
kabinet elvetette, nincs szándék a Városháza ingatlanának eladására.

„Kölyöknapokat” tart a Nemzeti Színház az adventi időszakban. Az ingyenes
– de regisztrációhoz kötött – családi
rendezvényeken koncertekkel, prózai,
zenés és bábelőadásokkal, betlehemezéssel, jótékonysági gyűjtéssel is várják
az érdeklődőket. Regisztrálni a nem-

Nagykarácsony címmel már látható
a mozikban az első magyar karácsonyi film, amelynek rendezője, Tiszeker Dániel a Ferencvárosban nőtt fel.
A romantikus és humoros víg játékban
többek között Ötvös András, Zsigmond
Emőke, Pokorny Lia, Scherer Péter,
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Szabó Kimmel Tamás, Rujder Vivien
– aki szintén a Ferencváros lakója – és
Csuja Imre színészek is láthatók.
Újabb botlatóköveket helyezett el a
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a
Ferencvárosban. A Lenhossék és a Vendel utca sarkán, a Kerekerdő Parkban
Fleischmann Andorra emlékeztet a jel,
amelyet, mint mindig, a holokauszt áldozatának utolsó szabadon választott
lakóhelye előtt süllyesztettek a járdába.
Ma már több mint 500 botlatókő van
országszerte. A Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület a helyi önkormányzatokkal
együttműködésben helyezi el az emlékjeleket, szimbolikus végső nyughelyet adva az áldozatoknak.
Szombat helyett szerdán tartják a termelői piacot két alkalommal a József
Attila-lakótelepen, a Tinódi pékség
előtt. 2021. december 25. (szombat) és
2022. január 1. (szombat) helyett 2021.
december 22-én (szerda) és 2021. december 29-én (szerda) 6:30-tól 13:00
óráig lesz piac.
Ne lehessen lövöldözni hétvégén sem
a Péceli utcai lőtéren, és hétközben is
csak jelentősen korlátozott időszakban
– kérte levelében Baranyi Krisztina pol
gármester a lőtér engedélyét kiadó Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK).
A ferencvárosi önkormányzat, amelynek nincs ráhatása a lőtér működésé-

re, számtalan lakossági bejelentést, sőt
petíciót is kapott, miszerint a lőtér zaja
ellehetetleníti a környéken élők életét.
Jelenleg reggel 9-től 19 óráig folyamatosan lőnek. A BRFK 2020. október 20án engedélyezte a Rapid Sportlövész és
Hagyományőrző Egyesületnek a lőtér
üzemeltetését, a Rapid SE-től azonban
a teljes működtetés és az azzal járó felelősség átkerült a B-pro Kft.-hez. Emiatt
újra el kell indítaniuk a lőtér engedélyeztetését.
Ingyenes covidszűrést tartott a ferencvárosi önkormányzat november
végén, amit várhatóan a későbbiekben
is meg fognak ismételni. A három helyszínen összesen 809 antigéngyorstesztet végeztek el a FESZ munkatársai, ebből 40, azaz a tesztek 4,9 százaléka lett
pozitív.
Szabóné Gál Mária, a Fehérholló Böl
csőde vezetője kapta idén a Humanitas Ferencváros díjat a szociális munka
napján. Baranyi Krisztina polgármesteri, a FESZGYI vezetője, Bodonyiné
Molnár Margit pedig igazgatói elismerő oklevelet adott át neki „a Ferencvárosért végzett áldozatos és lelkiismeretes munkáért”.
Elhunyt Tőkés Sándor, aki több mint
45 éves gyógypedagógiai oktató-nevelő munkáját nyugállományba vonulásáig a ferencvárosi Gát utcai iskolában

APRÓ

végezte. 1994-től igazgatóként vezette
az intézményt, amely munkájának köszönhetően pedagógiai műhellyé, az
egykori „kisegítő iskola” többfunkciós,
komplex gyógypedagógiai intézménnyé
vált. Jelenleg 0-tól 18 éves korig nyújt
családoknak és sajátos nevelési igényű
(tanulásban és értelmileg akadályozott,
autizmussal élő, valamint beszédfogyatékos) gyermekeknek széleskörű, országos szinten is elismert, magas színvonalú szakmai ellátást. Igazgatóként nagy
hangsúlyt helyezett a sportprogramok
támogatására is, diákjai kimagasló eredményekkel öregbítették a Ferencváros
és Magyarország hírnevét a nemzetközi
speciális gör-, gyors- és műkorcsolyaversenyeken, ahol rendszeresen nyertek
arany-, ezüst- és bronzérmeket.
Novembertől lakossági asztalitenisz
indult a Lenhossék u. 28. szám alatti
önkormányzati épület tornatermében,
csütörtökönként 17 és 18:30 óra között,
a Horizont Szociális Alapítvány szervezésében.
A Lakótelepi Közösségi Karácsonyt december 8-a és 12-e között rendezik meg
idén a Valéria téren. Nyolc faházban
helyi alkotók, civil szervezetek, alapítványok kínálják a portékáikat. A fűtött
sátorban kézműves-foglalkozásokon
vehetnek részt az érdeklődők. Hétköznap 17 órától családi és gyermekprogramok.

APRÓHIRDETÉS
Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Házhoz megyek! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20-980-3957
Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása,
ürítése, rövid határidővel. Hulladékszállítási engedéllyel rendelkezünk. 06-30-7030518
Kéménybélelés, víz-, gázszerelés! Árat telefonon is tudunk mondani, ha válaszol a
kérdéseinkre. Hívjon! 06-70-227-3040
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600
Megnyitottuk üzletünket! Vásárolunk írógépeket, varrógépeket, könyveket, régi

bundákat, festményeket, porcelánokat,
karórákat-zsebórákat, arany ékszereket,
ezüsttárgyakat. Teljes körű hagyatékfelszámolás. II. kerület, Török utca 4. Tel.:
0620/231-0572, 0620/324-656
Kálvin antik készpénzes felvásárlás! Festmény, bútor, Herendi–Zsolnay porcelán,
bizsu és arany ékszerek, ezüstök, régi bundák, könyvek, karóra, zsebóra felvásárlása!
IX. ker., Kálvin tér 7. Tel.: 06-20-622-3617
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME
üzletben arany és ezüst ékszerek kedvező
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.otvosekszererme;
Weboldal: www.radayekszer.hu

Az elmúlt évben koronavírus-fertőzésen
átesett és maradványtüneteket mutató
személyeket várunk kognitív állapotfelmérésre pszichológiai kísérlet keretén belül. Kompenzáció és további információ:
gaallab.ttk.hu, balla.gyorgyi@ttk.hu, +361-382-6804
Gyógypedikűrös házhoz megy! Vállalom
tyúkszem, benőtt köröm, megvastagodott
sarokbőr szakszerű ellátását. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20-410-1012
Nerc-, róka-, mindenfajta szőrmebundát
vásárolok, teljes ruhanemű-hagyatékot,
kiegészítőket: 06-20-229-0986
Régiség-, hagyatékfelvásárlás, igény szerint lomtalanítással, ürítéssel egybekötve
is! Díjtalan kiszállás. Magyar Imre 06-30703-0518
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