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Nőttek a parkolási díjak, 
és bővült a fizetős időszak
 
A Fővárosi Közgyűlés egységesítette Budapesten a par-
kolási szabályokat. Ferencváros négy fizetési zónájában 
200 és 600 forint között változik szeptember 5-e óta az 
óránkénti díj. A Belső- és Középső-Ferencváros Thaly Kál-
mán és Dandár utcáig terjedő részén 22 óráig óránként 
600 forint parkolási díjat kell fizetni, majd a Haller utcáig 
tartó területen 20 óráig 450 forintot. Ezzel párhuzamo-
san emelkedik a pótdíjak összege és a lakossági, második 
gépjárművek díjtétele is.

A C tarifazónában 300 forintért lehet egy óra hosszat par-
kolni, 8 órától 18 óráig, a Vágóhíd utcáig. Végül a József 
Attila-lakótelep fizetős részén 200 forint egyórányi par-
kolás reggel 8-tól este 18-ig, időkorlátozás nélkül. A többi 
zónában legfeljebb 3 órán át lehet parkolni.
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* * *

Lapzártánk idején újabb fordulatot vett 
az ukrán–orosz „különleges katonai 
művelet”. A putyini Blitzkrieg  (villám-
háború) már márciusban elbukott, még 
az ukrajnai oroszajkúak sem fogadták 
kenyérrel és sóval Putyin hadseregét, a 
Wagner zsoldosait és a segéderőként fel-
vonuló csecsen, szír és líbiai fegyverese-
ket. Kijev elfoglalása sem sikerült, már 
ekkor épp ideje lett volna a „keleti zárás” 
politikájának. Az ukránok most trükkö-
sen verekszenek, a déli Herszon térsé-
gében rebesgették a nagy ellentámadást, 
az oroszok oda csoportosultak, erre az 
északkeleti Harkiv térségében hirtelen 
visszafoglaltak 6000 négyzetkilométert. 
Ideje hozzászoknunk a gondolathoz: Uk-
rajna megnyerheti honvédő háborúját! 
A NER politikája és propagandája ez ügy-
ben igazi szekunder szégyen minden 
magyarnak; speciális szerencsénk, hogy 
kerületünk sokat tett és tesz az északke-
leti határunkon éppen nagyon megerő-
södő szomszéd menekültjeiért. 

Mint ahogy tanárok is sztrájkolnak, 
bár névvel nem vállalják, az új rendelő-
intézet csinosodik, az e-rollerek prob-
lémája alagútjának végén is felpislant a 
fény; úgy néz ki, legalább kerületi nép-
szavazás lesz Fudan-ügyben, valamint 

„szorgos népünk győzni fog”. 
Mi pedig tesszük a dolgunkat, még 

ha a hullámvölgyben élők már nem 
hisznek is a szárazföld létezésében; 
jelt adunk, hogy „ha távol is, ha nehezen 
elérhetően is, de van még part”. 

Nyugatra. 

TÖBB TÉMÁRÓL 
EGYFELÉ 

Szerencsétlen az a média, amely ma-
gával kénytelen foglalkozni, én sem te-
szem e helyt. A május végétől napjainkig 
tartó időszak testületi üléseiről a lap 
belső oldalain talál olvasnivalót a Nyájas 
Olvasó, ott tájékozódhat arról, hogy „az 
újságíró és a hatalom között szórványo-
san még ma is előfordulnak súrlódások”. 
A háttéreseményekről pedig az emlék-
irataimban, ha netán majd írnék ilyes-
mit. Az amúgy is nehéz magyar sajtó- és 
médiahelyzetről pedig egyik kedvenc 
honi skriblerem, Zsolt Béla, A Toll és 
a Haladás szerkesztője és szerzője írása 
jut eszembe, az 1936-ban a József Attila 
és Ignotus Pál szerkesztette Szép Szóban 
megjelent Ars scribendi, az újságírás 
művészetéről:  „Ne írj le egyszerű tő-
mondatot, mert az egyszerű tőmondat 
természeténél fogva egyértelmű, jelzőt-
len alanyával és jelentő módban hasz-
nált állítmányával. Ha azt írod: »A kutya 
ugat«, később hiába kísérletezel állításod 
átértelmezésével, az állításban foglalt 
tény nüanszirozásával, konfundálásával 
vagy visszavonásával. Semmi sem véd 
meg az általánosítás vádja ellen, s tudnod 
kell, hogy az általánosításnak vannak a 
legsúlyosabb közigazgatási és büntető-
jogi konzekvenciái. Ha azt írod: »A fehér 
kutya ugat« vagy ami még ajánlatosabb: 
»Némely fehér kutya ugat«, az általánosí-
tás veszélyét lényegesen lecsökkentetted. 
Még ennél is bátorságosabb a mondatot 
a határozószavak biztosítószelepeivel 
ellátni. Majdnem kockázatmentes mon-
dat: »Némely fehér kutya  néha  ugat.« 
Még  jobb: »Vannak  országok Európá-
ban, amelyekben némely fehér kutya 
néha ugat.« Ha semmiképpen sem tu-
dod megállni, hogy bizonyos allegorikus 
tendenciát vigyél bele állításodba, hasz-
náld a következő bonyolultabb formulát: 
»Sajnos, nálunk is előfordul szórványo-
san, hogy némely fehér kutya néha ugat, 
de mi bízunk a világhírű magyar kutya 
józanságában, amely az utolsó pillanat-
ban mégis érvényesülni fog.« Az idézet 
jól mutatja, hogy Zsolt Béla, aki Pietro 
Aretino (1492–1556) Hogyan oktatja Pippa 
prostituált Mona lányát a szerelem művésze-
tére? című dialógussorozatát választotta 
zsurnáletikai és sajtópraktikai értekezé-
se mintájául, 1936-ban is hasonló prob-
lámákkal volt kénytelen szembesülni, 

mint amivel mi szembesülünk, a ma 
skriblerei. Mindenesetre mi itt és most 
megfogadjuk Zsolt tanácsát a jövőre 
nézve is: „Az újságírónak, ha nem tud 
cselekedni, legalább azt a feladatot kell 
vállalnia, hogy azoknak, akik a hullám-
völgyben már nem is hisznek a száraz-
föld létezésében, jelt adjon, hogy ha tá-
vol is, ha nehezen elérhetően is, de van 
még part.” 

* * *

Paradoxonok, formállogikai ellentmon-
dások, oximoronok és kóanok korát él-
jük a mában. Mert egyrészt április 3-a, a 
választási eredmény tényleg a Holdról 
is látszik; másrészt egyesek már 2006-
ot emlegetik a NER vonatkozásában. 
Hogy ennyire meggyengült még sosem 
volt a magyarországi hatalom 2010 óta. 
Nemhiába rebesgetik, hogy a NER pro-
paganda- és állambiztonsági minisz-
tere üzent a parlamentben (és az ön-
kormányzatokban) fizetésért politizáló 
ellenzéki politikusoknak: ne használják 
ki a kormány szorult helyzetét, melyet a 
háború okozta hadigazdálkodás, a vág-
tató infláció, a vesztésre álló rezsiharc, 
a putyinpincsiség visszaütése fokoz, 
nem kicsit. Nagyon. De ne használják 
ki, mert ők, a mai kormány nem azok, 
akik hagyták a kettős hatalomba csúsz-
ni az országot 2006 őszén – idősebbek 
még emlékezhetnek: „kettős hatalom”, 
Kerenszkij és Lenin 1917 februárjától 
októberéig –, náluk a hatalom megtar-
tása elemi egzisztenciális érdek, hiszen 
ahová mehetnének, annak ablakába 
soha nem süt be a nap. 

Amerre most megyünk, az orszá-
gunk kiléptetése az EU-ból. A huxit. 
Nemrég Szerbiában jártam pár órára. Az 
EU-n kívül. Jól emlékszem a kilencvenes 
évek elejére. Tito, de még az őt követők 
is egyfajta szuperkádárizmusban éltek 
Jugoszláviában: a legvidámabb csevap 
a lágeren kívül. Aztán elöntött mindent 
a nacionálfasizmus, a háború, és a szét-
szakadt délszlávok között a háborúkat 
indító Szerbiában kimaradt majd’ har-
minc év. Van élet az Unión kívül, csak az 
nem európai, nem 21. századi élet, és ez 
még ma is látszik Szerbiában. Az nem 
lehet, hogy Szerbia múltja legyen Ma-
gyarország jelene és jövője. Dixit. Vagy, 
ahogy a dakota mondja: uff!
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UKRAJNA ÉS FERENCVÁROS

FRONTVONALAK

Emlékezetes, hogy Ferencváros fogadta be az ukrajnai menekültek támogatására 
tervezett, majd a kormány által visszamondott júniusi jótékonysági koncertet. 

Ugyancsak a putyini háborús agresszió elleni tiltakozásként rendezték meg az ukrán 
menekültekből alakult táncegyüttes fellépését a Bakáts téren augusztus 24-én, 

Ukrajna függetlenségének napján, legutóbb pedig a Bakáts Feszten voltak jelen az 
ukrajnaiakat segítők. A háborúnak még messze nincs vége, de a sikeres szeptemberi 

ukrán offenzívával közelebb került mindaz, amiért Ferencváros kiállt a megtámadottak 
mellett. A 9 magazin alább helyszíni riportban számol be az ukrajnai helyzetről.  

„Tegyenek magokat a zsebükbe”, mond-
ta Valerija szenvtelenül. Nem értettem, 
mire gondol, türelmesen megmagya-
rázta. „Legyen mag a zsebükben. Ami-
kor meghalnak és elrohadnak, trágyáz-
zák a fát, ami kinő a magból.” Ne legyen 
hiábavaló a haláluk.

Eleinte Valerija kissé hibbantnak 
tűnt. Nemrég érkeztem Kijevbe, ismer-
kedtem a viszonyokkal, az egyetemi kol-
léga segített tolmácsot találni, aki beaján-
lotta a tévés újságírót. Sose haszontalan 
kollégákkal találkozni, hajrá. Február 
volt, tavaszias idő, az egyik újhullámos 
kávézóba ültünk be a Majdan közelében.

Az oroszok támadnak-e vagy sem? 
Az amerikaiak rendszeresen műhold-
felvételeket mutattak az orosz csa-
patmozgásokról, a tábori kórházak is 
megérkeztek a határ közelébe. Vécéket, 
körleteket nem mutattak a fotók, pedig 
érdekelt, hol vannak a katonák. A mű-

holdas cégek semmilyen kérdésre nem 
válaszoltak.

Ezért is tűnt érdekesnek a frissen kö-
röztetett fotó. Állítólag Dolbinóban ké-
szült, Belgorod és az ukrán határ között, 
az orosz katonák a helyi vasútállomáson 
aludtak, óriási zsúfoltságban, matracok, 
hálózsákok, ágyak nélkül, felöltözve, ki 
fekve, ki félig ülve, egymásra dőlve, tal-
palatnyi helyet sem hagyva.

Reménytelennek tűntek, nyomo-
rultnak, kérdeztem Valerijától: szerinte 
ilyen sereggel támadna majd V. V. Pu-
tyin? Szemernyi kételye sem volt. Az 
oroszok megtámadják Ukrajnát, nagy 
pusztítást okoznak, a végén pedig az uk-
ránok megölik őket. Ezeket a katonákat 
is, kopogtatta ujjával a fotót.

Hosszan magyarázta, hogy az oro-
szok irigylik az ukrán életformát, ezért 
elvennék vagy elpusztítanák. Az oroszok 
paraziták. Korábban a Donbaszból tu-

dósított, talán ott történt vele valami. A 
tolmács később bocsánatot kért, a ta-
lálkozó nem volt kellemes élmény, és 
kicsit fölöslegesnek tűnt.

Aztán az oroszok igyekeztek minden 
előítéletet igazolni.

* * *
Az ukránok megakadályozták az esze-
ment kijevi műveletet, másutt pedig 
lelassult az előrenyomulás. Az oroszok 
keleten elkezdték felmorzsolni az uk-
rán erőket, ám ezen a nyugati (főként 
az amerikai és a brit) fegyverszállítmá-
nyok változtattak. Az ukránok távolabb-
ról tudták támadni az oroszokat, nem 
is eredménytelenül. Beállt egy furcsa, 
majdnem egyensúlyi állapot. Sőt. A nyá-
ron arról lehetett hallani (tulajdonkép-
pen az ukránok is bejelentették), hogy 
készül az offenzíva, ezért délre utaztam.

Menet közben könnyű volt felidézni 
az emlékeket, márciusban ugyanezen az 

Ukrán katonák Zu-23-2-es ikercsövű 
légvédelmi gépágyúval lőnek orosz célpontra 
a kelet-ukrajnai Harkivi területen 2022. 
augusztus 10-én hajnalban
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útvonalon evakuáltam Kijevből. Hó volt, 
zsúfolt utak, csak egy irányba, aki tehet-
te, nyugatra tartott. A kutaknál hosszú 
várakozásra rendezkedtek be, de a he-
lyiek a külföldieket mindenhol előre-
engedték soron kívül tankolni.

A mennyiséget hamar korlátozták, 
Kijevben, amíg még hozzáfértem az 
autóhoz, több kútnál is vártam, hogy az 
engedélyezett húsz litert megvehessem. 
A főváros gyorsan kiürült, akadálytala-
nul lehetett száguldozni a néptelen bel-
városi utcákon, 100, 120, igazi felszaba-
dító bunkóság.

Márciusban mindenhol, a legkisebb 
faluban is volt legalább két ellenőrző 
pont (kijárat-bejárat, alvég-felvég), a 
legkellemetlenebb Ternopil közelében, 
kialvatlan, feszült és arrogáns rend-
őrökkel, idegesítően gyakran emelték 
fel a fegyvereiket, egy pillanat alatt he-
vült majdnem konfliktussá a félreértés.

De ez már a múlt, a helyzet konszo-
lidálódott, az ellenőrzések csak a harci 
cselekmények övezeténél kezdődtek.  
A hevenyészett úttorlaszok maradvá-
nyai az út szélén, elhagyatottan álltak, 
a forgalom kelet felé is élénk, tankolni 
pedig korlátozás nélkül és olcsón lehe-
tett már.

Vannak, akik szerint ennek rég nem 
így kellene lennie. Gyakran beszélek 
olyanokkal, akik hivatásszerűen figyelik 
Ukrajnát, és amikor az oroszok a fino-
mítókat és tárolókat kezdték támadni, 
az volt a becslésük, hogy májusra, leg-
később júniusra minden összeomlik. 
A távolságok óriásiak, benzin és dízel 
nélkül nincs mozgás (bár ez a kis orszá-
gokra is igaz), és ha nincs mozgás, nincs 
Ukrajna sem.

Viszont azóta is van benzin és dízel. 
Éjjelente óriási a forgalom a főutakon; 
nem is a darabszám az érdekes, hanem 
az, hogy hány kilométer hosszan dübö-
rögnek a kamionok. Mindent szállíta-
nak. Üzemanyagot is. Fegyvert. Lőszert. 
Mindenféle utánpótlást és árut.

Ez persze nincs ingyen, Ukrajna 
működtetése havonta nagyjából ötmil-
liárd dollár. Ezt külföldről kell besze-
rezni, és egy részét a lakosságra költeni, 
hogy valamennyire a normális élet ér-
zetét biztosíthassák ott, ahol nincsenek 
harcok.

Ukrajna működik, ami egyrészt jó. 
Másrészt „meg ne szokjuk, hogy így is 
lehet”, mondja az egyik ismerősöm. Ve-
szélyesnek tartaná, ha elfogadnák, az 
ország egy részén háború dúl, de az 
élet alapvetően megy tovább.

* * *

„Tessék, az ukrán zászló”, mutatott ki az 
ablakon. Az aratás megvolt, ameddig el-
látni, mindenütt tarló sárgállik, fölötte a 
szikrázóan kék ég.

Pervomajszk, Juzsnoukrajinszk, Voz-
ne szenszk, a települések a Dél-Bug folya-
mát követik, de órákon át lehet autózni a 
néptelen tájon. Az élet itt a háború előtt 
sem lehetett szüntelen fesztivál és szüre-
ti bál, és nem a támadás miatt ürült ki a 
vidék. Talán sosem volt tele. Nincs elég 
ukrán, hogy megtöltsék. Ami pedig kife-
jezetten jót tesz a nagyüzemi mezőgaz-
daságnak.

Mikolajivot éppen lezárták, állítólag 
orosz ügynökök hálózatát számolták 
fel a többnapos kijárási tilalom idején, 
az ukrán katonákkal a környező tele-
pülésekre mentünk. Az oroszok még 
közel voltak, ezért az ukrán tüzérség 
nyomás alatt tartotta őket. Itt működött 
néhány Himars is, ezek az ukrán fegy-
veres erők legféltettebb kincsei közül 
valók; az oroszokat nagyon kellemet-
lenül érinthette, hogy a rakéták nagyon 
távolról érkeztek, és nagyon pontosan, 
kilyuggatták az Antonovszkij hidat 
(ami megnehezítette az utánpótlás szál-
lítását a kulcsfontosságú Herszonba), 
több orosz logisztikai csomópontot pe-
dig megsemmisítettek. Akkor úgy tűnt, 
éppen a déli offenzíva előkészületeit 
látom, és más is így volt evvel. Talán 
csak Kijevben és Washingtonban tud-
ták néhányan, hogy a déli művelet célja 
kimozdítani, közelebb húzni az oroszo-
kat, hogy az északi, északkeleti offenzí-
va nagyobb meglepetés és nagyobb si-
ker lehessen. Az lett. A háborúnak még 
messze nincs vége, de az elég fontos 
pillanatnak tűnik, hogy a moszkvai ve-
zetés átcsoportosításról beszélt, csapatai 
viszont pánikszerűen menekültek.

A demoralizált, megalázott katonát 
nehéz újra harcra bírni.

A déli művelet áldozatai között ren-
geteg a kárpátaljai. A hivatásosok, va-
lamint az önkéntesek (és valószínűleg 
a nemrég mozgósítottak) alakulatait 
oda vitték, a támadó manővereket ne-
kik kellett végrehajtaniuk. A kárpátaljai 
lapokban szinte naponta látni gyászje-
lentést. Ha valakinél megírják, hol esett 
el, a leggyakrabban a déli frontszakaszt, 
Herszon környékét említik.

* * *
A telefonomon több applikációval is 
követem az ukrajnai eseményeket. Kint 
hasznosak a légiriadóra figyelmeztető 
alkalmazások, és nem láttam értelmét, 
hogy két utazás között letöröljem őket.

Folyamatosan jeleznek, arra is gon-
doltam már, hogy rögzítek minden jel-
zést, illusztrálandó, milyen kint az élet 
tempója. De feladtam, nem egészen 
egy hét alatt úgy harminc képernyőké-
pet készítettem, pedig néhány jelzésről 
lemaradtam. És ez csak egy körzet (ki-
választható, honnan érkezzen értesítés).

Zaporizzsja szinte végtelenül hosz-
szú, vonzónak nehezen nevezhető főut-
cáján autóztunk, amikor megszólaltak 
a szirénák kint is meg a telefonomon is.

Februárban Kijevben elvétve men-
tem óvóhelyre. Megnéztem, hol van, 
néhányszor lesétáltam, de gyakran in-
kább átaludtam az éjszakát.

Ilyen marhaságot se csinálok töb-
bet. Az ukránok sem. A riadó hallatán 
Zaporizzsja utcái azonnal kiürültek, a 
sofőröm pedig eszeveszetten szágul-
dott. Mire az ismert óvóhelyhez értünk, 
a riadót lefújták, a támadás elmaradt. 
Ezt az app is megerősítette. Legalább 
kiderült, hogy megbízhatóan működik. 
Nem Oroszországban gyártották.

Makai József
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NYÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK

VISSZATÉRÉS 

A 9 magazin hányatott története és más fontos 
döntések: az idősellátás bővítése, a gyermekétkeztetési 

díjak változatlanul hagyása, környezetvédelem, 
közösségi költségvetés. Összefoglaló az elmúlt 

negyedév üléseiről az újra megjelenő 9-ben. 

A ferencvárosi képviselő-testület az elmúlt hónapokban öt alkalommal ülésezett: a leg-
többet a 9 magazinnal és az azt kiadó Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.-vel foglalko-
zott. (Emiatt senkinek sem kell irigykednie, szívesen kihagytuk volna.) 

Kezdődött ott, hogy május 27-én azonnali hatályú felmondólevelet kapott Vágvöl-
gyi B. András főszerkesztő a kiadó ügyvezetőjétől, Hagymási Zoltántól. A hírt Baranyi 
Krisztina polgármester hozta nyilvánosságra a Facebook-oldalán, a lépést a sajtósza-
badság elleni támadásként értékelve, mert meglátása szerint az ügyvezetőt helyi po-
litikusok bujtották fel a főszerkesztő eltávolítására. Ezt minden érintett igyekezett cá-
folni, és a menesztés magyarázatát az ügyvezető és a főszerkesztő között feszültté vált 
viszonyban meglelni. 

„Tegye fel a kezét ebben a teremben az, aki szerint azért rúgták ki Vágvölgyi B. And-
rást, mert három napig nem ment be az irodájába” – szólította fel a jelenlévőket a pol-
gármester a június 22-ei testületi ülésen; ilyenek szerepeltek ugyanis a szerződésbontás 
hivatalos indoklásában. Nem jelentkezett senki, maga Hagymási Zoltán sem. ( Jegyez-
zük meg: a főszerkesztő munkaügyben tartózkodott vidéken az ominózus napokon.)

A szerkesztőség egyöntetűen kiállt a főszerkesztő mellett a júniusi számban köz-
zétett szerkesztőségi állásfoglalásban, a függetlensége elleni támadásnak tekintve Vág-
völgyi mondvacsinált indokkal végrehajtott menesztését. Hamarosan úgy tűnhetett, a 
lap és a szerkesztőség javára fordult a kocka: Hagymásit ugyanis a június 22-i ülésén 
azonnali hatállyal elbocsátotta a képviselő-testület. Ám a képet erősen árnyalja, hogy a 
ferencvárosiak két hónapon át újság, illetve tévé, a szerkesztőségek pedig munka nélkül 
maradtak, mivel a testület az új ügyvezető kérdésében nem tudott dűlőre jutni. Augusz-
tus 22-én végül sikerült megegyezniük: az igazgató dr. Bencsik Márta, a kerületi médi-
acég felügyelőbizottságának korábbi elnöke lett, decemberig. A pályázatot, amelynek 
eredményeként januártól végleges ügyvezetője lehet a médiacégnek, a tervek szerint 
ősszel fogja kiírni az önkormányzat. 

Az idáig vezető kisebb-nagyobb for-
dulatok nagy része – ki mit mondott, 
akart, terjesztett elő, vont vissza, vétózott 
meg stb. – mára jelentőségét vesztette. 
A 9 maradt, ami volt: a főszerkesztő sze-
mélyében, a szerkesztőség összetételében 
nincs változás, és szeptembertől ismét 
rendszeresen megjelenik a lap.

A három hónap alatt számos más kér-
désről is tárgyaltak és hoztak döntést a 
képviselők. Ezek eredménye a 31. oldalon 
található pályázatok, illetve az alábbi ke-
retesekben olvasható rendeletmódosítá-
sok egy része is.

Még a június 22-ei testületi ülésen 
Jancsó Andrea (Momentum) szociális 
tanácsnok javaslatára döntöttek a képvi-
selők arról, hogy a Szerető Kezek Gondo-
zóház, ahol jelenleg idősek nappali ellá-
tása zajlik tizenkét férőhellyel (idősklub), 
alakuljon át tartós bentlakást, ápolást, 
gondozást nyújtó intézménnyé, szintén 
tizenkét férőhellyel. Az idősek klubját a 
Toronyház utca 11. szám alá helyezik át, 
és öt demens személy számára is biztosí-
tanak nappali ellátást. A téma annak elle-
nére nagy vitát váltott ki, hogy végül 17 
igen, 1 tartózkodás mellett megszavazták 
az erre vonatkozó előterjesztést. Az egy 
tartózkodó Baranyi Krisztina polgármes-
ter volt, aki nehezményezte, hogy egy 
kötelező feladatot (nappali idősellátás) el 
akar költöztetni az önkormányzat azért, 
hogy vállaljon egy nem kötelezőt (bentla-
kásos ellátás), a férőhelyek száma mind-
össze öt fővel növekszik, mindez azonban 

legalább 160 millió forintjába fog kerülni 
az önkormányzatnak. Torzsa Sándor, a 
Demokraták frakcióvezetője arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az idősklub sok szem-
pontból nem jól üzemel, férőhelyeinek a 
kétharmada az esetek többségében nincs 
kihasználva, ezért ezzel a helyzettel min-
denképp kezdeni kell valamit. A megol-
dási javaslatot egy külön munkacsoport-
ban hosszas szakmai egyeztetés előzte 
meg, „nem arról van szó – mondta Torzsa 
–, hogy Jancsó Andrea tegnap éjjel össze-
dobta ezt az előterjesztést”.

Szintén ezen az ülésen foglalkozott  
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KÖZÉRTHETŐSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

NEM KELL TÖBBET FIZETNIÜK A SZÜLŐKNEK 
A KÖZÉTKEZTETÉSÉRT

A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendeletet eső-
sorban a rohamosan emelkedő élelmi-
szerárak miatt módosította a testület. 
Emellett néhány nyelvi pontatlansá-
got, illetve mára elavult technikai kife-
jezést is kijavítottak.

A rendelet határozza meg a kerületi 
bölcsődei, óvodai, iskolai és a szociális 
étkeztetés beszerzésének árát az egyik 
oldalon, és az ellátottak által fizetendő 
díjakat a másikon.

Az önkormányzat jelenleg három 
cégtől rendeli meg az étkeztetést; a cé-
gek közbeszerzési pályázaton nyerték el 
a lehetőséget. A velük megkötött szerző-
dések alapján évente egyszer kérhet-
nek árkorrekciót, a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) által meghatározott 
ágazati infláció erejéig.

A KSH 12,8%-os inflációt állapított 
meg a közétkeztetést magában foglaló 
ágazatban. Az érintett cégek azonban 
jóval magasabb inflációs hatást érzé-
kelnek, és még nagyobbra számítanak a 

tanév végéig, ezért a szerződésben meg-
határozottnál jóval magasabb, 30–50% 
közötti áremelés jóváhagyását kérték 
az önkormányzattól.

A képviselő-testület elutasította en-
nek teljesítését, és a szerződések alap-
ján a hivatalos infláció szerinti emelést 
szavazta meg.

A testület egyúttal döntött arról is, 
hogy az áremelkedést nem hárítja át 
az ellátottakra, így a ferencvárosi gyer-
mekek és szociális ellátottak változatlan 
áron juthatnak étkezéshez.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

EGY MÁRTON UTCAI INGATLANRÓL ÉS A KVASSAY 
ÚT ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete határozatban döntött
1. a településkép védelméről szóló 

35/2017 (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosításának elindításá-
ról. A módosításra azért van szükség, 
hogy biztosítsák a Márton utca 8./a 
alatti ingatlannál a kerület identi-
tásához illeszkedő homlokzatkép 
megőrzését és a rendkívül rossz ál-

lapotú ingatlan fejlesztésének lehe-
tőségét.

2.  a kerület 1/2019 (I.18.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott „Kvassay út és 
környéke” kerületi szabályozási terv 
módosításának megindításáról. A sza-
bályozásiterv-módosítás a Déli Kör-
vasút projekt része, amelynek során 
egy új külön szintű vasúti híd tervei 
készülnek a Ferencváros vasútállomás 
körzetében. A szabályozási terv része-

ként átépítésre javasolták a Gubacsi út 
feletti vasúti hidat, valamint a Buda-
pest Park és a vasút közötti utcát is.

A két módosításról további részletek az 
önkormányzat honlapján találhatók:
https://www.ferencvaros.hu/partnerse-
gi-egyeztetes/

A rendeletmódosításhoz kapcsoló-
dó partnerségi észrevételeket az alábbi 
e-mail-címre küldhetik meg: 
foepitesz@ferencvaros.hu

a testület az önkormányzati napelemfejlesztés kérdésével Takács Zoltán (Momentum) 
előterjesztésében. Eldöntötték: meg fogják vizsgálni, mely önkormányzati intézmé-
nyekre lehet még napelemet szerelni, és megkezdik a kiépítés előkészítését. A Ferencvá-
rosi Intézményüzemeltetési Központnak (FIÜK) évente 600 ezer kW-os energiaigénye 
van, ebből mindössze 2%-ot termel jelenleg az a napelem, amely az Epreserdő Óvoda 
tetején van. Takács szerint ha ezt az arányt sikerülne 7-9%-ra feltornázni, az komoly 
anyagi megtakarítást eredményezne az önkormányzatnak, és nagyságrendileg tízton-
nányi káros anyag kibocsátásától óvná meg a környezetet. Arról is döntöttek, hogy az 
önkormányzat pályázati támogatást is igyekszik a napelemrendszer bővítésére bevonni.

A szeptember 8-ai testületi ülésen határozott arról a testület, hogy megkezdődik 
a Koppány utca 5. és a Soroksári út 84. szám alatt található lakótömb kiürítése, és el-
indul egy szociális városrehabilitációs akcióterv készítése is. A lakók elhelyezésére az 
atlétikai stadionhoz kapcsolódó megállapodás alapján 1,2 milliárd forintot fog kapni 
Ferencváros az államtól.

Sokadik nekifutásra zöld utat kapott a 
közösségi költségvetés is: közel 10 millió 
forint felhasználásáról dönthet a kerület 
lakossága. Olyan új projektek, innovatív 
beruházások megvalósítását remélik eb-
ből a keretből, amelyeket közvetlenül az 
itt lakók kezdeményeznek és támogatnak 
– vázolta az elképzelést Döme Zsuzsa al-
polgármester, a téma felelőse. Korábban 
vita volt arról, hogy a végső szót az önkor-
mányzat gazdasági bizottsága mondja ki, 
de végül csak annyit írtak elő, hogy a kö-
zösségi költségvetésről beszámolót kell 
készíteni a bizottság számára.

Nagy Ildikó Emese

https://www.ferencvaros.hu/partnersegi-egyeztetes/
https://www.ferencvaros.hu/partnersegi-egyeztetes/
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Ötven-hatvan ember gyűlhetett ösz-
sze szeptember 5-én 17 órakor az Ecseri 
úti Spar előtt, hogy meghallgassák, mi-
lyenné válik a közeljövőben az otthonuk 
környéke. Többségükben idősek voltak, 
némelyek az előre elhelyezett össze-
csukhatós székeken ücsörögtek, mások 
a kiállított látványterveket nézegették. 
Középen fehér sátor, alatta Döme Zsu-
zsanna (MKKP) alpolgármester, Baranyi 
Krisztina polgármester, Reiner Roland 
(LMP) alpolgármester és Árva Péter (Pár-
beszéd) önkormányzati képviselő, hoz-
zájuk csatlakozott olykor Pataki Márton, 
a FEV IX. igazgatója, illetve Rimovszki 
Tamás, a Ferencvárosi Közterület-fel-
ügyelet vezetője.

Nagyjából tíz perccel a beígért idő-
pont után a polgármester magához vette 
a mikrofont, és megnyitotta a rendez-
vényt, mondván, hogy bár Erő Zoltán, 
Budapest főépítésze még nem érkezett 
meg, tovább inkább ne várjanak rá. Régi 

adóssága a kerületnek ez a térrendezés, 
sajnos pénzszűkében csak most kerülhe-
tett rá sor; magát az építkezést várhatóan 
2023 tavaszán kezdik meg, és a tervek 
szerint egy év múlva adják át – mondta 
Baranyi Krisztina.

„A rohadt anyátokat, hogy képzeli-
tek?!” – érkezett harsány belépővel egy 
őszülő, fekete napszemüveges, idősödő 
férfi, kezében kecskefejmintás vászon-
szatyorral – róla lesz még szó. 

Az önkormányzat nem akarta távol-
ról eldönteni, mi lenne a lakók számá-
ra ideális, ezért is érdeklődött a helyiek 
véleménye iránt a tavaly novemberben 
kiküldött kérdőíven, amelynek közpon-
ti kérdése az volt, hányat hagyjanak meg 
az itt működő pavilonok közül, milyen 
szolgáltatásokkal – idézte fel Reiner Ro-
land alpolgármester. A többség legfel-
jebb öt-hat egységesebb, esztétikusabb 
építményt talált kívánatosnak, pékség-
gel, zöldségessel, virágossal, kulcsmá-

solóval és étkezdékkel. Szinte az összes 
– több mint 1700 – válaszadó támogatta 
annak idején, hogy felújítsák a megálló 
környékét, javuljon a köztisztaság és a 
közbiztonság, ami a téren található pa-
vilonokkal is összefügg. „Vannak ugyanis 
olyan szolgáltatók (például a talponálló-
ként működő vegyesbolt), amelyek vá-
sárlóközönségének jelenléte (vélt vagy 
valós) konfliktusokat okoz az »átlagos« 
térhasználókkal” – olvasható a kutatási 
jelentésben.

Számos idősebb résztvevő nehez-
ményezte, hogy el sem jutott hozzájuk 
az internetes kérdőív, amire Baranyi el-
mondta, hogy hetekig járkáltak a hivatal 
munkatársai a papíralapúakkal is, éppen 
azért, hogy elejét vegyék az ilyen esetek-
nek.

Erő Zoltán hiányában végül Árva Pé-
ter – aki a Városfejlesztési Bizottság el-
nökeként egyben a beérkezett pályamű-
veket elbíráló bizottságnak is tagja volt 
– kezdett a látványtervekről beszélni 
és építészeti szempontból is elemezni 
őket. 

„Salgótarjáni rohadék!” – ordította 
már a kínai büfétől a szatyros ember, 
számos további, nyomdafestéket nem 
tűrő kifejezés kíséretében. Árva igyeke-
zett őt figyelmen kívül hagyni, ám a ká-
romkodások számának és hangerejének 
exponenciális növekedése végül arra 
kényszerítette, hogy kedvesen megkér-
je az ordibálót, hadd fejezze be, és majd 
csak utána kiabáljon, amúgy is izgul, hi-
szen mindezt Erő Zoltánnak kellett vol-

ECSERI ÚT: MILYEN LESZ A METRÓKIJÁRAT?

ÉLŐ PÉLDA

Szabadtéri fogadóórán, a helyi lakóközösség előtt 
hirdette ki a ferencvárosi önkormányzat az Ecseri úti 

metrómegálló-felszín megújításának nyertes látványtervét. 
A városvezetésnek feltett kérdésekből szócsaták is 
kialakultak, sőt rendőri intézkedésre is sor került. 

 A nyertes látványterv
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na elmondania. A helyiek ideiglenesen 
elcsitították a provokátort. 

A nyertes kihirdetése után kezdődött 
meg a voltaképpeni szabadtéri fogadó-
óra. A felszólalók többsége nem értett 
egyet azzal, hogy ilyen kevés szolgálta-
tást hagynak meg nekik, hiszen nap mint 
nap innen vásárolnak zöldséget vagy ál-
latedelt, egy 1963 óta itt élő asszony pe-
dig a nyomtatási lehetőség fontosságát 
emelte ki. Volt, aki azt is az önkormány-
zat szemére vetette, hogy így rengeteg 
pavilonbérlő megélhetését tönkreteszik. 
Baranyi szerint ez egyáltalán nincs így, 
hiszen ha valamely szolgáltatásra van 
valódi kereslet, akkor az kicsit odébb is 
képes lesz üzemelni.

Felszólalt egy középkorú hölgy is, aki 
saját bevallása szerint arra szavazott, 
hogy egy bódé se maradjon, csak zöld-
terület. „Ebbe az irányba kéne menni, 
merjünk már változtatni!” – mondta. 
Láthatóan Baranyiék is a zöldítést tartot-
ták elsősorban szem előtt, ám úgy tűnik, 
a hosszú távú környezeti és „élhetőségi” 
célok nem egyeznek teljesen az itt lakók 

mindennapi szükségleteivel. Ideges sus-
mogásba kezdtek az emberek. Végül egy 
idős hölgy kerek perec rákérdezett: még-
is, akkor hány darab és milyen típusú pa-
vilon marad? Tapsvihar fogadta.

A polgármester erre határozottan 
kijelentette: ez a tér nem piac, és nem 
kereskedelmi funkciót lát el – a helyiek 
felhördültek –, arra való, hogy az embe-
rek áthaladjanak rajta, olykor megpi-
henjenek, akár bekapcsolódjanak a helyi 
közösségi életbe. Érti, hogy itt most a sok 
pavilont akarók vannak többségben, de 
a tényleges többség nem ezt szeretné – 
vélte. Pataki Márton is igyekezett min-
denkit megnyugtatni, hogy sem a konk-
rét szolgáltatások, sem a bérlők nincse-

nek még meg, hiszen a valódi tervezés és 
kivitelezés csupán most kezdődik. A kér-
dőívet fogják alapul venni: két kisebb és 
egy nagyobb vendéglátó egységet, illetve 
a maradék két-három legnépszerűbb 
szolgáltatást tervezik ide. 

A helyi Pálma Presszó dolgozóinak 
aggodalmát azonban ez nem csillapítot-
ta –  komoly esélyt látnak arra, hogy be 
kell zárniuk. Ez nem is meglepő, hiszen a 
kérdőívben a legkevésbé kívánatos szol-
gáltatásként az alkoholt árusító egységek 

jöttek ki. A helyiek hajlamosak a kocsmák 
működéséhez kötni a téren császkáló ré-
szegeket és a rengeteg eldobált üveget. 
A pálmások szerint épp az ellenkezője 
a helyzet: az eldobált üvegek nem tőlük 
származnak – hiszen ők pohárban szol-
gálják fel az italokat –, hanem a környék 
boltjaiból. 

A pavilonproblémák mellett a meg-
jelentek fő szempontja a közbiztonság és 
a köztisztaság volt. Lecsúszott, kábultan 
mászkáló, olykor agresszív alakok, haj-
léktalanok, nyilvános vizelés, mocsok, 
mindenfelé szemét és eldobált üvegek – 
a felszólalásokból kiindulva ez az itt élők 
alapélménye. A polgármester és a köz-
terület-felügyelet vezetője elmondták, 

hogy a rendőrség adatai szerint az elmúlt 
években itt jelentősen csökkent a bűn-
cselekmények és szabálysértések száma, 
de érthető, hogy a pszichés biztonsá-
gérzeten ez önmagában nem feltétlenül 
változtat. Baranyi egyébként egyáltalán 
nem tekinti az életvitelszerűen a közte-
rületen tartózkodókat bűnözőknek, ám 
ha valaki tényleges bűntényt lát, azonnal 
hívja a 112-t – mondta. 

„Rohadt zsidók!” – jelent meg újra 
ismerősünk, már egy doboz sörrel a ke-
zében, és teljes nyugalommal leült a 
második sorba, ahonnan tovább kiabált, 
miközben idős hölgyek kérdezték az ön-
kormányzati vezetőket, vajon miképp 
lehetne megszüntetni a hasonló jelensé-
geket.

Felhősödni kezdett az ég, egyre töb-
ben unták meg a már több mint másfél 
órája tartó fogadóórát, amelyen néha a 
mikrofonba beszélve, néha már csak or-
dibálva vitáztak az emberek egymással. 
Vészjósló jelként egy fekete varjú szállt 
a fehér sátor tetejére, mögötte az egyre 
lejjebb menő nap – majd egyszer csak 
megjelent egy rendőrautó. Kiszállt be-
lőle két rendőr, céltudatosan a zsidózó, 
szatyros férfi felé indultak, kivették a 

kezéből a sört, és a rendőrautó irányába 
tessékelték őt. Emberünk ellenkezett, így 
kisebb dulakodás közepette odarángat-
ták, az autóhoz nyomták, rákattintották 
a bilincset, betuszkolták az autóba, és 
elhajtottak. Ezzel – emlékeztetve mind-
annyiunkat, hogy a térrel mielőbb kez-
deni kell valamit – a rendezvény is lassan 
véget ért. 

A TERV

A nyertes pályázat az 5. számú lett, az új Bakáts teret is tervező Garten Studio Kft. 
műve. A pályamű elsősorban a közösségi szerepre fókuszál, számos fa és bokor ülte-
tésével hangulatos, parkszerű teret teremt. Jelentősen csökkenti a pavilonok számát, 
a megmaradóknak pedig egységes kinézetet ad, és a Fókák szökőkút köré rendezi 
őket. 

A végleges verzió nem kizárólag a nyertes mű alapján készül majd el, hanem 
ötvözik a másik két dobogós látványterv figyelemre méltó ötleteivel is. A környé-
ken lakók kérésére pedig eltüntetik a téren átívelő buszsávot, illetve létrehoznak egy 
nyilvános mosdót is.
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TILTAKOZÓ TANÁROK ÉS DIÁKOK

ENGEDETLENEK

Több ferencvárosi oktatási intézményben is éltek a tiltakozás különböző 
formáival, csatlakozva a tanévkezdéskor indult országos polgári engedetlenségi 

akciósorozathoz, amellyel tanárok és diákok szállnak szembe a kormány őket 
és az oktatást ellehetetlenítő politikájával. A sztrájkjogukért, korszerű tanítási 
módszerekért, piacképes fizetésért és valódi társadalmi megbecsülésért kiálló 

tanároknak állami megfélemlítéssel és fenyegetéssel kell szembenézniük. 

„Megjöttünk! Megjöttünk! – zúgott sok 
száz diák skandálása a miskolci tan-
kerületi központ előtt, amikor a helyi 
Herman Ottó gimnázium igazgatóhe-
lyettesének elmozdítása ellen tiltakoz-
tak. Dezsőfi Györgyöt a tanári polgári 
engedetlenségi mozgalom  – a mun-
kabeszüntetés – melletti kiállása mi-
att óhajtotta eltávolítani a tankerület, 
amely szerint „egy vezetőtől ez megen-
gedhetetlen”. Budapesten is többezres 
tüntetésen támogatták a diákok a ta-
náraikat a nekik járó minőségi oktatást 
követelve: „Fizessétek meg a tanárain-
kat!” – volt olvasható az immáron a Bel-
ügyminisztérium alá tartozó oktatási 
vezetésnek címzett felszólítás a transz-
parenseken. 

A Ferencvárosban a Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskolában és a Gát 
utcai általános iskolában vannak a pol-
gári engedetlenségi kezdeményezés 

központjai, de a Bakáts Téri Ének-ze-
nei Általános Iskola nyolc pedagógusa 
is demonstrálta a miskolci igazgató-
helyettessel való szolidaritását. „Mi, a 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 
tanárai ma polgári engedetlenség ke-
retében nem vesszük fel a munkát. (…) 
A drasztikus tanárhiány, a megalázó 
pedagógusbérek, a szabad tankönyvvá-
lasztás hiánya, a sztrájkjogunk ellehe-
tetlenítése, a saját minisztérium hiánya 
miatt. (…) Kiállunk a miskolci gimnázi-
um felmentett tanára mellett. Reflektá-
lunk a diáktüntetésre, mert megszólítva 
érezzük magunkat” – olvasható a köz-
leményükben. A nyolc tanár a Bakáts 
téri tantestület egyharmadát jelenti, de 
sokkal többen tiltakoznának a tanárok 
közül – csak félnek, mivel az illetékes 
tankerületek országszerte egységes for-
malevélben fenyegették meg azokat 
a pedagógusokat, akik részt vesznek  

a polgári engedetlenségben. Szeret-
tünk volna a kerületben dolgozó taná-
rokat megszólaltatni, ám Marx Beáta, 
a Szent-Györgyi iskola volt tanára, aki 
megkeresésünkre több intézménnyel is 
felvette a kapcsolatot, „sajnos nem talált 
olyan kollégát, aki szívesen nyilatkozna 
(…) egyelőre mindenki kivár, hogy mi-
kor, hogyan áll egybe az akciósorozat” 
– írta a lapunknak küldött válaszában.

Még dolgoznak a sztrájktérképen, 
amely alapján pontosan tudhatják 
majd, országszerte hány helyen és há-
nyan hajlandók a pedagógusok tartó-
sabb munkabeszüntetésre – mondta 
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demok-
ratikus Szakszervezetének ügyvivője a 
9 magazinnak. Komjáthy Anna, a szak-
szervezet ügyvivői testületének elnöke 
szerint a legfontosabb feladatuk a gör-
dülő sztrájk megszervezése: a hét min-
dig másik napján, de országszerte egy-
behangoltan tagadnák meg a munkát 
a tanárok, amíg céljaikat, a méltányos 
fizetésemelést, a tanszabadságot, az 
önálló oktatási minisztérium felállítá-
sát el nem érik. A Tanítanék mozgalom 
szintén folytatja a polgári engedetlen-
ségi hullám szervezését. Álláspontjuk 
szerint a tankerületek által sorozatban 
kiadott, névre szóló „elbocsátó üzene-
tek” aránytalan fenyegetést tartalmaz-
nak, így jogszerűtlenek. Újraszervezik a 
sztrájkalapot is, amely szándékaik sze-
rint „alkalmas lesz arra, hogy a befolyó 
adományokból kárpótolja a tiltakozásu-
kért megbüntetett oktatási dolgozókat”. 
Idén tavasszal már 40 millió forintnyi 
adományt gyűjtöttek: ez minden olyan 
pedagógus kieső bérét pótolni tudta, 
aki ezt igényelte. „A gördülő polgári 
engedetlenségi hullámban a ferencvá-
rosi oktatási intézmények dolgozóira 
is számítunk, hiszen az oktatás állapota 
meghatározza egész társadalmunk jö-
vőjét” – zárja lapunknak küldött vála-
szát a Tanítanék mozgalom.
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TAVASZTÓL ÚJRA TELJES VONALON JÁRHAT AZ M3-AS METRÓ

HA MINDEN IGAZ

Gyakran változott a 9. kerületiek számára igen fontos M3-as metró közlekedési 
rendje az elmúlt fél évben, ezért összeszedtük a metrófelújítás legfontosabb 
kérdéseire a válaszokat. Mikor áll meg újra a Nagyvárad téren a metró? Miért 

más a hétvégi metróközlekedés? Pontosan mikor lesz vége a felújításnak?

Az M3-as jelenleg hétköznap napköz-
ben Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, 
valamint a Göncz Árpád városközpont 
és Újpest-központ között közlekedik. 
Hétköznap esténként kb. 21 órától és 
egész hétvégén, valamint ünnepnapo-
kon a Göncz Árpád városközpont és Új-
pest-központ között jár csak a metró.

A kimaradó szakaszon továbbra is 
metrópótló busszal lehet utazni, illetve 
a BKK ajánlja a metrót elkerülő alter-
natív járatok igénybe vételét, pl. a Ke-
leti pályaudvar – Nagyvárad tér – Jászai 
Mari tér között járó 2M villamost, vagy a 
Dél-Pestről a belvárosba közlekedő au-
tóbuszokat.

A nyár folyamán volt egy nyolchetes 
időszak, amikor Kőbánya-Kispest és a 
Göncz Árpád városközpont között min-
den időszakban pótlóbuszozni kellett. 
A nyolchetes leállás során igyekeztek a 
kissé megcsúszott munkálatokat be-
hozni, ami javarészt sikerült is – tudtuk 
meg Bíró Endrétől, a Metróért Egyesü-
let elnökétől.

Pontosan mikor lesz 
vége a felújításnak?

A bizonyára mindenkit leginkább fog-
lalkoztató kérdésre a válasz: valamikor 
tavasszal. A jelenlegi tervek a felújítás 
befejezését 2023 márciusára tűzték ki 
– írta lapunk kérdésére a BKV. Ez után 
kerül sor a hatósági ellenőrzésekre és a 
próbafutásokra, amelyek sikeres lezárá-
sát követően indulhat meg az utasfor-
galom az M3-as metró vonalán. 

Bíró Endre szerint a próbaprocedú-
ra akár tíz nap, két hét alatt is elvégezhe-
tő, ha nem lesz komplikáció.

Mikor áll meg a metró 
újra a Nagyvárad téren?

A 9. kerületiek számára kiemelten 
fontos Nagyvárad tér állomáson jelenleg 
megállás nélkül haladnak át a szerelvé-
nyek, a tér környéke az M30-as állomás-

pótló busszal, illetve alternatív járatok-
kal közelíthető meg.

Mivel a korábbi ütemekben a Lehel 
téren és a Nagyvárad téren fordultak a 
metrók, ennek a két állomásnak a felújí-
tása kezdődött el a legkésőbb. Ennek el-
lenére a tavasz folyamán már a Nagyvá-
rad téren is jár és megáll majd a metró.

Miért a Kálvin térig 
megy csak?

A felújítás első ütemében készült el a 
Lehel tér és Újpest-központ közötti 
szakasz, a második ütemben a Nagyvá-
rad tér és Kőbánya-Kispest közötti sza-
kaszt újították fel. Ezután következett a 
harmadik, egyben utolsó ütem, amely 
máig is tart: a Lehel tér – Nagyvárad tér 
szakasz megújítása.

A munkálatokat már eredetileg úgy 
tervezték, hogy a Semmelweis Klinikák, 
a Corvin-negyed és a Kálvin tér állomá-
sok készüljenek el elsőként. Ennek kö-
szönhetően a metró dél felől már április 
óta be tud jönni egészen a Kálvin térig, 
biztosítva az átszállást a 4-es metróra, 
mondta Bíró.

Miért más a hétvégi metró-
közlekedés?

A metrónak egy felszíni kijárata van, 
Kőbánya-Kispest és a Határ út között. 
A metróépítésre az építőanyagokat a 
síneken, különvonatokkal hozzák be. 
A szerelvények számára biztosítani 

kell az eljutást a Kálvin tér és a Göncz 
Árpád városközpont közötti lezárt sza-
kaszra. Ezért függesztik fel a metró-
közlekedést a kevésbé forgalmas idő-
szakokban, esténként és hétvégente a 
Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér közötti 
szakaszon.

Mi van kész, és mi nincs?

Bíró szerint a síneket már lefektették, 
de a pályán is végeznek még bizonyos 
munkálatokat, például a biztosítóbe-
rendezések telepítését. Lassabban ha-
ladnak azonban az állomásokkal, pél-
dául a tűzvédelmi és biztonsági beren-
dezések, liftek, mozgólépcsők telepítése 
még mind folyamatban vannak.

 Zelki Benjámin
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A fővárosnak eddig is volt rezsitámo-
gatási rendszere, ám ezt a Budapest ve-
led van program részeként kibővítették.  
A tá mogatást nem utalják, hanem jóvá-

írják a villany-, a gáz-, a víz-, a csator-
na- vagy a távhőszámla valamelyikén.  
A rászoruló családok és a 100 000 forint 
alatti alatti nyugdíjban részesülők évi  

48 000, a valódi átlagnyugdíj (164 000 Ft) 
alatti nyugdíjjal rendelkezők évi 24 000 
forint jóváírást kapnak. A támogatás ok-
tóber 1-jétől igényelhető bármely kerü-
leti önkormányzat ügyfélszolgálatán.

A Budapesti Közművek Nonprofit 
Zrt. személyre szabott tanácsadással 
segíti a háztartások közműköltségeinek 
kézben tartását. Erről a budapestsegit@
budapestikozmuvek.hu e-mail-címen 
le het érdeklődni.

A fővárosi önkormányzat lakásre-
zsi-támogatását a Hálózat Alapítványon 
keresztül is lehet majd kérni; az alapít-
vány és a főváros közös lakásrezsi-támo-
gatása pedig már most is igényelhető, 
szintén a kerületi önkormányzatok ügy-
félszolgálatán. Itt a távhő- (havi 2000 Ft), 
a szemétszállítási (havi 500 Ft), a víz- és 

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG 

PÉNZ ÉS ÉLET 

A rezsinövekedés, az energia- és élelmiszerdrágulás, az 
infláció mindenkit érzékenyen érint, de az alacsonyabb 
jövedelműeknek különösen nagy problémát jelenthet. 

A Hálózat Alapítvány, a fővárosi és a ferencvárosi 
önkormányzat is különböző szociális támogatásokkal 

segíti a rászorulókat. Összegyűjtöttük, melyek 
ezek, és milyen feltételekkel igényelhetők.

A ferencvárosi önkormányzattól igényelhető szociális támogatásokA ferencvárosi önkormányzattól igényelhető szociális támogatások 
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ÚJ POSTAI KIRENDELTSÉG LESZ A TORONYHÁZ UTCÁBAN 

A 100-AS HELYETT

A Magyar Posta a jövő év első negyedében bezárná a József Attila-lakótelepet 
kiszolgáló 100-as postát. Ez ellen tiltakozik és hetek óta petícióaláírásra 
kéri a helyieket az önkormányzat Demokraták Ferencvárosért frakciója. 

Eközben Baranyi Krisztina polgármester megegyezett a posta vezetésével, 
hogy az önkormányzat Toronyház u. 3/b alatti ügyfélszolgálati irodáján 

kirendeltséget fognak nyitni, a környező postákon pedig bővítik a kapacitást. 
Az aláírásgyűjtés azonban folytatódik, hogy a Posta érezze a nyomást.

A bezáró 100-as posta nélkül a lakótele-
pen élőknek csak a Napfény utcai Spar-
ban lévő posta maradna, de itt a helyszű-
ke miatt hosszabb várakozással, sorban 
állással kellene számolni – hívta fel a fi-
gyelmet Baranyi Krisztina polgármester 
Facebook-posztjában. A Magyar Posta 
nemcsak a kirendeltség megnyitását és a 
környező posták kapacitásának és szol-
gáltatásainak bővítését fogadta el, hanem 
azt is, hogy csomagautomatákat tele-
pítsenek a József Attila-lakótelepen. Az 
értesített küldeményeket a Lurdy Házban 
és a Corvin Plazában lehet majd átvenni, 
valamint a Gönczy Pál utcai 94-es postán.

A Posta pozitív hozzáállásában sze-
repe lehetett annak is, hogy a Napfény 
utcai Lidl előtt majdnem minden nap 
aláírásgyűjtést tartott az önkormányzat 
Demokraták Ferencvárosért frakciója, 

amely az MSZP-s és DK-s önkormányzati 
képviselőkből áll. Két hét alatt ezernél is 
több aláírást gyűjtöttek össze. Elfogadha-
tatlannak tartják ugyanis, hogy egy újabb 
fontos közszolgáltatást veszítsen el a la-
kótelep, miután az elmúlt években elköl-
tözött például a díjbeszedő, és OTP-fiók 
sincs már.

Torzsa Sándor, a Demokraták frakció-
vezetője lapunknak ezt kulcskérdésnek 
nevezte, mert a 100-as posta volt az, ahol a 
József Attila-lakótelepiek az ajánlott leve-
leket és csomagokat átvehették. Nem len-
ne jó, ha a lakótelepen élő 12 ezer ember 
ajánlott küldeményeinek és csomagjainak 
átvételi lehetősége beköltözne a Köny-
ves Kálmán vagy a nagykörútra. A Jó - 
zsef Attila-lakótelepen nagyon sok idős, 
beteg ember él, nehezen mennének el 
messzebbre – tette hozzá a frakcióvezető. 

Arról még folynak az egyeztetések, 
hogy a Toronyház utcában lesz-e lehető-
ség az ajánlottlevél- és csomagátvételre; 
ehhez amúgy is nagyobb helyiségre lenne 
szükség – vélekedett a frakcióvezető. Ők 
tehát továbbra is gyűjtik az aláírásokat, 
ezzel segítve a polgármestert is, hogy 
hatékonyan tudjon tárgyalni a Postával. 

Az aláírásgyűjtő képviselők Baranyi 
kérésére a József Attila-lakótelepi részön-
kormányzatnak fogják benyújtani a javas-
lataikat, amelyeket az előterjeszt majd az 
önkormányzat ülésén. 

A 100-as posta megmaradása nem 
reménytelen ügy: Dunaharasztiban is 
összefogtak az emberek, és így sikerült 
megmenteniük a település 2-es számú 
postahivatalát. Van tehát jó példa is erre – 
hívta fel a figyelmet Torzsa.

Láng Judit

a csatornadíjak (mindkettőnél havi 750 
Ft) esetében jóváírásra van mód. A rá-
szorultak köre az álláskeresési járadékot 
kapóktól a fogyatékossági támogatásban, 
kiemelt családi pótlékban részesülőkön 
át a nyugdíjasokig terjed. Természetesen 
feltétel a fővárosi lakhely vagy tartózko-
dási hely.

Ugyanez igaz a Ferencvárosi Önkor-
mányzat által nyújtott támogatásokra is 
– persze ez esetben ferencvárosi lakhe-
lyen vagy tartózkodási helyen kell életvi-
telszerűen élni. A szociális rászorultság 
jövedelemhatára családoknál egy főre 
elosztva 114 000, egyedül élőknél, vagy 
ha a családban valaki magasabb összegű 
családi pótlékot (CSP) vagy fogyatékossá-
gi támogatást (FOT) kap, 142 500. Fontos 
feltétel még, hogy vagyona nem lehet 
az igénylőnek: nem lehet saját ingatlana, 
járműve, vagyoni értékű joga; bankban, 
biztosítónál kezelt pénze pedig nem le-
het több, mint 855 000 Ft.

A legnagyobb igényelhető támoga-
tás a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény (RGYK), ami a hagyományos 
családoknak havi 38 475 forint, egyedül-
álló szülő vagy tartósan beteg gyermekes 
családok esetében havi 41 325 forint.

A szociálisan rászorultaknak, ha ön-
kormányzati bérlakásban élnek,  lakbér-
támogatás is jár. Ennek hossza egy év, 
amely az igénylés beadását követő hó-
nap elsejétől kezdődik, az összege pedig 
havonta minimum 2000, maximum  
10 000 forint.

Hasonlóan az igénybeadás utáni hó-
naptól számított egy évre lehet igényelni 
a lakásfenntartási támogatást. Ennek 
összege a lakásban élők egy főre jutó 
jövedelmétől függ. (Részletesebben lásd a 
táblázatban.)

Ugyancsak egy évre igényelhető a jö-
vedelemkiegészítés, amit a család egy 
olyan tagja kap, aki nem jogosult aktív ko-
rúak ellátására. Az önkormányzat hang-
súlyozza, itt feltétel a kötelező együttmű-
ködés a Ferencvárosi Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmények Igazgatóságával 
és az állami foglalkoztatási szervvel.

Lehetőség van adósságcsökkentés-
re is. A folyósítás hossza 18 hónap, ösz-
szege pedig 50 000-től 400 000 forin-
tig terjed. Persze az önkormányzat nem 
törleszti a teljes adósságot: önrészfizetés 
és az együttműködés vállalása is kell hoz-
zá. A kérhető támogatás maximuma 75%, 
vagyis az adósság háromnegyede.

A legalább egy éve a Ferencvárosban 
élő, 6 és 23 év közötti diákoknak oktatási 
támogatások is járnak. Az internettá-
mogatás összege félévente maximum 
10 000 forint. 50 000 forint segítséget 
kaphat a diák vagy egyik szülője a jogo-
sítvány megszerzéséhez. Ezen kívül az 
önkormányzat állja a teljes havi buda-
pesti diákbérlet árát is.

Végezetül igényelhető rendkívüli tá-
mogatás például biztosítás nélküli lakás-
kár, elemi kár esetén. (Az igénylési felté-
telek szintén a táblázatban olvashatók.) 
Ezt a szociálisan rászorult  háztartás egy 
tagja kapja, összege évenként maximum 
100 000 forint.

Juhász Tamás
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BARNA ERIKA, A FERENCVÁROSI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓJA

„TANULJUK MEG, HOGY LEHET 
TÚLÉLNI”

Barna Erikát igazából úgy hívják: „a Barnaera”. Ő fogalom. Időtlen, nyitott, 
szellemes, csapatban szeret dolgozni, és mindig kell egy ügy, ami inspirálja, 

hogy megoldásokat találjon. A Petőfi rádió riportere volt tizenhat évig, aztán 
elragadta a ferencvárosi civil szféra. Jelenleg annak a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítványnak (FKA) az igazgatója, amelyet 2011-ben nyolc társával alapított. 

Most ismét hivatást készül váltani: ez alkalomból is beszélgettünk vele.

9: Felidéznéd, hogyan alakult meg az FKA?
Barna Erika: A közösségi alapítványi 
forma Amerikából ered, ahol már az 
1910-es években voltak ilyenek. Nálunk 
mi voltunk az elsők. Már a visegrádi or-
szágokban is volt vagy harminc, mire mi 
létrejöttünk.

Az az egyszerű elve, hogy van egy 
lokális közösség, jelen esetben a Ferenc-
város, amit szeretünk, és az a cél, hogy 
jobb legyen itt élni. Ezért meg kell talál-
nunk azokat, akik tudnak pénzt adni jó 
ügyekre, majd összekötni őket azokkal, 
akiknek csapatuk, szaktudásuk, ötletük, 
szabadidejük van, tudnak önkéntes mun-

kát végezni. A feladat az, hogy ezeket a 
szereplőket láttassuk egymással is. 

Amikor létrehoztuk az alapítványt, 
még a kerületi Kék Pont Drogkonzultá-
ciós Központ és Drogambulancia Alapít-
vány kommunikációs igazgatója voltam. 
2010-ben már látszott, hogy egyre keve-
sebb  forrás lesz a civileknek, majd jött 
az ominózus kormányváltás, ami arra 
ambicionált, hogy tanuljuk meg, hogy 
lehet túlélni, és nem a tehetetlenségben 
vergődni. Kezdettől sem az államtól, 
sem az önkormányzattól nem kérünk 
pénzt, függetlenek maradunk. Ez az el-
múlt tizenegy év alatt működött. 

9: Melyek voltak a legsikeresebb programjaitok?
BE: A legismertebb a Swimathon ado-
mánygyűjtő kampányunk. Londonban 
tanultuk a zárt körű, exkluzív adomány-
gyűjtő est, az Élő Adás modelljét, amit 
már hét alkalommal szerveztünk meg 
itt, a Ferencvárosban. Vannak sikeres 
saját ötleteink is. Amikor elindult a ret-
tenetes gyűlöletkampány a menekültek 
ellen, az annyira fojtogató és szégyentel-
jes volt, hogy – a közösségi alapítványok 
nemzetközi alapjától, a Global Fundtól 
kapott támogatással – kitaláltuk az Új 
szomszédaink nevű, több évig tartó prog-
ramot. Arról szólt, hogy ismerjük meg a 
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9. kerületben élő vagy ide kötődő külföl-
dieket. Felkerestük, megszólítottuk őket, 
segítettünk nekik praktikus dolgokban, 
amiből azt érezhették, hogy nem min-
denki gondolkodik úgy, ahogy az az álla-
mi plakátokról és médiából ömlik. Szer-
veztünk egy fotókiállítást a magukkal 
hozott tárgyaikból és azok történeteiből 
az emblematikus ferencvárosi helyszí-
nen, a Nagycsarnokban. Závada Pál író 
nyitotta meg. Utazó kiállítás lett belőle, 
elment a Corvinus új épületébe, és volt a 
Boráros téri kiskönyvtárban is. Sikernek 
tartom, ha jól tudunk reagálni egy nehéz 
helyzetre, és normalitást tudunk vinni az 
őrületbe, ami körülöttünk van. 
 

9: Kik a legjobb emlékezetű támogatók?
BE: Zwack Péter mindenképpen. Sose fe-
lejtem el azt a szombat délelőttöt, amikor 
állt egy kötött szvetterben a gyárban, és 
többször is megköszönte, hogy megláto-
gattuk a még készülő alapítvány csapatá-
val és a környező országokból meghívott 
kollégákkal. Majd tartott egy kis család- 
és gyártörténeti előadást, aminek persze 
unikumozás lett a vége. Halála után Iza-
bella, a lánya létrehozta az alapítványon 
belül a Zwack Péter Emlékalapot, amiből 
főként hátrányos helyzetű fiatalok fej-
lesztését támogathatjuk.

De rengetegen vannak még kerületi 
kötődésű, illetve a kerületben élő magán-
személyek, vállalkozók, akik támogattak 
minket. Kedvenc kerületi helyem, a Je-
dermann képviselője is kampányolt már 
velünk. A Nándori Cukrászda a termé-
keivel támogat, illetve a vezetője  évekig 
tiszteletbeli kurátorunk volt. 

9: Mitől érdekes ez a kerület a számodra?
BE: Attól, hogy nagyon színes, hetero-
gén. Hatalmas, a Vásárcsarnoktól a Kül-
ső-Ferencvárosig tart, és négy nagyobb 
negyede is van, kezdve ezzel a valaha 
még  pezsgőbb, de most újra magára 
találó kulturális negyeddel a Ráday utca 
környékén. Aztán ott van a Középső-Fe-
rencváros, ami már 2010-ben erőteljesen 
mutatta a rehabilitáció jeleit, miközben 
a mai napig vannak komfort nélküli la-
kásai. Nagyon sok kisvállalkozás van 
mind a két negyedben. Itt van a József 
Attila-lakótelep a maga élénk civil éle-
tével, főleg a fiatal, kisgyermekes csalá-
doknak köszönhetően. És persze van a 
Külső-Ferencváros, ami hányatottabb 
sorsú, vagy kontrasztként a Millenni-
um-negyed az előkelő Duna-parti iroda-
házakkal, amelyeknek a dolgozói sokszor 
nem is tudják, hogy a Soroksári út másik 
oldalán egy másik valóság van, és nincs 

kapcsolat a kettő között.  Sok olyan kam-
pányunk volt az elmúlt tíz évben, amely-
lyel sikerült hidat verni a kettő között.   
 

9: Mikor és miért jöttél el a Magyar Rádióból?
BE: 2007-ben, még a nagy átalakítások, 
kirúgások előtt. Imádtam ott dolgozni, 
az egyetem után kerültem oda, és ott 
nőttem fel, de egyszerűen meguntam. 
A Drogéria című drogműsorunkkal pár-
huzamosan elvégeztem az addiktológiai 
konzultáns szakot, hogy rendszerezzem 
a tudásomat, amit az interjúk és riportok 
révén szereztem. Ránki Juli, az akkori 
főnököm megengedte, hogy hetente két-
szer ügyeljek Újpalotán, egy akkor nyílt 
drogambulancián. Nem akartam segí-
tő lenni, inkább ennek az iszonyatosan 
stigmatizált területnek a kommuniká-
ciós lehetetlensége érdekelt. Ott job-
ban tudtam használni, amit a rádióban 
megtanultam. Közben minisztériumi 
támogatásból csináltunk médiatréninge-
ket is: utána több újságíró hosszú évekig 
érzékenyen vitte ezt a témát. Meghívtam 
Rácz Józsefet, a Kék Pont igazgatóját az 
egyik éjszakai műsorba, és az adás után 
kiderült, hogy kommunikációs munka-
társat keresnek. Kilenc évig dolgoztam 
nekik, utána is még egy kicsit, amikor 
már átmentem az FKA-hoz, ami a szom-
széd utcában volt.

9: Most hová készülsz?
BE: Bekúszott az agyamba az öngondos-
kodás fogalma, különösen idén április 
3-a után, úgyhogy most jött el az ideje, 
hogy valakinek átadjam az alapítvány 
vezetését. A közösségi és kommunikáci-
ós tapasztalataimat az üzleti szférában 
szeretném kamatoztatni, de egy nagyon 
hasonló értékrendű cégnél. Fenntartha-
tósági projektvezető leszek. 

9: Megvalósult valami a gyerekkori álmaid-
ból?
BE: Gyerekként Kudlik Júlia akartam 
lenni: sokáig a példaképem volt, a tájéko-
zott, humoros és csinos, mindig slágfer-

tig nőt láttam benne. De a bölcsészkaron 
a mi időnkben még nem volt újságíró 
szak, a média is pont utánunk indult el. 
Az esztétikán volt egy csoporttársam, 
aki később a médiában helyezkedett el 
és nagy karriert futott be, bizonyos Ke-
reszty Gábor. Ő ajánlott be a Petőfi rádi-
óhoz. Életem első interjújáért leutaztam 
Szegedre egy baromi nagy riportermag-
nóval, és úgy remegett a kezem, hogy a 
riportalanyom segített megnyomni a 
felvétel gombot. Ő volt Geréb Ágnes.  

A közösségi alapítványnál egyébként 
két-három évig csináltunk egy Rádió 9 
nevű online rádiót is, teljesen önkéntes 
munkában, amiből podcast lett. Szóval a 
rádió is visszatért egy időre az életembe 
így. Ha valaki kívülről nézi, akkor lehet, 
hogy egy kicsit kanyargósnak látszik az 
út, de nekem lineáris, Kudlik Julitól mos-
tanáig.

9: Megalapítottad az Almodóvar nevű női 
futóegyletet, és indítottatok egy dajer.hu nevű 
lapot is, negyven feletti nőkkel. Mi az, ami 
most a leginkább érdekel? 
BE: Egy ideig biztos nem állok az élére új 
ügynek, de az idősgondozás témája izgat, 
már csak a saját szüleim miatt is. Beirat-
koztam egy regenerálómasszőr-képzésre 
is, hogy legyen majd kétkezi és nem-
zetközi szakmám, meg hát fáj a térdem 
is néha. Egyelőre két olyan célcsoport 
van, amelyre fókuszálnék, ha meglesz a 
masszőrpapírom. Az egyik az ötven fe-
letti nők, a másik pedig a felépülő szen-
vedélybetegek. Van tehát folytonosság az 
életemben, bár néha azt szeretném, ha 
egy görög halászfaluban élhetnék nyug-
díjas éveimben.

 Artner Sisso

„sikernek tartom, ha 
jól tudunk reagálni 

egy nehéz helyzetre, 
és normalitást 

tudunk vinni az 
őrületbe, ami 

körülöttünk van” 
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BAKÁTS FESZT ’22



COULEUR LOCALE 17

2022. SZEPTEMBER

Nincs könnyű dolga a tudósítónak, ami-
kor igyekszik dióhéjban összefoglalni, 
mi is történt az idei Bakáts Feszt ese-
ményektől hemzsegő három napjában, 
kezdve, mittomén, a MÁV Szimfoniku-
sok szabadtéri performanszával, a szí-
nes fényjátékokon át az interaktív gye-
rekprogramokig, nem kihagyva az őrü-
letes bábokat, a mindenféle jazz-, klez-
mer- meg cigány–magyar népzenéket, 
a környezetvédők sátrait, a tízmillió fát 
és a kismillió másféle kulturális prog-
ramot, amelyeknek csak a felsorolása is 
megtöltené a fél újságot.

Mindezen felütés után, mivel nem 
jutott most jobb az eszembe, hadd so-
roljam fel, akár csak slágvortokban is, 
mi minden szerepelt a programfüzet-
ben, amellyel a kerület megkínálta 
saját magát, hogy legyen neki jó, akár 
csak három szeptember eleji napra is.

Másodikán, vagyis pénteken már 
kora délután megnyílt a Mester Galéria 
és Közösségi Térben az Arcanum című 
kiállítás, vagyis egy válogatás aradi és 

sepsiszentgyörgyi művészeti iskolás 
diákok alkotásaiból (ez, mondjuk, még 
29-éig látogatható). Ez a vernisszázs 
3-kor volt, azután 6-kor a Vámház körút 
11.-ben Jeannette Christensen kiállításáé 
(Every Day is a Miracle II, a Ludwig Mú-
zeummal partnerségben). De fél órával 
később már nem ártott a Bakáts téren 
lenni, mert nagyjából pontosan kezdett 

a templom elé felállított színpadon a 
MÁV Szimfónikusok, vezényelt Farkas 
Róbert. Körben a füvön, kerti székeken, 
padokon, nyugágyakban, valamint fel-
alá sétálgatva megjelent a kerület lakos-
ságának ilyesmire fogékonyabb része. 
Amin egy kicsit meg is lepődtem: gye-
rekek, fiatalok is. (Ilyesmin meglepődni 
csak közhelyekben gondolkodó kivén-
hedt hírlapírók szoktak, akik nagy jó-
dolgukban már elfelejtették, hogy ők is 
voltak fiatalok, és ha nem fetrengtek épp 
az Ifipark fölötti füves térségen, néha ők 
is elvetődtek a Zeneakadémia környé-
kére, és ha hűvös volt az idő, nemegy-
szer őket is beette oda a fene.) 

Na, mi volt még a Bakátson? Ja, las-
san beesteledett, sajnos nem is olyan 
lassan, és akkor szépen kivilágítódott 
mindenféle ábrákkal a templom, és 
felszólamlott Baranyi Krisztina polgár-
mester is, ünnepélyesen megnyitandó a 
háromnapos Fesztet, feszt. Mondandója 
lényege valami olyasmi volt, hogy a co-
vid után (bár az még visszajöhet) és a téli 
ár- és energiamizéria előtt, még mielőtt 
mindenki megfagyna és éhen halna a 
kerületben, miért ne múlatnánk egy ki-
csit felhőtlenül (vagy kevesebb felhővel 
a homlokunkon) az időt, ha máshogy 
nem, akkor három napig itt, még a có-
resz bejövetele előtt.

Nem sorolom el, ki mindenki pen-
derült ki ezután különféle zenei per-
formanszokkal a pódiumra, meg hogy 

milyen volt a sváb mulatós, a DJ meg 
a tánc, de tény, hogy kávézőkkal, fagy-
laltozókkal, sütizőkkel megtömődtek 
gyorsan a környékbeli teraszok is, aztán 
ki-ki hazaszivárgott, mert lassan azért 
kezdett hűvösebbre fordulni az idő.

Másnap lett a szombat, amikor már 
hajnali tízkor megjelentek és felvonul-
tak a téren az óriásbábok (én kettőt szá-
moltam, de örökké izegtek-mozogtak, 
úgyhogy akár el is téveszthettem). Az-
tán Szalóki Ági lépett a színpadra, gon-
dolom, a serdületlen gyermekek nagy 
örömére, bár nem vagyok serdületlen 
gyermek, úgyhogy erre azért mégsem 
merném letenni a nagyesküt.

Ami tuti, hogy a hozzám hasonló 
véneknek is tetszett, az a ferencvárosi 
helytörténeti séta lehetett, ami fél kettő-
kor indult a térről, majd egyszer meg-
kérdezem az egyik résztvevőt, hogy 
merrefelé (vagy elolvasom Kácsor kol-
léga beszámolóját a 16. oldalon), mert 
én inkább meghallgattam a Kávészünet 
zenekart, aztán belehallgattam Hegedűs 
D. Géza meséjébe, aki Balázs Béla emlé-
két idézte fel. A későbbi balos filmesztéta 
Ady, Babits, Kodály barátja és kollégája 
volt, Bartók színpadi zeneművei közül 
kettőnek is ő írta a librettóját, és a há-
ború után a Valahol Európában című film 
forgatókönyvét. Persze lakott a Ferenc-
városban is, de hosszabban Bécsben, 
Berlinben, Moszkvában és Alma Atában.

Ki is nyuvasztana a Bojár Iván kollé-Fo
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gám, ha nem írnék itt a különféle kör-
nyezet- és favédelmi programokról 
legalább pár keresetlen szót, mert ők, a 
Kiserdővédők, a Tízmillió Fa meg az Er-
dőrablók című film vetítői és forgalmazói 
mind-mind jelen voltak alkotásaikkal és 

fizikai, testi valójukban is a háromnapos 
Feszten, híveket toboroztak a sátraik-
ban és pavilonjaikban, gyerekeknek és 
felnőtteknek tanítgatták a faültetést és 
-ápolást, gondozást, hogy legyen be-
szívható oxigén a levegőben még hosz-

szú évekig, akár az utódainknak is (akik 
a gyerekeknek persze kortársaik, de hát 
ilyen az élet, amíg egyáltalán van).

Megtelne az egész újság ezzel, ha 
most ezt így folytatnám, vég és öncen-
zúra nélkül. Maradjunk annyiban, hogy 

a Bakáts Feszt hosszú, sokszínű és jó 
volt, nézegessétek a képeket, és ha ked-
vet kaptok hozzá, talán jövőre is lesz – 
bár azt persze nem ígérhetem, hogy mi 
is leszünk, mert a jövő valójában kifür-
készhetetlenül sötét, és egyre súlyosabb 
nyomdaszámlákkal van terhelve.

T. J.
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Beck Zoltán (30Y) magyarázta el ezt 
jól: „Az egészen világos, hogy a Cseh 
Tamás-i életmű jelentősen túlmutat a 
tényleges dalokon, előadásokon. Elég, 
ha arra gondolsz, hogy az emberek nem 
azt mondják: »Énekelsz valami Cseh Ta-
más-dalt?«”, hanem csak annyit, hogy 
»Énekelsz Csehtamást?«”

Cseh Tamás fogalommá vált, per-
sze, még életében, amikor Fodor Sán-
dor író, újságíró először írt róla könyvet. 
Ez még a kilencvenes évek elején volt. 
Most pedig a szerző úgy gondolta, ideje 

a nyomasztó kádári időket felidéző so-
rok közé némi friss szelet ereszten és 
kiegészíteni az anyagot a kétezer-húszas 
évekbeli új korlenyomatokkal. Így került 
az Énekelsz Csehtamást? című új kötetbe 
Marozsán Erika, Víg Mihály, Beck Zol-
tán és Cseh András.

A Jedermannál jobb helyet már csak 
ilyen értelemben is nehéz lett volna 
találni a kötet ferencvárosi bemutató-
jához. Jedermann = mindenki, és hát 
Cseh Tamás – és a Csehtamások – ma is 
mindenkit szíven találnak.

Azután meg, hogy az esten a maga 
is fogalommá váló Víg Mihály énekelt 
Csehtamást, már tényleg csak annyi 
kellett a bennünk élő múltba tett uta-
záshoz, hogy fejünkbe nyomva apa kalap-
ját, menjünk egy telken átvágva a megálló 
felé, vele – meg a könyvvel.

Melinda Rose

KÖNYVBEMUTATÓ A JEDERMANNBAN

(MEG)ÉNEKELNI 
CSEHTAMÁST

Igen, így, egybeírva. Szinte hallani is a szóköz fölössé 
válását, amikor egy koncert előtt megkérdezi 

valaki a fellépőt: énekelsz Csehtamást?

Eredetileg úgy volt, hogy óriási vihar lesz, 
égzengés és felfordulás, úgyhogy bezár-
kóztam otthon, és lehúztam a redőnyö-
ket, hogy ne is lássam a tűzijátékot meg 
semmit, főképp nem a villámokat.

De csendes volt az éj, úgyhogy más-
nap elbocsátottam a meteorológiai in-
tézet vezetőit, harmadnap pedig lemen-
tem a Ráday utcába, közelebbről az If ká-
véházba vagy mibe, mert meghallottam, 
hogy a baljós időígéret ellenére (vagy épp 
azért) ott nagy sikerű utcabált tartottak, 
amit még az elmaradt tűzijáték sem volt 
képes megzavarni.

A hely jó szelleme, Hoffmann György 
a végül mégiscsak engedélyezett kibőví-
tett teraszon várt rám, és tárt karokkal 
fogadott. Elmondta, hogy az utcabál fer-
geteges siker volt, Roby Lakatos és a Még 
egy kört Gipsy Band szolgáltatta a zenét, 
ugye, el tudom képzelni, milyen fergete-
ges módon, és hogy boldog-boldogtalan 
hajnalig ropta, sőt még a szemben lakó 
zsémbes lokálpatrióta bácsi is tett otthon 
néhány nem akaratlagos tánclépést, mert 
képtelen volt kivonni magát az össznépi 

felbuzdulás ragályos varázsa alól, még 
ha másnap komolyan elgondolkodott 
is, ne jelentse-e mégis fel a tegnap éjjeli 
hangoskodókat. (De aztán nyilván belát-
ta, hogy a tűzijáték is biztosan zajos lett 
volna, és belenyugodott a világ megvál-
toztathatatlanságába.)

Mint a helyszíni – és persze azonos 
időben készült – riportfotó is híven ta-
núskodik róla, szorgalmas és nem ke-
véssé tehetséges fotós munkatársunk is 
végigmulatta az eredeti augusztusi nem-
zeti ünnepi estét (és nem ostobán és logi-
kátlanul az egy héttel későbbi pót-Szent 
Bertalan-éjszakát), vagyis lassacskán 
újjáéledő kerületi lapunk naprakészen 
rajta tartja ütőerét… Na mindegy, elfelej-
tettem a mondat elejét.

Summa summárum, meg kell azt is 
mondani, hogy ezúttal az önkormányzat 
is kedvesen támogatta az eseményt, mert 
nyilván ők is bölcsen átlátták, hogy kell 
a népnek az a kis öröm, amit egy ilyen 
utcabál képes nyújtani, mert utána úgyis 
jön a gáz- meg villanyszámla meg a zord 
tél, és ki tudja, mi minden még.

UTCABÁLRÓL JÖTT A HÍR 
A KÁLVIN TÉR MÖGÜL

Tardos János
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Kerületbejáráson vagyunk, ami persze nem jelen-
ti a teljes Ferencváros bejárását, ahhoz hónapokra 
volna szükség, pláne Gönczi Ambrus társaságában. 
S nem, nem azért, mert olyan nagyon lassú volna 
ez az úr, aki a stand-up comedy műfajában is min-
den bizonnyal nagy sikert aratna, hanem éppen el-
lenkezőleg: nagyon is gyorsan vág az esze, s annyi 
mindent tud példának okáért éppen a Ferenc tér 
szinte minden négyzetméterének kultúrtörténeti 
érdekességeiről, hogy legfeljebb abbahagyhatja az 
ismertetőt, de a történet végére érni: lehetetlen.

Ferenc tér–Bokréta utca–Tűzoltó utca–Thaly 
Kálmán utca–Lenhossék utca–Mester utca, ez a 
terv, s ebből csak maga a Ferenc tér egy óra hosszat 
igényel, dacára annak, hogy csak 1838 óta létezik. 
Akinek erről a dátumról a nagy pesti árvíz ugrott 
be, az jó nyomon jár: a Dunának piszkos, jeges árja 
1838-ban itt is elmosta a terület falusias arculatát 
akkoriban meghatározó, szorosan egymás mellé 
épült, nádfedeles, vályogból emelt viskókat, úgy-
hogy a mérnökök javaslatára a város az árvíz puszí-
tásából okulva úgy döntött, a területet nem engedi 

beépíteni. A vályogviskók helyét körben hamaro-
san kőházak vették át, nem messze innét pedig 
árvízi védművek épültek. Ezeknek az emlékét őrzi 
a Gát utca is, ahol József Attila született, akinek az 
élete 1905-től 1919-ig javarészt  itt, a Ferenc téren és 
környékén telt. 

Az első épület, amelyre a helytörténész a figyel-
münket felhívja, egy valahai bélmosó nagyvállal-
kozó, Beck Mihály bérháza, amelynek homlokza-
tán a Ferencz udvar kifejezés olvasható. Az épület 
méreteiből úgy tűnik, meglehetősen jó üzlet lehe-
tett úgy száz éve ferencvárosi bélmosónak lenni: 
az itteni vágóhidak számolatlanul ontották az állati 
beleket, s ezek mosásából kuporgatott össze Beck 
Mihály annyi pénzt, hogy a ma is álló házat felépít-
hette. (Nota bene, itt lakott annak idején a 2016-ban 
elhunyt Kőrösi Zoltán író, akinek a Ferencváros 
különösen sokat köszönhet irodalmi szempontból, 
hiszen nem kevés írásának szeretett kerületünk a 
helyszíne.)

Gönczi Ambrusnál is megfigyelhető az a jelen-
ség, hogy ha valaki sokat foglalkozik József Attilá-

KERÜLETBEJÁRÁS GÖNCZI AMBRUS HELYTÖRTÉNÉSSZEL

UNIVERZUM: FERENC TÉR

– Akármilyen útvonalon indulunk el, a kerület bejárási lehetőségeinek száma a 
legkisebb területet számolva is végtelen – fogalmazza meg az általam  

I. Gönczi-tételnek elnevezett tézist Ferencváros ismert helytörténésze, Gönczi 
Ambrus, akivel a kerület szívében, a Ferenc téren állunk mintegy harmincan. 
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val, akkor a költő nyomorúságos élete, küszködése 
és sok-sok szerencsétlensége oda vezeti, hogy szin-
te a személyes ismerősének kezdi érezni, és egy idő 
után „leattilázza”. Így járt ezzel helytörténészünk is, 
akitől megtudjuk, hogy a mostani Ferenc téri óvo-
da helyén volt az a mozi, ahol Attila annak idején 
vizet árult. Innen nem messze lakott is egy ideig, 
igaz, a legtovább (majdnem négy évig) a mai Ferenc 
tér 11. szám alatt élt a család. Itt Gönczi Ambrus 
még azt a lépcsőfeljárót is megmutatja, ahol annak 
idején mindig égett a villany, s ahol tehát Attila es-
ténként olvasni tudott. (Megjegyzem, spórolás ide 
vagy oda, a villany most is ég, pedig délelőtt van.)  
Itt, a Ferenc téren történt az a híres-nevezetes eset 
is, amelyet nemcsak a biográfiákból, de a Szabad 
ötletek jegyzékéből is ismerünk: ezen a téren legel-
tette madzagpórázra kötve Attila azt a tyúkocskát, 
amely részint tojással látta el az apai munkaerő 
híján saját magára utalt proletárcsaládot, s amely 
tyúk másrészt egy életre sajgó sebet hagyott a gyer-
mek lelkében, tudniillik a franzstadti gyerekek ki-
röhögték miatta. 

Gönczi Ambrus felkészültsége és előadókészsé-
ge amúgy valóban impozáns: József Jolán későbbi 
férjének, Makai Ödönnek a fiákeren való megérke-
zését és a József családnál lefolyt első ebédjét olyan 
beleérző képességgel és láttató erővel tudja elme-
sélni, hogy szinte látjuk magunk előtt a két főre, Jo-
lánnak és Ödönnek megterített ebédlőasztalt, ahol 
a Mama, Etus és Attila korgó gyomorral, szájtátva 
nézik a nem mindennapi étkezést. 

Ugyancsak a Ferenc tér kultúrtörténeti érdekes-
sége az az épület, amely annak idején díszletként 
szolgált Szabó István A napfény íze című filmjéhez. 

Habár ebben az épületben soha nem lakott Son-
nenschein nevű likőrgyáros família, s likőrüzem 
sem működött, az épület homlokzatán az „1870-
ből” származó felirat ennek az ellenkezőjét hirdeti. 
De, mondom, díszletről van szó, úgyhogy amikor 
az épületet felújították, a film és a rendező, s álta-
lában véve a filmkultúra iránti tiszteletből a filmes 
feliratot nemhogy meghagyták a renoválás során, 
de még szépen újra is festették. 

– A legendák roppant egyszerűen keletkeznek, 
elég hozzájuk egy ügyes néni, aki némi pénzt akar 
keresni – fogalmazza meg Gönczi Ambrus az álta-
lam II. Gönczi-tételnek elnevezett tézist, ami egy-
szerűbben szólva azt jelenti: lakott ebben a házban 
egy néni, aki annak idején némi apróért hajlandó 
volt elárulni a hajdan itt „élt” Sonnenscheinék 
likőrjének titkos receptjét. Nem volnánk meg-
lepve, ha a néni a némi apróért cserébe valóban 
kitalált volna valamiféle titkos likőrreceptet, én 
legalábbis örülnék neki, ha egyszer piacra kerül-
ne a Franzstadt tojáslikőr, ötvözve a József Attila-i 
tyúktojás esetét a Sonnenschein család fiktív tör-
ténetével. 

A Ferenc téri túra a Tűzoltó utca és a tér sarkán 
álló épületnél fejeződik be, amely Gönczi Ambrus 
személyes kedvence, s valóban, helytörténészünk-
nek nemcsak a felkészültsége és az előadókészsége 
kitűnő, de az ízlése is, a mondott ház homlokzata 
ugyanis valóban lenyűgöző. Jön az ősz, hamarosan 
lehullanak a levelek, s jobban látszik majd ez a gyö-
nyörűség, a Bokréta utca 28. szám alatti épület, ame-
lyet Bach János tervezett. Eklektikus ugyan, s mégis 
harmonikus, mondja Gönczi, ez az oka annak, hogy 
ha a Belső-Ferencvárosban összeállítanék egy 10-es 
listát a kedvenceimről, ez az épület köztük lenne. 

– Minden egyes részlete méltó a figyelemre, az 
aranyozott mozaikberakások, a kőerkélyek, az íves 
ablakok, a geometrikus formák, a virágminták meg 
az a kis tornyocska a tetején  – magyarázza. – Van 
benne egy kicsi a szecesszióból, az art decóból és a 
historikus stílusokból, mondom, ezek mindegyike 
ott keveredik benne, de nagyon szépen és harmo-
nikusan; éppen olyan, mint az életünk, nem?

A franzstadti életünk kissé szecessziós, kissé art 
decós, kissé eklektikus, de azért (olykor) harmo-
nikus, ez a III. Gönczi-tétel, amit megfogalmazok 
búcsúzóul, most ugyanis búcsút mondunk Gönczi 
Ambrusnak, de ígérjük: visszatérünk.

Kácsor Zsolt
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Ha van olyan amerikai jogeset, amelyet 
nemcsak a joghallgatók és az ügyvédek, 
hanem laikusok is ismernek, akkor az az 
1973-as Roe v. Wade: az Egyesült Államok 
Legfelsőbb Bírósága ezen eset kapcsán 
mondta ki azt, hogy alkotmányellenes a 
terhességmegszakítás szabályozása az 
állami szintű törvényhozásban. Aki kö-
veti az amerikai belpolitikai eseménye-
ket, az azt is tudja, hogy a Trump-admi-
nisztráció alatt konzervatív többségűvé 
vált Legfelsőbb Bíróság idén júniusban 
hatályon kívül helyezte az abortuszjog 
mérföldkövének számító Roe v. Wade 
döntést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az USA tagállamai szabadon korlá-
tozhatják, de akár be is tilthatják a nők 
abortuszhoz való hozzáférését. Olyan 

horderejű döntés ez, amelynek komoly 
politikai implikációi lesznek a közel-
gő novemberi időközi választásokon. 
Így Audrey Diwan francia rendezőnő 
második nagyjátékfilmje, az Esemény 
(L’événement, 2021; magyar mozipremi-
er: szeptember 29.) hiába játszódik az 
1960-as évek Franciaországában, prob-

lémaköre nagyon is aktuális. Tekintve, 
hogy egy francia írónő, Annie Ernaux 
önéletrajzi regényéből készült, és a ren-
dezőnőn kívül a forgatókönyvíró is nő, 
sejthető a pro choice csapásirány, ennek 
ellenére az Esemény sem nem prédikáló 
programfilm, sem nem szájbarágós tan-
mese: egy tehetséges, kiemelkedő tanul-
mányi eredményű egyetemista, Anne 
személyes kálváriájának feltűnő maga-
biztossággal és rendkívüli érzékenység-
gel végigvitt története. Formanyelvében 
a Dardenne fivérek filmjeit idézi (kézi-
kamera-használat, klausztrofób közelik, 
intenzív szubjektivitás – alig akad jele-
net, amelyben ne szerepelne a főhősnő), 
dramaturgiájában viszont a határidős 
thrillereket követi: az óra ketyeg, az 
idő telik, a női test változásnak indul, 
Anne viszont nem akar gyereket élete 
első szeretőjétől, ugyanis ki akar tör-
ni a munkásosztály béklyójából. Ehhez 
feltétlenül be kell fejeznie az egyetemi 
tanulmányait, a terhességmegszakítás 
azonban ekkor még illegális Franciaor-
szágban (börtön jár nemcsak a nőnek, 
hanem a házi barkácsmódszerekkel dol-
gozó segítőnek is). Szívszorító, ahogy a 
diáklány cipeli magával a súlyos titkot. 
A suspense a thrillereknél abból fakad, 
hogy a nézőnek többletinformációja van 
a gyilkos kilétét illetően, itt pedig abból, 
hogy jó ideig Anne mellett csak mi, a né-
zők tudjuk, mekkora egzisztenciális ka-
tasztrófa van kilátásban. A kétségbeesett 
diáklány fokozatosan elszigetelődik 
még a legjobb barátaitól is, és lebírha-
tatlannak tetsző akadályok sorába üt-
közik: nincs, aki segíteni tudna rajta. És 
amikor a rendezőnő már az elviselhe-
tetlenség határáig fokozta a feszültséget, 
beveti a testhorror zsigeri eszköztárát is. 
Az Anne-t megformáló, 23 éves fran-
cia-román Anamaria Vartolomei jelen-
tékeny felfedezés, fogunk még róla 
hallani. A szerep nehéz, alakítása mégis 
bravúros: karaktere az „én majd meg-
mutatom” típusú, összeszorított fogú 
dacosság és a némán viselt idegössze-
roppanás között egyensúlyoz, miközben 
megpróbálja fenntartani a normalitás 
látszatát az egyetemi órákon, bulikon, a 
szobatársak és a szülők társaságában is. 

Diwan mozija áramvonalas (alig több 
mint 90 percet számlál), nincs túlbe-
szélve, és végképp nincs túlmagyarázva. 
Letaglózó erővel értekezik egy minden-
ki számára fontos kérdésről. A magyar 
nézők mellett az amerikai Legfelsőbb 
Bíróság konzervatív bírái számára tud-
nám még ajánlani. 

Teszár Dávid

FILMBEMUTATÓ: ESEMÉNY

EGY SZÜLETŐ ÉLET

A tavalyi velencei filmfesztivál Arany Oroszlán-
díjas filmje sokáig rezonáló, megrázó erejű látlelet 

egy francia diáklány illegális abortuszáról. 

Anne mellett 
csak mi, a nézők 
tudjuk, mekkora 
egzisztenciális 
katasztrófa van 

kilátásban
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A Telepy utcán egy utógondozó előtt sétáltam a Haller utca felé, és eszembe 
jutott két régi ismerősöm, Liza és Aranka. Arankától tudom a történetüket.

Liza és Aranka együtt jártak iskolába 
a 80-as évek elején, hetediktől voltak 
osztálytársak a nevelőotthonban. Em-
lékszik, kamaszként Liza nem volt jó 
csaj, de érdemes volt vele barátkozni: 
nem volt olyan unalmas. 

Lizának öngyilkos lett az apja, az 
anyja ideggyógyászati kezelés alatt állt: 
mondta, hogy egy fekete Volgába ültet-
ték a bátyjával, úgy hozták be őket az 
intézetbe. Vállig érő fekete haja, kék sze-
me, jó alakja volt. 

Az intézetből titokban feljártak Liza 
anyukájához, vagy csavarogtak – is-
merték a környéket, mint a tenyerüket. 
Általában vacsora utánra, vagyis késve 
estek be a kóterba, de volt olyan, hogy 
ha nagyon buliztak Lizánál, kimaradtak 
éjszakára is. Olyankor a büntetés hajci-
bálás és a folyosóra kiállítás volt. Ha a 
Kati néni elkapta, hogy kiállítás közben 
támaszkodnak, akkor a hajuknál fogva 
verte a fejüket a falba. Tulajdonképpen 
minden nevelő ilyen volt, csak nem ha-
jat cibált, mondjuk, hanem pofozott, 
Béla bácsinak a seggbe rúgás volt a szo-
kása. Egymás előtt verték és alázták meg 
őket. Nem voltak ők semmilyen herceg-
kisasszonyok a kosztümös filmekből, 
csak az egyenhálóing alatt meztelen ár-

vák. Aztán a folyósón állva csak szótla-
nul nézték egymást. Ma már a lakásott-
honokban nincs ez így, de akkoriban 
még más idők jártak. 

Az intézetben féltek a nevelőktől, 
akik bármikor nekik eshettek, a kimara-
dásért viszont büntettek.  Utálták őket, 
féltek tőlük: a véd- és dacszövetség 
tartotta össze őket. Liza anyja egyedül 
élt egy másfél szoba komfortos lakás 
nagyobbik szobájában, ők a kicsiben 
gyűltek össze karácsonykor: bámul-

ták a feldíszített fát, a rádión hallgatták 
a zenét, cigiztek, múlatták az időt. Este 
visszamentek a kóterba.

A hetedik utáni nyári szünetben 
rúgtak be először. Kimentek a közért-
be, és hoztak egy-egy kétdecis konya-
kot. Egyedül voltak a hálóban, a nevelők 
a szobájukban, sehol senki. Délután 

a Cher bourgi esernyők ment a tévében. 
Ittak: nemsokára Arankával elkezdett 
forogni a szoba. A vécé a folyosó végén 
volt. Négykézláb tudott csak kimászni. 
Lizával négykézláb a folyosón. Szeren-
csére a szünet miatt üres volt a ház. Az-
tán csak feküdtek.

Később megígérték egymásnak, hogy 
örökké jó barátok lesznek. Meg is jelölték 
a jobb kézfejüket úgy, hogy egy gyufaszál 
foszforjával addig csiszolták a bőrt rajta, 
míg kisebesedett. Arankának még min-
dig megvan a heg, bár halványan.  

Őt a nyolcadik után áthelyezték egy 
kollégiumba, ahol vidéki lányok is lak-
tak. Iskolába kijártak a városba. Liza 
hazaköltözött az anyjához. Viszont egy 
gimnáziumba jelentkeztek, és fel is vet-
ték őket. 

Egyszer buliba mentek, akkor a há-
zibuli volt a divat, és Aranka látta, hogy 
Liza csókolózik a fiújával. Azt hitte, hogy 
rosszul lesz. A fiújával, aki ráadásul nem 
is nagyon tetszett neki, de azért elvárta 
volna Lizától, hogy megkérdezze: mit 
szól ehhez. Például, hogy nincs-e elle-
nére. Liza ezután nem szólt hozzá egy 
jó darabig. 

A gimiben egyszer csak hívatja az 
osztályfőnök Arankát, és olvassa neki az 
illetékes önkormányzat levelét, hogy a 
szabálysértési osztályra menjen be vele 
– mint a fiatalkorú képviselőjével – ek-
kor és ekkor, mert csokit lopott a Jászai 
Mari téri közértből. És anyja neve, mit-
tudomén, Russz Ilona. 

Na, ez nem volt igaz. Egyből tud-
ta, hogy Liza volt: ismerte a szemé-
lyi adatait, és azokat diktálta be. Hiába 
nem egyezett az anyja neve, lezárták az 
ügyet: pénzbírságot kapott a lopásért. 
Az iskolából fegyelmivel eltanácsolták. 
A kollégiumban azt mondták, hogy ha 
még azon a nyáron nem talál másik is-
kolát, akkor zárt intézetbe viszik. Így 
hát megtalálta a legelsőt, ami az útjába 
került, és beiratkozott optikusnak. El is 
végezte.  Lizával rendszeresen találkoz-
tak, mondta neki, hogy mi történt vele, 
kérdezte, hogy szerinte ki csinálhatta, 
de Liza azt mondta, nem tudja, fogalma 
sincs, aztán nem beszéltek soha többet 
az esetről.

meg is jelölték a 
jobb kézfejüket úgy, 
hogy egy gyufaszál 
foszforjával addig 

csiszolták a bőrt rajta, 
míg kisebesedett

Ill
u

sz
tr

ác
ió

k:
 H

ol
ló

 A
n

n
a



9 LIT24

2022. SZEPTEMBER

Hónapok teltek el. Az iskola után 
Aranka egy külker vállalatnál helyez-
kedett el adminisztrátorként. Esti isko-
lába járt mellette, úgy érettségizett le. 
Egy néhány fős utógondozóban lakott, 
amit volt állami gondozottaknak tartot-
tak fenn 18 éves kortól 24-ig. A vállalati 
felvételnél derült ki, hogy első munka-
helyének Liza is ezt a céget választotta. 
Neki akkorra már volt egy csomó pa-
sija, de Aranka még szűz volt. Liza pe-
dig mindent elmondott neki a szexről. 
Aranka mindent tőle tanult. Elmagya-
rázta, mit hogyan kell. Meg is tanulta. 
Később túl is szárnyalta. 

Liza aztán kiment Amszterdamba: 
ledzsankult, narkós lett. Pár év múlva 
hazajött, itt is nyomta tovább. Néhány 
éve valahogy sikerült leállnia egy elvo-
nótáborban. Kimosták az agyát, nem 
tudni, azóta tiszta. Aranka a Ferencvá-
rosban lakik. Meglátogatta Lizát, aki 
elkezdte osztani az észt, ki tudja, minek 
kapcsán. Ja, hogy csúnyán beszél. 

Azt mondja neki: nagyon bírom 
a fekete boltost itt három sarokra, aki 
mindenkinek azt mondja, hogy szia. 
Van egy kínai üzlettársa, az is minden-
kit lesziáz. Akármit mondasz: szia. Be-
mész a nagyanyáddal, az is szia. Gon-
dolkodtam rajta, hogy Afrikában és 
Kínában, ahonnan ők jöttek, százszor 
ennyien élnek, mint Magyarországon. 
Ez egy kicsi ország: idejönnek, és itt az 

emberek mindenkinek másképp kö-
szönnek. Másképp minden napszak-
ban, ha haragszik, akkor is, ha ő a fő-
nök, akkor is, ha fiatalabb, ha nő, szóval 
sokféleképpen. 

Kérdi Aranka, mit akart ezzel mon-
dani. Ő meg, hogy: milyen bő a szókin-
csünk, mit káromkodik annyit. Ezen 
Aranka felszívta magát. Tizenöt-húsz 
évvel ezelőtt ez a nő egy nagyon kelle-
metlen alak volt. Mindenki eltaszította, 
Aranka meg nem. Nála dekkolt, és min-
denféle kétes alakokat hordott fel, amíg 
ő dolgozott. 

És ez a csaj most osztja az észt neki, 
hogy csúnyán beszél. Úgyhogy elküldte, 
és lehúzta a rolót. Elgondolkodott raj-
ta, hogy tulajdonképpen nincs semmi 
szüksége rá, eddig sem volt, de mégis 
csak ő a legrégebbi barátnője – ez van. 

Rossz a természete, mert Liza min-
dig a saját érdekeit nézi, és ezt nem is 
nagyon leplezi. Tiszta már több éve, de 
megmaradt a drogos korában kialakult 
jelleme. Amikor Aranka sokat van vele, 
akkor valahogy mindig ő húzza a rövi-
debbet. 

Ezt nemcsak Aranka mondja, hanem 
mindenki, aki ismeri: tisztában vannak 
vele, hogy milyen. Tényleg, amikor ta-
lálkoznak, akkor neki vagy pénzébe, 
vagy energiájába kerül, hogy Liza él-
hessen. Ez a nő, amikor dzsanki volt, 
mindig a mások nyakán élt. Nemrég 

Aranka besokallt. Ha éppen jól megy 
Lizának, akkor osztja az észt, ha nem, 
akkor sündörög, lehúzogat, a nyakadon 
van, meg ehhez hasonlók. 

Csak kritizálja a fogyasztói társadal-
mat, ha találkoznak: ismerek egy kör-
nyezetvédőt, mondja például, aki be-
takarta a házát napelemekkel. Nagyon 
drága volt, de Liza kiszámolta, hogy 
azzal, amit megtakarít, kábé nyolc év 
alatt lesz nullszaldós. Most képzeld el, 
mondja, hogy két év múlva fel fognak 
majd fedezni egy kis csipet, ami ugyan-
ennyibe kerül, de a lényeg, hogy sokkal 
kisebb lesz, nem kell vele betakarnod a 
házad, hogy annyi áramot termeljen, 
mint az előző. És akkor a környezetvé-
dő lecseréli majd erre a napelemeket, 
pedig az még sokáig működött volna. 
Ugye, mekkora baromság? 

Lizát a hülyeségei ellenére is szereti 
Aranka, mert akarva, akaratlanul is egy-
más életének tanúi. Ha kimondják vala-
kinek a nevét, mindketten tudják, kiről 
van szó. Más ismerőseik nem tudják.

A legrégebbi barátai egymásnak, és 
talán a legjobbak is, mert nagyon ben-
sőséges érzés, hogy ismerik egymást 
gyerekkoruk óta. Nem tudnak igazán 
haragudni egymásra: olyankor megné-
zik a kézfejüket, látszik-e még a közös 
jel: az ígéret. Ami összeköti őket, most 
már negyven-akárhány éve.

Láng Judit
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Egy közeli ház lakója, aki az ablaká-
ból látta az esetet, telefonált a kerületi 
rendőrségre. Rövidesen egy mentő- és 
négy rendőrautó parkolt le a test körül. 
A kiérkező mentősök megpróbálták új-
raéleszteni, de már csak a halálát tudták 
megállapítani.

A Ferencvárosból a budai oldalra 
való feljutást hosszú időre ellehetetlení-
tő hatósági intézkedés részeként a rend-
őrök a szemtanúkkal közösen inkább 
csak tanakodtak, semmint vallomáso-
kat rögzítettek volna. A késő esti, órákig 
tartó helyszíni vizsgálat éppen úgy tény-
leges információk nélkül fejeződött be, 
mint Čapek abszurd bűnügyi novellái.

A következő napokban a közeli Pizza 
Hut vásárlói a Soroksári úthoz közelebb 
eső Ferencz Kávézó félig ittas vendége-
ivel közösen komoly vitákat folytattak 
az autóból kiesett férfi feltételezhető 
előéletéről. Sem tények, sem kételyek 

nem kedvetlenítették el őket, anélkül 
építgették narratíváikat, hogy az ese-
mények főszereplőjéről legalább annyit 
tudtak volna, milyen autóból zuhant a 
körútra.

Amint az a hatóság tagjaival foly-
tatott háttérbeszélgetéseinkből kivilág-
lott, az eljárás a megszokott szakmai és 
formai szabályok szerint indult meg. 
A ferencvárosi rendőrök biztosították 
a halott közvetlen környezetét, amíg 
a Gyorskocsi utcai objektumból meg 
nem érkezett a bűnügyi technikusok 
csapata a minél alaposabb helyszínelés 
ígéretével. A késő esti órákban az V. ke-
rület szívéből odaküldték még a Rehalo 
(Rendkívüli Halálesetekkel Foglalkozó 
Osztály) egyik rendőrtisztjét is. Ám a 
helyszínelők hiába dolgoztak gyorsan: 
a rendkívüli halálesetekkel foglalkozó 
nyomozó csak végigkövethette, ahogy 
a férfi holttestét elszállítják, miközben 
sem a bűnügyi technikusok, sem a hely-
színt biztosító nyomozók nem tudtak 
egyetlen releváns nyomot sem rögzí-
teni a többsávos, forgalmas csomópont-
nál. A nyomozó így azzal szembesült, 
hogy – a halott „migráns” mivolta  mi-
att is – a rutineljárás éppen olyan ered-
ménytelen lesz, mint amikor évekkel 
korábban egy idős asszony esett össze 
és halt meg a metrómegállónál. Az is-
meretlen nyugdíjas asszony a médiát 
nem érdekelte, így az is csak napokkal 
később, a bűnügyi technikusok fotói-
ból derült ki a nyomozó számára, hogy 
a holtteste mellé még órákig aprópénzt 
dobáltak a tömegközlekedők.

Az ismeretlen áldozatok személy-
azonosításához szükséges speciális 
kri mináltechnika jelen esetben a Fe-
rencvárosban működő SOTE IBOI-tól 
(Semmelweis Egyetem Igazságügyi és 
Biztosítás-orvostani Intézete) volt re-
mélhető. Csakhogy a daktiloszkópiai 
vagy a DNS-adatbázisban sem való-
színű, hogy megtalálhatók a férfi ada-
tai. Az idegenkezűséget is a SOTE IBOI 
igazságügyi orvos szakértője zárta ki: a 
férfi már korábban, az autóban rosszul 
lett, ezért próbáltak tőle megszabadulni. 
A rendőrség segítségnyújtás elmulasztá-
sa miatt indított eljárást.

Pár nappal később két embercsem-
pészt tartóztattak le a férfi halálával 
összefüggésben, amiben a közterületi 
kameráknak az elhajtó kisteherautót 
rögzítő felvételei is segítettek. Egyelőre 
minden más csak találgatás. A feltétele-
zett elkövetőket sem érdekelte ugyanis a 
halott férfi pontos személyazonossága, 
pusztán a tőle kizsarolható pénz.

HALOTT A FERENC KÖRÚTON

MENEDÉK NÉLKÜL

Augusztus 26-án este hat óra körül egy kisteherautóból 
a Ferenc körút úttestjére esett egy férfi. Vagy inkább 

kilökték. Mozdulatlanul ott maradt, a kisteherautó a Petőfi 
híd felé hajtott el. A férfiról személyazonossági adatai 
nélkül is egyértelműen megállapítható volt: külföldi, a 

nemzetközi embercsempészet legújabb áldozata. 

a helyszíni vizsgálat 
éppen úgy tényleges 
információk nélkül 
fejeződött be, mint 

Čapek abszurd 
bűnügyi novellái

Bezsényi Tamás
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Pedig van miről írni, verni a tamtamot, 
alázni a kritikusokat, az most nagyon is 
megy. Hogyne menne, hiszen hasít a 
NER fociékköve: a csapat majd nyolcvan 
percig emberhátrányban játszva is meg-
verte itthon a török bajnokot! Termé-
szetesen a lelátó kreatív népe nem hagy-
hatta ki a középkori utalásokkal terhelt 
csodálatos, fantasztikus koreográfiát. 
Dagadt a magyar kebel minden érte-
lemben. 3-2 lett az Európa-liga első 
csoportmeccsén itthon, és bár az ered-
ményekkel elkényeztetett úri közönség 
nem töltötte meg az Üllői úti stadiont, 
a hangulat is és a játék is parádés volt. 
Tényleg. 

Ha a kedves olvasó az ukrán fronton 
töltötte az elmúlt heteket, nyilván csak 
akkor maradhatott le a világraszóló si-
kerekről: az már kiderült, hogy elértük 
az európai csoportkört megint. Apró 

légypiszok a sztoriban, hogy a Qara-
bağ FK, azeri baltás gyilkosunk kedvenc 
csapata állta a Fradi útját a Bajnokok 
Ligájában. Pedig minden olyan szépen 
indult, bajnokként olyan sorsolásunk 
volt, amivel, ha a Transfermarkt játssza 
le, tuti a legerősebb európai kupasoro-
zat csoportkörébe jutunk. Elvárható lett 

ez mostanra. A pénzügyi hátteret alapul 
véve biztosan. Helyette viszont a Cser-
cseszov vezette csapat játszott, és hiába 
a kedvező jelek, az önbizalomépítő si-
kerek, a jelentősen kisebb értékű azeri 
csapat simán kiütötte az európai közép-
szert mostanra stabilan hozó Fradit. Így 
lett „csak” Európa-liga ismét, ahol ezzel 
a kezdő győzelemmel ezen csoportel-
lenfelek ellen még bármi összejöhet: 
a Trabzonsporon kívül van még egy 
Monaco, meg egy Crvena Zvezda. Ez 
utóbbi párosítást különösen várjuk. Fő-
leg idegenben. Meg azt is várjuk, hogy a 
védelmünk összeálljon.

Visszatérve a selejtezőkre: párosí-
tásügyileg a selejtező is hozott komoly 
elégtételt, pedig nem úgy indult. Mert-
hogy a pozsonyi Slovan is elénk került 
idén újra, pont harminc évvel azután, 
hogy Pozsonyban mind a csapatot, 

mind a lelátón helyet foglaló szurko-
lókat irgalmatlanul, a mai napig fájóan 
emlékezetes módon elverték. A Nyilasi 
vezette, csak magyar játékosokból álló 
csapat több sebből vérzett akkor. A pá-
lyán benne van az ilyen, a lelátón elvileg 
nem fordulhatna elő, hogy fekete ruhás 
droidok verjék a népet. Pedig Pozsony-

ban ez történt. Már a meccs előtti na-
pon, majd a meccs napján, a meccsen, 
a meccs után is módszeresen vadásztak 
a szlovák kommandósok a magyarokra, 
fradistákra. És hát volt kire. A hivatalo-
san ezerötszáz vendégjegy felett renge-
tegen mentek be a hazai szektorokba, 
főleg felvidékiek. A közel negyvenezres 
stadion majd negyede zöld-fehérben 
úszott. Kitervelt rendőri akcióról beszél-
hetünk: emiatt is és persze a pályán el-
szenvedett vereség miatt is igencsak pi-
káns volt most ez a párosítás újratöltve. 
És bár itthon nem sikerült jó eredményt 
elérni, nem is tűnt úgy, hogy a mostan-
ra magyart elvétve foglalkoztató csapat, 
sok zsoldosunk átérzi, amit át kell. A ha-
zai váratlan vereség után végül idegen-
ben kiütöttük a Slovant. Nyilván sosem 
adja vissza egy-egy ilyen évtizedek utáni 
siker az akkori súlyos csapást, de azért 
jelent némi elégtételt.

Ne menjünk el amellett sem, hogy 
a magyar bajnokságot halasztásokkal 
együtt is meggyőzően kezdte a Fradi, 
annyira, hogy a nagyon alacsony minő-
séget képviselő városszéli csapatnak is 
visszaadtuk az évtizedes kölcsönt. Kijárt 
nekik. Új értelmet nyert a Szusza stadi-
on újságja, a Hatnull: aki járt arra, tudja, 
hogy a Fradi ellen tizenkét éve kamuki-
állítással, kamugólokkal elért hatnullra 
(lásd a szemközti oldalt - a szerk.) komo-
lyan verték magukat az újpestiek hosszú 
időn keresztül, még az újságjukat is így 
hívták. Hát most is hatnull lett ott, csak 
nekünk, és még a játékvezető szándékos 
bénázása sem kellett hozzá. Egyszerű-
en ennyire szar az Újpest. Lassan meg-
menthetné őket is a NER. 

Mindent elmond a ferencvárosi fö-
lényről a hazai pontvadászatban, hogy 
veretlenül, két elhalasztott mérkőzés 
ellenére is négypontos az előny lapzár-
tánkkor, és az igazi kérdés hat lejátszott 
bajnokit követően az, hogy sikerül-e 
megérni az európai kupatavaszt a cso-
portkör után.

SELEJTEZŐK, CSOPORTMECCSEK

EURÓPAI KÖZÉPSZER

Annyi minden történt az elmúlt hónapokban, hogy kénytelen leszek 
szigorú szemmel szelektálni a Fradi focihírei között: így beleférek a 

dráguló papír és az elszálló előállítási költségek miatt egyre nagyobb 
figyelmet kapó kerületi magazin rám jutó karakterszámába.

„Bakócz Tamás”
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A két klub közös története 1905-ben 
kezdődött, akkor került fel az UTE az 
első osztályba. Az első és utána rögtön 
a második nagyobb gólarányú (akkor 
még így számoltak) ferencvárosi győ-
zelemre csak két évet kellett várni, 
1907-ben mindkétszer a népszigeti pá-
lyán ült diadalt az FTC, előbb 5:0-ra, 
majd 6:0-ra nyert. Három esztendővel 
később 7:1-gyel küldték haza a zöldek 
a Soroksári útról a lilákat Schlosser 
Imre mesterhármasával, aztán nap-
ra pontosan fél év múlva ugyanilyen 
eredménnyel ért véget az első Üllői úti 
összecsapás, Schlosser pedig hatszor(!) 
vette be az újpestiek kapuját. 1917 nya-
ráig zsinór ban 15 bajnoki és hat egyéb 
meccsen verte meg az FTC az UTE-t.

1922 szeptemberében először csap-
tak össze a felek a Megyeri úton, akkor 
2:1-re a lilák nyertek. A harmincas évek 
elejéig többnyire szoros meccseket vív-
tak egymással a csapatok, majd 1932 áp-
rilisában 5:0-ra győzött a Fradi az újpes-
tiek stadionjában – ez volt az a bizonyos 
100%-os bajnokság. Bár a Magyar Kupa 
döntőjében született (ráadásul semleges 
helyszínen, az MTK pályáján), erről az 
eredményről nem lehet nem megem-
lékezni: 1933 májusában Takács József 
négy és Sárosi György három találatával 
11:1-re diadalmaskodott a Ferencváros. 
Már tartott a második világháború, ami-
kor 1940 novemberében ismét 5:0 lett a 
vége a két csapat Megyeri úti mérkőzé-
sének, és Sárosi újfent triplázott. 

1950. május 21-én már mint ÉDOSZ 
és Bp. Dózsa néztek farkasszemet a csa-
patok az Üllői úton. Ekkor még a későb-
bi Aranycsapat három csatára is a 7:1-es 
győzelmet arató 9. kerületieket erősítet-
te, Czibor és Kocsis egyaránt három gólt 
szerzett. A forradalom után újra Ferenc-
városként játszott a Fradi, a lilák Újpesti 
Dózsa néven folytatták. Több háromgó-

los siker után jött el 1979. szeptember 
22., amikor a több mint két évtizedes 
hagyomány szerint a Népstadionban 
küzdött meg egymással a két legnépsze-
rűbb magyar gárda. A 38. percben már 
4-0-ra vezettek Nyilasiék, a vége pedig 
7-1-lett – 40 ezer néző előtt visszavá-
gott az FTC a bő három évvel korábbi 
3-8-ért.

A következő nagy különbségű zöld- 
fehér győzelemre csak 1982 áprilisáig 
kellett várni. Az Üllői úton a szünetig 
csak egy gól esett, a fordulás után aztán 
beindult a henger – az 5-0-ból Szokolai 
László három találattal vette ki a részét. 
Ugyanez lett az eredmény 1990. au-
gusztus 18-án is, de még édesebb volt 
a siker, mert a Megyeri úton ütötte ki 
a Fradi az aktuális bajnok újpestieket, 
méghozzá az edzőként ekkor bemutat-
kozó Nyilasi Tibor vezetésével. (A Nem-

zeti Sport találó címe így hangzott: Öt 
Nyíl-vessző a lila céltáblában.)

2015 decembere óta csak a Ferenc-
város nyert a derbin, az utóbbi bő há-
rom és fél évben pedig mind a tizenegy 
bajnoki párharcon Fradi-győzelemnek 
örülhettek a szurkolók, köztük tavaly 
februárban egy zárt kapus újpesti 4-0-
nak. Aztán eljött 2022. szeptember 4., 
amikor arra emlékeztek a lila-fehérek, 
hogy száz éve játszottak először a Fra-
dival a régi UTE-stadionban. Az első 
félidő hasonlított az 1990-eshez, 4-0-
val vonultak a felek az öltözőbe. Ezúttal 
azonban még két gólt lőttek a zöld-fe-
hérek, és ezzel egyrészt „bosszút álltak” 
a 2010-es 0-6-ért – ami nem csak az 
Újpest érdeme volt… –, másrészt először 
győztek ilyen különbséggel a Megyeri 
úton.

Margay Sándor

RETROSPEKTÍV

AZ ÚJPESTI 6-0 – ÉS AMI 
ELŐTTE VOLT

A szeptember első vasárnapján Újpesten aratott 6-0-s ferencvárosi diadal után 
sokan beszélgettek arról, hogy milyen nagy különbségű zöld-fehér győzelmekre 
emlékeznek az „ősi” rivális ellen, különös tekintettel a lila-fehérek otthonában 

elért sikerekre. Az alábbiakban összefoglaltuk, milyen kiugró bajnoki eredmények 
születtek a 20. század eleje óta, természetesen a Fradi szemszögéből nézve. 

Budapest, 1953. november 14. A zsúfolt 3-as villamos és autóbusz szállítja az újpesti és 
ferencvárosi szurkolókat a Dózsa-stadionhoz a Bp. Dózsa–Bp. Kinizsi-mérkőzésre
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Baranyi Krisztina polgármester 
+36 1 215 1077/222 
polgarmester@ferencvaros.hu

Döme Zsuzsanna alpolgármester
dome.zsuzsanna@ferencvaros.hu

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

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

Csóti Zsombor
Minden hónap első péntek-
je, 10:00–12:00, RÖNK iro-
da (Toronyház utca 4.) 
csoti.zsombor@ferencvaros.hu

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

Gyurákovics Andrea
gyurakovics.andrea@gmail.com

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

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

Kállay Gáborné
kallay.gaborne@ferencvaros.hu

Dr. Mátyás Ferenc
matyas.ferenc@ferencvaros.hu

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

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

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

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

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

Takács Zoltán
takacs.zoltan@ferencvaros.hu

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

Zombory Miklós
+36 70  333 1712 
zombory.miklos@ferencvaros.hu

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

ÖNKORMÁNYZATI FOGADÓÓRÁK

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

  BP. V. KER., BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 66. 

  +36 1 332 6547  

  H–P: 8:00–20:00, SZ: 8:00–13:00

KÖZÖS AKCIÓJA!

HA SZOMBAT, AKKOR PATIKA

PATIKASZOMBAT!
SZÉLES  

ÁRUKÉSZLETTEL, 
SZAKÉRTELEMMEL  
VÁRJUK ÖNÖKET!

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.

SZEMÉLYES  
ÁTVÉTELI PONT

KEDVEZMÉNY 
SZOMBATONKÉNT15%  

patika24-190x134.indd   1 2021. 11. 29.   11:15
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A világ legnépszerűbb sportágában, a 

labdarúgásban 1955-ben rendezték meg 

először a Bajnokcsapatok Európa Ku-

páját (BEK). A sakkozók szinte azonnal 

követték az ötletet, és egy évvel később, 

1956-ban ki is írták a hasonló verse-

nyüket. Utána húsz év rendezési szünet 

következett: csak 1976-ban folytatták a 

BEK-sorozatot, háromévente megren-

dezve. 1982-től kétévente, 1992-től pedig 

végre évente került sor az egyre népsze-

rűbb versenyre. 

Mi magyarok már a negyedik alka-

lommal csúcsra értünk. Idén negyven 

éve, hogy a Budapesti Spartacus sakkozó 

közössége 1982-ben Európa legjobb baj-

nokcsapata lett. Ezt a sikert azóta sem si-

került megismételnünk. A diadal magyar 

pepita hősei közül kettőt illik kiemel-

nem. Az első Lukács Péter nemzetközi 

nagymester, aki a Belső-Ferencváros 

szülötte, és ma is itt élő legjobb kerüle-

ti sakkozónk. Számos sakksikere között 

is kiemelt helyen kezeli az egyedülálló 

kupaeredményt. A másik Pintér József 

nemzetközi nagymester, aki a múlt szá-

zad hetvenes éveiben még az FTC ifjúsá-

gi sakkozójaként nyújtott teljesítményé-

vel próbálta megalapozni későbbi sikere-

it. Pintér nagymester mára nyolcszoros 

olimpikon, edző, szakíró. Szép az ered-

ménysora, mégis felejthetetlen számára 

is az 1982-es BEK-győzelem. Ráadásul 

egy másik, későbbi sokszoros bajnok-

csapatban, a Bp. Honvédban és annak 

jogutódjában, a Honvéd Auróra SE-ben 

is fényes eredmények eléréséhez adta 

tudását. Háromszor, 1988-ban, 1993-ban, 

majd 1995-ben is ezüstérmesek lettek a 

kiemelkedő képességű sakkozók ver-

senysorozatán, a BEK-en.

SAKK-BEK: NEGYVENÉVES 
MAGYAR SIKER

Sakkfeladvány

Előző számunk megfejtése: VÍGH LÁSZLÓ

Száraz Sándor

1976-ban folytatták 
a BEK-sorozatot, 

háromévente meg-
rendezve; 1982-től 
kétévente, 1992-től 
pedig végre évente 
került sor az egyre 

népszerűbb 
versenyre 

Világos: király f1, vezér a1, bástya b2 
és d6, huszár f5, gyalog b7, g3 és g4
Sötét: király h1, vezér b8, gyalog d7 
és e6
Feladat: világos indul, és a második 
lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
Júniusi feladványunk megoldása: 1. Ha1

Jótékonysági koncert az FMK-ban
Ferencváros nehéz sorsú lakóinak megsegítésére
Fővédnök: Sajó Ákos önkormányzati képviselő

2022. október 13., 18 óra
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ, 
1096 Budapest, Haller utca 27.

Fellépők: Groovehouse; Animal Cannibals; Bebe (ex Black 
to Black); MC DC; Sub Bass Monster; Zax; Garamvölgyi Hen-
rietta; Horváth Petra; Kidd; Lucky; Gábor Péter, a Yeti; Kiss 
Olimpia; Copy Con
Támogatói jegyek a helyszínen vásárolhatók. 
(A belépés ingyenes.)
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„Húszezer ember már jelentkezett a ma-
gyar Mars-programba. Húszezer magyar 
ember érzi úgy, hogy szívesebben élne 
egy mérgező, gyilkos bolygón egy három 
négyzetméteres fémdobozba zárva, mint, 
mondjuk, Tápiószelén. Mit árul ez el az 
országunkról?” A hazai helyzetet térké-
pezi fel A Mars messze van, de a Föld sincs 
közel című szociográfiai sci-fi groteszk, 
amelyet májusban mutattak be a Ferenc-
város legrégebbi független színházában, a 
Stúdió K-ban. Szeptember 30-án és ok-
tóber 1-én újra látható Antal Bálint ren-
dezésében, valamint a Stúdió K társulata 
és Kovács Lehel meghívott vendég előa-
dásában. Az apokaliptikus látványt Erős 
Hanna és Zatykó Bori szervezte, a jövő 
századi zenét Vranik Krisztián komponál-
ta. Az elő adásban elhangzik Reményik 
Sándor Üzenet a Marsról című verse, vala-
mint részletek Csehov Sirályából a tavaly 
elhunyt Radnai Annamária fordításában.

A látottak nyomán a kilencedik kerü-
let lakói is elgondolkodhatnak, elmenné-
nek-e innen a Marsra, ha volna rá lehe-
tőségük, és arról is, mi a kellemetlenebb: 
egy nagy álomból hirtelen felébredni, 
vagy álmok nélkül élni a mindennapi éle-
tüket. 

Stúdió K, Bp. IX., Ráday utca 32.

„Patti Smith, nagy elődei példáit követ-
ve, megújította az amerikai költészetet, és 
erős, szuverén, örök vadóc nővé fejlesz-
tette magát” – írta a dalszerzőről a két éve 
elhunyt Najmányi László dadaista perfor-
mer és összművész, igen pontosan. Patti 
Smith hál’ istennek jól van, és már életé-
ben legendává vált, sőt: ő maga a két lábon 
járó amerikai rakendrollhagyomány. 

De mi köze ennek a magyar kultú-
rához? Miféle termékeny keveredés az, 
aminek a rebellis Freeszfe-hallgatók egy 
egész napot szentelnek? Csak annyi, hogy 
a szabad alkotás és önkifejezés kompro-
misszummentes természete világjelen-
ség, nemzetek feletti művészeti és társa-
dalmi elv.

A párizsi Pompidou Központ találta ki 
három éve, hogy új, progresszív módon 
szólítja meg a költészet iránt érdeklődő-
ket, minden évben egy emblematikus 
figura köré szervezve költészeti napját. 
John Giorno és Charles Baudelaire után 
idén a 76 éves Patti Smith munkássága 
kerül a fókuszba. A világ számos nagyvá-
rosában látható az egész napos Patti Smith 
Poetry Day, amely Budapesten október 
1-jén zajlik hét helyszínen, délelőtt 10-től 
késő estig. Zenehallgató kapszulák, inter-
aktív színház, akadálypálya-építés, imp-

rovizáció, performansz, szabad asszoci-
ációs séta, kiállítás, tánc, kerekasztal-be-
szélgetés, koncert lesz, mindez a Freeszfe 
hallgatóinak rendezésében.

A kerületi Trafóban tartott Zárókoncert est 
Patti Smith eddigi életművét használja 
inspirációként, hogy összehozza a hazai 
zenei és irodalmi szcéna alkotóit. Este fél 
9-től Barkóczi Noémi, Czitrom Ádám, 
Darvas Kristóf, Fekete Ádám, Hajdu Sza-
bolcs, Horváth Benji, Jónás Vera, Lestyán 
Attila, Németh Juci, Sallai László, Szabó 
Sipos Ágoston, Szabó T. Anna, Szabó Ve-
ronika, Ujj Zsuzsi, Víg Mihály és a Soha-
róza kórus zenél, versel, performál, vagyis 
reflektál a világra. Persze ők amúgy sem 
szoktak hallgatni.

A koncertperformansz előtt este 7 
órától ingyenes kerekasztal-beszélgetés 
lesz, amelyen a hazai alternatív művészi 
szcéna múltjáról és jelenéről, szabad-
ság(harc)ról és ellenkultúráról lesz szó 
Bagossy Júlia Freeszfe színházi rendező 
szakos hallgató,  Bihari Balázs zenei új-
ságíró, basszusgitáros és Oltai Kata  mű-
vészettörténész, kurátor részvéztelével.  
A beszélgetést Zsigó Anna vezeti.

Artner Sisso

KERÜLETI KULTAJÁNLÓ

UTAZÁS JÁRMŰVEK NÉLKÜL, 
AVAGY PATTI SMITH ÉS A MARS

A Marstól New Yorkig utazhat a polgár szeptember végén, október elején úgy,  
hogy ki sem kell tennie a lábát a kerületből. A színház, az irodalom  

és a zene segít.
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PÁLYÁZATOK

Pályázat több mint két tucat nem la-
kás céljára szolgáló helyiség bérlésére, 
megvásárlására
Nyilvános pályázatot hirdet az önkor-
mányzat 28 db üzlet-, iroda- és egyéb 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bér-
leti vagy tulajdonjogának megszerzésé-
re. Az ingatlanokra 2022. október 10-éig 
nyújtható be pályázat.

A helyiségek a Polgármesteri Hivatal 
Vagyonkezelési Irodájának Helyiséggaz-
dálkodási Csoportjával (Budapest, IX. 
Ráday u. 26., telefon: 215-1077/526 vagy 
529-es mellék) egyeztetett időpontban 
megtekinthetők.

Részletek: 
www.ferencvaros.hu/palyazatok
 

Háziorvost keresnek a József Attila-la-
kótelepre
A 27. számú, területi ellátási kötelezett-
séggel működő háziorvosi körzetben, 
vállalkozási formában, 5 év határozott 
időtartamra szóló feladatellátási szer-
ződés keretében, heti 40 órában, felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátására házior-
vost keres az önkormányzat.

A háziorvosi rendelő címe: 1098 Bu-
dapest, Dési Huber u. 20.

A pályázat részletei megtalálhatók a 
www.ferencvaros.hu/palyazatok web-
helyen vagy ezen a linken: https://bit.
ly/3ByttKl

 
Gyermekorvost keresnek a Középső -
Ferencvárosba
Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet-
ben, vállalkozási formában, 5 év hatá-
rozott időtartamra szóló feladatellátási 
szerződés keretében, heti 40 órában, 

házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
keres gyermekorvost az önkormányzat.

A háziorvosi rendelő címe: 1097 Bu-
dapest, Vaskapu u. 23–29.

A pályázat részletei megtalálhatók a 
www.ferencvaros.hu/palyazatok web-
helyen vagy ezen a linken: https://bit.
ly/3RHRBA3

Kulturális vagy oktatási célra hirdetett 
meg az önkormányzat egy Ráday utcai 
ingatlant
A 1092 Budapest, Ráday u. 18. földszint 
V. szám alatti, 79 négyzetméteres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
jogának megszerzésére, az önkormány-
zattal történő együttműködési kötele-
zettséggel hirdetett pályázatot az önkor-
mányzat.

A helyiségben kizárólag kulturális és/
vagy oktatási tevékenység folytatható.

Benyújtási határidő: 2022. szeptem-
ber 29., 12.00 óra. A pályázat részletei 
megtalálhatók a www.ferencvaros.hu/
palyazatok webhelyen vagy ezen a lin-
ken: https://cutt.ly/tCEZIln

 
Ösztöndíj roma tanulóknak szeptem-
ber 23-áig
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő Romano Kher Budapesti 
Roma Művelődési Ház nyílt pályázatot 
hirdet a 2022/2023. évi tanév első fél-
évére ösztöndíjpályázatban való részvé-
telre.

Az ösztöndíj összege tanulónként 
havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, 
amelyet 2022. szeptember hónaptól 5 
hónapon keresztül, havonta folyósíta-
nak. Az ösztöndíjban maximum 40 fő 

részesülhet. A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2022. szeptember 23., 16 
óra. További részletek: http://eszgsz.hu/
roma-osztondij-palyazat/

 
Közintézmények akadálymentesítése
Közintézmények fizikai és nem fizikai 
akadálymentesítésének támogatására, a 
IX. kerület közigazgatási területén lévő 
köznevelési intézmények (általános és 
középiskolák) alapítványok, egyesüle-
tek, valamint Ferencváros Önkormány-
zata fenntartásában működő közneve-
lési intézmények részére. A pályázati 
keretösszeg egymillió forint, pályázni 
október 14-én 12 óráig lehet.

A pályázat részletei megtalálhatók a 
www.ferencvaros.hu/palyazatok web-
helyen vagy ezen a linken: https://bit.
ly/3L9lpD3

Ismét Zöld udvar pályázat
Ferencváros területén lévő társasházak 
részére hirdetett pályázatot az önkor-
mányzat Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottsága:

A pályázat célja a társasházak belső, 
zárt, jól körülhatárolható, a társasház-
hoz tartozó udvarán, valamint a társas-
házak környezetében található közte-
rületen zöldterületek létrehozása. To-
vábbá a meglévő zöldfelületek növelése, 
fejlesztése.

A pályázat tervezett keretösszege: 
bruttó 4,8 millió Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 21., 16:00.

A pályázat részletei megtalálhatók a 
www.ferencvaros.hu/palyazatok webhe-
lyen.

APRÓHIRDETÉS

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javí-
tását vállalom garanciával. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 20-980-3957 

Fiatal pár vízközeli nyaralót vásárolna 33 
M Ft-ig. Tel.: 06 30-452-5074

Eltartási vagy életjáradéki szerződést köt-
nék lakásért, plébánosi ajánlás lehetséges! 
Hitvallásom: a magányt egyedül a szeretet 
képes meggyógyítani. Tel.: 06 70-300-4988

Idősgondozást vállalok 24 órában, 
együtt lakással. Tel.: 06 20-224-9590

Vízszerelést vállalok, felújítás, javítás, 

teljes körű kivitelezés. Séra Barnabás, 

Tel.: 06 70-288-9954

Tetődoktor. Régi, hajlott tetők javítá-

sa, cseréje, beázáselhárítás, bádogozás, 

Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 

javítások, SOS-munkák. Tel.: 06 30-622-

5805, 06 20-492-4619

Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát 

vásárolok, teljes ruhanemű-hagyatékot, 

kiegészítőket, ékszereket, könyveket és  

dísztárgyakat, régiségeket. Tel.: 06 20-

229-0986

Gyógypedikűrös házhoz megy! Válla-

lom benőtt köröm és tyúkszem kezelé-

sét is. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 20-

410-1012

Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú 

végzettséggel rendelkező fiatal pár életjá-

radéki szerződést kötne egyedülálló, idős 

személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt 

életet biztosítunk. Tel.: 06 70-423-0888
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Az összeírás célja a kerületben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve 
tartóik elérhetőségének jogszabályban előírt nyilvántartása. Erre azért van szükség, 
hogy az önkormányzat el tudja látni állatvédelmi feladatait, hatékonyan tudjon fellépni 
például a veszettség elleni védekezésben és a lakosság személyes biztonságát, 
tulajdonjogát érintő kérdésekben.

Az ebösszeíró adatlap átvehető
• az önkormányzati ügyfélszolgálaton és kirendeltségeken:

• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bakáts tér 14.), 
• a Toronyház u. 3/b. sz. és 
• az Ecseri út 19. sz. alatti ügyfélszolgálati kirendeltségein, 

• a IX. kerületi állatorvosi rendelőkben,
• vagy letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról, ahol kitöltési útmutató, 

adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás is található. 

A kitöltött adatlap leadható
• levélben, az ebnyilvántartást végző Általános Hatósági Csoportnak 

címezve (1096 Budapest, Lenhossék u. 24–28. IV. em.), 
• személyesen ugyanitt, illetve a Bakáts tér 14. sz. alatti ügyfélszolgálaton vagy a 

Toronyház u. 3/b., illetve az Ecseri út 19. alatti ügyfélszolgálati kirendeltségeken, 
• e-mailben (az aláírt adatlapot beszkennelve) a hatosagiiroda@ferencvaros.hu címre  

küldve, továbbá
• a kitöltött adatlapokat a kerületi közterület-felügyelők is átveszik.

Fontos!
Az ebösszeírás során az ebtulajdonosok és -tartók számára az adatszolgáltatás kötelező.
Aki nem teljesíti, az 30 000 Ft összegű állatvédelmi bírsággal sújtható. A korábbi 
ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is be kell 
nyújtani az adatokat, abban az esetben is, 
ha nem történt változás.

Kapcsolat
Az ebösszeírás ügyében érdeklődni 
a hatosagiiroda@ferencvaros.hu e-mail-címen 
vagy a 06/1/215-1077/306, 327 telefonszámon lehet. 
Az adatlap kitöltésében segítség kérhető a ferencvárosi 
ZöldEbtől a zoldeb.ferencvaros@gmail.com e-mail-címen.

Sorsolás
Azon kitöltők között, akik nevükkel, e-mail-címükkel 
és kutyájuk nevével regisztrálnak 
az ebosszeiras@ferencvaros.hu e-mail-címen, 
minden héten kutyás ajándékcsomagot 
sorsolunk ki.* 

Együttműködésüket előre is köszönjük.

KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS
2022. november 30-áig

* Az adatok megadásával ön hozzájárul ahhoz, hogy a sorsolással és a díjjal kapcsolatban 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elektronikus értesítést 
küldjön, illetve hogy a megadott adatokat 2022. december 31-ig tárolja.
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