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A SZERK.

VILÁGVÉGJÁTÉK
Geopolitikai fejtegetések nem feltétlenül valók egy kerületi lapba, a magyar olvasót amúgy sem igen érdekli a
külpolitika, viszont most éppen olyan
helyzet van kialakulóban, amikor a ferencvárosi polgár már nemcsak a kárpátaljai Beregszász (Beregovo) testvérvárosi polgáraiért aggódhat ezerrel, de
saját magáért is.
Azon gondolkodom, hogy felnőtt
életemben mikor volt a világ olyan
közel egy nagybani, világháborúnak is
nevezhető csetepatéhoz, mint manapság. Talán 1983-ban, amikor Andropov
volt a Kremlben a házmester – ahogy
most is: egy KGB-trenírozott politikus
tenyészett ott –, és lelövetett egy légifolyosó-tévesztett koreai utasszállítót
a szibériai Távol-Kelet lágy lankái felett. A KAL 007 számú járatának Boeing
747-ese New Yorkból az alaszkai Ancho
rage érintésével igyekezett a dél-koreai
fővárosba, Szöulba, amikor a nemzetközi légifolyosótól pár száz kilométerre eltért, Usztyinov marsall, az akkori
szovjet védelmi miniszter legénysége
pedig kémrepülőnek nézte a csurig telt
utasszállítót, és úgy lőtte le, mint agyaggalamblövész agyaggalamblövészeten
az agyaggalambot. Ronald Reagan ült
a Fehér Házban, a Teller Ede bácsival
már az SDI-programot, a „csillagháborús” tervet dédelgették, a ruszkik gazdasági és hatalmi válságban fetrengtek,
nemzeti jövedelmük szignifikáns részét
költötték fegyverkezésre, a lakossági
életszínvonal alaposan a bányászbéka
valaga alatt volt, az amerikaiak pedig
fokozták a tempót, belehúztak a fegyverkezési versenybe. A „ferdeajkú vén
trotty” (Petri szava Brezsnyevről) az
égi vadászmezőkre költözött, gerontokratikus utódlási harc indult, a temetésszervező bizottságok elnökeiből
lettek az új pártfőtitkárok. A Szovjetuniónak halálszaga volt, de a körme
még nőtt és reflexív izommozgásokra is képesnek mutatkozott. Aztán lett,
ami lett, a hidegháború abbafejeződött,
a Szovjet felbomlott, a külső birodalom

(pl. mi) Nyugatra vándorolt, és úgy volt,
hogy nyugodtan élünk, amíg meg nem
halunk. Viszont amit most az oroszok
beblöffölnek – mert Putyin véleménye szerint 1991 karácsonyi ajándéka a
világnak, a Szovjetunió megszűnte a
világtörténelem legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt –, az az egész
posztjaltai világrend újratervezését célozza, azt akarják, hogy az egykori külső birodalom (pl. mi) kerüljünk vissza
Keletre.

Usztyinov marsall, az
akkori szovjet védelmi
miniszter legénysége
kémrepülőnek nézte a
csurig telt utasszállítót,
és úgy lőtte le, mint
agyaggalamblövész
agyaggalamblövészeten
az agyaggalambot
A magyar lakosság, még a fideszesek zöme is, a Nyugatban látja ma is a
jövendőt, hiába duruzsolja konstans a
goebbelsi–zsdanovi módszerrel a fideszes papagájkommandó a Nyugat
alkonyát, azért a magyar férfiak döntő
többsége ma sem venne szovjet (orosz)
zsilettpengét. Putyin erőt fitogtat, vis�szaszerezni próbál, de a régi hamiskártyásnál nemigen vannak aduk. Ma Ukrajna az, ami 1939-ben Lengyelország
volt; a Nyugat egy része, elsősorban
Amerika, ma tettre készebb, pedig neki
is rossz az időpillanat. Járvány, kínai kihívás mint prioritások, belső megosztottság, majdnem olyan polgárháborús hangulat, mint 160 éve, a 2016–20
közötti populista tombolás döcögős
helyrehozatala; francnak van szüksége
még az oroszok neoimperialista vekengésével is foglalkozni. A nyugati

szövetség (NATO) belső kohéziójának
bomlasztása orosz érdek, Németország
hezitál, különalkuzgatna, de lapzártánk
utánra időzítettek egy olyan eseményt,
amitől e helyzetben a szó bennszakad:
február 1-jén Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvába megy hivataloslátogatni tartótisztjéhez, Vlagyimir
Putyinhoz. Persze a békehozó, béketeremtő szerepében fog tetszelegni és
fontoskodni, de ez hazugság lesz; amit
tett és tesz, az a nyugati szövetség elárulása. Mivel ez a szövetség nemcsak
az alkotmányos keretek között, de a
magyarok nagy többségének a zsigereiben is él, ezért az elárulása nemcsak egy
diplomáciai szerződésrendszer betűjétől való eltérés, hanem tágabb értelemben is árulás.
Április 3-án nemcsak arról kell döntenünk, hogy utána ki fog majd babrálni a költségvetés zárjában az áfakulc�csal, ki fog majd dönteni, hová épüljenek még körforgalmak, laposkilátók,
kisvasutak, hanem hogy megmarad-e
a jó harminckét éve kialakítani kezdett
nemzetközi status quo; a nyugati szövetség, az uniós tagság, a szentistváni
álom. Nem kis tét, nem kis felelősség.
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VÁLASZTÁS 2022

BÖRÖCZ LÁSZLÓ KONTRA CSÁRDI ANTAL: EGYÉNI JELÖLTEK A KERÜLETI TERVEIKRŐL

PÁRHARC A FERENCVÁROSBAN
Ugyanazokat a kérdéseket tettük fel az egyesült ellenzék és a Fidesz
jelöltjének, akik a Ferencvároshoz is tartozó 1. számú országgyűlési
egyéni választókerületben indulnak egymás ellen az áprilisi országgyűlési
választásokon. Előbb az ábécében előrébb szereplő fideszes Böröcz László,
utána pedig az ellenzéki Csárdi Antal válaszait olvashatják arról, milyen terveik
vannak, ha elnyerik az egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

BÖRÖCZ LÁSZLÓ

9: Mit tart a Ferencvárosban a legnagyobb
problémának, amelynek az orvoslását a kezébe venné, ha (ismét) mandátumot szerez?
Mi lesz az első, a kerületet érintő parlamenti
felszólalásának a témája?
• Böröcz László: A lakosság, az itt élők
érdekeit kell képviselnem az országgyűlésben. Az elmúlt évben számos személyes találkozó keretében hallgattam meg
a véleményüket, és jelenleg is konzultációt folytatok a belső-ferencvárosiakkal
arról, hogy mik a legfontosabb változások, amiket szeretnének. Kiemelt fel
adat az átmenő forgalom csökkentése,
valamint a közbiztonság és a köztisztaság javítása.
• Csárdi Antal: A 2019-es elvesztett
önkormányzati választások óta a Fidesz
bosszúhadjáratot indított a Ferencváros
ellen, és folyamatos forráselvonással
bünteti. Az elmúlt négy évben minden
költségvetés tárgyalásakor módosító indítványt nyújtottam be a parlamentnek,
hogy a 9. kerület kapja vissza a neki járó
fejlesztési forrásokat. A fideszes több-

2022. FEBRUÁR

CSÁRDI ANTAL

ség ezeket rendre leszavazta. Elsőként
ezt szeretném orvosolni.
9: Mire számíthatnak az önkormányzatok,
ezen belül a Ferencvárosi Önkormányzat, ha
ön nyeri el a képviselői helyet? Folytatódik-e
a források sokmilliárdos kivonása, hatáskörök elvonása (pl. építéshatóság) a kerületből?
• BL: A kérdésükbe burkolt állítással
nem értek egyet. A Gyurcsány Ferenc
fémjelezte baloldal kormányzása idején
az önkormányzatok végletesen eladósodtak. A jelenlegi kormány ezt az adósságot levette az önkormányzatok válláról, a 9. kerület esetében több mint 2,1
milliárd forint, a Fővárosi Önkormányzat esetében 105 milliárd forint törlesztését vállalta át. Ferencváros polgárai jelentős állami forrásokat kaptak az elmúlt
években, és kapnak jelenleg is – például
4,8 milliárd forint állami támogatással
újul meg a rendelőintézet a Mester utcában –, és ha marad a jelenlegi kormány,
erre számíthatnak a jövőben is.
• CSA: Egykori ferencvárosi képviselő

ként, most pedig a kerület egyik országgyűlési képviselőjeként pontosan tudom,
hogy egy jól működő önkormányzat
nem ellenség, hanem partner. Ne legyen kétségünk afelől, hogy a Fidesz az
önkormányzatiság megszüntetésére
készül. De nekünk az első dolgaink között lesz az önkormányzatiság méltatlanul szétrombolt tartópilléreit új, betonbiztos alapokra helyezni. Visszaadjuk az
önkormányzatok autonómiáját, illetve
az elvont milliárdos forrásokat.
9: Van-e megoldási javaslata a Ferencváros
jelentős részén meglévő rozsdaövezetek kezelésére, a város vérkeringésébe való bekapcsolására?
• BL: Összetett megoldási javaslatom
van, több elemét érdemes figyelembe
venni. Egyrészt a rozsdaövezetek esetében máris megindult egy örvendetes
zöldítés, nagyrészt ez fog történni a
Lágymányosi hídtól délre is. Emellett
megléptük azt, hogy a rozsdaövezeti
lakásépítésekre kedvezményes, 5 szá-
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zalékos áfakulcs vonatkozzon. Végül, de
nem utolsósorban az is célom, hogy a
sűrű beépítés helyett ezeken a részeken
megfelelő sport-, kulturális és kereskedelmi létesítmények szolgálják a helyieket.
• CSA: Ezeket a területeket be kell vonni a lakóövezetbe, és ehhez nagymértékű állami szerepvállalásra is szükség
van. A Fidesz megoldása az, hogy rekultiválás helyett ezeket a szennyezett
területeket takarjuk el. Azt képviselem,
hogy a rekultiváció az első, majd a
közszolgáltatások megtervezése, megszervezése a második lépés. Így a megújult kerületrészekbe beköltözőknek
21. századi színvonalú életminőséget
biztosítunk. Nem fordulhat elő, hogy
egészségtelen környezet vagy hiányos
közszolgáltatások megnehezítsék vagy
ellehetetlenítsék a lakók életét. Többek
között a Középső- és a Külső-Ferencváros közötti MÁV-terület, az Illatos út
rozsdaövezeti területeinek rekultivációja épp ezért nem tűrhet halasztást.
9: Ha ön nyer, megszavazza-e, hogy megépüljön a kerületben a Fudan Egyetem?

•

BL: Támogatom azt, hogy ha a beruházás feltételei ismertek lesznek, akkor
a ferencvárosiak népszavazáson dönthessenek a kérdésben, az ő véleményükhöz kell majd igazodnom.
• CSA: Az elmúlt egy hónapban 235
ezer ember tett hitet amellett, hogy nem
szeretné, hogy a Fudan Egyetem megépüljön. Én magam is ott álltam a pultoknál. A Fudan Egyetemet népszavazáson fogják elutasítani nagy többségben
az emberek. Nekem annyi lesz a dolgom,
hogy azonnal hatályon kívül helyezzük
a beruházást biztosító törvényeket. De
ami még ennél is fontosabb: elkezdjük a
tízezreknek megfizethető lakhatást biztosító Diákváros megépítését.
9: Fog-e segíteni az állam a ferencvárosi
városrehabilitáció folytatásában, mint a Fidesz-kormány előtt, amikor a költségek egyharmadát az állam állta, vagy továbbra is
egyedül kell ezzel a kerületi önkormányzatnak megbirkóznia?
• BL: A Fidesz-kormány eddig is segített ebben, elég csak például arra gondolni, amikor több mint 2,8 milliárd
forintot kapott Ferencváros a városrehabilitációs programjának folytatására, egészségügyi fejlesztésre pedig 800
millió forintot. Sőt, nemcsak a kormány,
hanem a korábbi, Fidesz vezette Fővárosi Önkormányzat is olyan jelentős fejlesztésekhez járult hozzá, mint a Nehru

part, a Bakáts tér és a Boldogasszony kávéház megújulása.
• CSA: Az elmúlt négy évben minden
évben benyújtottam a költségvetés módosításaként, hogy az állam járuljon
hozzá központi forrásokból a városrehabilitációs programokhoz. Korábban
minden kormányzat támogatta – párthovatartozástól függetlenül –, hogy a
városrehabilitáció haladjon. Ennek volt
köszönhető, hogy Középső-Ferencváros
megújulhatott. Meggyőződésem, hogy
az államnak nem csak hozzá kell járulnia a program folytatásához, de extra
forrásokat is hozzá kell rendelnie, illetve nagyszabású állami bérlakásépítési
programot kell indítania. Így talán képesek leszünk eltüntetni azt a szégyenfoltot, amit a Fidesz-kormány hagyott
ezen a területen.
9: Győzelme esetén támogatja-e, hogy megszűnjön az oktatás központosítása, és vis�szakerüljenek az oktatási intézmények az
önkormányzatokhoz?

• BL: Álláspontom szerint nem az önkormányzat vagy a kormány a lényeges
ebben a kérdésben, hanem a gyermekek
jövője. A kormány fontos célja volt az
oktatás átalakításánál, hogy az ország
bármely területén egyenlő és egyre jobb
lehetőségeket biztosítson az iskolákban.
Ezért fordít az állam a korábbinál jóval komolyabb forrásokat az oktatásra,
amelynek megfelelő finanszírozására
számos önkormányzat nem volt és nem
lenne képes.
• CSA: Ahogy Balog Zoltán egykori fi
deszes miniszter fogalmazott az oktatás
központosításával kapcsolatban: „túltolták a biciklit”. És valóban: a Fidesz
olyan szinten és annyira buta módon
központosította az oktatást, hogy az már
a működésképtelenség határára sodorta
az intézményeket. Számunkra alapvetés, hogy a helyi közösségnek vissza
kell szereznie a befolyását az iskoláik
felett. A kormányváltás után érdemben
meg fogjuk emelni oktatóink bérét is,
és nem egy központi pártbizottság fogja megmondani, hogyan kell tanítani és
hogyan kell tanulni.
9: Támogatja-e, hogy ha megépül a Galvani híd, ahhoz épüljenek levezető utak is? Be
tudná-e vetni a lobbierejét, hogy a ferencvárosi lakosoknak kedvező megoldás szülessen?
• BL: Ellenfelem nem támogatja a Galvani híd megépítését, amit korábban a
pártja közölt is. Pedig a híd az itt élők
érdekeit szolgálja a forgalomcsillapítás
miatt, a hídépítés kérdésében egyetér-

tünk Baranyi Krisztina polgármester
asszonnyal. Ami a levezető utak kérdését
illeti, a ferencvárosi lakosok 2020 végéig egy társadalmi egyeztetés keretében
mondhatták el a véleményüket. Most a
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán a sor,
de egy biztos: mindvégig azért fogok
küzdeni, hogy a ferencvárosi lakosok
számára kedvező megoldás szülessen.
• CSA: Feltétlenül. A kerület vezetésével együttműködésben, közösen fogunk
megoldásokat találni. Zöldpolitikusként
meggyőződésem, hogy nem a meglévő
autóforgalmat kell kiszolgálni, hanem
arra kell törekedni, hogy csökkentsük
az autósforgalmat.
9: Mit tenne a klímafenyegetettség csökkentése érdekében, például van-e terve a városrész elviselhetetlen forgalomterhelésének
visszaszorítására?
• BL: Korábbi alpolgármesterként van
tapasztalatom a forgalomcsökkentésben. Jelentős eredményeket értünk el a
turistabuszok 5. kerületből való kiszorítása kapcsán, valamint a közlekedés
résztvevőinek – gyalogos, kerékpáros,
autós – egyaránt kedvező feltételek
megteremtésében.
Csökkenteni kell a kerületen átmenő forgalmat, hogy az itt élők számára
nyugodt, csendes és élhető lakókörnyezetet tudjunk biztosítani. Ehhez egyik
javaslatunk éppen a fent említett Galvani híd megépítése. Ez nagy eltérés köztünk és Csárdi Antal, valamint a jelenlegi
fővárosi vezetés között, ők inkább körúti
dugókkal, illetve a metróépítés elhúzódása miatt buszok tucatjainak Üllői úti
feltorlódásával operálnak mostanában
közfelháborodást okozva.
A köztéri felújítások során olyan
megoldásokat kell alkalmazni, amik
lehetővé teszik nagyobb lombkoronájú
fák telepítését.
Célunk, hogy a tömegközlekedésben
csak elektromos vagy hidrogénmeghajtású járműveket használjanak a jövőben.
• CSA: A napokban fogadják el a kerület
új klímastratégiáját, amelyen sokat dolgoztunk. Kifejezetten üdvözlöm, hogy
a kerületnek olyan vezetése van, amely
komolyan veszi a klímaváltozás kérdését. Épp a napokban írtam alá a Green
peace klímaválasztási nyilatkozatot,
amelyben a szervezet zöld vállalásokat
vár a képviselőjelöltektől. Évek óta küzdök azért, hogy zölddé és élhetőbbé tegyük Budapestet. Az itt élők is kevesebb
légszennyezettséget, több zöldfelületet,
több sétálóutcát, kevesebb autót és kevesebb parkolási káoszt érdemelnek.
– 9 magazin –
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BAKÁTS TÉR 14.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

TÖBB FELVONÁSBAN
Furcsán alakult a képviselő-testület decemberi
ülése: a december 9-i tanácskozás az egyik utolsó
nyilvános napirendi pontnál félbeszakadt, így a
képviselők a négy nappal későbbre összehívott
folytatásban fejezték be a munkát.

2021 utolsó ülése fontos változást hozott a ferencvárosi köztisztviselők életében, mert
a fizetésük jelentős megemeléséről született döntés. Az úgynevezett köztisztviselői
illetményalap törvényileg évtizede változatlan – 38 500 forint havonta –, de ettől az
önkormányzatok saját forrásukból eltérhetnek. Az alapot most Baloghné dr. Nagy
Edit címzetes főjegyző javaslatára emelte meg a testület, dr. Mátyás Ferenc (Momentum) módosító indítványával pedig 60 ezer forintra növelte (ami egy csapásra az egyik
legmagasabb lett Budapesten.) A nagyobb horderejű döntések sorában a képviselők
döntöttek a jelenleg 148 kamerából álló közterületi kamerarendszer fejlesztéséről
is: a rendőrséggel egyeztetve 8 új kamerát telepítenek, köztük az Üllői útra is, amely
így teljesen le lesz fedve. Az önkormányzat költségvetését is módosították 2021 utolsó
ülésén, 53 millió forinttal nőtt a büdzsé főösszege.

Fotó: Déri Miklós
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Jutottak erre az ülésre is érdekes sorsú előterjesztések. Dr. Mátyás Ferenc úgy
módosította volna az önkormányzati tulajdonú közterületekről szóló rendeletet,
hogy a lakók védelme érdekében élőzenét csak csukott ablaknál szolgáltathatnának az éttermek, vendéglátóhelyek (módosításokkal ez a gépi zenére is vonatkozott
volna, de mindez csak este 8 után). A testület többsége azonban – bár egyetértett
az alapszándékkal – végül levette a napirendről az előterjesztést. Felemásan zárult a Szilágyi Zsolt ( Jobbik) és Somlai János polgármesteri kabinetvezető közötti,
2021. júliusi testületi ülésen történt konfliktussal foglalkozó eseti vizsgálóbizottság
munkája. A bizottság megállapította, hogy sem zsarolás, sem fenyegetés nem volt
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megállapítható, mégis bocsánatkérésre
szólította fel a kabinetvezetőt – a javaslat azonban nem kapott többséget, így
minden következmény nélkül zárult le
a vizsgálat.
Magazinunk rendre témát jelent a
képviselőknek: ezúttal a szerkesztőség elhelyezéséről döntött a testület. A kiadó, a
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. jelezte, a székhelyén, az FMK-ban már nem
tudnak bővülni, továbbra is a Balázs Béla
utcai helyiség térítésmentes használatát
kérte az önkormányzattól. A képviselők
azonban már korábban is szorgalmazták,
hogy a szerkesztőség a médiacég többi
részével egy helyszínen dolgozzon. Az
FMK vezetése végül „helyet szorított” a
Haller utcában a szerkesztőségnek, így az
új helyszínen fog működni.
Hosszas vita alakult ki a „felhőalapú”
tárolást lehetővé tevő lépcsőházi megfigyelő rendszerek kiépítéséről, ami öt
önkormányzati tulajdonú lakóház közös
használatú területein működik majd a
jövőben. Rendpárti érvek csaptak össze
a személyiségi jogok mérlegelésével.
A polgármester érvelt a bérlők magán
élethez fűződő jogai mellett, míg többen
– például az előterjesztő Szilágyi Zsolt – a
gyors reagálás lehetőségét, az ilyen házakra jellemző lomosodás megakadályozását, az ott élők biztonsággal kapcsolatos
igényeit hangsúlyozták. A testület végül az
adatokat, vagyis az élőképet az interneten
továbbító megoldás mellett döntöttek,
azzal a kikötéssel, hogy meg kell kérdezni az érintett házakban élőket a kamerák
telepítéséről.
Az addig hosszú, de kirívó vitáktól
mentes tanácskozás hat óra elteltével
vett váratlan fordulatot: az ülés határozatképtelenné vált. A testület a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, dr.
Sára Botondnak (aki egyébként azóta
hivatalosan is a Fidesz–KDNP jelöltje
lett a Ferencváros egy részét is magába
foglaló 6-os választókerületben) az ülések levezetésével kapcsolatos jogi kifogásait taglalta. A Momentum képviselői
már a napirendi pont elején elhagyták a
termet, mondván, az abban foglaltakat
politikai támadásnak értékelik – ez volt
Baranyi Krisztina álláspontja is –, majd a
vita egy pontján a fideszesek vonultak ki.
Ennek az lett a következménye, hogy ezt
és néhány fennmaradt témát négy nappal később, december 13-án kellett megtárgyalniuk a képviselőknek. A testület
elutasította Sára Botondnak az ülések
vezetésére, illetve a képviselői jogok gyakorlására vonatkozó javaslatait.
Csepregi Botond

BAKÁTS TÉR 14.

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS

MAGUK DÖNTHETNEK
A részvételi költségvetés talán az a pénzügyi keret lehet
– találgatok –, amelyből részvétünket fejezhetjük ki bármely szomorú
hír hallatán. De ne gondoljunk mindjárt a legrosszabbra!

Fotó: Déri Miklós

Az aláírásokat online kell beadni
(mint ahogy az ötleteket is), erre egy
hónapot kap az ötletgazda. Ha mégsem
jön össze kellő számú szavazat, az ötletet mint nem eléggé támogatottat sajnos
törölni kell.
Ellenkező esetben következik a harmadik lépés, a „megvalósítás”. Ez már az
önkormányzat dolga, de természetesen
örömmel fogadják a lakók, a támogatók
tevőleges közreműködését is, ha olyan
projektről van szó, amelynél ez szóba
jöhet (például faültetés).

Utolsó kérdések

Hogy többet megtudjak a dologról, először is sürgősen felhívtam Döme Zsuzsanna
alpolgármester asszonyt. Rengeteg dolgot megtudtam tőle. Elsősorban azt, hogy a
részvételi költségvetést még nem szavazták meg, mint ahogy a 2022-es kerületi költségvetést sem, pedig ez annak a része.
Arról van szó, hogy a leendő költségvetés egy kisebb részének elköltéséről a kerület lakói maguk dönthetnek. Javaslataik mellé támogatókat kell szerezniük a környezetükből, illetve a kerület többi lakója köréből. Minél jelentősebb a projekt, amit
javasolnak, annál több támogatóra lesz szükségük. De csak az egész kerület javát
szolgáló közösségi célokat jelölhetnek meg, önző társasház-felújítást például nem.
Csak hogy még plasztikusabb legyen a dolog, idemásolom a költséghatárokat és
a hozzájuk tartozó szükséges támogatói létszámot.
Ha csak vacak félmillió alatti támogatásról van szó, ahhoz elegendő 25 szavazat.
De efölött, egymillióig már 50 támogató szavazat kell, kétmillióig 100, ötmillióig
pedig 150 szavazatra lesz minimum szükség. Minden 14. évetévét betöltött kerületi lakos projektenként egyszer szavazhat, és a szavazatok összegyűjtéséhez minden
esetben egy hónap áll a polgárok rendelkezésére.
De nem csak támogatni, ellenezni is lehet efféle ötleteket, értelemszerűen a
másokét. Az úgynevezett „jóváhagyásra vár” szakaszban lehet ezt megtenni, persze
érvekkel és ugyanúgy támogatókkal, ezúttal ellenérdekelt felekkel. Ha az ellenzők
is és a támogatók is elfogadható érveket terjesztenek be, az önkormányzat segít a
feleknek konszenzusos megoldást találni. Ha nem képesek így sem megállapodásra
jutni, az utolsó szót az önkormányzat mondja majd ki.

Három lépés távolság
Az első lépés neve, mint már fentebb is említettük, a „jóváhagyásra vár”. Arról van
szó, hogy nem elég a kósza ötlet, kell hozzá a szakértők, például önkormányzati
dolgozók jóváhagyó véleménye, mert lehet, hogy már foglalkoznak az üggyel vagy
valamilyen jogi vagy technikai akadály miatt a dolog nem megvalósítható. Ha azonban zöld utat kap az ötlet, megkezdődhet a második lépés, a támogató szavazatok
gyűjtése.

9: Mikor fogják meghirdetni ezt a lehetőséget
és hol, milyen internetes felületen?
Döme Zsuzsanna: Amint a képviselőtestület megszavazza az erre elkülönített összeget, elindítjuk. Honlapon,
újságban, plakátokon, minden létező
felületünkön fogjuk hirdetni.
9: Az önkormányzat évi húszmilliárdos
költségvetéséhez képest az a tízmillió, amit
a hírek szerint erre a fejezetre szánnak, első
hallásra nem tűnik rettentő soknak, persze
nyilván látni kell, hány és milyen minőségű
ötlet érkezik be. Erről ön mit gondol?
DZS: Valóban nem túl sok a tízmillió, de
a Közkéz IX. egyelőre pilot projektként
indul el, az idei tapasztalatokból látni
fogjuk, hogy mennyire lenne érdemes
emelni az összeget.
9: A jelentkezés, gondolom, folyamatos lesz,
mondjuk, a keret kimerüléséig, de azután mi
történik majd? Lezárják ezt a lehetőséget, átviszik az ötleteket a következő évre, vagy
esetleg már az idén kibővítik?
DZS: Igen, a keret kimerüléséig tudjuk
megvalósítani az ötleteket, de talán bővítésre is lesz lehetőségünk. Ezen túl is
várjuk a lakosság ötleteit, hiszen az embernek nem csak bizonyos időszakonként támadhat jó ötlete. A keret kimerülése után megvalósítható ötleteket be
lehet tervezni a következő évre.
Tardos János
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ROVAT

ÁTADTÁK A MEGÚJÍTOTT BAKÁTS TERET

FŐTÉRAVATÓ
Befejeződött a Bakáts tér felújítása, amivel régi adósságát törlesztette a
Ferencvárosi Önkormányzat; a beruházás módosítás nélkül, az eredeti szerződés
szerinti határidőre és költségvetésből készült el – hangsúlyozta Baranyi
Krisztina polgármester a 2022. január 21-én tartott átadóünnepségen.
A tér közepén álló templomot éppen
kétszáz éve alapították, majd később
Ybl Miklós tervei alapján újították meg.
Itt található Budapest első kifejezetten
helyhatósági célokra tervezett épülete
is, amely ma is az önkormányzatnak ad
helyet.
„Piros betűs nap ez a kerület életében;
ez a tér ugyanis történelmi és kulturális
emlékekben különösen gazdag, több
szempontból is emblematikus hely” –
emelte ki a polgármester is beszédében.
„Néhány évvel ezelőtt a Bakáts tér
gyakorlatilag egy nagy parkoló volt. Ma
nagyobb felületen van valamilyen növény, mint jármű” – emlékeztetett. A té
ren nyolcszorosára nőtt a zöldterület:
1730 négyzetméternyi fa és zöld növény
– fák, virágok, bokrok – sarjadhatnak ki
tavasszal. Baranyi azt is kiemelte, hogy
nagyobb területen Budapesten itt alkalmazták először a fagyökérwellnessnek
is nevezett Stockholm-módszert. „De
persze mindannyian tudjuk, hogy az elengedhetetlen zöld fordulatot nem lehet
egyik napról a másikra erőből megoldani. Ezért a Bakáts utcai szakaszt úgy
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alakítottuk ki, hogy ott egyelőre – és
hangsúlyoznom kell, hogy egyelőre –
parkolhatnak járművek” – tette hozzá a
polgármester.
A tér még sokat változhat a következő
két hónapban, március közepéig ugyanis
még csak tesztelik, és folyamatosan javítják ki az apróbb hibákat, hiányosságokat, „az egész teret teljes szépségében
majd csak akkor fogjuk látni, amikor már
a növények is kizöldültek”.
Végezetül a polgármester köszönetet
mondott valamennyi érintettnek, mindenekelőtt az ott lakóknak, „akik fél éven
át elviselték az átalakítással együtt járó
zajt, port és közlekedési kényelmetlenséget”. Megköszönte a Fővárosi Önkormányzat támogatását – az átadáson részt
vett Karácsony Gergely főpolgármester
is, mert a több mint egymilliárd forintos beruházás harmadát a főváros állta
a TÉR-KÖZ program keretéből –, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak és az
egész építkezést lebonyolító FEV IX.-nek
a munkáját, a tervező Garten stúdiónak
és partnereinek a terveket, illetve a Penta
és Vianova 87 konzorciumnak, valamint

alvállalkozóiknak a kivitelezést. A megnyitón a 160 éves Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola diákjai a Miénk itt a
tér! című LGT-számmal köszöntötték a
megújult teret.
A Bakáts tér felújításának tervei az önkormányzati választások után jelentősen
átalakultak. Az előző városvezetés sokkal
kevesebb zöldet, több parkolót tervezett,
középen pedig szökőkút lett volna. Utóbbi a teljes költségvetés mintegy tizedét
emésztette volna fel, és az év öt-hat hónapjában a fagyveszély miatt víztelenített
állapotban kellett volna tartani – tudtuk
meg Pataki Mártontól, a FEV IX. igazgatójától arra a kérdésre, hogy miért nem
lett végül szökőkút. Az is indokolja ezt,
hogy nehezebb lett volna úgy rendezvényeket tartani. A jelenlegi térkövezés
lehetővé teszi a közösségi használatot,
akár koncertek rendezését is.
A templomkert körüli járda helyett
is cserjéket ültettek, de a templomkertben (amely a plébánia kezelésében lévő,
de állami tulajdonú ingatlan) továbbra
is burkolt felületen sétálható körbe a
templom.
– 9 magazin –

JEGYZET

ÁRMAXIMÁLÁS

A világban az a hír járja, hogy a kínai hatóságok
Hongkongban ki fognak irtani kétezer hörcsögöt
és más kistestű emlőst, víruselhárítási alapon, ami
rögtön mindent meg is magyaráz, bár arról egyelőre senki nem tájékoztatott senkit, hogy ki, melyik
Hatóság dönti el, hogy ki hörcsög, vagy pláne kistestű emlős, az egy rugalmasabban értelmezhető
kategória. De hörcsög is lehet bárkiből, elég, ha szőrös és cuki. Később, meglehet, ezt a követelményt
alább adják: ha elég flottul megy a hörcsögirtás,
egyre kevesebb hörcsög lesz, végül egy se, márpedig, ha a Hatóság egyszer rákapott az irtásra, akkor
egy idő után mindegy, hogy kit, csak irtás legyen.
Kivált, ha infrastruktúra épül az irtásra, hivatalok
létesülnek, ranglétrával, autóflottával, karácsonyi
teambuildinggel a Felső-Bahamákon, pályázatokat
lehet kiírni és elbírálni, összetett feladat az irtásmenedzsment, van ott tennivaló dögivel. Hörcsög meg
egy se.
Szerencsére utánpótlás mindig lesz, eddig mindig akadt, akad és mindig akadni fog hörcsögösíthető részhalmaza az össznépességnek, bár eddigelé mindig mások lettek hörcsögösítve, különben
nem írnánk-olvasnánk eme szárnyaló sorokat,
ugyebár, de tessenek belehúzni, mert a hörcsögösítés, az cakpakk megvan, én meg még csak a harmadánál tartok ennek a cikknek.
Mindez – aki idáig eljutott az olvasásban, már
kapiskálhatja – a csirkefarhátról jutott az eszembe, a közeledellé minősült vagy magasztosult, bár
a csirkének addigra ez már mindegy, állatmaradványról, amit, így szól a Hatóság rendelete, akár két
pofára is falhatunk, tulajdonképpen meg vagyunk
rá hívva, váljék egészségünkre, amíg még van. Mármint egészség. Meg mármint csirkefarhát, mert
az se lesz mindig, kivált az efféle rendelkezések
nyomán, mint az ármaximálás, amiről első látásra
kitetszik, hogy ekkora öngólt utoljára a 2021-ben
rendezett foci-Eb-n láttunk, amikor Unai Simón,
a spanyol kapus a horvátok elleni meccsen elfelejtett beleérni egy lapos és lassú hazaadásba, eltöprenghetett valamin, és csak a közönség üdv-, illetve
dührivalgására riadt fel, amikor a labda bevánszorgott a hálóba. Igaz, a spanyolok azt a meccset végül megnyerték, mi, csirkefarhát-pusztítók, viszont
nem fogjuk megnyerni a magunkét.
Ez az ármaximálás, miszerint a nyomoronc
proliknak, akik volnánk, odalökött konc, ez mondat formájában egyszer már elhangzott, valamelyik Hatóság valamelyik kádere rikkantotta el, hogy
melyik, mindegy is, képtelenség megkülönböztetni
őket, úgy hasonlítanak egymásra, mintha egy nagy
belső-kínai gyárban pattannának ki öregedő, karrierjükben megrekedt dizájnerek fejéből. Valahogy
úgy hangzott a mondat, hogy akinek semmije sincs,
az annyit is ér. Akkor mondat volt, most viszont az

ige, ím, testté lőn, konkrétan csirkefarháttá: test az
is, legalábbis test volt, mielőtt főfogássá magasztosult volna. Eszed, amit kapsz, kapsz, amennyit érsz.
Most még csak a legszegényebbek, de a szegénység
olyan, hogy exponenciálisan növekszik, kivált ott,
ahol a gazdagság nem termelésből, hanem közpénzek elsíbolásából fakad, és mi ott vagyunk, és végül
mind bekerülünk a legszegényebbek közé, legkésőbb, miután az alattunk lévő még szegényebbek
éhen haltak.
Az összefüggés a hongkongi hörcsögök és a hazai csirkefarhát között pedig az, hogy ott a Hatóság
dönti el, na jó, nem dönti, csak döntheti el, hogy ki
mekkora testű emlős, itt pedig a Hatóság dönti el,
és nem na jó, döntheti, mert már eldöntötte, hogy
ki mekkorára táthatja azt az éhes száját. És, lásd a
„kistestű emlős” rugalmasan variálható kiegészítését Hongkongban, illetve lásd az ármaximálás várható katasztrofális, na jó, pusztán csirkefarhátról

Forrás: Pexels

Fotó: Pápai Gergely

KAPSZ, AMENNYIT ÉRSZ

és rólunk lévén szó, zsebkatasztrofális mellékhatásait, két olyan intézkedés hozatott, amibe annak,
akit érint, semmi beleszólása nincs, egyébként is,
örüljön, hogy gondoskodnak róla, úgy, ahogy megérdemli. Állatnak lettünk nyilvánítva, és amíg nem
tiltakozunk ellene, meg is érdemeltük.
Persze lehet, hogy mindez túlzás, pánikkeltés,
de hát tetszünk emlékezni a mondásra: amikor
ezekért jöttek, nem szóltam, mert nem vagyok ez;
amikor azokért, akkor nem szóltam, mert nem vagyok az, amikor amazokért... és amikor értem jöttek, már nem volt, aki szóljon. És már nem volt mit.
Hacsak... Nem tudja véletlenül valaki, hogy mondják birkául azt, hogy „beee”?
Kovács Kristóf
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A MÚLTNAK KÚTJA

A FERENCVÁROS A VILÁGHÁBORÚBAN

TÖRTÉNELEM
HELYBEN
Budapest 1945. február 13-án szabadult fel a náci
megszállás alól és került szovjet fennhatóság alá.
Történész szerzőnk az évforduló alkalmából foglalja
össze a hadtörténet ferencvárosi eseményeit.

A bombázások
Kassa bombázása után sokáig nem érte
komolyabb támadás a magyar légteret.
1942 szeptemberében a szovjet légierő
politikai demonstrációs célzattal két kisebb bombatámadást intézett Budapest
ellen. A propagandisztikus hatás mellett
nem lebecsülendő az akció bonyolultsága, hiszen a szovjet bombázóknak
3200 kilométert kellett megtenniük
ellenséges terület felett. A szovjet jelentések arról számoltak be, hogy a bombázás hatására hatalmas tüzek törtek ki
a városban, ebből azonban egy szó sem
volt igaz, a károk minimálisak voltak.
A Ferencváros területére is esett néhány
bomba, komolyabb következmények
nélkül.

Magyarország német megszállása
után a helyzet radikálisan megváltozott, a ferencvárosi pályaudvar az amerikai légi csapások egyik legfontosabb
célpontja lett. 1944. április 3-án az első
hullámban érkező gépek sztaniolcsíkok
ezreit szórták szét, amelyek összezavarták a célirányító berendezéseket.
Az első hullám gépei jelzőbombákat is
dobtak a célra, majd a következő hullámok az így jól láthatóvá tett célpontokat bombaszőnyeggel borították el.
Fatális következményekkel járt, hogy
épp a bombázások előtt érkezett be egy
nagyobb polgári szerelvény a ferencvárosi pályaudvarra, amit már nem tudtak onnan kitolatni. A pályaudvarra 270
gép 3572 db 500 fontos bombát dobott
le. Ez sem volt azonban elegendő ah-

hoz, hogy a vasúti forgalom teljesen
megbénuljon.
Az Olaszországból érkezett 15. ame
rikai légiflotta célja a vasúthálózat bénítása és a magyar repülőgyártás szétzúzása volt. Az amerikai vadász- és bombázógépeket igen heves támadások érték a
német és magyar vadászrepülők részéről, a bombázás célpontjai közül sokat
nem találtak el: ennek viszont a lakosság látta kárát. Az amerikai légierő számára komoly gondot jelentett, hogy a
második és további hullámokban támadó egységei a porfelhő és füst miatt már
szinte semmit sem láttak. Részben ezzel
magyarázható, hogy a célpontok körül
is súlyos károk keletkeztek. Sajátos módon az április 3-i légitámadás komoly
kárainak jelentős része a rosszul ledobott bombák következményi volt, amelyek véletlenül számos hadiipari, ámde
a hivatalos célok között nem szereplő
objektumot is eltaláltak. A bevetett 587
gépből csupán hatot sikerült lelőni, míg
a saját veszteség 24 gép volt. Budapest
lakosai 1073 halottat sirathattak. Jellemző az amerikai felderítés színvonalára,
hogy a bevetés előtti eligazításon pilótáikat arról tájékoztatták, hogy a magyar
légierő francia vadászgépeket használ.
A magyar felségjelzést egyik pilóta sem
ismerte, ezért a magyar vadászokat eleinte olasz vagy német gépeknek nézték.
A rádió híradásaiban ezentúl rendszeressé váltak a légiriadót és a repülőgépek haladási irányát jelző szövegek,
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amelyek általában „Légiveszély Baja”
mondattal kezdődtek, majd a repülők
haladási irányát jelző városok felsorolásával folytatódtak. Ugyanezt minden
adón németül is megismételték, a magyar lakosság ekkor találkozott a „Krokodil gross” és a „grüner Spinat” kódkifejezésekkel, amelyek a német vadászvédelem számára adtak információt. A
ferencvárosi pályaudvart június 14-én és
szeptember 17-én érte még komolyabb
támadás, azonban a vasúti forgalom néhány nap szünet után zavartalanul folyhatott tovább.

A Ferencváros
frontvárossá válik
Budapest ostroma már 1944 november
elején megkezdődött, de a front csak
január 7-én érte el a kerületet. Aznap a
mai József Attila-lakótelep helyén álló,
nyomornegyednek számító Mária Valéria-telep közművek nélküli viskóit
foglalták el a 66. és a 68. gárda-lövészhadosztály katonái.
A védők oldalán ebben az időben
már alig harcoltak honvédalakulatok.
A magyar katonák többsége tisztjei jóváhagyásával igyekezett kivonni magát
az arcvonalból, és a pincékben bujkált.
A Ferencváros területén az 1. gépkocsizó lövészezred maradványai azonosíthatók be harcoló katonai alakulatként. A kerület védelmének súlya a
22. SS-lovashadosztály zömmel kényszersorozott magyarországi németekből álló legénységének vállát terhelte.

épp a bombázások
előtt érkezett
be egy nagyobb
polgári szerelvény
a ferencvárosi
pályaudvarra
Hozzájuk csapódott a szintén kényszersorozott és idősebb legénységből álló 1.
SS-rendőrezred is. Január 12-től pedig
már a német 4. páncélos utász zászlóalj,
valamint a szintén német 13. páncélos
tüzérezred gyalogosan bevetett katonái
is a kerületben harcoltak.
Ahhoz képest, hogy a kerület utcáiban nem alakultak ki állásharcok, mivel
a védők folyamatos visszavonulásban
voltak, a háborús károk egyáltalán nem
maradtak csekélyek. Január 8-án a 22.
SS-lovashadosztály a bekerítéstől tartva
harc nélkül feladta a Wekerletelepet és
Pestszenterzsébetet. Ezzel szemben a
Népligetben heves harcok dúltak. 10ére a front a déli összekötő vasúti híd
vonalába került (a hidat már december
28-án felrobbantották a német csapatok).
Január 12-én egy német–magyar
harccsoport ellentámadást indított az
Üllői úton a Népliget felé, ami egészen
a Tisztviselőtelepig jutott el. Az elfoglalt
területet azonban másnap harc nélkül
fel kellett adni. Kemény harcok alakultak ki a Mester utcában.
Január 14-én a ferencvárosi pályaudvaron az 1. gépkocsizó lövészezred

maradványait bekerítették a szovjet
csapatok, az egység nagy része megadta
magát. 15-én ugyanez történt a Kálvin
téren a 13. páncélos tüzérezred egy kisebb csoportjával. A felmentésre indított
kísérletek sikertelenek maradtak, viszont a bevetett lángszóróknak köszönhetően a tér két nagy épülete (a Geist- és
a Pintér-bérház) kigyulladt, és teljesen
megsemmisült. Még szerencse, hogy a
szovjet csapatok ezen a területen megelégedtek a lassúbb előrenyomulással.
Január 16-án a német csapatok felrobbantották a Ferenc József hidat, másnap
a Ferencváros teljes területét elfoglalták a szovjet csapatok.
A Ferencváros lakossága 1941-ben
150 726 főt számlált. 1945. március 25én viszont a kerületben már csak 111 430
személy élt. Bizonyíthatóan az ostrom
alatt 1852 személy halt meg, ebből 839
közvetlen háborús cselekmény áldozata
lett. Nyilas kegyetlenkedések ebben a
kerületben ritkábban fordultak elő; ennek az volt az oka, hogy ekkor már itt hivatalosan nem is élhettek zsidók. Több
helyen fordult elő tömeges halálozás: a
Rökk Szilárd utca 33.-ban 22, az Üllői u.
40.-ben 29 lakó vesztette életét az óvóhely beomlása, illetve a ház összeomlása
miatt.
A háborúnak immár 77 éve vége, de
még ma is látszanak helyenként a belövések nyomai, összeolvadva az 1956-os
forradalom sérüléseivel. Nem múlik el
év anélkül, hogy ne kerülnének elő ma is
életveszélyes lőszermaradványok. A város sebeinek begyógyulása generációkon
átívelő, hosszú folyamat.
Ungváry Krisztián
2022. FEBRUÁR
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ROZSDAÖVEZETI ÁFAKEDVEZMÉNY

PAPÍRON BARNA MEZŐK
A Láng Gépgyár mellett egy 9. kerületi ingatlant is rozsdaövezetté nyilvánított a kormány
első körben a múlt év végén. Nem az Illatos útról vagy a Ferencvárosi pályaudvar jobb sorsra
érdemes területeiről van szó: a miniszterelnök török jóbarátjának tulajdonában álló régi
Közvágóhíd lett a kerület első „rozsdaövezete”, a Müpa tőszomszédságában,
ahol már évek óta több ezer lakás építése zajlik. Adnan Polatnak jól jön a
minősítés miatt a beruházásai után visszatérített áfa, ami a valódi rozsdaövezetek
rendbe hozásához, építkezésre alkalmassá tételéhez viszont édeskevés.

Budapesten Csepel után a 9. kerületben
található a legtöbb barnamezős terület.
Elhagyatott, omladozó gyárak, agyon
graffitizett, használhatatlan épületek, vegyileg szennyezett ipartelepek, rozsdaette gépek és vasúti sínek tömkelege jellemzi ezeket a Külső-Ferencvárosban.
A Könyves Kálmán körúttól kifelé a
Gyáli útig végig évtizedek óta elhanyagolt területek sorakoznak. Ezek egyfelől
jelentős fejlesztési potenciált rejtenek
magukban, mivel viszonylag közel vannak a belvároshoz, és kiépült körülöttük
az infrastruktúra. Másfelől a bontási,
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tereprendezési, kármentesítési munkálatok hatalmas összegeket igényelnek,
amit nem fedez semmilyen áfakedvezmény.
Eleinte arról szóltak a hírek, hogy a
rozsdaövezetben beruházók számára
elengedik a 27 százalékos áfát, az 5 százalékos körbe kerülnek át. Azóta viszont
a járvány miatt minden lakásépítésre
kiterjesztették a kedvezményes 5 százalékot, ezért végül a rozsdaövi beruházásoknál az áfát teljesen visszaigényelhetővé tették – azaz gyakorlatilag 0 százalék
lett. Ennek azonban feltételeket szabtak:

csak a legalább egymilliárd forint teljes
költségigényű építési beruházást vagy
kármentesítési eljárással egybekötött
építési beruházást támogatják, ezen belül is csak a maximum 150 m2 -es lakóházakét. Más típusú fejlesztésre (például
irodaház) nem terjed ki a kedvezmény,
sem pedig a bérbeadásra: csak a lakásvásárlást támogatják.
2020 májusában jelentette be a kormány a rozsdaövezetek fejlesztésére
és rehabilitálására irányuló akciótervet,
egy évre rá alakult meg a rozsdaövezeti
bizottság, amelynek első számú felada-
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ta a rozsdaövezetek hivatalos kijelölése
lett. Kijelölés, országos besorolás azonban nem történt, mindenki számára
átlátható rozsdaövezeti térkép nem készült. Ehelyett egy-egy terület tulajdonosa vagy fejlesztője kezdeményezheti,
hogy a beruházását nyilvánítsák rozsdaövezeti fejlesztésnek. Ezt követően a
bizottság megvizsgálja, hogy a beadott
kérelem és dokumentáció alapján valóban rozsdaövezetnek minősíthető-e a
terület, megkapható-e rá az áfakedvezmény.

Fotó: Stépán Virág

elhagyatott,
omladozó gyárak,
agyongraffitizett,
használhatatlan
épületek, vegyileg
szennyezett
ipartelepek, rozsdaette
gépek és vasúti sínek
A bizottság eddig két ingatlant nyilvánított rozsdaövezeti akcióterületté. Az
egyik a Soroksári út 58., a régi Közvágóhíd, ahol már évek óta építkezés zajlik.
Nem mondható tipikus rozsdaövezetnek, a befektető viszont a török Adnan
Polat, Orbán miniszterelnök kedves
barátja – néha együtt sétálgatnak a felcsúti stadion tetején, az ő alapítványa
újította fel a Gül Baba türbéjét, és Tiborczcal is volt közös cége. Ő immáron
0 százalékos áfával végezheti a munkálatait, amelyeket amúgy korábban számos kritika ért műemlékvédelmi szempontból. A másik terület a 13. kerületben
van, az egykori Láng Gépgyár épület
együtteséé, amelynek a helyére lakásokat, irodákat, egy hotelt és zöldövezetet
terveznek.
„A barna mezők problémáját egysíkú eszközökkel, puszta jelszavakkal
nem lehet megoldani, ez egy rendkívül
komplex kérdés. Részletes átgondolást
igényel, egy szakértőket, várospolitikusokat és ingatlanfejlesztőket összefogó
szervezetet, hogy a különböző érdekek
és szakmai szempontok együtt érvényesülhessenek. Az áfa elengedése ehhez
édeskevés” – mondta lapunknak Koszorú Lajos építész.
Szerinte egy olyan, erős ágazati
struktúrában működő politikai és gazdasági rendszer, amilyen a miénk, legtöbbször képtelen kellő érzékenységgel

A MARSEILLE-I PÉLDA
Az elhagyott ipari területek újrahasznosításának és a rozsdaövezetek kifényesítésének legnagyobb európai beruházása Franciaország déli kikötővárosában, Marseilleben jött létre az elmúlt tíz évben. Az Euroméditerranée elnevezésű fejlesztés Európa
legnagyobb területen végrehajtott, összesen 480 hektárt érintő városrehabilitációs
programja volt, amely teljesen átszabta Marseille arculatát. Egyik eleme a képen
látható kikötői raktárépület (Le silo) átalakítása kulturális rendezvényközponttá: az
elhanyagolt ipari létesítményből a város egyik új nevezetessége lett.

kezelni ilyen bonyolult problémákat.
Mindegyik barnaövi terület sajátos
nehézségekkel küzd, és más az infrastruktúrája, ezért nem lehet általánosságban beszélni róluk. Egy kisebb gyár
helyén húzódó rozsdaöv, mint például
régebben a Belső-Ferencvárosban a Ferenc tér környéke volt, egyszerűbben
fejleszthető. Itt nagyon sok kisüzem
működött, amelyek idővel megszűntek,
de a méretük miatt belátható költségekkel megújíthatók voltak, és körbevette őket a város, amihez lehetett
kapcsolódniuk. Ha viszont, mondjuk,
harminc hektárról van szó, ami a város
peremén fekszik, akkor sok-sok milliárdba kerül még az építkezés előtt a
jogszerű állapotok kialakítása is, hiszen
kell oda víz, út, takarítás és rendezettség. Ezek olyan magas költségekkel járnak, hogy az áfa elengedésével sem térülnek meg: csak a kis zárványterületek
hozzák vissza a beléjük fektetett pénzt.
A nagyobbaknál, mint például a külső
Mester utca, lebontották ugyan az épületeket, hogy a tulajdonosnak ne kelljen
értük építményadót fizetnie, mégis üresen maradtak.
„Az olyan területekkel, mint például
az Illatos úti Vegyiművek, nem tudjuk,
mi lesz. Itt nemcsak egy rossz állapotban lévő gyár van, hanem több méter
mélyen szennyezett talaj is, amelynek
a cseréje nagyon megdrágítja a beruházást. Budapesten hihetetlen nagy
szabad területek vannak, a befektetők
pedig nyilván arra mennek, ahol alacsonyabbak a költségek. Persze ha az
5-ös metró megépülne a területen, mint
ahogy szó van róla, hogy a csepeli és a
szentendrei HÉV-ből 2030-ig létrehoz-

zák az ötös metrót, az jelentős mértékben befolyásolná a terület vonzerejét” –
vélte az építész. „A Marina part és a Soroksári úti rendező pályaudvar ugyan
olyan messze vannak a városközponttól, mégis az előbbi egy korszerű, élhető
lakópark, az utóbbi meg egy Duna-parti
rendező pályaudvar, pedig mindkettőnél van rendes tömegközlekedés.”
Létezett egy koncepció a kilencvenes években, amely szerint a Lipót–
Újlipótváros mintájára kiépülhetne
egy Újferencváros is. A Duna mentén
akartak déli irányba terjeszkedni lakóparkokkal, ott, ahol a Müpa is van, és
tulajdonképpen a Diákváros is ebbe a
koncepcióba illene bele. Azt, hogy ezek
mikor valósulnak meg, nem lehet látni
– mondta Koszorú.
A városfejlesztést a befektető és az
önkormányzatok összekapcsolódó tevékenysége hozza létre – folytatta –,
ezt pedig nehéz távlatosan tervezni. Budapesten évente kellene 8 ezer új lakás,
hogy az élhetetlen, leamortizálódott
állományt pótolja. A Portfolio 2020-as
adatai szerint több ezer áfatámogatással épült eladatlan lakás van még a piacon. Ez társadalmilag probléma, hiszen
egyértelműen lenne igény a lakásokra.
Viszont az eladatlan lakások önmagukban nem gátolják az ingatlanfejlesztőket: két-háromszáz lakásos építkezési
beruházások zajlanak Budapesten.
„Átfogó és átgondolt szervezeti megoldás kell, az lesz csak valóban hatékony
a barna mezők hasznosítására. Az áfaelengedés csak az apró, akupunktúrás
részeken tud segíteni, máson nem” –
hangsúlyozta Koszorú Lajos.
Kiss Soma
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FERENCVÁROS ÁLLOMÁS

A RENDEZŐ ÖRÖK
A Ferencváros állomás hatalmas területet foglal el
a 9. kerületből, holott értékesebb hasznosítás is
elképzelhető itt, mint egy teherpályaudvar. Az ötlet
ismert, de a megvalósításához nem közeledtünk
egy centivel sem. Ma úgy tűnik, még évtizedes
távlatban marad a rendező pályaudvar.

Ha budapesti rozsdazónákra gondolunk, a leghamarabb eszünkbe jutó területek között ott lesz a Ferencváros állomásnak a Könyves Kálmán körúttól egészen az Illatos útig, sőt azon túl is elnyúló területe. Sok rendezetlen, gazzal, spontán települő
ligetekkel benőtt dzsumbujt, egyáltalán nem egy világváros belső területeire való,
földszintes, rossz állapotú építményt találunk itt. Ma ez már a város belseje, bárkinek lehetne sok ötlete arra, minek lenne itt inkább helye. Csakhogy a pályaudvar
nem elhagyott, gazdátlan térség, jelentős részein, bár nem mindenhol, most is fontos vasúti tevékenység zajlik. Fejleszteni tehát akkor lehetne a területet, ha előbb
más helyet keresünk ezeknek a tevékenységeknek. A vasút jelenlegi helyzetében –
később részletezzük – ez nagyon is racionális forgatókönyv lehetne, ám ami eddig
történt, az csak az ötletelés szintjét érte el, valódi koncepció (legalábbis sikeres) nem
született a problémára.
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A kiegyezéssel kapott a magyar elit
lehetőséget arra, hogy kezébe vegye
egyrészt az országos vasúthálózat, másrészt a fővárosépítés feladatait, a „tudatos nemzetépítésben” egyaránt kulcsfontosságúnak tekintették mindkettőt.
A két cél az összekötő vasút (ma inkább
körvasútként emlegetjük), rajta az ös�szekötő vasúti híd megépítésében találkozott. A három pályaudvart (későbbi
nevükön Déli, Nyugati és Józsefvárosi),
valamint a belőlük elinduló vasutakat
összekapcsoló vonalon létesült Ferencváros állomás ma személypályaudvarnak nevezett, kisebb része, ahol nagyjából keletről nyugatra futnak a vágányok.
A pályaudvar nagyon hamar áruszállítási gócpont lett, hiszen innen
szolgálták ki a Nagycsarnokot, a marhaés sertésvágóhidakat, később a nagyvásártelepet, a ferencvárosi malmokat és
még sok mindent. De a pályaudvar arra
is predesztinálva volt, hogy az egész ország tehervasúti origója legyen, hiszen
Magyarország két fele között a közeli
összekötő vasúti hídon ment és megy át
most is a forgalom zöme.
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Tegyük fel, hogy Szegedről, Békéscsabáról, Debrecenből és Miskolcról indítunk vegyes tehervonatokat,
amelyekben mindenféle kocsikban
mindenféle cégek küldenek mindenféle árut dunántúli célpontokra. Mind a
négy vonatban vannak Pécsre, Nagykanizsára, Celldömölkre és Sopronba tartó kocsik. A feladatot úgy tudjuk megoldani, ha az ország közepén a négy
vonatból négy másikat alakítunk ki a
kocsicsoportok átrendezésével. A tevékenységet kocsirendezésnek hívjuk, az
ezzel foglalkozó pályaudvart rendező
pályaudvarnak. A helyszín ez a pályaudvar lett, az ország legnagyobb területű
pályaudvara, amely máig a legnagyobb
vasúti forgalmat bonyolítja le.

Fotó: Déri Miklós

ami eddig történt,
az csak az ötletelés
szintjét érte el
A rendezésnek többféle módszere
van, gurításnál egy magaslatról (például az Illatos út feletti hídról) engedik le
az egyes kocsicsoportokat, hogy váltók
rendszerével a megfelelő vágányokra
irányítsák őket, de ugyanezt a mutatványt vízszintben is végre lehet hajtani mozdonyvontatással. Itt mindkettőt
gyakorolják, és mindkettőhöz sok vágányra, hatalmas területre van szükség.
A sok, jellegzetesen szétágazó vágány
minden térképen és légi fotón árulkodó,
neve líra. A Ferencváros állomáson a 20.
század elején épült a nyugati rendező,
a század második felének első éveiben
pedig a keleti rendező, együtt elfoglalják a pályaudvar zömét vagy nyolcvan
észak–déli vágánnyal. A hosszú évtizedek alatt számos más létesítmény került
ide a szükségszállástól a raktárakig, de
ma is itt van Budapest egyik legfontosabb fűtőháza (a mozdonyok tárolására
és kisebb javítására szolgáló telephely),
egy kisebb kocsijavító, számos MÁV-os
részleg és cég.
A vasúti teherszállítás Magyarországon a 80-as évek közepi mennyiség
40 százalékára zuhant a rendszerváltás után, de legalább ilyen fontos tendencia, hogy a fent leírt kocsirendezés
jelentősége összezsugorodott, főképp
az idő- és munkaigényes volta miatt:
egyszerűen nem versenyképes a közúti
szállítással, pedig az állam támogatással
próbálja életben tartani. Ma a magyar
síneken egy tipikus tehervonat kiinduló
és célállomása közül legalább az egyik

külföldi, az ország egyszerűen túl kicsi a belföldi tehervonatozáshoz, ráadásul az
indulástól az érkezésig nem kell megbontani, akár kínai árut visz konténerben Záhonyból, Pireuszból vagy Koperből, akár autóalkatrészt hoz a kecskeméti Mercedes
gyárba. Vagyis manapság sokkal kevesebb szükség van rendezésre, gurítás csak a
keleti rendezőn van, ott is kevesebb, mint régen, de a nyugati rendező vágányainak
egy részén is dolgoznak a tolatómozdonyok.
Van még az országban hatalmas, szintén kihasználatlan rendező pályaudvar; évtizedes ötlet, hogy Szolnokra kellene telepíteni a munkát Ferencvárosból, de komolyan nem találták ki, hogyan lehetne véghez vinni egy ilyen áttelepítést. A teherszállító cégek (ezek zömében magánvasutak) tevékenységének jelenleg a Ferencváros a
központja, itt cserélnek mozdonyt, személyzetet, ezernyi szállal kötődnek ide. A nagy
váltásnak a V0-ként emlegetett, Budapestet délről elkerülő tehervasút megépítésével együtt lenne értelme, hiszen az elképzelt V0-n közlekedő vonatok nem is érintenék a Ferencvárost. Másképp fogalmazva a V0 nem fog igazán működni, ameddig
továbbra is a Ferencváros lesz a vasúti teherezés központja.
Szólni kell két fontos és költségnövelő problémáról. A szakemberek rengeteg világháborús bombát és lőszert, továbbá rengeteg szennyezett földet sejtenek a vágányok alatt. A jogszabályi környezet olyan, hogy amíg változatlanul működget a
pályaudvar, ez „senkit nem zavar”, de ha sínek helyett új épületeket akar majd valaki
felhúzni, akkor előtte meg kell tisztítani a terepet.
Az elmúlt években a belgrádi vasút budapesti szakaszával kapcsolatban megfogalmazódott az az igény, hogy a leendő Diákvárost ne vágja ketté, illetve a Dunához közeli területet ne vágja el a várostól. A megoldás az lett volna, hogy a vonal
a rendező pályaudvar területén fusson. Több közbeszerzést is kiírtak a megoldás
megtervezésére, de végül egyikre sem bólintott rá a kormány, többek között a költségek miatt. A belgrádi vasút vágányai tehát maradnak ott, ahol vannak, nemrég ki is
választották újjáépítésükre a tervezőt, és nem nyúlnak a pályaudvarhoz. Ehelyett az
a döntés született, hogy a V0-ról – szintén nem először – megírandó megvalósíthatósági tanulmánnyal együtt készüljön egy országos vasúti áruszállítási koncepció,
és ennek keretében vizsgálják meg a Ferencváros további sorsát. Láttuk, hogy van logika a V0 és a teherpályaudvar ügyének összekapcsolásában, de talán azt is lehet érzékelni, hogy a pályaudvar felszabadítása az eddigi kísérletek kudarca után most két
olyan hatalmas csomag része és függvénye lett (V0, teherkoncepció), ami garantálja,
hogy a lehető legoptimistább forgatókönyv esetén is legfeljebb évtizedes távlatban
történhet itt bármi olyasmi, amit rozsdazónás városfejlesztésnek lehetne nevezni.
Kubinszky E. Judit

A NAGY ÁTEMELŐ
A pályaudvar északnyugati sarkában, ahol a sínek nyugatra az összekötő vasúti hídra
és Kelenföldre, keletre pedig a Népliget felé futnak, a NIF Zrt. és a BFK egy vasúti
hidat építtet, amelynek az a célja, hogy rajta az elővárosi és távolsági személyszállító
vonatok sűrűbben, pontosabban járhassanak, mert az útjuk nem fogja keresztezni
az új híd alatti öt vágányon a belgrádi vonalon vagy a rendező pályaudvarról érkező
tehervonatokat.
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DÍJ VELENCZEI ÁGNESNEK

A SOKJELVÉNYES NŐ
Húszéveske kereskedőtanonc magyarázza a DM-ben a hajhab precíz használatát
az aprócska, ősz hajú nőnek, akinek kabáthajtókáján és a kezében lógatott
hátizsákján színes jelvények sokasága sorakozik. A sokjelvényes nő nem rocker
és nem punk: őszülő, hosszú haja kicsiny kontyba tekerve várja hajhabos
sorsát a feje tetején. Estére bírnia kell a strapát, mert ünnepi alkalom készül.
Ferencváros Pro Urbe díját kapja meg Velenczei Ágnes, akinek helybeli neve
Sütimama. De a drogista srácnak fogalma sincs, hogy mi az a Sütiflotta.

A Civil Kollégium, a 9-ben az élet, a nagy
piros CIVIL, #freeszfe, az aHang, Jámbor András kampánya, a Nyomtass te
is!, a swimathonos Süticápák kitűzője és
legelöl, a kabáton a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) meg a Közösségfejlesztők Egyesülete, ami nélkül nem
is lenne az FKA. Ezek olyan aprócska
betűkkel vannak a jelvényre írva, hogy
a drogista fiúnak komoly gondot okozna
a kibetűzésük, annak elgondolása meg
végképp meghaladná a képzelőerejét,
hogy miként is lehet ezeket mind csinálni is.
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Ágit évtizedek óta ismerem. A fiaink
egy iskolába jártak, a mai napig gyökérbarátság fűzi őket össze. Ági harmadik
– késői – fia 90-ben, a szabadság kitörő
örömétől újrafogalmazott szerelemben
fogant, tehát nagyon is nem véletlenül,
legfeljebb váratlanul. A rendszerváltozáskor voltak olyanok is, akik nem tülekedtek, megszimmantva az eredeti tőkefelhalmozás semmivel sem összekeverhető
illatát, nem önmaguk átmentésén törték
a fejüket, hanem szorgos reformista
párttagként lelkesedve szervezték a körülöttük elbizonytalanodó közösséget,

hiszen ezt csinálták addig is. A hatvanas
években komolyan vették, hogy népi, azt
is, hogy demokrácia, a legkomolyabban
pedig azt, hogy nekik ehhez közük van.
Ülünk a Jedermannban, Coltrane
szaxofonjának megdöccenő ütemére
kapom fel a szemöldököm egyre magasabbra, és óvatosan belesuttogom Coltrane-be, hogy ezek szerint te párttag voltál akkoriban!... Pokoli ez a kor! Háromszor is beletekeredik a nyelvem a párttag
szóba, holott határozott emlékeim vannak a gyerek- és kamaszközösség önfeledt biztonságáról, amivel döntéseket

Fotó: Mészáros Gábor (FMK)
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hoztunk és ítéletet mondtunk a csökött
agyú, maradi, bigott karrieristákról, akik
éppen olyanok voltak, mint a mostaniak.
„KISZ-tag, ifjúgárdista és utána párttag” – bólogat Ági, és mert nyilván röhejes vagyok a politikai zavarommal, magyarázni kezdi, hogy mindenről az apja
tehet, aki szocdem volt, és szakszervezetis. Sőt, éppen az a fajta szocdem volt,
aki önként és az Internacionálét dalolva
szalámizódott fel a kommunista párt
mohó szeletelője alatt, mert úgy hitte,
hogy mindez a munkások javát szolgálja.
Amint hallgatom, már világos is, miért
lehetett Velenczei Ági reformista kuli, és
miért nem lett későbbi részvénytulajdonos ex-MSZMP-tag és nagyvállalkozó.
Ági papájának olyan jól sikerült a kommunista pártba való betagozódás, hogy
egy hajnalon már Recsken ébredt, és 38
hónap múlva szabadult. Egy volt rabtársa úgy emlékezett rá, hogy ő volt az, aki
képes volt mindenkiben tartani a lelket.
Kora hajnalban, csoportban indították
őket útnak követ törni. Vonult a magába zuhant, didergő brigád az ösvényen,
amikor Ági apja megállította őket, és felkiáltott: Nézzétek, milyen gyönyörűen
kel fel a nap!
Ági azt állítja, hogy ez a mondat lett
az ő öröksége. Meg az, amit apja még
életében mondott neki: hogy Recsket az
emberek csinálták, nem a párt. A munkaszolgálatot és a bori deportálást is emberek csinálták. Meg azt is, hogy nem abba
az erőltetett menetbe vezényelték, mint
Radnótit, hanem a következőbe. Ezt kapta Velenczei Sándor az emberektől. 1951ben meg Recsket. A család azt mondta a
cseperedő kislánynak, hogy apukád iskolában van. Hát kijárta. A pártnak ehhez
nincs köze – magyarázta Velenczei Sándor. Ahhoz sem, hogy a letartóztatásakor egy éjszaka alatt megőszült. Aki még
mindig nem érti: nos, így lehet elvekkel
élni, szegénynek maradni, véletlenül
sem gazdagodni meg soha.
Ági könyvkötő volt abban a szövetkezetben, amelynek elnöke az apja volt
huszonöt éven át. Kislánykorától kezdve tevékeny munkásemberek közössége
vette körül, és azt látta, azt tanulta meg,
hogy a közösséget szervezni és segíteni
kell, karbantartani, folyamatosan tenni
érte. A rendszerváltozásig egyszerűnek
tűnt minden. A könyvek kötődtek, a
mozgalom épült, a közösség szerveződött. A nyolcvanas évek végén kitört reformmozgalom lehetőségei viszont addig nem tapasztalt lelkesedéssel töltötték
el. Nemcsak őt, hanem Gyurit, a férjét
is, aki társa volt a közösségépítésben és

a politizálásban is – annyira, hogy az
életformájukká vált.
Az ő esetükben a politizálás a kritikai
gondolkodást jelentette: azt, hogy semmiféle előfőzött, készen kapott gondolatot nem fogadnak el, akkor sem, ha valahonnan felülről érkezik. Azt tartották: a
politikai munkájukra azért van szükség,
hogy jobb legyen a körülöttük lévőknek.
Inkább nem kérdezem meg, hogy jobb
lett-e.
Ők viszont állandóan kérdeztek, és
igyekeztek pontosan fogalmazni. Ez akkoriban és most is zavart szokott okozni a
rendszerben. A kérdéseket feltevők szinte soha nem futnak be nagyobb karriert.
Nem is törekedtek erre. Ági addigra már
a Foxi-Maxi (Marxizmus–Leninizmus
Esti Egyetem) gimnáziumát, esztétika
szakát is kijárta, és a rendszerváltozás
évei alatt a diplomája elértéktelenedett
ugyan, mehetett a szemétbe, a tudása
viszont megmaradt. Az elveihez meg
amúgy is ragaszkodott.

semmiféle
előfőzött, készen
kapott gondolatot
nem fogad el
Egyszerű és egyenes út az övé. A reformidőkben, a Szikra Nyomdában az
első reformkörökben is benne volt. Az
akkori társak későbbi gyerekei osztálytársai lettek az Anna Frank Gimnáziumban, és együtt nőttek fel, csak hogy
kiadják a zsidó világ-összeesküvés közismert sormintáját. Egy bizonyos szint
fölött mindenki találkozik mindenkivel.
Esterházy mondata így, megforgatva
is működik, akkor is, ha a szerzője nem
is értené, hogy kerül egy munkásmozgalmi mondatba. A civil felelősségérzet
azért nagyon is a kedvére való lenne. Az,
amellyel a polgár birtokba veszi a lakókörnyezetét, és nem a rendszer hivatalos
intézményeire próbál támaszkodni.
Azokban az években, amikor Esterházy földet vissza nem vett, Velenczei
Ági úgy látta, hogy a sokaságnak, az embereknek nagyon gyors volt a változás,
nem is értik, mi történt velük, és szinte
képtelenek feldolgozni. Kiderült, hogy
a demokratikus intézményrendszerek
nem épülhettek ki biztonságosan, négyévenként szét is lehet verni őket. Áginak
a rendszerváltást követő első élménye
az volt, hogy ha mindazt folytatja, amit
megszokott, vagyis beszél, kérdez, po-

litizál, akkor a megérkezett tulajdonos
kirúgja a nyomdából. Folytatta, hát ki is
rúgta. Így lett vállalkozó. „A munkaerőm
eladására vállalkoztam” – mondogatta.
1979 óta él a József Attilán. Az első
szervezet, amelynek létrehozásában szerepe volt, az 1992-ben megalakult Ferencvárosi Munkanélküli Egyesület volt.
Közben gyerekeket nevelt, dolgozott, az
édesanyját ápolta, és ezért éjszakai műszakot vállalt, hogy fel tudja váltani a
napközben dolgozó férjét. Akkor vetette
bele magát istenigazából a civil munkákba, amikor Gyuri is egyre betegebb
lett. „Megértettem, hogy nem telepedhetek rá, nem irányíthatom folyamatosan
az életét, mert akkor megbolondulunk
mind a ketten.”
Akkortól kezdte el gyűjteni a jelvényeket és mindazt, amit azok neki és
környezetének jelentenek. Az évente
megrendezett Születés Hete, a Babák Rózsaparkjának ültetése identitást ad a telepen lakó ferencvárosiaknak, az ide született gyerekeknek. A szülők programokat
szerveznek, mindenki hozzátesz valamit
az egészhez. Innen nőtt ki Ági másik csoportja, az Írisz Családi Kör, abból később
kialakult az Anyahajó Egyesület. Közben
Ági civiltudományt tanult, vizsgát tett
mint közösségi munkás, és belépett a
Közösségfejlesztő Egyesületbe – ott a jelvény a kabáthajtókáján. A másik jelvény
az FKA-é, ahol kurátor volt, és Sütimama lett. Az alapítvány helyben gyűjtött
adományokból helyi civil programokat
támogat. Olyanokat, amelyekben az önkéntes munka mellé csak egy kis pénz
hiányzik. A Sütiflotta otthon készült süteményeit kerületi cégek rendezvényein
kínálja, adományokat gyűjt, és bemutatja
az FKA-t, összehozza az itt dolgozókat az
itt lakókkal. A legutóbbi Swimathonon
négyen összeállva, úgy is mint süticápák,
580 ezer forintot gyűjtöttek az alapítványnak.
Meg kellene magyarázni, mi a Swimathon, de egyszerűbb, ha mindenki,
aki idáig jutott az olvasásban, megguglizza. Akkor megtalálja azt a rengeteg
programot is, amit az FKA a civilek segítségével támogat, és körülbelül érzékelni fogja, hogy Velenczei Ági hányféle
civil szervezetét hagytam ki innen, mert
összezavarodom a sokaságukban, és fel
sem bírom fogni. A lényeg úgyis az, hogy
ő tudja – és tudja a környezete, a lakók, a
barátai, meg az önkormányzat is, és most
a Ferencvárosi Pro Urbe díjjal meg is köszönte Ági évtizedek óta tartó munkáját.
Van mit.
Sándor Erzsi

2022. FEBRUÁR

17

TÁRCA

KULTÚRESTÉLY
A FERENCVÁROSBAN
Olvasgatom az 1922. februári magyar lapokat az
Arcanum nevű kincsesbányában, s nicsak, egyszerre csak azon kapom magamat, hogy tán rosszul
ütöttem be az évszámot, mert gyanúsan aktuálisnak tűnnek a cikkek. Én száz évvel ezelőtti lapokat
akarok olvasgatni, nem afféle mai szemetet – de
miután jobban megnézem a dátumot, látom ám,
hogy nem szúrtam én el semmit.
Igen, itt van fekete-fehéren 1922 februárjából
egy hírecske, amely Kultúrestély a Ferencvárosban
címmel arról számol be, hogy a tisztelt úri közönséget egy remek előadásra várják a szabadkőművesség nemzetrontó hatásáról és a magyar faj szeretetéről. De leg jobb lesz, ha idemásolom az egész
cikket, nem sok az egész, pár mondat, ennyiből is
látni fog ják, hogy a költő kérdésére megvan a válasz: nem, a világ nem ment a könyvek által elébb.

Ami a „kultúrestély” másik előadóját, Urbányi
C. Józsefet illeti, ő nemcsak szerkesztőként, hanem
tanítóként is tevékenykedett, s hosszú élete folyamán a fajszeretetről számos művet írt, például
az egyik könyve ilyen blikkfangos címet kapott:
Erdély vérző kultúrája. Ez a cím ma is megállná a
helyét bármelyik neofasiszta kormányközeli online portálon. Bizonyára egészséges, fajszerető, árjamagyar gyermekek kerültek ki a tanító úr keze
alól 1944-ig, mikor is Urbányi úr nyugdíjba ment
– ellentétben azokkal, akik a túlhevült magyar
fajszeretet következtében meghozott törvények
miatt édes hazájukból nyugdíj helyett gázkamrába
vitettek.

nem, a világ nem ment
a könyvek által elébb
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Szóval, a száz évvel ezelőtt meg jelent hír szövege a következő:
„A ferencvárosi Kisegítő Kápolna Egyesület
február 2-án kultúrestélyt rendez. Az estély keretében Cserny József dr. a szabadkőművesség nemzetrontó hatásáról, Urbányi C. József szerkesztő
Széchenyi építőszelleméről és fajszeretetéről tart
előadást. Az estélyt Bencze Dezső és Körmendy
Dezső rendezik.”
A hír a Magyarságban jelent meg, amely lap a
magyar keresztény értelmiség vezető orgánumának számított, a cikkben említett Cserny Józsefet
pedig kéretik nem összetéveszteni a Tanácsköztársaságban sötét szerepet játszott figurával, utóbbi
ugyanis 1922-ben már nem élt.
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Amúgy a Magyarság című lapban 1922-ből találtam még egy aktualitást, merthogy Magyarországon az az esztendő is választási év volt, amire
józanul kellett készülni. Mármint komolyan, nem
viccelek. A törvény ugyanis úgy rendelkezett, hogy
a választás napján, valamint az azt megelőző napokban Budapesten szesztilalmat kell bevezetni.
Erre föl mit találtak ki a leleményes ferencvárosi polgárok?
Na, mit gondolnak?
Igen, jól gondolják: előre feltankoltak sörből
és borból, nehogy abban a pár napban, amit szesz
nélkül kell kibírni, valami baj történjék. Íme, a cikk:
„Szerdán este nyolc órakor kezdődött Budapesten a választási szesztilalom, amely alól a megváltás csak szombaton reggel nyolc órakor következik
be. Megállapítható, hogy Budapest népe szorgalmasan készült a szesztilalomra. A Ferencvárosban
délután ¾ 6 óráig tíz kisebb sör- és borkimérést
látogattunk meg. A tíz kiskocsmában egyenkint
átlag 121 üveg sört és harminc liter bort mértek ki
– amint mondották – turnuson kívüli szesztilalom
idejére. A kocsmárosok egyértelműen azt mondották, hogy a szesztartalékolás este nyolc óráig legalább száz százalékkal emelkedni fog. Ezt alapul
véve száz kiskocsmában huszonnégyezer üveg sör
és harminc hektoliter bor fogyott el utcán át kimérve a szesztilalom enyhítésére.”
A száz évvel ezelőtti rendelkezést amúgy nem
ártana idén április 3-a előtt is bevezetni – mert
ha balul üt ki az idei választás, akkor legalább a
kocsmárosok járjanak jól. A részegekről nem is beszélve.
Kácsor Zsolt

KULT

BODOR PANNA DRAMATURG

„ABBAN VAN
A SZABADSÁG, AMIT
TUDUNK MAGUNKRÓL”
Bodor Panna 2018-ban végzett dramaturgként az
SZFE-n, az utolsó Kárpáti–Upor–Jákfalvi-osztályban.
A hisztérika című darabja a saját rendezésében
december óta látható a Pinceszínházban.

eltöltött pár hónap jelent. Akartam beszélni arról is, milyen volt utána, ahogy
az a szövegben is elhangzik: „Négy hónap után hogy mész vissza az életbe?”
Az előadásban két fantasztikus színésznő (Borsos Luca és Buzási Fanni) jeleníti meg a bennem zajló folyamatokat,
az énrészeket. Molnár Dávid Márk pedig
mindenkit játszik, aki nem én vagyok, a
külvilágot. Amit ebben az időszakban
leginkább a terapeuták jelentettek.
Balázs Juli dramaturg érzékeny és
pontos külső szem volt mind az írás,
mind a rendezés során. Molnár Anna
pedig kiválóan megjelenítette a térben a
lányszoba és a lerobbant pszichoterápiás osztály furcsa kettősét.
9: A vizsgamunkád is hasonló témájú volt?
BP: A diplomamunkám egy kortárs román abszurd darab megrendezése volt,
Vișniec A pandamedvék története, amely
egyszerre szól szerelemről és haldoklásról. Minden alkotási folyamatomba intenzíven belekerülnek azok az aktuális
kérdések és érzések, amelyek épp foglalkoztatnak. Ballér Biankával és Lestyán Attilával végtelenül inspiráló volt
közösen felfedezni a szövegben rejlő
rétegeket.

Fotó: Stépán Virág

9: Hogyan éled meg a sulid kivéreztetését?
BP: A legfájdalmasabb pontja számomra a színművészetivel történteknek a
nyilvánvalókon túl az volt, hogy nem
tudtam elbúcsúzni a termektől. Voltam
ugyan bent az egyetemfoglalás idején
időnként segédkezni, de nem tudtam
az utolsó ottlétemnél, hogy az lesz a
legutolsó. Még mindig előfordul, hogy
reggeli kutyasétakor útba ejtem a Vas utcát. Sok emlék van azokban a falakban.
Felháborító és elkeserítő az egész.

„Mentális egészség coming out” – így
hirdetik az Ébredések Alapítvánnyal és a
Nyitnikék Magyar Antistigma Kezdeményezéssel közösen létrehozott előadás
műfaját. „Arról szól, hogy egy nagyon
nehéz élethelyzetben kizökkent az időm.
Bementem egy pszichoterápiás osztályra, és nekiláttam a szembenézéseknek.
Mindenkit hasonlóra biztatok, vagyis terápiára, elfogadásra, önkeresésre. Abban
van a szabadság, amit tudunk magunkról, és nem abban, amit nem. Akkor is, ha
nehéz” – mondta Bodor Panna tájékoztatásul a kérdéseink előtt.
9: És hogyan lehet mindezt jól színpadra
vinni?

„bementem egy
pszichoterápiás
osztályra”
Bodor Panna: Sok humorral, mert ilyen
vagyok, meg erről szerintem csak így
lehet beszélni. Nagyon őszinte, életrajzi
a szöveg, de nem léptem tovább annál,
amit még komfortosan tudtam vállalni. Fontos volt, hogy az érintett és nem
érintett nézők egyaránt meg legyenek
szólítva. Az is érdekelt, hogy a titoktartás
mellett sikerülhet-e átadnom valamit
abból a semmihez sem fogható hangulatból, amit egy ilyen intézményben

9: Nem vagy messze az alma materedtől.
Milyen számodra a „Pince” és a kilencedik
kerület?
BP: Tinédzserkoromban, amint eldöntöttem, hogy dramaturg akarok lenni,
lelkesen kerestem minden találkozási
lehetőséget egy igazi, élő dramaturggal.
Amikor végül alkalmam nyílt szóba elegyedni eggyel, legnagyobb örömömre
felvetette, hogy menjünk el kávézni. Én!
Kávézni! Egy igazi dramaturggal! A Rádayba ültünk be Róbert Júliával, és ott
kezdődött tulajdonképp minden.
Nagyon jó érzés a Pincében „lakni”
A hisztérikával, hiszen mi lehet izgalmasabb annál, mint jelen lenni egy megújuló szakmai műhely első pillanatainál.
Artner Sisso

2022. FEBRUÁR

19

20

IRODALMI TÁMOGATÁS

IRODALMI ÖSZTÖNDÍJAK A KERÜLETTŐL

BEFOLTOZNI A FEHÉR LYUKAKAT

A 9. kerületi önkormányzat kulturális, oktatási, egyházügyi és nemzetiségi bizottsága ősszel hirdetett nyilvános
szépirodalmi pályázatot magyar nyelven alkotó szerzőknek. A József Attila
irodalmi támogatás hat hónapra szól (a
2021 decembere és 2022 májusa közötti
időszakra), és havi nettó 100 000 forint
juttatást jelent. A pályázat benyújtására
azok a szerzők voltak jogosultak, akik
vagy a fővárosban, vagy a Ferencváros
valamelyik testvérvárosában élnek, van
már felmutatható szépirodalmi publikációs listájuk (szépirodalmi vagy kri-

tikakötet, szociográfia vagy irodalomtörténeti munka), háromnál nem több
könyvet jelentettek meg, és az előző öt
évben nem részesültek ugyanebben a
támogatásban.
Döme Zsuzsanna alpolgármester álláspontja szerint „ezekben a művészeti
kérdésekben mi úgy gondolkodunk,
hogy a szakmának kell döntenie és kiválasztania azokat az alkotókat, alkotásokat, amelyeket erre érdemesnek tartanak. Eltöröltük mind az alsó, mind a felső életkori határt, és egyetlen szakmai
kritériumként a maximálisan három
kötetet jelöltük meg.”
Így, bár az életkori határ nyitva maradt, mégis olyanok kaphattak ösztöndíjat, akik szakmai szempontból pályakezdőnek számítanak. A felhívásra 31 érvényes pályázat érkezett.
A jelentkezők közül komoly szakmai
zsűri választotta ki a támogatásra érdemes szerzőket: Erdős Virág, Sztarenki
Pál, Spiró György, Fehér Renátó és Várhegyi András voltak a döntőbírák. A bizottság szószólója, Fehér Renátó szerint
„már a kiírás szakaszában igyekeztünk
úgy dolgozni, hogy ez a lehetőség olyan
fehér foltokra mutasson rá az irodalmi
szakmában, ahol a finanszírozás kevésbé
demokratikus vagy kevésbé arányos” –
magyarul azok is kapjanak lehetőséget,
akik nem otthonosak a kanonizált irodalmi berkekben.

A Ferencváros József Attila irodalmi
támogatását idén Szaniszló Judit, Csutak
Gabi és Borsik Miklós kapták. A támogatott írók a kerület kulturális életében is
részt vesznek: középiskolákban, rendkívüli irodalomórákon tartanak felolvasásokat, és itt, a havonta megjelenő 9 magazinban is fognak publikálni.
Csutak Gabi a filozófia, fordítás, szerkesztés világában mozog, 2017-ben jelent
meg az első kötete Csendélet sárkánnyal
címmel. Készülő regényének munkací-

Borsik Miklós

Csutak Gabi

Szaniszló Judit, Csutak Gabi és Borsik Miklós kapták meg
a ferencvárosi „József Attila irodalmi támogatást”.

Szaniszló Judit

me Felejtés: egyrészt az Alzheimer-kórról
szól (egy alzheimeres apa és a lánya története), a történet másik szálában pedig
egy vidékről frissen érkezett fiatalember
tapasztalatait dolgozza fel.
Szaniszló Juditnak már megjelent két
könyve. Jelenleg egy novellásköteten
dolgozik, amelyben intim közelségből
mutatja meg a budapesti belvárosi életből vett szereplőket.
Borsik Miklós a futárlíra képviselője, amennyiben egy futár szemszögéből
közvetíti a kikapcsolhatatlan belső monológot és a külvilágból érkező, folyamatos változást (talán a változás folyamatát?)
jelző ingereket. Ahogy Borsik mondta:
érzelemlavina.
Melinda Rose
2022. FEBRUÁR

VERBATIM

TRAFÓ: LENGYEL ANNA EMLÉKÉRE

MEGTESTESÜLNI
A SZÍNPADON

Forrás: Trafó

A PanoDráma Produkció Kár, hogy rák című előadása
Lengyel Annának, a társulat alapítójának állít emléket,
vagy az ő munkáját folytatja, fejezi be, ahogy tetszik.

Lengyel Anna, amellett, hogy 2008-ban
megalapította Magyarország első verbatim színházát, műfordító volt, és dramaturg. Utóbbi minőségében a legendás kaposvári színházban kezdte, majd
a nem kevésbé legendás Krétakörnél
folytatta. A verbatim módszer pedig azt
jelenti: szóról szóra idézni a színpadon a
tényeket leíró, feltáró interjúkból, a bizonyító erejű dokumentumokból. Szóról szóra, ez volt a címe az első, 2011-ben
készült PanoDráma-előadásnak, amely
a rasszista romagyilkosságokról szólt,
több mint hatvanórányi interjú alapján. A legnehezebb és egyben legszebb
dramaturgi munka az életből csinálni
színházat, vallotta Lengyel Anna, és az
alakulat így hirdeti magát most is: PanoDráma, az élet színháza.
Olyan szerves része volt az életének
a színház, hogy a betegségéből, aztán a
halálából is színház lett. Akik ismerték

őt, de a szélesebb közönség tagjai is végigkövethették a rákbetegséggel való
fáradhatatlan ismerkedését különböző
fórumokon – a járvány miatt elsősorban a Facebookon –, a diagnózistól a
műtéteken át a konzultációkig. Nem
adott metaforikus nevet a szarkómának, nem becézte, nem csinált belőle
képzeletbeli lényt, mint a szépírók, inkább nyíltan akart beszélni róla, és erre
biztatott másokat is. Amikor megtudta,
hogy beteg, nem változtatott az addigi mozgalmas életén – színházvezetés,
nemzetközi párbeszédek szervezése,
produkciók vezetése, tiltakozások szervezése –, viszont lett egy új „foglalkozása” is: folyamatosan tudósított a rákkutatás legújabb eredményeiről, az orvostudomány fejlődéséről, a saját műtéteiről. Virtuális performansz keretében
tett közzé minden rákügyi információt.
Különleges élmény volt, hogy ebben az

időszakban is nagyon intenzíven lehetett kommunikálni vele, és nem volt ciki
megkérdezni, hogy van, hiszen alig várta, hogy kimerítő válaszokat adhasson.
Róla volt szó, ő volt a főszereplője és
az írója is rákkorszaka történetének. Készült a rákbetegségről szóló előadásra.
2020 novemberére tervezték a bemutatót, ami a járvány miatt elmaradt.
Anna 2021 tavaszán meghalt. Így a
társulat csinálta meg a Kár, hogy rák elő
adását az orvosokkal, hozzátartozókkal,
kollégákkal, ismerősökkel és barátokkal
készült interjúk alapján, Ördög Tamás
rendezésében.
Lengyel Anna halálából színház lett
tehát. 2006-ban Halász Péterrel, a szintén – és ezt maga mondta így – „rákos
rendezővel” történt hasonló, amikor
élve felravatalozta magát a Műcsarnokban, hogy a barátai elbúcsúzhassanak
tőle. Anna a nemlétből testesült meg a
színpadon, a maga teremtette színházi
módszerek segítségével.
Nem is volt polgárpukkasztó, csak
annyira, amennyire a puszta tények arcul tudják csapni az embert. Az előadás
egyszerűen, szóról szóra mesélte el, mi
történik, amikor egy bátor, életigenlő
ember összefut a halálos betegséggel.
Mintha egy vizsgálóban vagy Anna nappalijában ülnénk a színészeket – Bartsch
Kata, Dankó István, Dobra Mara, Szamosi Zsófia, Ördög Tamás, Urbanovits
Krisztina, Váradi Gergely és Lukács Levente – hallgatva. Intim és mégis ünnepélyes játék, a jelzésszerű díszletek
között, csillogó ruhákban adják elő a
színészek a monológokat, dialógokat,
kifelé beszélve. A glamúr, a flitterek Bob
Fosse Mindhalálig zene című filmjét idézik, amely egy koreográfus zenés-táncos
elmúlásáról szól.
A haldoklást, a szóról szóra elmondhatatlant a végén táncban mesélik el
Hód Adrienn megrázó koreográfiájára
a Willany Leó táncosai. Hullámzó testek verődnek egymáshoz, küzdenek elszántan a sehova kapuja előtt, miközben
orvosdiagnosztikai képalkotó eljárások
eredményei vetülnek a vászonra és a
táncszőnyegre. Aztán csendessé válik a
ring, végtelen nyugalom üli meg a teret, a fő figura eltűnt a színről, mi maradunk a színpad közepén, magunknak,
magunkért.
A verbatim színházból mindig hiányoltam a költészetet, az absztrakciót,
ami gyógyír az emberi fájdalomra. Így
most már akkor ez is megvolt, minden a
helyén, vesszen a halál.
Artner Sisso

2022. FEBRUÁR

21

KULT

FOTÓKIÁLLÍTÁS A PH21 GALÉRIÁBAN

HIÁNYZÓ NŐK
Sokakban felmerülhetett már a saját családjukkal kapcsolatban, milyen jó
volna többet megtudni azokról, akiket csupán régi, fekete-fehér fotókról
ismerhetnek. Kik voltak, hogyan éltek, s személyes sorsuk hogyan illeszkedik
bele a család – vagy tágabban szemlélve, egy letűnt kor társadalmának –
mindennapjaiba? De mi történik akkor, ha nincs, aki elbeszélje a történetüket?

Fotók: Déri Miklós

22

Jane Ross fotóriporter és dokumentumfotós Lost and Found (Elveszett és
megtalált vagy Talált tárgyak) című kísérleti fotósorozatának alanyai éppen
ilyen emberek: olyan, a 19. században
élt, különféle társadalmi státuszú nők,
akik London legrégebbi, „Magnificent
Seven” néven elhíresült viktoriánus kori
temetőinek egyikében, a Brompton Cemeteryben nyugszanak név nélkül, jórészt jelöletlenül. Legfeljebb „anyaként”,
„feleségként”, „nővérként” vagy „lányként” hivatkoznak rájuk. A régi síremlékek mára leromlottak, a feliratok, ha
vannak is, alig olvashatók. Megnehezítve ezzel azt is, hogy elképzeljük, vajon

vajon hogyan
befolyásolja a
múlt a jelent?
kik lehettek ők, akiknek az életéről – az
olykor magas rangú, de mindenkor névvel jelölt férfi hozzátartozóik mellett –
semmit sem tudunk.
Jane Ross ismeretlen nőket ábrázoló
fekete-fehér kabinetkártyák, valamint a
temetőről készült digitális és analóg felvételek felhasználásával készített több
rétegű fotóinak főszereplői egyértelműen ők, ha csak véletlenszerűen társította is hozzájuk a fotós a portrékat.

JANE ROSS
Jane Ross több mint huszonöt éve dolgozik kommunikációs szakemberként az
ENSZ-nél, továbbá európai, afrikai és latin-amerikai fejlesztési ügynökségeknél.
Londonban él, szabadidejének nagy részét a fotózásnak és a fotótörténet tanulmányozásának szenteli. Munkáit számos kiállításon mutatták be Európában és az Egyesült Államokban.
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Közép- és felső-középosztálybeli, vagy
Olaszországból, Kelet-Európából bevándorló, cselédként dolgozó vagy épp
a nagycsaládot összetartó asszonyok és
fiatal lányok, akik elmosódó portrékon
néha önmagukban, máskor természeti
képekre montírozva, egy földre hullott
levélen, a bokrok között, összegyűrt újságpapíron, a sírok vagy a málló épületfal előtt, mintegy szűrt fénnyel „megvilágítva” – olykor pedig a közös családi
képen kiretusálva lépnek elénk. A fotók
nem csupán a társadalmi emlékezés
általában vett fontosságát, de a jelent,
a járvány okozta hiányt is tematizálják. Vajon hogyan befolyásolja a múlt a
jelent? – Jane Ross e sorozatával nem
csupán ezt a kérdést igyekszik megválaszolni, de arra is kísérletet tesz, hogy
egy kimerevített pillanat erejéig megállítsa az időt.
Gáspár S. Anna
A kiállítás 2022. február 5-ig látható a
PH21 Kortárs Fotográfiai Galériában
(1097 Budapest, Ráday u. 52.)

KULT

FILM

ÍGY JÖTTEM
Kenneth Branagh önéletrajzi ihletésű filmje
megkapó szerelmes levél a szülővárosához
és a mozi varázslatos világához.

Az idei Golden Globe-jelölések alapján
úgy tűnt, hogy Kenneth Branagh friss
munkája, a Belfast (2021; magyar mozi
premier: február 24.) megismételheti a
mexikói Roma (2018) sikerét: mindkettő
személyes emlékeken alapuló, azonos
időszakban játszódó (1969–1970), fekete-fehérben leforgatott családtörténet,
amely a rendező kisfiú-alteregójának
szemszögéből enged betekintést a mindennapokba. A Belfast azonban hat Golden Globe-jelölésből csak egyet váltott
díjra (a legjobb forgatókönyvét), így kevéssé valószínű, hogy a Romához hasonlóan tarolna március végén az Oscaron.

döttek az Egyesült Királyság mellett kitartó ír protestáns lojalisták ellen. Ebben
a feszültségekkel teli, robbanásveszélyes
közegben nő fel a kilencesztendős Buddy, akit az édesanyja és a két nagyszülője gondoz, míg az apja Angliában végez kétkezi munkát, és csak hétvégente
látogat haza. A pénzügyi problémákkal
küzdő, egyszerű munkáscsalád portréjában Branagh élhetne a nagy múltú, brit kisrealista iskola (Mike Leigh,
Ken Loach) megoldásaival, de nem így
tesz. A Belfast ugyanis nem a politikai és
gazdasági értelemben is kiszolgáltatott
család kilátástalannak tetsző helyzetére, hanem a reményre és a gyermekkori
emlékek által megszépített, nosztalgikus
derűre koncentrál, miközben a háttérben szólnak a Van Morrison-slágerek.
Branagh filmjében a több nemzedéket traumatizáló északír konfliktus
(vö. Véres vasárnap, 2002; Wildfire, 2020)
pusztán kulissza az önfeledt, bűbájos
gyermekkori életképek felfestéséhez a
bolti lopás csínytevésétől a kisiskolás
Rómeó és Júlia-románcon át (a protes-

táns Buddy szíve választottja a katolikus
Catherine) a legendás családi mozizásokig – nem véletlen, hogy a monokróm
rögvalótól fényévnyire teleportáló, megidézett filmek képsorai (Egymillió évvel
ezelőtt, 1966; Csodakocsi, 1968) rikítóan
élénk színekben jelennek meg. De a rendező nemcsak a mozit mitizálja, hanem
az áldozatos munkájukkal a gyermekeiknek lehetőséget teremtő szüleit és nagyszüleit is: a karakán családmenedzselő
anya, a gürizés mellett az éneklésben is
jeleskedő apa és az életbölcsességeket
fruttiként szóró, kedélyes nagyszülők
(Ciarán Hinds és Judi Dench játéka különösen emlékezetes) mind megkapják
a maguk főhajtását Branagh-tól. A Belfast
humorral oldja a személyes és társadalmi nehézségeket, az energiától vibráló,
mindenre őszintén rácsodálkozó főszereplő kisfiú, Buddy ( Jude Hill) pedig te
hetséggel maxolja ki a cukiságfaktort.
A rendezőnek még arra is jut ideje, hogy
önreflektív kikacsintásokkal szórakoztassa önmagát és a közönséget: a tiltott,
shakespeare-i „szerelmen” kívül ilyen az
is, amikor egy katolikus–protestáns ös�szecsapás előtt Thor-képregényt ad Buddy kezébe (utalva a saját maga által rendezett, 2011-es Thor-filmre).
A 61 éves Kenneth Brannagh Nagy
Britannában vált világhírű Shakespeare-színésszé és rendezővé, de a Belfast tanúbizonysága szerint cseppet sem
felejtette el a gyökereit. Az északír fővároshoz intézett szerelmes levelének felróhatják ugyan a szentimentalizmust
és a nosztalgikus cukormázat, mégis
annyi szív és lelkesedés van benne, hogy
lehetetlen nem szeretni.
Teszár Dávid

a háttérben szólnak
a Van Morrisonslágerek
1969-ben járunk Belfastban, a közel harminc évig húzódó, alacsony intenzitású északír konfliktus kezdetén,
amelyben az ír katolikusok az északír
területek Írországhoz csatolásáért küz-
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SCHWÄBISCHE TÜRKEI
A kadarka balkáni jószág, mint oly sok
minden errefelé manapság a nyári forróságtól a miniszterelnöki mentalitáson
át az Ugaron kacskaringó korrupcióig.
A török elől menekülő szlávféle népek
hozták be, a magyar borhatár ekkor
egybeesett a török hódítás határával, valamint Róma is addig ért, ameddig lehetett szőlőt termeszteni, azon túl nem
érdekelte őket az impérium. A kadarka
könnyű nyári lény, laza, átlátszó bor,
még a 19. században is dominálta az országot a furmint mellett. Nem a nagy
borra való, viszont remekül vedelhető
a diófa alatt a barátokkal beszélgetve.
Mostanában, mint az ugyancsak plebejus olaszrizlingből, szép borok is készülnek belőle.
Ez a kadarka kisebb bor a komplexitás szempontjából, mint a mai második ajánlatunk, nincs benne az a csillogó
szépség, de a funkciója miatt érdekes.
A bor mindig funkció, és tán a legfontosabb funkció az, hogy könnyű italú, nem
mély és nehéz, megfizethető és jó minőségű borhoz jussunk, megszépíteni egy
fáradt estét vagy megfényezni egy jó
beszélgetést. Ilyen ez a kitűnő Mészáros
pincéből való szekszárdi kadarka: szép
bor, leheletnyi édesség lebeg a kissé hétköznapi ízkép felett, klasszik hétköznapi pörköltbor (nem chateaubriand-)
Szekszárdról. (1640 Ft)
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meseszép
parasztpolgári
borkultúrát
építettek föl
Szekszárd isteni, álmos városka,
mindig az volt, és európai színvonalú
borkultúra, amelyet az úgynevezett svábok hoztak létre (akik lehettek svábok
itt, Tolnában-Baranyában, délbajorok
Sopronban vagy szászok Erdélyben), és
akik újjáépítették az országot a török
nevű betegségből kigyógyulva. Arról,
hogy a nagy háború második félidejét
követően közülük kb. 370 ezret kitelepítettek, azt szokták terjeszteni a rendes
magyar emberek, hogy a szövetséges
hatalmak nyomására kellett ezt csinál
ni. De ez persze pont annyira igaz,
mint hogy a zsidók deportálása a nácik
nyomására történt. (A magyar akkori
Szijjártó kezdeményezte a dolgot 1945
májusában, csak augusztusban tárgyalták Potsdamban a szövetségesek. Az az
ország, amelyik kitelepíti a legtehetségesebb lakóit, legyengül, lásd Spanyolországot a zsidók kiűzése után vagy
minket most.)
A svábok, mint mindenhol, ma is működő, meseszép parasztpolgári borkultú-

rát építettek föl Tolnában-Baranyában, a
hajdani Schwäbische Türkeiban, ahová a
kipusztított magyarok helyére érkeztek a
18. században. Ma is szépen, jómódúan
és Európára nyitottan élnek, amúgy zömük mélymagyar érzelmű konzervatív,
legyen bár Heimann, Takler vagy Fritz a
nevük. A svábok mindig is szülőföldjüknek érezték Magyarországot, ezért is volt
különösen ízléses a kiűzésük, de ez így
szokott menni errefelé, a leghungarikumabb hungarikum a vagon.
A Pajzos 2017. évi szamorodnija remek, meleges karakterű, intenzív botritiszes (aszús), aszalt barackos és vaníliás
aromájú, mézes, de nem gejl bor, hanem inkább könnyed, az érett ital szexi
pézsmás felhangját is idéző, kerek ital
egészen röhejes áron, abszolút best buy
(1299 Ft az Aldiban). Az egyre menőbb
Pajzos jó ivású, magas színvonalú, isteni
minőség–ár arányú palackja, és ismételjük, mert ez lényeg: magas minőséget
megfizethető áron a középső polcokra!
Ne csak a drága csúcsborok legyenek
tökéletesek, és a vacakok olcsók, hanem
a középső polc is legyen megfizethető és csúcsminőségű. Mindig ilyesmi a
középső polc, a középosztály lényege.
Mesés beszélgetőbor kéksajtok, sajttorta
vagy diákabrak mellé, de még egy somlói galuskát is lever.
Tompa Imre

GASZTRO

Vannak, akik szerint a tankönyvekben a
rendszerváltás dátumaként 1988. április 29-ét kellene megjelölni, amikor Budapesten, a Régiposta utcában megnyílt
az első magyar McDonald’s. Százméteres sorok kígyóztak napokig az üzlet
előtt. Úgy éreztük, most minden eljön
egyszerre: hamburger, kóla, demokrácia, kapitalizmus… Egyszóval Amerika!
Hogy a gyorséttermi koszt Nyugaton az
alsóbb néprétegek egészségtelen kosztja, arról nekünk nem volt tudomásunk.
Mi a hamburgerben csakis a hamarosan
megérkező szabadságot és bőséget láttuk.

nulták volna. Pedig ez is egy szendvics.
Sőt, egy hamburger. Csak nekik van
eszük, és faszénen grillezik a háromféle
darált húst, ja, és nem kólát, hanem Jelen pivót isznak hozzá.
A hamburgert általában a Hamburg
kikötőjéből a 19. században az Újvilágba vándorolt tömegekhez kötik, akik
a mese szerint vitték magukkal a fasírtos zsömléjüket. De ezen kívül számos
elmélet van. Szebbnél szebb legendák.
Hogy apróra vagdalt húsból készült ételeket, húspogácsákat már a rómaiak is
ettek, arról mindenki megbizonyosodhat, ha fellapozza Jézus kortársának,

attuk írjuk ezt a cikket, hogy javasoljuk
nekik a Chili Bar & Foodot a Tompa
utca 7.-ben, ahol Háda Imre, „a hazai
burgerforradalom kirobbantója” alkotja a hambikat. A nagy szakállú, tetovált
burgerpápa 150 grammos húspogácsái black angusból készülnek, a buci
serpenyőben pirított szinte kalács, a
szósz házi, a sajt brie vagy cheddar, és
a különböző variációk hozzávalói között
olyan sztárok tűnnek fel, mint a kecskesajt, a marinált lilahagyma, a grillezett
ananász, a pirított portobello gomba, a
kacsamáj, az habanero vagy a jalapeño.
Mi megkóstoltuk, és nagyon rendben

közepén egy apró,
olajban kisütött,
löncshúskonzervből
készült laposfasírt
lapult
Persze volt nálunk hamburger a
Meki előtt is. Magyar hamburger. Kicsit
sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk.
Sárga volt a mustártól meg a majonéztől, savanyú a csalamádétól. Meg vörös
a ketchuptól és a pirosaranytól. Meg
száraz a fűrészporízű óriáspuffancstól,
amelynek közepén egy apró, olajban
kisütött, löncshúskonzervből készült
laposfasírt lapult. Mellette, alatta, fölötte szinte bármi elfért: zöldség, kenőcs,
akármi. Enni nem lehetett, mert az első
harapásnál atomjaira hullott, és gazdáját
a hajától a sarkáig összekente. Nyáron
némi negatív nosztalgiával konstatáltam, hogy a magyar hamburgert nem
tudták kinyírni a gyorsétteremláncok: a
Balatonon még mindig él és virul!
Erősen kétlem, hogy a világtörténelem folyamán először John Montagunak
(1718–1792) jutott volna eszébe, hogy két
darab kenyér közé egy darab húst (vagy
akármi mást) tegyen. Az ember nevű
főemlős valószínűleg azóta tesz két szelet kenyér közé sült húst (vagy akármi
mást), amióta van kenyere meg húsa
(vagy akármi mása). Amikor a szabadkai piacon látom, ahogy a szerbek pitába teszik a pljeskavicát, majd hagymát,
erőset, ajvárt stb. adnak hozzá, nem úgy
tűnnek, mintha Sandwich grófjától ta-

Fotó: Déri Miklós

Fotó: Déri Miklós

A BURGERRÜL

a dúsgazdag élvhajhász Marcus Gavius
Apiciusnak receptkönyvét, annak is a II.
könyvét (Sarcoptes, avagy a húsvagdaló).
Zsömle (kicsi, kerek kenyér) is volt. Hát
hamburger is lehetett, sőt valószínűleg
volt is.
Persze vannak, akik nem elégednek
meg a gyorséttermi vagy a Balaton-parti
verzióval. Nekik igazuk van. Éppen mi-

van. A főszereplő, a húspogi medium,
szaftos, középen rózsaszín. A mellékszereplők is jól alakítanak. A látvány is
kitűnő. Újra megbizonyosodtunk annak
a régi közhelynek az igazságáról, amely
szerint nincs jó étel és rossz étel. Csupán
ételek vannak, amelyeket lehet csapnivalóan, de pompásan is elkészíteni.
Cserna-Szabó András
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ÚJ EDZŐ A FRADI FOCICSAPATÁNÁL

„EGY DEMOKRATIKUS DIKTÁTOR
VAGYOK”
Amikor karácsony előtt biztossá vált, hogy Sztanyiszlav Csercseszov
a Ferencváros labdarúgócsapatának új edzője, a szurkolók a közösségi
médiában változatos mémekben utaltak arra, hogy a keménykezű tréner
majd gatyába rázza az ősszel kissé elkényelmesedett játékosokat.

Abban szinte mindenki egyetértett,
hogy Szerhij Rebrov nyári távozása után
lazult a fegyelem az FTC futballcsapatánál. Bár a játék eleinte látványosabb volt
Peter Stöger edzősége idején, később ez
már a ködbe veszett, és sokan hibás lépésnek tartották, hogy az osztrák szakember a korábbinál nagyobb szabadságot adott a labdarúgóknak. A legtöbben
olyan trénert szerettek volna utódjául,
aki rendet tesz a játékosok fejében, és
kevesebb lazaságot tűr el.
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Már napokkal a hivatalos bejelentés
előtt Csercseszov látszott befutónak a
szurkolói portálokon, és december 20án a drukkerek úgy érezték, helyes volt
az oszét nemzetiségű orosz szakember
szerződtetése. De ki is ez a bajszos edző,
akitől jelentős előrelépést várnak az Üllői úton?
Sztanyiszlav Szalamovics Csercseszov a Kaukázus északi oldalán lévő, az
Orosz SZSZK-hoz tartozó Észak-Oszét
Autonóm Szovjet Szocialista Köztársa-

ság egyik városában, Alagirban született
1963. szeptember 2-án. Sportiskolásként
csatár és kapus is volt, s mivel akkoriban 183 centijével magasnak számított,
inkább az utóbbi poszton bizonyíthatott. Tizennyolc évesen az egykori szovjet politikus, Ordzsonikidze nevét viselő
oszét főváros (Vlagyikavkaz) csapatához,
a Szpartakhoz került, aztán a moszkvai
Szpartak kapusa lett, és 1987-ben szovjet
bajnoki címet nyert az együttessel. Egy
évet töltött a városi rivális Lokomotiv-
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nál, majd visszatért a Szpartakhoz, ahol
alapemberré vált, és egyszer szovjet,
kétszer orosz bajnok lett. 1990-ben mutatkozott be a szovjet válogatottban,
majd 2000-ig Oroszország gárdájának
kapusa volt. Légiósként két szezont védett a német Dynamo Dresdennél, aztán egy rövid moszkvai kitérőt követően
az ezredforduló meghatározó osztrák
csapatával, a Tirol Innsbruckkal háromszor nyert bajnoki címet.
Edzőként Ausztriában kezdett, a
Kufstein után az élvonalbeli Wacker
Innsbruckot irányította. Hazatérve dolgozott a Szpartak Moszkva, a Zsemcsuzsina Szocsi, a Tyerek Groznij, az Amkar
Perm és a Dinamo Moszkva együttesénél. Utóbbival 2014 őszén pontveszteség nélkül zárta az Európa-liga csoportkörét, a folytatásban pedig bekerült
a legjobb 16 közé; a kék-fehéreknél játékosa volt Dzsudzsák Balázs. 2015-ben
szerződött a varsói Legiához, amellyel
lengyel bajnokságot és kupát nyert, itt
Nikolics Nemanját is edzette. A következő évben kinevezték az orosz válogatott
szövetségi kapitányává, a 2018-as vb
negyeddöntőjében 11-esekkel esett ki a
szbornaja a horvátok ellen. Háromszor
játszott vezetése alatt az orosz együttes a
magyarokkal, két győzelem és egy döntetlen a mérleg. A 2021-es Eb-n rosszabb
gólkülönbsége miatt nem jutott tovább
a csoportjából Oroszország, ezután távoznia kellett a csapat éléről.

akitől jelentős
előrelépést várnak
az Üllői úton
A szigorú edző hírében álló Csercseszov humoráról is jól ismert, de abban
biztosak lehetünk, hogy a fegyelem tekintetében nem enged az elveiből. Első
sajtótájékoztatóján demokratikus diktátorként jellemezte magát. Ahogy mondta, a tehetség nála munka nélkül semmit sem ér, és az utóbbit sokkal többre
tartja. Egy hét után Botka Endre arról
beszélt, hogy másfélszer annyit futnak
a tréningeken, mint korábban, teljesen
más az edzések intenzitása, és mindenkinek be kell állnia a sorba. Olekszandr
Zubkov a második hét végén azt mondta, meg lenne lepődve, ha tavasszal fizikai gondjai lennének a Fradinak.
A cél változatlan: bajnoki cím, kupagyőzelem és európai csoportkör.
Margay Sándor

ÜGYEK A FRADINÁL

ARCCAL VADKELETNEK
Miközben az országban célegyenesbe fordul
a választási kampány, dübörög a jólét, és üvölt
a Megafon, a Fradi táján is akadnak érdekességek.

Kicsit persze rezignáltan vettük tudomásul, hogy Peter Stöger edzőt fél év
után leváltották az FTC vezetői. Nem is
elsősorban az eredményei, hanem a „játékoskerethez nem illeszkedő karaktere”
miatt menesztette Herr Stögert Hajnal
Tamás sportmenedzser, Kubatov Gábor
pártigazgató/FTC-elnök. Bármit jelentsen is ez. Furcsa indoklás, de mivel a
lelátó egy része is hangosan követelte az
edző távozását, a vezetőség ezúttal nem
tökölt. Sőt! Kubatov önkritikát is gyakorolt: bevallotta, az ő hibája volt, a túlzottan nyugatos vágyai vezérelték, amikor
Peter Stögerre cserélték Szerhij Rebrovot. Szerinte a kerethez mégsem való
egy „nyugatos” edző. A Keletre fordulás
meg mindenképpen megfelel Pártunk
irányának is, így szerencsés választás az
orosz edző, akiről szemközt külön megemlékezünk.
Lapzártánkkor jött a hír: férfi labdarúgócsapatunk szerződtette a 23 éves
nigériai támadót, Fortune Bassey-t.
Közben Kocsis Máté kéziszövetségi
elnöknek főhet a feje, ki vigye el a balhét, amiért az FTC leendő „multifunkciós” kézicsarnokában húszezer fanatikus
szurkoló előtt sajnos kiesett a magyar
férfi kéziválogatott. Biztos találnak majd
illetékest. A klub – meg úgy általában a
magyar sport – a Fidesz, a NER homokozója, foglalkoztatója, irdatlan állami
pénzekkel és lehetőségekkel. A kézilabda
is ennek esett „áldozatául”, eredmény
egyre kevesebb, de legalább lett egy
csarnokunk, még ha nem világos is, ki,
hogyan és miből fogja fenntartani, megtölteni multifunkciósan. Ráadásul pont
az Albert Flórián-stadionnak, bocsánat,
Groupama Arénának állít konkurenciát
a rendezvények szervezésében a kolos�szális méretű új csarnok.
Csak vicces kis színes volt, amikor
egy ellenzéki politikus Facebook-oldala
alatt írt egy gyalázkodó kommentet a
„Ferencvárosi Torna Club” – nyilván a
klubházban valaki elfelejtett profilt váltani. Az már komolyabb, hogy a Fővárosi
Törvényszéken megkezdődött egy tár-

gyalás, amiben sajnos sokszor előkerül
majd klubunk neve is. Idézzük Hadházy
Ákost. „Az évtized egyik legfontosabb és
legmagasabbra vezető bírósági tárgyalása kezdődött a mai napon a Fővárosi
Törvényszéken (reméljük, lesz azért
még ilyen sok). Már a vádirat és az előkészítő tárgyalás is rengeteget elmond
a Fidesz Magyarországáról. A vádirat
szerint ugyanis Kubatov Gábornak, a
Fidesz alelnökének titkára, Kindlovits
Máté vállalkozókat fogadott a Fidesz
székházában és az FTC-stadionban,
akik Kubatovtól állami megrendeléseket, illetve az egyik esetben befagyasztott bankszámlák zárolásának feloldását
remélték. A vád szerint a vádlottak pénzt
adtak a találkozót összehozó közvetítőknek.” További izgalmas részletek az ügyről a politikus Facebook-oldalán. Elkeserítő az is, ha csak a fele igaz.
Kubatov titkára vicces figura, messziről vékony hipszter, aki azonban imád
a Fradi-szekuriti élén vonulni és rendet
teremteni, ahol épp kell. Nem lennénk
az ellensége Máténak, akit szinte mindenki csak Kubatovicsnak hív a háta
mögött. Közvetlen bejárása van a Karmelitába is, egyeztet a főnökének a főnökével. Nekünk, ha tippelnünk kellene, az
a gyanúnk, hogy a Fradi Facebook-oldalát is ő kezeli, ő felejtett el profilt váltani.
Szomorú történetek ezek, sokszor
elkeseredik az ember, ha arra gondol,
hogy micsoda emberek vezetik ma ezt
a klubot, hogy hol van az erkölcs, hol van
az egyetértés. Természetesen a törvényszéken tárgyalt vádirat csak érintőlegesen említi a titkár és az elnök úr nevét a
törvénytelenségekben, ők konkrétan valahogyan nem vádlottak. Ezek az alvilági
és pártügyek mindenesetre kimaradtak
az elnök úr önéletrajzi mesekönyvéből
is, lehet, hogy külön kötet(ek)ben jelennek majd meg.
Addig is alig várjuk, hogy aranybetűkkel íródjon tovább az állampárt és a
klub romantikus és szövevényes kapcsolatának története.
„Bakócz Tamás”
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BŰNÜGYI TÖRTÉNETEK A FERENCVÁROSBÓL

PIROS LÁMPÁK A DZSUMBUJBAN
A Ferencváros legendásan rossz hírű válsággóca volt az egykori
Dzsumbuj a Gubacsi és a Soroksári út találkozásánál. Mára már hűlt
helye: 2009 és 2014 között mindhárom épülettömbjét lebontották.

Forrás: co-treme.hu
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„Megyek haza... akárhányszor, mindig
piroson kell átmennem. Még a lámpák
se akarják, hogy a Dzsumbujba bárki bemenjen. Esténként leszállok a buszról...
Ahhoz, hogy bemehessek az Illatos útra,
át kell vágnom hat sávon. Cigánysors...
Volt már ilyen korábban is, hogy hónapokig csak pirosat mutatott.” A kilencvenes években egy Gubacsi úton lakó nő
panaszkodott a fenti mondatokkal arról,
milyen nehéz hazajutnia a munkahelyéről. A 23-as buszról leszáll a Kén utcai
megállónál a Soroksári út jobb oldalán
a vonatsínek mellett. Az út másik oldalára elvben két egymáshoz közel lévő
zebrán is átmehetne. Csakhogy többször előfordult, hogy hónapokig nem
váltott zöldre a lámpa, ám nem jött senki megjavítani. A Budapesti Közlekedési
Vállalat (BKV) ügyfélszolgálatánál tett
panaszokat követően sem változott meg
a helyzet. Az interjúalany kétszer is telefonált, mivel egy alkalommal a piroson
átfutás miatt megbírságolták a rend
őrök. Próbálta volna bizonyítani, hogy a
lámpa nem vált át, de hiába.
Az Illatos út környékén dolgozó pos-

2022. FEBRUÁR

tás szintén egy közlekedési anomáliára
hívta fel a figyelmet. „Hát olyan tíz óra
lehetett délelőtt, vittem a levelet... Aztán
a Gubacsi és az Illatos kereszteződésénél
pirosat kapott egy nő. Ilyen kis kék, pici
kocsiban. Hárman a régi Dzsumbujból
futottak felé. Az egyik elölről kerülte meg
a kocsit, szép nyugodtan ment a vezető
mellé. Bevágott egy téglát, azt’ már pakolták is kifelé, amit értek. A nő a téglától
el is ájult. A mögötte levő kocsi azonnal
megkerülte, és továbbhajtott. Senki sem
ment segíteni. Még most is remeg a lábam, látja, ha csak eszembe villan.” Több
itt lakó vagy dolgozó is megerősítette:
régóta előfordul, hogy az említett útkereszteződésnél megállni kényszerülő
autókat megtámadják az itt élők. Szerintük a rendőrség tehetetlen, már ki se
hívják őket. „Jobbára csak a mentőknek
szólunk, de ők se feltétlenül értesítik a
rendőröket. Minek?” Gubai rendőrtiszt
teljesen más véleményen van: „Ha látnak valamit a kollégák, természetesen
közbeavatkoznak, de nézze meg: régen
éppen azon a sarkon volt egy körzeti
megbízotti iroda, aztán már nem volt rá

embere a kapitányságnak. De ma legalább a helyén van munka.” A rendőrtiszt
ezzel arra utalt, hogy az egykori körzeti
megbízotti iroda ma a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Feszofe)
székhelye: a cég termékcsomagolással,
címkeragasztással,
parkgondozással,
különböző könnyűipari bérmunkákkal
foglalkozik.
A két eset két probléma a hajdanvolt Dzsumbuj problémahalmazából: az
elszigeteltség és a bűnözés, amely egyaránt sújtotta az ott élőket és az áthaladókat. Ahogy a fenti elbeszélésekből is
kiderül, a teljes állásban dolgozó roma
asszony esténként a munkából jövet
autók dudálása közepette szaladt át a
piroson, de az illetékesek nem tartották feladatuknak, hogy orvosolják egy

„ilyen” környéken a helyzetet. A másik
piros lámpa pedig alkalmat adott a bűn
elkövetésre.
Az elszegényedett, többnyire kilátástalan helyzetű családoknak otthont
adó, az Illatos út és a Gubacsi út sarkára
1937–38-ban felhúzott épületegyüttes
felszámolása 2005-ben kezdődött. Az
ott élt kétszáz család közel fele csereingatlant kapott, többségük a kerületben,
nagyobbik fele pedig pénzt arra, hogy
elköltözhessen. A kiköltöztetett családok
sorsát azonban nem követték nyomon,
így nem tudjuk, mi lett velük. A Dzsumbuj csak emlék maradt.
Bezsenyi Tamás

TÉVÉ HELYETT

A NORVÉG SAKKIKON
ÉS A MAGYAROK
Az 1990-ben született Magnus Carlsen
Norvégia ikonja, aki úgy lett a sakkvilág
mai vezető játékosa, hogy hazája sakkozói a 20. század végéig csak szerény
nemzetközi eredményeket értek el. Jómagam az elmúlt ötven évben mindössze egy versenyen találkoztam és beszélhettem norvég sakkozóval.
Carlsen mérnök végzettségű apja
csodagyereket kívánt nevelni. A kétéves csöppség állítólag remekül bánt
a ki- és összerakós játékokkal, kicsivel
később pedig felnőtteket megszégyenítő teljesítményt mutatott a memóriajátékok területén. Ötéves volt, amikor
kapott egy sakk-készletet, de ettől a
játéktól idegenkedett. Csak évekkel később indult el sakkversenyeken. 2003ban az apja felszámolt mindent, és az
egész családjával világ körüli útra indultak, azt remélve, hogy így adhatnak

meg mindent a fiú megfelelő fejlődéséhez.
A folytatás látványosra sikeredett.
Magnus Carlsen a linaresi szupertornán
harmadik, a szófiain második, a dortmundi szupertornán ismét harmadik
lett. Versenyt nyert Nankingban, Londonban és Wijk aan Zeeben.
A nyugati sakkvilág várta, hogy az
ifjú titán induljon a világbajnoki címért.
Carlsen azonban jó sakkozóként több
váratlant húzott. Nem indult, ellenben
megnyerte edzőjének Kaszparovot, az
oroszok addigi legnagyobb világbajnokát. Majd 2007-ben, 2008-ban és 2010ben is segítette az indiai Anand felkészülését a világbajnoki páros mérkőzésre.
A norvég szupernagymester végül
2013-ban ült először sakkasztalhoz világbajnoki páros mérkőzésen a még
akkor is uralkodó Anand ellen, akit nem-

csak legyőzött, hanem nagyon gyorsan,
még 2014-ben egy újabb összecsapáson
meg is őrizte vele szemben a trónját.
A múlt év végén pedig már negyedszer védte meg a világbajnoki címét.
Dubajban, a világkiállítás kiemelt rendezvényén az orosz nagymester, Jan
Nyepomnyascsij volt a kihívója, akinek
a segítő csapatában a magyar Lékó Péter is dolgozhatott. A világbajnoki döntő egyik hivatalos szakkommentátora
Polgár Judit, minden idők legjobb női
sakkjátékosa volt.
Így a 2022-es évet is Magnus Carl
sen kezdhette a világranglista első helyén. Ami a magyarokat illeti, Rapport
Richárd, napjaink legjobb magyar férfi
sakkozója, a ferencvárosi Lukács Péter
nagymester tanítványa pedig remek tavalyi eredmények után jelenleg a világranglista tizenegyedik helyezettje.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király e4,
vezér g4, bástya c8,
huszár d5
Sötét: király d6,
gyalog g5
Feladat: világos indul,
és a második lépésben
mattot ad
Jó szórakozást!
December–januári feladatunk megoldása: 1. Fa3

HELYESBÍTÉS
Tisztelt Szerkesztőség!
A karácsonyi számban megjelent egy beszélgetés leirata
rólam, velem Láng Judit tollából. Köszönöm, de kollégájuk
tévesen írta, hogy az ELTE magyar–könyvtár szakán végeztem, valóban jártam oda, de nem végeztem el!
Számomra fontos lenne a korrekció!
Üdvözlettel:
Balogh Attila

Előző számunk megfejtése: DERENGŐ RÓZSA
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BAKÁTS TÉR 14.

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

Takács Krisztián
+36 30 215 0626
takacs.krisztian@ferencvaros.hu

Jancsó Andrea Katalin
+36 20 526 4808
jancso.andrea@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

Takács Máriusz
+36 30 974 1578
takacs.mariusz@ferencvaros.hu
Takács Zoltán
takacs.zoltan@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

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.

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 2022. 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

RÖVIDEN

APRÓ

RÖVIDEN
A Haller utca és a Telepy utca sarkáról
(a benzinkút mögül) ismételten elszállította a Feszofe az illegálisan kihelyezett
hulladékot. A cég rendszeresen gyűjti,
közpénzből takarítja a törvénytelenül
lerakott szemetet.

Ismét javaslatot lehet tenni a Ferencváros József Attila-díjára, amelyet rendszerint a költészet napja, április 11-e
alkalmából ad át az önkormányzat.
A díj a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére
adományozható. A polgármesteren és a
képviselőkön kívül magánszemélyek is
javaslatot tehetnek a díjazásra, ha százan
kezdeményezik.
A szükséges nyomtatvány átvehető az
önkormányzat ügyfélszolgálatán. Határ
idő: 2022. február 10., 16 óra.

Kísérleti integrált parkká alakította
a főváros a Nehru part bizonyos részeit és a Gizella sétányt – ez utóbbi a
Duna-partnak a Lágymányosi hídtól a
Boráros térig tartó szakasza. A ZöldEb
Kutyás Érdekvédelmi Egyesület és az
önkormányzat kezdeményezésére létrehozott integrált park lehetőséget ad
arra, hogy a kutyatartók szabadon, póráz nélkül sétáltathassák a kutyáikat.

Fotó: Németh Dániel

Utólagosan, egyszeri alkalommal megtéríti az önkormányzat a Pneumovax 23
védőoltás összegét azoknak a 65. évüket
betöltött vagy idősebb személyeknek,
akik szociálisan rászorulók és a havi jövedelmük 99 750 Ft alatt van, valamint
a háziorvos által igazoltan tüdő-, cukor- vagy daganatos betegek. A térítést
2022. március 31. napjáig lehet kérelmezni. További felvilágosítás: 06-1-2151077/330

Házhoz szállítják a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 9/2.sz. Könyvtárából (Bp.
1093 Boráros tér 2.) a telefonon előre
egyeztetett könyveket, hangoskönyveket. Telefon: 06-1-217-84-38

Kerületi lakcímkártyával hétköznap fél
áron lehet korizni az önkormányzattal
együttműködésben megnyílt koripályán a Budapest Parkban. Február közepéig a jégpályát iskolaidőben minden
délelőtt ingyen használhatják a kerületi
gyerekek. A korcsolyabérlés és az oktatás is ingyenes a kerületi óvodákból és
iskolákból érkező csoportoknak a közel
1300 négyzetméteres pályán.

Átadták Magyarország legnagyobb
sportcsarnokát, a Budapesti Kézilabda
Arénát, amely csaknem olyan befogadóképességű, mint a vele szemben álló
Groupama Aréna. Az 50 ezer négyzetméter alapterületű, 20 022 ember befogadására képes multifunkcionális csarnok 27
hónap alatt épült fel.
Újságosztást szervez Pest megyébe
szombatonként a propagandamentes,
független híreket terjesztő Nyomtass te
is! mozgalom a Boráros térről. Részletek: nyomtassteis.hu

APRÓHIRDETÉS
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
Kéménybélelés szakvéleményeztetéssel,
magfúrás: 06-70-382-1465, víz-gáz-, központifűtés-szerelés, fürdőszoba-felújítás:
06-70-227-3040
Lomtalanítás! Ingatlan, hagyaték (akár
díjtalanul is), pince, padlás lomtalanítása,
ürítése, rövid határidővel. Hulladékszállítási engedéllyel rendelkezünk. 06-30703-0518
„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME
üzletben arany és ezüst ékszerek javítása
gyorsan és szakszerűen, korrekt áron!!! Új
arany és ezüst karikagyűrűk katalógusból,
széles választékban, rendkívül kedvező
áron kaphatók!!! 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

Után Alapítvány a Ráday utcában. Jelentkezés: munkanapokon 14–17 között. 0630-377-9030

Nerc-, róka-, mindenfajta szőrmebundát
vásárlok, teljes ruhanemű-hagyatékot, kiegészítőket: 06-20-229-0986

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők elérése. Ismerős lakása eladó?
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9600-600

Régiség, hagyatékfelvásárlás, igény szerint lomtalanítással, ürítéssel egybekötve
is! Díjtalan kiszállás, Magyar Imre 06-30703-0518

Fiatal pár legalább 2 szobás emeleti lakást
vásárolna! Erkély előny. 06-30-373-7378

Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/
hétvégi házat venne a Balatonon vagy a
Szentendre/Dunakanyar térségében 28
millió Ft-ig. 06-20-454-9152
Nyugdíjasoknak INGYENESEN internet-
és okostelefon-használatot oktat a Dél

Készpénzfizetéssel vásárolunk mindennemű régiséget! Bútort, csillárt, festményt,
könyveket, hanglemezeket, irha-szőrme
bundákat, dísztárgyakat, órákat, kitüntetéseket, GYŰJTEMÉNYEKET, teljes
hagyatékot, kiürítéssel! Díjtalan kiszállás,
értékbecslés. www.antikceg.hu, Jakab Dorina: 06-20-365-1042
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ESTI KOHÁSZ
vendég hírszerkesztő:

Závada Pál író

színészek: Spolarics

Andrea és Mertz Tibor
zenész: Darvas Kristóf
rendező: Telihay Péter
ügyeletes szerkesztő:

Artner Sisso
előadás után

kommentklub és büféélet

Pinceszínház

Grafika: László-Kiss Dezső

IX., Török Pál utca 3.

