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A SZERK.

MÁJUS 1.
Atyai barátom, Eörsi István megfigyelése volt, hogy 1956 decemberében egy
dühödt, haragvó, elkeseredetten ellenálló országból ment börtönbe, s mikor
1960 augusztusában szabadult, akkor
egy behódolt, megalkudott országra
talált; a Palatinus strandon leánykák hulahoppkarikáztak, a nap bátorítóan sütött, és Komócsin Zoltán már megalapította a KISZ-t. Eörsit elámította a csípejükkel bagzómozgást imitáló leánykák
sora, kivégzett barátaira gondolt, és szomorkodott kicsit. Amit ő nem láthatott,
az 1957. május 1. volt. A behódolás napja, amikor az ország elfogadta Kádárt.
A mostani május 1. hasonló a hatvanöt
év előttihez. Megint egy behódolás után
vagyunk, megint az oroszoknak, pedig
abból még jó soha nem sült ki. A magyar
putyinisták, rezsiharcosok és nyomukban a habzó szájú tömeg bőszen védi az
éppen újraválasztott putyinista magyar
vezetést. (Személyes élmény: április
3-án a Csongrád-Csanád-Torontál megyei Makón, Lázár János és Márki-Zay
Péter kerületében, az ún. Honvéd városrészben voltam választási őrszem. Ez
egy szegénynegyed, bár cigánytelepnek
azért nem hívnám, de. Geostratégiai
vitába keveredtem egy hölggyel, aki
érveimre – Putyin = agresszor – elpadlizsánosodott fejjel és habzó szájjal
üvöltötte le a hajamat: „Mi?! Hát maguk
nem néznek tévét?!”. Nem. Tévét, azt
nem nézünk, ún. „köztévét” meg depláne nem, viszont eszünkbe jut gr. Teleki
Pál miniszterelnök levele Horthy Miklós kormányzóhoz, amelyben azt írta a
Jugoszlávia lerohanásában való magyar
részvételről, hogy „Főméltóságú Úr! (…)
Hullarablók leszünk, a legpocsékabb
nemzet”, majd enkezével véget vetett
életének. A helyzet távlatilag hasonló,
az akkori magyar rezsimeket joggal
nevezték Hitler utolsó csatlósának, és
elszemlélve az éppen bukott vagy bukó
putyinista autoriter populisták névsorát – Trump, Boriszov, Babiš, Janša,
Le Pen –, hihetjük, hogy a jelenleg

regnáló magyar kormány is rászolgál
a Putyin utolsó európai szövetségese
kétes címre. Ettől még nehogy beszopjuk majd május végén, hogy az amerikai
Republikánus Párt Budapesten tartandó
összeröffenése, a CPAC (Conservative
Political Action Conference) – amelyre
lapzártánkkor még nem tudjuk, eljön-e
a meghívott Donald Trump – azt jelentené, hogy minden magyarok miniszterelnöke micsoda világpolitikai
nagymenő. Magányos, egyre magányosabb ember ő; ha nem lenne ennyire
kártékony, individuálpszichológai szolidaritásból még egy könnycseppet is elmorzsolhatnánk a szemünk csücskében
miatta.

a magyar putyinisták,
rezsiharcosok és
nyomukban
a habzó szájú tömeg
bőszen védi az
éppen újraválasztott
putyinista magyar
vezetést
Jancsó Miklós 2011-ben készült
szösszenetében, a Tarr Béla szerkesztette szkeccsfilm, a Magyarország 2011 általa
rendezett részében a Gubacsi úti egykori Dzsumbujnál fiatal táncosnőt látunk
végvonaglani a pusztulatban egy hosszú
fahrt keretében, majd a kamera megérkezik az akkor 90 éves Maestróhoz, aki
azt vágja a pofánkba, hogy most „nem
filmezni kell, hanem üvölteni”. A helyzet tizenegy év alatt sokat romlott, így
egy másik jelentős magyar filmművész,
Jeles András a Kálvin tér kerületünkre
eső részére farkasüvölteni hívta barátait, ismerőseit, és a farkasüvöltés/vonyítás szükségességét felismerő ismeretleneket is. Ezenközben Ká-Európába látogat a – már csak az orosz–ukrán háború

miatt is fogást kereső – KKP különleges
megbízatású emisszáriusa, Huo Jücsen.
Hazánkban nyilvánvalóan két kérdést
fog körbejárni: a Pireusz–Belgrád–Budapest-vasút ügyét – amelynek szívmelengető epizódja volt, ahogy a már
megépített szerbiai szakaszon Vučić és
Orbán lelkesen integetett a vonatablakból az üres peronra képzelt ünneplő tömegnek; Orbán mozdulata pont olyan
volt, mint 1957. május 1-jén Kádár Jánosé a Dózsa György úti mellvéden, azzal
a különbséggel, hogy ott azért voltak
emberek –, valamint a Fudan Egyetem
kérdését.
Kerületünk az ország ritka körzete,
mindkét választókerületet sikerült az
összefogás jelöltjének hoznia, az 1-est
és a 6-ost; meg is kérdeztük a nyerteseket, hogy merre van az előre. A tavalyi látványos Fudan-tüntetést szervező
Jámbor Andrást pedig arról is, milyen
esélye van így a vidéki diákoknak olcsó
fővárosi szállást biztosító Diákvárosprojektnek.
Hajrá, Ferencváros, hajrá, vidéki kollégisták!

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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CSÁRDI ANTAL ÉS JÁMBOR ANDRÁS, A KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐI

KATASZTRÓFA,
ARCULCSAPÁS,
KÖZÖSSÉGTEREMTÉS
Csárdi Antal az LMP, Jámbor András pedig a Szikra
Mozgalom színeiben, az összellenzéki Egységben
Magyarországért jelöltjeiként nyerték el a 9. kerület
egy-egy részét is magába foglaló 1-es, illetve 6-os
egyéni választókerületek országgyűlési mandátumát.
Terveikről és megoldási javaslataikról kérdeztük őket.

9: Hogyan értékelik a választási eredményeket?
Csárdi Antal (LMP-frakció): Rendkívül
ambivalens dolog, mert választókerületi szinten egyértelműen jól alakult
a helyzet. Pozitív visszajelzés ez arról,
hogy amit csináltunk, a politika, amit
képviseltünk, jó. A választókerületben
és Budapesten is visszaigazolták az
eredmények a négyéves munkát. Országosan azonban nem. Valamit nagyon elrontottunk. Még nem vagyunk
az elemzés végén, de annyi elmondható, hogy mindenki hibázott. Nem találtuk meg a közös hangot a vidék Magyarországával, és ez biztos, hogy nem
folytatható.
Jámbor András (Párbeszéd-frakció):
Én köszönöm mindenkinek, aki rám
szavazott. Ez a nagyon hosszú előválasztással együtt majdnem másfél éves kampány volt, ami azért kiveszi az emberből
az energiát. Büszkék vagyunk a csapattal
együtt erre az eredményre. Az országos
eredményt azonban nehéz máshogy le-

írni, mint hogy katasztrófa. Szerintem a
Fidesz legvérmesebb forgatókönyvében
sem szerepelt ilyen mértékű győzelem.
Vidéken csak két körzetet nyertünk.
Szimplán listás rendszerben sokkal többet nyertünk volna, ahogy egyébként a
Fidesz is többet nyert volna Budapesten. De hogy ne csak vidéki vereségről
beszéljünk: a békásmegyeri lakótelep, a
Havanna, a hagyományos baloldali körzetek jó nagy része átfordult. Ez nagyon
erős jelzés. Persze nem mindegyik,
például Gazdagrét megmaradt, a József
Attila-lakótelep is megmaradt, meg a
8. kerületi részen a Szigony utca is, de
a pesti munkáskörzetek többsége nem.
Tehát nemcsak a vidék Magyarországán
van dolgunk, hanem ezeken a helyeken
is meg kell nézni, mit rontottunk el, mik
azok az üzenetek, amik nem működtek. Valójában nem pártszavazók mentek el, hanem társadalmi csoportokat
vesztettünk el. Meg kell nézni, mik az
ő igényeik, mi az, amire nem tudtunk
reflektálni.

BARANYI KRISZTINA POLGÁRMESTER: NEM SZÁMÍTOK
A RENDSZER KONSZOLIDÁCIÓJÁRA
Valószínűleg senkit nem lepek meg azzal, hogy tragikusnak tartom
Orbán Viktor újabb kétharmados többségét. A gazdasági válság és a
nemzetközi elszigetelődés erősödése akár a rendszer konszolidációjához is vezethetne, de én az ellenkezőjére számítok.
Ehhez képest különösen értékes eredmény a kerületet érintő
két választókerületben elért győzelem. A Ferencváros belső részét
képviselő Csárdi Antallal eddig is nagyszerűen tudtunk együtt dolgozni, talán ennek is köszönhető, hogy növelte négy évvel ezelőtti támogatottságát. Jámbor András
megválasztása óriási előrelépés Kocsis Mátéhoz képest. Rá különösen számítok a
Fudan-tervekkel szembeni küzdelemben.
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9: Lehetett volna győzni ebben a rendszerben, amit a Fidesz kialakított?
CSA: Minden választási rendszerben
lehet győzni, csak nem biztos, hogy ez
egyedül annak a függvénye, milyen politikát folytat, milyen programot hirdet
az ember. Olyan erőforrásfölénye van a
Fidesznek, olyan hatalmi struktúra alakult ki, ami kétségessé teszi, hogy megverhető-e a Fidesz. Azt kell megnézni
szerintem, hogy ez a függőségi rendszer, ami a kistelepülések, kisvárosok
Magyarországán kialakult, megbontható-e. Szerintem nincs olyan függési
rendszer, ami nem bontható meg, csak
az esélyek nagyon mások, mint gondoltuk.
JA: Én ennél fél gondolattal optimistább
vagyok. Az ellenzéki oldalon most mindenki komolyan veszi, hogy sok hibát
követtünk el. Érdemes tehát megnézni,
mit kell másképpen csinálni: miért nem
tudtunk az igényekre reagálni az üzeneteinkkel és miért nem értették meg
őket. Föl lehet építeni a személyes kapcsolaton alapuló politikus–állampolgár
viszonyt, és akkor meg lehet nyerni egy
ilyen rendkívül aránytalan rendszerben
is a választást.
9: Hibázott-e a jelenlegi ellenzék abban, hogy
2002-től nem kezdett el saját médiát építeni?
JA: Kérdés, hogy abba a világba akarunk-e betagozódni, amit a Fidesz épí
tett, vagy elképzelünk egy jobbat. Mert
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az lett volna a kérdés, hogy a putyini
Oroszországgal vagy Ukrajnával értenek
egyet, akkor elsöprő ellenzéki győzelem
született volna. De nem ez volt a kérdés,
hanem az, hogy békében és biztonságban akarsz-e élni, vagy azt akarod, hogy
elvigyék a gyerekedet a háborúba, illetve kiről hiszik el, hogy kívül tudja tartani a háborút Magyarországon. Ez nagyon erős érzelmi töltetű kérdés, amit
stratégiai, politikai, külpolitikai vízió
nélküli üzenettel nem lehet felülírni.
Ami működött Márki-Zay Péternél az
előválasztásnál – hogy ő egy agresszív,
a NER elszámoltatására készülő, nagyon
sokat mozgó, nagyon sokat beszélő ember –, az ebben a helyzetben nem, és ez
nagyon nagyra nyitotta az ollót. A biztonság és a nyugalom üzenete működött, az Orbán Viktor által hangoztatott
„stratégiai nyugalom”.
Jámbor András, Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke, Csárdi Antal, Kapronczay
Stefánia, a TASZ ügyvezetője, Brenner Koloman, a Jobbik és Hadházy Ákos, a Momentum
színeiben a parlamentbe jutott országgyűlési képviselők a TASZ által rendezett Díszellenzék? –
A nem kormánypárti képviselők cselekvési lehetőségei címmel tartott beszélgetésen

ha egy jobb világ szerint kezdünk el
médiát építeni, az nem olyan lesz, ami
hatásos egy autoriter rendszerben.
Megőrizné a függetlenségét, és kritikus
lenne az ellenzékkel is. Az egyoldalú
médiaháborúban viszont az ellenzéknek egy az egyben olyan médiát kellene
építenie, mint amilyen a kormánypárti,
csak ellenzéki változatban. Nem vagyok
benne biztos, hogy az ellenzék erőforrásait erre kellene fordítani. Inkább a
közösségépítést tartom feladatnak: nincsenek közösségeink, amelyek továbbvinnék az üzeneteinket. Egy kistelepülésen vagy egy kisvárosban is ellenzéki
közösségre van szükség, amely ki tud
állni magáért, és szembe tudja állítani
a mi üzeneteinket a kormánypártéival.
CSA: Csak ismételni tudom Andrást:
nem a média az alapkérdés, mert ha
van személyes kapcsolaton alapuló közösség, ami azt jelenti, hogy a politikus
választ ad, rezonál a közösség problémájára, élethelyzetére, akkor ezt érzik
az emberek. Sem a kampány során, sem
azt megelőzően az ellenzéki üzenetek
nem vették figyelembe azt, hogy a Maslow-piramis alján a létbiztonság van, és
az ukrajnai háború kitörésével ez veszélybe került, amire ellenzéki oldalról
semmiféle válasz nem volt, és ez baj.
(Abraham Maslow szerint az emberi szükségleteket hierarchikusan lehet rangsorolni:
a piramis alján a létfenntartás alapszükségletei vannak, felette a biztonság, a szociális

szükségletek, majd az önbecsülés és végül az
önmegvalósítás. Maslow szerint amíg az
alsó szükségletek – pl. éhség, alvás – nincsenek kielégítve, az emberek nem foglalkoznak
a felsőbb szintűekkel. A szerk.)
9: A választás előtti hetekben mindenhonnan
az dőlt, hogy a békés Orbán Viktorral szemben az ellenzék háborúpárti. Hogyhogy nem
sikerült ezt megtörni a kommunikációban?
JA: A politikának az a lényege, hogy mi
tegyük fel a kérdést a választóknak. Ha

9: Sokan vitatják, hogy fel kell-e venni a
mandátumot. Önök mit gondolnak erről?
CSA: Mi arra kértünk és kaptunk felhatalmazást, hogy képviseljük az embereket a törvényhozásban, a parlamentben,
a közéletben. Nekünk ellenzékként is az
az elsődleges feladatunk, hogy az emberek által felvetett problémákra megoldást vagy legalább megoldási javaslatokat dolgozzunk ki. Tehát én nem is
tudom elképzelni, hogy ne vegyem fel
a mandátumot, mert azzal arcul csapnék minden szavazót, aki megtisztelt a
bizalmával. Remélem, senkit nem lepek meg: mi arra készültünk, hogy kormányozni fogunk, aminek azért vannak pozitív hozadékai: felkészültünk,

TORZSA SÁNDOR (A KERÜLETI DEMOKRATA FRAKCIÓ
VEZETŐJE): A DEMOKRATÁK MÁR KÉSZÜLNEK
Először is szeretném megköszönni minden ferencvárosinak, aki
élt demokratikus jogával és részt vett a választáson. Örülök, hogy
Budapest 1-es és 6-os választókerületében is baloldali elköteleződésű politikus jutott be a parlamentbe, így még inkább a baloldali
értékek és politika fog tudni érvényesülni a kerületi közéletben. Az
ellenzéki pártokra szavazók száma 2019-hez képest növekedett, a
Fideszé pedig, ha nem is sokkal, de 1 százalékkal csökkent a kerületben. Mindez azt
is mutatja, hogy az ellenzéki pártok, ha erős szövetséget alkotnak, képesek sikereket elérni. A helyzetünket nehezítette, hogy voltak olyan pártok, amelyek a Fidesz
érdekében indultak el. Ebbe a kategóriába soroljuk a Mi Hazánk Mozgalmat és a
Kétfarkú Kutyapártot is. Nálunk 50 százalék feletti eredményt ért el az ellenzék, de
vannak olyan választókerületek, ahol ha a Kétfarkú Kutyapárt nem indul, akkor az
ellenzék győzött volna, és nem lenne a Fidesznek kétharmada. Ilyen például Szél
Bernadett vagy Bősz Anett körzete, de Szigetszentmiklós és a 17. kerület is. Várható,
hogy az ellenzéki pártok szorosabbra fogják fűzni az együttműködést, 2024-ben közösen fognak indulni, közös polgármesterrel, illetve frakcióval. Ennek megkezdődtek az előkészítő munkái.
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olyan társadalmi nyomást helyezzünk a
Fidesz-kormányra, hogy megszülessen
ez a módosítás.
JA: Iszonyatosan sokan jönnek oda,
hogy vegyem föl a mandátumom, üljek
be, használjak ki minden eszközt, dolgozzak értük. Ők meg fogják tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor beviszik
az ügyeiket a parlamentbe. Szerintem
az ellenzéknek sokkal többször kellene
odafigyelnie a társadalom különböző
problémáira és igent mondania a megoldásukra.

Baranyi Krisztina, Csárdi Antal és Jámbor András Pikó András józsefvárosi polgármesterrel a közös
politikai szándéknyilatkozatuk aláírásakor, március 17-én. A dokumentum ellenzéki győzelem esetére
egyebek között az önkormányzatoktól elvett fejlesztési források és elvont jogkörök visszaadását,
a Fudan Egyetem helyett a Diákváros támogatását és az előző kerületi vezetés korrupciógyanús
ügyeinek kivizsgálását ígérte.

vannak terveink. Én például ígéretet
tettem arra, hogy a társasházi törvény
módosítását kezdeményezem. Az országot járva fog juk a szövetkezeti lakások, a társasházak problémáit összegyűjteni: ebből lesz egy törvénymódosító javaslat, amit a Fidesz vagy elfogad,
vagy nem. De nehéz lesz nem elfogadnia, mert ezek a problémák, például az
Airbnb-lakásoknak a felvásárlása, olyan
helyzeteket teremtenek, amelyeket
mindenképp meg kell oldani. Van olyan
példa az 1. kerületből, hogy egy tulajdonos lassanként, évről évre megszerezte
a társasházban a többséget, aztán pedig
havi 200 000 Ft-tal emelte meg a közös
költséget.

9: Az előző négy évben hány ön által benyújtott javaslatot fogadott el a Fidesz?
CSA: Jogos a kérdés. Ugyanakkor ha nem
adunk válaszokat a hétköznapi életben
felmerülő problémákra, akkor tényleg föl lehet tenni a kérdést, hogy mi
a fenének vagyunk ott. Volt olyanra is
példa az elmúlt évtizedben, hogy a kormánytöbbség elutasította ugyan a kezdeményezésünket, két hónappal később
azonban behozta saját javaslatként. De
engem ez sem zavar, én abban vagyok
érdekelt, hogy a probléma megoldódjon. Ezt a témát is fel tudjuk használni
közösségépítésre, például a társasházban élők közösségként tudnak fellépni
a saját érdekükben. Az is elérhető, hogy

DR. MÁTYÁS FERENC (MOMENTUM):
A VITA A DEMOKRÁCIA ALAPVETŐ KELLÉKE
Két jó ember kerül be a 9. kerületből a parlamentbe, jó körzetes
eredménnyel, ami számunkra nagyon örömteli. Országszerte viszont sajnos siralmas az eredmény, ami sok minden átgondolását
és újratervezését teszi szükségessé. Ami ennek a kerületi vetületét
jelenti: még nehezebb lesz a helyzet, bár az elmúlt két és fél év sem
arról szólt, hogy az önkormányzatnak könnyű dolga lett volna, akár
az anyagi forrásokat nézzük, akár a jogalkotási segítséget.
Volt egy várakozás, hogy ha van kormányváltás, akkor meg tudjuk teremteni
például annak a jogszabályi alapját, hogy átgondoltabbak legyenek az airbnb feltételei, az élni és élni hagyni jegyében. Ez most kicsit nehezebb lesz, és kérdésesebb
kimenetelű.
Abban bízom, hogy annyi változás azért lesz, hogy a nagypolitikai ügyek helyett
a kerületi dolgokon lesz inkább a fókusz a képviselő-testületben. Az elmúlt két és
fél évben nem volt konfliktusmentes a munka, és ez nyilván a jövőben is így lesz.
De önmagában az, hogy vita van, jó dolog, a vita a demokrácia alapvető kelléke; a
stíluson van még mit csiszolni.
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9: Mit gondolnak, hogyan fog kinézni a
2024-es önkormányzati választás? Lesz-e
például közvetlen főpolgármester-választás?
JA: Kivételesen hiszek Gulyás Gergelynek, aki szerint nem tervezik, hogy
hozzányúljanak az önkormányzati választási rendszerhez. Vidéken ez után

az eredmény után nem is lenne logikus
bármit változtatni. De Budapesten se
nagyon képzelhető el olyan átalakítás,
amiből jobban jönnének ki, mint a mostani rendszerből.
9: Ha marad minden így, szükség lenne-e kerületi előválasztásra, illetve a főpolgármester kérdésében előválasztásra?
CSA: Nagy támogatója vagyok az előválasztásnak, mert hihetetlen mozgósító
erővel bír. Felkelti az emberek érdeklődését a közügyek iránt. Mindig ad egy
pluszlegitimitást minden jelöltnek és/
vagy képviselőnek vagy polgármesternek. Az előválasztás jól vizsgázott a
hibáival együtt is, de ahogy egyre több
tapasztalatot nyerünk, van rajta mit módosítani vagy javítani.
JA: Ugyanez, egyetértek. Amit markánsan újra kell gondolni, az a jelöltállítás
módja és folyamata.
9: Mindketten említették a közösségépítés
fontosságát. A 9. kerületiek mit fognak ebből
tapasztalni?
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JA: Már a kampányban megvalósult az,
hogy azok az ellenzéki szavazók, akik
akartak tenni valamit, becsatlakoztak például az én kampányomba. Itt a
9. és a 8. kerületben is létező helyzet,
hogy az egyik ház parkolójában Audik
állnak, a másikban meg semmi, hanem mélységes szegénység van. Ezeken a társadalmi különbségeken egy
pozitív közösségépítés is segíthet: meg
kell mindenkinek értenie, hogy akkor
élünk közösen jobban, ha a szomszédaink is jobban élnek, ha tudunk nekik
segíteni, és esélyt adunk számukra is az
előrelépésre.
CSA: Annyit tennék hozzá, hogy a következő hetekben el fog indulni az említett személyes konzultáció, ami a társasházi törvény módosítását kell, hogy
eredményezze. Itt nem pártpolitikai,
nem baloldali vagy jobboldali, konzervatív vagy liberális célokat tűzünk
ki, hanem olyasmire keressük a megoldást, ami egyaránt probléma a konzervatív, a jobboldali, a baloldali, a liberális értékrendű állampolgár számára.
A közösségépítés egyetlen célja, hogy
a problémákat közösen megoldjuk.
A kampánynak vége van, problémák viszont vannak, és ezeknek a közös megoldása önmagában közösségteremtő.
9: Mik azok a kerületi ügyek, amikkel foglalkozni szeretnének a következő négy évben?
CSA: Az emberek lakhatási problémáinak a megoldása az egyik fő feladat, ha
nem a legfontosabb. Nagyon sokat kell
majd harcolnunk, hogy elinduljon egy
bérlakásépítési program, nemcsak a 9.
kerületben, de legalább a fővárosban, és
ha lehet, országosan is. Fontos lenne a
szociális városrehabilitáció továbbvitele is. Emlékezzünk vissza: Gegesy Ferenc polgármestersége alatt ez a rendszer három lábon állt. Volt egy állami
lába, egy fővárosi önkormányzati és a
kerület saját hozzájárulása. Rendkívül
fontos lenne egy hasonló rendszert újra
kialakítani, mert nem állhat meg a városrehabilitáció. Nem lehet megkerülni
az önkormányzati finanszírozás problémáit sem. Jelenleg feladatfinanszírozási rendszer alapján kapják meg az önkormányzatok a szükséges forrásokat.
De a helyzet az, hogy már ez a mondatom is hibás, mert nem kapják meg a
szükséges forrásokat, hiszen a kötelező
feladatok ellátásához sem biztosítja az
állam a szükséges pénzt. Ezen is fontos
lenne változtatni.
JA: Plusz egy mindenre. Szerintem
ezért is fogunk tudni jól együtt dolgoz-

ni, mert hasonlóan gondolkodunk sok
kérdésben. Abban a lakhatási helyzetben, ami ma Budapesten és Magyarországon van, ha valamire pénzt kell
költeni, akkor az a bérlakásépítés és a
kollégiumi férőhelyek bővítése.
Amivel még kiegészíteném, az a panel- és a gangos házak felújítása, ami
a lakhatási problémakörnek abszolút
a része. Bízom abban, hogy az önkormányzatok számára fognak közvetlen
források is nyílni az Európai Unióban,
és ez lehetőséget teremt arra, hogy egy
csomó olyan fejlesztés megvalósuljon, ami elengedhetetlen a város és a
vidék mindennapi gondjainak megoldásához. Sok hibáját tudnám felsorolni a 2010 előtti kormányzásoknak, de
a Panel Plusz program semmiképpen
nem tartozik ezek közé, a megszüntetése a hiba. Még egy dolgot említenék:
a zöldterületek megőrzése és bővítése
mind a 8., mind a 9. kerületben. Ös�szességében a lényeg az, hogyan tudjuk
kiszolgálni a polgármestereket és az
önkormányzati képviselőket, hogy azokat a törvényjavaslatokat, amik segítik a
ferencvárosiak mindennapi életét, elvigyük a parlamentig. És megmutassuk,
hogy lehet más a kormányzás.
9: A 9. kerületnek Csepel mellett a fővárosban a legnagyobb rozsdaövezeti tartaléka
van, és ez fejlesztést igényelne. Ehhez hogyan
állnak?
CSA: A rozsdaövezetekről szólva a területek megtisztításáról is kell beszélni.
Szent meggyőződésem szerint semmilyen vegyi üzem nem működhet lakott
területen, a városhatáron belül, mert
hosszú és rövid távon is olyan környezeti károkat okoz, amelyek ellehetetlenítik
az itt élőknek az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogát.

JA: Nekem ez nem szent meggyőződésem, csak simán meggyőződésem.
CSA: Jó, de én vallásos vagyok, te meg
nem.
9: Nagy csönd van a Fudan Egyetem körül;
elő fog ez újra kerülni? Milyen esélyei vannak a Diákváros tervének?
JA: Valóban csönd van, de azt nem lehet mondani, hogy nem történt volna
semmi. Szeptemberben megcsinálták
az alapítványt, amihez Palkovics László kinevezett egy ügyvezetőt, majd saját magát a kuratórium élére – kérdés,
hogy milyen lesz Palkovics pozíciója az
új kormányban, ha lesz egyáltalán. Volt
egy népszavazási kezdeményezés meg
egy aláírásgyűjtés is, és lesz népszavazás ezzel kapcsolatban, azaz igazából
kettő, mert korábban a veszélyhelyzet
miatt helyi népszavazást nem lehetett
kezdeményezni. Döntő szempontként
kell majd figyelembe venniük a döntéshozóknak, hogy mi lesz a 9. kerületi
eredmény a nagy népszavazáson belül.
Kevéssé gondolom, hogy a Fudanról a
Fidesz letett volna, inkább a választás
miatt suttyomban félre lett rakva; meglátjuk, mi fog történni.
CSA: Én rendkívül pesszimista vagyok.
A kampány során nem véletlenül hallgatta agyon a Fudan-kérdést a kormányzat. Attól tartok, az új kétharmados felhatalmazás birtokában azt fogja
mondani, mindenre is van felhatalmazása. Félő: nemhogy továbbmegy ez a
folyamat, hanem fel fog gyorsulni és
meg fog erősödni. Az egyetlen reményem – bármilyen ellentmondásosan
hangzik is – az az ötezer milliárdos lyuk
a költségvetésen, ami most ott van, és
aminek a betömése – mondjuk úgy –
fejfájást okoz Varga Mihálytól kezdve
mindenkinek.
– 9 magazin –

TAKÁCS KRISZTIÁN (A KERÜLETI ÚJ PÓLUS FRAKCIÓ
VEZETŐJE): IGAZSÁGOSABB BÉRLAKÁS-POLITIKÁRA VAN
SZÜKSÉG
Az, hogy nem lett kormányváltás, elszomorít, és az sem jó az országnak, hogy újabb fideszes kétharmad elé nézünk. Ugyanakkor
nagyon örültem, hogy a kerületben két ellenzéki képviselő is bejutott a parlamentbe, így végre valódi képviselete lehet az egész Ferencvárosnak. Az eredmények azt támasztják alá, hogy az ellenzék
ezekben a választókerületekben meg tudta mutatni, hogy milyen
országot szeretne. Bízom benne, hogy a képviselőink ténylegesen be tudják majd
vinni a parlamentbe a kerületiek problémáit. Több olyan törvény is van, amit fontos lenne, hogy bevigyenek, mert jelenleg nem szolgálják a ferencvárosiak érdekeit.
Például a szociális bérlakások szabályozása is ilyen, hogy igazságosabbá váljon az
önkormányzati bérlakáspolitika.
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FARKASOKKAL NYÜSZÍTŐK
„Már régestelen rég a fél világnak farkashangon üvöltenie kéne” – írta ki
Jeles András rendező a Facebookra. „Álljatok ki a közterekre húszan, ötvenen,
százötvenen vagy ezerötszázan a farkasok hangján nyüszíteni, és írjátok ki
magatokra, hogy elég legyen a gyilkolásból, egy ország elpusztításából, és
tegyétek világossá, hogy ez az üvöltés nem marad abba addig, amíg a népirtás
folytatódik! (Én ezt a farkas-nyüszítést egy-két héten belül el fogom kezdeni a
Kálvin téren, egy vasárnapon. Akik csatlakozni szeretnének, értesítsenek.)”

A farkasok az ég felé fordítják arcukat,
és hosszan elnyújtott kiáltást hallatnak, ami nem üvöltés. Az üvöltésben
erő van és munka. Hivalkodás, büszkeség vagy fájdalom. Aki üvölt, az dolgozik. Amikor a farkasok az ég felé fordulnak, nem legyőzni akarják egymást.
Csak együtt akarnak lenni, megtalálni
a közös hangot, a közös rezgésszámot,
a farkasok normál „A” hang ját. A farkasok szabadok, és nem szelídíthetők
még akkor sem, ha elfogadják az emberek kockázatos közelségét, és a megtévesztésig képesek a domesztikáltság
látszatát kelteni. Aztán egyszer csak
teliholdkor vagy éppen csillagtalan és
holdtalan éjszakán fölkerekednek, hogy
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valami magaslatról az égbe mártsák arcukat, és hosszan elnyújtott kiáltásukkal összekapcsolódjanak a sötétségben.
Mert attól, hogy szabadok, még nem
magányosak. A far
kasok érzékeny és
óvó közösségét hívta össze Jeles András
film- és színházrendező április 10-re,
vasárnapra a Kálvin térre.
Amikor a felhívása megjelent a Face
bookon, az volt az első gondolatom,
hogy hát persze. Már éppen mondani
akartam valami ilyesmit, csak még nem
jutott egészen az eszembe. Amikor ott
álltam vasárnap a Kálvin téren egy kicsiny hordányi városi farkascsapattal,
Miczura Mónika énekesnő azt mondta,
hogy neki abban a pillanatban ugyanez

jutott az eszébe, ha hiszem, ha nem.
Hogy együtt kell lenni, összekapaszkodni és üvölteni az égre, mert hangot kell
adni a tragédiának. Olyat, amilyen van.
Nyüszítőt, sikoltót, üvöltőt, gátlásokból
fölszakadót, megtisztítót. Valahol végre
ki kéne jönnie a feszültségnek és a fájdalomnak. Ez az aprócska, törékeny nő,
torkában a világszenzációra méltó óriási hanggal, nem tudott nem énekelni.
Az ő jajgatása a csapat fölé szárnyalt,
és hangkupolaként terült a szétcsapódó
nyüszítésre.
Voltaképpen annyira egyszerű a történet.
Úgy egy tucat ember jön-megy, egy
szer csak megáll a Kálvin téren a vasár

Fotók: Déri Miklós
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napi csípőstavaszi napsütésben, és vonítani kezd. Van, aki délelőtti randevúra siet a két étterem egyikébe, van, aki
virágot vesz a sarkon, többen caplatnak
a templom lépcsőjén fölfelé a szokásos
istentiszteletre, két hajléktalan felosztja egymás között a kőpadkát melegítő
napsütést, turistacsoport préselődik a
metró liftjébe, járókelők járnak és kelnek, páran pedig megállnak, és nyüszítenek. Egy végzős színésznő, a világhírű
énekesnő és kisebbségi jogvédő, Sári,
az egykori rádiós szerkesztő, aki Jeles
Andrással egy gimnáziumba járt valaha,
magánveszteségét, gyászát és hirtelen
rátört magányát is belesírja a vonításba.
Itt van Atus, aki rendező, dramaturg és
színészpedagógus. Ő YouTube-videókat
tanulmányozott. Horkantásos és gurgulázos leckéket is vett a tökéletes hangi
átlényegülés, a precíz hangzás érdekében. Aztán Laci, aki filmelméleti szak
író, fotós, tanár, lelkes híve Jelesnek, és
Mesternek szólítja, meg még néhányan,
akiknek fontos volt éppen akkor összetalálkozniuk. Alig történt valami, szinte
semmi.

toznak, jajgatnának is akármeddig, de
valójában nem vágynak a közösségbe,
mert az elszenvedett sebeikkel csak még
védtelenebbnek tűnnének. Jeles naponta sokórásra képzelte a nyüszítést.
Úgy vélte, érkeznek majd folyamatosan azok, akik érzik a hangos egymásra
hangolódás igényét, és hangot akarnak
adni a fájdalomnak. Hozott egy táblát,
amelyre a jól bevált történelmi jelszót
írta: „Ruszkik, haza!” és egy másikat,
amelyen az állt, hogy „Gyilkosok! Nyüszítsetek, farkasok!”

Nem voltunk többen, és nem is érkeztek a falkához újabb jelentkezők.
Bámulók álltak csak meg, telefonjukkal
videózók, meg néhány külföldi, akik

tunkat egymáshoz támasztva vettük át
egymás ritmusát, lélegzetvételét, rezgését, még a hangnemét is. Farkas óvja a
falkát, falka a farkasokat – meg van írva.
A háború, a gyilkolás, a hazug agres�szió már hetek óta itt van az életünkben.
Nemcsak a menekültek, akiken a civilek és az önkormányzat próbál segíteni a kormányzat ellenében, de itt van
újra az életünkben a szirénák hangja, a
fegyverek ropogása, a Molotov-koktéllal védekezők benzinszaga, a bosszúból
megerőszakolt nők és az elkövetők által
eltagadott, hátrakötözött és kivégzett
halottak Ukrajna utcáin és a tömegsírokban. Itt járnak a kísértetek a kertek
alatt, érintésnyi közelségben hozzánk.
Ki hiszi, hogy megússzuk?
Egy órán át vonítottak a városi farkasok vasárnap és hétfőn, majd kedden
délelőtt már csak hárman találkoztunk.
Laci profin dizájnolt, újonnan készített
tábláját tartottuk magunk elé, amely
Katyńra emlékeztetett, és arra, hogy a
történelem ismétli önmagát. Egymás
hátának támaszkodva nyüszítettünk az
égbe kis szünetekkel egy jó fél órán át,

Amikor Jeles András két hete kiírta a
Facebookra, majd megjelölte az időt és
a helyet, azt lehetett hinni, hogy ötvenen-százan is eljönnek, mert a tehetetlenség, a düh, a kétségbeesés egymáshoz
taszítja az embereket. Nem jöttek annyian, mert a közeli háború nem volt képes
elfeledtetni a még közelebbi veszteséget, az egykori III. Magyar Köztársaság
utolsó reményeinek szertefoszlását. Az
apátia sarába ragadt végtagjait nehezen
mozdítja meg az ember, és sokan vannak ugyan, akik lélekben együvé tar-

annyit megértettek, hogy művészek,
Ukrajna, tömeggyilkosság, tehetetlenség. Vajon miért jönnek ide, ebbe az országba puszta passzióból azok, akiknek
nincs itt dolguk? Ez is van olyan érthetetlen, mint hogy mások meg egyszer
csak nyüszíteni kezdenek a Kálvin téren.
Beállhattak volna ők is. Jöttek lesütött
szemű járókelők, volt idősebb nő, aki
odasziszegte, hogy „eszelősök”, és voltak néhányan, akik biccentettek. Egyre
közelebb álltunk egymáshoz, valahogy
összeterelt bennünket a falkaság. Há-

aztán elbúcsúztunk, és hazamentünk,
Laci összegöngyölte a táblát.
Jeles András ott lesz a Kálvin téren
húsvét után is. Kitartó és elkeseredett
városi farkas az emberek baljóslatú
közegében. Várja a társakat. Kezében
tábla, arcán napfény, torkában keserűség. Nem hangos. Finoman és érzékenyen nyüszít. Csak azok hallják, akikkel
együvé tartozik. Közel kell menni hozzá,
és a hátának támaszkodva átvenni tőle a
hangot.
Sándor Erzsi

együtt kell lenni,
összekapaszkodni
és üvölteni az égre,
mert hangot kell
adni a tragédiának
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UKRAJNAI MENEKÜLTEK A FERENCVÁROSBAN

MEGPRÓBÁLNI SEGÍTENI
A ferencvárosi önkormányzat a szomszédban folyó háború elől menekülőknek
két szálláshelyet nyitott, ahol ötven-hatvan főt tudnak fogadni. A képviselők
3,5 tonna adományt is vittek Beregszászra, a kerület testvérvárosába. A kerület
nemcsak a menekültek napi megélhetését támogatja, hanem kulturális és
szabadidős programokkal is igyekszik enyhíteni a háború okozta traumákat.

Az Ukrajna elleni háború a második
világháború után születettek eddigi
legszörnyűbb élménye – mondta az
Ukrán Nemzeti Banduraegyüttes április 17-i jótékonysági koncertjén Baranyi
Krisztina polgármester a Ferencvárosi
Művelődési Központban. Ha belegondolunk, milyen érzés lehet azoknak,
akiknek ezekben a percekben is lövik
a családtagjaikat, bombázzák a házaikat, akkor nyilvánvaló, hogy nincs
más választásunk, mint megpróbálni
segíteni – hangsúlyozta, mindenkit
arra biztatva, hogy adományozzon az
áldozatok megsegítésére. (A kerületi
adományszámla számát lásd a 11. oldalon.)
„Ha létezik nemes cél, akkor ez biztosan
az” – mondta a polgármester, aki reméli, hogy az ukrán vendégek elmondják
a honfitársaiknak: itt is sokan vagyunk,
akik szeretnénk a lehető legvilágosabban és leghangosabban kifejezni, hogy
mellettük állunk.
Egy héten át ukrajnai gyerekeket látott vendégül a Ferencvárosi Kosárlabda
Egyesület, az önkormányzat egymillió
forintos anyagi segítségével. A 10 és 17
év közötti ifi játékosok Lvivből (az egy-
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kori Lembergből) és Ivano-Frankivszkból érkeztek. A gyerekeket két edző és
két anyuka is elkísérte.
Már hetek óta szervezték az utazást, amit végigkísért a szülők aggodalma. Nem a magyarországi vendégeskedéstől féltek, hanem az idáig tartó
úttól: egyszer már el kellett halasztani a
ferencvárosi edzőtábort, mert közvetlenül az indulásuk előtt robbantott fel egy
hidat az orosz hadsereg.
A kosárlabdaedzésekkel, egy mérkőzéssel és számos gyerekprogrammal
teli hetet Katona Zoltán, a Ferencvárosi
Kosárlabda Egyesület vezetője szervezte. A légkört jól érzékelteti, amit arról
mesélt, milyen az, amikor itt Magyarországon egyszerre szólal meg a részt
vevő gyerekek telefonján a légiriadót
jelző applikáció. Számukra a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekek egy
hétig békében alhatnak – mondta az
egyik kísérő anyuka is az edzéseknek
helyet adó Lónyay utcai gimnázium
tornatermében.
Jóga- és táncórák is vannak az Ukrajnából érkezettek számára Larisza
jógaoktató, tánctanár jóvoltából, aki

maga is pár hete menekült Magyarországra. Beszél angolul és oroszul is:
imádják őt a résztvevők. A jógaórákat
adományos alapon tartják – mondta
Mahasti Szmolinka táncstúdió-vezető,
így ingyen is járhat, aki olyan helyzetben van. Kedden és csütörtökön kora
délután tartják az ukrán nyelvű jógát,
pénteken pedig orosz és ukrán nyelven folyó hastáncképzéseik is vannak,
ugyancsak elsősorban menekült ukrán
nők számára. Az ingyenes órát Maria
Avtusenko vezeti. A lányok már az év
végi fellépésre készülnek, kivéve persze, ha a helyzet úgy alakul, hogy addigra hazatérhetnek. Ebben a csoportban is van még hely.
Ha ismernek olyan ukrán menekülteket, akik számára hasznos lehet
ez az időtöltés, akkor irányítsák őket a
ferencvárosi Bokréta utca 12. alatt működő táncstúdióba, ahol egy kis időre
elfelejtkezhetnek a nehézségekről, és
segítenek nekik, hogy vidámabb életet
élhessenek. Később, a rengeteg pozitív
energiával feltöltődve, majd otthon is.
Mahasti Szmolinkának ez a vágya, célja.
Láng Judit

BAKÁTS TÉR 14.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

Fotó: Stépán Virág

Ahhoz képest, hogy a munkaterv szerint áprilisban egyáltalán nem ülésezett volna a képviselő-testület, mert a
választások miatt ilyenkor enélkül is
igen leterhelt a polgármesteri hivatal,
négy rendkívüli ülést is összehívtak bő
egy hónap alatt.
Az elsőt március 25-én 8 órai kezdettel tartották a képviselők, nem túl
eredményesen: az egyetlen napirendi
pontot ugyanis nem fogadták el. A következő testületi ülésre sem kellett sokáig várni: ugyanezen a napon 8:45-kor
vette kezdetét az újabb rendkívüli ülés.
Ezen négy napirendi pontot tárgyaltak
volna, amiből végül három lett, mivel
a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról két előterjesztés is készült
– a lényeget tekintve szinte ugyanazzal a tartalommal. A testület dr. Mátyás
Ferenc és Jancsó Andrea momentumos
képviselők előterjesztését fogadta el,
így miután okafogyottá vált, Baranyi
Krisztina polgármester visszavonta a
saját előterjesztését.

Április 11-én ismét egy napirendi pont miatt hívtak össze rendkívüli
ülést, hogy a humanitárius alapról második körben is megtörténjen a szavazás, és elindulhasson a támogatások
gyűjtése és adományozása. Ezt az
előterjesztést megszavazták, erről szól
a lent található közérthetőségi összefoglaló.

Fotó: Stépán Virág

NÉGYSZER EGY HÓNAP ALATT

Április 22-én ismét 4 előterjesztés volt
napirenden. A rendkívüli ülést a lakásrendelet módosítása és a szociális lakáspályázatok mielőbbi kiírása, valamint
az indokolta, hogy a Feszofe új igazgatóját minél hamarabb meg tudják választani. A lakásrendeletet azonban levette napirendről a képviselő-testület,
csak a májusi ülésen fog ják tárgyalni.
A Feszofe új igazgatóját nyolc pályázó
közül választották ki: a feladattal Polyák
Bélát bízták meg, aki az elmúlt években
már a cégnél dolgozott szervezési vezetőként.
– 9 magazin –

KÖZÉRTHETŐSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

FERENCVÁROSI
HUMANITÁRIUS ALAP
A ferencvárosi önkormányzat az Ukrajna
elleni háború kezdete óta igyekszik segíteni a a háború elől menekülőknek: saját ingatlanaiban nyújt szállást és ellátást
számukra. Civil szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve adományokat
juttat el Kárpátaljára, kiemelten a Ferencváros testvérvárosába, Beregszászra. A támogatást az önkormányzat eddig
saját erőből fedezte, ám ennek objektív
határai vannak.
A kerületben lakók, valamint a vállalatok, vállalkozások segítő szándékának
érvényesítésére teremt jogi lehetőséget
a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló rendelet.

Az alapból az ukrajnai háború elől
menekülő és Ferencvárosban befogadott, valamint az önkormányzathoz segítségért forduló, továbbá az Ukrajnában, elsősorban Kárpátalján élő személyeket lehet segíteni vissza nem térítendő
pénzbeli és természetbeni támogatásokkal. Emellett a szabályozás lehetőséget
teremt olyan civil szervezeteken, egyházakon keresztüli támogatásra, amelyek
legalább öt éve folytatnak karitatív tevékenységet, megfelelő szakmai hátterük
van, és tevékenységük átlátható.
A Humanitárius Alap forrásait az önkormányzat előirányzata mellett magánszemélyek és cégek önkéntes befizetései
biztosíthatják.

A forrásokat és a kifizetéseket az önkormányzat a K&H Banknál vezetett
10401196-50526785-49711329 számú elkülönített alszámlán kezeli.
Az alap felhasználásáról 3 millió forintig a háború okozta válság kezelésére
létrehozott ideiglenes bizottság, a felett
a képviselő-testület dönt.
Az ide érkező összeget teljes egészében a háború áldozatainak, kiemelten a
kárpátaljaiaknak és a kerületben elhelyezett menekülteknek juttatja el az önkormányzat.
A módosítás nélkül elfogadott teljes rendelet előterjesztése elérhető itt:
https://www.ferencvaros.hu/wp-content/uploads/2022/04/86_2_22.pdf
– 9 magazin –
2022. MÁJUS
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HÁBORÚ

Z, AVAGY
…egy politikai gyilkosság anatómiája, ez volt a címe
a filmnek, Görögországban játszódott, a katonai
junta idején, az elmúlt évszázad hatvanas-hetvenes
éveiben; Costa-Gavras rendezte, Yves Montand volt
a főszereplő, a jobboldali politikai gyilkosság baloldali politikus áldozata; a feleségeként Iréne Papas
nézett baljósan, ahogy csak a mediterrán asszonyok
tudnak a szüzességük elvesztése és a menopauza
közötti Golgotájukon; még Jean-Louis Trintignant

Magyarországon keresnek menedéket, ami azért
látványos fokmérője a kétségbeesésnek. Nem csak
ukránok; oroszok is: meghalnak, akiket kivezényeltek a frontra, ahogy a hadijelentésekből kiolvashatjuk, ágyútölteléknek – és menekülnek, akik tudják,
vagy legalább sejtik, hogy Putyin belpolitikai indokból indította ezt az egyébként teljesen indokolatlan háborút, tehát ha győz, ha nem, utána még
rosszabb lesz orosznak lenni, mint előtte volt.

így vagy úgy, de
mindnyájan beledöglünk

Fotó: Pixabay
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is játszott benne, államügyészt, aki felgöngyölíti a
gyilkosság ügyét, jól bele is bukik, annyira, hogy
a film végére gyakorlatilag nem marad szereplő,
epilógussal kellett befejezni, mint valami Shakespeare-tragédiát.
Az epilógusban elhangzik az a mondat is, hogy a
rendőrség által betiltott gyakorlatilag minden közt
szerepel a Z betű is, betiltják, mert görögül az „élni”
szó kezdőbetűje, márpedig élni tilos.
Vagyis a Z, avagy... végén a Z betiltása afféle
fricska volt; kesernyés, akárcsak maga a film, a mostani Z tilos viszont nagyon komoly. Halál komoly,
mondhatnánk, ha az adott helyzetben nem lenne
pofátlan cinizmus.
De az: Ukrajnában emberek halnak meg, tíz
ezerszámra, a túlélők óvóhelyen kucorognak, vagy
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Ezzel együtt a világ, a fél világ, a világ jobbik fele
– bár mindkét fél ezt tartja magáról, többé-kevésbé
ugyanannyi joggal –; az a fele, amelyik az ok nélkül megtámadottal érez együtt, most azt folytatja,
amit a közel-keleti állandó válság kapcsán a hetvenes évek közepe táján elkezdett: a politika, vagy, na
jó, a politikai diskurzus eldisneylandesítését, bár
ilyen szó nincs, holott igény, az volna rá. Sportolókat bucskáztat le a győzelmi pódiumról, trikóra
biggyesztett Z okán, drámai mezzoszopránok szerződését aknázza alá, illetve teljes makramészakköröket emel ki az ismeretlenség amúgy kiérdemelt
homályából, és, ami talán a legfőbb, a bulvársajtó
által hetek óta elhanyagolt celebeknek biztosít vis�szatérési lehetőséget, egyetlen, PC-szempontból jól
fésült nyilatkozat jutányos árán.
Ami persze jól van így, azért van köz, hogy vélekedjen, azért van világháló, hogy globálisan tehesse ezt, és hogy egy pillanat erejéig levakarhassuk
magunkról a jelentéktelenség stigmáját – csak hát
a közvélemény előbb-utóbb beszivárog a közintézményekbe, ahol valósággá válik: kormányok feletti
és kormányhatározatok születnek, jelen esetben elsősorban azzal a céllal, hogy a háborút áttereljék
a gazdaság terepére – minek következtében nem
csak az ukránok vesznek oda, akiken mondott határozatok fikarcnyit sem segítenek, hanem így vagy
úgy, de mindnyájan beledöglünk.
De legalább tiszta lelkiismerettel tehetjük, amit,
mármint a beleexitálást, amúgy is megtennénk.
Hacsak, mint minden, nem fordul ez is a vis�szájára, és alakít ki új közvélekedést, miszerint an�nyit azért nem érnek meg nekünk ezek az ukránok,
hogy két fokkal lejjebb kelljen vinni a közmedencék
hőmérsékletét, mint Németországban, vagy hogy a
háromezres álomhatár felé ácsingózzon a trappista
kilója, mint hazánkban. De addig még van időnk,
lehetünk bátran, woke-módra szabadságharcosok,
ami kellemes és lélekemelő szabadidőtöltés, amíg
van szabad, van idő, és van lélek. Csak hát belepusztulnak, előbb az ukránok, utánuk az oroszok,
legvégül pedig…
Kovács Kistóf

TÁRCA

A FERENCVÁROSBÓL
A VILÁGŰRBE

miféle szikra kell ahhoz,
hogy a Nép – amelyiknek
tegnap még minden gondja
a ma volt – holnaptól már
csak a jövőre gondoljon,
és felkeljen urai ellen?
– Autokratikus, tekintélyelvű, illiberális demokráciában élünk – gondolják a ferencvárosi melósok a Munkásotthonban, ezért őnekik most nem
a távoli világűr elérhetetlen csodáira vonatkozó
képeket kellene vetíteni, hanem ígéretes jövőbeni fotókat rendesen felöltöztetett gyerekekről egy
rendesen berendezett iskolában, ahol ösztöndíjat
kapnak a legjobban tanuló munkásgyerekek.
Az az igazság, hogy vannak pillanatok, amikor
meg tudom érteni ezt a népet. Akarom mondani, a
Népet. És a Népen most én azoknak az embereknek
az összességét értem, akik egy országhatáron belül
élnek, többé-kevésbé egy nyelvet beszélnek, és többé, de inkább kevésbé tudnak megélni a havi bérükből. Ez a Nép fogalma: azon emberek halmaza,
akik hó végén már számolgatják a zsebükben csörgő aprót.
Na, ők azok, akiket olykor meg tudok érteni.
Meg tudom érteni, hogy oly kábítón hatnak rájuk
a hatalom igéző szavai; hogy annak akarnak hinni,
aki erősnek látszik; hogy nem alkotmányos kérdé-

sekkel fekszenek és kelnek, hanem azon tipródnak,
hogy fizetésig kitart-e még az apró.
Azt az egyet nem értem egyedül, hogy a mindig
a mának élő Nép körében mi az, ami egyszer végleg
kiveri a biztosítékot. Miféle szikra kell ahhoz, hogy
a Nép – amelyiknek tegnap még minden gondja a
ma volt – holnaptól már csak a jövőre gondoljon, és
felkeljen urai ellen? Miképpen lesz a „vetítettképes”
előadáson bóbiskoló melósból a holnap hőse? Biztosan nem attól a sörtől és virslitől kap erőre, amit a
munka ünnepén eléje raknak. De akkor mitől?
Ej, de szívesen visszamennék az időben száz
évet, hogy belekóstoljak az akkori ferencvárosi május mámorító ízébe, és megtudjam a titkot a Népről!
Csak nehogy rossz helyen rakjon le az időgép!
Ugyanis kereken száz éve májusban, amikor
munkások éppen a világűrben barangoltak „vetítettképes” előadás keretében, a Ferencvárosi Társaskörben megalakult a szabad királyválasztó párt!
Bizony ám! És az alakuló gyűlésen báró Balázs
György nyugalmazott táborszernagy keményen

Fotó: Balogh P. László (MTI) 1986

Hej, de szívesen visszarepülnék száz évet az időben,
hogy jelen legyek a Ferencvárosi Munkásotthonban Rácz Gyula elvtárs „vetítettképes” előadásán,
amelyet a Népszavában 1922 májusában ezzel a
címmel hirdettek meg: „Barangolás a világűrben”.
Milyen egyszerű cím.
S mégis milyen izgalmas.
Látom magam előtt a fáradt munkásokat, akik
még alig tudták a május elsejei ünnepség fáradalmait kipihenni, és máris mehetnek este 6-ra a
Ferencvárosi Munkásotthon „vetítettképes” előadására. Hát mi vár ott rájuk? Egy okostóni a vetítőgépével, aki megmutatja nekik az univerzumot fekete-fehérben, nézzék csak, ott van jobbra a Merkúr,
középen a Föld, balra meg a vörös bolygó, a Mars! S
látják, vörös! Ugye, értik, hogy ez mit jelent?
Hát persze, a munkások értik. Azt jelenti, hogy
sehol egy korsó hideg sör, és sehol egy virsli, csak
ez a világűr nevű valami – apropó, mondott valami
előremutatót az a Marx nevű sörivó a világűrről?
Nem mondott! Hát akkor meg mit akar itt Rácz úr
a „vetítettképes” előadásával?!

kikelt a „karlisták”, azaz IV. Károly király támogatói
ellen – a szabad királyválasztó párt ugyanis arra a
szilárd álláspontra helyezkedett, hogy a magyaroknak magyar király kell!
Látják, kedves olvasók, minden korban vannak
olyan kedves bolondok, akik el vannak kissé maradva koruktól. Bezzeg ha a szabad királyválasztó
párt ma bontana zászlót a Ferencvárosban! Nem is
kellene messzire menni egy magyar királyért. Csak
át kéne menni Budára.
A Karmelitába.
Ahol már várják a tisztelt úri küldöttséget.
Kácsor Zsolt
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FRANZSTADTI ARCOK

KÖRNYEZETBARÁT ÖLTÖZKÖDÉS, FENNTARTHATÓ DIVAT, RUHAIPAR

VISELT DOLGAIK
A Föld napja alkalmából Dobos Emese kutató,
divatszakértő A fenntartható divat „kulisszái”
mögött címmel tartott előadást a József Attilalakótelepen. Pár nappal később lapunkat is
beavatta a kérdés komplexitásába, vázolva a nagy
divatcégek kamu környezetvédő kampányainak, az
úgynevezett zöldre mosásnak a jelenségét is.

Minél tovább

Kizsákmányolás

A fenntartható divat lényege az, hogy
törekedjünk arra, minél tovább viseljük a már meglévő ruháinkat. „Ennél
sokkal több nem várható el egy átlagos
fogyasztótól” – mondta a 9-nek a kutató. A ruhák ökológiai lábnyomának
jókora részét az adja, hogy a vásárló
meddig használja őket. Rengeteg holmink például azért megy tönkre, mert
nem megfelelő hőfokon mossuk – erre
is érdemes odafigyelni. Így többet is tehetünk, mint ha csak a ruha alapanyagát vagy a gyártását vizsgálnánk, pedig
leggyakrabban erről esik szó, amikor
fenntarthatóságról beszélünk. A fenntarthatóságnak van környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusa is, amit
a fogyasztó nem tud minden egyes vásárlásnál ellenőrizni. Sokszor a szakma
is beleesik abba a hibába, hogy csupán
egyetlen szempontot emel ki, és annak
alapján minősít környezetbarátabbnak
egy-egy árucikket.

„A közvélekedés a legnagyobb hangsúlyt magára a környezetszennyezésre
helyezi, miközben a dolog társadalmi
oldala rejtve marad” – folytatta Dobos.
Pedig a divatipar világában óriási probléma a kényszermunka és a sweatshopok, a veszélyesen leromlott állapotú
üzemek, ahol pár dollárért, akár szünet
nélkül több mint tizenkét órát, egymás
mellé zsúfolva dolgoztatják a szegényeket, olykor a gyerekeket is. Ez a jelenség
nemcsak Ázsiában és Afrikában, hanem
Európában is létezik. Például a brit Boohoo-nál kiderült, hogy nem megfelelően
biztosított üzemekben, alacsony órabérért, szerződés és fizetett szabadság
nélkül alkalmazzák a munkavállalóikat.
A Reformation márkáról pedig – amit a
fenntartható divat egyik piacvezető cégének tartanak – kiderült, hogy diszkriminálják a színes bőrű alkalmazottakat.
Április 24-én volt a kilencedik évfordulója a bangladesi Rana Plaza ruhagyártó üzem összeomlásának, ami
több mint ezer munkás életébe került.
Tragikus példa arra, milyen embertelen körülmények között dolgoztatnak
milliókat. De ezeket a botrányokat nem
szenvedik meg túlságosan a gyártók,
nincsenek igazi következmények.

Kiszervezett gyártás

Fotó: Pixabay
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A divatipar ellátási lánca igen bonyolult, nemegyszer maguk a nagy márkák
sem látják át kristálytisztán a saját láncukat. Több millió kis gyapottermelő farmer dolgozik például szerte a világban,
a legkülönbözőbb éghajlati viszonyokkal, vegyszerekkel, öntözési rendszerekkel. Kérdés, milyen energiaigényű
üzemekben dolgozzák át a nyersanyagot, hogyan fehérítik, mivel kezelik,
és végül hogyan lesz belőle textília.
A ruhadarabok összeállítását a hivatalos
gyárak gyakran szervezik ki illegálisan
működő üzemekbe, így a késztermékek
árában egyre csekélyebb részt jelent az
előállítás költsége, hiszen ha feketén
végzik, olcsóbb.

Kényszerpályák
Gyakran a politikai döntéshozóknak
sem éri meg javítani a munkakörülményeken. A délkelet-ázsiai országok gazdasága az exporton alapszik, ezért igyekeznek minél alacsonyabb áron kínálni
a munkaerőt. A nagyvállalatok pedig
szinte kizárólag rövid tartamú szerződéseket kötnek a különböző üzemekkel,
mert ha kicsit megemelik a minimálbért, romlik a valuta, vagy geopolitikai

Fotó: Pixabay
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feszültség sújtja a térséget, hamar tovább tudnak állni. Olykor csak pár cent
különbségen múlik egy megrendelés.
„A politikusok lényegében kényszerpályára kerülnek: szeretnének munkát
adni a helyieknek és növelni az ország
exportját, fejleszteni a gazdaságot, amihez megbízók kellenek, akik viszont
csak akkor jönnek oda, ha az ország
alacsonyabb költségű munkaerőt kínál”
– fejtette ki a szakértő.

üzemében nem megfelelő munkakörülmények uralkodnak, a nagyvállalat
rendszerint nem fejleszteni kezdi az
adott gyárat, hanem inkább továbbáll.
Ezt azért teszi, mert egy-egy üzem több
nagy megrendelőnek is dolgozik, és ha
az egyik invesztálni kezd a munkakörülmények javításába, azzal a versenytársát
is megsegíti.

Zöldre mosás

Segít, ha nem multinacionális márkától,
hanem hazai kisvállalkozótól vásárolunk, mert nem a hazai termékek irreálisan drágák, hanem az óriásvállalatok
tömeggyártott termékei irreálisan olcsók – márpedig semmi sincs ingyen,
megfizeti vagy a természet vagy az ott
dolgozó munkások. Persze nem tekinthetünk el attól, hogy a fogyasztók anyagi helyzete meghatározza, mennyire
képesek olykor drágább, de fenntarthatóbb gyártmányokat vásárolni.

Azért, hogy az etikátlan üzleteket és a
környezetszennyezést kevésbé érzékelhetővé tegyék, a cégek elkezdték a
profiljukat zöldre mosni – ez az úgynevezett „greenwashing”: félrevezető
marketingeszközökkel
környezetbarát kampányokat indítottak, látszólag
propagálni kezdték a fenntarthatóságot
mint számukra kimondottan fontos
ügyet. Szépen hangzó, környezetbarát
vállalásaik be nem tartása – ami általános – jóformán semmi következmén�nyel nem jár. Ha pedig állítják, hogy
betartották ezeket, és felmutatnak valamilyen eredményt, azt szinte lehetetlen
ellenőrizni. Mára önálló iparág épült ki a
fenntarthatósági minősítésre, de olykor
ezek a szervezetek, auditcégek is csak
a zöldre mosás eszközei: ahhoz, hogy
környzetbarátnak tituláljanak egy céget,
csak be kell jelentenie néhány jól hangzó vállalást és befizetni a tagdíjat. Vannak persze kiváló munkát végző fenntarthatóság-minősítő szervezetek is; a
szakma szerint a legmegbízhatóbbak az
Oeko-Tex és a GOTS (Global Organic
Textile Standard).
Ha egy ilyen auditorcég jelzi egy
márkának, hogy valamelyik előállító

Drágák és olcsók

lenebb üzleti modellt képviselő vállalatok, és ha erre nem reagál hamar a többi
vetélytárs cég, gyorsan lemaradhatnak.
Jelenleg a legnagyobb cégértékű di
vatmárka a Shein, amely az ultra fast
fashion vonalat képviseli, minden gyártmányát pár dollárért adja, és folyamatosan vásárlásra ösztönöz, az eladásai pedig rekordokat döntögetnek — ez egyáltalán nem fenntartható. A divatipar
még mindig jóval nagyobb mértékben
növekszik, mint amekkorák a cégek
környezetbarát vállalásai – és ezek csak
a vállalások, a konkrét eredmények ennél is elenyészőbbek.
„Ilyen adatokat látva az ember eltöpreng, hogy vajon a zöld és környezettudatos közösség mennyire csak egy
önmagával kommunikáló, apró véleménybuborék – fejezte ki kételyeit a
kutató. „Lehetséges, hogy az; de az is
tagadhatatlan, hogy ez a kultúra is növekszik, egyre több tudatos fogyasztásra
biztató kezdeményezés jön létre. Ebben
még van remény.”
Kiss Soma

Alapfokú, illetve haladó

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

Kétség és remény
„Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy a
fenntartható öltözködéssel valójában
mekkora hatást érhetünk el. Őszintén
bevallva: nem olyan nagyot; csak elég
belegondolni, hogy emellett milyen étkezési szokásaink vannak, mivel közlekedünk és mennyire energiahatékony
lakásban élünk – hogy csak néhány példát említsek” – latolgatta az összefüggéseket Dobos. „A fogyasztási preferenciáinkkal mindenképpen hatunk a nagyvállalatok működésére, hiszen a bevétel
érdekében kénytelenek alkalmazkodni
az emberek igényeihez.” A divatipar
rendkívül dinamikusan változó ágazat,
gombamód szaporodnak a más, közvet-
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További információ:
www.blueskies.hu
www.buvartanszek.hu
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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.
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PATIKASZOMBAT!
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BP. IX. KER., FERENC KRT. 12.
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H–P: 7:30–20:00, SZ: 7:30–13:00
és a
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+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.
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Ivona Matejková: Abstract Eye – 2017

Borsik Miklós
„MEDDIG MENNÉL EL
A VALÓDI ÍZEKÉRT?”*
3 km-en belül
bárhová elmegyek,
a megnyúlt láncomat kicserélték,
én elgurulok,
nekem a legkönnyebb.
Kafkának még úgy kellett írnia,
„mint egy gödrét kaparó kutya,
vagy odúját ásó patkány”,
úgy kellett írnia Deleuze szerint.
De Kafka kölykei szabadok,
nyestek is lehetnek a kipufogóban.
Amúgy is kíváncsi vagyok,
mi megy itt előttem a Nissan üregében,
ahogy viszi magával a Ferenc körúton.
Lehetnék nyest
a kipufogó színe előtt,
ha belenéz, és a fogával
apránként rángatja ki a csőből a sötétséget.

*

A cím az Árkád üzletközpont reklámszlogenje
’22 tavaszán.

A SZEMGOLYÓ TÉLI ÁLMA
A nézés pattogtatás,
de ha zajjal járna az üres Kőris
és a Kálvária utca között,
ahogy a tekintetem visszaveri a ház,
a bicikliváz, elvesznék
a hangok között,
befejezné a szemgolyó
az ideges madármozgást,
így kezdődne
a téli álma a koponyában.

A szerző a Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Irodalmi Pályázatának
ösztöndíjasa
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Szaniszló Judit

VÁRTA ÉS LETT
A kerületileg illetékes pszichológiai szakambulanciára háziorvosi beutaló szükséges. A vastag bokájú, szomorú szemű, belgyógyász végzettségű háziorvost telefonon képtelenség volt elérni. Írt egy
e-mailt a szintén szomorú szemű asszisztensének
arra a hivatalosnak szánt címére, aminek az elejében benne volt az asszisztens születési éve is. Az
asszisztens a válaszlevélben megígérte, hogy hamarosan feladja a papírfecnit postán. Tényleg nagyon
nyomatékosan megígérte, még a fotót is elküldte
neki e-mailben a kézzel írott háziorvosi beutalóról.
Ilonkahatvanhétkukac levelének tárgya a következő
félkövér mondat volt: A beteg nem vár semmit. Ezen
azért hangosan fel kellett röhögnie. Ő az előző levelében igyekezett tárgyilagosan és tömören leírni
az asszisztensnek, hogy hogyan jutott idáig, mitől
szorong olyan eszeveszettül, de azt álmában sem
gondolta volna, hogy ilonkahatvanhét képes még
tovább sűríteni azt, amiről ő maga azt hitte, tovább
már nem sűríthető. Ő, a beteg, tehát nem vár. A beutalóra is csak ez a karakán tőmondat került. Nem
vár. Pont. Az asszisztensnő, akinek szomorúan lefelé konyuló kutyaszeme ellenére szinte mindig jó
kedve volt, arra gondolt, tölthetné ez az ember ennél jóval kreatívabban is életközepi válsága terméketlen hónapjait. Azt az asszisztensnő persze nem
sejtette, hogy egy negyvenes éveinek a kellős közepén járó, de ott is inkább csak tétován bolyongó
ember életében a várás milyen sokféle alakot tudott
ölteni korábban, és mennyire nem várt fordulat az
életében ez a mostani várásképtelenség.
Amikor a várakozásról kell beszélni, mindig
mindenki a gyerekkorra gondol először. Nem
mintha olyan sokszor kellene irányítottan és programszerűen a várakozásról beszélni, de azért akadnak jócskán helyzetek, amikor a dolog természetét körbejárni szinte elengedhetetlen – nemcsak a
gyakorlatban, hanem az elméletben is. Annyi mindent lehet először várni, sőt majdnem ugyanan�nyi dolgot lehet akár többször egymás után is, és
erről beszélni is kell. Jó, ha nem is kell, de szinte
illik. Gyakorlatilag elkerülhetetlen. És várod már?
Kérdezte tőle mindig mindenki óvodától peteérésig, iskolától irodáig, eljegyzéstől esküvőig és tovább. Várod már az óvodát, az évnyitót, a vakációt,
a buszt, a kistesót, a nagymamát, a sítábort, az avatást, az eligazítást, a gyógyulást, a jó időt, a szabadulást, a gyereket, a második gyereket, a nőt, a férfit, a
megvilágosodást, a megkönnyebbülést? Miért nem
kérdezte tőle soha senki, hogy és várod már a szi-
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dást, az egyest, a laboreredményt, a szüleid válását,
a saját válásodat, a bukást, a hazugságot, a kiszámíthatatlanságot, a hízást, a fájdalmat, a vetélést és a
bölcsőhalált? Miért hazudik mindig mindenki már
a kérdéseivel is? Felfogható mindez persze kíméletes hurráoptimizmusnak is, de amióta észrevette
magán, hogy jobban viseli a várható rosszat, mint a
váratlan bármit, megnyugtatólag hatott rá minden
apró dolog várási együtthatójának számbavétele.
A legjobb persze mindig a várható jó volt. Azokat
szerette leginkább számba venni. Másokhoz hasonlóan ő is a gyerekkorára gondolt először.
Az ő első saját várakozása egy élénkpiros Zsiguli
volt. Jobban várta, mint az iskolát, azt mégsem kérdezte meg tőle soha senki, hogy vajon várja-e már
a család első saját autóját, ami nem a nagyapjáé, és
aminek alkalmi használatáért az apjának nem kell
majd mindenféle kényelmetlen családi alkukba
belemennie. Tetszett neki a folyosószomszéd telematricázott raliautója, de tudta, hogy az ő saját
autójukba egészen más lesz majd beleülni. Annyira
vágyott már egy autóra, amire majd azt mondhatja,
ez a mi autónk apával, hogy vonalzóval több napig
szerkesztette és írta azt a fél gyerekszobafalnyi táblázatot, amelyben a vágyott családi autó főbb paramétereit összesítette. Az autó és az üléshuzat színére vonatkozó elképzelések pont a két rajzlap illesztésénél kaptak helyet, így az alkoholos filctollra is
szükség volt. Később a kutya nemcsak a tapétából,
de ezekből az összefilctollazott celluxdarabokból is
jóllakott, amikor először hagyták több órára egyedül a lakásban.
Pont egy éve adta be az apja a megfelelő papírokat a megfelelő helyre, és bár pontosan tudni lehetett, hogy ha az autót fehérben kérik, akár hónapokat is nyerhetnek vele, nekik az élénkpiros kellett.
Biztos, kisfiam? Biztos hát. És kombi? Kombi hát. És nem
vagyok a kisfiad. Az utolsó hónapban már minden
egyes délután úgy jött haza az iskolából, hogy akár
ma is lehet az a nap, amire negyvenhárom év múlva is emlékezni fog, csak akkor ezt még nem sejtette. Azt nem állította volna ekkor, hogy a hosszúra
nyúlt várakozás megnövelte az autó eszmei értékét,
mert se a hosszúra nyúlt, se az eszmei érték kifejezéseket nem ismerte, de a szögletes ködlámpákat
először meglátva akkora elégedettséget érzett, ami
képes volt sokkal több napig kitartani, mint addigi életében bármi. Ez olyan biztos volt, mint a halál. Vagy legalábbis valami, ami visszavonhatatlan.
A várakozás időtartama tehát egyenesen arányos
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mi várakoznivaló. A saját lányát hét éve hiába várta. A kutya tökéletes érzékkel, minden tudatosság
nélkül, ösztönösen volt képes vegyíteni a gyerek
életében a várhatót és a kiszámíthatatlant. A kutya
tanította meg örülni a váratlan jónak és elviselni a
váratlan rosszat. A nagyapját a kutya halálának napján látta életében először az apjára mosolyogni. A
mosoly őszinteségét akkor még nem jutott eszébe
firtatni.

Fotó: Déri Miklós

volt az elégedettséggel. Az erkélyen állt, amikor
meglátta az autót a garázssoron bekanyarodni. Az
apja kiintegetett a vezetőülés felőli nyitott elefántfülön keresztül, amely elefántfülnek a nevét és jelentését ő ezen a napon hallotta először. Később
ez a behajtott elefántfül mentette meg az ő életét
egy apátlan közlekedési balesetben, és ez a kihajtott
elefántfül okozta a kutya hirtelen halálát, amikor
meglátott egy macskát az utca másik oldalán végigrohanni. Kistestű, fajtiszta kutya volt – e végzetes
nap történéseinek és az elefántfül méretének tekintetében talán túlzottan kistestű is. A közlekedési baleset és a kutya létezése előtt kemény fedelű
füzetkébe vezette, hogy az iskolahét mely napjain
mire érdemes jobban, és mire kevésbé várnia, és
ahhoz mikor van szükség az autóra. Hétfőn, csütörtökön zongoraóra, ahová az apja jött érte a közös autójukkal, kedden, pénteken szolfézs, ahová
a nagyapja jött elé a saját autója helyett busszal, a
szerda délután pedig csak úgy lógott a levegőben.
A szerdát ekkoriban még csak elviselte, megszeretni később volt képes – már amennyire egy naptári
napot emberi szívvel megszeretni lehetséges.
A bizonyos kutya – élete legfontosabb kutyája – egy szerdai napon érkezett hozzájuk, aztán a
szerdai napokon járhattak vele kutyaiskolába is.
Korábban volt már kutyákkal dolga, a házukban,
az osztálytársainál, sőt még a nagynénjééknél is
találkozott néhány rosszul nevelt és túletetett házikedvenccel, akiket cseppet sem különleges gazdáik mind különlegesnek tartottak. De ő pontosan
tudta, hogy az ő kutyája tényleg más lesz. Az apja
– eltekintve az időnkénti hirtelen hangulatváltozásaitól és a szénné égetett reggeli pirítósoktól – elég
jó egyedülálló szülő volt ahhoz, hogy saját érdekeit is szem előtt tartva figyeljen és alkalmazkodjon:
mivel a gyereket minden jóféle várakozás kezesbáránnyá tette, az apja már három héttel előbb bejelentette neki a kutya várható érkezésének napját.
Az alatt a három hét alatt a gyerek minden tanítás
utáni délután alaposan felkészült a kutya fajtajellegzetességeiből, megtanulta a szeparációs szorongás ok-okozati összefüggéseit és azok hatékonynak gondolt kezelését, a szobatisztaság felé vezető
leggyorsabb elméleti utat, és igyekezett figyelmen
kívül hagyni nagyapja apára tett megjegyzéseit. Hogyan tudnátok ti kutyát tartani, amikor még
egy autóra sem tudtok vigyázni. Ő akkor nyolcéves
volt, és mindent pontosan tudott. Azt is, hogy miért
kellett egy kutya életben tartását nagyapa autójának
karbantartásához hasonlítani, és hogy nagyapa ebben a kérdő mondatban a saját lánya neve helyett
miért inkább a saját kispolskiját emlegette. Nekik
apával azóta saját autójuk lett, a nagyapja meg arra
sem vette a fáradságot, hogy keressen magának
más ürügyet a szűk családi körben szinte mindennapossá vált becsmérlésre. Ő várta az autót, és lett,
várta a kutyát, és lett. Apa igyekezett minden várakozást beteljesíteni. A szakkönyvek arra azonban
nem készítették fel egyikőjüket sem, milyen ijesztő
látvány lesz majd, amikor a kutya kihány két marék
összefilctollazott celluxot. Kéne nagyapának is vala-

A karácsonyokat egy bizonyos életkorig bezárólag még várta, aztán amikor már egyik szaloncukortípus sem hozta lázba, és mindegy volt neki, hogy a
kibontott ajándékok pár napig a fa alatt maradnak
vagy sem, csalódottságot érzett. Nem tudta pontosan, hogy magában vagy inkább a világ változásában kell az okokat keresnie. Kéne nagyapának valami
várakoznivaló, köszönt vissza benne az a sokszor elgondolt mondat. Nem volt jó érzés arra gondolnia,
hogy bármi közös lehet most benne és a nagyapjában. A kutya már rég nem élt, az autót az apja
tizenöt éve lecserélte előbb egy használt nyugati,
aztán egy új gyártású nyugati autóra, majd napra
pontosan negyvenhárom év balesetmentes autóvezetés után egy szerdai napon otthonában hirtelen
elhunyt. Nagyapa túlélte apát néhány hónappal.
A kispolskit halála előtt nem sokkal felújította, egy
retro Fiat-klubnak jó pénzért eladta, a végrendelete
szerint pedig három unokája közül minden ingó és
ingatlan vagyonát rá hagyta.
A beteg nem vár semmit, állt egy kézzel írott háziorvosi beutalón egy másik budai kerület ugyanolyan nevű utcájának társasházi postaládájában.
Ő itt, ebben a pesti kerületben toporgott, szemben
az ötvenöt lakásos társasház ötvenöt darab postaládája, mint valami eszelős adventi naptár kisablakai előtt, és sok héten keresztül minden hétköznap
reggel a harmadik sor jobbról negyedik postaládáját nyitogatta hiába, szívében évek óta nem tapasztalt várakozással.
A szerző a Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila Irodalmi Pályázatának
ösztöndíjasa
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PUBLIC ART A KERÜLETBEN

KÖZTÉRI TÖRTÉNETEK
Beni áll a ház előtt. Az orra jobbra húzza őt, én meg balra. Jelezni próbálja, hogy
jobbra fontos lepisilnivalók vannak. Meg egy kutyalány, akiről szagmintát
kéne venni. Most nem – közlöm szigorúan. Mink most kulturálódni jöttünk a
Ferenc térre. Beletörődik, bár nem igazán fűlik hozzá az orra. De pisilni talán
ott is lehet – gondolhatja. Jelentsen bármit az, hogy kulturálódni.

Fotó: Déri Miklós
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A ferencvárosi önkormányzat másodszorra írta ki Public Art pályázatát.
A győzteseknek közérthető és/vagy interaktív művészeti alkotásokat kellett
készíteniük. Fontos társadalmi üzenettel, ami lehetőleg kapcsolódjon az alkotásnak helyt adó köztérhez. A helyszínek
ugyanazok, mint tavaly: a Madaras József, a Markusovszky, a Ferenc tér, a Kerekerdő park és a József Attila-lakótelepen a Dési Huber és az Ifjúmunkás utca
sarka. A sorozat április 1. és május 31. között tekinthető meg. A műveket felváltva, kéthetes periódusokban állítják ki.
A public art lényege, hogy bárki, bármikor láthatja, részese lehet a műveknek,
hisz forgalmas köztereken vannak.
Április elején, egy másik kutyasétáltatáskor a Markusovszky téren láttunk
egy darura felaggatott fenyőfát, girlandokkal. Nem tudtuk ugyan, hogy ez a
Kóró Felhő című pályázati mű, a barát-
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nőm azért szorgalmas Insta-posztorként lefotózta. Szomorkodtunk is kicsit
a sok feleslegesen kivágott karácsonyfa
sorsán. Az alkotás művészi jellegéről
egyébként a kerületi Facebook-csoportban is szó volt. Itt meg anyám fejtette ki,
hogy ez a Kultiplexnek állít emléket. Így
szólítják meg a gyanútlan járókelőket
ezek az alkotások.
„Budapestiként nekem személyes
kötődésem is van a Ferenc térhez – meséli Erhardt Miklós, a Ferenc téren kiállított Szferikus történetek című projekt
egyik vezetője. – Sokáig dolgoztam
tolmácsként. A téren nyílt egy görög divatcég bemutatóterme, és ezen a megnyitón én is részt vettem mint tolmács.
Az eseményre meghívták Grazból a közép-kelet-európai ortodox pátriárkát.
Mintha valami bizánci regényből lépett
volna ki: kaftánja volt, szakálla, mély
hangja. Jött a kis tömjéntartójával, és

megfüstölte az összes farmert, bőrdzsekit. Még hogy a fogyasztói társadalomból kiveszett a szakralitás!”
A Szferikus történetek – amire Benit
elrángattam – a Ferenc tér környékén
lakók történeteit rétegezi egymásra.
A MOME médiadesign szakos diákjai által rajzolt és fotózott képeken különböző életek egy-egy pillanata látható: tank
az 56-os forradalomban; cigarettázó,
tyúkot sétáltató József Attila; lány a 20as évei és a 2020-as évek elején; kutyát,
gyereket sétáltatók, futók, apácák. Beni
érdeklődve szemléli a kutyás képet. Az
egyikük én is lehetnék – gondolhatja.
Majd gondosan lepisili a plakátállvány
lábát. Két másik paraván között gyerekek
bújócskáznak. A public artban mindenki
megtalálja magát – vagy a másikat.
A képek mellett videókra mutató
QR-kódok vannak. A sokszor animált videókban a pillanatképekhez kapcsolódó
személyes történeteket láthatunk. Egy
néni ’56 novemberéről és az ágyúzástól
betört ablakokról, majd egy furcsa találkozásról mesél. A közeli apácakollégiumban novíciáskodó apáca egy gyerekcsapatról, akikkel egészen összebarátkozott. Amikor vizsga előtt a tér homokja
összekoszolta a ruháját, segítettek neki
újra vizsgaképessé válni. Ám a fátyol
felvételével átvitt értelemben közéjük is
fátyol került. Egy kutyasétáltató pedig a
tacskójáról beszél, aki szerinte zebrafoltos (ha van ilyen szó).
„Először megpróbáltunk random
járókelőktől történeteket kérni, de elég
hideg volt, nem voltak sokan, és nem
szívesen álltak meg” – meséli az egyik
diáklány.
„A ferencvárosi helytörténeti múzeum tartott nekünk egy sétát. Utána ös�szekötöttek néhány itt élővel – veszi át
a szót Erhardt. – Ők ajánlottak másokat
is. Ezzel a hógolyós módszerrel dolgoztunk.”
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Az egyik diákot a helytörténeti sétán úgy megragadta az, hogy József
Attila itt gyerekeskedett és itt sétáltatta
anyja tyúkját, hogy nem is kutatott tovább. Más rajzworkshopot tartott a helyi gyerekeknek, és az ő történeteikből,
képeikből készített videót. Megint más
a Ferencváros régi képeken Facebook-csoportban figyelt fel egy rendszeres kommentelőre. Az illető két órán keresztül
sztorizott, többek közt a 60-as évek
galerivilágáról.
„Nagyon jó történetei voltak – lelkesedik a fiú. – A videóba végül azt tettem,
mi volt az utcagyerekek módszere a vécésnéni kirablására.”
Az apácával interjúzó lány a kétórás
interjúnál hevesen bólogat. Neki is ekkora anyagból kellett egyperceset összevágnia. Mesélés közben rémülten félreugrik egy arra ralizó motoros gyerek
elől. Akit kis spéttel a minden irányba
bocsánatkérést szóró anyja követ.
„A legkülönösebb az egész munkában az volt, amikor először idejöttünk
– magyarázza az épületeket nézegetve

egy újabb fiú. – Annyira keverednek itt
az építészeti stílusok, hogy ettől elsőre
nem is tűnt budapestinek a tér.”
Másoknak inkább előítéleteik voltak.
A 8. kerület közelsége miatt azt hitték, ez
is olyan, mint a Józsefváros. De tévedtek. Kifejezetten tetszik nekik a Tompa
utca sok kiülős helye, a tér napossága, a
futópálya, a sok kis bokros, füves placc.
Furcsa ezt hallanom. Helyi lakosként
nekem inkább a szemét és a környék elkoszolódása tűnik fel. Lehet, hogy csak a
viszonyítási alaptól függ minden? Vagy
át kéne értékelnem a környékről alkotott képemet?
A paravánok közti bújócskán, az állványok lepisilésén és a körülöttük ralizáson túl más interaktív program is van.
A megnyitásra az alkotók egy workshoppal készültek, amely a Szferikus történetek
címet viseli. Ezen mindenki megalkothatja a maga 360 fokos Ferenc terét.
A tér különböző korszakairól készült képeket egymásra ragasztva egy gömböt
hajtogatunk. Így, az egymást sokszor átfedő képekből alakul ki a saját szferikus

Fotó: Déri Miklós

KÓRÓ, FELHŐ, REAKCIÓK
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Public Art pályázat legutóbbi nyertese, a piros
pókdaruról lelógó, szélben lengedező szárazvirágcsokor, vagyis mobilszobor, amely
április 8. óta csaknem három hétig zizegett a Markusovszky téri üres telken, a Kulti
plex hűlt helyén, jelentősen megosztotta a kerületi lakókat.
Persze egy műalkotás, egy szobor, egy installáció mindig megosztja a közvéleményt. Idő kellett hozzá, hogy Henry Moore vagy az épületcsomagoló Christo világhírre vergődjön, és persze Picassót is kinevették a kispolgárok, amikor 1907-ben
megfestette az Avignoni kisasszonyokat.
Ugyanakkor ismerünk olyan negatív példákat is, amikor egy ostoba, velejéig műveletlen politikai kurzus úgy érzi, bele kell avatkoznia a művészeti alkotások létrejöttének folyamatába, és szörnyszülötteket rendel. Ilyesmire példa a kerületben a Nemzeti Színház építészeti giccsparádéja vagy a Belváros kellős közepén, a Nemzeti Bank
tőszomszédságába éjjel odacsempészett
német megszállási emlékműszörnyeteg.
A Public Art szerencsére nem olyan
öntelt, ellentmondást nem tűrő pályázat, mozgalom, akciósorozat, amely hatalmas, örökké fennálló szobormonstrumokat óhajtana a képünkbe nyomni
a 9. kerületi köztereken, sokkal inkább
kísérletező, egy-egy merész, művészi ötletet felkaroló performansz, amely érzékenyen reagál a korra, a környezetre, és persze számít a nézőközönség aktivitására
is. És azt sem várja el senki, hogy egy modern műalkotás elsőre nyerje el mindenki,
még a legkonzervatívabb ízlésű lakók feltétlen csodálatát is. Egy ilyen efemer alkotást,
amilyen Gwizdala Dáriusz lebegő, lengedező Kóró Felhője, akár szidni, ócsárolni is lehet, ettől még nem fog összedőlni a világ.
Nekem tetszett, főleg a merészsége, szemtelensége és pofonegyszerű anyagkezelése: a hetvenkilónyi száraz alapanyagot a művész a Rákosrendező pályaudvar melletti eldugott, lepukkant parlagról gyűjtötte össze, és az alkotás következő folyamatait
videóra vették, hogy később bemutathassák az érdeklődőknek.
T. J.

történetünk. A kiállítás utolsó napján,
május 4-én pedig VR-szemüveggel nézhetjük meg az alkotók videóit. A virtuális és igazi valóság izgalmas egymásra
vetülése még egy szferikus csavart ad a
kiállításnak.
A projekt egyetlen gyenge pontja a
videós felület és a videók minősége. Külön applikációt kell letölteni, oda beregisztrálni, aztán egyenként betöltögetni
a videókat, ha egyáltalán betöltenek…
kinek van ideje erre? – kérdezhetnénk
jogosan. Amikor minden csak egy kattintásnyira, ujjlenyomat-leolvasásnyira
van, ez hosszú. Főleg, mivel a random
járókelő nem valószínű, hogy ezzel külön piszmogni kezd.
A videók vágási technikája is sok kívánnivalót hagy maga után. A hang, a
kép sokszor élesen, átmenetek nélkül
vált. A kutyás videónál külön zavaró,
hogy minden történetet ugyanaz a hang
mesél. Vajon több különböző kutyagazdáról van szó, vagy a házak között eldugva van egy kutyafarm?
Mindent egybevetve, a Szferikus történetek mégis érdekes és szórakoztató
kiállítás.
Május folyamán – szintén a Public
Art programok keretében – a helyét
egy nyájnyi vizet permetező kőbárány
foglalja majd el. Az alkotó szándéka
szerint a mű azt fejezné ki, hogy a vallásokban az ártatlanságot, áldozatiságot
jelképező bárányok éppúgy könnyítenek a felelősségérzésünkön, mint a vízpermet a kora nyári nap melegében a
nézőn. (Reméljük, a május az áprilisinál
jobb időt hoz.)
Ez, valamint két felnagyított munkavédelmi sisak vár még ránk a Ferenc
téri Public Art programsorozatban.
A sisakokból a környéken élő, de sokszor
láthatatlan vendégmunkások életét hallhatjuk. A Kerekerdő parkban pedig csokorba szedett betűvirágokból áll majd
össze a Szóvirág című alkotás.
Hazafelé Benivel megpróbáljuk meg
találni az állítólag ugyanezen a napon
kitett Ülőköveket. A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 12. osztályos
keramikus diákjai által készített ülő
plasztikák kihalt állatokat ábrázolnak,
memento moriként mutatva az emberiség káros hatásait a környezetre. Ám a
köveket sehol sem találjuk. A megtalálhatatlan plasztikák méltó emlékművei a
kihalt állatoknak.
Miután Beni is, én is a magunk módján adóztunk a kultúrának, hazamegyünk.
Juhász Tamás
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ÖTVENÉVES A STÚDIÓ K

SZÍNHÁZ, AMI VAN
A kerület független színházi gyöngyszeme, a Stúdió K idén ünnepli az ötvenedik
születésnapját. Természetesen szokatlan módon. Színház- és társadalomtörténetünk
jó nagy korszakát kísérték végig emlékezetes, formabontó előadásaikkal,
amelyek a szabadság és a közösség iránti felelősség szellemében születtek.
Miért pont most, fél évszázadosan térnének el a jó hagyományaiktól?

A Stúdió K Színház egyike azon kevés
független színházaknak Magyarországon, amelyek repertoárral működnek,
és állandó játszóhelyet, társulatot tartanak fenn. A műsora minden korosztályt
megszólít, ugyanakkor befogad más
független produkciókat is. Emellett számos alkotóval működik együtt nemcsak
a színház, de a képzőművészet, az irodalom és a zene területén is. Formanyelvére a kísérletezés és az új módszertanok
kidolgozása jellemző, folyamatosan tart
képzéseket a saját munkatársai és más
szakmabeliek számára.
A társulat kalandos története számos
korszakra tagolódik. Az indulás és az
első korszak történetét igen részletesen
taglalja Sándor L. István tavaly megjelent Szabadságszigetek. Fodor Tamás és a
Stúdió „K” története 1978-ig című kötete,
amelyet érdemes beszereznie annak, aki
a demokratikus magyar kultúrának ezt
az értékes és pótolhatatlan szegmensét
szeretné megismerni. Aki pedig a jelenben követi az egyébként „folyamatosan
állandó” társulat életét, műsorrendjét,
az akár élőben is utánajárhat a korszakos legendáknak. A legtöbb társulati tag,
például maga az alapító, Fodor Tamás
is megtalálható és meginterjúvolható a
jubileumi rendezvénysorozaton vagy az
előadások után.
A februárban kezdődött és júniusban záruló sorozat nem emlékállítás

Fotó: Gordon Eszter
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Pallagi Melitta a Heilbronni Katica címszerepében

vagy retrospektív vetítés az alkotócsoport életéről, hanem a színház szellemiségéhez méltón kritikus visszatekintés
a múltra és összevetés a jelen dolgaival.
Minden alkalomra neves színházcsinálókat és kutatókat hívtak és hívnak meg,
akik reflektálnak a Stúdió K örökségére.
A beszélgetéseket Sándor L. István színháztörténész, Darida Veronika esztéta,
valamint Fodor Tamás vezeti. A kortárs
rendezők finoman szólva sem szokványos előadásai mellett az évadban olyan
programok is indultak, mint az ökológiai válság mértékét és az enyhítés lehe-

DÍJ AZ ALAPÍTÓNAK
Fodor Tamás kapta idén a kerület József Attila-díját. A színész, rendező, szinkronszínész, a Stúdió K alapítója a József Attila emlékhelyen vette át a díjat. „Minél nagyobb
a baj, annál nagyobb szükség van a kultúrára, a művészetre és ezért a művészekre is.
Amikor az ész megáll, akkor egyedül ők nyújthatnak magyarázatot. Amikor a testnek
nincs hova menekülnie, akkor a léleknek még mindig segíthet a szeretet és a művészet. Megtiszteltetés számunkra, hogy Fodor Tamás ötven éve gazdagítja a kerület
kulturális életét a kerület és a főváros egyik legizgalmasabb színházával” – mondta
Baranyi Krisztina polgármester a díjátadón.
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tőségeit a színház módszereivel számba
vevő estek. Ezeken kortárs prózai és lírai
művekből kiindulva, neves szakértők
segítségével olyan témákat járnak körül,
mint az ember és a természet viszonya,
a zöld átmenet, a munka jövője, az energiapolitika vagy a klímaaktivisták tevékenysége. A cél a józan számvetés és a
cselekvésre ösztönzés.
Május elején a jubileumi sorozatban
a női nézőpont is szóba kerül egy beszélgetés keretében a társulat színésznőivel. Arról a kalandos vállalkozásról is
szó lesz, hogy egy civiltársadalom-ellenes korszakban miképp próbál továbbra
is társadalmilag elkötelezett, progres�szív színházat teremteni egy létében is
fenyegetett független társulat.
A történet folytatódik nyárig, aztán,
reméljük, még ötven évig legalább.
A Stúdió K él és élni fog, mert nem
mond le arról, hogy érvényes legyen.
Ünnepelhetünk velük akár csak úgy,
hogy elmegyünk és megnézzük az aktuális előadásaikat, Hegymegi Máté futópados Heilbronni Katicáját például.
Artner Sisso
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GÁBOR GYÖRGY KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA A PINCESZÍNHÁZBAN

LÁTLELET
Gábor György filozófus–vallástörténész közéleti
helyzetelemző Facebook-bejegyzéseiből négy évvel
ezelőtt már napvilágot látott egy kötet, a Nem félsz
book, mostanra pedig beérett az újabb gyűjtemény:
Az elefánt nem felejt – Nem félsz book 2.0 az Ab Ovo
Kiadónál jelent meg, Vörös Kata szerkesztésében.

Miért kell egyáltalán ez a könyv? Hiszen
úgyis ott van minden a Facebookon,
bármikor elérhető.
Igen, de. A „bármikor elérhető” nagy
optimizmusra vall, hiszen az is bármikor megtörténhet, hogy nem lesz elérhető valamely digitális tartalom vagy
akár egy egész közösségi oldal. Nem
rajtunk múlik. A több évvel ezelőtt született bejegyzéseket sem fogja senki előkeresni. S így, kötetbe szerkesztve többé
nincs lehetőség módosítani, törölni sem
őket. A könyv öröknek látszik – az idő
azt igazolta, hogy nem leváltható, nincs
vége a digitális korszakkal, ahogy a moziknak sem lett végük.
Az elefánt nem felejt szövegeiben az
irodalmi minőség az, ami elemeli a
problémák elemzését és a masszív kormánykritikát a mindennapoktól – épp,
ahogy Ady publicisztikái sem könyvnek születtek. Az elsődleges közzétételi
terep választása sem annyira választás,
mint inkább kényszer. Ahogy maga a

a jövő történetkutatói
jó eséllyel Gábort
fogják majd
idézni, nem
a trollkommenteket
szerző írja: a „Facebookon azokat a publicisztikáimat írom, amelyeket megírnék máshová, ha lenne még »máshová«.
De nincs: mindet beszántották, ellopták,
felnégyelték, kizsigerelték.”
A kötet szubjektív naplónak is felfogható, ugyanakkor jóval több ennél. Történelmi napló is, amely húsz-harminc
év elteltével történészek forrása is lehet,
mert Gábor – sokszor több ezer reakciót kiváltó – bejegyzései megmutatják,
milyen az az egyre inkább totalitáriussá
kövülő rendszer, amelyben élünk.
„Sokszor kérdezik tőlem, hogy voltaképpen mi is az, amire a Facebookot

A Pinceszínház májusi programja
19. csütörtök

19:00 | ESTI KOHÁSZ – Negyedik öntés: Az Elnök és az Elnöknő
Féknyúzszínház, a Pinceszínház és a ferencvárosi 9 magazin
közéleti estje

23. hétfő

15:00 és 19.00 | SEM – Stuart.Erzsébet.Mária
(a szegedi Pinceszínház előadása)

24. kedd

19:00 | Levelek Adytól – Jordán Tamás önálló estje

25. szerda

19:00 | Benkó Dixieland Band – Dixie klub

26. csütörtök

10:00 | Micimackó – a Hadart Színház előadása óvodásoknak
19:00 | Kosztolányi-est (prózai írások, megzenésített versek)
A Keleti István Művészeti Iskola (KIMI) vendégelőadása

29. vasárnap

19:00 | Maggi és Lillemor – Mamu alatt izzik a parázs
(audionarrált előadás)

31. kedd

19:00 | Úr-kurzus (Ágens Társulat)

használom: politikai magánnaplót írnék? A szándékom, ha egyáltalán lenne
valami nagyon kimódolt, semmiképpen
sem ez. A naplóíró elsősorban önmagára kíváncsi, saját racionális vagy emocionális reakcióira: mit tettem és miért,
vagy mit nem tettem, s miért nem? Mit
mértem föl helyesen és mit nem? Mi
volt még a magam számára is kiszámítható, és mi volt, ami engem is meglepett
– legfőképp önmagamban? Szent Ágoston Vallomásai óta írjuk az önreflexióinkat, halálos komolysággal és iróniával,
mélységesen azonosulva önmagunkkal,
vagy distanciát tartva. […] Szóval nem
magánnaplót írok, hanem a közélet történéseit veszem számba. Nem mindet,
kizárólag azokat, amelyek valamiért
felkeltették az érdeklődésemet. Elfogult
közéleti napló? Természetesen, hisz ki
lenne az, aki az isteni objektivitás látószögéből lenne képes írni a megtörténtekről? Én mindössze értelmezni próbálom a sokszor értelmezhetetlent.”
A jövő történetkutatói jó eséllyel
Gábort fogják majd idézni, nem a trollkommenteket.
„Az is jó a könyvben, hogy sokkal
nehezebb hozzá kommentárt írni” – jegyezte meg Dési János a könyvbemutatón, miután a szerző jelezte, hogy az
utóbbi időben egyre többször kap életveszélyes fenyegetéseket.
Persze, hogy ezek mennyire fotelhuszárkodások, azt nagyjából mindenki
átlátja, aki egyszer is belefolyt egy húzósabb politikai beszélgetésbe a közösségi oldalon; és ha a szellemi muníciók
kiegyenlítetlen eloszlása az alulmaradók agressziójához vezet, talán addig jó,
amíg a virtuális térbe szorulunk.
Melinda Rose
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GASZTRO

CAVOLO AL RIONE FRANCESCO
Már gyermek- és kamaszkorom gasztronómiai divatok között telt. Ott volt
például a nyolcvanas évek közepén a
tejturmix- és a melegszendvics-őrület.
A lakótelepi ABC előterében kicsi büfé
nyílt, és mi reggelente, iskola előtt két
pofára zabáltuk a sonkás-gombás melegszenyót, hozzá szörpös tejet ittunk.
Később jött a hamburger. Tiszta Amerika! Bucizsömle, csalamádé, kecsöp, csibefasírt. Aztán, emlékszem, a rendszerváltás utáni években magára valamit is
adó háziasszony még a gesztenyepürébe
is szórt némi oregánót, e nélkül akkoriban igényes koszt nem készülhetett,
talán európaiságunkat, görög szellemi
bölcsőnkhöz való újraéledt ragaszkodásunkat kívántuk ezzel kifejezni a konyhában.
Divatok azóta is jönnek-mennek,
egyik a másik után, pár éve például
megérkezett Budapestre a nápolyi pizza mániája. Ma már pizzát csak a gasztroproli eszik, kifinomult kulináris létező
kizárólag nápolyi pizzát fogyaszt. Míg
a ferencvárosi kelkáposzta főzeléknek
nincsenek rögzített szabályai – ahány
ház, annyi szokás –, addig a nápolyi pizza egy rendkívül szigorúan szabályozott műfaj. Az 1984-ben alakult Valódi
Nápolyi Pizza Szövetsége (Associazione
Vera Pizza Napoletana) többek között
előírja, hogy a valódi nápolyi pizza átmérője maximum 35 cm lehet; a tészta
összetevői csakis víz, só, élesztő és liszt
lehetnek; a tésztát kézzel kell nyújtani,
a vastagsága középen nem lehet több,
mint 0,25 cm; csakis fatüzelésű kemencében szabad sütni 430–480 fokon 1–1,5
percig. Satöbbi, satöbbi. Fokozhatnánk

még a dolgot az ajánlásokkal, kitérhetnénk a nápolyi lágy vízre, a Vezúv melletti vulkanikus síkságon termett lédús
paradicsomra, a campaniai bivaly tejéből készült mozzarellára, de nem fokozzuk, hiszen már most is látja a kedves
olvasó, hogy a nápolyi pizza nem tréfadolog, ehhez képest a KRESZ bohókás
gumiszabályok laza szövedéke.

talán európaiságunkat,
görög szellemi
bölcsőnkhöz
való újraéledt
ragaszkodásunkat
kívántuk kifejezni
a konyhában
Nápolyban csak olyan pizzeriába
érdemes betérni, ahol az ajtón látjuk a
pizzaszövetség matricáját, ez garancia
arra, hogy nem fogunk csalódni. Amikor pár éve meglátogattam Nápoly leghíresebb pizzeriáját, a L’Antica Pizzeria
da Michelét (Via Cesare Sersale), akkor
rá kellett döbbenem, hogy a nápolyiak szerint csupán kétféle igazi pizza
van: az olasz nemzeti trikolór színeiben
(paradicsompiros, mozzarellafehér és
bazsalikomzöld) tündöklő margherita,
amit 1889. június 11-én talált fel Raffaele
Esposito pizzasütő mester I. Umberto
király felesége, Margherita királyné tiszteletére, valamint az alla marinara (paradicsom, fokhagyma, oregánó, extra
szűz olívaolaj), melynek neve arra utal,
hogy a kikötő legnépszerűbb étele volt

Fotó: Stépán Virág
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egykoron. Egyes források az őspizzák
közé sorolják még azt is, amit a nápolyiak nápolyinak hívnak (szardellafilé,
fekete olajbogyó), de a da Michelében
csak margherita és marinara van, semmi egyéb. A bejáratnál mindig hosszú
sorok kígyóznak, a pincérek számot
adnak a várakozóknak. Szóban osztják
a sorszámot, olaszul, tehát, ha azt kiáltják, cinquecento, és te nem figyeltél
annak idején a rajzórán, fogalmad sincs,
hányan állnak még előtted. (Állítólag
egyedül Julia Roberts mehet be sorszám
és sorban állás nélkül.) A fatüzelésű kemencékbe éppen csak beletolják a tésztát, és már húzzák is ki, a belső tér nagyjából annyira díszes, mint egy magyar
általános iskola menzája.
Az AVPN honlapja szerint Magyarországon két partnerük van, mindkét
pizzeria budapesti, az egyik a pesti Rákóczi úton, a másik a budai Margit (Margherita) körúton.
Ezek járnak a fejemben, amikor elindulok a ferencvárosi Salve nápolyi
pizzeriába, a Thaly Kálmán utca 50.-be.
A nap süt, a környék tele fiatallal (a sarkon a Leövey Klára Gimnázium, szemben a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem), kiülök a kellemes teraszra.
Rendelek egy Peronit, és megkérdezem a végtelenül kedves pincér kisas�szonyt, hogy akkor itt tényleg nápolyi
pizzát mérnek-e a nagyérdeműnek.
Igen, mondja, a hír igaz. Fatüzelésű kemence meg minden? – kérdezem csillogó szemmel. Nem, elektromos a sütő,
mondja a hölgy, de ez az egyetlen elektromos kemence, amit a nápolyi pizzaszövetség elfogad. Nekem nincs is több
kérdésem. Rendelek egyet a ház pizzájából, a Pizza Salvéból, melyen bresaola
(alapvetően Lombardiában készített,
sózott, szárított marhasonka), bivalymozzarella, koktélparadicsom és bazsalikomlevél van. A pizza szép. A sonka ízletes. A tészta kívül vastag, belül vékony.
Ugyan középen sokkal inkább hasonlít
a palacsintára, mint a pizzára, de azért
finom. Csak talán túl puha. Nincs meg
az a kényes harmónia a puhaság és a
roppanás között, mint az igazi nápolyi
pizzáknál. De, kedves kilencedik kerületi barátaim, ne essenek kétségbe, azt
hallom, hogy állítólag Nápolyban sem
készítik tökéletesen a ferencvárosi kelkáposzta főzeléket.
Cserna-Szabó András
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ÉVFORDULÓ

HÚSZ ÉVE HALT MEG SIMON TIBOR

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül
soha! Van úgy, hogy az embernek rossz
napja van, és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák
rajtad az emberek, hogy megszakadsz a
klubért, a szurkolókért, és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Ezek azok a bizonyos mondatok,
amelyeket hamar megismer és megtanul mindenki, aki a Fradi szurkolója.
A klub elmúlt több mint százhúsz éve
alatt sokan, sokféleképpen megfogalmazták, mit is jelent ebben az egyesületben sportolni, de ilyen lényegre törően,
ilyen erővel senki más. Manapság a fradizmus, a Fradi-szív megtestesítőjeként
gondolnak rá a drukkerek.
De ki is volt Simon Tibor, a Ferencváros legendás 2-ese?
1965. szeptember 1-jén született,
és budai gyerekként a Pénzügyőrben
kezdett futballozni, majd a KSI-ben
nevelkedett. 1985 nyarán került a Fradiba, amelynek színeiben összesen 338
alkalommal lépett pályára. A kemény,
határozott védő a kilencvenes években
három-három alkalommal nyert bajnoki címet, Magyar Kupát és Szuperkupát
a zöld-fehérekkel, és tagja volt az 1995
őszén a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott együttesnek is. Elveszett labdát nem ismerő hozzáállásával, az FTC
iránti lelkesedésével kétszer érdemelte
ki a Fradi-szív Aranymedált, és kétszer
kapta meg a Fradi Futballkedvencek Kupáját. 1995-ben a Ferencváros örökös
bajnokának választották, a klub alapításának 100. évében, 1999-ben megkapta
a Centenáriumi Aranydiplomát. 1989 és
1995 között tizenhatszor játszott a magyar válogatottban.
Simon Tibor játékos-edzőként a
BVSC-nél és a REAC-nál dolgozott,
majd 2001 decemberében vette át az
akkor NB I-es Matáv FC Sopron vezetőedzői posztját. A tavaszi idényben kilenc
bajnoki mérkőzésen irányította a csapatot, utoljára 2002. április 20-án, Kispes-

Fotó: Tóth Gyula (MTI)

Április 23-án volt húsz esztendeje, hogy belehalt sérüléseibe a két
nappal korábban brutálisan bántalmazott Simon Tibor, a Ferencváros
egykori válogatott labdarúgója. Emlékét azóta is ápolják a szurkolók
és a klub, és gyakran emlegetik örök érvényű szavait.

a Ferencváros
visszavonultatta a 2-es
számú mezt, ilyenben
többé senki nem
játszott a csapatban
ten. A meccs után Budapesten maradt,
éjszaka pedig egy budai bárban részt
vett egy születésnapi összejövetelen.
Hajnalban egy vita során a biztonsági
személyzet – egyikük egy szabadnapos
készenléti rendőr – megtámadta, és bár
kimenekült az utcára, ott kegyetlenül
megverték, életveszélyes koponya- és
agysérüléseket okozva neki. Kórházba
szállították, több műtétet is elvégeztek
rajta, de 23-án este meghalt.
A Ferencváros visszavonultatta a
2-es számú mezt, ilyenben többé senki
nem játszott a csapatban. Emlékmérkőzést rendezett a tiszteletére, és elnevezte
róla a stadionban a 2-es szektort. Néhány fradista labdarúgó megalapította
a Simon Tibor-díjat. Halálának tizedik

évfordulójára a klub emlékfilmet készített A legendás kettes címmel.
A cikk elején idézett mondatokat a
szurkolók sokszor emlegetik, különösen
azóta, hogy egyre több olyan játékos szerepel a csapatban, akiknek a Ferencváros
csupán egy magyar egyesület, mondván, úgy kellene mindenkinek hozzáállnia a klubhoz, mint egykor Simon Tibor
tette. Őt a megalkuvás nélküli győzni
akarás jellemezte, nem ismert lehetetlent, joggal vált példaképpé a fradisták
számára. A szurkolók egyik jelmondata,
a „Küzdeni mindig, feladni soha!” is őrzi
az emlékét. Bár nem sokáig lehetett a
soproniak trénere, a FC Sopron örökös
tiszteletbeli vezetőedzőnek nevezte ki.
Két neves sportújságíró Kivégzés címmel
könyvet írt a legendás futballista életéről
és haláláról.
Ha húsz éve nem oltják ki Simon
Tibor életét, és ma is valamelyik csapat
kispadján láthatnánk hétről hétre, akkor
ugyanígy legendaként tisztelnék azok,
akik szeretik a Fradit és azt a mentalitást, amit ő képviselt.
Margay Sándor
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BAJNOKI CÍM A FRADINAK

33!
Megszerezte a zsinórban negyedik, összesen
harmincharmadik magyar bajnoki címét a Fradi.
Következik a Magyar Kupa döntője májusban,
amivel a csapat mindent megnyerhet itthon.
Valljuk meg: az lett volna a csoda, ha nem
jön össze a bajnoki cím az évad közbeni
edzőváltás ellenére, ahogy meglepetés
lenne az is, ha a Magyar Kupa nem a Fradié lenne – a döntőbe jutásért mi a harmatgyenge másodosztályú Győrt vertük
ki, az Újpestet pedig a Paks, így velük
mérkőzünk majd.
Április 24-én a csapat az Újpest ellen játszotta a bajnoki döntőt a Groupama Arénában: a csillagok szerencsés
együttállása, a sok milliárd forint, a többi
NER-csapathoz képest komoly szakmai
háttér, a jó pénzért vásárolt idegenlégiósok sora és a többi csapat eredményeinek – bénázásának – köszönhetően minden összejött, ami az eufóriához kellett.
Megvalósult az álomforgatókönyv.
A készülődés nagy volt: sokan már
hónapokkal ezelőtt csak ezt a mérkőzést várták; hetekkel ezelőtt egyre valószínűbbé vált a lilák ellen megnyerhető
bajnoki cím; aztán napokkal a derbi előtt
elfogytak az eladásra kínált belépők, telt
ház várta a csapatokat.
A mindent eldöntő meccs izgalmasan alakult. Egy gyors újpesti gól sokkolta a nézőket, de Tokmac és Vécsei góljával még az első félidőben fordítottunk.
A második félidő szabályos gólt nem, de
egy derbihez méltó focit és hangulatot
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Magyarországon
minden zavaró tényező
és állami sportpolitika
ellenére néha
rendeznek labdarúgómérkőzéshez
hasonlókat
hozott. Meg egy magyarosan megvideózott és elvett újpesti gólt. Szép lett
volna, ha a gólt megadják, és elrontják a
húszezres szurkolótábor örömét. Azért a
lilák fogják még ezt emlegetni, de őszintén: kit érdekel?
Aki nem volt még tétderbin sem itthon, sem külföldön, az úgysem hiszi el,
hogy Magyarországon minden zavaró
tényező és állami sportpolitika ellenére
néha rendeznek labdarúgó-mérkőzéshez hasonlókat. Pedig ritkán, de szoktak.
A hangulat remek volt, bár a győzelem
után elmaradt az ekkora rangadókon
egyáltalán nem ritka pályára rohanás, és
ehhez csak a vezérszurkoló határozott
tiltására volt szükség. Megfelelően kontrollált eksztázis! A nemzetközi szurkolói
szubkultúrával foglalkozó szakemberek

bizonyára példaként tekintenek hazánkra, mert ez – hogy nincs pályára rohanós
bajnokicím-ünneplés – még az olyan
közismert jólétben élő országokban,
mint Svájc vagy Svédország, sem magától értetődő.
Nehéz figyelmen kívül hagyni és
megszokni, hogy a NER homokozója
lett a magyar foci (is), és hogy a B-közép fontos emberei nemcsak a mérkőzéseken vezényelnek, de az állampárt
rendezvényein is tiszteletüket teszik,
akár békemenetről, akár fideszes eredményváróról van szó. Ott csápolnak a
srácok a megfelelő helyeken. Igazodik
mindenki, és ha valaki esetleg nem úgy
ugrál, ahogy a kápó mondja, majd kap
két pofont, most már azt is lehet. A szeku védelmében. Oszt jónapot. Pénz beszél, kutya ugat, karaván halad. Ki tudja?
Pár év múlva már nem is emlékszünk
az éveken át folyó csúnya viszályokra, vénaszkennerre, politikusmentes
Ferencvárost követelőkre és a többire.
Arra sem, hogy a pártállam kirakatcsapata lett a Fradi. Mehet majd mindenki
együtt, boldogan megkoszorúzni Kubatov Gábor szobrát. Nem kell hozzá más,
csak még néhány bajnoki cím, ahhoz
pár tízmilliárd forint, meg egy nagy szatyor idegenlégiós.
Apropó, légiósok: a keret több kulcsjátékosának lejár a szerződése, ingyen
távozhat (Tokmac, Blažič például), van
haszontalan idegenlégiós az NB III-ba
kölcsönadva, és van olyan is, aki, bár
többre hivatott, a kezdő közelébe nem
kerül, ilyen a szlovák válogatott Mak.
A csapat jelentős része várhatóan kicserélődik. Nagy kérdés, hogy a nyári
BL-selejtezőknek milyen kerettel vág
neki a klub, és így milyen esélyekkel.
„Bakócz Tamás”

TÉVÉ HELYETT

Fotó: Illyés Tibor (MTI)

FERENCVÁROSI DIÁKSAKK
RÉGEN ÉS MA
A múlt századi magyar szocializmusban
a mi kerületünk iskoláiban is nagyon hamar elindult a szervezett sakkélet.
Az első budapesti érmes eredményünket 1951-ben a Lónyay utcai általános iskola csapata érte el, ezüstérmet
szerezve. A Mester u. 19. szám alatti iskola ezt is túlszárnyalta: 1959-ben Budapest
bajnoka lett.
Székely Péter a Szamuely Tiborról elnevezett általános iskolában (ma
Szent-Györgyi Albert) kezdett el sakkozni a hatvanas években, majd a Telepy utcai iskolának szerzett sakksikereket. Felnőttként magyar nagymester lett. Sajnos
tizenkilenc évvel ezelőtt, negyvennyolc
éves korában elhunyt.
Dr. Kas Rita felnőtt női olimpiai
ezüstérmesünk karrierjének kezdete is
a Ferencvároshoz köthető. Az egykori
Hámán Kató, ma Kőrösi Csoma Sándor

a szervezett sakkélet
napjainkban csak
pislákol a kerületben
iskolát képviselve indult az 1967–68-as
diákversenyeken.
Mindezt – többek között – Baumann
Péter, kerületünk nyugdíjas pedagógusának gyűjteményes munkája révén tudom. A tanár úr a sakkjáték szerelmese,
aki számos kerületi iskolában sakkszakkört is indított.
Sajnos a szervezett sakkélet napjainkban csak pislákol a kerületben. Az
utolsó jelentős esemény, hogy 2014-ben
a Kosztolányi Dezső iskola bekapcsolódott Polgár Judit nagymester Sakkpalota
programjába.
A 9 magazin áprilisi számában már
keseregtem, amiért nem találtam nyo-

mát annak, hogy kerületünkben idén
lenne diákverseny. Mivel nemcsak krónikása vagyok a sakknak, hanem van diák
tanítványom is, tudom: a tanév budapesti diákversenyei áprilisban befejeződtek.
Így kerületünk felmenő jellegű versenyt
már nem rendezhet. Azért reménykedem, hogy vannak, lesznek olyan lelkes
pedagógusaink, akik vállalják a sakk iskolai népszerűsítését.
Végezetül egy jó hír. Kitartó kereséssel kiderítettem, hogy a budapesti értékszámos diákolimpiára a Ferencvárosból
is érkezett több nevezés. A versenyen
pedig a 2010–11-ben születettek között
Kása Barnabás a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium képviseletében a tizenhét fős mezőnyben hét
mérkőzésből szerzett három pontjával a
tizenegyedik helyen végzett. Fiatal sakkozónktól ez tisztes eredmény.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király g7, vezér h3,
bástya d4, huszár f5
Sötét: király e5, futó f1 és h2,
huszár h1, gyalogok e6 és e7
Feladat: világos indul, és a
második lépésben mattot ad
Jó szórakozást!
Áprilisi feladatunk
megoldása: 1. Fa2

Előző számunk megfejtése: ÖSSZETÖRT SZÍVEM
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Informál címmel szabadtéri fogadóórákat tart Baranyi Krisztina polgármester
Döme Zsuzsanna, Suzi és Reiner Roland
alpolgármesterekkel ferencvárosi közterületeken. Az első alkalom 2022. május 2., 17 óra a József Attila-lakótelepen,
a Csigaparkban. További helyszínek és
időpontok: május 16.: Haller parki jatszótér, május 30: MÁV-Aszódi lakótelep,
június 13.: Ferenc tér.
A „Budapest 150” ünnepi év jegyében
drámapályázatot hirdet Budapest Főváros Önkormányzata szakmai együttműködésben a Színházi Dramaturgok
Céhével új kortárs magyar művek megírására. Az évfordulós drámapályázat
célja, hogy olyan egyéni, eredeti, magyar
nyelvű művek szülessenek, amelyek Budapestről szólnak, akár mint helyszínről, akár mint kulturális, történeti vagy
identitásbeli kötődések és hagyományok
hordozójáról. Pályázni 2022. június 1-ig
lehet. Bővebben: http://www.bmknet.hu
Megújult a Dandár utcai játszótér. Többek közt kerti szegéllyel és száz négyzetméternyi gumi ütéscsillapító felülettel
bővült, valamint egy új játszóvárat is birtokba vehetnek a gyerekek.

Mijavaki-erdőt ültetett a Ferencvárosi Önkormányzat a Petőfi híd lábánál.
A minierdő fáit nagyon közel lehet egymáshoz ültetni, így kis területen nagy

rűen használható útvonalakon lehessen
közlekedni. Részletek: https://bkk.hu/
fejlesztesek/tarsadalmi-egyeztetes
Nárcisz-futást rendezett a Ferencvárosban is a Magyar Hospice Alapítvány
a kerületi gyerekeknek. Minden év
áprilisában, a sárga nárciszok virágzásakor futással ünneplik a telet legyőző
tavasz első hírnökeit, a reményt hozó,
életet szimbolizáló virágok meg jelenését. Az alapítvány, amely abban kíván
segíteni, hogy a gyerekekből szolidáris,
segítőkész felnőttek váljanak, meg szeretné mutatni a gyerekeknek és a velük
foglalkozó felnőtteknek: már ebben a

zöldfelület jön létre. Az új városi erdő a
Ferencváros, az Unicum, a 10 millió Fa és
a Főkert közös munkájával valósult meg.
Az önkormányzat várja a következő minierdőhöz a segítő jelentkezőket.
Társadalmi egyeztetés zajlik Budapest
kerékpárforgalmi főhálózatáról. A terv
meghatározza, hol, mikor és milyen
úthálózati fejlesztéseket kell elvégezni
annak érdekében, hogy kerékpárral is
bárhonnan bárhova közvetlenül, folyamatosan, biztonságos, vonzó és egysze-

korban is meg lehet érteni, hogy minden ember más, és ebbe a betegség is
beletartozhat.

APRÓHIRDETÉS
Kert-, telekrendezés! Térkövezés, kertépítés, favágás, bozótírtás, gyepesítés, kerítésépítés. Reális áron, ingyenes árajánlat. Tel.: 06-20-259-6319 www.telekrendezes.hu
„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.,

2022. MÁJUS

Ráday u. 63. Nyitva: h‒p 10–18, szombat:
10–13 óra. Telefon: (36-1)794-57-67. www.
facebook.com/aranylaz.otvosekszererme;
Weboldal: www.radayekszer.hu
Lakossági összeírói álláslehetőség a 9. kerületben. További információk és feltételek: 06-30-631-5025
Magas áron vásárolunk mindennemű
régiséget! Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, könyveket, érmeket, órákat,

bundákat, komplett hagyatékokat, díjtalan
kiszállással. Jakab Dorina, 06-20-365-1042
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Ismerős lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600-600
12 éves múlttal, megbízható közös képviselet korrekt áron társasházkezelést vállal
Budapesten. Tel.: 06-20-522-5454, prominens.tarsashaz@gmail.com
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