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Környezetbarát újság lett a 9 magazin
Zöld technológiával készül ezentúl a kerületi lap. A Folprint Zöldnyomda Ma-
gyarország első olyan nyomdája, amely környezetbarát módon, az ökológiai 
lábnyom növelése nélkül képes nyomtatni.

A Folprint alkoholmentes növényi festékeket használó, 
karbon- és klímasemleges nyomda, amelyben a vegyszer-
használat minimalizálása és az újrahasznosítás miatt a ki-
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mosautó-töltővel.

A környezet védelme mindannyiunk ügye: a 9 magaziné is.
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ták szerint. Annál is furcsább a magyar 
némaság az ügyben, hiszen örökös bel-
ügyminiszterünk sinológiai érdeklődé-
se legendás (vö. „Négy Tigris Piac”), és 
arról is van tudás, hogy a Józsefvárosban 
(Golgota utca) és Kőbányán (Cserkesz 
utca) fedett kínai rendőrőrsökre buk-
kantak jogvédők. Ha valakire elmond-
ható, hogy barátja egy nagyvárosban a 
Chinatown jelenlétének, az én vagyok. 
Tinédzserként leesett állal néztem a 
lakkozott kacsákat a londoni Gerard 
Streeten, a New York-i Donwntonban 
imádom a Canal, a Mott St., az Eastern 
Broadway környékét, a mai napig „Mul-
berry utcai ebédnek” hívom, ha az em-
ber egy rendes dim sum brunchot a Little 
Italy képességes ristrettójával zár le. De 
a Chinatownban helyi jogbetartató kell, 
mint Jack Nicholson magánnyomozója 
az ide vonatkozó Polanski-filmben, an-
gol, amerikai, holland, magyar rendőr; 
nem más! A kilencvenes években, a honi 
kínai bevándorlás kezdetén volt hivata-
los kísérlet rendőri együttműködésre, 
hiszen a magyar állomány elenyésző 
része olvasta a kanjit, tudott két hason-
ló korú, hasonnemű kínai ember között 
különbséget tenni. A kínai „szervizköz-
pontok” fő módszere a Kínában tartóz-
kodó hozzátartozókkal való zsarolás. 
Hollandiában, Írországban, Spanyolor-
szágban a hatóságok most eljártak az 
illegális kínai rendőrőrsökkel szemben, 
lapzártánkig hazánkban hasonló elköte-
lezett cselekvést nem tapasztalhatni. 

Pekingben és Moszkvában kell a szu-
verenitást védeni!

A SZERK.

ÖNKORMÁNYZATISÁG 
ÉS KÍNA

Két éve ezeken a hasábokon a tanács-
rendszer felszámolását követő új, de-
mokratikus önkormányzatiság harminc 
évét, valamint az Orbán-rezsimnek 
leginkább ellentmondó 2019-es önkor-
mányzati választások eredményének 
első évét különszámban vettük mik-
roszkópunk kandi górcsöve alá. Kemény 
harminc, illetve egy esztendő volt; 
utóbbi, a vakcinamentes covidjárvány 
bezárkózó és rémületes éve, nem sok 
jót hozott az önkormányzatoknak. És 
nemcsak a járvány, de a kormányzati 
járványkezelés miatt sem. Az önkor-
mányzatok költségvetésének csökken-
tése, az iparűzési adó lefelezése, a par-
kolási díjak elvétele mind az (ellenzéki 
vezetésű) önkormányzatok ellen hozott 
intézkedések voltak. Egy magát mono-
litnak, ezeréves birodalomnak láttatni 
szerető hatalom számára a fékek és 
ellensúlyok rendszere, melyet nem a 
kormánytömeg, hanem az ellenzék ve-
zet, veszély, kihívás, megtorlandó, leka-
szálandó idegen entitás. Ahogy maga a 
szabadság és a demokrácia is. De az el-
lenzéki önkormányzatiságban nem csak 
kormányoldali a veszélyforrás. Nemcsak 
a kormányzati nyomás, de az összemű-
ködésre való gyenge készség, komp-
romisszumképtelenség, sajátpecse nye-
sütésen alapuló egészségtelen verseny is 
nyomja a helyhatóságokat. 

Országosan is jó néhány önkormány-
zatban, valamint a budapesti kerületek 
többségében ellenzéki vezetés van. 

De nem minden ellenzéki vezetésből 
lett gálickő. (Understatement)

Különérdekek, alkuk a Fidexszel, kiska-
puk, nagykoalícióra hajlás, „iszonytató 
belső viták” – miként azt az elmúlt bő 
harminc év nem jogállamias, hanem  
joghézaglovag jogászkodása, valamint 
Kádár János hosszú árnyéka megtaní-
totta. Ellenzéki szkander terepe a bu-
dapesti önkormányzati világ: polgár-
mesterek állnak át, testületek küzdenek 
polgármesterekkel, gőzerővel megy a 
helyosztó a 2024-es önkormányzati 
választásra. Megberhelt szavazás lesz 
az már csak azért is, mert a kormány 
májusra hozta, az EP-választással egy 

időpontra, ami azt fogja eredményezni, 
hogy szűk öt hónapon át már létezik 
majd a megválasztott új önkormányzat, 
de még a régi lesz hivatalban. Képzeljük 
csak el annak az öt hónapnak az iszamós 
jellegét Egerben, megannyi budapesti 
kerületben, így kerületünkben is. 

Sodródás, mocsár, egzisztenciális zűr-
zavar jósolható.

Más: kerületünk az első, ahol a közel-
jövőben kerületi népszavazás lehet a 
Diákváros megépítéséről: a 9. kerületi 
helyi választási bizottság a kerület által 
beadott népszavazási kérdések közül 
egyet átengedett, egy másikat pedig 
nem. Az utóbbiról szóló döntést a ke-
rületi önkormányzat a választójogi tör-
vény 57. §-a értelmében a törvényszék-
hez benyújtva megfellebbezi. Ami akkor 
is helyes, ha belső, de meg nem erősí-
tett információk szerint a kormányzat 
elengedni látszik a Fudan-tervet, és 
az országos népszavazást elkaszálták, a 
főváros is visszalépett a városi népszava-
zástól. Ferencváros non coronat – legyen 
bármilyen magasan jegyzett egyetem is 
a Fudan, mesterségesintelligencia-spe-
cialista vagy kémképző –, arra a ferenc-
városi területre a kormány 16 ezer egye-
temi hallgató számára ígért lakhatást 
szerződésileg, azt kéne betartani. 

Kormányunk egyébként erőből szuve-
renista kormány, még szövetségi kötele-
zettségeit is ímmel-ámmal, vonakodva 
és ellenkommunikálva teljesíti, pedig az 
jelenti a biztonsági garanciát az ország-
nak, nem az autokrata valagak nyaldo-
sása. Megindító ugyanakkor, hogy kor-
mányunk üzletbarátja, a most a KKP 20. 
kongresszusát sikerrel és Mao Ce-tung-i 
hatalomkiterjesztéssel abszolváló Xi 
Jinping (Hszi Csin-ping) főtitkár szemé-
lyes parancsára a nyugati világban – a 
mondás szerint információs irodaként, 
valójában a helyi kínai kolónia kont-
rollálására – létrehozott fedett kínai 
rendőrőrsök (Overseas Chinese Service 
Center) verték ki a kormányzati biztosí-
tékot több európai uniós országban. Az  
erőszakmonopólium egy állam sine qua 
nonja, és nem csak csökött szuverenis-
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„Más és más szerződések biztosítják az 
áram, a gáz és a távhő árát, így nehéz 
pontosan megmondani, hogy meny-
nyivel több az intézmények rezsije, de 
a korábbi árakhoz képest körülbelül 
hat-nyolcszoros az ár, amit fizetni kell” 
– mondta a helyzetről a kilencedik ke-
rület alpolgármestere. Bizonyos intéz-
ményeknél december 31-ig fix áras a 
villanyszerződés, így náluk egy darabig 
még nem jelentkezik az áramár emel-
kedése. A gázszerződéseket azonban 

szeptember 30-ával kellett megújítani. 
Rengeteg tárgyalás folyt a háttérben, 
hogy a piaci árnál valamelyest alacso-
nyabban  tudjon az önkormányzat a 
gázhoz hozzájutni. „Ez sikerült – ma-
gyarázta Reiner –, de a beszerzés így 
is tízszer  többe kerül, mint korábban.”  
A távhő ára szintén elszállt. Bár ősszel 
sokáig úgy tűnt, nem lesz változás, vé-
gül napok alatt drámaian megdrágult 
ez a fajta fűtési mód is. A távhő körül-
belül nyolcszor többe kerül, mint koráb-

ban. „Ezt az árat egy kormányrendelet 
szabta meg december 31-ig, így kérdés, 
hogy mi lesz jövőre; emiatt elég nagy a 
bizonytalanság az önkormányzatoknál, 
köztük nálunk is” – vázolta a helyzetet 
az alpolgármester. 

„A 9. kerületi egészségügyi intézmé-
nyekben sem állhat le a munka, számí-
tásunk szerint jövő évre körülbelül 100 
millió forinttal kell megemelni a rezsire 
eddig betervezett összeget.” Ennél is ne-
hezebb év vár az önkormányzatra 2023-

EGYMILLIÁRDOS ÖNKORMÁNYZATI PLUSZKIADÁS JÖVŐRE

BEÁRAZOTT REZSIVÁLSÁG

„Azon dolgozunk, hogy ne kelljen egyetlen intézményt sem bezárni az elszabadult  
a rezsiárak  miatt. A bölcsődéket és óvodákat, egészségügyi intézményeket biztosan nem 

fogjuk, legfeljebb a kulturális intézményeknél lehetnek változások” – mondta  
a 9-nek a kerületi intézmények helyzetéről Reiner Roland ferencvárosi alpolgármester. 

A kormány által hosszúra nyújtott téli szünethez Ferencváros is alkalmazkodni 
fog: az intézmények a tervek szerint december 22-től zárva lesznek, és csak 
január 9-én nyitnak ki újra – erről november 17-én dönt a képviselő-testület.

Reiner Roland alpolgármester
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ban, hiszen a kerületi költségvetésből 
– amely összesen 20-22 milliárd forint 
– körülbelül egymilliárd megy el plusz-
ban a rezsiválságra. 

Számos ferencvárosi intézményben 
kezdtek gyors energetikai beruházásba: 
például nyílászárókat cseréltek, napele-
meket szereltek a tetőre, vagy az elavult 
kazánokat helyettesítették korszerűb-
bekkel.  Az energetikai beruházások 
minden bizonnyal jövőre is folytatód-
nak, hiszen – bár komoly kiadások az 
önkormányzat számára – hosszabb tá-
von szépen megtérülnek. 

Segítség az önkormányzattól

Sokan élnek a Ferencvárosban, akiket 
ugyancsak érzékenyen érint a rezsivál-
ság. A kerületben épp ezért rengeteg 
támogatási forma létezik a rászorulók 
számára (lásd októberi számunk 16–17. 
oldalát). Ezekre pályázni kell, de Rei-
ner szerint nincs olyan, hogy ha vala-
ki ténylegesen rászorul, az ne kapna 
segítséget az önkormányzattól. Folya-
matosan figyelik a pályázati támogatási 
összegeket, hogy mindig legyen segít-
ségre felhasználható pénz.   Vannak a 
rezsifizetést segítő tételek is, ezekből 
körülbelül 600 személyt támogatnak 
6–10 ezer forinttal havonta egy éven át. 

A rezsiválság miatt átcsoportosítá-
sokra van szükség, ezért lesznek olyan 
beruházások, amelyek nem kezdődnek 
el, hiszen vissza kell fogniuk a költé-
seket – mondta el Reiner, hozzátéve, 
hogy ugyanakkor például az Ecseri úti 
metrómegálló környékének fejlesztése 
továbbra is a programok között szere-
pel. 

Az intézmények igyekeznek takaré-
koskodni: van, ahol a nyitvatartás válto-
zott, van, ahol még nem indult el a fű-
tés az enyhe idő miatt. Így jár el például 
a Ferencvárosi Művelődési Központ 
(FMK) is. Reggel hat helyett most már 
csak hét órakor nyit az FMK – tájé-
koztatott Kerek András igazgató. „Nem 
tervezzük, hogy bezárnánk, ezért min-
den olyan lépést megteszünk, amellyel 
a rezsiszámláinkat csökkenteni tudjuk.” 
Minden nap az utolsó program végez-
tével be is zár az FMK, sőt, azokban a 
termekben, amelyeket épp nem hasz-
nálnak, napközben is lekapcsolják a 
fűtést. A hőmérséklet 19 foknál nem 
lehet több, a záráskor, esténként pedig 
a teljes épület fűtését kikapcsolják.  
A fe rencvárosi lakosság használja a mű-
velődési központot, hiszen hihetetle-
nül sok program várja a felnőtteket és 

a gyerekeket: Ha mégis korlátozásra 
kényszerülnek, akkor először hétvége-
ken zárhatnak be. 

Kinyitnak-e a tanuszodák?

Két ferencvárosi tanuszoda is zárva van 
február óta, eredetileg őszre tervezték a 
nyitásukat. A Lobogó utcai és a Molnár 
utcai kis uszoda is megújult, az utolsó 
simításokat végzik rajtuk.  Mivel a 9. ke-
rületi gyerekek kötelező úszásoktatása 
nincs megoldva, az uszodák meg fognak 

nyílni, ehhez azonban a tankerület és 
kisebb részben az önkormányzat segít-
ségére is szükség van. Egy uszoda üze-
meltetése rengeteg pénzt jelent, mert 
a vizet és a benti hőmérsékletet is leg-
alább 27 fokon kell tartani. A korábban 
ott oktató tanárok várnak a döntésre, 
de elsősorban arra, hogy elkészüljön 
végre mindkét létesítmény. Remény-
kednek, hogy ha megnyílnak, akkor az 
önkormányzattal együttműködésben 
elindulhatnak az úszásoktatásokon túl 
az időskori rehabilitációs programok, és 

NÉHÁNY TIPP A REZSISZÁMLA CSÖKKENTÉSÉRE 

Csupán odafigyeléssel is csökkenthetjük az energiafelhasználásunkat, például az 
alábbi módokon. 
• Laptopot, mobiltöltőt, játékkonzolt és minden háztartási gépet áramtalanítson, 

ha nem használja, mert ezek kikapcsolt állapotban is fogyasztanak áramot.
• A fűtés 1 fokkal csökkentése 6% százalékkal csökkenti a fogyasztást.
• A bojlert, vízmelegítést 65 °C-ról az időjárásnak megfelelően 50-55 °C -ra érde-

mes állítani.
• Tartsuk távol a függönyöket a radiátoroktól a meleg levegő jó keringése érde-

kében.
• Használjon fűtési időzítőt! Kapcsolja be a fűtést 30 perccel azelőtt, hogy szüksége 

lenne rá, és kapcsolja ki 30 perccel azelőtt, hogy elmenne hazulról. 
• A konyhában csak a főzéshez vagy a forró italok készítéséhez szükséges vizet 

melegítse fel. 
• Hagyományos sütő helyett, ha lehet, használjon mikrohullámú vagy légkeveré-

ses sütőt. 
• Igazítsa a serpenyő méretét a főzőlapéhoz.
• Főzés közben fedje le az ételt. 
• A hűtőt állítsa 3 és 5 °C közé, a fagyasztót pedig -18 °C-ra. Ne tegye ki közvet-

len napfénynek vagy hőt termelő készülékeknek. Tartsa pormentesen és 10 cm 
távolságra a faltól. Győződjön meg arról, hogy az étel kihűlt, mielőtt a hűtőbe 
helyezné. 

• A ruhák mosásakor kerülje az előmosást, és lehetőség szerint 30 °C-on mosson. 
A ruha mennyiségének megfelelő programot használjon. Környezetbarát prog-
rammal 30%-ot takaríthat meg. 

• A szárítógép az egyik legdrágább háztartási készülék, óránként körülbelül 2,5 
kilowattot (kWh) fogyaszt, ezért használja takarékosan. A mosogatógépet csak 
akkor használja, ha megtelik.

• Egy ötperces zuhanyozás 20%-kal kevesebb energiát használ, mint a kádfürdőzés. 
• Lakásfestéskor tudatosan használja a meleg és a hideg színeket, ezek a hőérzetet 

befolyásolják. 
Hosszú távon az alábbi kis összegű beruházásokkal is sokat lehet takarékoskodni.
• A radiátorok mögé ragasszon a falra hővisszaverő alufóliát. Ez megakadályozza, 

hogy a fal elnyelje a termelt hő egy részét. 
• Váltson energiatakarékos izzókra.
• Ragasszon fel ajtó- és ablakszigetelő gumicsíkokat.
• Rendszeresen ellenőriztesse, szervizeltesse a gázkazánt regisztrált gázszerelő-

vel, a biztonságos és hatékony fűtés érdekében.
• A falra és a mennyezetre tegyen hőszigetelő tapétát vagy tapétás paneleket.
Komolyabb, de hosszabb távon megtérülő beruházást jelent a házszigetelés, a nyí-
lászárócsere, a fűtéskorszerűsítés és az energiatermelő eszközök (hőszivattyú, nape-
lem) beépítése, valamint a szürkevíz hasznosítása.

Európai uniós tájékoztató anyagok alapján összeállította 
a FÁK (Felelős Állampolgárok Köre) Egyesület
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a helyi lakosok is visszakapják a sávokat 
az úszásra. 

Ha valaki nem tud fűteni

„Korai lenne még arról beszélni, hogy 
milyen hatása van a Ferencvárosban élő 
emberekre a rezsiválságnak, de az biz-

tos, hogy az ügyfeleink közül sokan fé-
lelemmel tekintenek  a télre, és szo-
rongva várják a számlákat” – mondta el 
Vibling Géza, a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
gának (Feszgyi) igazgatóhelyettese. Fon-
tos – hangsúlyozta –, hogy a szomszé-
dok  is  figyeljenek egymásra. Ha hideg 

van és tudják valakiről, hogy nem tud 
fűteni, akkor jelezzék ezt a Feszgyinek. 
Az egyedülálló idős emberek éppúgy 
bajban lehetnek, mint azok a családok, 
amelyeknek eddig is nagyon kevés pén-
zük volt. Mindenki örül az enyhe  ősz-
nek, de ez nem tart örökké, pontos is-
meretek hiányában ugyanakkor nehéz 
felkészülni a várható közműdíjdrágulás-
ra. A szociális  szakemberek  fel szokták 
hívni a figyelmet, mit lehet tenni annak 
érdekében, hogy kevésbé legyenek ma-
gasak a számladíjak. De így is vannak 
olyanok, akiknél már régóta nincs fűtés 
a lakásban, így télen a nappalokat meg-
próbálják meleg, fűtött helyen tölteni. 
Vibling  szerint decemberben, január-
ban már látszani fog, hogy a rezsivál-
ság hány embert érint nagyon súlyosan. 

A könyvtárak is lehetnek 
téli melegedőhelyek

Nemrégiben a 24.hu egyik cikkében 
szólalt meg a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója, aki úgy látja, 
hogy az idei telet ki tudják húzni a meg-
felelő takarékossági intézkedésekkel.  
A hőfokot húsz fokban maximalizálják 
mind a negyvenkilenc könyvtárukban – 
mondta el Fodor Péter –, de a jövő évre 
drasztikusabb vészforgatókönyvekkel is 
készülnek. Fodor szerint azért is fontos 
a végsőkig nyitva tartani, mert egy köz-
könyvtár nemcsak kölcsönzésre való, 
hanem szociális feladatai is vannak, 
ami a válságos időkben még fontosabbá 
válik. „Sokan be fognak hozzánk tér-
ni azért, hogy ne kelljen otthon fűteni. 
Spórol, de amíg csak tud, nyitva tart a 
Szabó Ervin könyvtár.” 

FELHÍVÁS

Az önkormányzat kéri, hogy amennyiben tudomásuk van olyan személyekről, akik 
nem tudják fűteni a lakásukat, a kihűlés megelőzése – valamint a szociális szolgálta-
tások és támogatások elérése – érdekében hívják az alábbi telefonszámokat.

Munkanapokon munkaidőben: 06-1/ 215-6027; 215-8437
Munkanapokon nyitvatartási időn túl reggel 8 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig: 06-20/247-2199
Honlap: https://feszgyi.hu/

HIBÁS REZSISZÁMLÁK

Tizenkét ferencvárosi önkormányzati ház rezsiszámlájában egyáltalán nem érvé-
nyesítették a lakossági díjszabást, így az eddig lakásonként átlagosan 10 ezer forin-
tos fűtésszámla 80 ezer forintra ugrott. 367 ferencvárosi család került ezzel bajba a 
Balázs Béla utcában és környékén. Ezek a bérházak már modern, hatékony és kör-
nyezetbarát fűtési rendszerrel üzemelnek, de jogi okokból még nem lehetett őket 
társasházzá alakítani. Baranyi Krisztina polgármester a Facebook-oldalán arról szá-
molt be, két hónappal ezelőtt már jelezték az MVM-nek, hogy elszámolási nehézség 
lehet ezeknél a házaknál, de a cég azóta sem reagált. Megküldte viszont az első őszi 
gázszámlákat, piaci árral számolva. Éves szinten így a tizenkét ház fogyasztása az 
eddigi 42 millió helyett 320 millióba fog kerülni. 

Baranyi Krisztina 9. kerületi és dr. Tóth József 13. kerületi polgármester levélben 
fordult Orbán Viktorhoz a két kerületben mintegy nyolcszáz  önkormányzati bér-
lakásban élő családot érintő probléma ügyében. A polgármesterek szerint semmi 
nem indokolja, hogy éppen a jellemzően szerényebb jövedelmű, önkormányzati 
bérlakásban élő és növekvő anyagi nehézséggel szembenéző családok maradjanak 
ki a kedvezményes energiára jogosultak köréből, ezért kérik a vonatkozó kormány-
rendeletek módosítását.

Bilkei-Gorzó Borbála
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

A SZAVAK EREJE

Önkormányzati aranyhalak, külföldi NGO-k, 
parkolási problémák, szociális támogatások, helyi 

média és durva sértegetések. Összefoglaló az 
október 13-i képviselő-testületi ülésről.

A napirend előtti felszólalások során Mátyás Ferenc (Momentum) összeveszett a 
jegyzővel, Baranyi Krisztina polgármester és Gyurákovics Andrea képviselő (Fidesz) 
idegesen többször egymás szavába vágtak, olyannyira, hogy az ülés végéig Takács 
Krisztián (Momentum) legalább kétszer kérte meg a képviselőket a vitakultúrájuk 
konszolidálására. Szilágyi Zsolt ( Jobbik) a 9-et a kezében lobogtatva hívta fel a fi-
gyelmet magazinunk gyászos minőségére (lásd még keretes írásunkat), Mezey István 
(Fidesz) pedig megkérdezte Baranyit, segítették-e „hatalomra jutásában” külföldi 
NGO-k.

Takács Máriusz (DK) napirend előt-
ti felszólalásban kezdeményezte, hogy 
az önkormányzat 1 millió forinttal tá-
mogassa a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetét (PDSZ), amit, ha leg-
közelebb előterjesztésbe foglalja, vélhe-
tően meg is szavaznak majd. Az önkor-
mányzat a MÁV-Aszódi telepen leégett 
házak lakóit is támogatni fogja: Sajó 
Ákos (Fidesz) erre 3 millió forintos egy-
szeri segélyt javasolt, de a pontos forma 
és mennyiség még nem végleges.

Torzsa Sándor (MSZP) az irónia 
fegyveréhez nyúlt: a gazdasági vál-
ság közepette különösen fontos felelős 
önkormányzati költekezés jegyében a 
kerület aranyhalállományának eset-
leges leépítéséről és az ebből befolyó 
pénzösszeg mennyiségéről kérdezte a 
polgármestert. Tette ezt a Fidesz par-
lamenti frakcióvezetőjének elhíresült 
takarékoskodási módszerének nyomán: 
Kocsis Máté e zord időkben, ekkora re-
zsiköltségek mellett, mint ismeretes, 
kénytelen volt a barátjának ajándékozni 
aranyhalainak egy részét. Baranyi vála-
szából kiviláglott: ő nem ajándékozná 
senkinek Ferencváros aranyhalait (ha 
lennének ilyenek), csak kevesebb vízben 
tartaná őket. 

Komoly szó is esett az önkormány-
zat megnövekedett rezsiköltségeiről és 
takarékossági terveiről. A polgármester 
szerint Ferencváros kifejezetten ügye-
sen gazdálkodott, így a kerületben nem 
kell intézménybezárásoktól tartani, 
mert van az önkormányzatnak még elég 
megtakarítása. Takarékoskodás gyanánt 
igazgatási szünet elrendeléséről sza-
vazott volna a testület, amivel közel 15 
millió forintot takarítana meg az ön-
kormányzat, ám ezt egyelőre levették a 
napirendről, és csak a novemberi ülésen 
térnek vissza rá. 

A képviselő-testület az inflációkö-
vetés érdekében döntött a helyi épít-
mény- és telekadó, illetve a közterü-
let-használati díj emeléséről is. Ezt a 
Fidesz-frakció nem támogatta, szerintük 
felesleges terhelés lesz a már így is ne-
héz helyzetben lévő lakosságnak. Hosz-
szan vitatkoztak a parkolás helyzetéről 
is: a testület végül megszavazta, hogy az 
üzemképtelen járművek parkolási díját 
ötszörösére emeljék, mivel a leeresztett 
gumikkal álló, vastag porréteggel fedett 
autók túl sok helyet vesznek el az aktív 
járműhasználók elől. Szóba került a P + 
R parkoló ingyenessé tétele a József At-
tila-lakótelepen, ám ezt az előterjesztést 
végül Baranyi visszavonta, mert emellett 
10 százalékos parkolóbővítést is szeret-

A KÉPVISELŐ ESETE AZ IGAZSÁGGAL 

A 9 szeptemberi számában Halott a Ferenc körúton – Menedék nélkül címmel megjelent 
cikkünk az augusztus végén egy kisteherautóból holtan a Ferenc körútra zuhant 
menedékkérő esetét járta körül. Szilágyi Zsolt jobbikos önkormányzati képviselő 
(képünkön) a testületi ülésen a cikket felidézve azzal támadt a 9 magazinnak, hogy 
csak „nyomokban tartalmaz igazságot”. Írásunkban olvasható volt ugyanis, hogy a 
helyszínelés információk nélkül fejeződött be, amivel Szilágyi szerint „lehúzzuk” 
a rendőrséget, amely pedig jól végzi a dolgát, „miért kell valótlanságot írni”, hiszen 
egy órán belül huszonöt „migránst” elfogtak a környéken. Csakhogy könnyen be-
látható: egy közterületre holttestként kizuhanó férfi elhalálozását nem magyarázza 
külföldiek közelben tartózkodása, az igazoltatásnak/elfogásnak pedig semmi köze 
a helyszíneléshez, amint ezt – Szilágyi képviselővel ellentétben – a hatósági eljá-
rások szigorúan kötött rendje is figyelembe veszi. Cikkünkben, amely rendőrségi 
információk alapján készült, szerepelt az is, hogy „pár nappal később két ember-
csempészt tartóztattak le a férfi halálával összefüggésben, amiben a közterületi ka-
meráknak az elhajtó kisteherautót rögzítő felvételei is segítettek”. A letartóztatottak 
magyar állampolgárságú férfiak voltak.  
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tek volna a lakótelep képviselői, a kettőt együtt viszont már nem tudta támogatni 
a polgármester. Évek óta jelentős probléma a JALT-on a parkolás, mivel a terület 
egyik részén fizetős a várakozás, a másikon ingyenes, amit a fennálló jogszabályok 
értelmében lehetetlen megváltoztatni. Így rengetegen hagyják az ingyenes részen 
az autójukat, kiszorítva számos ottani lakost – ezt a problémát akarta volna eny-
híteni az Üllői út menti díjmentes P + R parkoló, amelynek kérdését legközelebb 
tárgyalhatják. 

Ugyancsak a lakótelepről nemrég költözött el egy OTP-fiók, hamarosan pedig az 
Üllői út túloldalán lévő 100-as postahivatal tűnik el, ami a helyiek számára jelentős 
veszteség. Ezért a testület határozata szerint a polgármester köteles tárgyalni a Magyar 

Postával egy új környékbeli postahivatal 
létesítéséről, amihez még ingatlant is ta-
láltak, ám Baranyi szerint reménytelen, 
hogy új posta nyitásába belemenjen a 
vállalat. A 100-as posta várhatóan kora 
tavaszi bezárásával az ajánlott küldemé-
nyeket csak a Corvin Plazában, a Lurdy 
Házban vagy a Határ úti Shopmarkban 
lehet majd átvenni, de a polgármester lát 
megegyezésre lehetőséget más hely-
színekről is; a benzinkút mellett pedig 
fel is állítottak már egy csomagautoma-
tát. Baranyi megállapodott a posta veze-
tésével arról is, hogy az önkormányzat 
Toronyház u. 3/b alatti ügyfélszolgálati 
irodáján kirendeltséget fognak nyitni, 
ám ez nem tudja teljes körűen ellátni 
a postahivatali funkciókat. (Lásd még a 9 
magazin  szeptemberi számának 13. oldalán 
olvasható cikket.) 

Az önkormányzat az ivóvíztakaré-
kosság érdekében esővíztárolókat, illetve 
– hulladékcsökkentési és fenntarthatósá-
gi célból – komposztálókat helyez el a 
lakosság számára. Zombory Miklós (Fi-
desz) megjegyezte, hogy bár támogatja 
a komposztálók létrehozását, a Boráros 
téri „nagyon büdös”, ezért a tárolók hely-
színének kijelölése is fontos kérdés. 

Döntés született arról is, hogy a Vágó-
híd utca 10. alatti régi épületet elbontják.  
(Erről részletesebben lásd a 15. oldalt.)

ELINDULT A KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

A közösségi költségvetés lényege, hogy a lakosság dönthet arról, mire szeretné el-
költeni a teljes költségvetés egy bizonyos részét. Erre a célra a kerület a 2022-es év-
ben majdnem 10 millió forintot tett félre. Minden 14 év feletti ferencvárosi küldhet 
be ötleteket, miután lakcímkártyájával regisztrált a honlapon. Az ötlet származhat 
egyetlen helyi lakostól is, de szükség van szakértők, önkormányzati dolgozók véle-
ményezésére, mivel lehetséges, hogy éppen azon a terven már dolgoznak, nem ke-
rületi hatáskörbe tartozik, vagy épp valamilyen jogi szabályozás, technikai ok miatt 
nem valósítható meg. 

Jó ötlet lehet például egy új játszótér kialakítása, hiánypótló rendezvények szer-
vezése vagy a közösség számára hasznos mobilapplikációk fejlesztése. Ahhoz, hogy 
egy ötlet, ha az önkormányzat szakirodái is rendben lévőnek találják, megvalósul-
hasson, a honlapon regisztrált kerületi felhasználóknak (9. kerületi lakcímmel) tá-
mogatásukat kell kifejezniük. A projekt költségétől függően legalább 25–150 sza-
vazatra van szükség. 

Az olyan ötletek esetében, amikor ez lehetséges, a lakosság is aktívan részt vehet 
akár a kivitelezésben is. Itt nyújthatók be az ötletek: www.ferencvaros.hu/kerule-
ti-elet/kozossegi-koltsegvetes/

BARANYI KRISZTINA LEVELET ÍRT VLAGYIMIR PUTYINNAK

„A háború egyetlen valós ellenszere a 
béke.  Csak Önnek kell akarnia!” – írta 
az orosz elnöknek címzett októberi le-
velében a ferencvárosi polgármester. 
A magyar kormány „felrúgva a megtá-
madott és hősiesen védekező Ukrajna” 
iránti „összeurópai szolidaritást, rend-
szeresen képviseli az agresszor, tehát 
az Ön érdekeit az Unió határain belül” 
– emelte ki Baranyi Krisztina. Putyin 
elhibázott, gyilkos háborúja az ukrá-
nok, oroszok, ukrajnai és oroszországi 
kisebbségek, észak-afrikai és közel-ke-
leti szegények mellett többszörösen 
okoz nehézséget a magyaroknak is – 
szögezte le. „Honfitársai érthető mó-
don szégyenkeznek az Ön bűnei miatt. 
Higgye el: magyarnak lenni se sokkal 
könnyebb. A szégyenünk ugyan kisebb, 
de nem annyival, mint amennyivel az 
országunk” – írta levelében Baranyi, 
felszólítva az orosz diktátort, fontolja 
meg a háború befejezését.

A polgármester október 23-ai beszé-
dében is párhuzamot vont ’56 és a mai 

orosz agresszió között. A forradalmárok 
mindenekelőtt az orosz csapatok kivo-
nulását és a szovjet függőség felszámo-
lását akarták elérni. Tehát ugyanazt, 
amit ma az ukránok – szögezte le.

De 1956-ban a béke végül létre-
jött tárgyalások nélkül is. Olyan béke, 
amelyben a Moszkvának alárendelt és 
azt kiszolgáló bábkormány hatalmát 

a Vörös Hadsereg garantálta. Ma csak 
ugyanilyen békét köthetne Ukrajna.

Aki ma Ukrajnán a béketárgyaláso-
kat kéri számon, az azt várja el, hogy ne 
megvédje, hanem lője főbe saját magát. 

Ez a gondolat leginkább éppen 1956 
szellemét, a szabadságért életüket áldo-
zó hősök emlékét árulja el.

De a magyar kormány vezetője nem 
is Ukrajnát akarná tárgyalásokra kény-
szeríteni a gyilkosával, hanem Amerikát. 
Szó szerint azt javasolja, hogy miután az 
egyik nagyhatalom fegyverrel támad a 
hősiesen védekező és a mi védelmünket 
is szolgáló szomszédunkra, egy másik, 
még nagyobb hatalom az áldozat feje 
felett állapodjon meg az agresszorral.

Azaz a nemzeti ügyek kormánya, a 
legélesebb helyzetben, gond nélkül el-
árulja a nemzeti ügyet.

Ha az az igényünk, hogy ma a nagy-
hatalmak Ukrajna nélkül döntsenek a 
sorsáról, akkor innentől nem reklamál-
hatunk, ha Magyarországgal is ugyanezt 
teszik – mondta Baranyi.
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Gyurákovics Andrea (Fidesz) tűzifa-
támogatási programot terjesztett be, 
amelynek lényege, hogy azoktól, akik 
már korábban is kaptak szociális ala-
pon tűzifát, az önkormányzat vállalja át 
a hatósági áras tüzelő megvásárlásának 
költségeit. Rövid vita után elfogadták 
a javaslatot, és abban is megegyeztek, 
hogy szociális alapon a Feszofe a ház-
hoz szállításban és a felaprításban is 
segít. Torzsa Sándor napelem-támoga-
tási csomagot javasolt, így ösztönözné 
mintaprojektjével a lakókat a megújuló 
energiára való átállásra. Bár az elképze-

NEM VESZI MEG A KERÜLET A VOLT IDŐSOTTHONT

November 4-én rendkívüli testületi ülésre jöttek össze a képviselők: ennek egyetlen 
napirendi pontja az volt, éljen-e a képviselő-testület egy értékes, belső-ferencváro-
si ingatlan esetében az elővásárlási jogával. A Bakáts tér sarkán, a Knézich utca 14. 
szám alatt a fővárosi önkormányzat tartott fenn egy idősotthont, amelynek eladásá-
ról még augusztusban döntött a főváros. Baranyi Krisztina a fővárosi közgyűlés tag-
jaként ezt akkor nem szavazta meg, mert túl alacsonynak találta a vételárat. Most 
pedig előterjesztette, hogy vegye inkább meg a ferencvárosi önkormányzat 1,3 mil-
liárd forintért, ami a polgármester szerint kifejezetten jó ár. Arról azonban nem volt 
szó az előterjesztésben, hogy milyen célra használná az önkormányzat az ingatlant; 
Baranyi szerint ezt együtt kell eldöntenie a testületnek, főleg mivel egyáltalán nincs 
már ingatlana az önkormányzatnak a Belső-Ferencvárosban. Torzsa Sándor (MSZP) 
az Erkel utcai óvodát javasolta ide költöztetni, mivel az a metróépítés miatt előbb-
utóbb meg fog szűnni. Szilágyi Zsolt ( Jobbik) pedig azt mondta, „úgy tudom, hogy 
ezt polgármester asszony meg szeretné venni, és utána többért eladni”. Úgy vélte, 
„ha van ennyi pénzünk, inkább vásároljunk lakásokat”. Erre az álláspontra jutottak a 
momentumos képviselők is, akikkel együtt a testület többsége végül nem szavazta 

meg a polgármester előterjesztését. Az ingatlant a Semmelweis Egyetem vásárolja 
meg, hogy gyógyszerkutató központot hozzon létre. Ez a beruházás azonban Torzsa 
szerint lehet, hogy csak évtizedek múlva valósul majd meg, addig pedig szellemvá-
ros fog ott kialakulni.

lés részletei még nincsenek kidolgozva, 
a javaslatot támogatták a képviselők.

Mezey István (Fidesz) „rezsivédelmi” 
alapot akart létrehozni, amiből szemé-
lyeskedésbe torkolló szócsata alakult ki, 
a Fidesz antidemokratizmust orrontott: 
„itt már előterjeszteni sem lehet!”. A 
jegyző szerint jogszabályellenes volt a 
határozati javaslat, amiből szintén vita 
lett – hiszen akkor mégis miért szavaz-
nak róla –, végül a Fidesz-frakció alul-
maradt az ötletével.

A közel hétórás ülésből több mint 
egy órát szerény kiadványunknak szen-
teltek. Többen megkérdezték a polgár-
mestert, mikor lesz már végre kiírva a 
főszerkesztői pályázat, ezért többször 
el kellett magyarázni, hogy nem lesz, 
mivel vétót emelt ellene a polgármes-
ter. Végül Deutsch László (Ferencvárosi 

Lokálpatrióták) jóvoltából határozatba 
foglalták, hogy hitelesnek, kiegyensú-
lyozottnak és pártatlannak kell lennünk, 
ezt pedig a képviselő-testület fogja el-
lenőrizni. A kiegyensúlyozottság jegyé-
ben íme néhány, Baranyihoz intézett 
Deutsch-aranyköpés: „Változtathat, asz-
szonyom, hússzor nevet, százszor haj-
színt, de amíg a mocskos természetén 
és a mocskos száján nem tud változtat-
ni, addig senki nem fog önnek elhinni 
semmit”, pár perccel később: „Csak ne 
mosolyogjon, asszonyom, ez undorí-
tó! A szovjet hadsereget vissza lehetne 
ezzel a mosollyal kergetni.” Zárásnak 
pedig, miután Baranyi megjegyezte, 
hogy a pártatlanságról és közszolgálati-
ságról szónokló Deutsch felesége volt a 
Bácskai-féle ferencvárosi újság olvasó-
szerkesztője: „Hagyja abba a családom 
mocskolását! Az ön szépségénél csak a 
jelleme mocskosabb.” „Továbbra is csak 
azt tudom mondani, hogy vigyázzon az 
egészségére” — válaszolt a polgármes-
ter a felhergelődött képviselőnek.

Kiss Soma

Deutsch László (Ferencvárosi Lokálpatrióták)

Gyurákovics Andrea (Fidesz–KDNP)
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TÜNTETÉSEK AZ OKTATÁS SZABADSÁGÁÉRT 

FOLYAMATOS HARC 

Legutóbbi számunkban a pedagógusok tiltakozási formáinak jogi hátteréről írtunk; a 
Társaság a Szabadságjogokért munkatársa akkor azt mondta lapunknak, jogaink és 

érdekeink védelme bármilyen hatalom ellen „maratoni futás”, csak  
a hosszan tartó, erejében nem lankadó tanár-, diák- és szülői mozgalmak hozhatnak 

valódi eredményt. Mára úgy tűnik, ezt az érintettek ugyanígy gondolják. 

A tiltakozó mozgalmak a pedagógusfi-
zetések legalább 45 százalékos azonnali 
emelését, a tanárok és diákok terhelé-
sének csökkentését és az oktatás sza-
badságát, a szabad tankönyvválasztás 
visszaállítását követelik. A 45 százalékos 
béremelés teljesítésével sem érné el a 
tanárok fizetése a diplomás átlagbér 80 
százalékát. A kormány részéről a közeljö-
vőre megajánlott 25 százalékos béreme-
lés épphogy az inflációt egyenlítené ki, a 
tanárok jövedelmének mai szinten tartá-
sát jelentené. 

A Ferencváros oktatási intézmé-
nyeit is irányító Belső-Pesti Tankerület 
székháza elé október 13-án szerveztek 
tüntetést, miután több tucat, a polgári 
engedetlenségben részt vevő pedagó-
gus a tankerülettől érkező, elbocsátás-
sal fenyegető leveleket kapott. Délután 
az 5. kerületi Eötvös József Gimnázium 

25 tanára és a 7. kerületi Madách Imre 
Gimnázium 21 tanára mellett tüntető 
tömeg ezres nagyságrendűre duzzadt.  
A résztvevők üzenetekkel ragasztották 
tele a tankerület épületének falait. A be-
járati ajtóra kitűzött listára hat fő köve-
telésüket írták: 1. azonnal vegyék vissza a 
polgári engedetlenség miatt elbocsátott 
tanárokat; 2. biztosítsák a valódi sztrájk-
jogot; 3. szüntessék meg a Klebelsberg 
Központot (Klik); 4. számoltassák el Pin-
tér Sándor oktatásért (is) felelős minisz-
tert és a korábbi oktatási államtitkárokat; 
5. szüntessék meg a belügy alá rendelt-
séget, legyen önálló oktatási tárca; 6. 
méltányos, érzékelhető béremelést a ta-
nároknak. A demonstráción Tar Imre, az 
Eötvös Gimnázium történelemtanára 
arról beszélt, hogy több mint harminc 
éve dolgozik a pályán, de ha a mai meg-
élhetési költségeit levonja a fizetéséből, 

körülbelül 2500 forint szabadon felhasz-
nálható pénze marad. Üzenni szeretne 
ezzel az adattal a parlamenti többségnek, 
akik úgy gondolják, hogy a tanárok bér-
rendezése ráér 2026-ig.

Eközben közfelháborodást keltő ada-
tok kerültek nyilvánosságra a tankerületi 
dolgozók javadalmazásáról. A tankerü-
letek vezetői államtitkári fizetésre jogo-
sultak, és a 2600 embert foglalkoztató 
állomány összegszerűen annyi jutalmat 
vett föl 2022-ben, mint a 106 000 osz-
tályteremben tanító tanár. A Belső-Pes-
ti Tankerület vezetője, Marosi Beatrix 
plágiumügyben látszik érintettnek; a 
Kodolányi János Egyetemen etikából (!) 
leadott diplomamunkájának jelentékeny 
része copy-paste eljárással készült, ahogy 
ezt Ujlaki Tibor, a budapesti Fazekas Mi-
hály Gimnázium tanára szövegelemzé-
sével kiderítette. Az egyetem álláspontja 
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szerint a diplomamunka csak szerzőjé-
nek beleegyezésével vizsgálható. Lapunk 
tudomása szerint Marosi ezt a beleegye-
zést máig nem adta meg; szerettük volna 
megismerni a tankerület álláspontját, 
de épp a tüntetés napján, október 13-án a 
Klebelsberg Központ országosan kikap-
csoltatta a tankerületek hivatali telefonja-
it, közlésük szerint „a gyalázkodó hívások 
nagy száma miatt”.  Kérdéseinkre lapzár-
tánkig nem reagáltak.

A pedagógusok közötti szolidaritás 
erősödését jelezte, hogy október 21-én 
a 15. kerület összes óvodai dolgozója, 
400 óvodapedagógus és segítő munka-
társ közül senki nem vette föl a munkát, 
nyilatkozatuk szerint „a pedagógusok és 
társszakmabeliek méltatlan helyzete” el-
len tiltakozva. Az ellenzéki vezetésű ön-
kormányzat fenntartóként támogatta az 
óvodai dolgozók által kezdeményezett 
sztrájknapot és polgári engedetlenségi 
mozgalmat. Biztosították a sztrájkban 
részt vevő pedagógusokat, hogy nem kell 
retorziókra számítaniuk. 

Ferencvárosban az egyik komoly 
megmozdulás a Kosztolányi Dezső Ál-
talános Iskolában volt október 14-én: 
ezt a tanulók szülei szervezték. Reggel, 
a tanítás kezdetekor az érkező tanárok 
és diákok az iskola kapujától az épületig 
a szülők kétoldali tömött sorfala előtt 
mentek iskolába; a sorfalban mindenki 
egy-egy táblát tartott, ezeken az okta-
tásért tüntetők ismert jelszavai – becsül-
jék meg a tanárokat, szabad iskolát, tan-

könyvválasztást, a sztrájk alapjog – voltak 
olvashatók. Csányi Annamária, az egyik 
szervező szülő elmondta a 9 magazin-
nak, hogy nyilvánvalóan nem tudták az 
összes szülőt mozgósítani péntek reggel 
nyolc órára, de jelentősnek tartja a részt-
vevők számát. Az iskola tanárai tudtak 
a kezdeményezésről, ám csak egyetlen 
tanár, Kelemen Tamás állt a sajtó kép-
viselői elé, és annyit mondott: nagyon 
megtisztelő számukra a szülők kiállása, 
a tanárok erkölcsi és anyagi megbecsü-
lésének hiánya miatt fontos a tanárok, 
diákok, szülők közös mozgalma.

Október 23-ára, a forradalom em-
léknapjára országos tüntetést hirdetett 
a Pedagógusok Demokratikus Szak-

szervezete és az ADOM (Alternatív, Di-
ákközpontú Oktatásért Mozgalom) a 
Kálvin térre, ahonnan a demonstrálók 
átvonultak a Műegyetem rakpartra, az 
1956-os forradalom egyik ikonikus ki-
induló helyszínére. 60–65 ezer tüntető 
és igazi mozgalmi hangulat volt; a 9 új-
ságírója láthatta, amint egy kisebb (talán 
száz-százötven főnyi) diákcsapat koc-
kás(inges) zászlókkal vonulva tanúsá-
got tett nyelvi műveltségéről: a „Fizessé-
tek ki a tanárainkat!” skandálás egyszer 
csak „Fizessétek meg a tanárainkat”-ra 
váltott. Akadtak más gyöngyszemek is: 
„Az apa férfi, a tanárhiány nő”; „A köte-
lező oroszhoz is kell tanár!”; „Учиться ≠ 
Uszítcsá’”; „Láthatólag nektek nem volt 
szükségetek tanárokra, de nekünk van!” 
Karácsony Gergely, Budapest főpolgár-
mestere megnyitó beszédében reagált a 
miniszterelnök zalaegerszegi kijelen-
tésére (Orbán idén ebben a városban 
tartott zárt körű ’56-os megemlékezést), 
miszerint „Budapest nem egyenlő az 

országgal”. A főpolgármester válaszul 
azt mondta: „a kormány nem egyenlő 
az országgal, az iskola viszont egyenlő 
az országgal”. A kérdésre, hogy miért 
nem Budapesten volt a miniszterelnök 
a nemzeti ünnepen, egy tüntető például 
azt mondta az Euronewsnak: „56-ban 
bejöttek az oroszok, és én azt érzem, 
a kormány most újra be akarja hívni 
őket”. 

A tanárszervezetek képviselői – fel-
sorolásukra kevés a hely – fő üzenet-
ként azt fogalmazták meg, hogy ha a 
kormány nem áll kötélnek, az eddiginél 
is több pályaelhagyó lesz, és tarthatat-
lanná válik a tanárhiány. Zárásként az 
ADOM képviselője kérte a közönséget, 

hogy tartsanak ki, és az összetartás ere-
jére emlékeztetett. „Összefogunk, nem 
félünk, folytatjuk” – jelentették ki.  

Október 27-én, amikorra a szakszer-
vezetek újabb országos pedagógussztráj-
kot hirdettek, Budapesten a tiltakozók a 
teljes Nagykörutat körbeérő élőláncot 
formáltak. „Mi a vektor, Viktor?” – kér-
dezték a miniszterelnököt. Törley Katalin, 
a Tanítanék mozgalom egyik alapítója-
ként a tiltakozások egyik legismertebb 
arca, a Kölcsey gimnáziumból kirúgott öt 
tanár egyike pedig a délutáni óbudai élő-
lánc résztvevői előtt jelentette ki: felhábo-
rító, hogy az oktatás ügyében nem szólalt 
meg sem Pintér belügyminiszter, sem 
Orbán, s mivel a tiltakozók követelései 
nem teljesültek, valódi sztrájkok kellenek. 

Ne feledkezzünk meg a vidéki isko-
lákban immár naponta zajló, akár csak 
pár száz, vagy tíz-húsz pedagógust, szü-
lőt megmozgató tiltakozásokról sem. Ha 
ők nem adják fel, előbb-utóbb következ-
het a változás. Egyelőre az oktatásban.

Harangozó István
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Soroksári út 135., Lámpagyár

Miért is van nagy jelentősége ennek az 
épületnek, amelynek használaton kívüli 
főbejáratát benőtte a gaz? 

„1956. október 23. késő este, majdnem éj-
félkor a rádió épülete előtti, senki által előre 
nem tervezett harchoz főleg innen vitték el 
a fegyvereket. Az ellenálló civilek ide jöttek 
pár teherautóval, és a megszeppent gyárőrök 
beengedték őket. Mire ideértek a hatóságok, 
kirámolták a Lámpuskát. Így becézték a 
Lámpagyárat, mert tudták, hogy itt fegyvert 
gyártanak. Október 26-án aztán tévedésből 
a szovjetek szétlőtték a Lámpuskát, mert azt 
hitték, itt az ellenség.”

Timót utca, laktanya

Itt több és komolyabb fegyver volt, a 
szervezetlen tömeg ide is eljött 23-án, 
de visszaverték őket. A hely október 28-
tól vált fontossá, miután a kormány is 
elismerte a forradalom követeléseit, és 
innen fegyverezték fel a nemzetőrséget.

Feltettük a kérdést, amit a történé-
szek nem szeretnek: mi lett volna, ha 
győz a forradalom? Eörsi szerint ez nem 
szakmaiatlan felvetés, hiszen volt olyan 
pont, amikor úgy tűnt, hogy – Nagy Im-
réék követelésére – kivonulnak a szov-
jetek. Ám a Politbüro a következő napon 
úgy döntött, mégsem vonul ki Magyar-
országról. 

„Voltaképpen az első döntés a meglepőbb. 
Egy szuperhatalom ugyanis nemigen szo-
kott önmérsékletet tanúsítani. A  nemzetközi 
nyomástól tartva az egész októberi bevonu-
lás is bizonytalansággal volt tele, akkor még 
szerettek volna megegyezni. A felkelők sikerei 
is a szovjetek határozatlanságának  köszön-

hetők. November 4-én már megvolt a kellő 
elszántság ahhoz, hogy mindenkit és min-
dent szétlőjenek, akit és amit szükségesnek 
tartanak. Ez volt a természetes a bipoláris 
világrendszerben. A két nagyhatalomnak 
egymással csak verbális csatái voltak, mind-
két fél szinte korlátlan úr maradt a saját ér-
dekszférájában.”

Tűzoltó utca. Talán 36.

Eörsi erős visszaesést tapasztal a szám-
memóriájában, de kiderül, hogy az An-
gyalcsoport – amelyet a bölcsészkarról 
kirúgott egyetemistából lett vasbeton-
szerelő sztahanovista, Angyal István 
vezetett – bázisának a helyén ma emlék-
park található, amin nincsen házszám, 
így megnyugszunk. Nemcsak a kerületi 
ellenállócsoportok (Tűzoltó, „Göndör” 
és Tompa), de minden elítélt és perbe 
fogott emlékhelye ez, beékelve a kerület 
szépen felújított, illetve újonnan épített 
házai közé. 

Berzenczey utca 13. 

Ez a pár sarokra lévő ház még áll. A ke-
véssé ismert, fiatal melósokból, ipari ta-
nulókból álló „Göndör” csoport állomá-
sozott itt, amelynek a parancsnoka Wág-
ner István volt, egy mindössze húszéves, 
göndör srác. Angyalékkal álltak szoros 
kapcsolatban, és az Üllői úti harcokban 
vettek részt. 

Ferenc tér 15., női 
rendőrszállás

Mint megtudjuk, a lakóház kényelmet-
len és nem túl higiénikus pincéjéből 

október 3-a után költözött át a csoport 
ide, egy női rendőrszállásra. 

„Itt elég gyors lefolyású, de mégiscsak kel-
lemes kapcsolatok szövődtek a fiatal fiúk és a 
fiatal rendőrlányok között. Voltak románcok 
is, de nem tartottak sokáig, nem maradtak 
együtt a párok a forradalom leverése után. 

Erről a peranyagokból lehet tudni, hiszen 
kikérdezték a rendőrnőket is, akikkel szem-
ben nem indítottak eljárást.

A ház még azért is érdekes, mert a fel-
kelők által foglyul ejtettek ávéhások is rabos-
kodtak benne.”

EÖRSI LÁSZLÓVAL A FERENCVÁROSI 56-OS HELYSZÍNEKEN

UTÓSÉTA SPECIALISTÁVAL

Eörsi László történész – Eörsi István író, 56-os forradalmár és elítélt fia –, az 56-os 
forradalom a szakterülete. Majdnem mindent tud az eseményekről és a hátterükről. 

Mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett, a rendszerváltás előtt főleg fizikai 
munkát végzett, 1986–91 között a ferencvárosi Bokréta úti speciális nevelőotthonban 

dolgozott pedagógusként, miközben elvégezte a tanárképzőt. Megalakulásától  
az Orbán-rezsim által azóta megszüntetett 56-os Intézetben kutatott, írt tanulmányokat  

és lektorált. Specialistája lett 1956-nak, közel harminc könyvet írt róla,  
és érdekesen, megunhatatlanul meséli a részleteket. Főszerkesztőnk 
Kolorádó Kid című filmjének tanács- és ötletadója volt. Megkértük, 
mutassa meg a kilencedik kerület legfontosabb 56-os helyszíneit, 

ellenállócsoportjait, és idézzük fel együtt az eseményeket, extrákkal.  

Eörsi László
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Tompa utca 10. 

Az itteni csoport már október 24-én 
megalakult. Azért is ilyen gyorsan, mert 
ez már-már a Ferenc körút, ami a szov-
jetek felvonulási területe volt. 

„A fiatalok a szenespincében aludtak, 
a vezetőjük egy hallgatag szerszámkészítő 
volt, Bárány János, akit bordó sapkás Jan-
csinak becéztek. A ferencvárosi felkelők közül 
ő volt az egyetlen, aki szerepelt az akkori 
sajtóban. A Magyar Ifjúságban interjúztak 
vele. Bárány, ahogy Angyal is, ellenezte a 
bosszúállást, és együtt tárgyaltak Kádárral 
október 30-án. Benne Angyal jobban megbí-
zott, mint Nagy Imrében, aki azonnali fegy-
verletételt követelt, ami kiszolgáltatottá tette 
volna az ellenállókat.

Angyal annyira el volt képedve a szov-
jetek intervencióján (»egyik kommunista or-

szág támad a másikra«), hogy november 7-én 
a nemzeti zászlók mellé kitették a vörösöket 
is a Ferenc téren. Angyalék mindenáron tár-
gyalni akartak Kádárral és a szovjetekkel, 
akik csak a feltétel nélküli megadásról akar-
tak hallani.”

Ráday utca 40., kollégium

A Tompa utcaiak fele ide ment át, hoz-
zájuk újabb emberek is csatlakoztak a 
tűzszünetben. 

„Volt közöttük sok fura figura. Ozsvát 

Károly például, a kirúgott rendőr, aki egy 
alvilági figurával, bizonyos Esses Róberttel 
konfliktusba keveredett egy lány miatt. Esses 
átlőtte Ozsvát lábát, aki emiatt a megtorlás 
idején mindenkin bosszút akart állni: hamis 
vádjai halálos következményekkel is jártak. 
Ám miután kiderült, hogy részt vett a Köz-
társaság téri lincselésekben, ő sem kerülhette 
el a kivégzését.”

November 8-án a kerületben befeje-
ződött a fegyveres ellenállás.

Minden rossz, ha rossz a vége

Mindhárom ferencvárosi csoportból 
két-két embert végeztek ki. A fegyveres 
csoportok vezetőire többnyire a legsú-
lyosabb ítéletet szabták ki. Az említet-
tek közül erre a sorsa jutott Angyal és 
Bárány is, akik a forradalom fegyveres 

leverése után is tovább küzdöttek a már 
kivívott eredmények megőrzéséért, 
akárcsak a Tűzoltó utcaiakhoz csatlako-
zó Szirmai Ottó. 

„Onestyák László, a »Göndör« csoport 
alparancsnoka is bátran harcolt, amíg nem 
ittasodott le. A nagyobb baj az volt, hogy 
kiesett a zsebéből a csoportlista, ami a rend-
őrség kezébe került. Ennek alapján fogták el 
társaival együtt, majd őt és a szintén 20 éves 
Zódor Jánost hóhérkézre adták. Zódor a ki-
hallgatásain részletesen feltárta harci cselek-
ményeit. A hatodik kivégzettről, Ozsvátról 

már volt szó. Többen, így a »Göndör« csoport 
és a Tűzoltó utcaiak társparancsnoka, Cson-
govai Per Olaf sikeres határátlépéssel kerül-
ték el a megtorlást.

A forradalmi ifjúság soraiból már csak 
nagyon kevesen élnek. Egy Király György 
nevű volt felkelővel pár éve még találkoztam, 
ő 16 évesen  csatlakozott »Göndörékhez«. 
Volt egy lány, bizonyos Kovács Éva, akit – 
egyedüliként – tévedésből ítéltek el. Ez szá-
momra akkor derült ki, amikor még a kilenc-
venes években Debrecenben felkerestem. Nem 
taktikai okokból tagadta tehát a vádakat, de 
még a társai is rá vallottak, annyira hason-
lított a tényleges felkelőlányra. Nem is derült 
ki, hogy ki helyett ült valójában.

A rendszerváltásig csak alkalomszerűen 
jártak össze, akiket nem ítéltek el; figyelték 
őket. A rendszerváltás után többségük belé-
pett valamelyik 56-os szervezetbe, és álta-

lában radikalizálódtak, ha nem is annyira, 
mint az ál-56-osok, akik talán a szervezetek 
fele tagságát jelentették. A volt pesti srácok  
általában eltávolodtak azoktól az eszméktől, 
amelyek ’56-ot jellemezték. Túlnyomórészt 
kétkezi dolgozókról van szó, akikkel nagyon 
elbánt a rendszer, de a rendszerváltás után 
már lehetetlen volt őket kárpótolni. Az értel-
miségiek, mint Göncz, Mécs vagy akár apám, 
legalább a közéleten keresztül kárpótlást sze-
rezhettek a meghurcoltatásért, és ők köny-
nyebben megőrizték az ’56-os értékeket.”

Artner Sisso
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A Ferencárosban a legtöbb gyerek csak 
galambot, varjút vagy néha szarkát lát 
az utcán és a parkokban, pedig a kis te-
reken, a belső lombos udvarokban gyak-
ran meglepően szép és gazdag a madár-
világ. Elég kitenni egy-egy etetőt a fákra 
vagy madárgolyót az ágakra, bokrokra, 
és a hideg téli napokon tucatjával ér-
keznek a színes énekesmadarak, cinkék, 
őszapók, vörösbegyek és rigók. 

A gyerekek akkor szeretik meg a ma-
darakat és ismerik fel annak fontosságát, 
hogy a téli hónapokban eleséggel vagy 
épp odúk telepítésével segítsék őket, 
ha a felnőttek megmutatják nekik, mit is 
kell szeretni. 

 „Ez egy olyan program, amelyet 
eddig minden polgármester fontosnak 
tartott a kerületben, ezért már hetedik 
éve vannak foglalkozások az óvodákban 

és néhány iskolában” – meséli Gerséné 
Varga Ildikó, a program vezetője, a Leö-
vey Klára Gimnázium biológia- és föld-
rajztanára. Tavaly minden részt vevő 
óvodából és iskolából csak egy-egy cso-
portnak volt madaras foglalkozása, ám 
az önkormányzat kezdeményezésére 
ebben a tanévben már többen is csatla-
kozhatnak.

Idén a tervek szerint hatszáz gyerek 
vesz részt a madáretetők kihelyezé-
sében, az odúk tisztításában. „Imádják 
a gyerekek, amikor magokat rakunk 
ki vagy amikor le kell rajzolniuk, hogy 
milyen madarak repkednek az etetők 
körül. Idén azt is megmutatom, milyen 
madárgolyókat, ötletes madáretetőket 
tudnak otthon készíteni” – mondta a ta-
nárnő. Fontos feladat – hangsúlyozta –, 
hogy hírét vigyék a gyerekek: nemcsak 
az iskolákban és óvodákban, hanem ott-
hon is lehet gyönyörködni a madarak-
ban, ha valaki készít egy kis madárete-
tőt. A novemberben kezdődő program 
májusban ér véget. Folyamatosan várják 
a gyerekek rajzait, a szülők fotóit arról, 
ki milyen madáretetőt tett ki, milyen 

szárnyas vendégek érkeztek oda. A tan-
év végén pedig mindig ötpróbát rendez-
nek, amely nem sportverseny, hanem 
tudáspróba, játékos feladatokkal. Az öt-
próba állomásain a Leövey Gimnázium 
diákjai önkénteskednek. 

Bilkei-Gorzó Borbála

MÉG MINDIG JÓ ITT MADÁRNAK LENNI

Budapest nemcsak európai, de világviszonylatban is a madarak számára legválto-
zatosabb élőhelyeket tartogató fővárosok közé tartozik. A budai hegyekben erdei, 
hegyvidéki és a karsztvidék bokros-gyepes területeihez kötődő állat- és növényfa-
jok élnek, a Duna mentén ártéri erdők, a pesti oldalon a Merzse mocsár, a Megye-
ri híd pesti hídfőjénél pedig a homoktövis egyetlen természetes hazai élőhelyén a 
kiskunsági homokhátságra emlékeztető terület található - mondja Orbán Zoltán, a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sajtószóvivője. Magyarországon 
424 madárfajt sikerült eddig beazonosítani, közülük 280 Budapesten is távcső elé 
került, köztük például olyan tengeri faj is, mint a szélesfarkú halfarkas. Az Európai 
Unió legutóbbi tanulmánya szerint a háziveréb-állomány fele eltűnt a kontinensről, 
a szakember szerint ugyanakkor ez nálunk még nem ilyen mértékű. Fontos azon-
ban, hogy több fészkelésre és megbújásra alkalmas bokros hely legyen a fővárosban 
is. A vízimadarakat tilos etetni, mert az megbetegítheti őket, illetve kikapcsolja a 
vonulási viselkedésüket – hívta fel a figyelmet. 

HATSZÁZ FERENCVÁROSI GYEREK ETETI TÉLEN A MADARAKAT

„IMÁDJÁK, AMIKOR MAGOKAT 
RAKUNK KI” 

Hetedik éve fut a Ferencvárosban a Madarak Városa program, amelynek célja,  
hogy minél több kis és nagyobb gyerek ismerje meg a kerület 

madárvilágát. Ebben a tanévben is csaknem hatszáz kilencedik 
kerületi óvodás és iskolás gyerek vesz részt a programban. 
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A Vágóhíd utca 10. alatti épület 
lebontásáról október 13-ai ülé-
sén döntött a képviselő-testület. 
A Városfejlesztési Bizottság sze-
rint ugyanis nem érdemes a há-
zat megőrizni, mert a 2–18. szá-
mok közötti részen mindössze 
két épület áll, megtartásuk nem 
adna hozzá sokat a városképhez. 
„Nem foghíjról van szó, hanem a 
fogsorban kettő darab maradék 
fogról” – mondta erről Árva Pé-
ter (Párbeszéd) bizottsági elnök.

„Az önkormányzatnak kutya köte-
lessége ragaszkodni az eredeti közfunc-
kiós tervekhez, hogy az épület helyére 
bölcsődét, óvodát vagy egészségügyi 

szolgáltatást telepítsenek” – hangsú-
lyozta Torzsa Sándor, a Demokraták 
frakcióvezetője a testület ülésén.

Az épületet hosszú éveken át igye-
kezett értékesíteni az önkormányzat, de 

nem sikerült rá vevőt találni – 
idézte fel a 9-nek Baranyi Krisz-
tina polgármester. A rendkívül 
rossz statikai állapotban lévő 
épületet ezért vagy sok száz-
millió forintért felújítja, vagy 
sok tízmillióért elbontja az ön-
kormányzat. De mivel egyikre 
sincs pénze, az lenne a legvaló-
színűbb, hogy pusztulna tovább 
a ház. Jelenleg zajlik a szomszé-
dos telken egy komoly ingatlan-
fejlesztés, amelynek beruházója 

átvállalta az önkormányzattól a bontás 
feladatát és költségét. Itt tehát egy okos 
és takarékos megoldás született – foglal-
ta össze a polgármester.

HALLGATNAK A MÚZSÁK 15

Olvasom a Vérrel és kínnal áztatott földön épül fel Ferencváros új, 
510 lakásos lakóparkja című remek cikkben (megjelent az Index.
hu felületén október 4-én), hogy egy cég bontási engedélyt kért
a Vágóhíd utca 10. szám alatti épületre. „A most lebontani kívánt, 
U alaprajzú bérházat több ütemben építették fel. Kezdetben 
az ingatlan földszintes volt, a Közvágóhíd mögötti Marha vásár 
téri piaci kocsmát is bérlő Mandl Tamás kocs máros építtette 
fel” 1888-ban, Hosz talek Károly tervei szerint. „A Geskenyi 
Károly építész terve alapján kivitelezett új épület 1894-ben lett 
kész. Ekkor kapta meg az ingatlan tetszetős, klinkertéglás 
homlokzatát. [...] Az épület nem áll helyi védelem alatt, nem is 
műemlék, hiába is tartanák meg az utókornak jó páran az épület 
másodvonalbeli homlokzatát a cégvezetéssel szemben.” 

Olvasom a cikket, s csodálkozom magamon: miért is nem 
vagyok meglepve? 

Pedig normális esetben ez a cikk előhívná belőlem azt 
az agresszív urbánust, aki nem olyan szelíd hangon szokta 
számon kérni a jelenkoron a múlt emlékeinek elpusztítását, 
amilyen szelíden, halkan és visszafogottan a szegény Ráday 
Mihály védelmezte híres televíziós műsorában a főváros 
építészeti emlékeit.

De, mondom, már meg sem lepődöm. 
Le akarnak dózerolni egy 130-140 éves, igazi pesti 

bérházat? Egy olyan épületet, amely nem különleges műemlék 
ugyan, de a Vágóhíd utcának mégiscsak az utolsó, s még máig 
is álló, a 19. század utolsó harmadában emelt épülete? 

Nem szeretnék vérbaloldali szöveget nyomni, de az a 
sajnálatos helyzet, hogy történelem szakot végeztem az 
egye temen, s a történelem egyes jelenségeit kimondottan 
személyes, sőt családi ügyként kezelem. Ez azóta van így, 
mióta megtudtam, hogy a Kádár-korszakban sikerült elbontani 
Eger legrégebbi és az elmúlt századok alatt egyhuzamban 
lakásként funkcionáló lakóházát, amely a 13. században (!) épült. 
A kilencvenes években még beszéltem az utolsó lakójával, aki 
azt mondta: olyan hálószobában aludt, amelynek mennyezete 
csúcsos gótikus formában öltött alakot. Magyarán hétszáz 
éves, gótikus plafon alatt aludt az 1960-as években, egészen 
addig, míg a nagyérdemű városi tanács a lakóházat el nem 
dózeroltatta.

Na, ezért fáj nekem a Vágóhíd utca 10. szám alatti ház 
várható eldózerolása. De ezzel is úgy vagyok, mint a viccbéli 
székely: csak akkor fáj, ha kínomban röhögök.

KÁCSOR ZSOLT

VÁGÓHÍDRA 
A TÖRTÉNELEMMEL!

LE AKARNAK DÓZEROLNI EGY 130-140 ÉVES, 
IGAZI PESTI BÉRHÁZAT? EGY OLYAN ÉPÜLETET, 
AMELY NEM KÜLÖNLEGES MŰEMLÉK UGYAN, 
DE A VÁGÓHÍD UTCÁNAK MÉGISCSAK 
AZ UTOLSÓ, S MÉG MÁIG IS ÁLLÓ, 
A 19. SZÁZAD UTOLSÓ HARMADÁBAN 
EMELT ÉPÜLETE?

TÁRCA
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A Ráday utca számomra legkedvesebb 
épülete a 11–13. szám alatt található, a 
19. században épült ház, s ennek két oka 
van: egyrészt nagyon kedvelem a klasz-
szicista stílust; másrészt – s ez a lényeg 
– e falak között a kortárs magyar iroda-
lom remekművei íródtak és íródnak. Itt 
lakik ugyanis Závada Pál, az ezredfor-
duló magyar irodalmának egyik legki-
emelkedőbb írója – de ha modernebbül 
akarnék fogalmazni, akkor azt monda-
nám: van a fejemben egy öt névből álló 
shortlist, s ezen a listán az említett pró-
zaíró előkelő helyet foglal el.

De mivel most nem szépirodalmi, 
hanem helytörténeti sorozat keretében 
kirándulunk a kilencedik kerületben 

Gönczi Ambrus helytörténész nélkülöz-
hetetlen segítségével, először is azt kell 
elárulnom, mit is takar a rejtélyes cím. 
Miféle börtönről van itt szó? Nos hát – 
és ezt Gönczi Ambrustól tudom – egy 
időben Pest vármegye tömlöceként is 
használták ennek az épületnek a pincéit, 
amire a vas börtönajtók emlékeztetnek.

Amúgy a Ráday utca 11–13. számú 

épület – pontosabban annak 1.0-s ver-
ziója – 1847-ben épült, magyarán Záva-
da úr olyan egykori író-költő kollégái is 
láthatták, mint Jókai Mór, Petőfi Sándor 
vagy Vörösmarty Mihály. Miközben a 
napokban több szögből lefotóztam a 
házat, a bejárati kapu elé oda is képzel-
tem a reformkor jeles férfiait, s azt kell 
mondjam: nem tűntek tájidegennek. 
Sőt: mintha éppen a mi mai viseletünk 
nem passzolna a klasszicista stílushoz 
– de ezt hagyjuk is, mielőtt belelova-
lom magamat abba a régi mániámba, 
hogy mily fantasztikus volna Budapest 
s azon belül a Ferencváros egy-egy régi 
épülete előtt egyszer korhű ruhákban 
fotózkodni. 

De megint elkalandoztam, tér-
jünk csak vissza a Ráday utca 11–13.-
ba! Az épületet 1847-ben egy bizonyos 
Tarczalovits Antal ügyvéd építtette, aki 
meglehetősen meggazdagodott abból, 
hogy a magyar a világ alighanem leg-
többet pereskedő népsége. Ugyanis Hild 
József építész tervei alapján alighogy 
felépült a szóban forgó ház, Tarczalovits 

úrnak (akit a korabeli lapok „Tarczalo-
vits Antal nemes ügyvédként” említe-
nek) 1848-ban tulajdonába került a je-
lenleg a Tüköry u. 5. szám alatt található, 
gyönyörű épület is, amelynek tervezője 
Wieser Ferenc (1812–1869) volt. E ne-
vet nem véletlenül említem: ő fontos 
szerepet játszott abban, hogy a Ráday 
11–13. miképpen nyerte el a mai alak-
ját. Tarczalovits nemes ügyvéd ugyanis 
éppen Wiesert bízta meg azzal, hogy az 
épületet kétemeletes ráépítéssel lás-
sa el 1861-ben. Sajnos a nemes ügyvéd 
nem sokáig élvezhette az immár meg-
magasított épület szépséges látványát, 
a bővítés után hat esztendővel – éppen 
az 1867-es kiegyezés évében – meghalt.  
A halála után pár évvel a család ifjabb 
Pán Józsefet bízta meg a ház bővítésé-
vel, így az épület a jelenleg is látható 
mivoltában immár 150 éve magasodik a 
kerület egyik legszebb utcájában. 

A ház régi tulajdoni lapja szerint nem 
sokkal ezután, a „Pesten 1873. évi márcz. 
4-én kelt adásvevési szerződés alapján 
(...) a tulajdonjog, vétel jogczímén” Lővy 
Bernát földbirtokos, a fivére, Mór és dr. 
Schwartz Lajos „javára bekebeleztetett”. 
A későbbi bejegyzések tanúsága szerint 
Lővy Bernát végül a többiek részét is 
megvette, így ő lett a 11–13. szám alatti 
épület egyedüli tulajdonosa. Korai ha-
lála, 1893 után az özvegye és négy gyer-
mekük voltak a ház tulajdonosai még 
tizennyolc éven át, ami alatt a család éle-
tének helyszíne a birtokon álló kúria he-
lyett egyre inkább az akkori nevén So-
roksári-utczai ház lett. Végül csaknem 
negyven évvel az után, hogy megvették, 
1911-ben adta el a Lővy család az akkor 
már Ráday utcai házat az 1894-ben ala-
pított, s feltűnően ritmikus hangzású 
nevet kapott Magyar Gázizzófény Rész-
vénytársaságnak. (Lásd minderről a 9 ma-
gazin 2020. decemberi számának 50–51. 
oldalán olvasható cikket is.) 

Ennél a társaságnál jóval ismertebb 
az az egyesület, amely az első világhá-

RÁDAY U. 11–13.

ILYEN TÖMLÖCBE ÖRÖMMEL 
KÖLTÖZNÉNK 

Helytörténeti sétánk újabb állomása a Ráday utca 11–13. számú házhoz vezet,  
amely a kerület egyik legszebb utcájának egyik legszebb épülete.  

Lássuk, mit kell tudnunk róla! 
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ború idején étkezdét nyitott itt szegény 
sorsú diákok számára, s ez az egyesü-
let nem más volt, mint a híres OMIKE, 
vagyis az Országos Magyar Izraelita 
Közművelődési Egyesület. Ha esetleg 
volna önök között valaki (ezt kétlem), 
aki nem hallott még az OMIKE tevé-
kenységéről, annak elárulom: az 1930-as 
években, a szégyenteljes zsidótörvények 
meghozatala után éppen az Országos 
Magyar Izraelita Közművelődési Egye-
sület volt az, amely az állásuktól s így 
a megélhetésüktől megfosztott zsidó 
írók, színészek, festők, zenészek, éneke-
sek segítségére sietett azzal, hogy rend-
szeres fellépési lehetőséghez juttatta 
őket a Mazsihisz jelenlegi székházában, 
a Síp utca 12. szám alatti épületben talál-
ható Goldmark teremben. 

Amúgy az egykori zsidó diákétkez-
de helyén ma grúz éttermet találunk, 
és szerencsére már az a bizonyos vár-
megyei tömlöc sem működik – habár 
azt meglehetősen aggasztónak érzem a 
jövőre nézve, hogy hivatalosan újra van 
Pest vármegyénk. Senkire nem akarok 
frászt hozni, de az említett OMIKE is 
éppen ezekben a hetekben alakul újjá a 
fővárosban – még szerencse, hogy csak-
is kulturális céllal. Ahhoz hasonló, zsidó 
művészeket segítő  tevékenységre, mint 

amit az egyesület az 1944-es német 
megszállásig végzett, bizonyosan nem 
lesz szükség.

Úgyhogy ha elsétálnak majd e ház 
előtt, jusson eszükbe, hogy valaha bizo-
nyára elsétált itt Jókai Mór, Petőfi Sán-
dor vagy Vörösmarty Mihály is, s idéz-

zék emlékezetükbe az Országos Ma-
gyar Izraelita Közművelődési Egyesület 
áldásos tevékenységét is. Megjegyzem, 
az OMIKE egykori diákétkezdéjének ma 
nincs emléktáblája a házon – pedig alig-
hanem megérdemelné. 

Kácsor Zsolt

SIMA TÖRZSŰ JÓN PILASZTEREK

„Az épület Ráday utcai homlokzata tizenhét tengelyes. Az első, hatodik, kilencedik, ti-
zenkettedik és tizenhetedik tengelyek földszintjén széles, félköríves nyílások vannak, 
az emeleten ikerablakok nyílnak. A földszint félköríves tagolású, a félköríves nyílású 
falmezőket sima törzsű jón pilaszterek keretezik. Az ívek vállvonalában csonkapár-
kány húzódik. Az üzletajtókhoz néhány lépcsőfok vezet. A félköríves kapu a kilence-
dik tengelyben található. A földszintet szalagszerű, széles osztópárkány zárja le. 

Az első emeleti, szalagkeretes, egyenes záródású ablakok keskeny könyöklőpár-
kányon sorakoznak. Szemöldökdíszük fekvő téglalap alakú falmezőben lévő palmet-
tasor, szemöldökgerendájuk íves gyámokon nyugszik. A hangsúlyos tengelyekben 
háromszögű timpanon által összekapcsolt ikerablakok nyílnak. 

A timpanon közepén rozetta látható. A második emeletet könyöklőpárkány vá-
lasztja el. Az ablakok szalagkeretesek, kiugró, egyenes vonalú szemöldökkel. A hang-
súlyos tengelyekben kapcsolt ablakok vannak. Az eresz hangsúlyosan előreugrik. 

Az Erkel utcai homlokzat tizenöt tengely szélességű, elrendezése a Ráday utcában 
lévőhöz hasonlít. A lábazatban pinceablakok, a földszinten egyenes záródású ablakok 
sorakoznak. Az emeleti ablakok szalagkeretesek, az első emeleten kiugró szemöldök-
kel. A tizennegyedik tengelyben az emeleten vakablakok vannak. Az első, harmadik 
és ötödik tengelyben üzletajtók nyílnak.”  

Forrás: guideathand.com
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Ez így elsőre két okból sem tűnt nekem 
nagyon komolynak: 2,5 százalék, ugye, 
nem a világ, ez kábé egytizede az éves 
inflációnak. A másik meg, hogy behúz-
ni a függönyt? Hát izé… ez elsőre nem 
akkora truváj, nem olyan Heuréka-él-
mény, hogy hallatán még Karikó Katalin 
is a homlokára csapjon és kiugorjon a 
fürdőkádjából, hogy na ez az, Amerika 
fel van fedezve, Putyin elhúzhat a vérbe 
az energiafegyverével, meg van mentve 
a világ.

Szóval kicsit kíváncsi lettem, mi ez 
az egész. A legjobb, ha megkérdem ma-
gukat a srácokat.

A négy egyetemista fiatal irtó he-
lyes, többnyire másodévesek a Corvinu-
son, és egyikük sem hasonlít Einsteinre 
vagy valami őrült zsenire, aki meg-
szállottan bizonygatja, hogy feltalálta a 
desztillált vízzel hajtott autót, az anti-

gravitációs repülőgépet, az örökmozgót, 
a rák ellenszerét vagy a laposelemmel 
hajtott lábtörlőt. 

Tulajdonképpen ők csak reagáltak 
egy pályázati kiírásra, gondolkodtak 
egy kicsit, azután kidolgozták a témát, 
és végül még ők is meglepődtek, hogy 
elnyerték a fődíjat, egy százezer forint 
értékű élménycsomagot, amiben olyas-

mik vannak, mint kenuzás Horvátor-
szágban, wellnesshétvége Zalaszentgró-
ton és ingyen törülközőhasználat a Rác 
fürdőben. (A díjak felsorolásában téved-
hetek, csak a dolog jellegét akartam ér-
zékeltetni.)

Átküldték nekem a projektjük szem-
léletes leírását: 26 oldalas, színes, széles-
vásznú számítógépes chartsorozat szé-
pen illusztrálva, stockfotókkal, grafiko-
nokkal, megtérülési mutatókkal – épp 
csak kávét nem főz, és sajnos zene sincs 
hozzá. Erre én is ötöst adnék, és nekik 
ítélném a wellnesst, főleg ha a többi pá-
lyázónak sem volt ennél szenzációsabb 
ötlete.

Ugyanakkor, hm, kicsit mélyebben 
beleásva magamat a dologba, találok itt 
olyan mondatokat is, mint, idézem: „Az 
MVM által forgalmazott thermofüggö-
nyök hatalmas segítséggel lennének a 
lakosság energiaköltségeinek csökken-
tésében.” Hát hogy is mondjam csak, a 
2,5 százalék azért nem tűnik „hatalmas” 
segítségnek, amikor az energiaárak kábé 
a duplájukra, a négyszeresükre vagy a 
nyolcszorosukra emelkedtek egyik nap-
ról a másikra, hála a kormány gondos-
kodásának és a rendszerhasználati díjak 
pofátlan mértékű megemelésének.

De mielőtt komolyabb haragra 
hergelném magam, gyorsan vissza a 
gyerekek kedves bemutatólapjainak 
sorozatába, amelyeket mosolygós, a 
hőfüggöny ötletével elkápráztatott ifjú 
lakosok és a várható haszontól, vala-
mint a Föld megmentése felett érzett 
örömtől csillogó szemű, szintén ifjú üz-
letemberek fotói szakítanak csak meg 
minden fejezet előtt. 

A dolgozatban először is megállapít-
ják (és különféle csinos kördiagramokon 
bemutatják), hogy a legnagyobb megta-
karítás a fűtési energia csökkentésével 
érhető el, mivel ez a magyar háztartá-
sok energiaköltségeinek 71,4 százalékát 
teszi ki. (Ezt már Örkény is megírta, mi-
szerint „Az ember melegségre vágyik”. 
Igaz, hogy ő trehány módon elmulasz-
totta tételét színes kördiagramokkal il-
lusztrálni.)

Most már nem is cifrázom sokkal 
tovább, bár még ideillesztek egy in-
doklást: „A javasolt megoldások közül 
a thermofüggöny használatával érhető 
el a legnagyobb hatás, mert alacsony 
beruházási költséggel rendelkezik, és 
széles célközönség számára elérhető.” 
Idézet vége.

Konklúzióm a következő: a gyere-
kekkel öröm volt kávézni egy fiatalos 
belvárosi presszóban, ahol egyelőre 
nincsenek függönyök a hatalmas, a Mú-
zeumkertre néző ablakokon, de így leg-
alább a téli nap fénye valamelyest beá-
ramlik, és átmenetileg jobb kedvre derít 
mindannyiunkat. 

Tardos János

kidolgozták a témát, 
és végül még ők 
is meglepődtek

DÍJNYERTES CORVINUSOS DIÁKOK 

KÖDFÜGGÖNY

Olvastam valahol, hogy a Corvinus Egyetem négy fiatal 
hallgatója elnyert valami MVM innovációs díjat egy ötlettel, 

amelynek segítségével 2,5 százalékkal csökkenthetők  
a lakossági energiaszámlák. Az ötlet 

egy hőszigetelő függöny.
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Az egy-egy témához kapcsolódóan 
nyolc kisebb egységbe csoportosított 
művek előtt a látogató hosszabban is el 
tud időzni. A témákat a kiemelt szekció-
címek, illetve a teremben olvasható szö-
vegek foglalják önálló keretbe.

De mit is jelent a szingularitás, és 
miért fontos összefüggésbe hoznunk a 
digitalizációval és az infokommunikáci-
ós fejlődéssel? „A szingularitás a (techno-
lógiai) fejlődésnek azon pontja, amikor 
[…] a szuperintelligencia megjelenése 
miatt a technológiai fejlődés és a társa-
dalmi változások felgyorsulnak, olyan 
módon és sebességgel változtatva meg 
a környezetet, amit a szingularitás előtt 
élők képtelenek felfogni” – írja a kiállítás 
ismertetőszövege. Ahogy az itt látható 
nagy méretű fotókon, képeken, (videó)
installációkon, különféle tárgyakon 
megjelenik, a napjainkban zajló digitális 
fordulat olyan változásokat eredmé-
nyezett, amelyekben az általunk ismert 
összefüggések és törvényszerűségek jó-
részt érvényüket veszítették. Az életünk 
offline módból megállíthatatlanul tér át 
az online térbe, a poszthumán átala-
kulás során a mesterséges intelligencia, 
sőt, a mesterséges intelligenciával ren-
delkező lények a – már nem csak embe-
rekből álló – társadalom részévé válnak, 
vagy akár át is veszik az uralmat. 

Képzőművészet, digitalizáció, kiborg-
lét: a kiállítás egyik legérdekesebb tárgya 
a katalán származású Neil Harbisson 
szonokromatikus zongorája, amelyet 
a látogatók nemcsak videón nézhetnek 
meg, hanem helyben ki is próbálhat-
nak – ottjártamkor ez sokakat csábított 
kötetlen klimpírozásra. A színvakon 
született művész és aktivista – aki már 
nem száz százalékban emberként, ha-
nem részben kiborgként határozza meg 
önmagát – a koponyájába ültetett chip-
hez csatlakozó antenna segítségével 
képes érzékelni a színeket. Mégpedig 
úgy, hogy a készülék rezgésekké alakít-
ja a fényhullámokat, amelyeket aztán 

Harbisson a csontvezetés révén a belső 
fülében hall. Sőt, az internetkapcsolat 
révén közvetlenül a fejében is tud fo-
gadni telefonhívásokat, zenéket, vide-
ókat vagy képeket. A szonokromatikus 
zongora pedig a megfelelő billentyű 
lenyomásával egy-egy színes izzót kap-
csol be – vagyis minden izzó, illetve a 
hozzá tartozó szín egy adott hanghoz 
van rendelve, ezáltal a művész anten-
nájának üzeneteit követi. 

A BarabásiLab a covidvakcinákról a 
közelmúltban megjelent álhírekkel fog-
lalkozik, egy másik teremben pedig Tay, 
a Microsoft által 2016-ban létrehozott, 
annak idején csupán egy napig létező 
MI, vagyis mesterséges intelligencia 

chatbot követel figyelmet. Tayt eredeti-
leg 19 éves, Y generációs amerikai nőnek 
tervezték, „akit” nyelvtanulási és nyelvi 
utánzóképessége miatt a felhasználók 
agresszívan széttrollkodtak a közösségi 
médiaplatformokon. Így megjelenése 
után néhány órával homofób, nőgyűlö-
lő és neonáci lett. A Ludwigban viszont 
nagy méretben kivetített 3D-s avatár-
ként éled újra.

Mindaz, ami itt, ebben a gyűjte-
ményben helyet kapott – mint a mes-
terséges intelligencia, a technológiai 
szingularitás és megannyi más, a (közel)
jövő irányába mutató fogalom –, jelen 
van a köztudatban. A kiállítás végső so-
ron arra próbál rávilágítani, hogy a di-
gitális technológia olyan újfajta norma-
tivitás, amely mára a munka és a min-
dennapi élet részévé vált. Nem a fejlő-
dés vagy a változás lehetősége, de nem 
is olyasmi, amire ellenségként kellene 
tekintenünk. Sokkal inkább az élet ter-
mészetes velejárója, amely már biztosan 
velünk marad. 

az általunk ismert 
összefüggések és 

törvényszerűségek 
jórészt érvényüket 

veszítették

KIÁLLÍTÁS A LUDWIGBAN

SZÍNVAK KIBORG A ZONGORÁNÁL

Hogyan befolyásolja mindennapjainkat a technológiai fejlődés és milyen 
következményei vannak mindennek a társadalom és az egyén életére – a Ludwig 

Múzeumban november végéig látható „Nem vagyok robot.” A szingularitás 
határain című kiállítás többek között ezeket a kérdéseket boncolgatja. 

Gáspár S. Anna
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Kata reggelente arra ébredt, hogy Anna matat. Halk csörömpölés, ezt ide, azt oda tet-
te. Korán kelt, hogy siet dolgozni, de csak járkált a szobából ki-be, állt a szekrényénél, 
halkan dudorászott, és még késő délelőtt is otthon volt, miközben sűrűn mondta, hogy 
mindjárt indul, de nem és még mindig nem – Kata egy idő után totálkár volt idegileg.

A kétemeletes panelben, a hajléktalanszállón a bekerülők szociális rászorultság 
alapján lakhattak. A szobák: kis előtér, ahol a hűtőszekrény és négy gardróbszekrény 
állt, kettő-kettő egy-egy oldalon. Innen nyílt a hosszúkás téglalap alakú szoba. A fal 

mellett belépéskor két ágy jobbra és balra is a fal mellett, lejjebb 
ugyanúgy még kettő, nagy ablak, előtte kisasztalon a televízió, 
még egy asztal négy székkel. Az ágyak fölött polc, mellettük kis 
éjjeliszekrény. Minden szobának azonos volt a berendezése, közös 
konyhával és fürdővel a folyosó végén.

 A portán kifelé le kellett adni a szobakulcsot. Ha valami pa-
nasz volt, ott ültek az ügyeletes szociális munkások. Nem volt sza-
bad a szobákban dohányozni, a házirend szerint mindenkinek le 
kellett mennie az épület elé, a kijelölt helyre, mert akit a szociális 
munkások rajtakaptak, azt büntetésből huszonnégy órára kitil-

tották – mehetett, amerre látott.
A szálló körül rengeteg volt a varjú: nemcsak télen, ha fáztak és bejöttek a városba, 

hanem valamiért mindig. Szép zöldövezet, barátságos környék, volt néhány presszó is. 
Nem messze a főútvonal, ahonnan a busz pillanatok alatt berepített a Ferencváros köz-
pontjába. A forgalom nem zavarta a madarakat, ott bóklásztak mindenhol.

Anna Szeged környéki, tíz éve jött fel Budapestre, hogy munkát találjon: csecse-

mőosztályon lett segédnővér, később közérti pénztáros. Első két férje cigány volt, a har-
madik nem, viszont az verte: a fi ával menekülnie kellett. Folyt a válópere; amíg a lakás-
megosztás tartott, addig a szállón lakott. Korábban kosarazott, egy fejjel magasabb volt 
mindenkinél. Derékban kicsit előredőlve járt, a könyökét az oldalához szorítva csak az 
alsó karjaival gesztikulált beszéd közben: ez a marionettszerű mozgás volt a jellegzetes-
sége, kicsit rázta is a fejét hozzá. Kreol bőrű, festett mahagónivörös haját csattal fogta 
össze hátul. Hangosan cigányozott, hogy ezt a tolvajnépséget rendbe kéne szedni, ne 
éljenek a társadalom nyakán. Esténként, amikor mesélt az életéről, visszasírta korábbi 
párjait. Nem vette észre a tartalmi disszonanciát. A fi a huszonhárom éves volt, a gye-
rek apja elhagyta, előtte csalta fűvel-fával. Annának azóta sem volt szexuális kapcsolata 
senkivel. Havonta kétszer vasárnap református gyülekezetbe járt, ahonnan időnként 
szárazélelmiszer-csomagot kapott.

Kata cigány: sötétbarna a szeme és a haja is. Kilakoltatták, miután a férje lelépett 
– gyerekük nem született –, egyedül már nem tudta fi zetni a svájci frank alapú jelzálog-

A SZÁLLÓ

kereste, ha nem látta, 
vajon merre van: 
csak ezek voltak 

nyugodt, szeretetteli 
percek
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kölcsönt, amelyet még együtt vettek fel, és a megállapodás szerint tizenkétezer-ötszáz 
forint lett volna havonta, de a szerződéskötés után nem sokkal már közel nyolcvanezer-
re ugrott a törlesztődíj.

Kata korábban titkárnőként dolgozott egy irodában, de leépítették – munkanélküli 
lett. Hónapról hónapra úszott a rezsi és a kölcsön fi zetésével, amit csak görgetett maga 
előtt a késedelmi kamatokkal együtt; végül a hajléktalanszállón kötött ki. Közmunkás-
ként szemetet szedett a parkokban vagy a bicikliutak mentén.

Amíg házasságban élt, a férje sűrűn vitte haza a barátait – olyankor ittak a konyhá-
ban. Negyven év körüliek voltak, rockerek: elakadt kamaszok. Részegen Eddát hallgat-
tak, P. Mobilt, Led Zeppelint, miközben söröztek, politizáltak, zsidóztak és cigányoztak. 
Véreim! – üvöltötték részegen –, a magyar hazát nem adjuk! Hogy Katát elhagyta a pár-
ja, annak az egyik oka a nő cigánysága volt, amit nem vállalt a haverok előtt – a másik, 
hogy amikor munkanélküli lett, a férje kijelentette, hogy lám, mégiscsak kiütközött a 
lehúzós cigány vére – ő nem tartja el.

A hajléktalanszállón sivár volt a szoba, bútorokon kívül nem volt semmi, csak Anna 
ágyán precízen hajtogatva a takaró. Két ágy üresen, beköltöző lakóra várva. Kata igyeke-
zett otthonosabbá tenni a lakteret, mert sehol egy virág, se egy kép a falon: úgy fogal-
mazta meg magának, hogy legyen egy kis lélek otthon, ha megjön a munkából.

Amikor Kata evett, olyankor Anna mellé ült az asztalhoz és mélyeket sóhajtozott, 
miközben ő a tenyérnyi fehér láboskájából kis tejet kanalazgatott. – Nincs mit enned? 
– kérdezte Annát. Nemrég helyezkedett el, mondta az, és van még két hét az első fi ze-
tésig.

Kata onnantól kezdve fi gyelt, úgy vegyen kenyeret a következő napokban, hogy 
a másiknak is jusson. Anna még pár napig eljárt dolgozni, aztán nem ment többet. 
Azt mondta, nem kell ember, sokan vannak, még fel sem vették, próbaidős. Úgyhogy 
könyvtárakba járt internetezni, állást keresni, legalábbis ezt mondta. Meg azt is, hogy 
nem fog kétkezi munkát végezni, mert ő sokkal többre hivatott.

Egy hét múlva azzal fogadta Katát, hogy ő is főzött neki. Kata belenézett a lábosba: 
üres vegetaleves volt benne, mégis elfogadta, ne legyen megalázó a másiknak, hogy 
alulértékeli, amit kínál.

Amikor megette – pontosabban megitta –, Anna megszólalt: cserébe a levesért mo-
sogass el.

 Kata soha nem kért ilyesmit Annától, nem csicskáztatta; amit adott, szívből adta, és 

azért is, mert Anna elvette a sóhajtozással 
az étvágyát. Nézte, hogy mit kéne elmo-
sogatnia. Hát Anna tányérjait, poharait – 
legalább egyheti mosatlanját.

Elképedt: a levesért cserébe? – Mi van 
veled? – kérdezte, és elkezdett odafi gyelni 
a dolgokra. Többet nem kínálta semmivel 
Annát, viszont észrevette, hogy ettől kezd-
ve gyorsabban fogyott a kávé, a mosó-
szer, majd egy rúd szalámi is eltűnt. Kata 
a közmunkán negyvenezer forint körül 
keresett, mellette takarítani járt.  – Anna, 
hol a szalámi? – kérdezte.  – Azt te etted 
meg. – Kata nem hitt a szemének: Anna 
mosolygott.

Nem szólt vissza, ismerte a szociális 
munkások álláspontját,  hogy probléma-
megoldásként azonnal kivágják a vitat-
kozókat –  inkább leült olvasni. Már tudta, 
hogy Anna a kereszténységét arra hasz-
nálja, hogy ha lop, ne gondoljon rá senki, 
vagy ne kérdőjelezzék meg a tagadását, 
ha szóba kerülne. Kata ilyen emberrel 
még nem találkozott.

Ha nagyon feszült volt a légkör, in-
kább lement a szálló elé cigizni. Ott etette 
a varjakat kenyérmaradékkal. Az egyiket 
később már megismerte, kereste, ha nem 
látta, vajon merre van: csak ezek voltak 
nyugodt, szeretetteli percek.

A következő napok valamelyikén 
Anna feljelentette a szociális munkások-
nál, mert dohányzott a szoba ablakában. 
Ketten jöttek, hogy ellenőrzés van, érzik 
a szagot: azonnal kitiltották huszonnégy 
órára. Kata húsz percet kapott, hogy el-
hagyja az épületet.

Állt éjszaka a szálló előtt, késő volt, 
nem volt senkije – nem volt hová mennie. 
Félig leheveredett a padra, ahol cigizni 
szoktak: egyszer csak megjelent az isme-
rős varjú.  A titkos barátja. A kövérre hízott 
madár ott ült nem messze egy karón, 
amelyhez egy kis akácfa volt kötve.

Arra jött egy fi atal fi ú, részeg volt 
– leült ő is. – Kérsz egy cigit? – kérdezte, 
Kata bólintott, a madár nem mozdult – a 
részeg fi ú nem is látta, tekert egy cigit, 
rágyújtottak. Aztán a fi ú indult, fáradt 
volt, az idő nyirkos, őszi, szerencsére nem 
esett. Tekert még pár szál cigit későbbre, 
és lelépett.

Kata nézte a madarat, az meg őt, 
néha repült egy kört, aztán visszaszállt a 
karóra, ahol reggelig gubbasztott. Ahogy 
telt az idő, Kata sok mindent átgondolt: a 
cigányságát, a vágyait, a kilátásait. Valami 
megváltozott akkor benne – és függetle-
nül a korától, ezen az éjszakán Kata való-
ban felnőtt.

Láng Judit
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Délben a nyitókoncert első hangjait 
még otthonról élveztem. Csak ne lenne 
ilyen hideg. Morgolódtam, míg a cipő-
met vettem. Aztán kicsit feljebb hango-
lódtam. Megéreztem a forralt bor édes-
kés és a grillezés füstös illatát.

„Szándékosan tettük ilyenkorra” – 
magyarázta Bezerics Dániel, az Utcaze-
ne-fesztivál a Tompában főszervezője, 
mert szerettek volna „nem átpolitizált 
programot kapcsolni” az október 23-i 
nemzeti ünnephez.

A második alkalommal megszerve-
zett rendezvény idén október 22-én zaj-
lott. Az első koncerten, a Dánielfy Gergő 

és az utazókén, még csak tíz-tizenöt em-
ber ácsorog a Paletta körül. A fi úk ennek 
ellenére lelkesen tolják magyarosch ízű 
diszkó-popzenéjüket. Zeneileg egyben 
vannak, és jó a kisugárzásuk. Poénkod-
nak a dalok között, tapsoltatják a kö-
zönséget, majd kérnek mindenkit, hogy 
szavazzanak rájuk.

Mert ez verseny is. A legtöbb szava-
zatot szerző együttes 150 ezer forintot, 
a második 100 ezret  nyer. A különdíjas 
pedig a Lángoló gitárok blog jóvoltából 
médiamegjelenést. A pénzt Bezerics a 
saját büdzséjéből gazdálkodta ki: ek-
kora összegből egy felkészült zenekar 

jó néhány dalt tud stúdióban rögzíteni. 
A San Ramon amolyan jazzszínpadként 
funkcionált. Sajnos a kávézó előtt nem 
lehetett zenélni, ezért a Zeakar duót 
csak a helyre betérő ínyencek hallgat-
hatták. Sárközi Edina, a Magyar Jazz 
Szövetség „Az év fi atal jazz-zenésze” 
díját elnyert énekese így is nem kevés 
rajongót szerzett. „Fantasztikus hang-
ja van” – jelentette ki egyikük, szintén 
zenész.

A Tompa 17 előtt játszó ¡Szia anya! a 
Kaukázusra, Hiperkarmára hajazó zené-
jének nagy sikere volt. Egy kislány még 
táncra is perdült.

UTCAZENE-FESZTIVÁL A TOMPÁBAN

ÉNEK AZ ESŐBEN

– Te kire szavazol? – kérdezi a feleségem, miközben a Tompa 17 kávézó hosszú asztalánál 
elénk húzza a szavazócédulákat. Közben a Ben Howard-hangú előadó ismét a húrok közé 

csap. Október 22-én déltől este nyolcig négy helyszínen: a Paletta étterem 
és a B-terv teraszán, a Tompa 17 előtt és a San Ramon kávézóban felváltva koncerteztek

az utcazenésszé avanzsált előadók. Végigpörgetek mindenkit a fejemben. 
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Magyarországon a legmagasabb a daganatos megbetegedések aránya az Európai 
Unió tagállamai között. Ezek a betegségek jelentik a második leggyakoribb halálo-
kot Magyarországon. A korai felismerés azonban életeket menthet!

Ezért a Ferencvárosi Önkormányzat  2022. december 1-től ingyenes CT-vizsgála-
tot biztosít minden budapesti lakosnak, akinél felmerült a daganatos 
betegség gyanúja, vagy daganatos betegséggel kezelés alatt áll.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ-rendelő, Bu-
dapest, 1095 Mester utca 45.) a legújabb csúcstechnológiás 
CT-készülékkel várja önöket színvonalas, modern rendelő-
jében. Az időpontfoglalástól számított 7 napon belül elvé-
gezzük a szükséges CT-vizsgálatot, további 3 napon belül 
pedig a leletet is elkészítjük. A gyors vizsgálat a túlélést 
jelentheti, mivel ezeknél a betegségeknél különösen fon-
tos a korai, idejében történő, pontos diagnózis.

Az ingyenes CT-vizsgálat az alábbi esetekben vehető 
igénybe:

 daganatos megbetegedés gyanúja vagy már 
igazolt daganatos betegség további kontroll-
vizsgálata esetén (C vagy D BNO-kód),

 budapesti lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel 
rendelkezők számára. 

A vizsgálat szakorvosi beutalóhoz kötött. Kérjük, 
egyeztessenek orvosukkal, és jelentkezzenek be ezen a 
telefonszámon:  +36 30 833 4014

A Ferencvárosi Önkormányzat a vizsgálatokat a Fővá-
rosi Önkormányzat CT-várólista-csökkentési program-
jával együttműködve végzi.

NE VÁRJON A CT-VIZSGÁLATTAL!
Gyors és ingyenes ferencvárosi CT-program
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Ugyanekkor a B-tervben a ceglédi és 
orosházi utcazene-fesztivált is megjárt 
Csókolom, átmehetek játszani? muzsikált. 
A két szólamban, akusztikus feldolgo-
zásokat készítő lányduó repertoárja 
Drake-től a Margaret Islandon és a Ba-
gossy Brothersen át Kylie Minogue-ig 
terjedt. Nekem a többszólamú ének a 
gyengém, de a lányoknak van még min
csiszolniuk.

Teltek az órák, és a koncerteken egy-
re többen lettek. Baráti társaságok, ba-
bakocsis, kisgyerekes családok, kutyasé-
táltatók.

A feleségemmel, akit fel-le rángat-
tam a fesztivál helyszínei között, nem 
igazán szeretjük az elektronikus zenét, 
mégis ámultan néztük, ahogy egy basz-
szusgitározó DJ, Hegedűs László hol a 
DJ-pulton bűvészkedik, hol a basszusgi-
tárjából hoz ki egészen furcsa, nyávogó, 
bugyborékoló, ugató vagy épp torz han-
gokat.

Szirtes Adél és Macskin Dávid duója 
volt a fesztivál talán legutcazenésebb
produkciója. Az improvizatív, relaxálós 

zenét játszó hangdrum–trombita kettős 
itt debütált. Sikerüket a zuhogó eső sem 
csökkentette. Macskin régóta szerette 
volna valamilyen különleges hangszer-
rel összepárosítani a trombitát, Szirtes 
pedig, aki két éve hangdrumozik, ze-
nésztársakat keresett. Három hete kezd-
tek próbálni, nem is számítottak ekkora
sikerre.

A Palettánál eközben az indierockos 
Microwaves tolta. Zenéjükre sokan vol-
tak vevők. Főleg lányok. Hullottak is a 
szavazatok az e célra fenntartott gitár-
tokba, akár a záporeső. Ami amúgy saját
jogán is hullott bele.

Az utolsó a Tompa 17-ben, az eső miatt 
már a belső térben, a Ben Howard-hangú 
Havai Gábor volt. Zenéje kicsit a Simon 
and Garfunkel érzékeny, folkos dalaira 
emlékeztet.

Így végigpörgetve rájövök, nem 
könnyű dönteni. Dánielfyéken és Sár-
közi Edinán komolyan eltöprengek, de 
végül Havait választom. Az ő zenéje áll 
hozzám a legközelebb.

Este 9-kor jön az eredményhirdetés. 

A Microwaves lett az első, Havai Gábor 
a második. A különdíjat a ¡Szia Anya! 
kapta. Örömködések, nyakba borulások. 
A győztesek egybehangzóan stúdiófel-
vételre fogják költeni a nyereményü-
ket.

Bár a hivatalos program véget ért, 
Bezerics mindenkit meghív az aft er-
partyra, amit a Tompa 17-ben tartanak, 
ahol Oiee, vagyis Kocsis Bence DJ rakja 
a talpalávalót.

Bezerics szerint a tavalyihoz képest 
az idei fesztivál gördülékenyebb volt, 
és sokkal színesebb programot hoztak 
össze. Az önkormányzat minden en-
gedélyt azonnal megadott, ők pedig fi -
gyeltek, hogy az időkorlátokat betartsák. 
Pluszszemeteseket tettek ki, a hivatalos 
program végén pedig az utcát is feltaka-
rították. Csak egy feljelentésük volt, de 
bejelentett rendezvényként ez sem oko-
zott gondot.

Meg aztán, teszem hozzá, egy ren-
dezvényen az egy feljelentés olyan, mint 
buliban az egy sör. „Egy sör nem sör.”

Juhász Tamás
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Van most egy markáns felfutása a skan-
dináv filmnek: tavaly a norvég Joachim 
Trier készítette el a nemzetközileg elis-
mert, kultfilmgyanús A világ legrosszabb 
emberét (The Worst Person in the World, 
2021), idén pedig a svéd Ruben Östlund 
immár második alkalommal hozhatta el 
az Arany Pálmát A szomorúság háromszö-
ge (Triangle of Sadness, 2022) című, gyil-
kos erejű szatírájával. A Rosszul vagyok 
magamtól (Sick of Myself, 2022; magyar 
mozipremier: november 17.) a nor-
vég Kristoffer Borgli második nagyjá-
tékfilmje, amely ugyancsak Cannes-ban 
debütált, ugyanakkor némileg elsik-
kadt Östlund mozija mellett. Ez teljes 
mértékben érthető, hiszen A szomorú-
ság háromszöge bátrabb ecsetvonásokkal 
dolgozik, jóval könnyebben fogyaszt-
ható, és kétségtelenül viccesebb, míg 
Borgli műve kényelmetlen, feszengés-
re késztet, és inkább tragikus, mint ko-
mikus. Nem akar közönségbarát lenni, 
inkább a provokációra szavaz: a nárciz-
mus, a pszichopatológia határvidékére 
kalauzol, a személyes tébolyon keresz-
tül pedig korunk világtébolyának jel-
legzetességeire is tehetséggel mutat rá. 
A Rosszul vagyok magamtól egy középosz-
tálybeli fiatal norvég pár, Signe és Tho-
mas története, akik az átlagosnál jobban 
szeretnek a figyelem középpontjában 

lenni, és állandóan rivalizálnak egy-
mással. Amikor a kleptomániás Thomas 
művészkarrierje felível, a kávézóban 
dolgozó, sikerre féltékeny barátnője 
nem hagyja annyiban, és megpróbál 
vele lépést tartani: előbb allergiás roha-
mot szimulál, majd pedig aktívan azon 
dolgozik, hogy megbetegítse magát, 
az áldozat szerepében ugyanis fürdőz-

het a figyelemben és gondoskodásban.  
Borgli nyugtalanítóan nihilista mun-
kája párkapcsolati drámaként indul két 
céltalanul lézengő emberrel, ám A világ 
legrosszabb emberétől eltérően itt nin-
csenek nézői azonosulásra alkalmas, 
szimpatikus figurák. A rendező Signe 
szeretetkoldus karakterére fókuszál, aki 
a tudatos önpusztítás útján kíván meg-
dicsőülni. Nincs pszichológiai mélyfú-
rás, a cél nem a külső megerősítésektől 
függő lány traumáinak feltárása, ha-
nem a valóság és a képzeletvilág ösz-
szemosása, illetve a tébolyt elmélyítő 
(sőt, azt díjazó) társadalmi közeg fel-
skiccelése. Az önmagára fixált, kéjes ön-
sajnálatban tetszelgő Signe vágyainak 
víziói váltakoznak a kevésbé roman-
tikus, cronenbergiánus testhorrorba 
forduló valóság képeivel, miközben 
bejelentkezik a divatügynökség, amely 
modellt faragna az ehhez örömmel 
asszisztáló, kívül-belül beteg nőből. 
„Életemet és véremet tizenöt perc hír-
névért!” – akár ilyen mottóval is futhat-
na a mozi, amely görbe tükröt mutat an-
nak a világnak, amelyben az élet örökös 
mutatvány, afféle karneváli álarcosbál 
az emberek figyelméért cserébe (vö. 
Instagram, TikTok), a fegyverként hasz-
nált áldozati szerep pedig megvalósult 
vágyálom. Sötét látkép ez, kár, hogy 
túlságosan közel áll a valósághoz. Borgli 
karcos szatírája tragikomikus karakter-
tanulmányként és a mentális zavaro-
kat generáló, kurrens figyelemgazdaság 
kritikájaként is megállja a helyét. A Sig-
nét megformáló Kristine Kujath Thorp 
(Ninjababy, 2021) több mint ígéret, nagy-

szerűen házasítja össze a patologikus 
hazudozót és a sóvárgó, súlyosan sérült 
gyermeket, aki képes lenne feláldozni 
az életét egy érdeklődő, őszinte pillan-
tásért. A Rosszul vagyok magamtól nem 
könnyű falat, nem kellemes, habkönnyű 
filmélmény, de hogy pontos látleletet 
ad korunk néhány szembeszökő visszás-
ságáról, az bizonyos.

görbe tükröt mutat 
annak a világnak, 
amelyben az élet 

örökös mutatvány, 
afféle karneváli 

álarcosbál

FILM: ROSSZUL VAGYOK MAGAMTÓL

VAN BAJ

Éjfekete humorú norvég látlelet a TikTok 
fémjelezte figyelemgazdaság koráról. 

Teszár Dávid 
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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!

PATIPATI

HA

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

Az ügyeletes, aki az álmos csütörtök dél-
előttön nem készült akut krízisinterven-
ciós hanghordozással, hagyta elszaba-
dulni a terrorveszélyt. Ám a férfi t telefo-
nadatai segítségével csakhamar elfogták: 
hatósági szlenggel élve „a Jászberényi 
úton ütötték el az elkövetőt”, akit, mivel 
a saját nevére vett SIM-kártyát használt, 
cellainformáció nélküli, egyszerű hívás-
lista-lekéréssel be lehetett azonosítani. 

A vele szemben megindult büntető-
eljárás alapja közveszéllyel fenyegetés
volt (Btk. 338. §); elfogása után a terhelt 
teljes közönnyel vette tudomásul, mi-
vel is gyanúsítják. Sem a hívását fogadó 
szociális munkás, sem a vallomását rög-
zítő rendőrtiszt nem tudta kihüvelyez-

ni, pontosan milyen problémája volt a 
ferencvárosi szociális ellátószervekkel. 
A közveszéllyel fenyegetés tényállása 
alapján elmarasztalt elkövetőket a sta-
tisztikák tanúsága szerint gyakorta köz-
vetlen, konkrét sérelem elszenvedése 
indítja a fenyegető fellépésre. Ám ennek 
célja többnyire az elkövető közvetlen 
környezetének szóló fi gyelemfelhívás, 
nem tényleges támadás. A Feszgyibe te-
lefonáló férfi  motivációjának tisztázá-
sára, értelmezhetetlen érvelésének fel-
fejtésére a hatóság igazságügyi elmeor-
vos-szakértőt rendelt ki.

Ugyanez a hatóság meglepődött az 
elkövető bátorságán, amikor az – mivel 
rendőrargóval szólva „nem szoktak ilye-

nért lecsukódni” – szabadlábon védekez-
ve a kerületi KCSV (készenléti csoportve-
zető; egykor: ügyeletes tiszt) pultja előtt 
panaszkodott, amiért nem adják ki neki 
a mobiltelefont. 

A kerületi rendőrök sértetti és elkö-
vetői oldalon egyaránt a fojtott agresszió, 
frusztráció lecsapódását tapasztalják, az 
elkövetőkkel szembeni kényszerintézke-
dés, a gyanúsítottak felháborodása min-
dennapos. Az utcán dolgozó rutinos zsa-
rukat jobban nyomasztja például, hogy a 
kapukódos szárnyas ajtókon is bejárnak 
a tolvajok, így vagonszám emelik el a 
bicikliket, vagy az a leleményesebb cse-
lekmény, amelynek elkövetői az utcán 
parkoló autók alvázából vágják ki a kata-
lizátorokat.

TELEFONON FENYEGETTÉK A FESZGYIT

KÉZIGRÁNÁT 
A VONALBAN

Október 27-én délelőtt 10 óra körül középkorú, alkoholosan 
befolyásolt férfi  telefonált a Feszgyi (Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága) központi számára, 

s a vonal túloldalán unottan válaszoló szociális munkást 
egy, majd két kézigránát felrobbantásával fenyegette. 

Bezsenyi Tamás

Fo
tó

: 9
 m

ag
az

in



FRADIKA26

2022. NOVEMBER

1949 júliusában még bajnoki címet ün-
nepelhetett az FTC, amely 11 pontos 
előnnyel, 140 gólt szerezve zárta az éva-
dot; ekkor vált széles körben ismertté 
Sallai Mihály új nótája, a ma is kedvelt 
Fradi-induló. 1950 februárjától már a 
kötelezően előírt néven, ÉDOSZ-ként 
szerepelt a gárda, majd nyáron szétszed-
ték az ezüstérmes együttest. 1951 elején 
Bp. Kinizsire változott az elnevezés, ak-
kortól piros-fehérben kellett játszaniuk, 
és a szurkolóknak megtiltották a „Hajrá, 
Fradi!” biztatást.

1956 szeptemberében már zajlottak 
a tárgyalások arról, hogy a klub Ferenc-
városi Kinizsi néven folytatná, és visz-
szakapná régi címerét. Október 21-én az 
Üllői úton játszották a Bp. Kinizsi–Cse-
pel-mérkőzést (1:1), és nyolc nappal a 
forradalom kitörése után a stadionban 
megtartotta közgyűlését az egyesület, 
amelyen délután 2 órakor a klub For-

radalmi Bizottságával és az összegyűlt 
szurkolókkal együtt kimondták az FTC 
újjáalakulását. November 1-jén a lelá-
tók tetején újra a zöld-fehér, Fradi-cí-
meres zászlót fújta a szél. Másnap már 
azt tervezték, hogy amint lehet, ismét 
futballmeccset játszanak, és a bevételt a 
forradalom károsultjainak megsegítésé-
re fordítják.

A történelem (és a szovjet hadsereg) 
elsodorta a szép terveket, de név, a szín 
és a címer maradt. Az újjászületett Fe-
rencváros december 9-én lépett pályára 
először, a Diósgyőrben rendezett ba-
rátságos mérkőzést több mint tízezren 
látták. Hosszú évek után ők futballoz-
tak először újra zöld-fehér szerelésben: 
Gulyás – Mátrai, Kispéter (Dalnoki), 
Ombódi – Szabó L., Dékány – Kertész 
T.,  Orosz, Láng, Borsos, Fenyvesi, a 
kispadon pedig Sós Károly ült. A meccs 
első gólját a 20. percben Orosz Pál fej-

jel szerezte, majd a szünet után Kertész 
és Láng is betalált, a hazaiak a hajrában 
szépítettek. Egy héttel később – enge-
déllyel – Újvidékre látogatott a csapat, 
ahol a város főterén sokan várták a 
zöld-fehéreket, majd másnap a Vojvo-
dina otthonában játszotta első hivatalos 
meccsét az új Fradi. A három kölcsönjá-
tékost (Buzánszky, Varga, Ilku) is szere-
peltető FTC Fenyvesi, Kertész és Orosz 
góljával 3:1-re győzött.

1957 januárjában a Sóst váltó Csanádi 
Árpád volt a csapat edzője a Ferencvá-
ros néven lejátszott első tétmérkőzésen; 
a Szombathelyi Haladás elleni Magyar 
Népköztársasági Kupa negyeddöntőjé-
ben, az Üllői úton 3:0-ra nyert az FTC, 
Vilezsál (2) és Borsos örvendeztette meg 
góllal a több mint 15 ezer szurkolót. Az 
új korszak első zöld-fehér NB I-es mecs-
csét március 17-én a Fradi hazai pályán a 
Szegedi EAC-cal vívta – amelyet a kupa-
elődöntőben február közepén ugyanitt 
5:0-ra ütött ki –, és húszezren tapsoltak 
a 3:0-s győzelemnek; a sporttörténelmi 
első bajnoki gólt Kertész Tamás fejelte. 
Vidéken Esztergomban játszott először 
a bajnokságban a Ferencváros, a doro-
gi pálya felújítása miatt itt került sor 
a DAC elleni meccsre, és tizenkétezer 
néző látta, amint a zöld-fehérek Láng 
fejesével megszerzik a két pontot.

Az egyidényes sorozatot negyedik-
ként zárta a csapat, 1958 tavaszán pedig 
megnyerte a már 1955(!) óta zajló aktu-
ális MNK-t. A következő években egy-
egy bronz- és ezüst-, majd 1961–62-
ben újabb bronzéremmel gyarapodott 
a klub gyűjteménye, és lényegében ez 
utóbbi volt a nyitánya egy újabb kor-
szaknak, amely négy bajnoki címet és 
egy VVK- (Vásárvárosok Kupája) győzel-
met hozott; utóbbi a mai napig az utol-
só magyar nemzetközi siker az európai 
kupákban.

De ez már egy másik történet.
Margay Sándor

AZ FTC AZ ÖTVENES ÉVEKBEN

FRADI VOLT, FRADI LESZ, 
MÍG A FÖLDÖN EMBER LESZ!

Nem tévedünk, ha azt mondjuk: a magyar sportklubok közül a Ferencváros szenvedte  
meg a legjobban az ötvenes éveket. A rezsim elvette a nevét, a címerét,  

a színeit, legjobbjait más egyesületekbe irányították. Az 1956. októberi események 
után sok minden megváltozott, képletesen és szó szerint is feltámadt a Fradi. 

Budapest, 1956. április 15. A Magyar Televízió Vállalat munkatársai felvételt 
készítenek a Budapesti Kinizsi (ma: Ferencvárosi Torna Club) pályáján zajló 
labdarúgó-mérkőzésről
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Akik a művészi finomságokra fogékonyak, 
azoknak megpróbáljuk rekonstruálni a 
zászlóégetés körül történteket.  A szerb 
szurkolók az Európa-liga előtti hétvégén 
megrendezett, Debrecen elleni bajnoki 
mérkőzésen inkognitóban megjelentek 
a B-középben, kifigyelték a csoportok 
mozgását, majd követték és megszerez-
ték a kiválasztott csoport zászlót az utcán: 
egyszerűen elvették a két embertől, akik 
hazaszállították volna. A B-közép titok-
ban tartotta az ügyet, egy későbbi Face-
book-bejegyzésük szerint  pedig felaján-
lották az ilyenkor szokásos visszavételi 
szándékot – ami mindközönségesen egy 
erdőszéli verekedést jelent megbeszélt 
szabályokkal. Más információk szerint az 
is megoldás lett volna, ha a beléptetésnél 
a Fradi biztonsági szolgálata megkeresi és 
visszaveszi az elvesztett molinót. Egyik 
terv sem vált be, és a botrányosan hosz-
szúra és alaposra nyúlt vendégbelépte-
tés ellenére a belgrádiak rutinja győzött: 
megjelent és ki is gyulladt a vendégszek-
torban az elrabolt zászló. Amire a válasz a 
pályára behajított görögtűz volt. Hát ilyen 
fordulatos tud lenni a szurkolói élet, ha 
jobban megismerjük.

Háttérbeszélgetéseken a ferencvárosi 
ultramozgalom néhány már nem aktív, 
de a viszonyokat ismerő tagja úgy fogal-
mazott: az, hogy ez így előfordulhatott, 
csak tünete annak, hogy a B-közép elit-
je élvezi a klubvezetéssel fenntartott jó 
viszony előnyeit. Ám ezeket az előnyö-
ket mások is élveznék, és ez a feszültség 
megbontotta a lelátó amúgy sem mindig 
felhőtlen összhangját, és hogy, hogy nem 
– micsoda véletlenek vannak! –, a belső 
harcokban a hírek szerint többször táma-
dott csoport zászlaja került a szerbekhez. 
Néhányan annak a radikális véleményük-
nek is hangot adtak, hogy olyan, mint ult-
racsoport, már hét éve nem is tevékeny-
kedik az Üllői úton: mert annak a legfőbb 
jellemzője az autonómia lenne, és mivel 
anyagilag nincs elköteleződve, a klasszi-

kus lelátói értékek mentén, nem a klubér-
dekek szerint működne, ezzel pedig amo-
lyan élő lelkiismerete az egyesületnek. 

Tekintsünk el az „ultra” kifejezés elter-
jedt pejoratív értelmezésétől, és szögez-
zük le: az összes labdarúgóklub (és más, 
nagyobb tömegeket vonzó csapatsportá-
gak) szerves részei a szervezett szurkolói 
csoportok, amelyek a játék élvezetéhez 
a lelátó hangulatával nagyban járulnak 
hozzá. Léteznek olyan nagy egyesületek-
nél is, amelyekben a klubvezetés inkább 
a mezeladásokból és egyéb ajándék-
tárgy-forgalmazásból élő üzleti vállalko-

zásként képzeli el a sportot. Élő példa erre 
a Barcelona a kitiltott radikális szurkoló-
ival. Beszélgetőtársaink szerint a Ferenc-
városra furcsa hibrid rendszer jellemző, 

amelyben a klubvezetés által is megha-
tározott keretek között létező szervezett 
szurkolói csoportok látványa mintegy di-
zájnelemként járul hozzá a Fradi-brand-
hez. E látványos Fradi-brandnek persze 
ára van: nem olcsók az egész stadionos 
koreográfiák, nem olcsó a nyugalom 
a lelátón, és ahol sok a pénz, ott min-
dig megjelenik az újraelosztás igénye.  
A belső feszültségek odáig fajultak a hí-
rek szerint, hogy az elmúlt időszakban a 
wrocławi lengyel szurkolókkal kialakult 
és elmélyült barátság is megingott, és fel 
is bomlott.

 Ha a bajnokság nem izgalmas is, az 
első osztályban játszó csapatok jó része 
érdektelen és unalmas is, legalább a lelá-
tó mutat valami életjelet, ami a Fradinak 
egész történelme során a fő vonzerejét 

adta és adja, elnöktől, a sikervonatra hir-
telen felkapaszkodó celebektől és közhe-
lyes, rossz sajtótól függetlenül.

„Bakócz Tamás”

a Ferencvárosra 
furcsa hibrid 

rendszer jellemző

FRADI-LELÁTÓ

A LÁNGOLÓ ZÁSZLÓ HÁZA

Sorjáznak a hírek a Ferencváros háza tájáról: az AS Monaco elleni döntetlen; csoportelsőség  
az Európa-ligában; kiesés a Magyar Kupából a harmadosztályú Iváncsa ellen; újraválasztották 

a klubelnököt, Kubatov Gábort. Az október 13-i budapesti Európa-liga-meccsen  
pedig a belgrádi Crvena zvezda szurkolótábora, a nemzetközileg is elismert 
és/vagy hírhedt „Delije” (igen, „daliák”) a lelátói szokásoknak megfelelően 

a vendégszektorban elégette egy fradista szurkolói csoport zászlaját.

Zászlóégető szerb szurkolók a labdarúgó Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában 
játszott Ferencváros–Crvena zvezda-mérkőzésen a Groupama Arénában, 2022. október 13-án
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Különös egyéniségű sakkozóra emlé-
kezem, aki itt, a 9. kerületben tette meg 
pályafutása első lépéseit. 

Perényi Béla 1953-ban született, és 
mint később kiderül, sajnos szó szerint 
élt-halt a sakkért. A Ferencvárosi TC 
sakk csapatának és a kerületnek 1973-ban 
szerzett országos ifjúsági bajnoki címe 
az első ilyen jellegű dicsőségünk volt. 
Már akkor is mindenkinek feltűnt sze-
rény viselkedése és megalkuvást nem 
tűrő játéka. 

Nem szerette a döntetleneket, min-
den állást a végsőkig játszott. Ha egy sak-
kozó döntetlen ajánlatot kap, kétfélekép-
pen viselkedhet: a többség azt mondja, 
megnézem az állást, a kisebb részük pe-
dig rögtön elfogadja az ajánlatot. Perényi 
soha nem tett így. Ő azonnal azt mondta: 
szeretnék még játszani. És ezzel a stílus-
sal is nemzetközi mester lett. Ráadásul 
volt olyan versenye, ahol a nagymesteri 
normához már csak egy döntetlen kel-
lett, ám ő akkor is következetesen a játé-

kot részesítette előnyben. De nem csak a 
magatartásával került a nemzetközi sak-
kozás halhatatlanjai közé.

Számos megnyitási újítás fűződik a 
nevéhez, egyike a kevés magyar sakko-
zónak, aki kitörölhetetlenül beírta ma-
gát a nemzetközi sakkszakirodalomba.

Harmincnégy évvel ezelőtt, 1988. 
november 13-án, nagyon fiatalon autó-
balesetben vesztette életét. Sakkbará-
tait kérte meg, hogy autóval utazzanak 
Görögországba, mert menyasszonyá-
nak, a szintén sakkozó Mádl Ildikónak 
szeretett volna szurkolni és segíteni 
Szalonikiben a sakkolimpián. Sajnos ezt 
már nem tehette meg: autójukkal a ma-
gyar határig sem értek el. Mádl Ildikó a 
csapattársai segítségével nagyon erősen 
viselte a tragédia okozta mérhetetlen 
fájdalmát. Az olimpia hajrájában pe-
dig a Perényi-változat megjátszásával 
biztosította be a magyar női válogatott 
olimpiai bajnoki címét.

Perényi Béla teljesítményét és mun-
kásságát az utókor posztumusz nemzet-
közi nagymesteri címmel ismerte el.

PERÉNYI BÉLA EMLÉKÉRE

Sakkfeladvány

Száraz Sándor

Világos: király e4, vezér g4, bástya c8, huszár d5
Sötét: király d6, gyalog g5
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
Októberi feladványunk megoldása: 1. Ke7 Előző számunk megfejtése: KURTÁG GYÖRGY

mindenkinek feltűnt 
szerény viselkedése 

és megalkuvást 
nem tűrő játéka
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Nyilván mindenkinek fűződik a gyerek-
korához valami makettélmény, magán-
peepshow, az övénél kisebb világ, ami 
megragadta a fantáziáját, vagy leg-
alábbis misztikus, bizsergető érzés volt 
arra gondolni, hogy élhetne ott. Ilyen, 
illetve ezekhez hasonló találmány volt a 
dioráma is, a 20. század eleje óta a ter-
mészettudományi múzeumok kedvelt, 
ám ma már gyakran kritikusan szemlélt 
prezentációs eszköze. A dioráma a mű-
vészet és szórakoztatóipar határmezs-
gyéjén született, a fotográfi a úttörőjeként 
ismert francia festő, Louis Daguerre mu-
tatta be először, és eredete sokkal inkább 
kötődik a vizuális művészetekhez, mint 
a természettudományokhoz.

A Ludwig Múzeum 2023. január 15-
ig látható Kisebb világok. Dioráma a kor-
társ képzőművészetben  című kiállításán 
meg jelenő művek mindent elmesélnek, 
amit a diorámáról tudni kell, illetve álta-
la képzelni lehet a világról. A Duna-parti 
óriásgalériában találhatók tudományos 
igényű, terepasztalra emlékeztető repre-
zentációk (Albert Ádám, Tranker Kata), 
eklektikus gyűjtemények (BP Szabó 
György, Babos Zsili), babaházakat idé-
ző munkák (Eva Gonggrijp, Szabó Esz-
ter). De miniatűr világok (Curtis Twalst 
Santiago) és monumentális installációk 
(Tracey Snelling), groteszk álomvilá-
gok is (Karácsonyi László, Szöllősi Géza, 
Horror Pista, Janie Geiser), amelyekben 

elveszhetünk, illetve feloldódhatunk a 
tél beállta előtt. (A Ludwig Múzeum má-
sik, „Nem vagyok robot.” A szingularitás 
határain című kiállításáról lásd a 19. oldalt.)

A diorámához hasonlatosan ben-
sőséges élmény tud lenni a fi lmklub. 
A kerületben történetesen ingyenesen 
működik egy a Ferencvárosi Helytörté-
neti Gyűjteményben (Ráday u. 18., be-
járat az Erkel utca 15. felől). A fi lmklub 
a ferencvárosi önkormányzat ingyenes 
programja A teljesség felé idősügyi kon-
cepció keretében. Könnyed hazai és 
külföldi filmeket vetítenek itt a 60-as 
és 70-es évekből. Legközelebb a Jó estét, 
Mrs. Campbell! című amerikai vígjáték 
látható november 17-én, csütörtökön 15 
órától és másnap is, ugyanebben az idő-
pontban. Melvin Frank fi lmjéből kiderül 
a mai fi ataloknak, hogy nincs új a nap 
alatt. Egy olaszországi veterántalálko-
zón három, egykor Itáliában harcoló 
amerikai katona rájön: a háborús élmé-
nyeken kívül egy olasz lány is összeköti 
őket, akinek immár felnőtt a gyermeke, 
s bármelyikük lehet az apja.

Ugyanitt a kiállítótérben látható 
A világ mint kollázs és további extrapolá-
ciók című kiállítás december 15-ig. Di-
ane Sophrin rajzainak tárlata ugyanúgy 
a misztikus gyermeki élményekhez, 
a kíváncsisághoz és a terápiához kap-
csolódik, mint az ajánló elején tárgyalt 
dioráma témájú csoportos kiállítás. 
A Vermont és Budapest között élő, iga-
zán multikulturális, ám magyarul már 
egész jól beszélő művésznő aktívan 
részt vesz a budapesti és, mint látható, 
a kerületi művészeti életben is. Most 
kiállított művei áttetszőek, háttér nél-
küliek, több nézetűek, többoldalúak, 
forgathatók. Mindenkinek a saját, ki-
sebb világnézete szerint.

KERÜLETI KULTAJÁNLÓ

VISSZA A FALVÉDŐRE

Bizarr látványosságok, tudományos szemléltető eszközök, 
régi, pergő képek, gyermekjátékokra emlékeztető 

műtárgyak. Nagyobb és kisebb galériákban, a kerületben. 

Artner Sisso
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Középen Diane Sophrin Kertész Endre 
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Rózsa Magdolna arra törekszik, hogy ne 
csak állami szociális intézményekkel, ha-
nem civil szervezetekkel is együttműköd-
ve segítse a rászoruló családokat. A jelent-
kező szülőktől kéri, hogy pár mondatban 
írjanak magukról, a gyerekekről (utónév, 
életkor) és arról, hogy milyen szépség-
ápolási cikkeknek örülnének. Fontos a 
telefonszám is, amin elérhetők.

November 10-e után már nem fogad 
újabb kérelmeket, hogy legyen ideje fel-
venni a kapcsolatot az addigi jelentke-
zőkkel, elkészíteni az online táblázatot, 
amelyen meghirdeti a kívánságokat, és 
„karácsonyi angyalokat” (adományozó-
kat) keresni, akik teljesítik a kívánságo-
kat, körülbelül tízezer forintig. Magdolna 
szeretné, ha a jelentkező szülők gyerme-
kei olyan ajándékot kapnának, aminek 
tényleg örülnek.

A legtöbben élelmiszert, meleg ru-
hát, cipőt kérnek a gyereknek, de van, 
aki tabletet szeretne. Ilyenkor Magdolna 
arra kéri a szülőket, hogy gondolkozza-
nak máson, játékon, esetleg sporteszkö-
zön. A szülők szépségápolási cikkeket 
kapnak, például arckrémet vagy sminket, 
olyasmit, amit maguknak biztos nem 
vennének meg – fontos, hogy megírják, 
minek örülnének. 

Aki tudja, terjessze a Konnektor 
Ház-beli karácsonyi ajándékosztás hírét, 
mert sohasem tudni, melyik családnak 
nem fér bele, hogy megajándékozza 
szeretteit, hiszen örülnek, ha kifizetik a 
számláikat vagy tudnak ennivalót venni. 

Magdolna amúgy, ahogy ideje enge-
di, ingyenes hajvágást vállal különböző 
szociális intézményeknél, ahová kijár 
(családok átmeneti otthona, hajléktalan-
szálló, nappali melegedő). Vásárolt pár 
alapeszközt, amit a táskájában hordhat, 
hogy ne kelljen elhoznia a Konnektor-
ból a fodrászfelszerelését. Tudja, hogy 
az általa nyújtott ingyenes professzio-
nális szépségápolás, hajvágás, manikűr 
nemcsak fizikailag és külsőleg, hanem 

mentálisan is hozzájárul az emberek tes-
ti-lelki jóllétéhez; akár a munkába való 
visszatérésben is segíthet, vagy azoknak, 
akik, bár dolgoznak, nehéz anyagi körül-
mények között élnek.

A Tavaszi Zsongás pályázati kam-
pány ideje alatt – amelynek résztvevői 
egy-egy általuk választott jó ügy javára 
kértek adományokat saját ismeretségi 
körükben – otthoni szépségápolási és hi-
giéniai cikkekre gyűjtött. Ebből százezer 
forint értékben húsz darab ötezer fo-
rintos DM-kártyát vásárolt, amiből tízet 
más helyen, tízet pedig a Konnektor Ház 
Szépségápolási Kuckójában fog ügyfe-
leknek adományozni, így ők dönthetik 
el, mit vegyenek maguknak – de ad majd 
szépségápolási tanácsot is, hogy a bőrük-
re, hajukra, kezükre mit javasol.

hozzájárul az emberek 
testi-lelki jóllétéhez; 

akár a munkába 
való visszatérésben 

is segíthet

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS A KONNEKTOR HÁZBAN

Elsősorban budapesti családok jelentkezését várják, de akik vállalják, hogy az aján-
dékozási eseményre eljönnek, vidékről is jelentkezhetnek. (2022. december 22., 13 
óra, Konnektor Ház, 1097 Bp., Vágóhíd u. 31–33.) Jelentkezni 2022. november 10-ig 
az alábbi e-mail-címen lehet: testeslelekszepito@gmail.com

KOZMETIKA ÉS JÓTÉKONYSÁG A KONNEKTORBAN

SZÉPSÉG KÍVÜL-BELÜL

Idén lesz hatodik éve, hogy személyre szabott karácsonyi ajándékozást szervez Rózsa 
Magdolna kozmetikus, fodrász, szociális munkás. Olyan családok jelentkezését várja, 

amelyekben a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy karácsonyra megvegyék 
a gyermekeik kívánta ajándékokat. A Test- és Lélekszépítő Alapítvány vezetőjeként 
a Konnektor Házban emellett egész évben jótékony szépségápolással foglalkozik.
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Lesz népszavazás a Ferencvárosban 
a kínai Fudan Egyetemről, ha nem tá-
madja meg senki a döntést. Két kérdés-
ből egyet ugyanis átengedett a helyi 
választási bizottság az óriásegyetem 
ügyéről. A kérdés: „Egyetért azzal, hogy 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvá-
ros Önkormányzata a 2021. évi LXXXI. 
Tv. (Fudan tv.) 3. §-ában meghatározott 
cél megvalósulásához az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokat se tulaj-
donba, se használatba ne adja át a Ma-
gyar Államnak, illetve a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítványnak?” A másik 
kérdés – amely csak a Diákváros meg-
építését tenné lehetővé ezen a területen 
– elutasítása ellen fellebbez a kezdemé-
nyező polgármester és önkormányzati 
képviselők.

Az 51-es villamos modernebb, ala-
csonypadlós járművekre cserélése ér-
dekében kezdeményezett aláírásgyűjtést 
a ferencvárosi Jobbik. Az akcióhoz csat-
lakoztak a 20. kerületi önkormányzatból 
is, valamint mindkét kerület mozgássé-
rült egyesületei – mondta a 9-nek Szilá-
gyi Zsolt önkormányzati képviselő. Az 
aláírásgyűjtés a Mester utca különböző 
pontjain zajlik, az időpontokról és hely-
színekről a képviselő Facebook-oldalán 
lehet tájékozódni. A kezdeményezés 
sikerességét nehezíti, hogy a kormány 
egyelőre nem utalja a fővárosnak a 20, 
majd 51 modern CAF villamos beszer-
zéséhez szükséges pénzt.

Nem nyilatkozik ócska, fizetett propa-
gandistáknak – közölte Baranyi Krisz-
tina polgármester az ATV élő adásában 

a PestiSrácok munkatársával, akit ven-
dégkérdezőnek hívtak meg a televízi-
óba. Baranyi csak akkor volt hajlandó 
válaszolni a kérdésekre, ha a két ATV-s 
műsorvezető, Krug Emília vagy Kárász 
Róbert megismételte őket. „Csodálom, 
hogy ez a televízió egyáltalán beenged 
ebbe a stúdióba ilyen embereket, akik-
nek az újságíráshoz, a szakmához nulla 

közük van, folyamatosan mindenféle 
gátlás nélkül hazudoznak és csúsztat-
nak” – jelentette ki Baranyi. Krug hang-
súlyozta, az ATV mindenféle oldalról 
hív kérdezőt és politikust is, ám Baranyi 
erre leszögezte: „ez nem oldal, nem saj-
tó, hanem propagandatermék”. „Nézzék, 
szerintem ez egy olyan súlyos helyzet – 
fejtette ki a ferencvárosi polgármester –, 
hogy én azt is szívesen vállalom, ha töb-
bet ebbe a stúdióba nem hívnak meg. 
De el kellett mondanom, mert ezek az 
emberek a folyamatos hazudozással 
emberek életét teszik tönkre.” 

Lomtalanítás lesz november 28-a és 
december 2-a között a Ferencvárosban.  
A pontos időpontokról a Budapesti Köz-
művek Zrt. honlapján lehet tájékozódni:  
https://www.fkf.hu/ix-keruleti-lomtala-
nitas

Novemberben ingyenes fogászati és 
szájüregi daganatszűrés folyik a FESZ-
ben. A fogászat hónapja keretében pén-
tek délutánonként tartják a szűrővizsgá-
lati napokat. Beutaló és időpont nélkül 
vehető igénybe a vizsgálat.

Közösségi kerékpárszerviz nyílt a Tűz-
oltó utca 23. alatt Bike Kitchen Brin-
gapont néven. A Ferencvárosi Önkor-
mányzattal együttműködésben a Ma-
gyar Kerékpáros Sportegyesület a hét 
minden napján reggel 8-tól este 8-ig 
nyújt térítésmentes szervizszolgáltatást.

Ferencváros Bakáts téri hős fája a ne-
gyedik helyen végzett az Év Fája verse-
nyen. A szavazást a Cseke-tó fölé kinyú-
ló platán nyerte, a Hős Fa címet a Len-
gyeli-legelő fái, míg az Országos Erdé-
szeti Egyesület különdíját az Aggastyán, 
a Micsky hársak egyike kapta. 

Felfüggesztették Csárdi Antal (LMP) 
mentelmi jogát. A Ferencvároshoz is 
tartozó budapesti 1. sz. választókerület 
országgyűlési képviselője ellen feljelen-
tést tett korábbi főbérlője. Csárdi maga 
kérte mentelmi jogának felfüggesztését, 
hogy bizonyíthassa igazát a bíróságon.
 
Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsá-
gi Filmfesztivál lesz a Corvin moziban 
november 19-én és 20-án. A filmfeszti-
válon a világ legkiemelkedőbb, fiatalok-
nak szóló rövidfilmjeit és mozifilmjeit 
mutatják be premier előtt. Emellett szá-
mos interaktív filmes előadáson is részt 
vehet a közönség. https://www.kidfilm-
festival.hu/teen/

APRÓHIRDETÉS

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

Redőnyszerviz! Gurtnicsere, javítások. 
Bibarcz György, 06-30-222-4428

„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–ÉR-
ME üzletben új arany és ezüst ékszerek 
kedvező áron! Nemesfém ékszerek javí-
tása, tisztítása gyorsan és szakszerűen, 
korrekt áron! Régi pénzek adásvétele! 
Cím: 1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: h–p: 
10–18, szombat: 10–13 óra. Telefon: 36-

1-794-5767. www.facebook.com/arany-
laz.otvosekszererme; Weboldal: www.
radayekszer.hu

Vásárolja meg karácsonyi arany és ezüst 
ékszer, valamint numizmatikai ajándé-
kait kedvező áron az „ARANYLÁZ” ÖT-
VÖS–ÉKSZER–ÉRME üzletben! Cím: 
1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: h–p: 10–
18, szombat: 10–13 óra. Telefon: 36-1-
794-5767. www.facebook.com/aranylaz.
otvosekszererme, www.radayekszer.hu

Molnár Éva vásárol legmagasabb áron 

bútorokat, festményeket, órákat, ké-
peslapokat, régi pénzt, kitüntetéseket, 
könyveket, dísztárgyakat, porcelánokat, 
szőnyeget, bakelitlemezeket, bundát, 
írógépet, varrógépet, kristályokat, bi-
zsukat, ezüst-arany ékszereket, tört ara-
nyat-ezüstöt. Tel.: 06-20-294-9205

Tetőszerviz! Zomborcsevics Gergő, 06-
30-222-4428

Mester utcában, heti 2 órára rendszere-
sen takarítónőt keresek. Tel.: 06-1-216-
0893
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