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A SZERK. HŰLT HELYE

Fotó: Déri Miklós

Kedves Olvasók! A 9 magazinnak ez az oldala, ahol két éve minden hónapban
a főszerkesztő publicisztikáit olvashatták, ezúttal üresen maradt. A lapszámot
még Vágvölgyi B. András főszerkesztésével állítottuk össze, ám, amint arról a
sajtóból értesülhettek, lapzártánk közben, május 27-én a kiadócég ügyvezetője, Hagymási Zoltán azonnali hatállyal felbontotta a főszerkesztő munkaszerződését.
Vágvölgyi nevetséges indokkal végrehajtott eltávolítását elfogadhatatlannak tartjuk, a független lap ellehetetlenítésének. Ha ez nem változik, el kell
köszönnünk az olvasóktól, ez az utolsó olyan szám, amit mi készítettünk.
Van azonban még egy esély: a tulajdonosi jogokat gyakorló ferencvárosi képviselő-testület legközelebb június 22-én, reggel 9 órakor ül össze, és
dönthet ebben a kérdésben is. Ha megteremti a lehetőségét az eredeti állapot helyreállításának, örömmel folytatjuk. Ha nem, csak annyit mondhatunk,
amennyit a Titanic zenekarának elsőhegedűse a hajó elsüllyedésekor: Hölgyeim és uraim, megtiszteltetés volt önöknek játszani.
A 9 szerkesztősége

Balról jobbra, a hátsó sorban Vágvölgyi B. András mellett: Ungár Péter, Novák Zsófia,
Sándor Erzsi, Artner Szilvia Sisso, Neményi Zsolt, Harangozó István;
folytatva az asztal körül: Kácsor Zsolt, Láng Judit, Kiss Soma, Száraz Sándor, Kovács
Kristóf, Nagy Ildikó Emese;
elöl a bal oldalon: „Bakócz Tamás”;
elöl a jobb oldalon: Stépán Virág; mellette jobbra: Gáspár-Singer Anna;
valamint, akik nem láthatók a képen: Bojár Iván András, Cserna-Szabó András,
Déri Miklós, Juhász Tamás, Kertész György, Margay Sándor, Rózsa Melinda Rose,
Tardos János, Teszár Dávid és Tompa Imre
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TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN

SZENTGYÖRGY NAPOK
A VINKLIBEN
Decemberben kezdtük el testvérvárosi riportsorozatunkat Magyarkanizsán, Szerbiában.
Rögtön folytatni is szerettük volna, de Sepsiszentgyörgyről (Sfântu Gheorghe) és
Beregszászról (Beregovo) is lepattintás lett az osztályrészünk, utóbbi helyen érthetően,
hiszen a putyini-neosztálinista agresszió okán háború tört ki az országukban. Most viszont,
április utolsó és május első hétvégéjén, a város ünnepi fesztiválján önkormányzati delegáció
igyekezett tisztázni az elhűvösült helyzetet Sepsiszentgyörgyön, ahol korábban kerek perec
megmondták: a magyarországi országgyűlési választás lezárulta előtt
színünket se akarják látni.

Földrajzi viszonyok mániákusaként Sep
siszentgyörgyön szemlélődve az a jó,
persze, ha magaslati ponthoz jut az ember, hogy eltűnődhet: mi a szebb?, a Keleti- vagy a Déli-Kárpátok? Előbbi lankásabb, utóbbi svájcicsokireklám-szerűbb,
hósipkás csúcsok közt szelíd lankák a
csücsökben, a medence vinklijében, a
számomra egyik legvonzóbb romániai nagyváros, Brassó (Brașov, Kron
stadt) közelségében. Az Átlátszó (lapunk
partnere) erdélyi mutációja (atlatszo.ro)
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nemhiába választotta tételmondatának
a „gebasz a Tündérkertben” logline-t,
hiszen Erdély Tündérkert, ez nem vitás,
és az „anyaország”, valamint a tündérkerti két és fél magyar többségű székelyföldi megye kapcsolatára simán alkalmazható az ideillően szász–magyar
melléknévi igenév, a vergebaszt. Antal
Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester „baráti” találkozót
tartott, de a találkozás résztvevőjeként

mondhatom, hogy nem „elvtársias légkörű” tárgyalást folytattak, hanem tüzet oltottak. Antal polgármester, aki
nagypolitikai tényező is Romániában
– tanult Budapesten, akkor kerületünkben, a Ráday utcai kollégiumban lakott
– mint a román önkormányzati szövetség elnöke, a magyarországi kormánypárti kapcsolatok fontosságát s főleg
jövedelmezőségét emelte ki. Baranyi
polgármester asszony – kicsi irigységgel
a hangjában – gratulált, pedig az általa

Fotók: Vávölgyi B. András
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képviselt országdarab lakói, a ferencvárosiak az áfán kívül is jelentős befizetői
a magyarországi költségvetésnek, ami
a sepsiszentgyörgyieknek csak kis részéről mondható el, ha egyáltalán. Az
Erdélyben talált megsemmisített levélszavazatok témája is hamar lekerül a
napirendről, de Antal polgármester elfogadja azt a kitételünket, hogy a Nyugaton élő magyar állampolgároknak
sem lehet kevesebb joguk a választáson,
mint a határon túliaknak. Azaz kellene tudni szavazniuk levélben nekik is.
De megtört a jég, helyreállni látszik a
testvérvárosi viszony, elsősorban ifjúsági és kulturális témákban, valamint a
neosztálinista háború miatt menekülni
kényszerülő kárpátaljai magyarok se-

lazasággal viszonyultak hozzá –, Horvátország, Szlovénia és Ausztria vonatkozásában a kettős állampolgárság kérdése fel sem merült.)

dába, hogy fanyalogva egy pohár sörrel
koccintson az eredményes harcra.

Fesztivál

Háromszék (Sepsi-, Kézdi- és Orbai
szék) – ma nem így hívódik, hanem
Kovászna (Covasna) megyének – nagy
jelentőségű a magyar történelemben.
A háromszéki Dálnokon született az ismert 16. századi zsoldos- és parasztvezér, Dózsa György, itt mondta ki Gábor
Áron híres mondatát („Lészen ágyú!”)
1849-ben, idevalósi volt az 1945 utáni
magyar történet két fontos vezetője,
dálnoki Miklós Béla tábornok, az első
miniszterelnök a rövid demokráciában,
és dálnoki Veres Lajos tábornok, az első
koncepciós eljárás (a „Magyar Közösség”
ügye, 1948) egyik főalakja. Groza Péter
román miniszterelnök idején Háromszék részvételével alakult meg a Román Népköztársaság Magyar Autonóm
Tartománya – később, 1968-ig: Maros-Magyar Autonóm Tartomány – és
a Rákosi-rendszertől teljesen különálló
autochton kommunizmusa, mint arról
a történelem iránt érdeklődők Stefano
Bottoni remek könyvéből (Sztálin a székelyeknél) is értesülhet.
Csernáton fontos és nagy falu Háromszéken, az itteni Haszmann-kúria
skanzenjében régi tervem vált valóra,
amennyiben megtekinthettem egy kicsit sem kicsi traktorgyűjteményt is.
Ide történt a kirándulás, a testvérvárosok vezetői és entourage-uk (kíséretük)
ismerkedhetett a régi népi élet tárgyi
világával, volt kokojzapálinka is meg
szilva; de nem a kikönnyített román
cujka (ţuica), hanem az a mellbetaszítós,
rendes-igazi-tiltott székely szilvapálinka. A táj szépségeit most nem ecsetelem,
mert személyesen untatnak a hosszas
leírások, és úgyis tudja mindenki, aki
már legalább egy képeslapot kapott a
Tündérkertből. Medvével ezúttal nem
volt találkozás.

A „Szentgyörgy Napok” fesztivál és kirakodóvásár, sül a flekken és a mititei
(mics), a kürtőskalács meg a miegyéb,
a szederjesre zabálás stádiumai követik egymást, felvonul a környék apraja-nagyja, van nagyszínpad és kisszínpadok, magyarországi és hazai együttesek váltják egymást. Nagy Feró, Blahalouisiana, a román Cargo – az Edda
koncertje vasárnap estére esett, amiről
sajnos lemaradtunk, pedig Pataky At-

gítésében. A beszédhelyzeti előremozdulást jelezte, hogy a búcsúbankettet
ferencvárosi (Zwack Unicum) és nem
székelyföldi (mondjuk: kokojzapálinka,
magyarul: áfonya~, románul: palinca de
cocoaşa) italneművel szentelte meg a két
polgi. A 2004. december 4-i népszavazás
sérelme nehezen múló sérelem, abcúg,
Gyurcsány!, persze, meg a „23 millió román” veszi majd el a magyarok munkáját (a kollektív emlékezet szerint Kovács
László MSZP-elnök) fénytörésében érthető, noha kár elfelejteni azt a négyfilléres tényvalóságot, hogy egy Patrubány
Miklós nevű politikai gengszter („Magyarok Világszövetsége”) kezdeményezte a népszavazást, közvélemény-kutatásokból sejthető volt, hogy érvénytelen
lesz, így a Fidex belpolitikai következmények nélkül, viszont a határontúliak
szimpátiáját megnyerve csatlakozhatott
rá a népszavazásos szélhámoskodásra. (Ezt 2010 után is csak két, Magyarországnál akkor rosszabb gazdasági/
politikai helyzetben lévő ország, Szerbia és Románia ismerte el, Szlovákia és
Ukrajna nem – noha utóbbiak az ismert

tilára gondolva már előkészítettem
az alufóliasisakomat az alkalomra. Jó
hakni jó pénzért az „anyaországiaknak”
(helyi szlengben: a „táposoknak”), cirkusz és vurstli a helyieknek és az odalátogatóknak. Több helyszín, például
egy elhagyott dohánygyár – imádom a
hetvenesévek-tipóval a gyárkapura írt
feliratot: Fabrica din Ţigarete, na ez az
igazi retró, nem A besúgó c. sori –, gyerekprogramok, kisszínpad, szimpatikus
arcok, Ursus sör. Érdemes itt emlékeztetni a tízes évek végének nagy sörháborújára: „rendes” csíki sör (Ciuc) versus
„tiltott” csíki sör, egy székely oligarcha
gyártmánykülönlegessége. A „rendest”
a Heineken gyártja, amely beperelte
a „tiltottat”, ám Magyarországon kormányszervek figyelmeztették a holland
sörgóliátot, hogy tradicionális logójában
„tiltott önkényuralmi jelkép” (ötágú piros csillag) van, ami kellő jogalap a magyar piacról történő kiebrudalásukra.
A holland sörgóliát visszavonta keresetét
a NER-konform székely oligarcha ellen.
Az amúgy borissza Lázár akkori kancelláriaminiszter el is látogatott Csíkszere-

Kovászna megye

Sportélet
A Sepsi OSK (Olt Sport Klub) stadionja
kordoku: a közepes méretű modernista
épületet metálsárga eloxált alumíniumra hajazó metálsárga eloxált alumínium
pszeudo-makovecziánus toronyrendszer
ékíti, és el kell mondanunk, hogy a tervező építész nem félt a széptől. Eredeti Makoveczcel is elég jól el van látva a város, a
református temetői templom az ő alkotása, a sztyeppei álközépkor apoteózisa.
Rövid mérkőzéslátogatásunk a megyesi
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Gaz Metannal folytatott bajnoki első
félidejére esett, VIP-páholyba mehettünk, ami akkor is világraszóló élmény,
ha nem a felcsúti Pancho Arénába szól.
Diószegi László stadiontulajjal lejattolunk – kolozsvári éveimben, egészen
addig, amíg rá nem szoktunk az Acasa
nevű román anarchista formáció tönkölybúzás, teljes kiőrlésű házikenyerére, addig a Diószegi-féle rozsost vettük,
mert jó; tradiţia şi calitate (hagyomány
és minőség), Diószegi úrnak ugyanis
egész Erdélyre kiterjedő pékfranchise-a van –, és beültünk meccset nézni.
Akik ismernek, tudják, nem vagyok egy
nagy meccses, négyévente egy hónapot
(vb) áldozok életemből a labdarúgásra, magyar focit pedig 1986. június 3-a
(Irapuato) óta elvből nem nézek; utoljára is Kolozsvárott voltam az ottani Vas
utas (CFR Cluj) és a fővárosi belügyes
csapat (Steaua Bucureşti) mérkőzésén.
Érkezésünkkor, a 15. perc környékén
már 1-0-ra vezetett az erőnyerő Sepsi, 11-esből egyenlítettek a szászföldi
gázmetánosok, a félidő vége előtt még
egy akciógólt elcsíphettünk az OSK-tól,
majd távoztunk. (3-1 lett a végeredmény, Ștefănescu, Eder González és
Tudorie volt eredményes az OSK-nál, a
Medias Gaz Metan részéről pedig Francisco Júnior.) A mérkőzés jó hangulatú,
a B-közép egy „Székely Légió” feliratú
piros-fehér, nagy méretű molinót lobogtatott, vagy ötvenen voltak, a stadion
ellentétes sarkában a megyesiek hatan
(„Commando Mediensis” transzparenssel), nagydobbal, énekszóval, molinóval.
A nézőtéri összecsapás veszélye a zérushoz tartott. Diószegi klubtulaj elmondja, hogy a helyi fociakadémiáé a stadion, szponzorok: a Gyermelyi Tészta,
Balla Géza (az Arad melletti Ménes-birtok szőlősgazdája, kadarkáját, feketeleánykáját a legelkényeztetettebb fővárosi

connoisseur-ök is csemcsegve hörpölgetik), a Romániában igen aktív OTP és
Mol a főtámogatók. Székelyföldi játékos momentán nincs, ami a román belés sportpolitika szempontjából azért jó,
mert győzelem esetén a meccs végén
nem énekelik el a székely himnuszt,
mint azt az elsősorban csíkszeredaiakra
támaszkodó román jégkorong-válogatott szokta. Az OSK azóta megnyerte a
román kupát. A makovecziánus aréna
mellett korszerű sportcsarnok is emelkedik szintén jelentős magyarországi
állami támogatásból, és elsősorban a
női csapat ér el komoly eredményeket
a román bajnokságban.

Cultural studies
A NER-kézben lévő sepsiszentgyörgyi
sport után a kultúra mezeje felé fordult
kandi érdeklődésem. Bocsárdi László,
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészeti igazgatója mondja, hogy
büszke a nagynevű román író-rendezőre, aki sűrűn dolgozik náluk. Radu Afrim Amikor telihold ragyog a turkáló fölött
c. darabját, amit saját maga rendezett,
sajnos nem láttam, pedig néhány korábbi munkáját ismerve és a simogató
cím okán szívesen néztem volna. Maria
Wojtyszko Sam, avagy felkészülés családi
életre c. színpadi művét pedig Bocsárdi
rendezte, korábbi dramaturgja
 – a 9
magazin e havi címlaplánya, Kali Ágnes
– azt mondta róla, szeret vele dolgozni,
szeret figyelni rá, nagyra tartja, hogy a
Tóték előadásában nem a dramatizált
szöveget, hanem a regényt vették alapul.
Látható hát, hogy a kultúra frontján kicsit más a felállás, mint a sportéletben, a
színház műsorán lévő, itt Porogi Dorka
rendezte nagy sikerű Pintér Béla-mű, a
Kaisers TV, Ungarn nem éppen aulikus
darab.

Kolozsvárott egy augusztus végi
Magyar Napok programjában láttam
két éve a sepsiszentgyörgyi sZempöl zenekart, tetszett, elemi erővel szakított
ki a komfortzónámból, pedig a fülem
az undergroundon edződött. Bocsárdi
Magorral, az együttes frontemberével (a
rendező Bocsárdi fiával) futottunk ös�sze rövid beszélgetésre a Szentgyörgy
Napok idején. A kürtőskalács fahéjillatának keveredése a távolban sülő micsek
égetthús-szagával övezte eszmecserénket. A sepsi Szimpla pont olyan, mint
az erzsébetvárosi, lakossági-hipszter
romkocsmakert, selejtezőtelep és szerelőcsarnok, csak itt nem Bakács Tibor
Settenkedő takarít. Vagy tíz éve a sepsi
Szimplában alakult a zenekar, hirtelen
kellett valamilyen program a nyitókoncertre, összeállt zenélni egy asztaltársaság, azóta is tolják, ha rendszertelenül
is. Balkán-teatro-trip-tropnak mondja
a zenekarvezető a zenéjüket, amit én
megelőzően elektro-brazilnak aposztrofáltam, annyian vannak a színpadon,
mint egy ukrán tengerészgyalogos felderítő szakasz, van közöttük a magyar
popkultúrában az Aranyélet c. sorozat
egyik maffiózóját megjelenítő, nehezen
felejthető színész (Fekete Zsolt), és a tagok cserélődtek ugyan, de a játékosság,
nem-verbális viccesség megmaradt.
Használják a sZempöl Offchestra elnevezést is, mert román fesztiválokon nem
tudták róluk, hogy ők most egy dj-e,
vagy egy hangszereken bizonytalankodó lepényevő csapat. „Eléggé instrumentális zenét játszunk, soha nem
jelentett problémát a külföldi koncertjeinken a szöveg nem értése. Ha van is
szöveg, általában mondóka vagy halandzsa, pont azért, mert nem akartunk
különösebb jelentést adni neki és nagy
dolgokról énekelni; inkább mint hangzás, ritmikai elem van jelen” – mondta a
zenekarvezető. „Kísérleti zene?” – teszik
fel valahol a kérdést művészetükkel kapcsolatban; én meg azt kérdem, hogy ki
is az a Béla, hiszen a YouTube-on a Bán
Jocóval készített klipek (Fekete ember;
Béla vagyok) óhatatlanul feltétetik velem
ezt a kérdést.
*
Egyébként Sepsiszentgyörgyön született a hajdan a román DNA (korrupciós
ügyészség), majd az unió korrupcióellenes Európai Ügyészsége mostani vezetője, Laura Codruţa-Kövesi, akitől majd
fél Magyarország várja, hogy találkozzon végre Orbán Viktorral s néhány pajtásával, és a találkozás műfaja kihallgatás legyen.
Vágvölgyi B. András
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KALI ÁGNES KÖLTŐ

„SEMMIT NEM SZERETNÉK ÚGY
CSINÁLNI, HOGY NE LEGYEN
SPECIÁLIS”
Sepsiszentgyörgyön született, Kolozsváron tanult és dolgozik dramaturgként, de néha
felbukkan Budapesten is. Első verseskötete 2018-ban jelent meg Ópia címmel, a FISZ
(Fiatal Írók Szövetsége) gondozásában – tehát költő. Szeret a dolgok végére járni. Szerinte
„varjúnak születtünk, a galambság csak utópia”. Tegnapig trófea című költeményével új
programot adott a posztmodern feminista lírának. Kali Ágnes nevére ma minden kortárs
irodalommal foglalkozó ember felkapja a fejét. Mi is igyekeztünk utánajárni
az erdélyi feminista punklegendának.

9: Valójában hol vagy most rezidens, és szerinted mi kell ahhoz, hogy az ember otthon érezze magát valahol?
Kali Ágnes: Kolozsváron vagyok otthon, a
Sétatér melletti lakásomban, ahol a perzsaszőnyegeim, a könyveim, a tarot-kártyáim és Jancsika, a macskám van. Szabadúszóként dolgozom, sokat utazom,
sokszor vagyok hónapokat más városokban, de nagyon fontos, hogy van egy
bázisom. Kolozsvár az origó pontom. Ez
sokat segít a tájékozódásban.
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9: Mi volt előbb az életedben, az írás vagy a
színház? Változnak-e a prioritások, ha egyáltalán van sorrendiség?
KÁ: Az írás volt előbb. Az a prioritás is.
A verseim és írásaim határoznak meg,
azokból alakulok. A színházi munkáimban pedig ezeket az alakulásokat kamatoztatom. De amúgy sokszor egymásba
folyik a kettő. Az nagyon szép tud lenni.
9: A Tegnapig trófea című versed nagyon
beletrafált a kor szellemébe, plasztikusan írja

le a nőket folyamatosan érő méltatlanságokat,
és nagy figyelmet is kapott mindenféle fórumokon. Hirtelen feminista költőként, punk
lírikusként emlegettek, tudományos konzíliumok tárgyaltak rólad, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Kiszabadulás a nőkkel szembeni sztereotípiák ketrecéből című szemináriumának
vendége voltál. Selyem Zsuzsa író, irodalmár
szerint azért fontos vers, mert bár feltárja a
sebeket, traumákat, vidáman és nagyvonalúan csinálja. Úgy mutatja meg őket, hogy
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közben az egész mögött érezni az erőt és a szeretetet. Mitől vagy te ilyen nagyvonalú, hogy
tudod elnyomni a dühödet, és hogyan élted
meg ezt a boncasztalon levést?
KÁ: Ha ez a boncasztal, akkor nekem
rajta a helyem. Ebben az életemben, legalábbis. Sokáig voltam dühös. És a mai
napig dühös vagyok. De rá kellett jönnöm, hogy a dühöm nem elég a változáshoz. Az a hang, amit a Tegnapig trófeában próbálok megszólaltatni, ugyanaz a
hang, amin a mindennapokban próbálok
harcolni az igazságtalanságok ellen.

Fotó: Déri Miklós

9: Megjelent már egy köteted: ettől kezdve
számít írónak nálunk az író. Számodra mitől
író valaki? Ki a te kedvenced?
KÁ: Nem tudom, ki számít annak. Mindenki. Senki. Hervay, Plath, Ovidius, Robert Graves, Patricia Lockwood, Beton.
Hofi, Szőcs Petra, Szécsi Margit.
9: Dramaturgként már dolgoztál az egyik
legmenőbb román rendezővel, Radu Afrimmal is. Szóval te is menőnek számítasz. Milyen volt vele az együttműködés?
KÁ: Ja, mi nagyon sokat kacagtunk, hasonló a bolondságunk, egyből és pontosan értjük egymást. Radu érzékeny, érti a

mélységet, a viccet, és nem él vissza vele.
Bemutatja. Menő emberekkel dolgozik.
Menő vele dolgozni. Ő is menő.
9: Határon túli, erdélyi magyarnak lenni
mindig valami más fénytörést jelentett az
irodalomban, és nehezebb karriert. Valami
speciálisat. A te generációdat, illetve „kultúrkörödet” mennyire érinti ez most? Mennyire
lehet, tudsz jelen lenni mindkét országban, és
min múlik, hogy jelen vagy-e?
KÁ: Nálam tudatos döntés, hogy nem
Magyarországon élek. Boldogabb vagyok itt. Jobban érzem a súlypontomat.
Magyarországon ez egyre nehezebb,
sokkal hamarabb kiesik a talaj a lábad
alól. Mert nincs, ami megtartson. Pontosítok, egyre nehezebb, hogy megtartson
valami. Nem érzem nehéznek a határontúliságom. Speciálisnak igen. De semmit
nem szeretnék úgy csinálni, hogy ne legyen speciális.
9: Mi a legjobb, leginspirálóbb közeg a számodra? Milyen emberekhez kapcsolódsz szívesen? Van-e kedvenc városrészed, épületed,
társaságod, kocsmád, törzshelyed Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön vagy akár Budapesten?

KÁ: Pár hónappal ezelőtt Kolozsváron
sétáltam, jobb oldalamon Nagy Botond
rendezővel, aki állandó munkatársam,
bal oldalamon Prutyval, aki a régi, Angliába disszidált, piercingekkel teli, punk,
munkás barátom, és közben Selyem
Zsuzsa íróval beszéltem telefonon. Ez a
legjobb közegem. Ahol ezek a világok
összeérnek. Igazi emberekhez kapcsolódom. Csak olyanokhoz tudok igazán
kapcsolódni, akikben van szabadságvágy.
Kolozsváron a Planetáriumba járok.
Szentgyörgyön a Szimplába. Pesten a
Rácskertbe, pedig ott a Giero a kedvenc
helyem.
9: A nyáron hol lehet találkozni veled? Akár
íróként, akár színházi előadás kapcsán,
fesztiválon vagy magánemberként kávézóteraszon? A kilencedik kerületben nem jársz
megint?
KÁ: De, leszek a kilencedik kerületben
is. Meg Velencében. Meg itthon a sétatér
mellett, lehet jönni hozzám, tarot-olvasásra. Előadások, fesztiválok, meghívások mindig vannak, de rá kellett jönnöm,
hogy nagyon ritka az, amikor ilyen helyzetben igazi találkozás születhet. Szóval
inkább keressen az, aki találkozni akar.
Artner Sisso
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MÁJUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

OLDÁS ÉS KÖLTÉS
Csökkentette vagy egyenesen megszüntette a támogatását a polgármester és az
alpolgármester több kedvenc ügyének a képviselő-testület, amely májusi ülésein nem
szavazott meg pluszpénzt a 9 magazin megnövekedett papíráraira sem.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja ugyanakkor 2014 óta először
jelentősen megemelkedett.

Fotó: Déri Miklós

A május 27-ei ülés első napirendi pontjaként az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását tárgyalták. A képviselő-testület többségét adó nem kormánypárti képviselők valamennyi kérése belekerült az előterjesztett javaslatba. Élénk tiltakozást váltottak ki a városvezetésből a Torzsa Sándor, a Demokraták frakcióvezetője
és Takács Krisztián, az Új Pólus vezetője által az utolsó pillanatban közösen benyújtott módosító javaslatok, amelyek 140 millió forint átcsoportosításáról is szóltak egy
bentlakásos idősgondozási otthon létrehozásának előkészítésére a Toronyház utca
11.-ben. Az összegeket a polgármester és alpolgármestere, Döme Zsuzsanna Suzi
számára kedves területektől vonták el. Így például a kiemelt rendezvények költségvetési soráról, a Bakáts Bunker kiállítótér tűzvédelmi fejlesztésétől – így a hely nem
is működhet tovább, mivel nem felel meg az időközben érvénybe lépett tűzvédelmi előírásoknak. Áldozatul esett a részvételi költségvetésre szánt 10 millió forint is,
akárcsak a Bakáts térre – nyilvános illemhelynek is – tervezett kávézó kialakítása 78
millió forintból, valamint nyolcezer ferencvárosi óvodás és iskolás Budapest parki
korcsolyázásának támogatása.
Az idősotthonra vonatkozó elképzelés előkészítetlen – érvelt a polgármester –,
tanulmány, előzetes becslés vagy munkaanyag nem készült hozzá, az ellátási rendszer pedig nem indokolja, hogy a meglévő idősügyi szolgáltatások mellé, amelyek
kevesebb mint 50 százalékos kihasználtsággal működnek, önként vállalt feladatként
még egy bentlakásos idősotthont is fenntartson az önkormányzat.
„Kérem, fejtsék ki, hogy miért veszik el a Budapest parkos jégpályától a támogatást! Voltak önök ott kint, amikor zenével, oktatókkal táncoltak az óvodásaink? Mi
a kifogásuk ez ellen a program ellen? Mindenki imádta, és rengetegen voltak. Miért
veszik el ezt a pénzt, adjuk inkább újra a Fradinak?” – sorolta a polgármester a jégpálya üzemeltetése melletti érveit.

A ferencvárosiak szégyene – vélte Baranyi –, hogy minden ellenzéki vezetésű
fővárosi önkormányzatnak van közösségi költségvetése, amit a 9. kerületi önkormányzati jelöltek is vállaltak a kampányban; van, ahol százmillió forintot szánnak
rá, itt pedig a korábbi, minimális, 10 millió forintos keretet is nullára csökkentik a
képviselők.
A Bakáts Bunker kortárs művészeti körökben néhány hónap alatt nagy elismertségre tett szert, mondta Döme Zsuzsanna Suzi alpolgármester, és hosszan sorolta,
mekkora érdeklődés övezi az intézményt. A Ludwig Múzeumtól és a Képzőművészeti Egyetemtől a Freeszfén és a Proton Színházon át a Bartók Táncegyüttesig vagy
a Magyar Festészet Napja Alapítványig számtalan intézmény és kezdeményezés
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kereste meg őt azzal, hogy programokat hoznának ide; a megkeresések alátámasztják, hogy helyes a koncepció,
amit a testület nem akar támogatni –
szögezte le.
Amikor elindították a Bakáts Bunkert, 10 millió forintos költségről volt
szó – vetette ellen Torzsa Sándor. Ehhez képest a kért 50 millió igen sok,
és nem is biztos, hogy csak ennyi lesz
– vélte. Majd felolvasott egy háromsoros szöveget, amely szerint a Bakáts Bunker kiállításoknak, alternatív
és improvizatív színházi előadásoknak,
felolvasóesteknek, workshopoknak stb.
adna otthont. „Ennyi. Most a teljes
koncepciótervet olvastam fel” – közölte némi hatásszünet után. „A Kétfarkú
Kutya Párttal azért veszélyes vitatkozni – folytatta –, mert nem tudom,
hogy mikor viccel. Szerintem zseniális
poén volt, hogy ez a szakmai koncepcióterv. Csak az a helyzet, hogy erre a
viccre nem tudunk 50 millió forintot
adni” – jelentette ki, hiányolva, hogy
az előterjesztésben, amit hiába várnak,
meg jelenjen, amit szóban elmondott
az alpolgármester.
Az idősotthonprojektet kezdeményező Jancsó Andrea szociális tanácsnok
szerint a különbség a polgármester és
őközötte az, hogy ő hosszú távon gondolkodik, és hosszú távon a bentlakásos
otthonra szükség lesz, hiszen szerinte
jelenleg is 32 ezer név szerepel a várólistákon.
Hatalmi harc zajlik a képviselő-testület többségét adó két frakció és a
polgármester között, amihez a költségvetés adja az ürügyet – állapította
meg Mezey István (Fidesz) a vita vége
felé. Annak oka, hogy a fideszes oldal
tartózkodni fog a szavazásnál, nem a
tárgyalt témákban keresendő, amelyek
között több is van, amit támogatandónak tartanak, hanem a hatalmi harc elutasításában, amit „itt művelnek most
már két testületi ülés óta”.
A vita arról szól – szegezte szembe
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ezzel Baranyi –, hogy „minél hatékonyabban tudják a közpénzeket a közjóra
használni”.
Végül az idősotthonprojektre szánt
140 millió forintot, a felsorolt elvonásokkal együtt, 12 igennel megszavazták. A polgármester voksolt csak nemmel, hárman tartózkodtak, többek közt
Reiner Roland alpolgármester is.
A Bakáts Bunker 50 millió forintos
igényét céltartalékba helyezték.
A Ferencvárosi Média Nonprofit
Kft. számára 12,7 millió forint emelést
terjesztett elő a polgármester a papír
árak emelkedése és az infláció okán.
Ezt úgy szavazta le a testület, hogy még
csak nem is vitatkoztak róla május 26án. Torzsa Sándor szerint a betervezett
összeg hosszú távon nem orvosolná a
médiacég problémáit. Leszavazták a cég
idei évi üzleti tervét is, és megoldási javaslatok kidolgozását kezdeményezték
arról, milyen formában működjön tovább a helyi média.
Mezey István arról beszélt, hogy
szeretné, ha a kidolgozandó alternatívák között szerepelne az is, hogy elbocsátják a főszerkesztőt. Deutsch
László, aki a Ferencvárosi Lokálpatrió
ták nevében került ugyan a képviselő-testületbe, de az esetek túlnyomó
többségében a Fidesszel együtt szavaz,
egyenesen a lap megszüntetését követelte a május 26-ai ülésen. (Vágvölgyi
B. András főszerkesztő munkaszerződését

másnap azonnali hatállyal bontotta fel a cég ügyvezető igazgatója, Hagymási Zoltán – lásd
a 3. oldalt.)
A képviselők fizetésemelésének ügye a 12-i és a 27-i ülésen is szerepelt. A polgármester jelezte, hogy nem ért egyet a javaslattal, és aggályosnak tartja, hogy január
elsejétől visszamenőleg történne meg a fizetésemelés, emiatt nem szavazza meg az
előterjesztést, és a kormányhivatalhoz fordul. (Ez meg is történt, válasz még nem
érkezett.)
„A helyzet az, asszonyom, önnek joga van nem szavazni, joga van kritizálni, egyhez nincs joga: hogy ha a kedvenc területén, a médiában szerepel, az egyoldalú legyen” – szólalt fel Deutsch László, aki Baranyi egyik korábbi Facebook-posztjára
utalva címezte a szavait a polgármesternek: „Ha megint ugyanazt teszi, amit az előző
előterjesztésnél, nem biztos, hogy a képviselő-testület jótáll magáért. Szóljon a kis
cukinak (Czuk Dóra, az önkormányzat sajtófőnöke – a szerk.), hogy az ellenérdekű felet
is citálják be abba a médiumba, ahol szerepel.” Ha valaki esetleg megütközne ezen
a hangvételen, annak érdemes tudnia, hogy Deutsch képviselő rendszerint ebben a
stílusban kommunikál a polgármesterrel a testületi üléseken (bár fenyegetőzni eddig
még nem hallottuk).
A tiszteletdíj-emelést két fordulóban szavazva elfogadták a képviselők. A képviselői fizetést – amely 2014 óta nem emelkedett – ezentúl a mindenkori minimálbérhez kötik, ami jelenleg 200 ezer forint. A bizottsági elnökök eddig bruttó 290
ezer forint tiszteletdíjban részesültek, ami a döntés eredményeként 93 százalékkal
növekszik, bruttó 560 ezer forintra, azaz nettó kb. 370 ezer forintot kapnak kézhez,
hacsak nincsenek kedvezményeik: akkor többet. A tíz ellenzéki képviselőből kilenc
ebbe a legfelsőbb bérkategóriába esik, mivel bizottsági elnök vagy tanácsnok.
A többi, főleg fideszes képviselő fizetése is emelkedett, az eddigi bruttó 223 ezer
forint helyett – amely a legalacsonyabb volt a fővárosban – bruttó 360 ezret kapnak,
ami nettó 240 ezer forint körüli összeget jelent, majdnem 62 százalékos emelkedést.
Döntött a testület az alpolgármesterek juttatásáról is; itt nyer értelmet Torzsa
Sándor mondása, miszerint elégedetlenek Döme Zsuzsanna teljesítményével. Rei
ner Roland főállású alpolgármester bérét ugyanis megemelték, így az havi bruttó
1,17 millió forintra növekedett (nettó kb. 780 ezer forintra), a társadalmi megbízatású
alpolgármester azonban nem kapta meg az előterjesztett emelést, amivel bruttó 585
ezer forintra emelkedett volna a tiszteletdíja. Döme gyakorlatilag főállásban dolgozik, de mivel társadalmi megbízatású, most kevesebbet fog keresni, mint az elvileg
csak kiegészítő tiszteletdíjat kapó képviselők.
Nagy Ildikó Emese

KÖZÉRTHETŐSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

VÁLTOZÓ SZABÁLYZAT
A ferencvárosi önkormányzat képviselő-testülete több ponton is módosította
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
(SZMSZ) szóló rendeletét. A módosítások egy része formai változtatás vagy
harmonizáció. Alább a tartalmi újdonságok összegzése olvasható.
1.

A rendes testületi ülések kezdési időpontja az eddigi 11 helyett „rendszerint” minden hónap második csütörtökjén 9 óra lesz. A rendelet szövege
így kijelöli, de nem köti meg az ülések kezdési időpontját.
A rendszeresen hosszúra nyúló testületi ülések tapasztalatai alapján

a módosítást a vitákhoz szükséges
idő biztosítása és az üléseken dolgozó hivatali alkalmazottak szabadidejének védelme indokolta.
2. Rendkívüli testületi ülés kezdeményezésekor a továbbiakban az ös�szehívásról szóló indítványnak nem
kell megjelölnie a tárgyát – csak az
indokát –, és nem kell tartalmaznia
határozati javaslatot sem.
A változtatást a vonatkozó törvény
(tehát magasabb rendű jogszabály)
rendelkezése indokolta. E szerint
az indítványban csak az ülés ös�szehívásának indokát kell meg jelöl-

ni, ezen túl nem írható elő további
követelmény az indítvány feltételeként.
3. Az előterjesztéseknek a továbbiakban tartalmazniuk kell a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges
valamennyi tényt, körülményt és
információt, a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat,
határidőket, a vonatkozó korábbi
határozatokat és azok tapasztalatait,
az adott témakör esetleges további
megoldási lehetőségeit, valamint az
előterjesztő aláírását.
– 9 magazin –
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JOGI LÉPÉSEK

PERLI AZ ÖNKORMÁNYZAT A HELYI TANKERÜLETET

PRECEDENSÉRTÉK
„Szerződésszegő magatartása miatt” Baranyi Krisztina
polgármester a Ferencváros Önkormányzata nevében
pert indított a Belső-Pesti Tankerületi Központ ellen, mert
használhatatlanok a kerületi iskolák tanuszodái, a Komplex
óvoda udvara pedig balesetveszélyes. A tankerületi központ
évek óta tud a problémákról, de nem tesz semmit.

2016-ban, amikor az önkormányzatoknak központi irányításba kellett adniuk az iskoláikat, a vagyonátadásról írásos megállapodást kötött Ferencváros és a tankerület.
Ebben a tankerületi központ vállalta többek között az épületek értékének, állagának
megőrzését, szükséges felújítását és a használhatóság biztosítását. „Kötelezettségei el-

GYURCSÁNY ÉS AZ ÚSZÁSOKTATÁS
„A kormány válasza a ferencvárosi gyerekek úszásoktatására: Gyurcsány” – írta ki a
Facebook-oldalára Jámbor András, a terület áprilisban megválasztott országgyűlési
képviselője, miután májusban kérdést tett fel a parlamentben, hogy mikor indulhat
el a felújítás a két uszodában.
„Rétvári Bence államtitkár (a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – a szerk.)
válasza erre az volt, hogy Gyurcsány sportminiszterként nem támogatta eléggé a
sportot. Ezt az államtitkár 13 sorban részletezi. Ez ugye 20 éve volt, nem teljesen értem, ennek mi köze van a két tanuszodához. (…) Aztán 12 sorban dicséri a tanuszodaprogramot, végül azért pár sorban a helyzetre is válaszol, ha ezt nevezhetjük válasznak: »Természetesen a meglévő tanuszodák karbantartása, a bezárt tanuszodák
újraindításához szükséges forrás biztosítása is fontos feladat, melynek lehetőségét
folyamatosan vizsgáljuk.« Tehát 3 év nem létező úszásoktatás után a válasz az,
hogy egy 100 milliós és egy 20 milliós felújítás lehetőségeit folyamatosan vizsgálják.
3 éve” – zárta bejegyzését Jámbor András.

mulasztásából adódó, harmadik félnek (a
diákoknak, szülőknek, tanároknak – a szerk.)
okozott károk megtérítéséért Átvevő (azaz
a tankerületi központ – a szerk.) felel” – áll a
megállapodásban.
Három konkrét eset miatt telt be
a pohár az önkormányzatnál: a Mester
utcai Molnár Ferenc és a Lobogó utcai
Weöres Sándor általános iskola uszodája,
valamint a Ferencvárosi Komplex Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI udvara. A Mester utcában – mint arról áprilisi számunkban már beszámoltunk – a tavalyi költségbecslés szerint 65-70 millió forintos
beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy
az évek óta zárva tartó tanuszodát ismét
használni lehessen. Ez mostanra már a
százmillió forintot is elérheti. A Lobogó
utcai uszodát idén kellett bezárni, itt 10-20
millió forintra tehető a felújítás költsége.
A három intézmény ügyében az önkormányzat több alkalommal írásban jelezte a problémákat, leveleivel azonban
nemcsak célt nem ért, hanem többnyire
a válaszok is elmaradtak – mint ahogy
lapunk márciusi megkeresésére sem érkezett reakció a tankerülettől.
Baranyi Krisztina június elején levélben értesítette a Belső-Pesti Tankerületi
Központot: „Hivatkozással a Belső-Pesti
Tankerület szerződésszegő magatartására, az önkormányzat jogos követelését bírósági úton kívánja érvényesíteni.
A vagyonkezelési megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése tárgyában
pert indít a Belső-Pesti Tankerületi Központ ellen.”
Harangozó István

Szóvirágok
Cseh Lilinek az önkormányzat Public Art pályázatára
készült, Szóvirágok című installációja volt látható május 11. és 24. között a Kerekerdő parkban. Az elszórtan
elhelyezkedő fémszálak csoportjaiból álló mű távolabbról természetes vadvirágos rét hatását keltette,
közelebbről azonban látszott, hogy a szálak végén lévő
„virágok”: betűk. Azok között, akik a kiolvasott szavakat elküldték, Cseh Lili egy szóvirágcsokrot sorsolt ki.
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INFORMÁL: KÖZTÉRI FOGADÓÓRÁK

POLGÁRMESTER
A SZABADBAN
Május elején elindultak Baranyi Krisztina polgármester,
valamint Döme Zsuzsanna Suzi és Reiner Roland
alpolgármesterek köztéri fogadóórái Informál
címen. A kettős jelentés valóságos: a lehető legtöbb
kerületi lakossal szeretnének kötetlenül találkozva
tájékoztatni, megbeszélni a napi gondokat, a tavaszi,
nyár eleji időszakban szellős sátor alatt, a szabadban.

NYITÓBULI A MEGÚJULT
BAKÁTS TÉREN
A ferencvárosi önkormányzat május 21-i rendezvényén az egész napos,
ingyenes programok között színházi
előadások, szabadtéri és társasjátékok,
kiállítás, a felújított templom meglátogatása, ragtime-felvonulás és koncertek
is voltak, a 10 millió Fa civil szervezet
pedig ingyen facsemetéket osztott. Baranyi Krisztina polgármester köszönetet mondott a munkában részt vetteknek és a környék lakóinak, amiért türelmesen viselték a kényelmetlenségeket.
Túri Ágnes, a légszennyezettségmérő-állomás munkatársa környezetvédelmi Schmidt Egon-díjat vehetett át.
Fellépett a BrassTime, a KIMI, a Zuboly
és a MazsiMó-GipsyMó.

Fotó: Stépán Virág

Fotó: Déri Miklós

A műfaj pontos elnevezése szabadtéri fogadóóra. Hasonló fórumokon a kerületet
vezetők egyike szokott csak megjelenni, demonstrálva a politika érzékenységét,
odafigyelését az „egyszerűbb ügyekre”. Az, hogy most a különböző részterületekért
felelős alpolgármesterek és a polgármester együtt állnak (ülnek) a ferencvárosiak
elé, a szándék komolyságát jelzi: nem lehet – és nem akarják – azt mondani, „értjük
a problémát, majd továbbítjuk a területért felelős tisztségviselőnek”. Itt közvetlen,
gyors és érdemi választ kell kapnia mindenkinek.
Az első, május 2-án megtartott ilyen találkozó a József Attila-lakótelepen, a Csiga
parkban volt. A lapunkban már korábban és most is szereplő tanuszodaügy, a Weöres
Sándor iskola évek óta húzódó felújítása volt az egyik vezető téma. Párhuzamként
Baranyi Krisztina a Molnár Ferenc iskola kedvelt tanuszodájának felújítását idézte
fel, aminek a költségei mára már százmillióra is rúghatnak, holott ha idejében hozzá
tudtak volna fogni, 10 millióból megoldható lett volna, mert nem merült fel komoly
gépészeti hiba. Azóta a munka hanyagolása miatt „természetesen” az is lett, innen a
megnövekedett forrásigény. A másik slágertéma az Ecseri úti metróállomás felszínének állapota volt, ami a környéken élők túlnyomó része számára napi gond. Baranyi
arra hivatkozott, hogy ha a Bakáts tér felújítása rekordidő, hat hónap alatt lezajlott,
akkor az Ecseri útiak is joggal reménykedhetnek. Reiner Roland alpolgármester a tervpályázat részleteiről, a választható megoldásokról beszélt a hallgatóságnak.

A második szabadtéri találkozó a Ferenc téren volt május 16-án, árnyékadó
fehér sátrak alatt. Itt a helyiek számára
napi életvitelük szempontjából fontos
ügyek kapták a főszerepet: a parkolási
helyzet, a köztisztaság és a közbiztonság.
A polgármesternek alapvetően megértő
légkörben, de mégis hosszasan kellett
bizonygatnia, hogy bizonyos anomáliák,
például a parkolási szabályok semmibe
vétele hiába érintik húsbavágóan a lakosokat, nem kerületi hatáskörbe tartoznak. Feltűnően sokan szorgalmazták a
résztvevők közül a biztonsági kamerarendszerek fejlesztését, szinte minden
környékbeli közteret felsorolva, ahol
ezek szerintük hiányoznak. Erre a polgármester ígéretet is tett: biztosította a
kérelmezőket, hogy ez több szóbeli elköteleződésnél, mert a szükséges forrásokat a közgyűlés már elkülönítette erre a
célra. Döme Zsuzsanna a közterek – játszóterek, közparkok – kulturáltságának
hiányosságai miatt kapott kérdéseket; a
kultúráért felelős polgármester-helyettes leginkább azt hangsúlyozta, hogy
minden köztér egyedi, az adottságainak
megfelelő fejlesztést igényel. A ferencvárosi önkormányzatnak részletes tervei vannak minden olyan közterületről,
amelynek közösségi funkcióját még meg
kell találni, a legtöbb helyben lakó igényeit figyelembe véve.
Az Informál program folytatódik,
legutóbb lapzártánk után, június 1-jén,
az Aszódi telepen, a Madaras József téren találkoztak a résztvevők.
Harangozó István
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KELETI SZÉL

HELYI NÉPSZAVAZÁS A FUDAN EGYETEMRŐL

hogy a Fudan Egyetem kampuszának
megépítése ügyében az erre vonatkozó
nemzetközi szerződés miatt nem lehet
országos népszavazást tartani.

LÉTKÉRDÉS

Őszre tervezi a kerület
a népszavazást

Miután az Alkotmánybíróság – a Kúriát felülbírálva – májusban
elmeszelte a Fudan Egyetem ügyére vonatkozó országos
népszavazás kiírását, Baranyi Krisztina polgármester helyi
népszavazást kezdeményez az intézmény megépítése ellen.
A gazdasági visszaesés miatti költségvetési megszorítások is
elejét vehetik a Fudan megépülésének, a kormány ugyanakkor
új felelőst nevezett ki, aki támogatja a „keleti nyitást”.

Az Alkotmánybíróság döntésére reagálva Baranyi Krisztina, a kilencedik kerület polgármestere kijelentette, hogy
helyben, a kerületben, illetve a Fővárosi
Közgyűlés tagjaként Budapesten is helyi
népszavazási kezdeményezéseket nyújt
be a Fudan Egyetem magyarországi
intézményének megépítése ellen. Már
megkezdték a kérdések kidolgozását, és
derűlátó becslés szerint ősz elején meg
is tartják a népszavazást. A tervek szerint
a Fudan kampuszának kérdése mellett
más, a fővárosiaknak fontos ügyekben
is megkérdeznék a budapesti és ferencvárosi választókat.

Jámbor támogatja

Fotó: Déri Miklós
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A kínai Fudan Egyetem magyarországi intézményének eddigi kormánybiztosától,
Palkovics László volt innovációs és technológiai minisztertől a frissen kinevezett
Csák János kulturális és innovációs miniszterhez került az egyetem ügye. Az új miniszter szerint a feladat az, hogy „annyira értsük Kínát, amennyire a nyugati civilizációt”. Csák János keletre és nyugatra is nyitna, mert szerinte minden tudásra
szükségünk van. „Ha ezt a tudást nem hoznánk be, az olyan lenne, mintha önként
levágnánk a fél karunkat” – mondta a bizottsági meghallgatásán.
Arról még Palkovics László beszélt a választások előtt, hogy az eddigi egyeztetések eredményeként a 17,6 hektáros északi területet a Diákváros kapná, a Fudan pedig a déli részen épülhetne fel, amely állami tulajdonban álló földterület. Palkovics
szerint azonban még nincs végleges döntés sem a területről, sem pedig a finanszírozás szerkezetéről. Nincs jóváhagyott terv sem, a beruházás menetéről pedig semmilyen végleges döntés addig nem született.

Országos népszavazás nem lesz
Karácsony Gergely főpolgármester még 2021 júliusában kezdeményezett népszavazást a kínai Fudan Egyetem magyar intézményének ügyében. Decemberben
kezdődhetett el az aláírásgyűjtés, és a szükséges 200 ezer aláírás január második
felére gyűlt össze. Mégsem lesz országos népszavazás, mert az Alkotmánybíróság
végül alaptörvény-ellenesnek minősítette a kezdeményezést azzal az indoklással,

Jámbor András, Budapest 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője támogatja Baranyi Krisztina helyi
népszavazási kezdeményezését, bár szerinte további kérdés, hogy a kormány
jelenlegi megszorítási döntései hogyan
befolyásolják majd a nagyobb beruházásokat. „Követjük a fejleményeket, és
ha kiderül, hogy a kormány miként csoportosítja át a rendelkezésre álló keretet,
az aktuális beruházásokat hogyan szervezi át, akkor az is kiderül majd, mely
pontokon tudunk bekapcsolódni a további munkába” – tette hozzá lapunknak a képviselő, aki korábban a Szabad
Európának azt mondta, „a Fudan ügyére
rálátó kormányzati illetékesek” neki arra
utaltak, „nem biztos, hogy megvalósul a
kínai egyetemet is magában foglaló Déli
Városkapu-fejlesztés”.

becslés szerint ősz
elején meg is tartják
a népszavazást
Megkerestük Csák János kulturális és
innovációs minisztert azzal kapcsolatban, milyen nemzetközi szerződés áll az
Alkotmánybíróság népszavazást elutasító határozata mögött, de lapzártánkig
erre nem kaptunk választ. Ahogy arra
sem, létezik-e bármilyen együttműködési szerződés, amelyet a kormány már
aláírt a Fudan Egyetem budapesti kampuszának megépítésével kapcsolatban.
Vincze Zita
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ZÖLD-FEHÉR: ZÖLD

ECSERI ÚTI MEGÁLLÓFELSZÍN: TERVPÁLYÁZAT A MEGÚJÍTÁSRA

ZÖLD ÚT
Július 27-éig várják a jelentkezőket a tervpályázatra,
amelyet a ferencvárosi önkormányzat június 1-jén
írt ki az Ecseri úti metrómegálló és környékének
felszíni rendezésére. A kiírás szerint alapkövetelmény
a fenntarthatóság, a zöld területek növelése és az
akadálymentesség. Egységes arculatú, új pavilonokat
terveztetnek, a buszmegállók pedig kikerülnek a tér
szélére. A munkálatok jövő tavasszal kezdődhetnek meg.

irányát. A cél, hogy a metrófelszín a szabadidő eltöltésére is alkalmas, az időjárás
viszontagságaitól védett, zöld, modern és
jól használható tér legyen.
Növelni szeretnék a zöldterületet, értékelik, ha színes, virágos részek jönnek
létre, a meglévő fák kivágása pedig szóba
sem jöhet a kiírás szerint. Fontos, hogy
a terület átjárható és átlátható, valamint
akadálymentes legyen, és az utcabútorokra is várják a terveket. Követelmény,
hogy a burkolatok fenntarthatók és időjárásállók legyenek.
Hat egységes arculatú, új pavilont is
terveztetnek a területre; ezek egyike na-

A felújítás a József Attila-lakótelep sarkán, az Ecseri út és az Üllői út találkozásánál
lévő 10 300 négyzetméteres területet érinti: a metrómegállóhoz kapcsolódó teret,
az élelmiszer-áruház melletti parkolót, valamint az Ecseri út, az Üllői út és a Dési
Huber utca egy-egy szakaszát. A rekonstrukció során a teret keresztező út megszűnik
és a buszmegállók kikerülnek a tér szélére, így több hely jut új növényeknek. A tervezéskor figyelembe kell venni a főbb gyalogos áramlási útvonalakat, az átszállások

A ZSŰRI
A tervpályázaton azt a tervezőt keresi az önkormányzat, akinek a pályaműve a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat. A zsűri elnöke
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, társelnöke Erő Zoltán, Budapest főépítésze. További tagok: Grabner Balázs és Nemes Zoltán, a Magyar Építész Kamara
delegáltjai, Árva Péter, a Ferencvárosi Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának
elnöke és Hidasi Gyula, a József Attila Városrész Önkormányzat elnöke.

gyobb méretű, beülős vendéglátóhely
lesz, a többi kisebb építmény.
A Dési Huber utcába esőkertet és
tanösvényt szeretne az önkormányzat, úgynevezett „ökológiai folyosót”, és
előnyben részesítik például, ha a csapadékvizet helyben lehet hasznosítani.
– 9 magazin –

SZAVAZÁS AZ ÉV HŐS FÁJÁRÓL
A Bakáts tér 13. elé a 80-as években ültetett virágos kőrist nevezte a ferencvárosi
önkormányzat az Ökotárs Alapítvány által rendezett Év Fája versenyre a „Hős Fa”
kategóriában. „Nem lenyűgözően szép,
nem egy matuzsálem, élni akarása viszont példamutató” – áll az indoklásban.
A fa egy városi gerilla horgolótól pulóvert
is kapott: a ruhadarab nemcsak csinos és
divatos, de élénk színei figyelmeztetik is
az arra járókat, nehogy beleüssék a fejüket
a fába. A jelölt teljesen egészséges, nem
dől, csak a környezete miatt volt kénytelen a fényért küzdeni, ezért nőtt ferdén.
E jelenség neve: fototropizmus. A benevezett fák közül az Ökotárs Alapítvány
szakmai zsűrije tizenkét-tizenhárom
döntőst választ. Ha a ferencvárosi kőris
bekerül, a www.azevfaja.hu honlapon lehet rá szavazni.
– 9 magazin –
2022. JÚNIUS

ÖSSZEGYŰLT ÖSSZEGEK

VI. SWIMATHON

ÉRTÜNK MOZOGNAK
Két hét alatt már több mint 7,2 millió forintot gyűjtöttek össze a VI. Swimathon
kampányban részt vevő önkéntesek, hogy a várost élhetőbbé tevő civil kezdeményezéseket
támogassanak. Ez a szám még emelkedni fog, mert 18-áig dübörög az adománygyűjtés.
A Magyaroszágon a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) szervezésében
2016 óta meghonosodott Swimathon
évente ismétlődő, eredetileg Nagy-Britanniából származó támogatásgyűjtő
rendezvény; a célja, hogy minél több
ember figyelmét hívja fel társadalmilag
fontos ügyekre, és adományozásra ösztönözze őket. A kampányban részt vevő
önkéntesek, „nagykövetek” mindenféle
sporttevékenységet vállalnak – a biciklizéstől kezdve a futáson át az úszásig bármilyen emberhajtású mozgást
–, amivel népszerűsítik az egészséges
életmódot, jól érzik magukat, és eközben gyűjtenek egy számukra fontos
civil kezdeményezés számára. Minden
évben hiánypótló szociális, oktatási,
kulturális, környezetvédelmi és közösségfejlesztő programok valósulnak meg
az összegyűlt összegekből.
Az idei négyhetes Swimathonon 150
adománygyűjtő „nagykövet” startolt el.
Minden induló rövid bemutatkozásban vázolta fel a swimathon.hu oldalon, hogy melyik kezdeményezésnek
szeretne gyűjteni, mennyi adományra
lenne szüksége, és ezért cserébe milyen
sporttevékenységet vállal. A szervezők

szerint nagyon biztatóak az eredmények: két hét alatt több mint 7,2 millió
forintot adományoztak a weboldalon.
Úgy tűnik, hogy a járvány után, a háború árnyékában és a megterhelő infláció
ellenére is erős szolidaritást mutatnak a
társadalmi felelősségvállalásra fogékony
emberek.
Ha összegyűlnek a kért összegek, ismét értékes projektekkel leszünk gazdagabbak: két hajléktalan család felújított
lakáshoz juthat, állami gondozott és határon túli gyerekek közösen állíthatnak
színpadra egy darabot, és a Ferencvárosban kinőhet egy újabb Miyawaki minierdő, amely már egy év alatt is mérhető
hatással lesz a kerület levegőjére. Megszülethet és közkinccsé válhat egy társadalmi fotóügynökség 15 ezer darabos
fényképgyűjteményből álló archívuma,
valamint három szemléletformáló film
utazhat nemzetközi fesztiválokra, hogy
bemutassa az Alzheimer-kórban szenvedők, a nevelőotthonban felnövő fiatalok, illetve a gerincműtéten átesettek
helyzetét. Megvalósulhat továbbá még
egy diákoknak szóló nyári mentorprogram, létrejöhet két-három pénzügyi támogatói alap, és országszerte lendületet

kaphatnak a helyi közösségeket segítő
lokális hídszervezetek is. Végül, de nem
utolsósorban a Swimathont szervező
FKA is kiszámíthatóbban folytathatja
majd helyi adománygyűjtő és közösségfejlesztő munkáját.
A május 20-án kezdődött Swima
thon 2022 kampányban idén is indultak ismertebb emberek: a nagykövetek
közt ott van például Nagy Réka „Öko
anyu” blogger, Kárász Eszter színésznő,
Kemény Zsófi költő vagy Juhász Veronika 2. kerületi önkormányzati képviselő.
A csapatokban a legkülönbözőbb korú
és foglalkozású emberek vesznek részt,
vannak köztük vállalkozók, fotósok, filmesek, és ott van egy tandembiciklin a
párjával kedves kollégánk, Juhász Tamás
is. Mások különleges dolgokat vállaltak,
például sportolást kutyákkal és babakocsival, zenés mozgásjátékkal, masszáz�zsal, verseléssel, de lesz spárgázva furulyázó induló is.
A négyhetes adománygyűjtő kampányt idén nyilvános eredményváró
gála zárja, amely június 18-án, szombaton 18 órakor kezdődik a Vajdahunyad
utcai Turbina Kulturális Központban.
Kiss Soma
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Pár hete Kárpátaljára vittem élelmiszersegélyt, ott
kérdezte meg tőlem egy beregszászi magyar, hogy
tudom-e, jövőre ki fogja megkapni az orvosi Nobel-díjat. Kissé nehezen esett le, hogy éppen viccet
mesél.
– Nem tudom, de hogy jön ez ide?
– Hát úgy, hogy Putyin fogja megkapni! És tudja, hogy miért? Mert egy nap alatt véget vetett a koronavírus-járványnak az egész Földön!
Röhögcséltünk a dolgon, de csak kínunkban –
annyi azonban megmaradt bennem a viccből, hogy
rákérdezzek dr. Eörsi Dánielnél, a Ferenc tér ismert
háziorvosánál, miképpen is állunk a kerületben
most a járvánnyal, s mennyire legyünk óvatosak,
ha a Ferencvárosból kitesszük a lábunkat nyaralni.
– Jelenleg jó a covidhelyzet, ami azt jelenti,
hogy sok a vírusfertőzött, minden nap van új eset,
de a tünetek szerencsére mindenkinél enyhék –
magyarázta Eörsi doktor. – A koronavírus-fertőzés
akkor nevezhető igen súlyosnak, ha például légzési
elégtelenséggel jár, de nálunk, ebben a kilencedik
kerületi praxisban ilyen súlyos eset utoljára idén
februárban volt. Amióta az omikron variáns dominál, azóta nincsenek súlyos esetek, ez a variáns
ugyanis még a krónikus betegségben szenvedő,
idősebb embereknél is csak elvétve okozhat súlyos
kórképet.

légúti vírus, amelyek októbertől márciusig tapasztalhatók, és a jó idő megjelenésével eltűnnek. Hiszen most a jó idő ellenére mégiscsak jelen van, de
gondoljunk csak vissza 2020 augusztusára, amikor
Floridában pusztított! Pedig ott nyáron azért eléggé
meleg van.
Kérdés az is, hogy a 2021-ben beadott vakcinák vajon védelmet adnak-e egy esetlegesen 2022
őszén jelentkező, módosult vírustörzs ellen. Erre
Eörsi doktor nyíltan megmondta:

kissé nehezen esett le,
hogy éppen viccet mesél
S hogy akkor a statisztikák miért mutatnak covidhalálozásokat? Eörsi doktor szerint sok esetben
arról van szó, hogy egy másik típusú, halálos kimenetelű betegségben szenvedő beteg a kórházban
pozitív tesztet produkál, emiatt elkülönítik, bekerül
a „vörös zónába”, s miután elhalálozik, így a statisztikában koronavírusos halálesetként tüntetik fel.
Ám Eörsi doktor praxisában klasszikus covidos haláleset már nagyon régen nem volt.
Szerinte a koronavírus-járvány valóban mintha
lekerült volna a napirendről, nagyon keveset hallani róla mostanában, a betegek emiatt nem is igazán érdeklődnek iránta nála – holott igazából most
még nem lehet teljes bizonyossággal megmondani,
hogy idén lesz-e vajon még covidjárvány.
– Nemcsak azt nem tudjuk, hogy lesz-e még
covid, de azt sem, hogy ha esetleg lesz, akkor virulensebbnek bizonyul-e az omikronnál, vagy egyre
inkább ellaposodik a jelentősége – tette hozzá a
szakember. – Sőt, azt sem tudjuk, hogy mennyire
szezonális, azaz kizárható-e a nyári időszakban.
Annyira azért nem lehet szezonális, mint a legtöbb
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– Ezt nem tudjuk. Fogalmunk sincs. De ha már
az oltásnál tartunk: aki három után szeretne egy
negyediket is, a kórházi oltópontokon meg fogja
kapni.
S ha ennyi a bizonytalanság, akkor vajon van
értelme egy negyedik oltásnak? A háziorvos erről
azt mondta: a jelenlegi szakmai ajánlás szerint azok
kérjenek negyedik oltást, akiknek az immunrendszere nem megfelelő, illetve azok a 60 év fölöttiek,
akiknek az első két oltása kínai volt. Ami pedig a
nyaralást illeti: ne féljünk strandra menni, ott covidveszély nem fenyeget. Az utazás már rizikósabb,
aki nagyon tart a koronától, az a repülőn, autóbuszon, vonaton viseljen maszkot.
Íme, ez a helyzet. Putyinról nem beszéltünk.
Kácsor Zsolt

Fotó: Stépán Virág

VÍRUSMENTES NYARALÁS
HÁZIORVOSI JAVASLATRA

Fotó: Déri Miklós
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BALÁZS JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

„MAGAMAT ÉLVE LÁNGOLÓ
OSZLOPRA FELFESZÍTEM”
Az igazi világháló a művészet: megismerni egy múlt századi nógrádi cigányember
világát, hangulatait, érzéseit a képei által Budapesten, 2022-ben – ez most úgy
lehetséges, ha ellátogatunk a Bálnába. Itt, az első emeleten nyitott meg tavasszal
a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria, ahol június 25-éig
Balázs János festőművész, költő emlékkiállítása látható.
A galéria, amelyet a Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. hozott létre és
működtet, olyan roma képzőművészeket mutat be, akik a 20. század közepétől jelentős, európai színvonalú életműveket hagytak hátra; emellett tehetséges
kortárs képző-, ipar- és fotóművészeknek is kiállítási lehetőséget nyújtanak.
A 45 évvel ezelőtt elhunyt Balázs János életpályája közel sem szokványos
művészsors.
A magyarországi roma költészet és
festészet kiemelkedő alakja 1905-ben
született Alsókubinban. Már gyerekként
sokat rajzolt, de az élet egészen más
útra kényszerítette. 63 éves volt, amikor
festeni kezdett. Életművét mindössze
nyolc év alatt alkotta meg, magányos,
kissé mogorva remeteként.
Ilyen életkezdéssel persze nem sokan
tudnak kitörni: a 20. század elején, a Salgótarján központjában levő pécskődombi telepi putriból iskolába is alig-alig járt,
összesen két osztályt végzett. Olvasni
megtanult, falta a klasszikusokat.
A gyakorlati életben afféle ezermesterré képezte magát: kéményt tisztított,
hangszert javított (apja és nagyapja is
prímás volt), vályogot vetett. Mikor miből tudott megélni.

életművét mindössze
nyolc év alatt alkotta
meg, magányos, kissé
mogorva remeteként
A második világháborúban megjárta a frontot, hadifogságba esett, három
évet töltött a Szovjetunióban, a szaratovi táborban. Amikor hazatérhetett,
letelepedett Salgótarjánban, többé nem
is ment sehova. A világnak teljesen hátat fordított, sem újságot nem olvasott,
sem rádiót nem hallgatott, tévéje sem
lett soha.
Ahogy a Magamat élve lángoló oszlopra
felfeszítem című versében írta:
Megmondom:
nem szeretem az embereket,
mert én másképp élek;
füvet eszek
meg száraz szénát,
és lakom az ősiség
szennyes omladékát,
amit az ember
undorral leköp,
mint a döglött békát,
vagy a mérges kígyót,
a dögevőt,

a vérszívót,
a poshadó mocsarat.
Én talpra állítom
a vergődő bogarat,
és úgy sajnálom,
mint önmagam:
amiért élek a világon!
A helybeli gyerekek felfedezték maguknak a furcsa bácsit, jártak hozzá, vittek ezt-azt, festékeket, amiket szereztek.
Így kezdett el idős korában igazán alkotni, és lassan a kultúrszakma is felfedezte
magának. 1977-ben halt meg Salgótarjánban.
Balázs János képein a cigány mesék varázslatos világa vegyül a valóság
elemeivel, kitöltve a teljes felületeket,
mégsem zsúfoltan, sokkal inkább ablakot nyitva egy misztikus univerzumra.
Mitikus víziókkal teli képei egy hagyományos értelemben véve képzetlen ember látomásai magyarok és romák sorsáról, történelméről, rengeteg természeti
elemmel.
A Szentandrássy István Roma Művészeti Galériában most a Magyar Művelődési Intézet által gyűjtött Balázs János-képek láthatók.
Melinda Rose
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TÖLTÉS – KONCERT A TRAFÓÉRT

CÉRNASZÁLON FÜGGVE

Saiid és a Speiz Boiz: Boros Levente,
Sági Viktor, Heilig Tamás

Aktív zenész éveimben azzal viccelődtem: bárcsak felléphetnék a Trafó Kortárs
Művészetek Házában. Elég lenne egy perccel a koncert előtt elindulni otthonról, hogy
pontban kezdésre odaérjek. (Bár mindig az késik a legtöbbet, aki a legközelebb
lakik.) Viccnek elment, de sosem futottam be annyira, hogy megvalósíthassam.
Így én a Trafónak közönség, nekem a Trafó tájékozódási pont maradt. Művészeti
és közlekedési értelemben. Ha kérdezik, hol lakom, az utcanév után rögtön
odabiggyesztem: a Trafó utcája. A legtöbb pesti tudja, miről beszélek.

Most is oda indulok. Nem fellépőként,
de egy perccel a kezdés előtt. Én nem
késem. Csak a kezdés. Nincsenek sokan,
a nagyteremben egy dj nyomja a hangulatalapozót.
Solére és Wata negyed nyolc után
csap a bitek közé. Az énekes és a dj párosa új név a szakmában, de fülbemászó
dallamaik, női témájú szövegeik miatt már egész ismertek. A koncert előtt
nincs konferálás, mindenki tudja, miért
van itt. Solére-ék szinte megállás nélkül
darálják le a húsz percüket, és rohannak
a következő koncertjükre.
„Mindenki boldogan vállalta a fellépést, pedig volt, akinek stúdiófelvételre,
koncertre, színházi előadásra kellett rohannia” – meséli Boros Levente, a Trafóért rendezett Töltés című jótékonysági
koncert zenei szervezője, és, mondhatni, állandó dobosa: legalább négy fellépő produkcióban játszik.
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A Trafóra mostanában rájárt a rúd.
Először a járvány, aztán a Sberbank
csődje.
„Huszonévekkel ezelőtt a Trafó befektette a pénzét egy akkor magyar tulajdonú bankba – mondja Barda Bea,
a Trafó ügyvezető igazgatója. – Ezt a
bankot később felvásárolta a Volksbank,
azt meg a Sberbank.”
A Sberbank az orosz–ukrán háború
első napjaiban omlott össze, miután betétesei tömegesen próbálták a pénzüket
más bankba vagy a párnacihába menekíteni.
„Senki sem számított erre – folytatja Barda. – A bank stabil és olcsó volt.
Utóbbi nem elhanyagolható, mivel nagy
összegeket mozgatunk, aminek jó, ha
olcsó a kezelési költsége.”
A főváros által működtetett Trafónak
350 milliója úszott el. Saját megtakarítás, uniós és NKA-s pályázatokon erre az

évre elnyert pénzek, a fővárostól az első
negyedévre kapott 102 milliós működési költség és egy, az államtól folyósított
összeg, amiből a kulturális dolgozók 20
százalékos béremelését kellett finanszírozni.
„Amikor az állam ezt átutalta, mi
visszamenőleg kifizettük a januári
plusz 20 százalékot. A maradék tizenegy
havi még a bankban csücsült – magyarázza az ügyvezető. – A béremelés miatt
mindenkivel új szerződést kötöttünk.
Így hiába nincs meg a plusz húsz százalék, ki kell fizetni.”
Az állam természetesen nem adja
oda újra az összeget. Pedig Mészáros
Lőrinc egyik villájából gond nélkül kijönne. Még több is. Ugyanez igaz az
NKA-s és az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásokra. A Trafó méltányossági alapon
kérte az újrautalást, de nemet mondtak.

Fotók: Simon Iringó
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Talán ha Baszjad izüt címmel színpadra
állítanának egy ősmagyar rockoperát,
amiben turulmadár hozza a koronát a
gyermekeket az LMBTQ+ propagandától hősiesen védő Szent Istvánnak, megkapnák.
„Rosszabb is lehetne – véli Barda.
– A főváros a negyedéves kifizetéseit
korábbra ütemezte. Április helyett márciusban, július helyett június elején kapjuk meg az esedékes 102 milliót.”
Ez az összeg intézményi szinten
nem nagy, de arra elég, hogy a Trafó elvagyogasson belőle. Ha viszont valami
nem várt történik, és az egyik negyedévi összeg az előtt elfogy, hogy a következő megjönne, pénz nélkül maradnak.
A Sberbank károsultjai az Országos
Betéti Alapból kaptak 100 ezer eurónyi
(kb. 38 millió Ft) kártérítést. Ez a Trafó
elúszott pénzének nagyjából egytizede.
Az anyagi biztonságért minden követ megmozgatnak. Az egyik ilyen a Töltés minifesztivál.
„Nem a kalapozás volt az elsődleges
célunk – hangsúlyozza a rendezvényről
az igazgató. – Persze minden fillér jól
jön. De az mindenkinek. Hanem lehetőséget adni a szolidaritásra. Hogy megmutassuk magunknak és a világnak, milyen sokat jelent ez a hely.”
„Nekem a Trafó a minőségi művészetet jelenti – mondja a Szabó–Gyányi
kvintett egyik vezetője, Gyányi Marcell. – Rengeteget voltam itt nézőként
és fellépőként. Egyszer a szülinapomon
léptem fel, anyám meg beállított egy
tortával a koncert előtt. Leültünk, és az
előtérben kettesben megettük. De a leg-

szebb emlékeim a krétakörös előadásaink voltak.”
A mellette álló Boros Levente buzgón bólogat. Ő is sokat játszott itt. A
legjobban a krétakörös előadásokat szerette. Közönségként számára Bil Fraser
gitáros koncertje volt a legemlékezetesebb, de számtalan más előadást is látott.
Csatlakozik hozzánk a Musica Moralia manóhangú énekese, Meggyesházi
Éda is. Különös, keltás, experimentális
zenéjük érdekes ellentéte az előttük fellépő, melankolikusan bulizó elektropopos Solére-éknak.

reménykedni kezdek,
hogy megváltozik
a magyarok
kultúrafogyasztása
„Koncerteztem már korábban is, de
egyedül – magyarázza Meggyesházi.
– Külön örülök, hogy a Trafóban mutatkozhattunk be először zenekarral.
Itt hallottam élőben Meredith Monkot.
Én akkor már kísérleteztem az experimentális zenével, de szigorúan a négy
fal között. Az ő koncertje ébresztett rá,
hogy érdemes a falakat világot jelentő
deszkákra cserélni. Minden bolondnak
jut hely a világban” – teszi hozzá nevetve.
A Solére és a Musica Moralia koncertjein még csak pár tízen lézengnek.
Aztán jön Závada Péter és Simon Márton költők freejazzel megtámogatott
felolvasóblokkja, és hirtelen megtelik a
nagyterem. Még az oda vezető lépcsőkön is ülnek, pedig az elvben tilos. Olyan
zenei fesztiválon sem voltam még, ahol
a húzónév egy irodalmi páros. Tudom,
hogy alaptalanul, de reménykedni kezdek, hogy megváltozik a magyarok kultúrafogyasztása.
„Legalább tizenöt éve ismerem a
Trafót – meséli a fellépés után Simon
Márton az előtérben, ahová a freejazztől és a szabadversektől zsongó fülemet
jöttem pihentetni. – Vagy két tucat fellépésem volt itt. Közönségként jöttem
ide koncertre, színházi előadásra, performanszra, könyvbemutatóra, tánc
workshopra. A két legnagyobb élményem Hiroaki Umeda japán kortárs
táncos és Marc Smith slam workshopja
volt. Én a Trafóba mindig tanulni jövök.
Nincs olyan este, amikor ne kapnék valami pluszt. Ez a hely lényege.”
A beszélgetés félbeszakad, mert kez-

dődik a Szabó–Gyányi kvintett koncertje. Erre már jóval kevesebben kíváncsiak. Fontosabb a cigi és a sör. (Mondom,
hogy alaptalanul reménykedtem.)
Utánuk az Oiee projekt jön. Az énekes, dalszerző Kocsis Bence a Töltés fesztivál ötletgazdája. Dobosa pedig (ahogy
az előző két produkciónak is) Boros
Levente. Az elektronikus zenéből hangszerekre átültetett chilles, funky zenére megint kicsit többen kíváncsiak, bár
még mindig a Simon–Závada páros a
közönségcsúcstartó. A jövés-menés folyamatos.
Utánuk még fellép a funkos Speiz
Boiz, a rapper Said, a Betá Betá, az estet
pedig a Freakin’ Disco kamaraelektronikája zárja.
A program végén Barda Bea elárulja,
hogy több mint félmillió jött össze.
De nem ez az egyetlen mankójuk.
Reménykedhetnek némi kártérítésben
is a Sberbank felszámolása után. Igyekeznek rábeszélni a fellépőket, ne kérjenek nagyobb gázsit, mint amennyi a
jegyárból befolyik. Sokan annak ellenére belemennek, hogy a járvány két éve
után ők sem állnak jól. A megoldás nem
is minden helyzetre alkalmazható. Ha a
húszfős kisteremben egy ötfős produkció lép fel, a jegyekből befolyt összeg kevés. A fix tarifával dolgozó külföldi fellépők sem mehetnek bele. Akármennyire
szeretnének. Az euróárfolyam is nehezítő körülmény. A Trafónak volt euróalapú számlája, de az is elúszott. Így ők
is ki vannak téve a forint liftezésének.
Mivel nyáron nincsenek előadások,
a Trafó azzal is spórol, hogy két hónapig zárva van. Fontolgatják, hogy ezalatt
most először kulturális eseményekre
bérbe adják a termeket.
Hitelt nem akarnak felvenni. Ilyen
likviditási gondokkal nem is kapnának.
Hasonló a baj az uniós pályázatokkal.
Az odaítélésnél figyelembe veszik az
intézmény anyagi tartalékait, likviditási
lehetőségeit. Ennek alapján most kisebb
eséllyel nyer a Trafó egy pályázaton,
mint korábban.
„A helyzet nem egészen kilátástalan. Ez az április nézőszámilag sokkal
erősebb volt, mint a covid előtti utolsó
évek” – mondja Barda.
Az optimizmusa rám is hat. Úgy
teszem meg a haza vezető egy percet,
hogy tudom, az én jegyem is hozzátett a Trafó megmaradásához. Talán
egyszer még koncertezhetek náluk. És
akkor majd egy perccel a kezdés előtt
indulok el.
Juhász Tamás

Varga Dániel (Szabó–Gyányi Quintet)
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FRANZSTADTI ARCOK

GRUNWALSKY FERENC FILMRENDEZŐ, OPERATŐR, KERÜLETI LAKOS

A TÉRFIGYELŐ ÉLETMŰVE
A 6. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál idei életműdíjasa Grunwalsky Ferenc
Kossuth-díjas filmrendező, operatőr, a Magyar Mozgókép Mestere. A magyar film vizuális
világának újrafogalmazója a filmkészítés reneszánsz embere. Most 79 éves.
73 filmben dolgozott rendezőként, operatőrként vagy forgatókönyvíróként. Sok fiatal
rendezőt tanított az egyetemen. Számos filmrendezőt határozott meg a barátságával.
Elsősorban Jancsó Miklóst és Szomjas Györgyöt. Író, gondolkodó ember, aki ma
már csak fejben készít filmet. Belső-ferencvárosi sokszobás lakásában él szaporodó
családjával, egy barna pöttyös dalmatával és egy csodálatos macskával. Az életműdíja
kapcsán eszébe jutott néhány apróság az életről mint műről. Sándor Erzsi lejegyezte.

Összegzés több mondatban
Nem hiszek az összegzésben. Jancsó
nem tudott annyira fogalmazni, mint
én, ha akarok, de nagyon jól tudott bizonyos dolgokat, és főleg azt, hogy mi
a fontos, mivel érdemes törődni, mivel
meg nem. Mesélt fiatalkorából az erdélyi nagy nyári cserkészkivonulásokról,
ahol ő volt Novák Tata parancsnoka. Bivalyszekerekkel mentek, és beterítették
a fél völgyet. Kértem, hogy írja meg, de
nem volt hajlandó. Szerinte képtelenség
elmondani, milyen volt az a régi világ,
amikor a csajok félig románul, félig magyarul zsongtak a szekéren, ettek, aztán mindannyian meztelenül fürödtek

az erdei tóban. Most, amikor itt mesélek, most értem csak meg, hogy egy fiatalnak teljesen érthetetlen ez az egész.

A sok minden, ami
érhetetlen, de mégiscsak
a város, a család, a sráckor
A Baross utcától a Múzeum körútig, onnan az Üllői út, a Ráday utca, le egészen
a Körútig. Bejártam a fél világot, és mégis, mintha ebből a négyszögből ki sem
mozdultam volna. Ez a terület a gyerekkoromban nem volt ilyen zsúfolt. Foghíjas telkek értek egymásba, rajtuk nagyon
megviselt, rogyadozó ház állt, vagy lebombázott romok. Körülöttük óriási fák

nőttek. Azóta is hiányoznak. Nem ezek
a forgalomtűrők vagy mik, hanem hatalmas ősfák mindenütt. Azzal az üvegpalotával, amit a Kálvin téren építettek
fel a mozi mellett, végleg elzárták azt a
légfolyosót, amin át süvített a levegő a
Dunától idáig. 1947-től laktunk az Üllői
út és a Szentkirályi utca sarkán. Március
végén, április elején anyám kinyitotta
az ablakokat, estére lehűlt a levegő, és
elemi erővel dőlt be a tavaszi illat. Azóta
sem éreztem ahhoz foghatót.

A tér, az udvar
Legjobban az udvar hiányzik nekem a
világból. Az volt a játszóterünk, a birto-
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kunk. Jók voltak azok a házak. Jutott tér
benne mindenkinek. Az asszonyok kint
ültek a gangon. Senkinek se jutott volna
az eszébe leordítani az udvarra, hogy legyen csend, azonnal. Ott fociztunk a poros udvaron. Ha szabadidőnk volt, akár
reggeltől estig. Nem nosztalgikus vagyok, nem a régi otthon hiányzik nekem,
hanem a lakható tér. Én egy térfigyelő
vagyok. Mániákusan vonzódom a terekhez. Itt például a lakás legkisebb területét
foglalom el, de megbolondulnék attól,
ha nem tudnám azt, hogy még bőven
van hely körülöttem, ahová mehetnék.

egyben tartsa a hívőket, és nem a vallási
ideológia mentén, hanem a gyakorlati
élet szempontjából. Akkoriban nagyjából ezren lehettek azok a hívők, akik
a körzetébe tartoztak. Minden évben
végiglátogatta őket. Kissrácként sokat
mentem vele. Mindenkiről tudta, mire
van szüksége: anyagilag, orvosilag, lelkileg. Ez igazi szolgálat volt, és ezt a képességet vagy figyelmet megörököltem,
és a hasznomra volt, amikor forgattam
vagy stúdiót vezettem.

A gyülekezetalapító apa
és az orgonázó fiú

Van három dolog: a zene, a
sport és a matematika. Mégis
a legfontosabb ezek közül
a negyedik, a gyakorlás

Nincsenek emléktárgyaim. Itt minden
létező helyen könyv van. Ötezer könyvem van, szakirány szerint elrendezve,
és mindet el is olvastam. Apám is könyv
gyűjtő volt. Ő alapította az evangélikus
egyház nyolcadik kerületi gyülekezetét. Az Üllői út 24.-ben, ahol laktunk, az
első emeleten volt az egyházi levéltár, a
másodikon meg egy templom. Ott orgonáltam mint kántor. Amikor már leigazolt futballista voltam, a vasárnapi
meccseket csak délutánra vállalhattam

Három dolog volt, amit elvártak tőlem, és ezeket annyira természetesnek
tartottam, hogy a saját gyerekeimet is
így neveltem. A gyakorlás volt az egyik.
Aminek ugyan nincs sok értelme, mert
attól nem lesz sokkal jobb semmi, ha
az ember sokat gyakorolja, de mégis
megtanulható belőle az elszántság, az
elhivatottság, hajthatatlanság. Úgy kell
beosztanod a lelkedet, hogy bármen�nyiszer megismételhess valamit anélkül, hogy különösebb okod lenne rá.

Később ennek köszönhettem azt, hogy
bár bohém voltam és léha is, mégse
fáradtam el abban, ha már negyedszer
kellett fölvennem ugyanazt a jelenetet. Egyszerűen hozzászoktam, és nem
éreztem monotonnak.

Filmesnek kell lenni, vagy
valami ilyesminek
Az Egyetemi Színpad volt az a pezsgő szellemi közeg, aminek köze volt az
akkori fiatal értelmiség indulásához. Ez
volt az a konszolidációs időszak, amikor rengeteg új szellemű fiatal került
a bölcsészkarra a 60-as évek elején. Más
körből, más intellektussal, más családi
hagyományokkal. Elérhetők lettek addig elzárt külföldi ideológiák is. Ma már
nagyon nehéz elhinni azt a megrendítő
izgalmat, ami egy új könyv vagy művészettörténeti kiadvány miatt töltött el
bennünket.
Állandó téma volt, hogy ki mit olvasott és kinek mi tetszett. Fellinin és
Antonionin össze tudtunk veszni. Azért
volt az Egyetemi Színpad baromi érdekes, mert néhány embernek köszönhetően nemcsak színház volt, de fellépési
lehetőség és beszélgetős klub. A csilláron is lógtak. Rendkívüli pezsgés volt,
valóságos kapuk nyíltak ki az emberek
agyában, és az arra fogékonyakban elindult a kreativitás. Egyszer csak alkotni
akartunk.

A szabadság alapja
a fogamzásgátló
Nem gondoltam semmit az egyetemről. Vitt bennünket az élet, és elképesztő
szabadságot hozott az életünkbe az antibébi-tabletta. Az forradalom volt. Nem
kellett többé félni, és ettől egy csapásra
megváltoztak az emberi kapcsolatok.
A sport és a szabadon eresztett szexualitás hatására meg jelent a test kultusza. Ennek vetett aztán véget az AIDS.
A szexuális szabadságnak, a nyíltságnak
és a haverkodásnak befellegzett. Aztán
mire újra felszabadultunk volna, megérkezett a covid.

Genezistörténet Jancsóval
el, mert apám ragaszkodott ahhoz, hogy
délelőtt az istentiszteleteken orgonáljak.
Pedig nem volt valláscentrikus, neki a
gyülekezet a szolgálatot jelentette. Elsősorban arra figyelt, hogy a rábízott közösségnek legyen útja, tere, tudjon haladni. Azt hiszem, ezt tanultam meg tőle
és az egyházból. Azért dolgozott, hogy
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Mint a sportban. Nem kell fanatizálni,
nem kell óriási eredményeket várni,
csak meg kell tanulni ugyanazt a mozdulatot órákon át ismételni, ha szükség
van rá. Ezt zenetanulással sajátíthatja
el egy gyerek, vagy sportolással, vagy
a harmadikkal, a matematikával. Nem
kell fanatizálni, csak meg kell szokni.

1962-ben Jancsó Oldás és kötés című
filmjének bemutatója előtt volt egy vita
az Egyetemi Színpadon. Fölálltam, és
kijelentettem, hogy mindenki hülyeségeket beszél. Azt beszéltek. Jancsó nem
szólt egy árva szót sem, Nemeskürty
beszélt helyette. Aztán a végén Jancsó
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A rendszerváltás, ami nem
következett semmiből,
viszont a Kapa–Pepe
filmekbe vezetett

annyit mondott, hogy ő képtelen lett
volna megfogalmazni a saját dolgait
úgy, ahogy ez a diák tette. A beszélgetés végén megkeresett, összeismerkedtünk, és hatvan évig barátok maradtunk. Furcsa alak volt, és vele értettem
meg, hogy én is furcsa alaknak tűnök.
Jól passzoltunk össze. Mászkáltunk, dumáltunk. Amikor összebarátkoztunk,
már több éve híradózott, kisfilmeket
csinált, negyvenéves lehetett, és mindenki hülyének tartotta a frizurájával
meg a rövidnadrág jával.

Nagyon gyorsan változott a világ. Azt
se tudom, hogy a szüleim egyáltalán
felfogták-e, honnan jutottunk el hová.
Anyám nem érte meg a rendszerváltozást, apám meg gyűlölte, hogy a tévében mutogatják a miséket. Jancsó is azt
mondta: a legundorítóbb és a legelkeserítőbb az egészben, hogy fiatalkorában a
Jud Süss miatt verekedtek a mozik előtt
a nyilasokkal, és most is verekedhetne,
ha bírná, mert ugyanazokat a szövegeket és dalokat szedik elő. Ugyanazokat a
könyveket írják meg és adják ki. Hallgatta
ezeket az irredenta dumákat, és elment
a kedve az egésztől. Elég depressziós lett
ahhoz, hogy rá tudjam venni a Kapa–
Pepe filmekre. Fűztem az agyát, higgye
el, ezt a világot csak iszonyú iróniával lehet ábrázolni, és elhitte.

Rendezni bármit
vagy filmesnek lenni
mindenáron
A színházrendezői felvételin már majdnem fölvettek, amikor egy átbulizott
éjszaka után nem voltam képes kinyögni egy szót sem. Annyira szerettek volna fölvenni, hogy még vissza is hívtak.
Hiába. A végén odajött hozzám Herskó
János, és azt mondta, ne keseredjen el,
jövőre indítok osztályt, legyen szíves,
jelentkezzen. Ezerkétszáz jelentkezőből
huszonnégyet vettek fel. Herskó volt az
a filmes, akit nem is annyira érdekelt a
film maga. Ő inkább gondolkodó, krea
tív, szervező embereket keresett. Az
sem érdekelte, hogy milyen filmet akarunk csinálni. Nem is tudtuk. Semmit
sem tudok mondani, amit tőle tanultam
volna, az életen, a hozzáálláson, a taktikán és a szervezésen kívül. Nekem meg
erre az egész képi gondolkodásra – nem
tudom, mitől – nagyon hamar átállt az
agyam.
A memóriám teljesen vizuális, a szavakra nem emlékszem. Mázli, hogy még
előtte megtanultam beszélni, mert ma
dadognék. Semmit sem tudok szó szerint megjegyezni. Így aztán újra és újra
meg kell fogalmaznom mindent elölről,
a saját szavaimmal.

„ahogy öregszem,
a világ nem
megváltozik, hanem
a régi eltűnik”
Aztán egy évig gondolkodott, mert an�nyira nem tudott mit kezdeni ezzel a
stílussal. Én meg magyaráztam neki,
hogy ne akadékoskodjon, ő se szokott
jeleneteket rendezni, megelégszik azzal,
hogy tudja a jelenet koreográfiáját. Itt
meg a kamera csinálja a filmet. Higgyen
nekem. Mi akkor már nagyon ismertük egymást és a határokat is. Úgy tartják, hogy ezek a Miklós filmjei, és sajnos
már hozzá is szoktam. Néha dühít, amikor a filmkritikusok is így írják le, pedig
ők tudják, úgy van, ahogy a főcímben

Pas szold vi

ki van írva: Jancsó és én bemutatjuk.
A filmkritikusokra dühös vagyok, mert ők
tisztában vannak avval, hogy nemcsak az
operatőre vagyok ezeknek a filmeknek,
hanem a társrendezője is. Ezek a kettőnk
filmjei. A kritikusok meg sznobok.

Listák, tervek, kérdések
A fél életemet a Magyar Televízióban dolgoztam le, de most a lábamat se tehetem
be oda. Egy évvel Andorai halála előtt történt, hogy meg akart hívni egy róla szóló
műsorba, a gyártásvezető meg úgy tett,
mintha értesített volna, de nem szólt.
Nem engedtek volna be. Van lista, akkor
is, ha nincs, rajta vagyok a mai napig.
Munka? Fejben forgatok, és az, hogy
megcsinálhatom-e a Kicsi, de nagyon erős
harmadik részét, már csak fizikai kérdés. Életmű? Nem a politikának kéne
megszabnia, hogy milyen és hogy létrejön-e. A politikában mindig ment a
harc, de közben a tisztviselői kar, hivatal
dolgozott, és nem váltottak le mindenkit négyévenként. Egy vidéki állomásfőnöktől nem azt várták el, hogy lojális
legyen, hanem azt, hogy menjenek a
vonatok. Nem rúgták ki, amikor Ferenc
Jóska meghalt, mert tudták, hogy a vasútnak pontosan kell mennie.

Összegzés még
egyszer, rövidebben
Ahogy öregszem, a világ nem megváltozik, hanem a régi eltűnik. Az életem
úgy kezdődött, hogy az egyik legmagasabb fiú voltam az osztályban. Ötvenegynéhány éves koromban a lányaim
megjegyezték, hogy „apu alacsonyabb
anyunál”. Ők viszont magasabbak (194
cm) lettek az anyjuknál. Az unokáimnak
mosolyogva azt fogják mesélni, hogy
„az apánk alacsony ember volt”. Ilyen a
világ.
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LAPUL A FIÓKBAN EGY-KÉT
RÉGI MOBIL?
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MOST VÉGRE A HELYÜKRE KERÜLHETNEK!
KERESD A GYŰJTŐPONTOKAT A KERÜLETBEN!
Kapcsolat: +36 20 318 0562
Partnerek:

Támogató:
Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja
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ESETLEG KACSA?
Ahogy a Fővám tér felől megközelítjük a
Bálnát, az első vendéglátóipari egység az
Esetleg Bár és Bisztró. Kezdjük a névvel.
Ismerjük az irodalmi mondást: „Jó cím
– fél regény!” Az „Esetleg” (szerintem)
nem tartozik a telitalálatok közé. Olyan,
mintha „Hármas alá”-nak, „Szódával
elmegy”-nek vagy „Semmi extrá”-nak
hívnák. Ráadásul mit mond ez a név egy
külföldi turistának? Ha nekem lenne egy
kricsmim a Bálnában, tuti, hogy Moby
Dicknek hívnák.
Viszont a terasz egészen csodálatos.
A nyár első napjai, szikrázik a napsütés, lágyan simogat a szellő, kilátásom a
Szabadság hídra, a Műegyetemre, a Gellért-hegyre és szállóra nyílik, a Dunán
sétahajók lubickolnak fel és alá, selymes
jazz hömpölyög a hangfalakból, a pincérek hatalmas koktélokkal cikáznak az
asztalok között. Kell ennél több?
De álljunk meg egy pillanatra! Hogyan is kerültem én ide?
Hát úgy, hogy az interneten szörföltem, és tesztelésre méltó ferencvárosi
vendéglőket kerestem. És egyszer csak
majdnem leestem a székről meglepetésemben. Amikor megláttam az Esetleg
étlapját. Egy cool és fancy Duna-parti
bárban normális ételeket szolgálnak fel a
nagyérdemű közönségnek??? Mi történt?
Nem szuvidolt bálnaherét algaespumával meg articsókagyrost polipbrassóival,
hanem ilyeneket: lencsefőzelék malaccsászárral, borjúpaprikás, kacsapecsenye
káposztás cvekedlivel, túrógombóc…
Mivel éppen a közelmúltban tértem haza Prágából, ahol minden rendes
söröző étlapján megtalálható a fél kacsa intézménye (knédlivel, káposztával,
csúszik reá a krémes habú, csapolt Pilsner Urquell), igencsak kacsaelvonási tüneteim voltak. Gondoltam, megnézem
magamnak ezt az Esetleg nevű helyet.
Eszem egy kacsát, lesz, ami lesz. Legfeljebb nem lesz olyan kitűnő, mint a legendás prágai U Pinkasůban.
Szóval így kerültem az Esetlegbe.
Leültem a csodás teraszon, kaptam
rögtön egy étlapot. Ilyen fejezetcímekre
bukkantam: „Kanalasok”, „Mami kedvencei” vagy „Nagytányéros”. Az előző étlap
óta némileg változott ugyan a felhozatal, de csak az évszakváltásnak megfelelően. A lencse-császár helyére például
tojásos galuska (ecetes római salátával)
került. Bravó! Aztán van kolbászos lecsó
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akár tojással vagy anélkül. Pompás! Kicsit
elbizonytalanodom, amikor a következő tételeket olvasom: házi tyúkhúsleves
gazdagon és paprikás krumpli füstölt
szalonnával és kolbásszal, kovászos uborkával és kenyérrel (a kedvencem!)

kikötözöm magam
az árbócrúdhoz, és
fülembe viaszt öntök,
hogy ne halljam a
marhapofa, a paprikás
krumpli vagy a boros
kagyló szirénénekét
Lehet, hogy mégsem kacsát eszem?
Aztán itt van a brazírozott (kevés folyadékban, lassan, puhára párolt) marha
pofahús szarvasgombaolajos krumplipürével és salátával. Aki egyszer az
életben evett Boeuf Bourguignont,
vagyis burgundi marhát, soha többé
nem fog lejönni a marhapofáról. Vagy
esetleg egy jó rántott karaj petrezselymes burgonyával és ubisalival? Egyébként az étlapnak van egy „Kistányéros”
fejezete is (olaszos–mediterrán vonallal):
bivalymozzarella pácolt paradicsommal;
mentás zöldborsórizottó parmezánnal;
fehérboros fekete kagyló; spenótos, ricottás, tejszínes mezzaluna (félkör alakú
töltött tészta); ilyesmik.
Szóval nagy a csábítás minden felől,

de én kikötözöm magam az árbócrúdhoz, és fülembe viaszt öntök, hogy ne
halljam a marhapofa, a paprikás krumpli
vagy a boros kagyló szirénénekét, és határozottan megrendelem a kacsapecsenyét. Ami most szintén az évszakhoz van
fazonírozva, a nehéz káposztás cvekedli
helyett könnyű édesburgonya-püré a köret.
Nem kell sokat várni rá, a szakács
maga hozza az étkemet asztalomhoz.
A látvány gyönyörű. Sötétbarnára
pirított kacsacomb, sárgásbarna édesburgonya nyakon öntve selymes pecsenyelével, mellette némi sült koktélparadicsom és párolt ceruzabab. A combon
egy illatos, zöld rozmaringágacska. El
vagyok bűvölve.
Mikor késemmel belevágok a kacsába, rögtön kiderül minden: ropogós bőr,
belül omlós, szaftos, ízes hús. A csont
szinte magától kihuzan. A fűszerezés
éppen jó. A püré kellemes, az egész fogás teljesen egyben van. Kerek. Pontosan
erre vágytam!
Nincsen túlgondolva, és az adag is
éppen elégséges. Pedig hányszor elmondta gyerekkoromban nagyanyám,
hogy nincs átkozottabb jószag, mint a kacsa. „De miért, nagyi?” – kérdeztem. „Hát
nem szereted?” Mire nagyanyám: „Már
hogy ne szeretném? Egyenesen imádom!
De akkor se veszek. Hogyisne! Rosszul
van az a jószág kitalálva, kisfiam. Hiába
finom, hiába ropog, hiába omlik, ha egy
embernek sok, kettőnek meg édeskevés!”
Cserna-Szabó András

Fotó: Stépán Virág
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VÍZILABDA

A NYERŐSZÁM: HUSZONNÉGY

Fotó: Illyés Tibor (MTI)

A 2021–22-es hazai vízilabdaidényben mindkét trófeát a Ferencváros szerezte meg:
a bajnoki címet a 24., a Magyar Kupát a 21. alkalommal hódították el a zöld-fehérek.
Zsinórban ez volt az ötödik, kiemelkedő sikereket hozó idénye az FTC-nek.

A Fradi vízilabdacsapatánál az előző két
szezon részeredményei után 2017 nyarán kezdődött igazán az új időszámítás.
Az FTC korábbi játékosa, Varga Zsolt eddigre már négy szezont húzott le a Népligetben vezetőedzőként, de csak ekkor
körvonalazódott – a jó igazolásoknak is
köszönhetően – az a gárda, amely aztán
2018 nyarán, tizennyolc szűk esztendőt
követően ismét bajnoki aranyéremmel
örvendeztette meg a szurkolókat. Decemberben huszonegy év után a Magyar Kupát is elhódították a zöld-fehérek.
S ha már lúd, legyen kövér: 2019-ben néhány héten belül megvédték elsőségüket
az OB I-ben, és történetük során először

megnyerték a Bajnokok Ligáját, a nemzetközi sorozat nyolcas döntőjében három nap alatt három nagyon erős riválist
vertek meg. Mikulásra ismét kupagyőzelem lett az ajándék, aztán közbeszólt a
koronavírus.
2020 tavaszán a bajnokság és a BL is
félbeszakadt. Amikor később kicsit javult
a járványhelyzet, kora ősszel megrendezték a Magyar Kupát, és ismét a Ferencváros neve került fel a győztesek listájára.
Aztán a vírussal való küzdelem mindent
és mindenkit befolyásolt. Az OB I-ben a
Fradi az OSC-vel szemben kiegyenlítette
az alapszakaszból hozott hátrányát (két
vereségre két győzelem), és a rájátszás

harmadik meccsén, egyetlen góllal maradt alul, majd végül bronzérmet szerzett.
A Bajnokok Ligájában az együttes újra bejutott a döntőbe, amelyben az olasz Pro
Recco jobbnak bizonyult a zöldeknél.
Tavaly nyáron több változás is történt
a keretben, a légiósok csapata teljesen
kicserélődött. Néhány fiatal egyre több
percet kapott, a húszéves Vígvári Vendel
pedig már-már meghatározó játékossá
nőtte ki magát. A Ferencváros erejét mutatta, hogy még decemberben sima győzelmet aratott a Magyar Kupa fináléjában
a Szolnok ellen. A Bajnokok Ligájában a
túl sok döntetlen nehéz helyzetbe hozta ugyan a gárdát, de parádés hajrával,
az utolsó négy meccsét megnyerve csoportmásodikként került a júniusi nyolcas
döntőbe. Eközben a hazai bajnokság fináléjában két nagyon sima mérkőzésen,
kilenc, illetve nyolc góllal múlta felül az
OSC-t, s mindezt úgy, hogy az első összecsapáson szívműtétje miatt nem lehetett
ott a medence partján a sikeredző, Varga
Zsolt.
A BL Final8-ban, az elődöntőben a
Fradi kikapott a címvédő és későbbi kupagyőztes olasz Pro Reccótól, majd a
bronzmeccsen megverte a szintén olasz
Bresciát, és harmadik lett.
Margay Sándor

KÉZILABDA

A MENTALITÁS GYŐZELME
Négygólos hátrányból felállva négy góllal legyőzte a női kézilabda
Magyar Kupa debreceni döntőjében a Ferencváros a Győri ETO-t,
és öt év után, 12. alkalommal nyerte meg a trófeát.

Az elődöntőben nagyon rezgett ugyan
a léc, a Siófok többször is vezetett a sok
hibával játszó Fradi ellen, végül 21-21 lett
a vége. A hétmétereseknél Janurik Kinga
két lövést is hárított, így a zöld-fehérek
bejutottak a fináléba, ahol a Dunaújvárost kiütő Győri ETO várt rájuk.

A bajnoki címet csak jobb gólkülönbséggel hódította el az Audi támogatása
révén világválogatottként felálló ETO,
ezért fűtötte a visszavágás vágya Klujber Katrinékat. Az első félidőben végig
a Győr vezetett, egyszer már néggyel is,
de remek hajrával a szünetig egyenlített

a Fradi. A folytatásban a hatalmas lelkesedéssel kézilabdázó ferencvárosiak kerültek előnybe, az 55. perc után már négy
lett a különbség, ami Janurik bravúrjainak is köszönhetően megmaradt a dudaszóig. Ahogy Elek Gábor vezetőedző
mondta: ez a mentalitás győzelme volt.
M. S.
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BAJNOKCSAPAT, KUPAGYŐZTES! (HEJ, HEJ!)

MICSODA BULI!
A kedves olvasó nyilván nem látja a csomót, amely a szerző gyomrában van, miközben
ő kellő pátosszal próbálja megírni a minden tekintetben toronymagas esélyes FTC
dicsőséges (fölülmúlhatatlan, világraszóló stb.) elmúlt szezonjának záróakkordját
a kerületi lapba. Borús gondolatok telepedtek ugyanis a csodálatos érzésekre,
amelyeket a klub focisikerei váltottak ki belőle.

Na de hagyjuk ezt egyelőre. Tulajdonképpen mérhetetlenül unalmas
bajnokságon vagyunk túl: fordulókkal
a vége előtt megvolt a bajnoki cím –
ahogy megemlékeztünk róla, pont
a lilák ellen. Micsoda forgatókönyv,
micsoda fékezhetetlen buli! A kupát
sajnos a Paks ellen kellett megnyerni,
összejött vagy negyvenezer ember a
lelátón a Puskásban, ami tényleg szép
szám. Persze ódákat zengett a kormánysajtó a magyar foci feltámadásáról. A Fradi meg simán nyert. Mindannyian ezt akartuk. Sör, piró, minden,
bár a hangulat amolyan fékezett habzású volt. De nem lehet mindenben az
„összeomló Nyugatot” (Franciaország,
Németország stb.) majmolni, ahol az
önmagukat megszervező szurkolók
– igen, ultrák – nehezen viselnének
bármiféle külső, hatalmi beavatkozást.
Ezért vannak olyan irritálóan sokan, és
ezért ilyen zavaróan jók. Még nem jutottak a hatalommal való kapcsolatépítés Kárpát-medencei szintjére.
A csodálatos kupadöntőt leszámítva, egy-egy meccset kivéve inkább
stagnál a nézőszám a magyar fociban
ahhoz képest, amit a fociokos politikai
vezetés évekkel ezelőtt megálmodott.
Vagy éppen Csányi Sándor MLSZ-elnök, FIFA- és UEFA-alelnök meg jósolt. Nagyon messze vagyunk azoktól
a nézőszámoktól, amelyek egy hasonló
méretű futballfanatikus ország lelátóit jellemzik. Pedig stadionok vannak.
Szinte mindenhol. Már ott tartunk,
hogy nem is beújítás jön stadionügyben valahol egy vidéki fideszes kisvárosban, hanem például pár milliárdért
már felújítani kellett a Fradi Üllői úti
stadionját. Pedig nem régi. Ki érti ezt?
Kár, hogy a kerületben a tanmedencék
felújítását nem sikerül megoldani.
Két szezon között jobbára azon izgul mindenki, hogy ki jön, ki marad.
Nekik jó hír, hogy a mezgyártó Nike
pletykák szerint megy, és, reméljük, a

2022. JÚNIUS

tradicionális Adidas jön, ahogy Pesten
beszélik, nem a 2Rule, ami durva alázással érne fel.
Belecsúsztunk ebbe a holtszezonba, a válogatott meccseken kívül ennyi
volt nyár közepéig. Az FTC vélhetően
folytatja a piaci viszonyoktól teljesen
elszakadt zseniális „üzleti” modelljét: (viszonylag) sokért vesz, és ingyen
enged el. Ennyit számít, hogy hazánkat és klubunkat a NER uralja, és nem
a piacgazdaság. Saját nevelés nuku.
Ellenben néha sikerül ügyesen belenyúlni; lehet, hogy most is jön jó játékos a szokásos selejteken kívül, talán
Tokmac is marad. Ryan Mmaee-t nem
gondolnánk, hogy maradna, erősen kilóg felfelé. A jó képességű, de a játékát
tekintve alibista Mák Robi szlovák válogatott is megy, meg még páran, akiknek a nevét sem sikerült meg jegyezni,
de biztos sokat kerestek. A többiekről
hirtelen semmi nem jut eszembe.

ennyit számít,
hogy hazánkat és
klubunkat a NER
uralja, és nem
a piacgazdaság
Jobban érdekel, hogy vajon a kerületi magazinra újra ráteszi-e a kezét a
politika, kinyírják-e a szerkesztőséget.
Mert így lapzárta környékén, a hónapfordulón pont ez történik. Vágvölgyi
jogellenes, mondvacsinált kirúgásának
milyen kifutása lesz? Vajon lesznek-e
elég bátrak a képviselők, hogy hagyjanak egy olyan kerületi lapot működni,
amibe – bár szeretnének – nem szólhatnak bele, ahol még le lehet írni az
igazat vagy éppen egy hivatalostól eltérő véleményt? Hagynak-e működni egy
lapot, amelyben fel lehet tenni kérdéseket? Bármilyet. Olyat is. Ahol akkor is

írhatunk a Fradiról, ha a klub vezetése
gyáva ahhoz, hogy válaszolni merjen a
kerületi lap kérdéseire. Mert csak. Vagy
kinyírják ezt a szerkesztőséget? Is? És
majd jön valaki, aki civilben „szakértőként” – de amúgy hivatásos neres propagandistaként – megírja a tutifrankót,
a nerpolkorrekt ajnározást az állampárt
csapatáról, amivé a Fradit tették, amivé
a Fradi lett. Pont úgy, ahogy teszi ezt a
kerületi tévében, amit szerencsére talán senki nem néz. Ahol ez a szakértő
szakért. De hát miért ne tehetné? Aki
ezeket a vendégeket rendszeresen beszerkeszti a tévébe, nem más, mint aki
Vágvölgyit, ennek a lapnak a főszerkesztőjét, eltávolította. Nahát ezért a
csomó a szerzői gyomorban.
Mielőtt a kedves olvasó elszörnyülködne: micsoda szörnyű támadás egy
munkahelyi „alkalmazott” részéről a
saját alkalmazója ellen ilyen kritikát
megfogalmazni, szeretném azzal zárni
soraimat, hogy ez volt az utolsó cikk,
amit a Ferencvárosi Média Kft.-nek
„Bakócz Tamás” leadott, amíg Hagymási Zoltánnak hívják az ügyvezetőt.
„Bakócz Tamás” – és alteregói is –
borzasztóan fel vannak háborodva az
ügyvezető ténykedésén. Jó lenne, ha
hagynák még, hogy kicsit csiszolgassuk mi is – másképp, mint az állampárt
és kapcsolt részei szeretnék – Kubatov
készülő szobrát a Kilencben. Meg hogy
maradjon egy színvonalas és független kerületi magazin. Ritka, mint a fehér holló manapság, és most úgy tűnik,
ez se marad így.
Meglátjuk, mi lesz. Ahogy a „Tanár úr”, Lakat Károly mondta, a képviselőktől is kérdezhetnénk: „Tényleg
elvesztettem több kisebb csatát. Fáj a
vereség, de talán még minden jóvátehető. Egyébként, ha már itt tartunk:
maguk mikor nyertek utoljára háborút?”
Mert ez a Ferencváros, ide több kell.
„Bakócz Tamás”

TÉVÉ HELYETT

RAPPORT A VILÁGBAJNOKJELÖLT
Rapport Richárd, a 26 éves magyar
ranglistaelső nagymester eddigi sakkpályafutása legjelentősebb versenye előtt
áll: június 16-a és július 7-e között Madridban a világbajnokjelöltek nyolcfős
szupertornáján indulhat. A fiatal sakkfenomén a kerületünkben élő Lukács
Péter nemzetközi nagymester legjobb
tanítványa.
Ehhez a hatalmas magyar sakksikerhez hasonlóra tizenöt éve nem volt példa. Akkor, 2007-ben, Lékó Péter örvendeztetett meg bennünket a Mexikóvárosban megrendezett, szintén nyolcfős
világbajnok-jelölti szupertornára elnyert kvalifikációjával, majd a versenyen elért negyedik helyével. De Lékó
nagymester pár évvel korábban ennél
nagyobb sikert is megérhetett: 2004ben az orosz Kramnyik ellen világbajnoki döntő párosmérkőzést játszhatott.
A 7-7-es eredménnyel zárult viadal után
az akkori szabályok szerint Kramnyik
maradhatott a világbajnok.

A sakk 136 éves hivatalos világbajnoksági történetében Rapport és Lékó
mellett még tizenegy magyar versenyző
ért el olyan eredményt, amivel világbajnokjelölt lehetett. A legelső Maróczy
Géza volt, aki 1906-ban ki is hívhatta
párosmérkőzésre a világbajnok német
Laskert. Ám akkoriban a kihívónak teljesítenie kellett a világbajnok kívánságait
a pénzdíjat és a helyszínt illetően, mivel
pedig ez nem sikerült, az összecsapás elmaradt.
A legkülönlegesebb világbajnokjelöltünk az amerikai–magyar Benkő Pál
volt, aki leginkább azzal hívta fel magára
a figyelmet, hogy 1971-ben átadta a helyét az amerikai Bobby Fischernek, aki
ezt a lehetőséget kihasználva el is nyerte
a világbajnoki címet. A magyar sakkozók közül eddig a legtöbbször Portisch
Lajos volt világbajnokjelölt: ő 1956 és
2000 között hétszer is indulhatott a világbajnoki címért, és kétszer az elődöntőig is eljutott.

Világbajnokjelöltünk volt még Szabó
László, Barcza Gedeon, Lengyel Levente,
Adorján András, Ribli Zoltán, Sax Gyula,
Pintér József, valamint Almási Zoltán.
Visszatérve Rapportra: a nagymester tavaly szeptember óta elképesztő
sorozatban van, szupertornáról szupertornára remekel, és tartósan a világ
tíz legjobb sakkozója közé küzdötte fel
magát. A papírforma alapján a világbajnok-jelölti versenyen a középmezőny
elején kellene végeznie, de attól szép a
versenysport, hogy a papírforma időnként felborul. A torna győztese a norvég
Magnus Carlsen világbajnok kihívója
lehet. Szurkoljunk, és bízzunk a fényes
sikerben!
Lapzártánk előtt érkezett a hír, hogy
Rapport zászlóváltást kért, mert nem
kapott kellő támogatást a Magyar Sakkszövetségtől. Új szponzorának viszont
az volt a feltétele, hogy román zászló
legyen játék közben az asztalán, ő pedig
belement ebbe az alkuba.
Száraz Sándor

Sakkfeladvány
Világos: király h3, vezér e1,
bástya b3, futó b5, huszár b1 és c2
Sötét: király a2, bástya c4,
gyalog h4
Feladat: világos indul, és a
második lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
Májusi feladatunk megoldása:
1. Vh8

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A LUDWIGBAN
••
••
••
••
••
••
••
••

interaktív múzeumi séta Tóth Krisztina költőnővel
workshopok
tárlatvezetések
filmvetítések
szabadpolc – ingyenes kiadványok
elzárt területek látogatása
az óriáslift kipróbálása
dj-show

Részletek: muzej.hu
A Ludwigban nyári képzőművészeti
alkotótáborokat is tartanak!
Részletek: ludwigmuzeum.hu

Előző számunk megfejtése: ALFA RÓMEÓ ÉS JÚLIA

2022. JÚNIUS

29

30

BAKÁTS TÉR 14.

ÖNKORMÁNYZATI FOGADÓÓRÁK
Baranyi Krisztina polgármester
+36 1 215 1077/222
polgarmester@ferencvaros.hu

Gyurákovics Andrea
gyurakovics.andrea@gmail.com

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

Döme Zsuzsanna alpolgármester
dome.zsuzsanna@ferencvaros.hu

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

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

Reiner Roland alpolgármester
+36 1 217 7420/236
reiner.roland@ferencvaros.hu

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

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

Árva Péter
Minden hónap első péntekje
18:00–19:00 óra, Mustra Delikát
(Balázs Béla u. 14.)
+36 30 700 5427
arva.peter@ferencvaros.hu

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

Kállay Gáborné
kallay.gaborne@ferencvaros.hu

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

Dr. Mátyás Ferenc
matyas.ferenc@ferencvaros.hu

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

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

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

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

15%
SZÉLES
ÁRUKÉSZLETTEL,
SZAKÉRTELEMMEL
VÁRJUK ÖNÖKET!

KEDVEZMÉNY
SZOMBATONKÉNT

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

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

SZEMÉLYES
ÁTVÉTELI PONT

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

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható nem támogatott termékre,
az üzletekben történő vásárlás esetén 2022. december 31-ig. A részletekről
érdeklődjön a patikákban. Más akcióval össze nem vonható.

patika24-190x134.indd 1
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KÖZÖS AKCIÓJA!
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RÖVIDEN

APRÓ

RÖVIDEN
Balatoni táborozást biztosít a ferencvárosi önkormányzat a kerület iskolásainak 2022. június 20. és augusztus 30.
között, ingyenes szállással. A kedvezményes iskolai étkezésben részesülők a
táborozás idején is csökkentett összegű,
illetve ingyenes étkezést kapnak. A táboroztatást vállaló tanárok minden költségét az önkormányzat állja. Jelentkezni
minden gyermek a saját iskolájában tud.
A ferencvárosi lett a legátláthatóbb
önkormányzat, az újbudaival holtversenyben, az Ez a minimum! átláthatósági programot koordináló K-Monitor,
Transparency International és atlatszo.
hu harminc nagyvárost és kerületi önkormányzatot vizsgáló kutatása szerint.
46 ezer egynyári virágot ültetett el a
Feszofe a József Attila-lakótelepen, a
MÁV-Aszódi lakótelepen és a Csarnok
téren – mondta el a 9 magazinnak Cserna Hajnalka kerületi főkertész. A József
Attila-lakótelepen három helyszínen

évelő virágokat is telepítenek: a „Repülőszobornál” (Blériot-emlékmű), a
Napfény utcai körforgalomnál és a Dési
Huber utca 20.-nál. Ezzel a három helyszínnel pályázik idén a Ferencváros a
Virágos Magyarország díjra.

Megújult a Pöttyös utca 9. melletti játszótér, amely új játszóeszközöket, padokat, burkolatokat kapott, emellett kiala-

Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó, Magyarország első egyéni téli
olimpiai aranyérmese, az FTC versenyzője „Ferencváros Sportjáért” elismerésben részesült a magyar sport napján,
május 6-án. Mellette további tizenegy
fiatal sportoló kapta meg a Ferencváros
Sportjáért díjat.
A nagyjátszótéri kötélpálya felújítása
befejeződött. A József Attila-lakótelepi
téren új játszóeszközök is helyet kaptak.

kítottak egy 170 négyzetméteres homokozót, felújították a kerítést, áthelyezték
a kaput, és egy új kút is épült.
Fogyatékosságügyi tanácsadást tart a
Család- és Gyermekjóléti Központ Fejlesztési Centrum munkatársa a Feszgyi
Lenhossék utcai épületében június 15én, július 13-án és augusztus 10-én. Bejelentkezni munkaidőben a +36 1 215 60
27 vagy a +36 1 215 84 37 számon lehet.
A tanácsadó segít eligazodni az ellátások
rendszerében, akadálymentesen elérhető programokat, megváltozott munkaképességűek számára kiírt álláslehetőségeket ajánl.
Megkezdődtek a Távíró utca mellett
található erdőrészlet városierdő-fejlesztési munkálatai május elején – tudatta Facebook-oldalán Jancsó Andrea
önkormányzati képviselő (Momentum).
A beavatkozások egyik kiemelt célkitűzése az erdő klímaváltozással szembeni ellenálló képességének és ökológiai
értékének növelése. Elsőként felmérik
a faállományt, a problémás fákat ősszel
fogják kezelésbe venni.

Új közterületi járdatakarító-gép állt
munkába májusban a már meglévő
mellett. Az új, járdamosásra is alkalmas

eszköz 30 millió forintba került, nagyobb és háromszor hatékonyabb a már
működő takarítógépnél.
A trianoni békeszerződés 102. évfordulója alkalmából plakátokat helyezett
el az önkormányzat a Lónyay utcában,
ahol két éve száz cserjét is ültettek a
száz volt legnagyobb magyarlakta település nevével. Idén egy üres oldallal is
találkozhatnak az arra járók: ide várják
az emberek emlékeit, gondolatait Trianonról.

APRÓHIRDETÉS
FOGSOR KÉSZÍTÉSÉT, javítását vállalom
garanciával. Házhoz megyek. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi vevők elérése. Ismerős lakása eladó?
Hívjon, Ön is jutalékot kap! 06-20-9-600600
MAGAS ÁRON VÁSÁROLUNK mindennemű régiséget! Bútorokat, festményeket,
dísztárgyak, könyveket, érmeket, órákat,

bundákat, komplett hagyatékokat, díjtalan
kiszállással. Jakab Dorina, 06-20/365-1042

63. Nyitva: H–P 10–18, szombat: 10–13
óra. Telefon: (36-1) 794-57-67

ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁST keresek,
tömbrehabilitációs részen, nyári költözéssel 80 millió Ft-ig. 0670/949-4013

KÉMÉNYEK BÉLELÉSÉT, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű
ügyintézéssel vállalja Szabó Balázs. 0620-264-7752

„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉRME
üzletben arany és ezüst ékszerek javítása
gyorsan és szakszerűen, korrekt áron!!! Új
arany és ezüst karikagyűrűk katalógusból,
széles választékban, rendkívül kedvező
áron kaphatók!!! Cím: 1092 Bp., Ráday u.

NYARALÓT vásárolna fiatal pár 35m Ftig. 06-20/4549-152
HAGYATÉKFELSZÁMOLÁS, értékbecslés. Díjtalan kiszállással: 06-70/381-6345
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SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉGELVŰ
BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
mint Kiíró a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
határozata alapján két lakáspályázatot írt ki.
•

Az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak
részére összesen 15 db lakás bérbeadására, szociálislakbér-fizetési
kötelezettséggel hirdetett pályázatot.
Benyújtási határidő: 2022. július 8., 12:00

•

30 év alatti pályakezdő fiatalok részére – gyermekkel költöző és
gyermek nélkül költöző kategóriákban – 8 db üres lakás bérleti
jogát hirdette meg az önkormányzat, a lakbér költségelven történő
megállapításával.
Benyújtási határidő: 2022. június 22., 16:00

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató,
jelentkezési lap és melléklete) Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi
csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől –
ügyfélfogadás: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól
16.00 óráig; pénteken: 08.00-től 12.00 óráig) vehető át.
A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:
www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok
A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Vagyonkezelési Iroda nyújt személyesen
(1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől –, ügyfélfogadás
hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig;
szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig;
pénteken: 08.00-től 12.00 óráig),
vagy a 06-1-215-1077/502, 504, 543-as telefonszámokon.

