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Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi
és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet
Public Art művek megvalósítására a kerület közterein.
A társadalmi nyilvánosság tereihez és azok
problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív,
az adott közösséget vagy a társadalom egészét
érintő kérdéseket tematizáló műveket várnak.
Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű
lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy,
murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.
Előnyt élveznek:
■■ a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának
tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
■■ azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés
folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.
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A SZERK.

VAN-E ÉLETÖSZTÖN
A MAGYAROKBAN?
Ez az utolsó tangónk a választás előtt,
tegyünk helyre néhány dolgot! Esélyes
és esélytelen jelöltekről, a kerület határain belül és azon túl is. Országosan, európai és világszinten. Hogy tényleg ez-e
a legfontosabb választás 1989 óta?, hogy
elértünk-e a falig?, hogy mit jelent a
számtalan kormányzati vörösvonal-átlépés a Szent István-i álom beteljesítése szempontjából? Vagy meneküljön, ki
merre lát? Vitatkozó, veszekedő, szabad
demokráciánk lesz-e, vagy egy dinasztikusan definiált türkménbasi stratégiai
nyugalma, úgymond.
1849-ben talált rá a nyelvújított magyar nyelv a muszkavezető szóra. Szép
szó, lágy a dallam, jelentése koronként
egy fikarcnyit módosult. Orosz dzsidás
segítője Segesvárnál, felszabadító as�szonyerőszakoló megszálló politikai
rendőrsége, pufajkás súgók Szerov legénységének, Kádár János vadászpartnerei Kaszópusztán, ilyenek. Ma a helyzet
tartalmilag azonos, a forma más. Jöjjön
a mostani helyzet képes beszéd formában, mint napilapos gyorshír: „Megérkezett Budapestre Jevgenyij Afanaszjevics
Popov mérnök, választási szakértő, az
FSZB ügynöke. Popov mérnök járt már
hazánkban 2018 áprilisában, amikor a
választás napján este nyolc és éjjel tizenegy közötti időterjedelemben a magyar
választás eredményeivel bíbelődhetett. Korai érkezését a helyzet változásával, az eredmény várható szorosabbá
válásával, a többletmunkával indokolta
a reptéri vörös szőnyegen, az őt üdvözlő
úttörőkórus énekének elhangzása után,
és közölte: reméli, legalább akkora sikere lehet, mint négy éve, és ezzel tovább
segítheti Viktor Győzovics ország- és
stadionépítő munkáját, abban a szellemben, ahogy azt Vlagyimir Vlagyimirovics is elvárja.” Hogy lesz választási
csalás, legalábbis kormányzati próbálkozás, az olyan tuti, ahogy a nap ide-oda
jár az égen. A „nagy ravaszdi” most azt

delirálta, hogy utcai harcosból béke
galambbá képezi át magát, a felszínen
pedig minden európai és atlanti igényt
készségesen kielégít. Max. eltagadja,
mint a pápai reptérről induló fegyverszállítmányokat, nyilvánosan hazudik,
felköp, és alááll. Ami már nagyjából
mindegy, a világ demokratikus politikusai látható undorral fordulnak el a mostani magyar miniszterelnöktől, már csak
ezért is aggályos, ha újabb kört futhatna:
Magyarországot lefokozná, másodosztályú országgá tenné. 1957. május 1-je
behódoló szolgaországává újra és folytatólagosan, bármennyire 1956. október
23-inak, forradalminak, lázadónak hazudja is magát.
Nagyháborús választás még úgysem
volt – kisháborús igen, 1994: Bosznia,
Horvátország –, a hazai lakosság dandárját akkor sem érdekelte a szomszédos szenvedés, ahogy a kormányt
ma sem érdekli. Orbán Viktor sosem
volt nagy, de most igazi törpének bizonyult. Pedig minden odds szerint
inkább a Fidesznek áll a zászló. Neki
lejtő pálya, maguknak farigcsálták a
választójogi törvényt, gerrymandering
(a jelenlegi kormánypárt érdekei szerint átrajzolt választókerületek) minden
határon túl, és Popov mérnök is hozzájuk érkezik. „Begombázott távgyógyító”, mondotta Orbán Viktor az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltjéről, amin kuncoghatunk, rég talált ki
a stábja valami kicsit is szellemeset, de
belegondolva pont erre van ennek az
országnak szüksége: gyógyulásra a gyűlöletkampányok, kompromat-autodafék,
pökhendi hőzöngések, pusztító nacionalizmus világából. Senki nem rúgta
még fenékbe úgy Orbánt, mint tartótisztje és példaképe, mestere, Vlagyimir Putyin. Ugyanis világpolitikai jelentőséget adott a 2022-es magyarországi
választásnak, akkora jelentőséget, ami
itt 1989–90 óta nem volt.

Ez egy önkormányzati lap, a teljes
kerületi népesség közpénzből fentartott
újságja. Ezért nem endorszálhatunk (endorsement = amerikai kereskedelmi lapok a választás előtt politikai értékszempontú választási felhívást, támogatást
tesznek közzé) senkit, nem mondhatjuk
azt, hogy szavazz az összellenzéki jelöltre vagy a kutyák listájára, és az ös�szes óvodista nemváltós „népszavazási”
kérdést ignoráld, és mindkét x-szel szavazz érvénytelent, mint ahogy a fideszes
jelöltre, a Gődény- vagy a Gattyán- vagy
az oltásellenes listára szavazásra sem
biztathatunk senkit. De azt mondhatjuk és mondjuk is, hogy most az dől el,
van-e életösztön a magyarokban, érdekli-e őket a túlélés, vagy megelégszenek
azzal, hogy örökre/huzamos időre leparkol a kis hajó a sötét oldal stégjénél.
Generációk életét meghatározó dön
tés lesz.

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

ELLENZÉKI NAGYGYŰLÉS, MÁRCIUS 15.

PEOPLE HAVE THE POWER
A március 15-i ünnepkör egy nappal korábban, a Közgáz előtt, a Duna-parton kezdődött
nekem – remélem, jövő ilyenkor már Rákay Philip (Kálmán?) nagyszabású, Petőfi
tematikájú celluloidopuszával kezdhetem az ünnepi készülődést –, ahová a Tienanmen
téri vérengzésnek (1989. június 4.) Hongkongban állított, majd a kínai hatóságok által
eltávolított emlékmű kicsinyített replikáját vitték. Jens Galschiøt dán szobrászművész
alkotása Baranyi Krisztina felkérésére talált helyet a Ferencvárosban: a polgármester
asszony beszéde alatt érdekes volt figyelni a Prosti TV c. kormányzati revolvermédia
munkatársait, ahogy a Dutch angle-t (kompromittáló kameraszöget) keresik az
esemény dokumentálásához. A Kínai Kommunista Párt és a Fidesz politikája közötti
hasonlóság és összeműködés megállapíttatott, a Putyin ukrajnai rablóháborújában
viselt magyar kormányzati felelősség nem kevésbé, és még az idő is szép volt.

Fotók: Déri Miklós
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Nem szeretem a kampánydalokat,
ahogy Geszti Péter és Oláh Ibolya Gyurcsány-himnuszát sem szerettem, de Patti Smith betalált. Ezeken a hasábokon
bátorkodtam szót ejteni a detroiti–New
York-i alterdíva őszi Müpa-fellépése
kapcsán arról, hogy minálunk, ebben a
helyzetben igazi tétje van a People Have
the Power című zeneszámának. Nem
kell beszarni, nincs kopirájtigényem,
szóval ha az én sugallatomra választották kampánydalnak, örülök, ha anélkül,
akkor pedig még jobban örülök. A hatalom a népé egy jó kampánydal. Ez a
szám szól, amikor a Bertalan Lajos utca
felől rácsatlakozom a Műegyetem rakpartra, kivetítősor és elfogadható színvonalú hangosítás fogad. Nagy Zsolti a
színpadon hetvenes évekbeli Adriano
Celentanónak öltözve hergeli az egyre
számosodó tömeget, a háttérben Patti
Smith száma egész képességes magyar
átiratban szól.
Ennek a rezsimnek Iványi Gábor
metodista lelkész, jogvédő és szabadságharcos elsőrendű metaforikus ellensége. Orbán első két gyerekének a
megkeresztelője, hajléktalanokat, sze-

gényeket segítő hitember, annak idején
Solt Ottiliával kezdte a szegények gyámolítását a Szetában, nehezen megbocsátható bűne a NER szerint, hogy a
nyolcvanas évek legfontosabb szamizdat-folyóiratának (Beszélő) tőle származik a címe. Iványit pártpolitikai kukacoskodás ütötte el attól, hogy Novák

Katalin államfői kinevezésének napján
az országgyűlésben ellenzéki köztársaságielnök-jelöltként tizenöt percet
szónokolhasson. Persze, hogy jobb lett
volna, mint Róna Péter, ebben a megszólalási keretben nagyobb lett volna a
metaforikus, szimbolikus jelentősége.
A lelkész beszélt Orbán arcpirító gyáva-

2022. ÁPRILIS

5

6

TAVASZI ÁLDOZAT

ságáról is, hogy nem tartott a három közép-európai kormányfővel, Morawiecki
lengyel, Fiala cseh és Janša szlovén miniszterelnökkel Kijevbe, Zelenszkijhez.
Beszart hangembernek ábrázolta minden magyarok miniszterelnökét, az utcai harcost, vezénylő tábornokot, nagy
geopolitikai stratégát és a férfidivat koronázatlan királyát.
Donáth Anna, a Momentum elnöke jó svádájú, stramm kis nő, nemhiába jóslódik neki a széles sávú politikai
jövő. Mostani beszéde kevés új elemet
tartalmazott, de amit mondott, azt jól
mondta. Jakab Péter Jobbik-elnökről
tudható, hogy a kemény szavak embe-

re, most sem önkorlátozta magát minden határon túlmenően. Először Bayer
Zsolt aulikus publicistára borította rá saját szemetesvödrét, majd a kormányfőt
savazta erőből, és büntetés-végrehajtási
intézményeket is emlegetett. A bioparaszti tagozatot képviselő Schmuck Erzsébet az LMP-ből a vidéki feudalizmus, az oligarchák latifundiumai ellen
emelte fel haragos szavát. Nem mondhatni, hogy felizzott a karizma Tóth
Bertalan szocialista törzsfőnök szpícse
alatt, empatikusan nézve nehéz is lehetett a helyzete, amikor megint lángokban áll Zugló, a Tóth–Horváth–Molnár
fedezetsor állítások szerint ismét és

unalmasan, de mintegy Martos Dániel-i magasságokban csáklyázta meg a
kerületi parkolás intézményrendszerét
és főleg bevételeit. Dobrev Klára, a DK
volt miniszterelnök-jelöltje határozott
volt, és gyújtó hangú, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pedig
a szokásos „kedves maturandus” imidzsével küldte Orbán rendszerét oda,
ahová való: a történelem szemétdombjára, majd ő konferálta fel az esemény
sztárvendégét. „Polak, Węgier” – de eddig nem jutottunk el, mert Donald Tusk
volt és leendő lengyel miniszterelnök,
az Európa Tanács volt elnöke, a Fideszt
autoriter populizmusa miatt kiakolbólító Európai Néppárt jelenlegi vezetője
igazi profi: tudja, hogy nem szabad ös�szekeverednie a Gazeta Polska (széljobb
lengyel lap) rendszeresen Budapesten
tavaszünneplő törzsolvasóival – akik az
idén a magyar kormányfő Putyin-pincsisége miatt megszomorodva nem
jöttek –, ő az európai, az atlanti és persze a lengyel hangot képviselte ezen a
gyűldén.
Tusk az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének adta át a szót, zúgott a
Duna-part, hogy „MZP, MZP!”
Rengetegen jöttek el az ellenzéki és
még többen a magát ironikusan békemenetnek nevező fidesznyik felvonulásra, azzal a különbséggel persze, hogy a
gyűlöletittas békemenetelőket a Lehel
tér környékén parkolászó távolsági buszok ármádiája hozta, míg a Műegyetem
rakparton lévők egyéni elhatározásból,
4-6-os villamossal, 4-es metróval és a
fővárosi tömegközlekedés egyéb eszközeivel közelítették meg az eseményüket.
Egyéni elköteleződésből és elhatározásból tehát, és nem a falusi közmunkakápó utasítására.
– vba –
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A POLITIKAI PACALIZMUS
A Ferenc téren jót diskuráltam egyik író barátommal József Attila szobra előtt, mert éppen sütött a
nap, ráadásul már maszk sem volt rajtunk, szóval
még értettük is egymás szavát – csak éppen nem
értettünk egyet. Ő azt mondta, hogy szerinte az
április 3-i parlamenti választáson a Ferencvárosban az egyesült ellenzék jelöltje, Jámbor András
lesz a győztes; én viszont az alkatomból fakadó
pesszimizmussal azon a véleményen voltam, hogy
a maffiapárt jelöltje győzedelmeskedik.
Érvei neki is voltak, nekem is; ezeket fölösleges
volna itt kifejteni, biztosan a kedves olvasónak is
vannak érvei pró és kontra – azt azonban megemlíteném, hogy nekem 1990 óta egyszer sem jött
be egyetlen tippem sem. Soha nem sikerült eltalálnom a győztest egyetlen parlamenti vagy önkormányzati választáson sem. Természetesen nem
azokra az esetekre gondolok, ahol tét nélküli verseny folyt, hanem az úgynevezett billegő körzetekre – én ezekben mindig mellétrafáltam a győztest
illetően.

a reményben, hogy a „velem született mellétrafálási szindrómám” úgyis megóvja az ellenzéket ettől a dilemmától, ha ugyanis én a Fidesznek drukkolok, akkor Márki-Zay alakít kormányt.
Ennek fenemód megörültünk, ám a barátom
által említett szó – „marxisták” – még ott zöngicsélt a fülemben, és erről eszembe jutott valami:
az izmusok feltűnő hiánya.
– Te, most, hogy mondtad ezt a marxizmust
– néztem a barátomra –, csak most vágódott az
agyamba, hogy az egész választási kampány alatt
nem hallottam egy árva szót sem semmiféle izmusról.
– Tényleg – hűlt el a barátom –, többször került szóba Németh Szilárd pacalizmusa, mint bármi más ideológia!
Megint József Attilára néztünk tanácsért, de
már megint fölöslegesen, mert az volt a szemébe
írva, hogy neki mindegy, ő amúgy is háttal szokott
ülni a Parlamentnek, mintegy tüntetőleg.

Amikor elárultam az író barátomnak, hogy „velem született mellétrafálási szindrómában” szenvedek, ő ennek rendesen megörült.
– Hát ez remek! – kiáltott fel. – Drukkolj a fideszesnek, és akkor az ellenzéki jelölt fog győzni,
oké?
– Oké – válaszoltam neki –, de mi lesz akkor, ha
a Ferencvárosban győz az egyesült ellenzék jelöltje,
de mégis kormányon marad a Fidesz? Mit csináljon
akkor Jámbor András? Beüljön-e a parlamentbe,
vagy pedig ne üljön be? Asszisztáljon-e egy újabb
parlamenti színjátékhoz, vagy feléje se nézzen a
parlamentnek?
Na, ezen aztán eltűnődtünk, és tanácstalanul
néztünk József Attilára, mintha tőle várnánk a választ. Az ő tekintetéből azonban a szomorúságon
kívül mást nem lehetett kiolvasni.
– Igaz, abban sem volna köszönet, ha megszólalna, mert bizonyára egzaltált okfejtésbe kezdene
a bomlott lélekről és az erotomán Freudról, a József Attilához hű marxistákról és a hozzá hűtlen
komcsikról – dünnyögte író barátom.
Aztán arra az álláspontra helyezkedett, hogy
ha április 3-a után marad a Fidesz-kormány, akkor
az ellenzéki képviselőknek az országgyűlés padsoraiba biodíszletnek beülniük nem szabad. Én természetesen ellenvéleményemet fejeztem ki abban

Fotó: Déri Miklós

„velem született
mellétrafálási
szindrómában”
szenvedek

Ő ugyanis a Duna partján nem a folyót nézi,
amint azt feltételezni szokták róla, hanem éppen
ellenkezőleg: a Parlament épülete az, amire ő ránézni nem akar. Ami pedig az izmusokat illeti: azt
javasolja, ne bánkódjunk a hiányukon, mert az izmusok harcát igazi háborúk szokták követni – kivéve a pacalizmusét!
Barátom erre bólintott, s már tudta is, mi a teendő:
– Ó, igen! – kiáltotta lelkesen. – A saját fegyverüket fordítjuk ellenük!
És elindultunk a Mester utcai henteshez, hogy
megnézzük, árul-e pacalt.
Kácsor Zsolt
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BAKÁTS TÉR 14.

MÓDOSÍTJÁK A KERÜLETI LAKÁSRENDELETET

JAVÍTOTT KIADÁS
Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján módosítja
az önkormányzat a 2020-ban megalkotott
lakásrendeletét, amit véleményezésre ki is
függesztenek. Emellett a Vágóhíd utca környékének
fejlesztése volt a 2022. március 10-én tartott
képviselő-testületi ülés legfontosabb témája.

Átveszi a Feszgyitől a gazdálkodási, üzemeltetési, karbantartási feladatait a Fiük
– döntöttek elsőként a képviselők. Ezt a mondatot valószínűleg nem sokan értik.
A Feszgyi a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága,
integrált szociális intézmény. A Fiük pedig a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ. Utóbbi már most is 43 ferencvárosi óvoda, bölcsőde, művelődési ház
stb. bérszámfejtését, pénzügyi ügyintézését, karbantartási munkálatait végzi – erre
a célra hozták létre. Ehhez most hozzácsapták a 14 telephellyel működő Feszgyit is.
Változás lesz a Feszofénél is. Ezzel a betűszóval gyakrabban találkozhat az olvasó:
a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. annak idején szociális
foglalkoztatóként kezdte, de ma már ők felelnek a kerület közterületeinek tisztaságáért, a parkok gondozásáért is. A 2020-ban hosszas vita után kinevezett igazgató,
Márton József most felmondott. Hivatalosan nyugdíjba megy – pontosabban, mint
Baranyi Krisztina polgármester elmondta, azt közölte, hogy egy nappal sem marad
tovább, mint ahogy eléri a nyugdíjkorhatárt. (Lapunk igyekezett megtudni tőle, mi

ennek az oka, de elzárkózott a nyilatkozat elől.) A testület a felmondást tudomásul vette, és döntött az új igazgatói
pályázat kiírásáról.

Tavasszal megjelennek
az új lakáspályázatok
A lakosság érdeklődését az előbbieknél
várhatóan jobban felcsigázza, hogy módosítani fogják a lakásrendeletet. Ezt
első körben tárgyalták a márciusi ülésen.
Több újdonság is van a tervezetben:
például a költségalapú pályázatnál
megemelik a korhatárt, maguk a pályázati felhívások pedig a rendelet részévé
válnak, így nemcsak egy-két héttel a pályázati időszak kezdete előtt ismerheti meg a lakosság a feltételeket, hanem
előre is fel tud készülni.
A következő ülésen, amikor második
körben véglegesítik a lakásrendeletet,
lehetnek még további változtatások
is. Torzsa Sándor (MSZP, Demokraták)
szerint például nem tartható fenn, hogy
a rendelet évi 64 lakás kiosztását teszi
lehetővé, miközben mindössze 74 lakása van az önkormányzatnak. Így jövőre
– ha megürülnek is lakások – nem marad elegendő. A megpályáztatott lakások
számát ezért az előző évben megüresedettek számában kellene maximálni
– javasolta Torzsa. A másik lehetőség,

Fotók: Déri Miklós
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hogy az önkormányzatnak további lakásokat kell vásárolnia. Baranyi Krisztina polgármester ugyanakkor emlékeztetett, hogy a 64 darabos keretet soha nem használták ki az elmúlt tíz évben.
Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP) kifogásolta, miért kell máris módosítani a
lakásrendeletet, amire a polgármester úgy vélte, egy év után nagyon is indokolt a tapasztalatok levonása és ennek alapján az újonnan kialakított eljárásrend módosítása.
„Egész jól állunk ezzel a rendelettel, ha azt vesszük, hogy ennyi idő alatt kevesebbet módosult, mint a »gránitszilárdságú« alaptörvény” – jegyezte meg dr. Mátyás Ferenc (Momentum).
A testület első körben jóváhagyta a rendeletmódosítást, amelyet kifüggesztenek
majd társadalmi egyeztetésre, bárki hozzászólhat. Bár áprilisban nem lett volna testületi ülés, a polgármester jelezte: a rendelet miatt rendkívüli ülést fog összehívni,
hogy még tavasszal ki tudják írni a lakáspályázatokat.

Két nap alatt kell dönteni a filmforgatásokról, indoklással
Első körben döntöttek a filmforgatások engedélyezési eljárásának módosításáról:
eszerint a polgámesternek ezentúl indokolnia is kell a döntését, vasár- és ünnepnapokon közterületen nem folyhat filmkészítés, az engedélyezett forgatásokról pedig az önkormányzat a honlapján tájékoztatja a közönséget. A javaslatot társadalmi
egyeztetésre bocsátják.
„Az önkormányzatoknak felsőbb szintű jogszabály, az Andy Vajna fideszes pénz
osztó oligarcha által kidolgozott filmtörvény írja elő, hogy 48, sürgősség esetén 24
órán belül dönteni kell a filmforgatási kérelmekről” – ecsetelte a helyzetet Baranyi
Krisztina. Ha nincs döntés, az automatikusan jóváhagyást jelent. A normál önkormányzati ügymenetben 48 óra alatt általában a polgármester elé sem került egy
megkeresés. Ennek ellenére több száz kérelem között mindössze két olyan eset volt,
amikor a polgármester nem tudott idejében reagálni, abból is az egyik betegség miatt. Kétségének adott hangot, hogy ez az egy eset indokolttá tesz-e egy rendeletmódosítást, főleg ha ebbe a 48 órába még pluszfeladatot is beépítenek.
„A törvény szégyentelenül alacsony közterület-használati díjat határoz meg, pár
százezer forintot – emelte ki még a polgármester. – Ez a törvény nem az itt lakók
és nem az önkormányzat érdekeit szolgálja. A ferencvárosi egyébként az egyetlen
önkormányzat, amely ebből a közterülethasználati díjból a társasházaknak is juttat” – hangoztatta Baranyi, aki szeretné elérni, hogy a parlament módosítsa ezt a
jogszabályt.

Aggódnak a képviselők a Vágóhíd utca környéke miatt
„A Vágóhíd utca körüli rész a Ferencváros legnagyobb fejlesztési területe – szögezte
le felszólalásában Takács Máriusz (DK, Demokraták) a környék jövőjéről szóló beszámolóra reagálva. – Annyi lakás fog épülni itt, mint amennyien az egész József

Attila-lakótelepen élnek. Nem látszik,
hogy az ő óvodai, iskolai, egészségügyi
stb. ellátásuk hogyan lesz megoldva.”
Takács szerint – tekintve, hogy egy hatalmas kiemelt kormányzati beruházás
is folyamatban van itt – az államhoz
kellene fordulni, hogy cserébe újítsák
fel a terület legközelebbi iskoláját, a József Attila Általános Iskolát.
„Folyamatosak az egyeztetések a
már ott lévő és az oda készülő fejlesztőkkel, hogy melyik milyen közcélú
beruházásokat vállal” – reagált a felvetésekre Baranyi Krisztina, aki arról is
tájékoztatta a képviselőket, hogy az Adnan Polat-féle kiemelt beruházással is
vannak ilyen tárgyalások, azon túl, hogy
a Soroksári út elején lévő nagy park teljes felújítását már eredetileg is Polaték
vállalták. A Vágóhíd utca teljes felújítását is ezek a beruházók fog ják finanszírozni a járdától a zöldfelületeken át a
közvilágításig – legalábbis erről tárgyal
velük a városvezetés. Az iskolákkal kapcsolatban azonban Baranyi meg jegyezte: azzal együtt, hogy teljesen egyetért
a József Attila Általános Iskola felújításával, tudni kell, hogy a létrejövő lakás
állomány több mint 90 százaléka kis
alapterületű, így várhatóan nem nagycsaládok fognak oda költözni.
Torzsa Sándor azt kérte a városvezetéstől, készüljön egy cselekvési
terv annak alapján, hogy jelenleg hány
bölcsődei, óvodai és iskolai férőhellyel,
háziorvosi és fogorvosi rendelővel, játszótérrel, sportpályával rendelkezik az
önkormányzat a területen. Árva Péter
(Párbeszéd) pedig azt hangoztatta, hogy
a területfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalásokra a képviselők nem látnak rá, holott most kellene beszélniük mindarról,
ami esetleg évtizedek múlva okozhat
problémákat.
A vita után végül egyhangúan megszavaztak két településrendezési szerződést is két, a területen működő ingatlanfejlesztő céggel. A Vágóhíd utca
10. alatti ingatlanról is tárgyaltak, amit
– bár korábban már kétszer meghirdették, sikertelenül – nem adnak el.
Egyrészt mert lehet, hogy szükség lesz
még rá az infrastruktúra bővítése érdekében, másrészt az értékbecslő most
csaknem százmillió forinttal kevesebbre értékelte, részben a korábban nem
kalkulált 55 millió forintos bontási költség miatt. Ennek okait a testületi ülésen
elhangzottak alapján nem egyszerű kibogozni, de az biztosnak látszik, hogy
erre a témára még visszatérnek.
Nagy Ildikó Emese
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SCHOLA HUNGARICA

KERÜLET KONTRA TANKERÜLET

MEGROGYOTT ISKOLÁK
Ha a Weöres Sándor iskolában a fali csatlakozóba bedugják a projektort és a hozzá
való laptopot, az lecsapja a biztosítékot. A kitört ablakot nem javították meg, hanem
bedeszkázták. A Molnár Ferenc két éve bezárt tanuszodájának máig bizonytalan
az újranyitása. Tétlen tankerület, iskola-karbantartási gondok a Ferencvárosban.

Fotó: Stépán Virág
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„Végeérhetetlenül lehetne sorolni, hogy
amióta átvette az állam az iskolákat,
mennyi karbantartási munka maradt
el, és hogyan hagyják lepusztulni az
épületeket” – mondta a képviselő-testület februári ülésén Takács Máriusz
(DK, Demokraták frakció), az önkormányzat oktatási, kulturális és egyházügyi bizottságának elnöke. „Betelt a
pohár, ezt nem hagyhatjuk tovább szó
nélkül.”
Baranyi Krisztina polgármester
ugyanott arról beszélt, hogy még tavaly
készült egy költségbecslés a tankerületnél, amely szerint 65-70 millió forintba
kerülne a tanuszoda felújítása. Ennek
fedezete azonban sem a tankerület előző évi, sem az idei költségvetésébe nem
került be. A kerület eszközei pedig igen
szerények a jelenlegi oktatásirányítási
rendszerben. A polgármester csak an�nyit tehet – és ezt, mint mondta, meg
is teszi –, hogy folyamatosan nyomás
alatt tartja a tankerületet, adjon az iskolák karbantartására forrást. Nem
könnyíti meg a helyzetet, hogy a tanke-
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rület-vezető éppen a felmondását tölti
– tette hozzá Baranyi.
Takács Máriusz szerint meg kell
vizsgálni, hogy milyen jogi lehetőségei
vannak az önkormányzatnak arra, hogy
„kikényszerítse az állammal szemben az
emberek oktatáshoz való jogának érvényesítését”.

a kerület eszközei
igen szerények
a jelenlegi
oktatásirányítási
rendszerben
„Van egy csilivili stadionunk, lehet
benne Madonna-koncertet tartani. 106
milliárd forintba került. Ezzel szemben nincs pénz az iskolaépületek karbantartására. Bármelyik kerületi iskola
rászorul már az elektromos rendszer
felújítására, a külső és belső nyílászárók
cseréjére, tetőcserére, a fűtési rendszer

korszerűsítésére, hőszigetelésre. Ez
épületenként 300–600 millió forint
közötti összeg, összesen 6–12 milliárd.
A stadionköltség tizedéből fel lehetne
újítani az összes iskolánkat.”
Kilencezer diák jár a Ferencváros
húsz állami és tíz egyházi, alapítványi vagy céges fenntartású iskolájába.
A helyzetet jól jellemzi, hogy a nem állami fenntartású iskolák látványosan
jobb állapotban vannak, felszereltebbek, és intenzívebb közösségi élet zajlik
bennük.
A bezárt uszoda miatt a Molnár
Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában a legégetőbb, hogy történjen valami. Török Albert iskolaigazgató kérdésünkre leszögezte: neki nincs
felhatalmazása az uszoda mint beruházás ügyében nyilatkozni. Neki, mint
mondta, csak annyi a feladata, hogy
ha lesz hol, megszervezze az uszodai
képzést. Szomorúnak tartja, hogy két
éve zárva az uszoda, és senkinek nincs
pontos elképzelése a finanszírozás mikéntjéről.
A szülők már lépéseket is tennének:
gyűjtést akarnak szervezni az uszoda
felújítására – mondta el Takács, aki szerint az ilyen ügyek kezelésére szükség
lenne egy ferencvárosi oktatástámogató alapítványra – ez irányíthatná az
adományozást, célszerűen juttatná az
iskoláknak az összegyűlt pénzt.
Kérdés, hogy ha az önkormányzatnak a szűkös lehetőségei mellett mégis sikerülne pénzt átcsoportosítania
a kerület iskolái számára – eddig erre
mindössze ötmillió forintot tudtak elkülöníteni –, akkor a tankerület hajlandó lenne-e legalább kiegészíteni a
munkákra fordítandó összeget. Erről és
az iskolák általánosan leromlott állapotának okairól is szerettük volna megkérdezni a Belső-pesti Tankerületet.
Írásban is feltett kérdéseinkre választ
lapzártánkig nem kaptunk.
Harangozó István

VÁLASZTÁS 2022

FERENCVÁROSI JELÖLTEK

EGYETLEN FORDULÓ
Április 3-án a ferencvárosi polgárok összesen tizenkét egyéni országgyűlési
képviselőjelölt közül választhatnak az 1-es és a 6-os választókörzetekben,
amelyekhez a kerület tartozik. Alább a két nagy tömb, az állampárti Fidesz–
KDNP és az ellenzéki szövetség, az Egységben Magyarországért jelöltjei
mellett a többiekről ábécésorrendben olvasható rövid ismertető.
Budapest 1. sz. választókerület
Böröcz László
Fidesz–KDNP
2018 óta országgyűlési
képviselő, a Fidesz frakció
vezető-helyettese, 2015-től 2019-ig a Fidelitas alelnöke. 2010 és 2014 között a
Belvárosban önkormányzati képviselő,
2014 és 2018 között az 5. kerület alpolgármestere. Közgazdász végzettsége
van.
Csárdi Antal
Egységben Magyarországért DK–Jobbik–LMP–
MSZP–Párbeszéd–Momentum
2018 óta a körzet országgyűlési képviselője. 2014 és 2018 között a Fővárosi
Közgyűlés költségvetési bizottságának
tagja. 2010-től 2014-ig a Ferencvárosban egyéni országgyűlési képviselő az
LMP színeiben, valamint a párt frakcióvezetője. Könyvelői és programozói
végzettsége van.

Hotz Antal
Magyar Kétfarkú Kutya
Párt
Gyermekkora óta ebben a
körzetben él. Azt szeretné, hogy az általános pénzszórásból mindenki egyaránt
részesüljön. Náluk a családban mindig
mindenre van pénz. Örök békét és ingyen málnaszörpöt ígér.

a Demokratikus Koalíció (DK) létrejöttéig az MSZP támogatója, azután a DK
önkormányzati képviselője és választókerületi elnöke volt.
Swierkiewicz Larion
Normális Élet Pártja
1986-ban született, Budapesten. Három gyermeket
nevel. Nagyapja a Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Šwierkiewicz Róbert.
Családi vállalkozásában építőipari generálkivitelezőként projektmenedzseri
feladatokat lát el.

Murányi Gergely
Megoldás Mozgalom
Több párttársa mellett ő is
a Teqball egyik alapítója.
A cégnél jelenleg a vállalati társadalmi
felelősségvállalásért és a diplomáciai
kapcsolatokért felel. Kommunikáció és
médiatudomány, illetve nemzetközi tanulmányok szakon végzett.

Szikora István
Mi Hazánk
Gyermekkorától sportol,
hároméves kora óta él Budapesten. 33 éves, mesterdiplomáját nem
zetközi tanulmányokból szerezte, angolul
és németül beszél. Aggasztónak tartja,
hogy különösen a Belvárosban „szinte
idegennek érzi magát a magyar ember”.

Simon György
Munkáspárt–ISZOMM
2021-től az ISZOMM színeiben politizál. 2002-től

Budapest 6. sz. választókerület
Jámbor András
Egységben Magyarországért DK–Jobbik–LMP–
MSZP–Párbeszéd–Momentum
35 éves, a Szikra mozgalom vezetője.
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzatnál
dolgozik Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes mellett. A Mérce online
hírportál alapítója, volt főszerkesztője.
Korábban az Együtt–PM, előtte az LMP
kommunikációs stábjának volt a tagja.
Sára Botond
Fidesz–KNDP
A fővárosi kormányhivatal kormánymegbízottja,
2018 és 2019 között Józsefváros polgármestere. 2011-től jogi referens az
önkormányzatnál, 2012-től alpolgár-

mester. 2014 és 2018 között a Százados
negyed önkormányzati képviselője. Jogász, dolgozott ügyvédként is.
Döme Zsuzsanna Suzi
Magyar Kétfarkú Kutya
Párt
Az MKKP alapítója és 2018
óta társelnöke. A Ferencváros kulturális
területért felelős alpolgármestere. Végzettsége szerint történész. 2017-ig a Dr.
Ámbédkar Iskolában történelemtanár
és pedagógiai vezető. A szegedi SzubArt Kortárs Művészeti és Szubkultúrákat Támogató Egyesület alapítója.
Dúró Dóra
Mi Hazánk
Pártja elnökhelyettese, az
országgyűlés
mentelmi

bizottságának tagja. 2010–2018 között
a Jobbik országgyűlési képviselője, volt
frakcióvezető-helyettese. Korábban a
Jobbik sajtóreferense, Újbudán alapszervezeti alelnöke. Végzettsége szerint
politológus.
Haga Béla
Normális Élet Pártja
Facebook-oldala
szerint
a Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszodában uszodagépész. Kisvárdán született, a Dugonics András
Gimnáziumba járt. Oldalán ezen kívül
csupán egy darab, csillámlós effektekkel
ellátott kép található, amelyen egy éppen kifogott ponttyal pózol.

– 9 magazin –
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HÁBORÚ

JUHÁSZ PÉTER BÖRÖCZ LÁSZLÓRÓL ÉS CSÁRDI ANTALRÓL

A „ROGÁN-KLÓN” ÉS „A KÖZ EMBERE”
Juhász Péter, az Együtt egykori elnöke Csárdi Antal kommunikációs tanácsadójaként
vesz részt a választási kampányban. Volt képviselőjeként jól ismeri
az 5. kerületet, amely a Várat s a nyolcadik kerület és a Ferencváros egy részét is
magában foglaló 1. sz. országgyűlési választókerülethez tartozik, így Csárdi
a közös ellenzéki, Böröcz László pedig az állampárti jelöltje az áprilisi választáson.

9: Egy ideje, ha kinyitnak egy szekrényt az
5. kerületben, korrupciós csontváz esik ki.
A Schadl–Völner-ügy szálai visszanyúlnak
arra az időre, amikor ön képviselő volt az 5.
kerületben?
Juhász Péter: Amennyire tudom, nem.
Úgy rémlik, hogy Schadl az „egyszemélyes polgármesteri döntések” ideje alatt
vásárolta a lakásokat Szentgyörgyvölgyi (az 5. kerület fideszes polgármestere – a
szerk.) jóváhagyásával, a járvány alatt. Így
még csak a testület elé sem kerülhetett
a döntés.
9: 2018-ban Csárdi Antal nyerte ezt az öszvér körzetet Hollik István ellenében. Szavazóbiztos voltam akkor, és emlékeim szerint
nem volt nehéz dolga szimpatikusabbnak
lenni Holliknál, akit nem is indít most a Fidesz. Böröcz László, a párt parlamenti frakcióvezető-helyettese, a helyébe lépett fideszes
jelölt ellenben ránézésre pipec úrifiú, a Vár-
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„Böröcz
végigasszisztálta
a Rogán-féle
ingatlaneladásokat.”
ban élő polgáranyák öröme, és talán a nyolcadik és kilencedik kerületben is éppen ilyet
képzelnek maguknak a szavazók. Jól szabott,
jó vágású fiatalember. Így látja?
JP: Nevezzük talán Rogán-klónnak. Ő
lett Rogán Antal után a Fidelitas elnöke. Az én időmben még alpolgármester
volt az 5. kerületben, és gyakorlatilag
végigasszisztálta a Rogán-féle ingatlaneladásokat. Tizenvalahány trafik
kötődik hozzá és a családjához a Lázár-féle trafikmutyik következtében.
Ne szépítsük, Böröcz azoknak jön be,
akiknek Rogán is.

9: Böröcz parlamenti képviselőként aktív politikus, úgy emlékszem: az ő felvetése volt az
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok eladása is.
JP: Az óriási botrány volt. A törvényjavaslata alapján az önkormányzatoknak
a tulajdonukban lévő lakásokat el kellett volna adniuk a bérlőknek. Gyakorlatilag ugyanazt törvényesítették volna
mindenhol, amit az ötödik kerületben
megcsináltak. Az önkormányzati rendeleteket, a részt vevő különböző cégeket és figurákat összeszervezték, hogy
minden jogszerűnek tűnjön; de ha a
teljes képet nézi az ember, az teljesen
jogszerűtlen. Például elővásárlási jognak neveznek valamit, ami nem az: azt,
hogy ha valaki bérlő, akkor megveheti
az ingatlant mindenféle pályáztatás nélkül. Holott az elővásárlási jognak éppen
a versenyeztetés lenne a lényege. Tehát
ha a bérlő és valaki más egyenértékű pá-
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Fotó: Kallos Bea (MTI)

lyázatot nyújtana be, akkor a bérlőnek
kedvezhetne az elővásárlási jog. Böröcz
törvénytervezete ezt a versenyhelyzetet kihagyta: ha valaki bérlő, akkor 30
százalékos kedvezményes áron megvehette volna az ingatlant, és kész.
9: Tényleg jogszerűnek tűnik.
JP: Annak. Hiszen ez van a jogszabályban. Csak maga a jogszabály törvényellenes, mert nincsen verseny. Böröcz
törvénytervezetével ezt akarták megcsinálni országos szinten, csak azzal
nem számoltak, hogy fideszes önkormányzati vezetők is ellenállnak, hiszen
azért mégsem mindenütt lopják el az
önkormányzati vagyont szakmányban.
Böröcz az ötödik kerületben nem ehhez
volt hozzászokva.
9: Az ablakomból éppen rálátok a plakáton
a portréjára. Kár, hogy nem tudok vele beszélgetni.
JP: A Nagy Testvér figyeli, jobb, ha tudja.
Böröcz indította el a Provokátorfigyelő
nevű besúgóhálózatot a Facebookon,
amelyen az ellenzéki civileket névvel,
címmel, fotóval szerepeltette volna. Ő
ezt „tudásbővítő, ismeretterjesztő” szolgáltatásnak hívta. Péterfalvi Attila aggályosnak nevezte az oldalt, ám ezzel a
Fidesz-frakció nem értett egyet. Végül
mégis elhalt a kezdeményezés.

9: Nehezen akarom elhinni, hogy nem volt
elég feljelentés. Tematizálódnak Csárdi kampányában ezek az érdekességek?
JP: Remélem, de nem tudom. Én kommunikációs tanácsokat adok neki. Meg
persze kiteszek videót az általam ismert
és feltárt 5. kerületi ingatlanügyekről,
de Csárdinak jobban áll, ha a pozitívumokról beszél, és nem karaktergyilkol.
9: Őt gyilkolják rendesen, de az állításaikat
még csak nem is nehéz megcáfolni, hiszen
olyanokat hallani róla, hogy csöndben ül a
parlamentben, ami tényszerűen hazugság.
JP: Az egyik legtöbb felszólalást jegyző
képviselő. Az összes felszólalását olvashatni az interneten. A vári lakásokkal
kapcsolatban is interpellált. Bár szemben vele ott a kétharmad.
9: Ez a Fidesz fabrikálta 1. sz. választókerület is nagyon kérdéses, hiszen hogyan lehet a
váriak, a palotanegyediek és a belső-középső
ferencvárosiak érdekeit egyszerre képviselni?
JP: Van néhány örökzöld: az önkormányzati tulajdon, parkolásmutyik. Hogyan játszották ki az ingatlanvagyont?
Problémákban nagyon sok közös van.
Például az ingatlanfejlesztésekre sem
költöttek releváns összegeket, mivel ellopták. Ezeket közösen kellene feltárni,
ilyen értelemben lenne mit képviselni
ezeken a területeken.

9: Márki-Zay valamelyik fórumán ledoktorozta Csárdi Antalt (vagy inkább fel-), aki
ezt nem kérte ki magának azonnal, emiatt a
hökkent fotója bejárta a Fidesz/KESMA-sajtó teljes vertikumát, holott ő sosem kamuzott
semmiféle diplomát. Az, ami.
JP: Csárdi zöldséges volt a Nagycsarnokban. Ő aztán tényleg az emberek
embere. Napi kapcsolatban volt mind
a három, sőt több kerület lakosaival.
Napi szinten ismeri az ott élőket és a
problémáikat is. Ha nem azt várjuk el
a képviselőnktől, hogy hatalmas tudományos megoldásokkal rukkoljon elő,
hanem hogy a közemberek gondjaival
foglalkozzon, akkor abban legalább biztosak lehetünk, hogy Csárdi első kézből
ismeri a várost, az időt, az embereket és
a feladatokat is. Évtizedeken át élt ott
velük együtt. Közemberstátuszból jött,
és senki sem tőle várja az egészségügyi
reform átfogó koncepcióját. Ám az,
hogy a mindennapi megélhetés problémáira valamilyen választ találjon és ezt
az országgyűlésben képviselje, nagyon
is elvárható tőle, és ezt csinálja is. Kevés
olyan képviselő van, mint ő, aki tényleg
kapcsolatban áll a lakosokkal, a területi
civilekkel, és ami a legfontosabb: 2019
óta jól dolgozik együtt az ellenzéki kerületi polgármesterekkel.
Sándor Erzsi

PLAKÁTRONGÁLÁSOS
FUTÓVERSENY A FERENCVÁROSI
ÉJSZAKÁBAN
Hat csapatot ért tetten Jámbor András
ellenzéki képviselőjelölt március közepén, amikor szervezetten rongálták meg
a választási plakátjait. Jámbor a Facebook-oldalán élő közvetítésben mutatta
be, hogyan ragasztották le ezer plakátját
szervezetten, matricával. Voltak csoportok, amelyek létrával járták az utcákat –
mondta el a képviselőjelölt.
A videózó ellenzéki aktivisták láttán
akadtak, akik elfutottak, vagy, ahogy
Jámbor írta, „sikeres futóleckét adtunk a
rongáló kormánypártiaknak”. Jámborék
kihívták a rendőrséget, az aktivistái pedig még az éjszaka folyamán elkezdték
a hazugságokat hirdető matricákat leszedni a plakátokról.

Egy héttel később a rongálók a jelölt
ötszáz plakátját távolították el a villany
oszlopokról.
A József Attila-lakótelepen alig maradt hirdetése, és több százezer forintos
kár keletkezett.
Jámbor nyílt vitára hívta fideszes ellenfelét, Sára Botondot ez ügyben is, ám
a kormánypárti jelölt ezt nem vállalta.
Arra viszont volt ideje, hogy szegénységgel küszködő embereknek fizetve
megrongáltassa a plakátjainkat – jegyezte meg Jámbor –, sőt az elmúlt hetekben a Fidesz lejárató szórólapokat és
hirdetéseket, rágalmazásokat és hazugságokat is bevetett. Jámbor arra kérte a
szimpatizánsait, hogy ők ne rongáljanak

fideszes plakátokat – bár nem is igen
teszik: Sára hirdetményeiben alig esett
kár. Az ellenzéki jelölt feljelentést tesz
rongálás és lopás miatt, és kikéri a tér
figyelő kamerák felvételeit.
Néhány nappal később újabb ragaszok kerültek Jámbor plakátjaira, miközben a Fidesz egy hét alatt egymillió
forintot költött arra a Facebookon, hogy
hazugságokkal járassa le az ellenzéki
jelöltet. „Én arra kérném őket, hogy a
következő heti pénzt inkább ajánlják fel
a nehéz helyzetben lévő családoknak!
Annak lenne értelme” – írta Facebookposztjában Jámbor, aki szerint mindez
azért történik, mert a fideszesek „érzik
a vesztüket”.
– 9 magazin –

2022. ÁPRILIS

13

14

FRANZSTADTI ARCOK

NIGÉRIÁTÓL A FERENCVÁROSIG

EGY SZÁMŰZÖTT TÖRTÉNETE
Lehet választásokat nyerni a migráció átpolitizálása és a menekültek
dehumanizálása nélkül is – mondta a 9-nek a kerületünkben élő
Frederick Odorige, aki 1998-ban hagyta el hazáját, Nigériát.

– Muhammadu Buhari nyugalmazott
vezérőrnagy 1983-ban először katonai
puccsal vette át a hatalmat Nigériában
– ad némi történelmi áttekintést Odorige. – Az 1985-ös bukása után többször
újra próbálkozott. 2015-ben „újjászületett demokrataként” megmérette magát a demokratikus választásokon, és
nyert – mondja keserűen. Azóta az országban folyamatosan romlik a helyzet.
Aktivistákat és újságírókat félemlítenek
meg, tartóztatnak le és tartanak fogva.
– Nigéria a boldogok országa volt.
Tele természeti kincsekkel, turisztikai
és befektetési lehetőségekkel. Több
mint 370 törzs több mint 200 millió
tag ja él itt. De a kormány mindezt tönk-
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„A kérdés nem az,
hogy miért, hanem
az, hogy miért ne
Magyarország.”
retette. Ők csak a Boko Haram terroristái és más banditák integrációjával törődnek. 2019-ben a titkosrendőrség letartóztatott egy újságszerkesztőt, mert
megosztotta egy Facebook-posztomat,
amiben mások mellett én is erőszakmentes forradalomra buzdítottam egy
jobb országért.
Odorige civil aktivista, festőművész, politikuscsaládban nőtt fel, ezért

is kellett elhagynia Nigériát. Úti célja
– mint mindenkinek, aki kénytelen elhagyni hazáját – eleinte neki magának
is homályos volt. De örül, hogy itt horgonyzott le.
– A kérdés nem az, hogy miért, hanem az, hogy miért ne Magyarország.
Nincs a földön tökéletes állam – mondja.
Ideérkezése után, 2000-ben megalapította a sok évig működő Afrika–
Ázsia Fórum nevű társadalmi–kulturális
és emberi jogi szervezetet. Galériájukban afrikai és ázsiai művészeti és divatanyagokat árultak. Saját festményei számos kiállításon szerepeltek. Könyvet is
ír. Eddig nyolc kötete jelent meg Nigé-
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ria politikájáról. Dolgozott a Mahatma
Gandhi emberi jogi szervezettel és a
Black Diamond Media and Entertain
ment Kft.-vel is. Doktoriját a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen Igazságos háborúk és rossz béke – Nigériai békefenntartás
1960 óta címmel írta.
Dolgozhatna nemzetközi szervezetekben és fejlesztési intézményekben,
de fontosabbnak érzi, hogy olyan békefenntartó és más humanitárius missziókban vegyen részt, amelyek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket
támogatják. Jelenleg a Globális Koalíció
a Biztonságért és a Demokráciáért Nigériában nevű szervezetnél dolgozik. Az
általa alapított, texasi székhelyű nemzetközi szervezetnek már több mint
harminc országban van alszervezete.
– A magyarok 2015 előtt befogadóbbak voltak – tér át az itteni helyzetre. –
De a migránsellenes politika mentálisan
összezavarta őket. Gyanakvóbbak lettek a külföldiekkel szemben. A megbélyegzésre nincs szükség egy keresztény
országban – mondja a mélyen vallásos
Odorige, aki, bár lelkészsegéd, 2005ben díjat kapott a Líbiai Muszlim Diákszövetségtől, mert részt vett a kulturális
tevékenységeikben. Úgy véli, nem szabad a biztonság érdekében ártatlanokról
ellenségképet festeni.
– Egy kicsit mindenki migráns.
Nincs olyan család, ahonnan ne vándorolt volna el legalább egy ember más
országba. A menekültek és a migránsok
mindig a befogadó ország tükörképei.
Ahogy velük bánnak, úgy bánnak máshol a befogadó országból elvándoroltakkal. Úgy láttam, külföldön nekem
inkább elhiszik, milyenek a magyarok,
mint a magyaroknak. Ezért mindig elmondom, hogy az a politikai kép, amit a
külföld lát, nem egyenlő a magyar emberekkel. Dicsérem az ország szépségét,
építészetét, természeti kincseit, a magyar emberek kedvességét.
Odorige családjának sok jó tapasztalata van a magyarokkal. A gyerekeinek
több magyar barátja van, mint afrikai.
Amikor a tizedik kerületben kerestek albérletet, egy olyan idős főbérlőt találtak,
aki régebben Nigériában is dolgozott, és
boldog volt, hogy nigériaiaknak adhatta
ki a lakását. Amikor később elköltöztek,
Odorige gyerekei nem akarták otthagyni a sportcsapatukat, a barátaikat és az
edzőjüket. Máig oda járnak.
– A magyar szülők segítenek, gyakran felajánlják, hogy hazahozzák őket –
nevet Odorige.
A mentalitásváltozás mellett a me-

nekülteknek a bürokráciával is meg kell
küzdeniük. Ha valaki már sok éve él itt,
érthető, hogy állampolgárságért és letelepedési engedélyért folyamodik. Ám a
szabályok aprólékossága miatt ez a folyamat nagyon lassú. A munkavállalási
engedélyt könnyebb megszerezni, de
ez kemény pénzekbe kerül. Amit nem
mindig állnak a munkaadók. Ráadásul
munkahelyváltáskor új engedély is kell.
Odorige a legszomorúbbnak mégis azt
tartja, hogy a képzettség fontosabb a
személyiségnél – bár ez nem csak a menekültekre érvényes.
2015 előtt a tartózkodási engedély 15
évre szólt. A kormány havi ösztöndíjjal
és nyelvtanulási lehetőségekkel is segítette a menekülteket. Ebben az időben az
Odorige alapította Afrika–Ázsia Fórum
is nyert egy uniós projektet. A migránsválság után ezek a lehetőségek elhaltak,
a menekülteket pedig konténerekben
helyezték el, hogy ezzel is elriasszák a
többieket. Holott a menekültek integrációja több profittal jár, mint a fogva
tartásuk és a dehumanizáló kampányplakátok. A társadalom színesebbé, elfogadóbbá válna, az állam pedig újabb
vállalkozókat, adófizetőket nyerne –
magyarázza.
– Sok különböző kulturális hátterű
emberrel dolgoztam együtt, így alakult
ki bennem a csapatszellem, a tolerancia,
a mások döntései és véleménye iránti
tisztelet. De ezek az értékek, úgy tűnik,
hidegen hagyják a politikusokat. Olyanokat toloncoltak haza, akiknek a házastársa magyar, és közös gyerekük is volt.
Milyen kirekesztettségérzése lehet az itt
maradt házastársnak vagy a gyereküknek? – kérdezi felindultan.
Azzal Odorige is egyetért, hogy a
migránsokat és menekülteket vizsgálat
nélkül ne engedjék be. Ha azonban az
állam elvárja az itt élőktől a törvények
betartását, a nemzetközi szervezetek is
elvárhatják ugyanezt a tagországaiktól.
Talán meg kellene próbálni a migránsokon köszörült kampányfegyver nélkül
választást nyerni.
– Kerítéseket építettünk a határokra, ne építsünk kerítést a szívünkbe is –
mondja pátosz nélkül.
Odorige a külföldre menekült magyar hősöket hozza példának. Ha a befogadó országok nem integrálták volna
őket, nem tudtak volna a hazájukért
dolgozni, önmagukat kiteljesíteni. Ők
most, a kormány cselekedeteit látva
minden bizonnyal forognak a sírjukban.
– Nagy bátorság kell ahhoz, hogy elhagyd a hazádat. Nem a különböző elő-

nyökért útra kelt gazdasági bevándorlókra gondolok. Hanem akik diktatúrákból, háborús övezetekből, az életük
kockáztatásával menekülnek. Közülük
sokan útközben meghalnak. Amíg nem
kerülsz ilyen helyzetbe, nem érted meg,
min mentek keresztül. Ők mind hősök.
Odorige a magyar hazafiakhoz hasonlóan máig harcol a hazájáért. Közösségi médiaplatformjain rendszeresen
szervez programokat. Készített videókat Magyarország jó oldalairól, amiből Nigéria is tanulhatna. Tüntetéseket
szervez itthon és külföldön, mert elfogadhatatlannak tartja, hogy országának
kölcsönökért kell kuncsorognia, miközben a fejlett országok degeszre keresik
magukat a gyarmatosításkor összeharácsolt műkincsekkel.

Fotó: Pivarnyik Balázs

Fotó: Déri Miklós
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A beszélgetés végén újra a magyar
vizekre evezve elmondja: sok menekült
nem szereti nyíltan véleményezni a
magyar politikát, mert félnek, hogy a saját kormányuk rájuk talál. Ettől még van
véleményük és meggyőződésük. Odorige – bár identitása Magyarországon élő
nigériai – magyar állampolgár. Szavazni
is fog, mert reméli, hogy a mindenkori
magyar kormány egyszer felfogja, nem
éri meg a migránsellenességből politikai tőkét kovácsolni. Ahogy egy menekült mondta neki: „Soros György már
nagyon idős. Ha meghal, mi lesz az új
politika? Kinek a nevét fogják a menekültek és migránsok elleni plakátokra
írni?”
Juhász Tamás
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ROVAT

A FERENCVÁROS OLASZ PAPJA

KIS ITÁLIA A BAKÁTSON
A budapesti Assisi Szent Ferenc – népszerűbb nevén Bakáts téri – templom
plébánosával, az olasz Michele Baggi atyával a húsvéti felkészülés és a
templom felújításának utolsó simításai közben találkoztunk. A tavaszi
meleg nem érkezett meg a randevúra, de a dolce vita érződött azért.

A kerület legnagyobb – az 1838-as pesti árvíz miatti megrongálódása után
Ybl Miklós által áttervezett – római
katolikus templomának rekonstrukciója még zajlik. 2017-ben kezdték, és
2019-ben fejezték be a homlokzat és a
templomkert felújítását, az altemplomban pedig az új urnatemető kialakítását.
A magyarul érthetően beszélő, mosolygós Michele atya szerint április 8-án
befejeződik a második fázis is, amely a
belső tér renoválását célozta meg, és a
nagyheti és húsvéti miserend (https://
szentferencplebania.hu/) már a temp-
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lomtérben zajlik majd a gyülekezet és a
turisták nagy örömére.
Besétálunk a majdnem kész templomba, az építőmunkások „Dicsértessék!” köszöntései, valamint deszkák és
habarcsosvödrök közepette. Közben
meghallgatom, hogyan csöppent ide az
atya a napfényes Itáliából.
Egy Trieszthez közeli faluban, a
szlovén határon lévő Redipugliában
született, amely az impozáns, első világháborús katonai temetőjéről (Sacrario militare di Redipuglia) híres.
Gyakran költözött a család, mert az apa

a mai napig állandó diakónus (összekötő az egyház és a közösség között) a
goriziai egyházmegyében, és oda kellett
menniük, ahova a püspök rendelte őket.
Michele a Friuli régióban járt gimnáziumba, és Udinében diplomázott az
egyetem informatika szakán. Később
doktorált is, miközben Spanyolországban dolgozott informatikusként.
Mégsem folytatta a pályát. Az egyetem öt éve alatt volt egy barátnője, aztán
a doktori időszaka kezdetén ismerkedett
meg a Comunione e Liberazione nevű –
az ötvenes években, Milánóban született

Fotók: Déri Miklós
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– katolikus mozgalommal Udinében,
amiből első látásra „szerelem” kerekedett. Később belépett a szemináriumba,
és hat év elteltével diakónus lett. Nem
voltak kétségei, hogy így lehet boldog és
szép élete. Előtte állt a lehetőség, hogy
kutatóként dolgozzon az egyetemen, de
fontosabbnak találta a krisztusi utat, a
közösség szolgálatát, és érezni szerette
volna a szeretet megváltó erejét.
Megnézzük a templom alatt húzódó, fantasztikus neoromán, oszlopos,
kereszthajós teret, az altemplomot is,
ahol a misék zajlanak az építkezés befejezéséig. Szó esik a 16. században élt
Carlo Borromeo milánói bíboros érsekről elnevezett közösségről (Borromeo
Szent Károly papi közösség), amelynek
Michele atya a tagja.
Utánanézek gyorsan: az 1538-ban
született Borromeo már tizenkét évesen
reverendát öltött, és mindenét a rászorulóknak adta. Ő volt a tridenti zsinat
határozatainak első végrehajtója, megújította a papnevelést, Paviában megalapította a Collegium Borromaeumot,
személyesen felügyelte a reformokat és
a vallásos élet megtisztítását.
Milánó érsekeként az 1567. évi pestis idején, amikor a város vezetői valamennyien elmenekültek, hősiesen
ápolta a betegeket. Vagyonát az ínséget
szenvedőkre költötte, menhelyeket állíttatott föl. A saját házukba karanténba
zártaknak, a betegeknek és a haldoklóknak ambuláns szolgálatot szervezett.
Ismerünk ilyen embereket ma is, egyet
biztosan, egy kerülettel odébb.
Michele atya is elkötelezett segítő.
Négy és fél éve van Magyarországon, a
felszentelése után az elöljárója küldte
ide Rómából. Először a Mikszáth téri
Krisztus király-plébánián szolgált. Emlékszem, a kilencvenes évek elején volt
ott egy katolikus diszkó a Tilos az Á-val
átellenben, de a 38 éves, angyalarcú
plébános mit sem tud az egykori budapesti underground és a katolikus szcéna
összefüggéseiről. Kérésére irodalmat
ajánlok inkább az egyébként szépen haladó magyarja pallérozására, például a
Budapesten született honfitársa, Giorgio
Pressburger Trieszti történetek című novelláskötetét, amely megjelent magyarul is. Az olaszokat mindenhol szeretik,
mondja az atya; kérdésemre, szerinte
miért, azt válaszolja: mert nagyon jó slágereik, zenéik vannak.
Miközben átvágunk a Bakáts téren,
elmondja, hogy Novoszibirszkben is teljesített szolgálatot. Szibéria ipari, tudományos és kulturális központjába küldte

őt Róma az éves kötelező gyakorlatra.
Tanulta a nyelvet, a kultúrát, és közben
még mindig volt lehetősége eldönteni,
hogy tényleg missziós pap szeretne-e
lenni. Az emberek, bár többségük ateista volt, ott is nyitottnak bizonyultak a
jóra, így nem adhatta fel. Innen visszahívták Rómába, majd, miután diakónus
lett, Budapestre küldték. A belső-ferencvárosi plébániatemplomba csak a múlt
nyáron került két honfitársával, Carlo
Fumagalli és Alessandro Caprioli káplánokkal együtt. Mint a mesében, így vezeti három fiatal olasz pap a belső-ferencvárosi plébániatemplomot.

nem voltak kétségei,
hogy így lehet boldog
és szép élete
Beülünk kávézni Michele atya kedvenc reggelizőjébe, a Kaffelandiába,
szemben a téren, hogy még beszélgessünk egy kicsit a húsvéti készülődésről,
a liturgiáról. Ilyenkor időt kell szakítani
az elmélkedésre, mondja, gondolkodni azon, mennyire szerethet minket a
teremtő, hisz a saját életéről is lemondott azért, hogy lehetőségünk nyíljon
az üdvösségre. Közben isteni répatortát

fogyasztok, és afelől érdeklődöm, hogy
nem nehéz-e még a magyar nyelven
prédikálás a számára. Általában leírja a
mondandóját, válaszolja, a magyartanárával együtt átnézik, kijavítják, de ha
a közeli Patronába (Patrona Hungariae

Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola) megy
osztálymisére, akkor nem olvas, muszáj
szabadon beszélnie, különben hamar
elveszítené a diákok figyelmét.
Szóba kerül még pár fontos dolog,
például hogy csak évente egyszer utazik
haza. Hat évvel fiatalabb öccse Amerikában él, már három éve nem találkoztak
a járvány miatt, de videócsetelnek, amikor sikerül összeegyeztetni az idejüket.
Szívesen emlékszik a gyerekkori nyarakra, amelyeket a tengerparton töltöttek a nagyszülőknél, vagy az alpoki
téli túrákra az öccsével. Szeret és tud is
főzni; nemrégiben a hosszú hétvégén a
Mátrában a gyülekezet kamaszcsoportját tanította meg a penne all’arrabiata,
avagy a „mérges tészta” titkaira: paradicsomszósz, gomba, szalonna és erős
paprika. Ha olaszosat akar enni, akkor
a Corvin sétányon található Amici Miei
pizzériába megy, de nem nagyon jár étterembe, jobban szereti meglátogatni a
családokat és a barátait.
Aktivizálni kell őket, hiszen a covid
meg a felújítás is elegendő okot szolgáltatott a távolmaradásra. „Most az a
legfontosabb feladatunk, hogy imádkozzunk a békéért és segítsünk a menekülőkön” – mondja. „Ferenc pápa is azt
kérte a keresztény világtól, hogy a böjtöt

és a szentmisét most a békének ajánljuk
egyrészt, másrészt pedig konkrétan is
segítsünk.” Mindenkinek, az egyházaknak is el kell ítélniük a háborút. Ebben
mélyen egyetértünk ezen a hűvös tavaszi napon.
Artner Sisso
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HALLGAT A MÉLY

SZOCSOMA: MOZGALOM A RASSZIZMUS ELLEN

ÉGBEKIÁLTÓ ROMASZEGÉNYSÉG
Ideje nagy részében az elesettek segítésével foglalkozik Kiss Anikó képzőművész,
a Szociális Csomagküldő Mozgalom (Szocsoma) alapítója. Eleinte csak
adományokat szerzett a szegényeknek, majd a romáknak, később, felismerve
elfogadhatatlan helyzetüket és megalázottságukat, mozgalmat alapított, amelynek
fő célja, hogy elfogadhatatlanná tegye a társadalmat átszövő rasszizmust.
Ehhez kapcsolódik a csomagküldés, amely sok mindent rejt még magában.

Fotó: Déri Miklós

18

Kiss Anikó fiatal kora felét, tíz évet élt le
a ferencvárosi Erkel utcában, a belvárosban. Klasszicista, körfolyosós, polgári
házban lakott, ahol valaha Arany János
is bérelt lakást, a szemközti házban pedig Erkel Ferenc. Kiskorában még járt a
wurlitzeres, a jeges, és hetente egyszer
fűtötték fel a vízmelegítő fürdőszobai
kályhájukat a szülei – a vasárnapi ebédhez cigányzenétől volt hangos a házuk
udvara. Bízikné volt a mindenható házmester – erre is emlékszik hatvan év
után. A ház oldala az Üllői útra néz, ott
vonultak a szovjet tankok a Kilián laktanya felé, papírvékonyra vasaltak embereket, és az utcasarkokon meszesgödrök
voltak. Aki kihajolt az ablakon, lelőtték
és kizuhanhatott.
A szomszéd házaspár, amelynek
a lakásából kanyarította le a tanács az
övéket, jó szívvel volt hozzájuk. Gergely
Ferenc egyházzenész, a Ferenciek terén
álló katolikus templom orgonaművé-
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az alapítvány gyakran
árral szemben
teszi a dolgát
sze volt a férj, az ő felesége fedezte fel
a kislány rajzi tehetségét, amikor 1956 a
légópincében összehozta őket. A négyéves Anikónak, hogy ne unatkozzon,
papírt és ceruzát adtak a kezébe, és ő
felismerhetően lerajzolta az asszonyt
és másokat is. Képzőművész lett, igaz,
szabálytalan, akinek pályamódosítások
tarkították az életútját; a művészneve
annavarro.
Tízévesen a családjával a József Attila-lakótelepre költöztek, egészen más
világ, tágas terek, korszerű, koedukált iskolába járt, kitűnő oktatókkal. Itt boldog
volt az élet, mert például télen a sportpályán korcsolyázhattak, a Kiserdőben
piknikeztek sokan, a tereken pingpongoztak. A házban minden leánygyerek-

nek volt görkorija, beszáguldozták a lakótelepet. Biciklire nekik sem tellett.
2014 nyarán, amikor egyéni segítőként már négy-öt éve intenzíven foglalkozott a mélyszegénységben élő vidéki romák problémáival, személyesebb
és komplexebb támogatói gyakorlaton
gondolkodott. Olyan közösségen, amely
mozgalomszerűen fogja össze az embereket: ebből lett a Szocsoma Facebook-csoport, amit végül alapítvánnyá
szervezett.
A többségi társadalomnak látnia kell
– mondja Kiss Anikó –, milyen szegénységben élnek a roma embertársaik. Aki a
roma gettóba készít csomagot, az képet
alkothat erről. Kellő ismeretek hiányában viszont nem ébred fel az igazságérzet. A csomagküldő biztos lehet abban,
hogy a csomagja célba ér ott, ahova más
módszerekkel nem mindig jut el az adománya, sőt, sokszor az előítéletek miatt
kifejezetten elkerülik a romákat a nagyobb szervezetek.
Kiss Anikó nem az adományozásért alapította szervezetét. A szegénység nem bűn, beleszületik az ember, s
nagyon kevesen tudnak kitörni belőle, ha a szegregációt az állam és a helyi
intézményi vezetők is fenntartják. Az
alapítvány gyakran árral szemben teszi
a dolgát. Kevés a segítő kéz, a településeken élő többségiek sem jeleskednek
jóakaratban.
Ez az ország nem szegény – állítja
Kiss Anikó –, miközben egyesek meggazdagodtak, milliók szegényedtek el.
A romák között aránytalanul magas
a munkanélküliség. Mozgalma rendszerkritika egyben.
Kiss Anikó feladatának érzi: kigyógyítani a társadalmat a butaságát és gonoszságát megvilágító romaellenességből, így tehát a Szocsoma a rasszizmusunkkal való megkerülhetetlen szembenézés radikális mozgalma.
Láng Judit

IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASOK
ROVAT

CSUTAK GABI

SZIVÁRGÓ SÖTÉT
Legalább két órával gyógyszerosztás után hozták be. A

a gésákét szokták, mégis földön-

szobában mindenki mélyen aludt az esti nyugtatótól.

túlian vidám tekintete volt a

Engem csak az első napon ellenőriztek, de miután a

leginkább vészjósló. A kinti za-

nővérek megtudták, hogy saját kérésemre vagyok bent,

jokból úgy tűnt, az orvos már

már elég volt meginnom egy korty vizet, és mehettem

a szomszéd kórteremben jár.

is kiköpni a tablettát. Alvást színleltem, hogy jobban

Mindenki elvégezte az utolsó

megfigyelhessem. Vékony, rózsaszín pizsamában sé-

simításokat, és mereven ült az

tált fel-alá az ajtó és az ablak között, olyan hangtalanul,

ágya szélén. Az orvos kedélyes-

mintha pár centivel a padló fölött suhanna.

kedve szólt mindenkihez egy-

Kétféle beteg volt az osztályon: a puffadt arcúak,

két szót, volt, akinek még az

akiknek minden porcikáját erősebben vonzza a föld, és

arcát is megpaskolta. Lili már

az olyanok, mint ő, akiknek a mozgásán látszott, hogy

alig várta, hogy rá kerüljön a

kevésbé hat rájuk a gravitáció. Én még csak három nap-

sor. Amint az orvos rápillantott,

ja voltam bent, nem nyeltem le a gyógyszereket, ezért

elhadarta, hogy vele félreértés

reméltem, hogy még nem tartozom egyik csoportba

történt, neki semmi baja, hívják

sem. A kelttészta-testű szobatársaimtól különösen a

fel az apját, ő majd hazaviszi. Az

reggeli vizit előtt viszolyogtam, amikor rúzst és piro-

orvos mosolyogva mondta, hogy

sítót kotortak elő a matracuk alól, és nagy gonddal

ez most nem fog menni, egy-két

csinosították magukat. Azt hitték, ettől a főorvos

nap múlva esetleg, ha jól viselkedik.

egészségesnek látja majd őket, és hazamehetnek.
Lassan felültem, és köszöntem a lánynak. Ő, mintha csak erre várt volna, leült az

Lili még egyszer nekifutott a mondókájának, de amikor látta, hogy az
orvos már a következő ágynál jár, fel-

ágyam szélére, és hideg ujjait épp csak egy

pattant, teljes erőből a földre vetette ma-

pillanatra a tenyeremhez érintve bemu-

gát, majd többször egymás után a padlóba

tatkozott. Lilinek hívták. Szélsebesen

verte a homlokát. Berontott két ápoló, és le-

suttogott, nehezen lehetett összerakni,

fogta: az egyik hátracsavarta a karját, a másik

hogy mi is lehet vele a helyzet. An�-

a lábszárára térdelt, valami hangosan roppant.

nyit megértettem, hogy már évek

Nem is láttam, mikor adták be az injekciót, az

óta gyógyszert szed, ami aznap

orvos hangja már a folyosóról hallatszott, amikor

kimaradt, ezért nem tud aludni.
Biztos benne, hogy valami félre-

az ápolók feltették az ágyra az ernyedt testet. Örültem, hogy rám már nem került sor.

értés történt, neki semmi baja,

Lili úgy hevert ott, mint egy balerina, aki több

csak várja a reggelt, amikor vég-

emelet magasból zuhant le. Felsőteste a fal felé for-

re megmagyarázhat mindent

dult, ránehezedett hátratekeredett karjára, a csípő-

az orvosnak, és akkor az apja

csontja alól kilógott semmibe markoló tenyere. Szinte

hazaviszi. Beszéd közben úgy

észrevétlenül meg-megrezdülő lapockáit néztem, míg

gesztikulált, mintha a plafon-

el nem aludtam. Amikor felébredtem, még mindig

ról lelógó láthatatlan szálak

ugyanúgy feküdt. Amikor végre megmozdult, hosszú

irányítanák a mozdulatait. Az-

nyaka valószerűtlen ívben kanyarodott, arcát a párnába

tán váratlanul felpattant, és to-

fúrta, mint egy tollászkodó hattyú. Csigolyái lassanként

vább suhant ide-oda a szobá-

kiszakították a pizsama vékony anyagát. Az áttetsző bő-

ban, mintha elfelejtette volna,

rön át láttam, amint egy sötéten lüktető lény növekedett

hogy ott vagyok. Éjszaka néha

a bordái között. Feketesége átütött a bőr felszínén, majd

felriadtam, éreztem, hogy a

sávonként lerakódott, mint mosdótál falára a megszür-

vékony pizsama szele végigsi-

kült hab. Mire hajnalodni kezdett, az alvadt feketeség

mít az arcomon.

már mindenbe beleette magát, egyetlen derengő for-

Amikor felébredtem, már
zsongott a szoba. Előkerültek

ma sem maradt, amin megpihenhetett volna a tekintetem.

a kis púdertartós tükrök meg a
rúzscsonkok. Lili arcára valaki
rózsaszín foltokat festett, a száját
pedig csücsörítősre rajzolta, ahogy

A szerző a Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Irodalmi Pályázatának
ösztöndíjasa
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KULT

PINCESZÍNHÁZ

MINDEGY NEKEM?
A múlt hosszúra nyúlt, és szerencsétlenségünkre még most sincs vége.
Ennyi az üzenete Székely Csaba Semmit se bánok című drámájának.
Nem is kevés.

Fotó: Szkárossy Zsuzsa

tiszt, aki egyedül él, a világtól elvonulva,
és saját magát is nehezen viseli. Valamiféle önbüntetésben létezik. Nem biztos,
hogy szeretnénk találkozni vele a valóságban, de szerencsére Schneider Zoltán megmutatja, milyen ember lehet:
általa láthatjuk kikelni a kissé lepusztult
mizantróp álcájából a skizofrén dögöt.
És tapasztalhatunk újabb és újabb változásokat bizonyos felszínre kerülő, eltemetett, múltbéli titkok miatt.
Székely Csaba minden darabja nagy
lehetőséget ad a színészeknek, ebben az
esetben leginkább a két férfi figurának.
Alexet, az egykori beosztottból mára a
román titkosszolgálat vezetőjévé lett,
tényleg semmit nem bánó karaktert
Elek Ferenc játssza. A kettőjük találA krimi izgalmát a melodrámai hatásokkal vegyítő háromszereplős művet Erdélyben, Bukarestben és néhány

A PINCESZÍNHÁZ ÁPRILISI
AJÁNLATAI

■■ április

11., hétfő 19:00 Bekészített
nekrológok - ESTI KOHÁSZ – fake
newsszínházi sorozat, a 9 magazin
különkiadása, költészet napi vendég:
Erdős Virág
■■ április 12., kedd 19:00 Kurtizánképző
– Ágens stand-up
■■ április 14., csütörtök 10:00 Kiserdei
krimikaland – a Hadart Színház elő
adása óvodásoknak
19:00 A hisztérika
■■ április 20., szerda 19:00 Benkó Dixieland Band – Dixie klub
■■ április 23., szombat 15:00 és 19:00
Homérosz V.
■■ április 24., vasárnap 19:00 Semmit se
bánok
■■ április 25., hétfő 19:00 Maggi és Lillemor
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olasz városban már műsorra tűzték
2019 szeptembere előtt, amikor a Rózsavölgyi Szalon Magyarországon elsőként mutatta be Sztarenki Pál rendezésében. Megpróbálta a járvány ezt
az előadást is, mint Székely szereplőinek sorsát a történelem vihara és a
hétköznapi élet tragikus eseményei,
de minden jóra fordult: átvette a Pinceszínház, és műsorára tűzte. Nagy az
érdeklődés is, hiszen kit ne izgatna egy
Székely-dráma testközelből, különösen,
ha arról beszél, hogyan élik ma az életüket az egykori román titkosrendőrség, a hírhedt Securitate vallatótisztjei.
Elszámoltatja-e őket még valaha valaki?
A bűnök fel nem tárása, relatívvá tétele
és emiatt visszaszivárgása a társadalomba nem csak Romániában rendszerspecifikus. Ki tudja, hány köpönyegforgató, mások életét tönkretevő politikus
vagy „én csak parancsra tettem” figura
szaladgál ma is szabadon, szól bele egy
ország sorsába, teszi tönkre a fiatalok
életét. Néhányat magunk is ismerünk a
szomszéd panelházból.
Olyat persze biztos kevesen, mint
Dominik, a jó erőben lévő, de kissé túlsúlyos és szívbeteg alkoholista vallató-

kozásából adódó manipulatív, álszent
játszma az esszenciája az előadásnak és
mindannak, amiben manapság a színházon kívül vagyunk. Nem szpojlereznék, de most már késő, viszont annyit
még elárulhatok, hogy a felső szomszéd
bántalmazott, autisztikus, kutyamániás
lányát játszó Sztarenki Dóra láthatatlan
szerepe is nagy jelentőséget kap a végére
a sors vicsorgó fintora miatt.
Követhető, élvezhető, szívfacsaró és,
ahol kell, megrendítő előadás.
Artner Sisso

KULT

RÁDAY UTCAI MÁSZÍNHÁZ: ANYA-E VAGY?

már „eggyé forrasztva”, de hitelesen jelennek meg.
Az Anya-e vagy? főszereplőjének nem
úgy alakul a terhessége és később a szülése sem, ahogy az „elvárható”, sokat küzd
a szoptatással is: a darab jelen idejében a
színpadra négykézláb, félig kúszva megérkező Huzella Júlia e problémákat egy
olyan anya szemszögéből beszéli el, aki
mindezt már korábban megtapasztalta ugyan, de az anyaságban időközben
magára talált, így az érzelmi telítettség
mellett is képes arra, hogy az elmondot-

MEGFELELŐ-E VAGY?

Fotó: Oláh Gergely Máté

Huzella Júlia egyszemélyes kamaradarabja
kellő iróniával vezeti végig
a nézőt az anyává válás stációin.

Nehéz megmondani, mikor jön el a pillanat, amikor a szülés előtt álló nő szembesül azzal, hogy addigi identitása lassan feloldódik a társadalmi elvárásokkal terhelt anyaszerepben. Mikor jön el
mindez? Amikor először „anyázzák le” a
terhesgondozáson? Amikor a tágabb család is beleszólna a névválasztásba? A szülés euforikus vagy épp traumatikus ideje
alatt? Esetleg később, amikor jóformán
ki sem lát már az újszülött körüli teendőkből, mégis állandó lelkiismeret-furdalás gyötri, hogy megtesz-e minden
tőle telhetőt?
A Ráday utca végén, a Bakáts térnél
található, előadásonként harminc-negyven nézőt befogadó MáSzínház az általa
bemutatott darabokban jellemzően társadalmilag érzékeny témákat dolgoz
fel: a többségtől valamilyen formában
eltérő csoportok iránti érzékenyítést
tűzte ki elsődleges céljául. A nevében is
megjelenő „mássága” pedig abban áll,
hogy előadásai inkluzívak: fogyatékkal
élő és ép színészek együtt játszanak
bennük.
A tavaly szeptemberben bemutatott
és jelenleg is folyamatos telt házzal játszott Anya-e vagy? ehhez képest, ha úgy

képes arra, hogy az
elmondottakat kellő
távolságból szemlélje
vesszük, kilóg a sorból: az egyszemélyes
kamaradarab kendőzetlenül és kellő iróniával, humorral vezeti végig a nézőt az
anyává válás illúziók nélküli stációin – a
terhességi teszt kezdeti sokkjától a névválasztásig, a szülésfelkészítő tanfolyamtól a nehézségekkel teli gyermekágyas
első időszakig és még annál is tovább.
Mindeközben pedig olyan fontos problémákkal is szembesíti, mint a mindenáron való megfelelés a külvilágnak, az
ebből fakadó állandó frusztráció, vagy a
már említett identitásvesztés. Az anyaság – vagy a társadalmi értelemben vett
anyaszerep –, tudjuk, a legkevésbé sem
magától értetődő, és ahogy a szüléstörténetek is jórészt eltérőek, úgy a nehézségekkel teli időszakot is mindenki
másképp éli át. Az alkotók saját tapasztalatait is magában foglaló szövegkönyv
– egyetlen történet helyett – olyan élménytöredékekből építkezik, amelyek a
színpadon, Huzella Júlia monológjában

takat kellő távolságból szemlélje. És nem
utolsósorban arra is, hogy monológja
során – amelyben szó esik nemcsak az
elvárásokról, de a megváltozott testről,
a magunkkal szemben érzett undorról,
az eltűnő intimitásról és az anyasággal
kapcsolatos szorongásokról, valamint a
férfi és a női nézőpont különbözőségeiről is – mindvégig uralja a teret.
Vajon hogyan lehetséges, hangzik
el a darabban, hogy a férfiak néha jóval
nyugodtabban, sőt, az anyáknál kompetensebben állnak hozzá a csecsemőgondozáshoz és a gyerekneveléshez? Naná,
hiszen nincsenek fizikai fájdalmaik, és a
hormonok sem dúlják fel a nyugalmukat – érkezhetne a válasz, ez azonban itt
és most nem merül fel. Ahogy a szülés
utáni súlyos depresszió, a magány, vagy
az sem, amikor valakinek, ha úgy adódik, mindezt egyedül kell végigcsinálnia.
Az Anya-e vagy? sok humorral és (ön)
iróniával, de úgy beszél tabuk nélkül a
szülésről és az anyaságról, hogy – noha
a szélsőséges helyzeteket nem emeli be a
darabba – mindvégig érzékelteti, hogy
amiről itt ma szó esik, kétségkívül nehezített terep.
Gáspár S. Anna
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A BORJÚ TÉRI LÁBAK
(dicsének a Rákóczi-induló dallamára)

Gasztronómiai rovatunkban eddig csak
ferencvárosi, vagyis 9. kerületi helyekkel foglalkoztunk, de most kirándulásra biztatjuk olvasóinkat. Na nem olyan
nagy túrára kell gondolni, csupán a
szomszédos kerületről van szó. Vagy
úgy is fogalmazhatnánk, hogy a közelgő
választások miatt most nem kerületben
gondolkozunk, hanem választókerületben, mégpedig a 6-osban. Mert a kerületet el kell ugyan hagyni, ha a Rákóczi
téri Rákóczi vendéglőbe megyünk, ám
a választókerületet nem. És nem is mindenkit biztatunk erre a kulináris kalandozásra, csakis azokat, akik szeretik a
nem sokat udvariaskodó, őszinte és ízes
magyar konyhát.
Jó időben már a villamosról látjuk
a tér sarkán a kockás terítős asztalokat a Rákóczi piros napernyői alatt.
Belül a hetvenes-nyolcvanas évek vendéglői tere, nevezhetjük akár retrónak
is, mindez nyakon öntve jó adag népi
romantikával. Kukoricacső és fokhagymafüzér, kasza és csobolyó, valamint
Rákóczi vezérlő fejedelem minden
mennyiségben. És persze A Tenkes kapitánya, a hatvanas évek legendás televíziós sorozata, melyből fekete-fehér
jelenetek láthatók a falakon. Kurucok és
labancok kardoznak lóhátról a dicsőséges Rákóczi-szabadságharc díszleteiben,
miközben a hangos törzsközönség eszmét cserél, valamint folyadék- és táplá-

gasztronómiai
lábfetisiszta vagyok,
hiszek a Szent Láb
Hármasságában:
Rántott Borjúláb,
Körmöspacal,
Lábszárpörkölt
lékbevitelt eszközöl. Mert ez még egy
igazi hely, a régi világból itt maradt valódi kiskocsmák egyike, ahová törzsvendégek járnak, a pincér szinte mindenkit
a keresztnevén szólít, és a vendégek is
ismerik egymást, át-átszólogatnak a
másik asztalhoz, vitatkoznak, beszélgetnek. Szóval élnek, akár egy régi magyar
kricsmiben vagy egy mai olasz trattoriában. De a Rákócziba nemcsak a hangulat
kedvéért járnak a népek, hanem mert a
magyar konyha olyan tradicionális fogásait találják a naponta változó étlapon,
amelyek mára szinte teljesen kivonultak a budapesti vendéglátásból. Például
krumplis tészta, hagymás rostélyos, erdélyi rakott káposzta, fejtettbab-főzelék,
spenót–tükörtojás, kolbászos lencseleves, töltött libanyak, ludaskása, libaleves, vadasmarha, töltött dagadó, cigánypecsenye stb. És az árak is barátságosak!
Március első napja van, hétágra süt

a nap. A Ferencváros felől érkezem villamossal, és amikor a hatos megáll a Rákóczi térnél, szájüregemet elönti a nyál,
mert eszembe jut, meg kéne nézni, hátha
van a Rákócziban rántott borjúláb. Mert
szokott lenni. Nem mindig, de gyakran.
És én kizárólag a rántott borjúláb miatt
járok oda. Mert pompás. Igazából nem
is nagyon tudom megmondani, hogyan
főznek a Rákócziban, mert én itt hosszú
évek óta mindig rántott borjúlábat rendelek. Mert gasztronómiai lábfetisiszta
vagyok, hiszek a Szent Láb Hármasságában: Rántott Borjúláb, Körmöspacal,
Lábszárpörkölt. Mikor belépek az ajtón,
ferencvárosi firkászkollégákat pillantok meg az egyik asztalnál, birkagulyást
és csülköt burkolnak. Dicsérik a kosztot, de nem csábulok el. Megkérdezem
a pincért, van-e borjúláb. Van. Halle
lúja! Semmi flikflak, frissen készült, lágy
inak, selymes bőrkék, remegő cupákok,
fényes rezgők és csillogó zsírok roppanós bundában + sült krumpli, tartár,
csapolt sör. (2650 forint körettel, tartárral, csapolt sör 650.) A nemzetközi
helyzet ugyan fokozódik, de legalább
a borjúláb megint csodás. Hogy miért?
Csakis a „genius loci”-val, vagyis a hely
szellemével tudom magyarázni. Tudták,
hogy a Rákóczi teret 1884-ig Borjú térnek hívták? Ugyanis borjúpiac működött e helyütt. A Vásárcsarnok csak 1897ben nyílt meg, éppen 125 évvel ezelőtt.
Cserna-Szabó András
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A FRADI A KÉZILABDAKUPÁKBAN

JÓ ESÉLYEK

változik semmi, március utolsó és április első szombatján csap össze a Ljubljanával. Ha sikerrel veszi ezt az akadályt, a
norvég Vipers Kristiansanddal kell megküzdenie a négyes döntőért.

Fotó: Déri Miklós

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy egyből a legjobb
nyolc közé jusson a Bajnokok Ligájában a Ferencváros
női kézilabdacsapata, amely így lapzártánk után a
Krim Ljubljanával csap össze. A Magyar Kupában
viszont ott lesz a négyes döntőben a Fradi.

Öt nappal később Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami felborította az
addigiakat. Ahogy más sportágakban
is, a kézilabdában szintén kizárták az
orosz csapatokat. Az európai szövetség (EHF) úgy döntött, a befejezett versenyszakaszok érintetlenek maradnak, a
folytatásban pedig az orosz együttesek
ellenfelei játék nélkül továbbjutnak. Ez
azt jelentette, hogy a CSM Bucureşti
egyből a nyolc közé, a Dortmund–Metz
párharc győztese pedig a Final Fourba
kerül, míg a Ferencváros esetében nem

Fotók: Mónus Márton (MTI)

A Ferencváros női kézilabdázói 2016-tól
zsinórban négyszer bukták el a Final
Fourba, azaz a négyes döntőbe kerülésért vívott párharcot a Bajnokok Ligájában. Két éve a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a sorozat, tavaly pedig
már a nyolc közé jutás sem sikerült a
zöld-fehéreknek.
Az idén reális esélye volt Elek Gábor
együttesének arra, hogy egyenes ágon
legyen ott a legjobb nyolc gárda között,
ám az utolsó fordulóban az a csapat
babrált ki a Fradival, amely 2018-ban

A Fradi három nappal az orosz
agresszió előtt kölcsönvette a Rosztov-Dontól az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beállóst, Béatrice
Edwige-et. Március elején a junior világ- és Európa-bajnok irányító, a 2003as születésű Kukely Annát szerződtették
a zöld-fehérek Békéscsabáról, ő nyáron
csatlakozik az FTC-hez.
Edwige már bemutatkozott a Ferencvárosban, és két góllal járult hozzá
a Magyar Kupában a Debrecen idegenbeli legyőzéséhez (30-28). A május végi
négyes döntőben a zöld-fehérek először
a Siófokkal mérkőznek, ha nyernek,
a másik ágról biztosan bejutó Győrrel
harcolhatnak a végső győzelemért.
M. S.
Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund

és 2019-ben is elütötte a Final Fourtól: a
Rosztov-Don. Bár az A csoportban idegenben legyőzte, otthon pedig döntetlent játszott az FTC az orosz együttessel, a záró fordulóban a rosztoviak kissé
váratlanul megverték az addig hazai
pályán százszázalékos Brestet, s ezzel
megelőzték a Fradit. A zöldek számára
így a másik csoport 6. helyezettjén, a
szlovén Krim Ljubljanán át vezet az út a
negyeddöntőbe.

ELISMERÉSEK A FERENCVÁROSI OLIMPIAI ÉRMESEKNEK
A pekingi ötkarikás játékokon érmes helyezéseket elért rövidpályás gyorskorcsolyázók között volt három kiváló ferencvárosi sportoló is. Az immár kétszeres olimpiai
bajnok és kétszeres bronzérmes Liu Shaoang, valamint testvére, az egy-egy ötkarikás bajnoki címet és bronzérmet nyert Liu Shaolin Sándor március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata elismerést kapta meg.
A Pekingben bronzérmet szerző Krueger John-Henry a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át.
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HÁBORÚ ÉS BAJNOKSÁG

CSERCSESZOV ÉS AZ „UKRAJNAI
ESEMÉNYEK”
A bukdácsolásból álló tavaszi idénykezdet után az elmúlt mérkőzések
eredményesség tekintetében sikeresnek nevezhetők, ám a
mutatott játék még mindig nem az, amit egy jól fizetett nemzetközi
zsoldosseregtől elvárna az átlag fradista magyar adófizető polgár.
Az orosz–ukrán háború elől Ukrajnából menekülők a budapesti BOK csarnokban

Csercseszov, Kubatov edzője, akit a
magyar adófizetők nagyvonalúan eltartanak, jobban aggódik az orosz fociért,
mint a háborús áldozatokért. Csercseszov sok más putyinista „orosz veterán
labdarúgóval” egyetemben ugyanis
nem az orosz agresszió ellen tiltakozott, hanem az ellen, hogy a FIFA és az
UEFA az orosz háborús agresszió miatt
kizárta az orosz klub- és válogatott csapatokat a nemzetközi küzdelmekből.
Sokat elmond a levél íróiról, hogy a háborút „ukrajnai eseményeknek” nevezik. Bravúros megfogalmazás egy olyan
háborúról, amelynek néhány hete alatt
eddig milliók menekültek el, és tízezrek
haltak meg. A levélíró emberi minősége
minimum aggasztó, a mindig minden
FTC-alkalmazott sajtómegnyilvánulását
kontroll alatt tartani kívánó FTC-vezetés cinkos hallgatása pedig egészen letaglózó.

Fotó: Balogh Zoltán (MTI)
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A kettős beszéd jegyében annyi
fejlemény azért történt, hogy a háború
miatt meccset kihagyó ukrán Zubkov
visszatért a pályára, és ha már visszatért, megengedték neki, hogy egy ukrán

FRADIVÁROS: KÖZBESZERZÉSEN VÁLASZTOTTÁK KI
A TERVEZŐT
Elindul a „Fradiváros” tervezése 7,5 milliárd forintért. A következő létesítmények
épülnek, amelyeket a tendernyertes Paulinyi and Partners Zrt. tervezhet:
■■ központi épület a labdarúgás kiszolgálására: 5000 m2;
■■ labdarúgópályák: 7 db élőfüves és 6 db műfüves;
■■ multifunkcionális épület vívás, boksz, birkózás, asztalitenisz, torna, úszás,
korcsolya céljára;
■■ 2500 fős vízilabdaaréna;
■■ 3000 fős jégkorongaréna;
■■ 5000 fős, 16 600 m2 alapterületű, egybefüggő, alátámasztás nélküli szerkezettel lefedett, multifunkciós kézilabdaaréna;
■■ atlétikai központ: 5000 m2;
■■ kiszolgáló út (Vajda Péter u.–Kőbányai út, Vajda Péter u.–Üllői út).
Emlékeztetőül: a „multifunkciós” húszezres kézi Eb-csarnokot szintén az FTC kezelésébe adta a kormány, ha a fentiek – végre – megvalósulnak, létesítményekkel igen
jól fog állni a Ferencváros. A „Fradiváros” beruházás már évek óta húzódik, Kubatov
Gábor 2016 óta ígéri a kivitelezés megindulását, korábban a kormány már több mint
25 milliárd forintot utalt erre a célra az FTC részére.
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zászlóval jelezhesse a mérkőzés után a
lelátók előtt: háborúban álló hazájáért
aggódik. A lelátó népe Kárpátaljának kívánt kitartást.
Mások is visszatértek a csapatba,
közülük a marokkói válogatott Ryan
Mmaee-t név szerint érdemes kiemelni:
a Fehérvár ellen bő fél óra alatt két góljával ő jelentette a különbséget. Szabad
szemmel kivehető, hogy ebből a csapatból talán ő a legnagyobb érték.
A zöld-fehér csapat továbbjutott a
Magyar Kupában is a Honvéd ellen, a
sorsolás szerint következhet a másod
osztályú Győr elleni elődöntő. A bajnokságban nemcsak a Fehérvárt, hanem egy
fordulóval korábban a nagy „riválist”, a
Kisvárdát is legyőzte a csapat, így lapzártánkkor a 25. forduló előtt öt ponttal
sikerült meglépni a botladozó üldözőktől: a Kisvárdától és a Felcsúttól. Igen, jól
látta a kedves olvasó! Jelenleg ez a két
csapat foglalja el a dobogó második és
harmadik helyét pontazonossággal, a
többiek messzi távolból figyelik a NER(magyar elsőosztályú) bajnokság éremharcait: kormánybiztos, kormányfő,
pártigazgató, meglátjuk a befutót.
„Bakócz Tamás”

TÉVÉ HELYETT
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Sándor Béla (1919–1978) nemzetközi
mester az FTC három évtizedes történetének egyik legnevesebb sakkozója.
Viszonylag későn, tizenkilenc évesen kezdett versenyszerűen játszani.
1953-ban egyéni országos bajnokságot
nyert. Kitűnő teljesítményével a 9. kerület első felnőtt férfi országos bajnoki
címének bitokosa is lett.
Egy évvel később, 1954-ben pedig
már a magyar olimpiai válogatott tagjaként is sakkasztalhoz ülhetett Amszterdamban.
1957-ben újabb hollandiai sikert élhetett meg. A női csapat-világbajnokságon vezethette ekkor a válogatottunkat,
amely a negyedik helyen végzett.
Az 1960-as évek közepén a Magyar
Sakkszövetség szakfelügyelője volt.
Több könyvet írt, és a Népsport szak
írójaként is dolgozott.
A Pénzügyőr SE sakkszakosztálya,
amely többnyire a Mátyás utcában,

időnként a NAV Haller utcai székházában tartotta foglalkozásait és fogadta
csapatbajnoki ellenfeleit, valamennyi
országos és budapesti bajnoki csapatával visszalépett a további versenyzéstől.
A jövőben kizárólag amatőr szinten kívánnak működni.
A pénzügyőrök a 2019/20. évi országos csapatbajnokságban a jónak
mondható ötödik helyen végeztek.
Budapesten zajlanak a különféle
diákolimpiai sakkversenyek. Szeretném hinni, hogy csak ügyetlenségem
okán nincs értesülésem ferencvárosi
versenyekről, de attól tartok, idén nem
került (még) sor ilyen rendezvényre a
kerületünkben.
Végezetül azért most is jut számunkra egy remek hír. Rapport Richárd, a
jelenlegi leg jobb magyar sakkozónk
továbbra is szárnyal. Március közepén
egy újabb nemzetközi szuperversenyt
nyert Belgrádban. Magabiztos, egyre

Rapport Richárd (chess.com)

SZÉP MÚLT, FELEMÁS JELEN

érettebb játékával a még csak huszonöt
éves nagymester nagyon közel került
ahhoz, hogy a világbajnokjelöltek tornáján induljon.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király g3, vezér h6, futó
b3, huszár g4
Sötét: király f5, bástya f8, futó e8,
huszár h8, gyalogok d5, e4, e6
Feladat: világos indul, és a
második lépésben mattot ad
Jó szórakozást!
Februári feladatunk megoldása: 1. Va1

APRÓHIRDETÉS
Magas áron vásárolunk mindennemű régiséget! Bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, könyveket, érmeket, órákat,
bundákat, komplett hagyatékokat, díjtalan kiszállással. Jakab Dorina, 06-20-365-1042
Lakossági összeírói álláslehetőség a 9. kerületben. További
információk és feltételek: 06-30-631-5025
„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: hétfő-péntek: 10–18, szombat: 10–13 óra. Telefon: 36-1-794-5767. www.facebook.com/
aranylaz.otvosekszererme; Weboldal: www.radayekszer.hu
Előző számunk megfejtése: HONFOGLALÁS
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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

BAKÁTS TÉR 14.

RÖVIDEN

KÖZÉRTHETŐSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

A DÉL-PESTI CENTRUM
ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
Az önkormányzat képviselő-testülete
februári rendes ülésén úgy határozott,
hogy módosítja a „Dél-pesti Centrum és
környéke” (Haller utca – Nagyvárad tér
– Albert Flórián út – Könyves Kálmán
körút – Szent László kórház telekhatára
– Fehérholló utca által határolt terület)
építési szabályzatát (közkeletű rövidítésével: a KÉSZ-t). A rendelet módosítását
az épített örökség védelme és az eddigieknél átláthatóbb és kényelmesebb közlekedési rendszer kialakítása indokolja.
Az Albert Flórián út 3/B. szám alatt
található, egy- és kétszintes szárnyak-

ból álló épületegyüttes tulajdonosa
ugyanis a terület teljes rekonstrukciójába kezdett. Tervei szerint a jelenlegi bérlők mellett az épületben irodák,
műhelyek, raktárak és gasztronómiai
szolgáltatás is helyet kapnak, a jövőben
pedig ezt továbbiak, például szállás,
egészíthetik ki.
A tervezett fejlesztés egybevág az
önkormányzat szándékával, az épített
környezet értékeinek megóvása melletti
városfejlesztéssel.
A korábban érvényes építési szabályzat szerint azonban a kötelező épí-

tési helyként jelölt terület nem fedte le
a teljes épületegyüttest. A KÉSZ most
megszavazott változtatása ennek korrekciója mellett szabályozza az épület
együttes belső közlekedésének rendjét
is. Utóbbi változtatás célja megszüntetni
a gyalogos forgalom, a közösségi terek,
a gépkocsi-közlekedés és -parkolás rendezetlenségét.
A rendelet elfogadott módosításáról
szóló előterjesztés itt érhető el: https://
www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/02/34_22.pdf

RÖVIDEN
Folyamatosan érkeznek az ukrajnai háború elől menekülők Magyarországra. A Fe
rencvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve jelenleg állami feladatot lát el: átmeneti szállást nyújt
a menekülőknek, valamint napi háromszori
étkezéssel és orvosi ellátással is segíti őket.
A képviselő-testület tagjai és kerületi civilek tartós élelmiszert és ruhát gyűjtenek a 9.
kerület testvérvárosa, Beregszász számára a
Ferenc téren és a József Attila-lakótelepen a
közösségi házban, csütörtökön és pénteken
reggel 9 és este 6 között.
Húsvéti programokkal várja a Ráday utca
három étterme, az If, a Púder és a Manga az
érdeklődőket. Vasárnap és hétfőn 11 órától
gyerekprogramokat tartanak a kisgyerekes
családoknak és jótékonysági palántavásárt
helyi segítő szervezetekkel. Este mindhárom
helyen különleges zenés vacsoraszínház várja a vendégeket híres művészek szerelmi
levelezéséből. A program különlegessége,
hogy olyan művészek lépnek fel, akik régóta
a Ferencvárosban élnek vagy dolgoznak.
Irodalmi pályázatot hirdet középiskolásoknak a Mester Galéria és Közösségi Tér. A ta-

valyi Reunionra közel 300 pályázat érkezett,
a díjazott művek publikációs lehetőséghez
jutottak. Pályázni vers és novella kategóriában lehet. Egy szerző akár mindkét kategóriában pályázhat, de összesen maximum
3 művel. (A prózai szövegek terjedelme ne
haladja meg a 8000 leütést.) A pályamunkák
beérkezésének határideje: 2022. május 1. További információ: Facebook: Mester Galéria
és Közösségi Tér, Instagram: @mestergaleria
17 nap alatt 100 helyszínen 170 programmal
köszönti a jó idő beálltát az idei Budapesti
Tavaszi Fesztivál, április 29. és május 15. között. A fesztivált szervező Budapest Brand
nZrt., a főváros hivatalos turisztikai, kulturális és marketingcége számára kiemelt
fontosságú a kerületekkel való együttműködés. Részletek: www.btf.hu
Az idei tavaszi fesztivál a tánc világnapján
kezdődik, az egész hétvégét ennek a műfajnak szentelik. Április 29-én a város számos
pontján flashmobszerűen tűnnek fel táncosok a Kolosy tértől a Teleki térig, a Fény
utcai piactól Újpalotáig, este pedig a Duda
Éva Társulat Golden Section / I Shall Be Free
című dupla bemutatója avatja fel az egykori

margitszigeti Ásványvíz-palackozóban nyíló Kristály Színteret. Szombaton, a Madách
téren mutatkoznak be a legkülönfélébb
műfajokban aktív tánciskolák közösségei.
Lesz többek között néptánc, tangó, swing
és salsa.
Amerikából jöttem! Április 30-án a Budapesti Fesztiválzenekar nyitóhangversenyével indul a programsorozat, Still, Adams, Ives
címmel. A koncert az „afroamerikai szerzők doyenje”, a szimfonikus dzsessz egyik
legnagyobbja, William Grant Still művével kezdődik, majd a Steve Reich utáni éra
egyik legkiemelkedőbb komponistája, John
Adams hegedűversenyével folytatódik.
A fesztivál idején Budapestre érkezik az
utóbbi évek egyik legnagyobb európai színházi szenzációja. Avignon és Amszterdam
után a Vígszínházban látható május 4-én
és 5-én Mundruczó Kornél rendezésében
Wéber Kata Pieces of a Woman című drámája
a lengyel TR Warszava előadásában. A női
sorsokat, az örökérvényű bűn és bűnhődés
témakörét a #metoo korában vizsgáló történet eredeti színpadi feldolgozását a legrangosabb lengyel díjakkal ismerték el.
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ESTI
KOHÁSZ

bekészített
bekészített
nekrológok
nekrológok

féknyúz színház, a Pinceszínház és a 9 magazin közéleti estje,
féknyúzszínház,
közéleti estje,
estje,
ahol
szétcincáljuk
hazugmédiátés a 9 magazin közéleti
féknyúz
színház, a aPinceszínház
ahol szétcincáljuk
szétcincáljukaahazugmédiát
hazugmédiát

harmadik
ÖNTÉS
harmadik
ÖNTÉS
2022.04.11 / a költészet napja
2022.04.11 / a költészet napja
19:00
19:00
VENDÉG HÍRSZERKESZTŐ
VENDÉG
HÍRSZERKESZTŐ
Erdős
Virág,
Erdős Virág
Virág,költő
költő
költő
ÜGYELETES SZERKESZTŐ
ÜGYELETES
Artner
SissoSZERKESZTŐ
Artner Sisso
ELŐADÓK
ELŐADÓKAndrea (Spulni), Mertz Tibor színészek
Spolarics
Spolarics
Andrea
(Spulni), Mertz Tibor színészek
Darvas
Kristóf
zenész
Darvas Kristóf zenész
RENDEZŐ
RENDEZŐ
Telihay
Péter
Telihay Péter

AZ ELŐADÁS UTÁN VESÉZÉS ÉS KLUBÉLET
AZ
ELŐADÁS
UTÁNJELENLÉT
VESÉZÉS ÉS KLUBÉLET
AKTÍV
9 MAGAZIN
AKTÍV 9 MAGAZIN JELENLÉT

PINCESZÍNHÁZ
PINCESZÍNHÁZ

FERENCVÁROSI PINCESZÍNHÁZ
1093 Budapest PINCESZÍNHÁZ
Török Pál u. 3
FERENCVÁROSI
(a
Kálvin
tér
mellett)
1093 Budapest Török
Pál u. 3
Tel.: +36 (1)
218
0116
//
pinceszinhaz.hu
(a Kálvin tér mellett)
Tel.: +36 (1) 218 0116 // pinceszinhaz.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

JEGYPÉNZTÁR
Pinceszínház,
Budapest Török Pál u. 3
JEGYPÉNZTÁR
Vartapetján
Tünde
Pinceszínház, Budapest
Török Pál u. 3
Telefon:
+36
(30)
413 3997
Vartapetján Tünde
és +36
(1)(30)
218413
0116
Telefon:
+36
3997
E-mail: és
penztar@pinceszinhaz.hu
+36 (1) 218 0116
E-mail: penztar@pinceszinhaz.hu

