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(Bucsa) A kilencedik kerületi ön-
kormányzat egyik számomra legszim-
patikusabb lépése a Kijev melletti tö-
megmészárlás helyszínével létesített 
testvérvárosi kapcsolat volt. Az ukrajnai 
háborúban elfoglalt magyar kormány-
zati – és a népesség jelentős részéről ta-
núsított – álláspontnál elszomorítóbbat 
nem is tudok elképzelni, de erről már 
esett itt szó. Beszéljünk az optimizmus-
ra okot adó dolgokról. A segélyszállít-
mányokról (lásd: 4–5. oldal), a kárpát-
aljai 28-as dandár magyar katonáiról, 
akik  „1956 Budapest” és „Szeles Erika” 
feliratokat pingáltak tüzérségi rakétá-
ikra. Vagy az ungvári egyetemi oktató 
Fegyir Sándorról (Федір Шандор, „a 
lövészárok professzora”), akivel ösz-
szeismerkedtem a közösségi médiában.  
Ő az, aki önkéntesként a frontról tart 
előadást és szemináriumokat hallgatói-
nak. Kértem, a háború első évfordulójára 
üzenjen a ferencvárosiaknak. „Február 24. 

– 365 napos lesz a háború az európai civilizá-
ció és a barbárok között. Ezalatt új barátokra 
leltünk Európában és a világban, új katonai 
tapasztalatokat szereztünk, és megértettük, 
hogy az egész világgal együtt legyőzzük a 
betolakodókat. Személyesen találtam új ba-
rátokat Magyarországról, akik fantasztikus 
segítséget nyújtottak az ukrán hadseregnek, 
ahol magyarok is harcolnak, akik megőrizték 
a nemzetünket 1849-ben és 1956-ban megy-
gyilkoló ellenség történelmi emlékét. És ami a 
legfontosabb, most egy pillanatig sem kételke-
dem – a győzelem a miénk lesz.”

A SZERK.

HEKTÓR, A ROCKSZTÁR 
ÉS A POSZTFASIZMUS

(2023) Önkormányzati választási év előt-
ti évben vagyunk. 2024-ben két nagyon 
különböző választás (EP-, önkormány-
zati) lesz egyszerre: mit jelent ez? Kalku-
lált káoszt, zavarosba tervezett NER-ha-
lászatot. A rubeljobboldal az időközi 
önkormányzatin nagyot bukott Jászbe-
rényben, pedig a DK még igazolatlanul 
hiányzott is; ám dőreség azt gondolni, 
hogy a NER-t általános választáson le le-
het győzni; ahhoz, ahogy mondani szo-
kás, valami erősebb kell.

(TGM) Külön műfaj lett sajnálatosan 
a Tamás Gáspár Miklós-nekrológ, ami 
magában is mutatja a magányos filozóf 
és publicista közéleti fontosságát. Sza-
badságát. Öntörvényűségét. Sokszor 
eszembe jut a névrövidítést látva, va-
jon Gazsi mit gondolhatott arról, hogy 
nemzetközileg ez az akronim Tomáš  
Garrigue Masarykot jelenti, a Csehszlo-
vák Köztársaság alapítóját. Gondolom, 
titokban nem bánta, hiszen Csehszlo-
vákia a két világháború közötti Európa 
legpolgáridemokratikusabb állama volt. 
Még nem ismertem Gazsit 1982-ben, 
amikor az Ellenpontok c. egyetlen romá-
niai szamizdathoz közeli szereplőknek 
(Szőcs Géza, Bretter Zoltán) a Beszélő c. 
honi szamizdat második száma mellett 
Gazsi anarchista esszéjét (A szem és a 
kéz) csempésztük egyetemi társaimmal, 
úgymond, haza, házhoz. Amikor 83-ban 
az ELTE jogi kara auditóriumában, az 
épp betiltott Mozgó Világ vitáján, olcsó 
szivarjával áthamuzott Tóth Dezső ká-
dárista kultúrkáder feje fölött, az maga 
volt a tiszta zsenialitás; tette keresetlen 
és felszabadító és megvidámító tett volt 
a hallgatóságának. 1988 lehetett, amikor 
összeismerkedtünk, megtudtam tőle: ha 
az ember derbyre megy (Ascot, Epsom) 
akkor ott a Pimm’s az egyetlen, civilizált 
embernek elfogadható ital, hogy a leg-
jobb békacombot a bukaresti Capşában 
lehet enni, hogy a régi Kolozsvárt az a 
kép idézi meg a leginkább, amikor az or-
gonaillatú Donát úton társzekér megy, s 
bent a házban a pohárszéken talpas tor-
tatartón álló gyömbéres süteményről 
ettől porcukor pereg le. Hagyományőr-
ző, polgári, nosztalgikus, ha akarom: 
krúdys. Arszlán vagy uracs a Fellegvár-
ból. Amikor személyesen megismertem, 

brit konzervatív volt. Bejött a Narancsba, 
hogy fotót szeretne a cikkéhez. „Gazsi, 
a publicisztika rovatban nincs kép!” Ért-
sem meg, élet-halál a kérdés, kulcsfon-
tosságú a számára. Jó. „Mutasd!” A szerző 
a kubai-amerikai Andres Serrano (ismert, 
botrányos műve volt a Pissing Christ), a 
kép tartalma: Parlament-folyosón TGM 
deréktól lefelé, tweedzakó, talpig öl-
tönynadrág, csontos kézzel megmarkolt 
ezüst agárfejes sétapálca: „És azt szeret-
ném, a képalá az legyen, hogy Egy tory!” 

Vadul, kultúrharcosan támadta a 
Narancs kulturális-társadalmi világ-
szemléletét, a Narancs természetesen 
lehozta – kilencvenes évek volt, szabad-
ságot hullámzott a szép Balaton –, ám 
a következő szerkesztőségi ülésen azért 
számonkérő hangulat alakult. „Gazsi, 
bazmeg, azt tudjuk, hogy mindenki 
belehugyozik a medencébe, de te, baz-
meg, a trambulinról hugyoztál bele” – 
közölte reszelős hangon a szerzővel az 
életmód rovat vezetője, s a filozóf kény-
szeredetten rendezgette kézzel kötött 
csokornyakkendőjét. Aztán eltelt pár év, 
és megint Pán Péternek maszkírozva 
jött (matrózcsík, hózentráger), Trockij-
ról és Boris Souvarine-ről beszélgettünk 
a szerkesztőségben, úgy tűnt, helyreállt 
a világrend. Amikor Eörsi Pistáról érte-
keztem kismonografikus formában, ak-
kor Eörsi TGM-mel folytatott publicisz-
tikai vitáit Akhilleusz és Hektór mitikus 
csatározásaihoz mértem. Ez a Hektór 
rocksztár volt – utóbbit polgármeste-
rünk, Baranyi Kriszta mondotta sírbe-
szédében a Farkasréten –, mindig nagy 
fontosságú, olykor oktondi reálpolitiká-
jú publicisztikája hatalmas műveltség-
anyagot görgetett, megkerülhetetlen 
olvasmány volt/van/lesz. Amikor mai 
világunkat definiálni kell, kínban van a 
definiáló. „Választási autokrácia”, „hibrid 
rezsim”, „21. századi diktatúra”, „illibe-
rális zsarnokság”, „digitális uzurpátor 
birodalma” – mind mond valamit, de 
mind kimódoltnak tűnik. TGM átvágta 
a gordiuszi csomót: korunk a „poszt-
fasizmus” kora. És ezt az utófasizmust, 
csak némileg meglepő módon, a poszt-
kommunista Moszkva, a Vörös tér és a 
Kreml támogatja, a bolsevikiek „szegény 
náci gyermekei”. 

https://www.facebook.com/tourism.uz.ua?__cft__%5B0%5D=AZW4G8PIlKd-bzxiokmJ8Opcq0BPQx2r8Afvb4OHXzsiYt7mBJs_UolZrneemnCuH3bzZcn_WYv4pmH3pyXF6S5MUscaviKKOToYE3VurPRVNOL0wTzRBrGdoeUMJ2QCnfpuJU_hQAtwPf06ZIYuLcR49fd1UDwIbyQxQcx9xVe5mmQ5xkiJpqIThSPyCHBQxY0&__tn__=-%5DC%2CP-R


SZLAVA UKRAINE 4

2023. FEBRUÁR

„Meggyőztem az oroszokat, hogy nem 
a polgármester vagyok, csak a hivatal 
ügyintézője”, mondta Anatolij Fedoruk. 
Bucsa polgármestere szerint a megszál-
lók listával járták az ukrán főváros, Ki-
jev közelében fekvő település utcáit, és a 
befolyásos helyieket keresték. A listához 
nem kellettek kollaboránsok, „a vezető 
tisztségviselők nevei nyilvánosak voltak”.

A településen tavaly február 27-én 
jelentek meg az orosz fegyveresek, és 
március végéig maradtak. Az ukrán had-
sereg alakulatai április elsején érkeztek 
meg Bucsába. A városban 458 holttestet 

találtak, 419 áldozat halálát lőfegyver 
okozta. Többségüket megkínozták. A 
bucsai mészárlás volt az egyik első jel-
zése annak, hogy az orosz megszállók 
háborús és emberiesség elleni bűncse-
lekményeket követnek el.

A polgármester szerint a felszaba-
dulás óta két kollaboráns ügyében nyo-
moztak, egyiküket első fokon már elítél-
ték. „Megmutatta az orosz katonáknak, 
kit hol találnak.” Az elítélt nem bucsai 
volt, a környező települések egyikén élt, 
mondta Fedoruk. A másik ügyet még 
nem tárgyalták.

A bucsai polgármestert Baranyi Krisz-
tina, Ferencváros polgármestere hívta 
meg decemberben, és a települések test-
vérvárosi megállapodást kötöttek (lásd 
Történelmi idők című keretes írásunkat). 
Fedoruk szerint mindig érezték a ma-
gyarok támogatását, hiszen az ukrajnai 
Técső magyarországi testvérvárosai (pél-
dául Vác) küldtek segélyt, „semmilyen 
államközi, politikai ellentét” nem akadá-
lyozhatja meg a jó kapcsolatot. Fedoruk 
meggyőződése, hogy idővel a magyar 
politika is elkezdi követni az ukrán va-
lóságot. Bucsán szolgáltatóközpont épül 
magyar kormányzati támogatással, ahol 
ügyintézésre, orvosi ellátásra is lehetőség 
lesz. 

Az orosz megszállást Fedoruk két 
szakaszra osztja. Szerinte kezdetben 
azt bizonygatták, hogy felszabadítóként 
érkeztek, ám amikor az ellenállás miatt 
nem sikerült bevenni a fővárost, Kijevet, 
„megmutatták az igazi arcukat”.

A körzeti központnak is számító vá-
rosnak a háború előtt 37 ezer lakosa volt. 
Többségük elmenekült, a megszállást 
három és fél ezren vészelték át helyben.  
A becslések szerint a településen mint-
egy 14 millárd forintnyi kár keletkezett az 
állami, az önkormányzati és a magántu-
lajdonban.

A polgármester tehetetlen a település 
megszállása után, mondta Fedoruk. Nem 
tudja ellátni feladatait, és ha teljesíti a 
megszállók utasítását – például elrendeli 
a víz-, gáz-, áramszolgáltatás helyreállí-
tását –, akkor kollaboránsnak számít. Az 
oroszok azzal is igyekeztek kikényszerí-
teni az együttműködést, hogy rubelben 
állították ki a közüzemi számlákat. Ezért 
ha egy települést megszállás fenyeget, a 
polgármesternek, a tanácsnak és lehe-
tőleg a lakosoknak is evakuálniuk kell a 
kormány szerint. „A gyakorlat megmu-
tatta, a polgármester jelenlétének hatá-
sa a nullával egyenlő”, mondta Fedoruk.

Makai József

BUCSA POLGÁRMESTERE A 9 MAGAZINNAK

A MEGSZÁLLÁS KÉT SZAKASZA

TÖRTÉNELMI IDŐK

„Ha nem tudjuk is elnyomni a kormány propagandáját, az a dolgunk, hogy megmu-
tassuk, nem azt képviseljük, mint ami a kormánykommunikáció”, mondta Bara-
nyi Krisztina azután, hogy Anatolij Fedorukkal a testvérvárosi kapcsolatról tárgyalt.  
A polgármester szerint Bucsa és Ferencváros szeretné, ha a háborús időben szim-
bolikus kapcsolatból élő, segítő együttműködés születne. „Ferencvárosnak harminc 
éve kizárólag határon túli magyar települések a testvérvárosai”, emlékeztetett Ba-
ranyi, és ez nem is változik. Bucsa „az első és talán egyetlen alkalom”, amikor et-
től eltér az önkormányzat, mert a történelmi idők ezt követelik meg. Ferencváros 
„segítséget és valamennyi örömet szeretne nyújtani a bucsaiaknak” az elkövetkező 
években, mondta a polgármester. A képviselők december 8-án megszavazták a test-
vérvárosi kapcsolat létesítését.
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Az Orbán-kormány Putyin-barát politikájával ellentétben Ferencváros Ukrajna lerohanása óta 
kiállt a megtámadottak mellett és a putyini háborús agresszió ellen. A 9 magazin ezúttal Ana-
tolij Fedoruk bucsai polgármesterrel beszélt, akit Baranyi Krisztina decemberben hívott meg, 
s a települések testvérvárossá fogadták egymást. Szerzőink 2022 végén jártak is a megszállók 
brutális mészárlásainak egyik legismertebbé vált helyszínén, ahová a civil adományok mel-
lett a ferencvárosi önkormányzat által küldött áramfejlesztőket is elvitték.
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Könnyen viselhető száraz fagy Bucsá-
ban. A Szent András-templom kertje 
üres, korábban a sárba mélyedő te-
herautónyomokban megült a hó. Jég-
hártya ropog a felszínen, és jég feszül 
a széles, formátlan, kopár udvar óriási 
pocsolyája tetején is. Ott járva a friss 
testvérváros, a 9. kerület aggregátor-
szállítmányát vittük Bucsa áram- és 
fűtéshiánytól szenvedő lakóinak, s már 
csak nagy, elegyengetett, kopár terüle-
tet találtunk. És fájdalmat. Ami belengte 
a Budaörsre hasonlító, Kijev környéki, 
eredetileg 37 ezres, fejlett agglomeráci-
ós település utcáit. A tömegsír mögött 
komor, széles utca házai sorakoznak. 
Túlélők házai, ahová ezek után is ott-
honukba térnek az ott lakók. Ám van-e, 
lehet-e otthoni nyugalmat találni ott, 
ahol az ablak oktalan gyilkosságok tö-
megsírjaira néz? 

Itt, a templomkertben 115 civil halot-
tat löktek a kora tavaszi sáros földbe 
az orosz megszállók. Összesen 458 hét-
köznapi embert végeztek ki Bucsában 
a legkülönfélébb módszerekkel. Utcán, 
üzemudvaron, pincében, saját otthonuk 
falai közt. Civileket: tanárt, péket, óvó-
nőt, nagymamát, televíziós stúdiómun-
katársat, bárkit, akit balsorsa az oroszok 
fegyverei elé terelt. Hátrakötözött kezű 
gyerekeket akár. Lövedékeik többnyire 
az áldozatok hátán hatoltak be. A bi-
cikliző embert is itt végezték ki értel-
metlenül, s olyat is, aki csak a kocsijában 
ült, amikor az oroszok az utcájába értek. 
A 21. században vagyunk: műholdról 
megfigyelhetők voltak az oroszok itt 
elkövetett háborús bűntettei, hiába ha-
zudoztak hivatalos fórumokon, látszott, 
ahogy exkavátoraikkal a tömegsírokat 
ássák. S miután kiűzték őket innen, hát-
ramaradtak Bucsa holttestekkel fedett 
utcái is. Hadászati értelemben magya-
rázhatatlan, szükségtelen tettek voltak 
ezek: egyetlen áldozat sem vitte köze-
lebb őket azóta mind távolabbra kerülő 
katonai céljaikhoz. 

Ott, a teplomkertben, majd a négy-
száznál több halott, köztük a csak szá-
mokkal jelzett temérdek ismeretlen 
testét befogadó temetőben pontosan 
érezni, hogy ennek a háborúnak min-
den egyes napja teljesen fölösleges. 
Egy éve már, hogy Putyin és pár havon-
ta kapkodva váltott legfelsőbb katonai 
vezetői hibás előfeltevésekre alapozva, 

rossz stratégiával és felkészületlenül so-
dorták Oroszországot olyan konfliktus-
ba, amelynek csak az áldozatai szapo-
rodhatnak, de győztese nem lehet senki 
sem. A szenvedés, amelyet ez a zavaros 
és ügyetlen inváziós kísérlet Ukrajna 
népére szabadított, a háborús bűncse-
lekmények kimondatlan célját, a civilek 
megtörését sem érte el. Sőt, Ukrajna 

népe keményebb és összetartóbb, mint 
azelőtt. Aki köztük jár, a szenvedéssel, 
családtagok, barátok, kollégák elveszté-
sével járó, megmutatkozó fájdalom el-
lenére pontosan érzi ezt. 

Közel egy év harc után, keresztülau-
tózva a hatalmas ország jelentős részén, 
látni: valamennyi útba eső kisvárosi 
és falusi temetőben lobog már néhány 
zászló a friss sírok között. Ukrajnáért, 
az elnyomóval szemben óvott sza-
badságért elesett katonák nyughelyei. 
Nincs család, amelyet megkímélt volna 
a háború, amelyhez hasonló, azt hit-
tük, azt reméltük, már soha nem jön el. 
Európa, az úgynevezett civilizált világ 
képes felülemelkedni érdekei ütközé-
sein, a konfliktusain. Ám hiába a világ 
valamennyi biztosítéka, államközi szer-
ződése, leszerelési megállapodása, ha 
egyetlen, hatalmas fegyverarzenál fölött 

rendelkező, irracionálisan működő ha-
talmasság vért akar. 

És Bucsában folyt a vér. S folyt a 
szomszédos agglomerációs települé-
seken, Irpinyben, Borogyankában is, 
mindenhol, ahonnan Kijevet védték az 
ukrán hadsereg alakulatai. Ha filmen 
nézzük, a háborúknak mindig vannak 
rendkívüli alakjai: hősök, akikkel titok-

ban azonosulni vágyunk. Testközelből 
nézve azonban a háborúnak csak áldo-
zatai vannak. Szebb reményekkel élt 
életek szomorú vesztesei.

Bojár Iván András

A decemberi szállítmányt újabb követi majd 
a Bojár Iván András kezdeményezésére in-
dult gyűjtésből, ezúttal Harkiv, Zaporizsja, 
Dnyipro környékére. Aki hozzájárulna, az 
alábbi számlaszámokra juttathatja el ado-
mányát:
Kedvezményezett: Kárpátok Alapítvány – 
Magyarország
Közlemény: generator
1. Forintban Magyarországról ERS-

TE Bank Hungary Zrt. 11600006-
00000000-79163118

2.  Euróban ERSTE Bank Hungary Zrt. 
IBAN: HU52 1160 0006 0000 0000 
7916 3118, SWIFT: GIBAHUHB  

OKTALAN HÁBORÚ
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A NEVES ORNITOLÓGUS EMLÉKÉRE

KALANDJAIM SCHMIDT EGON 
BARÁTOMMAL

Schmidt Egon az egyik legjobb barátom 
volt gyerekkoromban, még úgy is, hogy 
én tizenkettő voltam, ő pedig már az 
ötvenes éveiben járhatott, és soha nem 
is találkoztunk. De ez nem akadályozott 
meg abban, hogy izgalmas kalandokat 
éljek át vele. 

Miután elolvastam a Madárdal er-
dőn-mezőn című könyvét, távcsővel fel-
szerelkezve vágtam neki a Pilis meleg 
hegyoldalainak, hogy pintyeket és sár-
mányokat figyeljek meg, a Börzsöny 
szűk patakmedrei körül pedig ökörsze-
met keressek. Télen a Duna-part fagyo-
san csikorgó kövein gyalogoltam, mert 
az Állatvilág magazinba írt cikke szerint 
ilyenkor lehet Skandináviából hozzánk 
vonuló vadludakat látni. Amikor a Ho-

gyan figyeljünk madarakat? című zseb-
könyvében  a madármegfigyelési jegy-
zeteit említette, a hátizsákom állandó 
eleme lett egy keménykötésű füzet meg 
egy ceruza, hogy feljegyezzem, mikor 
mit láttam a túráimon. 

Nem sokkal azután, hogy a szüle-
tésnapi csomagolásból kibontottam a 
Gyakorlati madárvédelem című munkáját, 
már madárodút barkácsoltam, hogy bel-
városi gyerekként jobb híján egy közeli 
park fájára erősítsem fel a szerkezetet.

Schmidt Egon barátom, mit sem 
tudva közös barangolásainkról, írt va-
lahol a Dinnyési-fertőről is, aminek ha-
tására egy nyári hajnalon a magas, illa-
tos fűben kúsztam, hogy a víz széléhez 
óvakodva rögtönzött sátrat állíthassak 

fel. Majd elhelyezkedve a megfigyelőhe-
lyen, a családi Prakticával fotózzam az 
arisztokratikus nagykócsagot, a kimért 
szürke gémet és a vízben finnyásan lé-
pegető gulipánt. Amikor pedig felszállt 
a hajnali pára, és forró kohóvá változott 
a sátor, kifeküdjek a rétre, és nézzem a 
szemfájdítóan kék égen keringő barna 
réti héjákat. 

Kapcsolatunk idővel olyan szorossá 
vált, hogy madárgyűrűző táborba jár-
tam hétvégente az ócsai tavakhoz, meg-
tanulva, hogyan kell kiszedni a hálóból 
az ideges kékcinkét, az apatikus zöld 
küllőt és a büszkén védekező meggyvá-
gót. 

Barátságom Schmidt Egonnal a nagy 
korkülönbség ellenére sem volt furcsa 
jelenség. Miközben ugyanis szavai vég-
telen tudásról tanúskodtak, mégis olyan 
keresetlenséggel és őszinte kíváncsiság-
gal beszéltek az állatok világáról, hogy 
nem bénító csodálatot váltottak ki az 
olvasóból, hanem lelkesedést: miért ne 
lehetnénk részesei mi magunk is a ka-
landoknak?

Egy olyan világba léphettem be vele, 
ami tele volt ficánkoló, éneklő és kuruty-
tyoló lényekkel. És amely világot olyan 
világos elvek mozgattak, mint hogy a 
nyitottság, a kíváncsiság és a nem ártás 
csodás élményekkel jutalmazzák az 
embert. 

Sajnos a ficánkoló, éneklő és kuruty-
tyoló lényekkel teli világ egyre inkább 
a múlté. A mocsarak helyén bevásár-
lóközpontok terpeszkednek, az illatos 
mezőkön lakóparkok állnak, a hűvös 
patakmedrekben pedig már nem csi-
vitelnek az ökörszemek. Eltűntek vagy 
nagyon megritkultak a vadállatok, és sok 
évtizednyi kaland után, 91 évesen eltá-
vozott Schmidt Egon barátom is. 

Hálás vagyok, hogy útmutatásaival 
még láthattam azt a színes vadont, ami 
a szemünk előtt tűnik bele a múltba. De 
szerencsére velünk maradnak a könyvei, 
rádiófelvételei, cikkei, amik talán meg-
hozzák a kedvét egy tizenkét éves olva-
sónak ahhoz, hogy küzdjön a  ficánkoló, 
éneklő és kuruttyoló lényekért, ameddig 
még érdemes. Jó kirándulást, barátom.

Földes András

FERENCVÁROSI VOLT

91 éves korában, január 31-én ferencvárosi lakosként halt meg Schmidt Egon, a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tiszteletbeli elnöke, Kossuth-díjas 
író, aki egész életét, közel száz könyvből és több mint háromezer ismeretterjesztő 
írásból álló munkásságát a madaraknak, a madárvédelemnek és az ismeretterjesz-
tésnek szentelte. Írásai révén generációk szerették meg a madarakat és a természetet. 

A Magyar Rádió Oxigén című heti műsorában tizenhét éven keresztül jelentke-
zett be madárhangokkal színesített anyagaival a madarakról és a természetről.

2009-ben Kossuth-díjjal jutalmazták munkásságát, Ferencváros önkormányzata 
pedig környezetvédelmi díjat, valamint a Csiga parki Madárbarát Tanösvényt ne-
vezte el róla még életében.
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Az észak–déli metró ma ismert formájában öt szakaszban, 1990-re lett kész, leg-
öregebb részei 46 évesek, de a legfiatalabbak is elmúltak harminc: a felújításnak épp 
ideje volt. Akik a közelében dolgoztak, állítják, hogy Tarlós István főpolgármestert 
(politikai közösség: Fidesz) a szóba jöhető közlekedési beruházások közül egyedül a 
metrófelújítás érdekelte, ezt mindenképp el akarta indítani. Sikerrel járt, bár a mun-
ka kezdése, még inkább a befejezése erősen csúszott, csúszik. Amikor a Fővárosi Köz-
gyűlés ülése 2014-ben döntött a rekonstrukcióról, még 2017-es befejezés volt a terv. 
Annak az évnek a novemberében végül csak elkezdeni sikerült a munkát az északi 
szakasszal, ami 2019 tavaszára lett kész. Ezek után fogtak neki a déli résznek, azt 2020 
őszén adták át. A középső szakasz elvileg idén márciusra készül el, de akkor még ja-
vában dolgoznak majd azon a két állomáson (Lehel és Nagyvárad tér), amelyek a sza-
kaszhatárok voltak, így oda csak később vonulhattak föl az építők.

Az egyik oka talán az lehet a csúszásnak, hogy az építőipar helyzetében változás 
állt be: a munkaerőhiány és más okok miatt mostanában (vagy legalábbis mostanáig) 
sokkal inkább keresleti a piac, azaz a kivitelező diktál, neki pedig az a legkényelme-
sebb, ha nyugodtan, forgalom és utasok nélkül dolgozhat. 

Lehetett volna másképp is. Nyugat-Európában számos példát láthatunk arra, 
hogy a metrókat nem ilyen monstre, hosszabb szakaszokat a forgalomból teljesen 
kizáró módon újítják föl, hanem egyszerre csak egy állomást iktatnak ki, és a vo-
nal pályájának, egyéb berendezéseinek cseréjét is kisebb fázisokra bontva végzik el.  
A hasonló metódusnak persze az lett volna az ára, hogy a munkálatok összességében 
még tovább húzódtak volna el.

Jegyezzük meg azt is, hogy a nagy lezárások miatt így viszont csúcsidőben is szük-
séges buszpótlás az előzetes várakozásoknál jobban működött, nem borította föl tel-

AKADÁLYMENTESEN KAPJUK VISSZA

LASSAN ELKÉSZÜL 
A HÁRMAS METRÓ 

Lassan készül – a budapesti polgárok bizonyára így 
érzik, hiszen az észak–déli metró rekonstrukciója 

éppen öt és fél évet vesz majd igénybe, ha a tervek 
szerint májusra valóban elkészül. Addig csak a Lehel 

téri és a Nagyvárad téri állomások használatbavételére 
kell majd várni, a szerelvények az ígéret szerint már 

márciustól végigmennek a vonalon. Ami mindenképp 
pozitívum: akadálymentesítve kapjuk vissza az M3-ast. 

jesen a város közlekedését, pedig az M3-
ason – már amikor végig jár – félmillió 
utazás történik hétköznaponta.

Még egy kérdésben alakultak jobban 
a dolgok, mint annak idején az M2-es-
nél. Bár annak a felújítását a kétezres 
években eredetileg akadálymentesítéssel 
együtt tervezték, végül takarékosságból 
erről letettek, csupán a három legke-
letibb állomás számít hivatalosan aka-
dálymentesnek. Persze lehetne árnyalni 
a képet azzal, hogy, mondjuk, az Örsön 
hogy jut el valaki kerekesszékkel a met-
róbejáratig. Az M3-asnál fordítva történt: 
eredetileg nem lett volna akadálymen-
tesség, Tarlós egy ideig védte is ezt az 
elhatározást, egy nyilatkozatában arra 
utalt, hogy ilyesmire azért nincs szükség, 
mert a kerekesszékesek „nem járnak” a 
metróval. A tiltakozások, a baloldali nép-
szavazási aláírásgyűjtés és az Európai 
Unió, a fő finanszírozó fellépése azonban 
változtatott mindezen. Noha már menet 
közben voltunk, északon már dolgoztak 
az építők, 2018-ban a főpolgármester fo-
kozatosan egyre több megállónál ígérte 
meg az akadálymentesítést, végül ezt 
kiterjesztette mind a húsz állomásra. Vál-
lalását utódja, Karácsony Gergely is meg-
ismételte január 23-án, amikor Navra-
csics Tibor területfejlesztési miniszterrel 
együtt átadták a Deák tér és a Ferenciek 
tere állomásokat; vagyis ahol még nincs 
ez megoldva, például a Határ úton, ott is 
meg lesz. A tervekbe utólag beszuszakolt 
akadálymentesítés eredménye, hogy a 
legtöbb állomáson a ferdeliftes meg-
oldást választották, a függőleges liftek 
beépítéséhez ugyanis a teherviselő födé-
meket kellett volna áttörni, ami növelte 
volna a költségeket és a szükséges időt is. 
A Deák téren ellenben lift épült, mert a 
Nemzeti Színház elkezdett építkezése 
miatt erre lehetőség adódott.

Az akadálymentesítés persze a fer-
deliftes megoldással is óhatatlanul lassí-
totta és drágította az építkezést. A számla 
végösszege a BKV tájékoztatása szerint 
224,6 milliárd forint. Ebből 172,7 milliárd 
az uniós forrás, 44,8 milliárdot a központi 
költségvetés, 7,1 milliárdot a főváros adott. 
Rekonstrukcióról beszélünk, nem új vo-
nal építéséről, így természetesen olyan 
nagyvonalú építészeti megoldásokat, 
mint a négyes metró látszóbetonnal és 
látszóűrrel operáló állomásainál, hiába 
keresnénk. A már említett lifteken kívül a 
korábbi burkolatoktól minőségben, for-
mában, színben eltérő felületeket, lám-
pákat, szögletes helyett íves oldalburko-
lattal borított folyosókat találhat az újat 
kutató szem a visszakapott állomásokon. 

Kubinszky E. Judit
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A feszült hangulatot már az ülés elején 
megalapozta a Baranyi Krisztina polgár-
mester ellen javasolt fegyelmi eljárás. 
Ezt a helyi Fidesz képviselői azon a cí-
men kezdeményezték, hogy szerintük 
Ferencváros több száz milliós rezsitá-
mogatástól esett el „Baranyiék miatt”.  
A Fidesz minden olyan kerületben in-
dított fegyelmit a helyi polgármester 
ellen, amelyben nem kapták meg a re-
zsipénzeket: Ferencvároson kívül öt DK 
vezette kerületben is. (Lásd a keretest.) 
A Baranyi elleni fegyelmire vonatkozó 
kezdeményezést végül – a kiérkezett 
Pesti TV nagy bánatára – zárt ülésen tár-
gyalták, így nem tudhatjuk, pontosan mi 

hangzott el odabent. Ez további táma-
dási felületet is kínált a helyi Fidesznek, 
amely azt hangoztatta, hogy Baranyi va-
lamit „titkolni” szeretne, azért akart zárt 
ülést. A polgármester ellen végül nem 
indított fegyelmi eljárást a testület, a re-
zsiről viszont esett még szó.

Az önkormányzat ugyanis összesen 
70 millió forinttal fogja segíteni azt a 367 
ferencvárosi családot, amelyek a kor-
mány rezsitámogatásából hónapokon 
át kiszorultak, mivel nem társasházban, 
hanem szociális bérházban élnek, emi-
att pedig a gázért és az áramért akár a 
nyolcszor is magasabb, piaci árat kellett 
tavaly fizetniük (lásd cikkünket a 10–11. 

oldalon). Az önkormányzat a piaci ár és 
a kormány által meghatározott lakossági 
fogyasztási küszöb közötti különbözetet 
fogja kompenzálni, augusztusig visz-
szamenőleg (ahogy azt eredetileg a kor-
mány is ígérte). Ez ügyben akkora vita 
keletkezett elsősorban Mezey István (Fi-
desz–KDNP) és a polgármester között 
– vissza-visszautalgatva az állításuk sze-
rint Baranyi miatt elvesztett több száz 
milliós támogatásra –, hogy a szavazás 
előtt az egész Fidesz-frakció teátrálisan 
kivonult az ülésteremből. A bent maradt 
képviselők viszont egyöntetűen a támo-
gatás mellett döntöttek, egyelőre csak az 
első fordulóban.

ÉLETJÁRADÉKI PROGRAMOT INDÍTOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

AMI BELEFÉR

Az önkormányzattól támogatást kapnak azok a szociális bérlakásokban élők, akikről 
elfelejtkezett a kormány, és a tavalyi évre piaci árat kellene fizetniük a rezsiért – erről is 

döntött az önkormányzat képviselő-testülete január 26-ai ülésén.  
Teljes volt az egyetértés, hogy elindítsák a ferencvárosi idősek számára  
az életjáradéki programot. Ezt leszámítva heves egymásnak feszülések 

jellemezték az ülést, és a polgármestert sem sikerült „megfegyelmezni”.
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A másik szociális intézkedés, amit 
a testület a társadalmi egyeztetés utáni 
második fordulóban is teljes egyetértés-
sel elfogadott, az életjáradék-program 
volt. Amint erről lapunk is írt korábban, 
a Jancsó Andrea szociális tanácsnok ál-
tal kezdeményezett intézkedés lényege, 
hogy a 65 évnél idősebb, ferencvárosi 
ingatlannal rendelkező személyek fel-
ajánlhatják lakásukat az önkormányzat-
nak, cserébe pedig egy egyszeri nagyobb 
összeg mellett életük végéig minden hó-
napban olyan mértékű életjáradékban 
részesülnek, amely stabil egzisztenciát 
biztosít számukra. 

Torzsa Sándor (MSZP) kezdemé-
nyezésére visszavonták azt az 50 mil-
lió forint értékű napelem-támogatást, 
amelyre a Demokraták frakcióvezetője 
még októberben tett javaslatot, ugyan-
is a kormány ősszel határozatlan időre 
felfüggesztette a megtermelt áram visz-
szatáplálási lehetőségét, egy tollvonás-
sal megszüntetve a napelemes rend-
szer bevezetésének gazdaságosságát. Így 
okafogyottá vált a társasházaknak szánt 
támogatás.

A továbbiakban a testület az első 
fordulóban elfogadott egy, az előzőnél 
korszerűbb rendeletet a fák és a fásszá-
rú növények széles körű védelméről; 
bemutatkozott Maczák Johanna, az új 
főépítész; valamint sok hivatalszerve-
zési, jogi vita zajlott. Például arról, hogy 
a közterület-felügyeleti részlegről elbo-
csátanak-e munkavállalókat, vagy csu-
pán üres álláshelyeket szüntetnek meg 
(az utóbbi); de mivel a képviselők nem 
nézték jó szemmel, hogy a polgármes-
teri kabinet bővüljön egy fővel, aki a kö-
zösségi költségvetésért lenne felelős, az 
egész hivatali átszervezést leszavazták.

Január elején tartott a képviselő-tes-
tület egy rendkívüli ülést is, egyetlen 
témáról: a városvezetés javaslatára egy 
EU-s pályázat keretében, aminek a költ-

ségeit 80 százalékban az Unió állja, a Gát 
utca 8.-ból legyen „József Attila Skan-
zen”, ugyanis a Ferencvárosban ott (is) 
élt a legendás magyar költő. Ám ezt a 
testület annyira megtartózkodta, hogy 
4 igen, 0 nem, 13 tartózkodás mellett el-
utasították. A létesítmény egyszerre lett 
volna diákszálló, múzeum és közösségi 
tér, benne konditerem és kávézó, emel-
lett pedig a jelenleg ott lakókat élhetőbb 
körülmények közé költöztette volna az 
önkormányzat. Volt, aki a zajos diákokat 
találta elfogadhatatlannak, más inkább 
idősotthont akart volna, és akadt olyan 
is, akinek a József Attila-konditerem 
tűnt túlságosan nonkonformista léte-
sítménynek, nem beszélve arról, hogy 
a pályázatot a testületi ülés után rögtön 
be is kellett volna adni, mert pár órával 
később járt le a határidő. 

Kiss Soma

FERENCVÁROS NEM KAPOTT REZSITÁMOGATÁST  
A KORMÁNYTÓL

Nem hívták meg tárgyalni Baranyi Krisztina független polgármestert, így a kerület 
nem kapott egy fillér rezsitámogatást sem a kormánytól. Az öt másik fővárosi, DK 
vezette kerület, amelyet ugyancsak nem támogat a kormány, perre megy. A főváros-
nak szintén nem jutott kormányzati forrás, az öt legmagasabb összegű támogatást 
ugyanakkor fideszes vezetésű önkormányzat kapta.

„Minden jel arra mutat, hogy a rezsitámogatást az önkormányzatok vezetésének 
párthovatartozása döntötte el. Számos ellenzéki vezetésű önkormányzat egyáltalán 
nem kapott támogatást, és amelyek mégis, azok a fideszes vezetésű települések töre-
dékét” – írta közleményében a ferencvárosi önkormányzat.

Láng Zsolt kormánybiztos egy októberben elküldött levelében kért részletes 
információkat a ferencvárosi önkormányzat energiafogyasztásáról és a fogyasztás 
csökkentésének terveiről. A levél semmilyen formában nem említette az állami re-
zsitámogatás lehetőségét, kísértetiesen emlékeztetett viszont a koronavírus-járvány 
kezdetén bevezetett kormányzati megszorítások kapcsán küldött levélre, amelyben 
szintén adatokat kértek – reagált Baranyi a helyi fideszes képviselők vádjaira, mi-
szerint a kerület azért nem kapott rezsitámogatást, mert ő nem válaszolt a levélre.

„ A különbség az, hogy az a megkeresés kecsegtetett állami kompenzációval. Arra 
válaszoltunk, és nem kaptunk egy fillért sem. Erre nem válaszoltunk, és most sem 
kaptunk semmit” – írta.

„Budapest lakosságának egyharmadától, összesen 620 ezer embertől tagadta 
meg az Orbán-kormány a budapestiek adóiból is fizetett rezsitámogatást pusztán 
azért, mert ellenzéki vezetésű önkormányzatot választottak. Egyetlen fillér segít-
séget sem kapott a fővárosnak szánt nyolcmilliárd forintos rezsikompenzációból öt 
DK-s polgármester által vezetett kerület – a 3., a 4., a 11., a 15. és a 18. kerület –, vala-
mint a független Baranyi Krisztina vezette Ferencváros sem” – közölte a DK.Fo
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Pontosabb képet majd csak áprilisra, 
májusra lehet kapni a rezsiválsággal kap-
csolatban – mondta a szakember –, az 
élelmiszerárak miatt ugyanakkor ügyfe-
leik közül egyre többen esznek keveseb-
bet vagy silányabb minőségű ételeket. 
Az intézménnyel a ferencvárosi lakosok 
két-három százaléka áll rendszeres havi 
kapcsolatban. 

A rezsiválság hatása az éves leolvasá-
sok idején mutatkozik meg igazán. So-
kan fizetnek átalányban, és ekkor derül 
ki, a teljes évi elszámolás szerint meny-
nyivel kell majd többet a rezsire fordíta-
niuk egy összegben. Azokra, akik olyan 
önkormányzati házakban, közülük so-
kan szociális bérlakásokban élnek, ame-
lyeket jogi okokból még nem lehetett 
társasházzá alakítani, a jelenlegi szabá-

lyozás szerint december végéig a piaci 
árak vonatkoztak – hívta fel a figyelmet 
Vibling –, viszont számlát nagyon sokan 
közülük augusztus óta nem kaptak.  Az 
ő tavalyi rezsiszámlájuk kifizetése érde-
kében januári ülésén a támogatásukról 
döntött az önkormányzat.

Ebben az ügyben hónapok óta har-
col Baranyi Krisztina polgármester a 
kormánnyal. Hiába ígérték meg, hogy 
lesz finomhangolás, a jogszabály szerint 
nem visszamenőleg, csak januártól jár 
minden lakás után kedvezményes ener-
giatarifa azokra az állami és önkormány-
zati ingatlanokra, amelyek jogilag nem 
társasházak. Ez azt jelenti, hogy augusz-
tustól decemberig a lakók kénytelenek 
kifizetni az olykor nyolcszoros energia-
árakat, mivel „piaci” tarifát számláztak 

ki nekik. Láng Zsolt kormánybiztos au-
gusztusban bejelentette, hogy korrigálni 
fognak, ezért a ferencvárosi polgármes-
ter joggal bízott benne: a „finomhango-
lásba” beletartozik, hogy a rendeletet 
visszamenőleges hatályúvá tegyék. No-
vemberben még erről nyilatkozott Láng 
Zsolt és Németh Szilárd, mégsem így 
lett. Baranyit a kormánybiztos az MVM-
hez irányította, amely viszont közölte, 
hogy a kormányrendelet visszamenőle-
ges hatályt nem tartalmaz, így 2022-re az 
érintetteknek a teljes árat kell kifizetniük.

A ferencvárosi önkormányzat ezzel 
párhuzamosan lépett: rendeletet alko-
tott, hogy segítsen annak a 348 család-
nak, amelyek a kormány hibás jogalko-
tása miatt piaci árat kénytelenek fizetni a 
fűtésért. „Úgy döntöttünk, hogy bár nem 

TÉLI KÖRKÉP A REZSIVÁLSÁGRÓL

OLCSÓ VACSORA, HIDEG KONYHA

Hogyan érinti Ferencváros lakóit a rezsiválság és az élelmiszerárak drasztikus 
emelkedése? – kérdeztük Vibling Gézát, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatóságának (Feszgyi) igazgatóhelyettesét és szakmai vezetőjét. 
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a mi feladatunk, kifizetjük a különböze-
tet a lakossági ár és a kiszámlázott pia-
ci ár között, mert az itt lakóknak is jár a 
rezsicsökkentés, nem érheti őket hátrány 
Németh Szilárd és Láng Zsolt miatt ” – 
áll a polgármester Facebook-bejegyzésé-
ben. 

Mindenki nagyon figyel a fogyasztás-
ra, van, aki naponta ellenőrzi a villany- és 
gázórát. A Feszgyivel kapcsolatban álló 
családok és idősek közül sokan úgy gaz-
dálkodják ki a többletköltségeket, hogy 
csak azt a helyiséget tartják melegen, 
amit éppen használnak, illetve ha senki 
nem tartózkodik otthon, akkor inkább 
nem fűtenek. 

A Feszgyinek az elmúlt hónapokban 
többen jelezték az ügyfeleik közül, hogy 
igényelnének rezsitámogatásokat. Az 
intézmény igazgatóhelyettese szerint 
az alsó középosztály tagjairól – akiknek 
van állandó bejelentett munkaviszonyuk 
és állandó, de a mediánnál lényegesen 
alacsonyabb jövedelmük – elmondha-
tó, hogy megnövekedett az igényük az 
összes elérhető támogatásra. Csakhogy 
a  családjuk vagy a háztartásuk jövedel-
me meghaladja az igényléshez meghatá-
rozott  jövedelmi küszöböt, így hiába ér 
egyre kevesebbet a keresetük, szociális 
támogatást nem kaphatnak – mondta 
Vibling. Az önkormányzat tavaly júni-
usban már megemelte a jövedelemha-
tárt – jelezte Czuk Dóra önkormányzati 
sajtószóvivő –, így többen tudnak támo-
gatást igénybe venni. Vannak rendkívüli 
segélyek is, amelyeket  egyszer-egyszer 
ugyancsak igényelhetnek a bajba jutott 
ferencvárosiak. Tavaly rendkívüli támo-
gatásban részesítettek 1553 embert, akik 
összesen 26,6 millió forintot kaptak, és 
csak 73 kérvényt utasított el az önkor-
mányzat – tájékoztatott Czuk.

Szignifikánsan nem nőtt azoknak a 
száma, akik valamilyen támogatást kér-
nének tőlünk – számolt be a sajtórefe-
rens, hozzátéve, hogy rezsigondok miatt 
a lakásfenntartási támogatásra tudnak 
kérelmet benyújtani az emberek. Lakha-
táshoz kapcsolódó rendkívüli támogatást 
tavaly 138 főnek csaknem 11,6 millió fo-
rint összegben adott a kerület. 425 em-
ber kért segítséget lakásfenntartásra, és 
77 kérelmet utasítottak el, így 31 millió 
forintot osztottak ki a rászorulóknak.  
A támogatások jogosultsági kritériumait 
az önkormányzat tavaly júniusban kibő-
vítette, így ezért is lehet, hogy míg 2022 
első felében átlagosan havonta 28 fő kért 
ilyen támogatást, a második félévben 
már 46. Az önkormányzat a jövedelem-
határokat megemelte, 99 750 forintról 

114 000 forintra, illetve 128 250 forintról 
142 500-re – összegezte Czuk. 

A rezsi emelkedésénél súlyosabban 
érinti az embereket az élelmiszerárakat 
növelő infláció.

A családok, amelyek a Feszgyivel 
kapcsolatban állnak, gyakran említik, 
hogy rosszabb minőségű vagy kevesebb 
élelmiszert tudnak csak vásárolni, arra 
pedig már nincs pénzük, hogy kikapcso-
lódjanak – mondta el Vibling. Új ruhákat, 
vagy akár használtat is, egyre kevesebben 
vesznek, de a legtöbbet az ételeken spó-
rolnak. Sokan nem tudnak megfelelő 
minőségű élelmiszert, zöldséget, gyü-
mölcsöt, húst vásárolni. Egyre gyakrab-
ban látni, hogy nagy az érdeklődés a 
közeli lejáratú, leértékelt élelmiszerek 
iránt, amelyekből nemcsak rosszul öl-
tözött emberek, hanem jobb módúak is 
előszeretettel válogatnak. Nagyon sokan 
kizárólag akciós élelmiszereket vásárol-
nak, így a heti menüt is ehhez igazítják. 
Leginkább az alapélelmiszerekre szo-
rítkoznak, így például a sajt, a tejföl már 
luxuscikknek számít, de sokszor a hús is. 
Vibling Géza szerint előnyben részesítik 
az élelmiszerláncok saját márkás termé-
keit, amelyek a többihez képest általában 
alacsonyabb árúak. Egyre gyakrabban 
sütnek otthon, kenyeret vagy épp ka-
kaós csigát – mondta.

Az ebédbefizetés különösen az egye-
dülálló többgyerekes szülőkre ró nagy 
terhet, Budapesten akár 40 ezer forint is 
lehet havonta két gyerek iskolai étkezte-
tése. Ferencvárosban az önkormányzat 
még nyáron úgy döntött, hogy átvállalja 
az élelmiszerek drágulása miatti terhet 
annak érdekében, hogy a kerületi isko-
lákban a közétkeztetés ára ne emelkedjen. 
Így a legmagasabb háromszori étkezés ára 
maradt 480 forint naponta, az óvodákban 
pedig 425 forint. Annak, aki a két gyerek 
után nem tudja kifizetni a körülbelül 16 
ezer forintos étkezést, mindenképpen 
érdemes felkeresnie a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatát, hogy megtalálják 
neki a legjobb támogatási formát – hívta 
fel a figyelmet Czuk Dóra.  

A Feszgyi ügyfelei közül a gyes/gyed-
en lévő anyák egyre többen gondolkod-
nak azon, hogy hamarabb visszatérjenek 
a munkába, mint tervezték  – emelte ki 
Vibling Géza. Ugyanakkor azt is látni, 

hogy az elszabadult árak miatt a feke-
te-szürke jövedelemszerzés aránya is 
megnőtt. Sokan azért is ezt választják, 
hogy a tartozásuk összegét ne emeljék le 
a számlájukról.

A családfenntartók egyre gyakrabban 
vállalnak másod- és harmadállásokat, 
vagy épp több műszakot, amit aztán a 
gyerekek sínylenek meg. Az iskolák ter-
mészetesen rossz néven veszik, hogy a 
gyerekeket korán viszik és későn mennek 
értük. Az anyagilag bajba került családok 
gyerekei egyre többet vannak egyedül 
otthon, és kevesebb figyelem jut rájuk. 
Sajnos arra is sok példa akad, hogy a szü-
lők nem mennek el orvoshoz, nem men-
nek el műtétre, mert dolgozniuk kell, 
nem lehet táppénzre menniük, és nem 
maradhatnak ki a feketemunkából.

Innen már csak egy ugrás, hogy az 
illegális jövedelemszerzés ismét sokkal 
vonzóbb legyen, mert sokkal jobban 
meg lehet belőle élni. A szakmai vezető 
jelezte: információik szerint vannak, akik 
rosszabbodó anyagi helyzetük miatt 
a prostitúcióban, a drogárusításban vagy 
más bűncselekményekben próbálnak 
megoldást találni. 

Sok esetben a kollégák az alapítvá-
nyok természetbeni és pénzbeli támoga-
tásához, élelmiszer-adományokhoz köz-
vetítik az ügyfeleket – mondta el Vibling. 
Tapasztalataik alapján egyre többen ér-
deklődnek élelmiszercsomagok, illetve 
gyors pénzbeli támogatás iránt, olyan 
ügyfelek is, akikre korábban ez nem volt 
jellemző. 

A kis jövedelmű idősek is bajban van-
nak: élelmiszer-fogyasztásuk látványo-
san csökkent, egyre kevesebb és olcsóbb 
élelmiszert vesznek, s általános a kije-
lentés, hogy nem jönnek már ki a nyug-
díjukból. A Feszgyi tapasztalatai szerint 
az élelmiszer javarészt el is viszi a pénzt, 
és ha nem marad a rezsire, hát nem 
marad. Egyre gyakoribb az a kérdés is, 
hogy gyógyszert vegyenek-e, vagy élel-
miszert. Az idősklubban dolgozó feszgy-
isek szerint többen járnak be a klubba, 
mert közben otthon tudnak spórolni a 
fűtéssel.  Az étkezést igénylő nyugdíja-
sok száma eleve magasabb szokott len-
ni az őszi-téli időszakban, de az elmúlt 
évekhez képest 2022-ben kismértékben 
nőtt a meleg ebédek rendelése. Ezzel 
együtt valamelyest emelkedett azoknak 
a száma is, akik egészségi vagy szociális 
élethelyzetükre tekintettel jelentkeznek 
a szociális rendszerbe, hogy például az 
étkezésért ne vagy kevesebbet kelljen 
fizetniük.  

Bilkei-Gorzó Borbála

van, aki naponta 
ellenőrzi a villany- 

és gázórát
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Amikor január elején Kocsis Máté távo-
zóban lévő kézielnök és Fidesz-frakció-
vezető bedobta, hogy Magyarország 
eláll a 2024-es női kézilabda-Eb társ-
rendezésétől – luxuscikknek nevezve az 
eseményt –, a felületes szemlélők vala-

mi hirtelen jött józanságot láttak bele a 
bejelentésbe. A ferencvárosiak azonban 
jól tudhatják: a kerületben áll 2021 óta 
az a kézipalota, amelyik simán lehetne 
otthona a kézilabdatornának, emellett a 
Duna-parton gőzerővel készül az ország 
legdrágább stadionja.

Az augusztus 19–27. közötti atléti-
kai világbajnokság megrendezésével 
ugyanis nem ilyen puritán a kormány-
zat. A Rákóczi híd tövénél épülő – a 
világbajnokság idején 40 ezer nézőt be-
fogadó – atlétikai stadionról a 2020-as 
első kapavágásnál azt lehetett tudni, 
hogy nagyjából annyiba kerül majd, 
mint a Puskás Aréna, vagyis 204 milliárd 
forintba. A kivitelezőket illetően nem 
volt meglepetés, a megbízást a Mészá-
ros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV 
Zrt. és a miniszterelnök gazdasági kö-

reihez szintén közeli Magyar Építő Zrt. 
konzorciuma nyerte el, alvállalkozóként 
pedig felbukkant a felcsúti milliárdos 
gyermekeinek cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt.  
A kormányzat (és a kivitelezők) javá-
ra legyen mondva, az elszabaduló árak 

mellett sokáig tartották az eredeti ösz-
szeget, de 2022-ben leomlottak a gátak. 
Gulyás Gergely nyáron még azt mond-
ta, mindenben tartani fogják a szerző-
dést, ám december közepére két lépcső-
ben 246 milliárdra drágult a beruházás. 

Ráadásul a kormányzat a hason-
ló beruházásoknál mindig ügyel arra, 
hogy egy nagy összeg mellett kisebb 
tételekbe aprózza el a teljes költséget. 
Az atlétikai vb esetében ilyen tétel lett 
a Ferencvárosi Szabadidő- és Sport-
park; ez az elnevezés jelöli az atlétikai 

stadion környezetét, az ottani létesít-
ményeket, és annak az alkunak a ré-
sze, amelyet Baranyi Krisztina, illetve 
a főváros kötött a kormánnyal 2019 
végén annak fejében, hogy támogat-
ják a világbajnokság rendezését. (És 

amelynek része még a 9. kerületi szak-
rendelő új szárnyának építése, valamint 
önkormányzati bérházak rekonstrukci-
ója.) Ebbe a tételbe szuszakolták bele 
az atlétikai központ edzőpályáit is, és a 
beruházás tavaly ősszel 24,5 milliárdról 
31,2 milliárdra drágult. 

Olyan aprócska részletek pedig még 
ismeretlenek, hogy mekkorára rúg majd 
a szervezés költsége. Azt maga a vébé-
szervező céget vezető, volt köztévés Né-
meth Balázs jelentette ki, hogy a teljes 
kiadást csak a vébé után teszik közzé; a 
vb rendezvényszervezési és kommuni-
kációs feladataira azonban máris több 
mint 3 milliárdért kötöttek szerződése-
ket – a kormányzati kommunikációban 
mindent vivő Balásy Gyula cégeivel.

A számláló tehát már 280 milliárd 
forint felett jár, és lesznek még további 

280 MILLIÁRD FORINT FELETT

ATLÉTIKAI VÉBÉ, TE DRÁGA!

Kevesebb mint kétszáz nap van hátra Magyarország történetének legnagyobb 
sporteseményéig, az atlétikai vébéig, amelynek az ország legdrágább sportlétesítménye 

fog helyet adni – a 9. kerületben. A távolban pedig felsejlik egy olimpia. 
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tételek (például a stadion ideiglenes lelátóinak visz-
szabontása). Nagy sportesemények terén az atlétikai 
vébénél nagyobbat már csak egy olimpiával lehet 
dobni, és könnyen lehet, hogy a nyári esemény utat 
nyit ehhez. Január közepén ugyanis Fürjes Balázs 
egy nemzetközi sportportálnak arról beszélt, hogy 
Budapest nekifuthatna a legközelebbi szabad nyá-
ri olimpiai időpontnak, 2036-nak. Az államtitkár 
szavai most már egyáltalán nem tekinthetők lázá-
lomnak – az atlétikai stadionnal épp egy budapesti 
olimpia legfontosabb helyszínét teremtették meg. 

(A témát következő lapszámunkban folytatjuk –  
a szerk.)

Csepregi Botond

TARDOS JÁNOS

Ferencvárosban számos fontos esemény zajlott  tavaly, ame-
lyek átnyúlnak az idei évre és talán még 2024-re is. Ezek kö-
zül a Fudan Egyetem ügyén, az atlétikai stadion építésén és, 
az utóbbitól nem teljesen függetlenül, a kerületi egészségház 
bővítésén merengtem el kicsit.

Nem tudni pontosan, kinek a fejéből pattant ki, hogy Fe-
rencváros lenne az ideális helyszíne egy európai kínai egyetem-
nek, de annyi bizonyos, hogy Baranyi Krisztina polgármesterrel 
és a kerület lakóinak jelentősebb hányadával együtt nem örül-
tünk ennek a hülye ötletnek. Még csak hasonlót sem hoztak 
eddig létre nemhogy az Európai Unió egyik tagországában, de 
valójában a Kínán kívüli világon sehol. Az egész olyan, mintha 
Szijjártó Péter másnaposan felébredt volna Pekingben, és az 
éjjeliszekrényén megtalálta volna az éjjel általa is aláfirkantott 
szerződést, miközben persze azt hitte, hogy az az előző esti szu-
siszámla.

Azóta történt egy és más, de a tények szintjén mégis kevés 
kézzelfogható. Egyelőre behalt ugyan a Fudan helyére erede-
tileg tervezett Diákváros koncepciója, de szerencsére nyoma 
sincs kínai építkezésnek, és nem is valószínű, hogy itt valaha 
lesz ilyesmi. Már amikor Baranyi Krisztina kerületi hatáskörben 
szép és kifejező utcanévtáblákat helyezett el a helyszínen, va-
lószínűvé tette, hogy a kínai elvtársak eredeti lelkesedése jelen-
tős mértékben lelohad, pénznek pedig azóta nyoma sincs, ami-
ből terveket lehetne kovácsolni, és, ne adj’ isten, az építkezést 
megkezdeni. Szeretett kormányunk hozott ugyan egy törvényt, 
és elkülönített 1,5 milliárd forintot a magyar Fudan alapítvány-
ra, de hát ez szokás szerint semmit sem jelent.

Igaz, hogy a választási bizottság az egyik helyi népszavazási 
kérdést elkaszálta, a másikat pedig egy „magánszemély” bead-

ványa nyomán a bíróság – így aztán az ügy most éppen az Al-
kotmánybíróság előtt haldoklik, de akárhogy is és akármikor 
döntenek is róla, egyáltalán nem úgy néz ki, hogy lesz Fudan 
Egyetem, vagy ha lesz is, szinte biztos, hogy nem itt és nem a 
mi életünkben. (Talán még ez a kormány sem lesz örök életű, 
mint ahogy a Fudan-ügyben korábban megbízott Palkovics 
László miniszter emléke is kezd már halványulni, és ki tudja, 
mit hoz a jelen.)

Annak idején, amikor Baranyi Krisztina – talán jobb meg- 
győződése ellenére, és talán okos számításból – bizonyos ígére-
tekért cserébe hozzájárult az atlétikai stadion megépítéséhez a 
kerületben, én voltam az egyik önjelölt jós, aki leszögezte: Or-
bán Viktor soha nem fogja betartani egyik ígéretét sem, s aztán 
ott állunk majd lógó orral, becsapottan. Most, talán másfél vagy 
két évvel később be kell látnom, hogy az atlétikai stadionnak 
továbbra sincs ugyan semmi értelme, dzsentri pénzkidobás az 
egész, de lesz lakossági szabadidőpark a stadion körüli Du-
na-parton, és már javában épül a kormány 5,6 milliárd forintos 
tőkéjével a kerületi egészségház, vagyis a már korábban is lé-
tezett Mester utcai szakrendelő második épülete, és már mű-
ködik is egy második CT-berendezés a kerületi betegek jobb, 
korszerűbb ellátása érdekében.

Utólag azt is belátom, hogy a polgármester asszonynak ta-
lán nem is igen volt más választása, mert a stadion állami tel-
ken épül (merthogy Baranyi elődje, Bácskai János ingyen és 
bérmentve adta át). Tehát ha azóta bármit is kaptunk, mondjuk 
így: kárpótlásként, annak igenis lehet örülni, még ha amúgy 
általában mi húzzuk is a rövidebbet, amikor az állami pénzek 
kerületek, vagyis önkormányzatok közötti elosztásáról határoz-
nak. Mint például a legutóbbi rezsisarcolás nyomán.

A FUDAN-BETLI „MINTHA SZIJJÁRTÓ PÉTER MÁSNAPOSAN 

FELÉBREDT VOLNA PEKINGBEN, ÉS AZ 

ÉJJELISZEKRÉNYÉN MEGTALÁLTA VOLNA 

AZ ÉJJEL ÁLTALA IS ALÁFIRKANTOTT 

SZERZŐDÉST, MIKÖZBEN PERSZE AZT HITTE, 

HOGY AZ AZ ELŐZŐ ESTI SZUSISZÁMLA.”

VÉLEMÉNY

A garázsszint után elérte a felszínt a hatemeletes FESZ-rendelő építése
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A múlt év végi Kossuth téri tanártüntetés 
után idén január 2-án elindult a hatna-
pos Tudásmenet az Oktatásért Miskolc-
ról, a Herman Ottó Gimnázium elől a 
budapesti Kölcsey gimnázium elé, ahon-
nan öt tanárt bocsátottak el nemrégi-
ben. A teljes 180 km-es távot öt aktivista, 
szakszervezeti vezető gyalogolta végig, a 
csatlakozók tíz-húsz-harminc kilométert 
meneteltek velük településtől települé-
sig. A tudásmenetet záró tüntetésen az 
egyik szervező, Berta Beáta, a budapesti 
Karinthy gimnázium tanára beszámolt 
a pár nappal korábban Pintér Sándor-
ral, a jelenleg az oktatásért is felelős bel-
ügyminiszterrel zajlott egyeztetésről, 
amelynek, mint mondta, kifejezetten 
eligazításhangulata volt. Pintér szerint 
az oktatás minősége azért romlik, mert 
a pedagógusok másodállásokat vállal-
nak – holott erre a méltatlanul alacsony 
bérek miatt kényszerülnek, amelyeket 
épp a kormány nem hajlandó emelni. 
A találkozón részt vevő tanárok szerint 
a belügyminiszter a követeléseik kilenc 
pontja közül csak egyet, a béremelésre 
vonatkozót értette meg, a többire reagál-
ni sem volt képes vagy hajlandó. 

 A tudásmenet után egyhetes fo-
lyamatos sztrájkot hirdettek a tanügyi 

szakszervezetek. Ez már változó siker-
rel zajlott, az ország sok iskolájában a 
tantestületek 80-90 százaléka is sztrájk-
ba lépett, vagy a radikálisabb polgári 
engedetlenséget választotta – mint 
ismeretes, a kormány által bevezetett 
törvénymódosítás után a törvényesen 
sztrájkolóknak lényegében dolgozniuk 
kell. Ugyanakkor emiatt repedések kezd-
tek mutatkozni a pedagógusok egységén, 
több iskola tanári közössége jelezte, hogy 
az oktatás reformjáról szóló törekvé-
sekkel egyetért, de nem sztrájkol, mert 
„ennek így semmi értelme”. A tanárokat 
eddig látványosan támogató diákok is 
ritkábban hallatták a hangjukat, több is-
kolában voltak hosszabb-rövidebb diák-
ülősztrájkok, mérsékelt sikerrel. Ennek 
a felvételi vizsgák közeledte az oka. A til-
takozások gyengítésére január közepén 
a kormányzati propagandasajtó olyan 
hangfelvételt hozott nyilvánosságra, 
amely azt sejteti, hogy a budapesti Eöt-
vös gimnáziumba – a tiltakozások egyik 
központjába – pénzért juthattak be egyes 

diákok. Az Eötvös  közleménye leszögezi: 
nem igaz a felvételből levonható követ-
keztetés, a megindított vizsgálatot pedig 
támogatják, ám annak ideje alatt többet 
nem mondanak. 

Kerületünkben a Bakáts téri Ének-ze-
nei Általános Iskola a kezdetektől inten-
zíven részt vett az oktatás megújításáért 
folyó küzdelemben. A Bakáts felső tago-
zatáról az utolsó félévben két tanár távo-
zott, bár a helyükre sikerült újakat találni 
– emelte ki a 9-nek Scsaurszki Tamás, a 
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány alapí-
tó kurátora, a szülők egyike (első képün-
kön középen). Ő Hatvantól Gödöllőig 
gyalogolt a tudásmeneten; mint mondta, 
nem csak a gyerek iskolájáért, mert az 
oktatás az egész ország ügye, és egyre nő 
azoknak a száma, akik így gondolják. 

Január 31-én a szolidaritás napjának 
meg hirdetésével zárták a sztrájkhóna-
pot, a Bakáts téren iskolakezdés előtt 
gyűltek össze a szülők. A demonstrá-
ción nem kerületvezetőként, hanem 
egyszerű ferencvárosi polgárként részt 
vett Baranyi Krisztina polgármester is. 
Scsaurszki Tamás itt a szülők nevében 
beszélt: ez nem a tiltakozás, a felhábo-
rodás alkalma, hanem köszönetnyilvání-
tás a tanároknak a kitartásért – mondta.  
A jelenlévők táblákat, molinókat tartot-
tak, amelyeken személy szerint üzentek a 
gyerekeiket nevelő pedagógusoknak: „kö-
szönet Móni néninek a matekszakkörért”, 
„Sanyi bácsinak hála a kirándulásokért”.  
A szülők egyértelművé tették: nem hagy-
ják abba a tiltakozás különféle formáit, 
míg meg nem újul a magyar közoktatás.

TILTAKOZÁSOK AZ OKTATÁS ÜGYÉBEN

TANÁRMARATON

A hazai oktatás megújításáért folyó harc nem rövidtáv, hanem maratonfutás 
lesz, jelentette ki korábbi lapszámunkban az egyik pedagógus-

szakszervezet vezetője. Őt igazolják az év első hónapjának eseményei. 

a belügyminiszter 
reagálni sem volt 

képes vagy hajlandó 

Harangozó István
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Ilyen például a Ferenc tér, amelynek egy 
részén a járvány miatti lezárások idején 
az önkormányzat átmenetileg engedé-
lyezte, hogy a kutyák szabadon kószál-
hassanak. A tér most tele van kutyák 
által ásott gödrökkel, és a füves terület is 
megsínyli a kutyapisit.

Készült néhány hónapja egy köz-
vélemény-kutatás, ki hogyan szeretné 
szabályozni a tér használatát, ám nem 
született egyértelmű válasz – mondta a 
9-nek Árva Péter (Párbeszéd), a kerületi 
képviselő-testület tagja. Van, aki odaen-
gedné a kutyákat pórázon, van, aki ki-
tiltaná őket, mások szerint futkározhat-
nának szabadon. Végül úgy döntöttek, a 
korábbi használati rendet megerősítik: a 
Ferenc téren csak pórázon vezetett ku-
tyával lehet átmenni.  Ahogy pedig az 
időjárás engedi, újrafüvesítik és -bokro-
sítják a teret – tudtuk meg Czuk Dóra 
sajtóreferenstől. 

Árva megjegyezte, hogy a fogadó-
órá kon a panaszok hetven százaléka a 
kutyákkal, elsősorban a kutyapiszokkal 
kapcsolatos. Az összeszedés a gazdák 
– ha ők nem teszik, a lakóházak előt-
ti területek esetében a takarító – dolga 
lenne. Ám a kérdést ez nem oldja meg, 
így a Feszofe február elején bejelentette, 
hogy új munkatársat vesz fel a feladatra, 
aki hétköznap délelőttönként járja majd 
az utcákat. A cég egyúttal felkéri a gaz-
dákat, hogy ne hagyják ott kedvencük 
piszkát, mert ez „azon túl, hogy nem 
szép látvány, szabálysértés is”, ami ma-
gánszemélyek esetén 200 ezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. Fontos, 
hogy a kutyák rendszeresen kapjanak 
oltást és féregtelenítőt, mert enélkül az 
ürülékükben rengeteg a parazita, ame-
lyek az emberre is veszélyesek lehetnek, 
és súlyosan megbetegíthetik a többi ku-
tyát is.

 A Kerekerdő park kutyafuttatóját 
sokan használják, viszonylagos békes-
ségben. Nemrég a nem túl nagy kutya-

futtatóból leválasztottak egy részt a kis-
kutyások számára, ami a nagykutyások 
szerint lehetetlenné teszi, hogy a ked-
venceik legalább pár métert futhassa-
nak. Ha a leválasztás nem fog jól mű-
ködni, és erről a kutyások nagy többsége 
így vélekedik, akkor pár hónapon belül 
visszaállíthatják az egységes használatot 
– mondta Takács Zoltán (Momentum) 
területi képviselő. A kutyafuttató nap-
elemes, időzítős megvilágítást kap, és 
a szegélyeket is kicserélik.

Rossz állapotok jellemzik a Marku-
sovszky teret, ahol egy-egy nagyobb 
esőzés után sártengerré változik a ku-
tyafuttató. Takács Krisztián (Momen-
tum) képviselő jelezte, hogy szeretnék 

rendbe hozatni, amint lesz rá anyagi 
forrás.  

Vannak a kerületben olyan helyek is, 
ahol már rend van. Tavaly megújították 
a Balázs Béla utca elején lévő kutyafut-
tatót, valamint a Pöttyös utcai metróál-
lomásnál lévőt is.

Jó a hangulat a kutyások és nem ku-
tyások között a Nehru parton, ahol a 
pontos, jó táblák alapján egyértelmű, 
mely területeken lehetnek kutyák. Bár a 
Nehru part nem az önkormányzat gon-
dozásában áll, hanem a fővárosé, a Zöld 
Eb csoport közbenjárásával  sikerült 

úgynevezett integrált  parkot  – ahol a 
jól nevelt kutyák póráz nélkül is futkos-
hatnak – létrehozni. Takács Krisztián, a 
körzet képviselője szerint a jövőben lesz 
kutyavécé és állvány is a kutyaürülék 
összegyűjtésére szolgáló zacskókkal.

A kutyaszemeteseket hetente egy-
szer vagy kétszer üríti, és rendszeresen 
fertőtleníti is a Feszofe. Az idei első ku-
tyafuttató-fertőtlenítés januárban kez-
dődött, és március végéig tart.

 Hasonlóan a Nehruhoz, szabadon 
futkározhatnak a kutyák a Gizella sé-
tánynál is, a Haller parkot pedig idén az 
önkormányzat integrált parkká szeret-
né nyilvánítani, ennek tervezése zajlik 
– emelte ki Czuk Dóra. A Vajda László 
téren lakossági kezdeményezésre elke-
rített kutyafuttatót alakítanak ki, várha-
tóan már tavasszal, és megújul a Mester 
utcai is.

Bilkei-Gorzó Borbála

a panaszok hetven 
százaléka a kutyákkal 

kapcsolatos

FERENCVÁROSI KUTYAFUTTATÓK

ZACSKÓS SÉTA

Bár az ebösszeírás szerint csak 855 kutya él  
a kerületben, valójában sokkal többet sétáltatnak 
Ferencváros utcáin. A 9. kerületben szaporodnak 

az olyan hivatalok és üzletek, amelyekbe be 
lehet menni négylábú barátainkkal, de van, ahol 

áll a bál a kutyások és nem kutyások között. 
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KOVÁCS KRISTÓF

Nincs abban semmi különös, hogy Gáspár Győző popkulturá-
lis közszereplő, majdnem mindnyájunk Győzikéje, és a Fidesz 
belépett egymásba: szablya és lant sűrűn találnak egymásra, 
Goethétől Majakovszkijig ér a sor, miért pont ez ne férne oda 
a végére. 

Abban sincs semmi különös, hogy az ország másik fele vagy 
egyharmada vagy mije pikírt vihogással reagál rá, mintha fen-
ti kettőről soha nem is hallott volna, mintha azt se tudná, hogy 
Goethe miniszter lett, Majakovszkij pedig (a legendák szerint 
bizományban, azaz nem egészen önkezűleg) öngyilkos. De 
tudja, ám ahelyett, hogy méltóságán alulinak tartaná és észre 
se venné, észreveszi, és pikírten vihog. És közben segít tovább 
paskolni az ügyecske hullámocskáit, mígnem cunami lesz be-
lőle. 

Pedig előfordult ilyesmi a történelemben Goethén és Maja-
kovszkijon kívül is: Amerikában, amikor rabszolgaság már nem 
volt, de szegregáció még igen, akkor találódott ki Jim Crow 
figurája; a cuki négeré. Gyapotot már nem lehet vele szedet-
ni, de önfeledt vidámságra még rávehető. Kivált, ha a korabeli 
NAV – biztos volt ilyen, NAV mindig van, mindenütt – rávehe-
tő volt arra, hogy egy sokmilliós tartozás esetén, izé, félrenéz-
zen – mint tette e helyt taglalt esetünkben. És íme, nekünk is 
meglett a magunk Jim Crow-ja. Szóval sétálhatnánk szépen 
tovább, nincs itt semmi látnivaló – bár különösség azért még-
iscsak akad.

Például az, hogy a frigyből közügy lett. Mert az lett, ne is 
hozakodjon elő se a kedves olvasó, se én, hogy már elfelejtettük, 
mert nem felejtettük el, nem is fogjuk, az ilyesmi beleég a kol-
lektív nemzettudatba, ezekből jön létre az ország, bár persze 
Aranybulla is kell hozzá, mármint az originál, nem az irodalmi 
műremek. Apropó Aranybulla, az irodalmi műremek: az is egy 

frigykísérlet, az uralkodó osztály vagy csoport vagy holdudvar 
vagy mi a (ez itt egy csunyaszó helye) kötné az úgynevezett 
értelmiséggel, de ez félrement, ahogy az elődei és az utódai 
(mert lesz még ilyen) is: a bulvár-magasművészet célcsoportja, 
a polgárság, mintha nem kérne a frigyből. Ilyenkor két válasz-
tás adódik: vagy a kínálatot kell lecserélni, vagy a célcsoportot.

Ha másért nem, hát azért, mert van másik frigy dögivel, 
szintén a Fidesz köti, velünk, nap mint nap, a naponta felreb-
benő kis színes hírek tanúskodnak róla, a posztpápatemetési 
homártor és társai kis színesek, a tesszük, mert tehetjük kis szí-
nesek, a tehetjük, mert beletörődtetek, mert eltűritek, megta-
nultátok, hogy jó, lehet, hogy élni nem kell, de megélni igen... ez 
is a frigy egy formája, bizarr, de formája: hogy a szürke hanya-
dik árnyalata, ki számolja már. Pedig talán nem ártana szá-
molni, mert egyszer megint lesz választás, ahol nem lesz mind-
egy, hogy ki kivel hányszor és hogyan lépett frigyre. Ilyenkor a 
frigyre lépők egyike, aki lép, nem az, akire lépnek, radikális 
húzásokra kényszerül.

Itt kerül a képbe majdnem mindnyájunk Győzikéje. Ahová 
betömörült, sokan nem maguk között látnák szívesen, hanem 
a fajtájáva együtt a gázban, a ciklonbénak, annak mórikálja ma-
gát, a fajtájával  meg a hasonszőrűekkel, meg általában, a nem 
a mi kutyáink kölykeivel együtt. De a nagy löttyös indulatnak 
most nem lehet teret engedni, hiába, hogy több mint három 
év múlva lesz választás, hamar elmegy az, és a kormánypárt 
szénája már most rosszul áll, és az eddigi szakmai teljesítmé-
nyüket figyelembe véve három év múlva még rosszabbul fog 
állni. És, mert a folyamatos frigybe lépésbe belefásult/rokkant/
döglött középosztályt már csak áldozatok árán lehetne had-
ra fogni, hát marad a legkiszolgáltatottabbak hadra fogása, 
azoké, akiknek semmi reményük nem maradt, legfeljebb az, 
hogy az engedelmességükért egyszer megjutalmazzák őket, 
egy szép napon akár belőlük is lehet bulvárceleb – a legkivá-
lóbb akár a köztársasági elnök nénin is felülkerekedhet, akinek 
csak a fülébe jutott a jóból –, és OV rendszámú verdára is futja 
majd, mint Győzikének.

Aki Győzike (ahogy példaképei, az alkolompos birkák, akik 
mintegy zeneszóval csalogatják társaikat kijelölt életcéljuk, 
a vágóhídi tagló felé) voksot fial, úgy, hogy ő is jól jár közben, 
mert a voks celebkarriert fial: azért, hogy egy kicsit ragyás, 
kend az én szeretőm, nem más, ahogy a nóta mondja, és az 
a legszebb, hogy ezt mindkét fél (sőt, mi mindnyájan is, bár mi 
csak a kórus leszünk, a látványgörlök, a gidák, de az is valami) 
dalolhatja, önfeledten.

GYŐZIKE ÉS A FIDESZ 
JEGYESEK. MINDEN 
KÜLÖN ÉRTESÍTÉS 
HELYETT.

„MARAD A LEGKISZOLGÁLTATOTTABBAK 

HADRA FOGÁSA, AZOKÉ, AKIKNEK SEMMI 

REMÉNYÜK NEM MARADT, LEGFELJEBB  

AZ, HOGY AZ ENGEDELMESSÉGÜKÉRT 

EGYSZER MEGJUTALMAZZÁK ŐKET, EGY 

SZÉP NAPON AKÁR BELŐLÜK IS LEHET 

BULVÁRCELEB, ÉS OV RENDSZÁMÚ VERDÁRA 

IS FUTJA MAJD, MINT GYŐZIKÉNEK.”

VÉLEMÉNY

„NE IS HOZAKODJON ELŐ SE A KEDVES 

OLVASÓ, SE ÉN, HOGY MÁR ELFELEJTETTÜK, 

MERT NEM FELEJTETTÜK EL, NEM IS 

FOGJUK, AZ ILYESMI BELEÉG A KOLLEKTÍV 

NEMZETTUDATBA, EZEKBŐL JÖN LÉTRE 

AZ ORSZÁG, BÁR PERSZE ARANYBULLA IS 

KELL HOZZÁ, MÁRMINT AZ ORIGINÁL.”
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MEGNYÍLT AZ APRÓK HÁZA BÖLCSŐDE

FELÚJÍTVA 

Ferencváros legnagyobb, száz férőhelyes bölcsődéje 
hónapokig zárva volt a felújítás miatt: a konyha és 
más helyiségek, berendezések mellett határidőre 
elkészült a mozgássérült-feljárat is, hogy akadály 

nélkül lehessen közlekedni a babakocsikkal. 

A Ráday utcában lévő bölcsőde egy régi épületben műkö-
dik. A főzőkonyhát és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyisége-
ket újították fel, valamint ezek teljes berendezését, illetve 
a szellőztetőrendszert cserélték le, csaknem 170 millió fo-
rintból – mondta el Árvainé Komornik Katalin, a Ferencvá-
rosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője. Ezenkívül 
a régi mellett egy új babakocsi-tárolót is lehet majd hasz-
nálni – mutatta meg a sajtóbejáráson Takács Krisztián (Mo-
mentum), a terület önkormányzati képviselője. 

Az épület nyílászáróit már korábban kicserélték, a mos-
tani felújítás során pedig két csoportszoba is megújult, 
mindent megjavítottak, újrafestettek és -mázoltak, ahol 
erre szükség volt. Az épület homlokzatának felújítása nyá-
ron készül el – mondta el Czuk Dóra, az önkormányzat 
sajtószóvivője.

Mivel az Aprók Háza tavaly júniusban nyolc hónapra 
bezárt, az intézmény szerepét erre az időre át kellett vennie a másik négy ferenc-
városi bölcsődének. Így több ferencvárosi család is várólistára került, mert nem volt 
elegendő hely az intézményekben. Az Aprók Háza megnyíltával a bölcsődék újabb 
gyerekeket is tudnak fogadni. A felvétel feltétele, hogy a gyerek kora húsz hét és 
három év között legyen, és a szülők dolgozzanak, amit munkáltatói igazolással kell 
bizonyítani. Elsősorban ferencvárosi gyerekeket várnak, de üres férőhely esetén fel-
vesznek kerületen kívülieket is.

Arra is van lehetőség – tájékoztatott Árvainé –, hogy ha valaki nem dolgozik, vagy 
nem akarja egész hétre bölcsődébe adni a gyermekét, napi 1620 forintért rövidebb 
időszakra vigye be a kicsit. Szakorvosi javaslat birtokában ételallergiások számára 

is biztosítanak étkezést, a gluténmen-
tes diétát leszámítva. Ha a gyermeknek 
ilyen problémája van, a szüleinek kell 
hozniuk a külön tárolt ételt, vagy speci-
ális menü is rendelhető. 

A ferencvárosi öt bölcsődében ösz-
szesen 328 férőhely van, és 115-en dol-
goznak az intézményekben. A Pöttyös 
bölcsőde viszonylag régi, de részleges 
felújításon már átesett, ott a konyha vár 
még megújulásra. A Varázskert a legfia-
talabb, nincs tíz éve, hogy elkészült egy 
uniós pályázat segítségével, ott nem 
szükséges a felújítás – mondta el Árvai-

né. A Fehér Holló bölcsőde a legrégebbi, 
1957-ben épült, és folyamatosan szépít-
getik. Az udvart, a konyhát már felújí-
tották korábban, de a belső helyiségek 
tatarozása már szükséges lenne – tette 
hozzá az intézményvezető. 

A további intézményfelújítási lehe-
tőségekről a 2023-as költségvetés el-
fogadása során dönt az önkormányzat 
képviselő-testülete.

B-G. B.
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S hogy a helytörténeti sorozat kereté-
ben most miért éppen ezt mutatom be 
önöknek? Mert éppen 130 éve, 1892–93-
ban épült, s kezdte meg működését a 
Hungária Egyesült Gőzmalmok Rész-
vénytársaság beruházásában. A másik 
indokom az, hogy valami furcsa oknál 
fogva imádom a 19. századi malmokat 
– mármint azt, ami megmaradt belőlük 
–, az én szememben mindegyik egy-egy 

ipari remekmű és ipartörténeti emlék-
hely. Márpedig a Hungária a maga korá-
ban egyike volt Budapest legmodernebb, 
legszebb és legnagyobb malmainak. 

Igaz, nem ez volt Ferencváros első 
malma, hanem az 1866-ban épült Con-
cordia, amelyet a Concordia Gőzmalom 
Rt. tulajdonolt, s amely csaknem nyolc-
van évig, a második világháborúig üze-
melt – de közben kétszer is leégett. 

A Ferencvárosban épült utolsó ma-
lom pedig jelen írásunk tárgya, a Hun-
gária volt, amelynek főépület-homlok-
zata ma is olyan szép, hogy aligha gon-
dolnánk ipari létesítménynek. Akárcsak 
a Concordia, sajnos a Hungária-malom 
is leégett, 1909-ben olyan súlyosan, 
hogy a főépületen kívül csak két rak-
tár maradt meg. Furcsa fintora a sors-
nak, hogy éppen e tűzeset miatt tudjuk 

SOROKSÁRI ÚT 48–52.

FERENCVÁROS UTOLSÓ 
GŐZMALMA 

Ha elsétálunk a háromemeletes épület előtt, nehezen jönnénk rá, hogy  
a 19. század utolsó évtizedében milyen céllal épült. Első látásra iskolának, 

hivatalnak vagy irodaháznak tűnik – s nem is járnánk messze az igazságtól. 
Merthogy a híres Hungária-malom főépülete volt, annak idején itt kaptak 
helyet az irodák, sőt, itt lakott szolgálati lakásában a malom igazgatója is. 
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részletesen, miként nézett ki a malom a 
fénykorában – a tűzről beszámoló Ma-
gyarország című lap 1909. november 3-i 
számában ugyanis ezt olvashatjuk:

„A Soroksári-ut 48. szám alatt, kö-
zel a közvágóhidhoz terül el a Hungá-
ria Egyesült Gőzmalmok Részvény-
társaság köles-, borsó-, rizshántoló-, 
árpagyöngygyár és tengeri malma, 
amely egyike a főváros legmodernebb 
gőzmalmainak. A gyártelep 1892-ben 
épült, öt főépületből áll. Az utczai 
homlokzatot egy emeletnyi magasságu 
irodaépület foglalja el. Ugyanitt van az 
igazgató lakása is. A telep belső részén 
középütt emelkedik a tulajdonképpe-
ni malomépület, amely hatemeletes. 
Ennek első részén van az árpahántoló, 
középütt a köleshántoló és hátsó része 
a rizsmalom. Ezek a részek egy-egy 
hatalmas tűzfallal vannak elválasztva, 
de amint azt egy ilyen hatalmas ma-
lom szerkezete megkivánja, minden 
emeleten számos ajtó vezet egyikből 
a másikba és a gépszijak és elevátorok 
részére is számos nyilás nyilik a falak-
ban. Jobbra ettől az épülettől, a falához 
hozzáépitve van a hatalmas gépház és 
ettől jobbra különállóan foglal helyet 
a háromemeletes nyersáru raktár, míg 
a malomépület baloldalán egy ugyan-
csak háromemeletes raktár emelkedik 
a készáru beraktározására. A malomban 
összesen 300 ember dolgozik, ezeknek 
fele, 150 ember nappali, 150 pedig éjjeli 
szolgálatot teljesit.” 

Az 1909-es tűzben a tudósítás sze-
rint a malom teljesen elpusztult, ám 
a teljesen különálló raktárhelyiségek, 
amelyekben a nyers- és készárut hal-
mozták fel, sértetlenek maradtak, igaz, 
a vízsugarak tönkretették az áru ötven 
százalékát. Az írásból a tűz oka is ki-
derül: a rizsmalom hatodik emeletén 
lévő, úgynevezett „koptatóban” kelet-
kezett, ahol a nyers rizs héját koptatták 
le gépi erővel. Ide lift szállította a rizst, 
s a lángok annak egyik áttüzesedett 
csapágyától csaptak föl.  

Ha azt gondolnánk, hogy a 19. és 20. 
század fordulóján jó állásnak számított 
a Ferencvárosban malomipari mun-
kásnak lenni, mindenkit ki kell ábrán-
dítanom: hiába voltak azok az egykori 
munkások oly közel az életet adó gabo-
nafélékhez, a mindennapokban rette-
netesen egészségtelen körülmények kö-
zött kellett robotolniuk szinte éhbérért, 
s mivel a Hungária-malom éjjel-nappal 
üzemelt, a munkások két műszakban 
dolgoztak. Nem tudom, igaz-e a legen-
da, miszerint a munkahelyükön – ahol 

amúgy bőven lett volna liszt és kenyér 
– a munkások csak olcsó krumplit kap-
tak enni – mindenesetre valószínűnek 
tűnik annak fényében, hogy még a va-
sárnapi szabadnapot is csak 1906-tól 
engedélyezték számukra. Nem is sokáig 
bírták a munkát épségben: a maghántás 
során a levegőbe került apró növényi ré-
szecskék a tüdőbe kerülve megbetegí-
tették őket, s akkor mehettek az utcára 
táppénz nélkül – ráadásul minden egyes 
alkalommal, amikor kiléptek a gyárból, 
megalázó motozásnak vetették alá őket, 
nehogy kicsempésszenek egy-egy ma-

rék rizst vagy kölest. Egy budapesti ma-
lomban dolgozó munkás mindössze két 
pozitívumot könyvelhetett el: elmond-
hatta, hogy van rendszeres jövedelme, 
még ha kevéske is; továbbá a malmok 
dolgozóit nem sorozták be. 

Akárcsak a többi malom, a Hungária 
sem ért meg hosszú kort: 1963-ban vég-
leg bezárták. Megmaradt épületei  mű-
emléki védettség alatt állnak.

Kácsor Zsolt 

Köszönjük Gönczi Ambrus helytörténész 
segítségét a cikk elkészítéséhez.

MI AZ A HENGERMALOM?

Mint annyi mást, a korszerű malomipar meghonosítását is Széchenyi Istvánnak kö-
szönhetjük, akinek a kezdeményezésére 1839-ben alakult meg az Első Pesti Hen-
germalom Részvénytársaság. A hengeres technika abban az időben a legújabb ma-
lomipari vívmány volt, amely Svájcból elterjedve lassan kiszorította azokat a régi 
malmokat, amelyekben évezredes módszer szerint malomkövekkel őröltek. A ma-
lomkövek szerepét gőzgépekkel mozgatott hengerek vették át.
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A HUNGÁRIA

Az 1860-as években sorra alakultak Pesten az újfajta hengermalmok. A Hungária 
1893-ban száz munkással kezdte meg a termelést. Az árpagyöngy és köleskása készí-
tésével foglalkozó üzem nemcsak 1909 novemberében, de a második világháború 
alatt is leégett, mindkétszer újra felépítették. Működése alatt a malom neve a tőke-
érdekeltségének megfelelően többször is változott.
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HÁT NEM MINDEGY?
LÁNG JUDIT

Cigány vagyok. Konkrétan kiver a víz minden faji alapú, kulturális vagy akármilyen 
megkülönböztetéstől: elmondom, miért.

Anyám anyai ágán minden nő híres volt valamiről. A dédnagyanyám kalapot hor-
dott, és fütyülve járt, a nagyanyámat nem fogta a golyó, anyám meg nagyon tudott 
keresni. Markecolásért ült, amikor megszült a börtönben. Mesélte, szép gyerek vol-
tam. A nagydarab smasszernő a pólyában hordozott egész nap a hóna alatt, és ami-
kor eljött a szoptatás ideje, odaállt az asszonyok elé, kitartott a feje fölé, és elordította 
magát: na, kurvák, így kell gyereket csinálni! Kiadtak a börtönből apámnak, az meg 
beadott az intézetbe a négy bátyámmal együtt. 

Anyám mesélte, a dédire azt mondták: boszorkány. Hogy róla nevezett el. Fiatalon 
Várpalota mellett élt egy cigánykolóniában, és híre ment, hogy éjszakánként férfiru-
hát, kalapot húz, úgy megy lopni. Hazafelé a temetőn keresztül zsebre dugott kézzel, 
fütyörészve jött, na, oda nem mentek utána. 

A dédi lányaiból csak a nagyi maradt életben. A németek rátörtek a Várpalota mel-
letti cigánytelepre, a dédi férjét fejbe lőtték a házban mindenki szeme láttára. A többi-
eket nem bántották, de ők tudták, nincs ennek még vége. 

Az egyik német katonatiszt beleszeretett anyám unokatestvérébe. A cigányok 
csúszva-mászva esküdöztek a szentekre, hogy nem kurvul meg előttük a lány, csak le-

gyen kedves a nácival. A németek meg-
ásatták a cigányokkal a sírjukat, és min-
denkit belelőttek. A német katonatisztet 
is. A nagyi a golyózápor után kimászott 
a hullák alól, felkapta a hároméves anyá-
mat, és uccu, beszaladtak a közeli akácos 
erdőbe. Ők ketten menekültek meg a 
kolóniából, meg a dédi. 

Nagyi mondta anyámnak: az én 
fejemhez tartott már német katona 
géppisztolyt, meg orosz is. A következ-
ményt tekintve nem mindegy?

Klári, anyám egyik húga, fiatalon 
megszökött tőlük. Mesélték, hogy egy 
magyar család felkarolta. Kollégista lett, 
aztán orvos, az ottani szomszédoktól 
tudják. Soha többet nem látták. Anyám 
mondta: fájt nekik, hogy otthagyta őket, 
később meg hogy neki volt esze, jól tette. 

Az intézeti ovit szerettem. 68 nyarán patronálni kezdett egy szocialista brigád a 
Nagymező utcai postáról. Amikor vége lett a műszaknak, kérdezték egymást, ki visz 
haza; a Zsófinál voltam a legtöbbször, aztán már csak nála. 

Vándorköszörűsök és házalók rendszeresen meglopták Zsófi idős apját és máso-
kat is, ezért a szomszédban lakó cigányokat mindenki utálta a környéken. Ha nem ők 
tették, nem számított: a cigány az cigány, mondta Zsófi.  

Zsófi szülei apai ágon tanítók és református papok meg püspökök a középko-
rig visszavezethetően. Erre büszke is volt, mindenhol az ősök képei lógtak a falakon. 
Édesanyja postáskisasszony.  

Zsófi ikertestvére Juli, angol–spanyol tanár az egyetemen, később PhD, nyelvész, 
zsigerből utálta a cigányokat, ezért engem is. A véremben van, mondta. Zsófi egy vé-
leményen volt vele. Spártai szigorral moderálta a jellemem, azt mondta, azért, mert jó 
embert akar faragni belőlem.

A gyámhatóság váratlanul kiadott a szüleimnek az első osztály után. Akkor a Viza-
fogón laktak a cigánytelepen. Egyedül voltam lánygyerek, segítenem kellett volna az 
anyámnak mosni, főzni. Az apám engem lemagyarozott, vert, szégyellte magát mi-
attam. Anyám nem védett meg, szerinte sem tartoztam közéjük. Azt mondta: légy 

A dédnagyanyám 
kalapot hordott, 
és fütyülve járt, 

a nagyanyámat nem 
fogta a golyó, anyám 

meg nagyon tudott 
keresni. 
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olyan, mint mi. Visszaszöktem akkor az intézetbe. Azóta gazdag cigányok lettek, szá-
mítanak valakinek, azt mondják róluk; én számukra továbbra sem.

Juli mára nyelvészprofesszor, egyedül él, igazi vénlány. Kijelentette nem sokkal 
Zsófi halála előtt, amikor találkoztunk nála a kórházban: egy cigány nem tartozhat 
közénk, nem lehet családtag. Sosem fogadtak el. 

Anyám tíz éve halt meg, Zsófi az idén, júniusban. Büszkék voltak a származá-
sukra, az őseikre mindketten. Anya cigány, Zsófi magyar. Az egyiknek katolikus,  

a másiknak református pap mondta a 
szentbeszédet.   

Nézem a sírjaikat, nincs bennem 
sem harag, sem gyűlölet, csak a nagyi 
mantrázik a fejemben szüntelen: a kö-
vetkezményt tekintve nem mindegy? 
Hát nem mindegy?

IRODALOM

BMC: ÁTLÁTSZÓ HANG ÚJZENEI FESZTIVÁL

TRANSZPARENS HANGOK 
TÖRTÉK MEG A CSENDET

Sokan gondolják úgy, hogy a kortárs zenét nem egyszerű befogadni – de mihez képest?  
Egy kóbor macskát például sokkal macerásabb, hiszen a kortárs zene nem lopja el  

a reggelidet, nem rágja szét a jegyzeteidet és nem szőrözi össze a télikabátodat.  
Ellenben dorombol, duruzsol, vagy éppen felpattintja a szemedet, miközben  

új perspektívát mutat a világról.

És épp ez volt a célja az idén tízéves Át-
látszó Hang Újzenei Fesztiválnak. Ahogy 
a rendezvénysorozat neve is mutatja, a 
szervezők arra törekednek, hogy bete-
kintést nyújthassanak a széles körben 
inkább csak hallomásból, mint hallásból 
ismert zenei irányzatba.

E közeledés-közelítés szándékán túl 
arra keresték a választ, hogy a válságos 
korban, amelyet élünk, „az élet – sok 
esetben minimális – feltételeinek meg-
teremtése mellett maradhat-e még egy-
általán valamilyen erőnléti tartalék, ami 
képes lehet értékes és izgalmas intellek-
tuális kihívásokba vezetni az alkotókat, 
előadókat, közönséget, hogy belőlük te-
vékeny és reményekre okot adó közös-
séget formáljon”, ahogy Dargay Marcell 
zeneszerző fogalmazott.

Az Átlátszó Hang programjában sze-
replő újzenei események Ligeti György 

születésének századik évfordulóját, a ta-
valy elhunyt George Crumb és Wilheim 
András szellemi örökségét, a Magyaror-
szágon szinte ismeretlen zeneszerzők 
(Trevor Wishart, Rózmann Ákos) művé-
szetét járták körbe, nem megfeledkezve 
a Ladik Katalin és Nádas Péter 80. szüle-
tésnapja alkalmából bemutatott művek-
ről sem, és persze a társművészetekről, 
beavató eseményekről.

Az Átlátszó Hangnak a BMC-ben 
zajlott több rendezvénye is. Ilyen volt a 
Megtört csend. Seleljo Erzsébet és Seleljo 
Irén koncertje különösen izgalmas esté-
nek bizonyult, mert az előadás két ősbe-
mutatót (Andrius Maslekovas: Splinters 
of Broken Silence, Eötvös Péter: Cadenza 
– szaxofonverzió) és két magyarországi 
bemutatót (Ichiro Nodaira: Arabesque 
III., Michael Coleman: Room 857) is ma-
gában foglalt.

Ami ezeket a műveket leginkább 
összeköti és egymás mellé rendeli, az a 
csend szerepe. Legyen az koronás vagy 
pontos időtartammal lejegyzett szünet, 
a program minden kompozíciójában a 
csendnek is ugyanolyan jelentősége van, 
mint maguknak a hangoknak.

De hogyan? Hogyan születik a zene? 
Ezt járták körül a BMC-ben, ahol a 
négynapos szakmai workshopot lezáró 
nyílt eseményen vehetett részt a buda-
pesti közönség a Centre Européen Pour 
l’Improvisation (CEPI, Európai Impro-
vizációs Központ) nemzetközi kísérleti 
műhely programjaként. 

A CEPI új utakat keresve a hallga-
tók személyes megszólítását helyezi a 
performansz középpontjába, a koncert-
gyakorlat minden elemét boncolgat-
va. A műhelyt Barre Phillips és Enrico 
Fa gnoni alapította, elnöke jelenleg ifj. 
Kurtág György. Eredeti céljuk az volt, 
hogy a dél-franciaországi Puget-Vil-
le-ben hozzanak létre egy improvizációs 
kutatóközpontot – írja a BMC oldala –, 
de végül az épületszerzés tervét elvetet-
ték, helyette nomád módon működnek, 
a „hol?” helyett a „hogyan és kikkel?” 
kérdésére helyezve a hangsúlyt. A CEPI 
ezúttal a BMC-t választotta helyszínül az 
éves találkozóhoz, amelyen számos ma-
gyar zenész mellett a Zeneakadémia ze-
neszerzés tanszékének több hallgatója 
is részt vett.

Melinda Rose
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FMK: MADÁCHRÓL A MESTER GALÉRIA PROGRAMJÁN 

HAGYOMÁNYMŰVELÉS

A Felhajtó című programsorozatát 2020-ban indította az FMK alintézménye, 
a Mester Galéria. A meghívottak között volt már a Konkáv Közösségi 
Tér, a Kugler Art Szalon és Galéria, valamint a Ferencvárosi Tanoda 

is. A mostani, a magyar kultúra napjára szervezett különkiadás vendégei 
Závada Pál író és Kelemen Kristóf rendező, dramaturg voltak.

A Ferencvárosi Művelődési Központ 
termében nagyjából negyvenfős közön-
ség zsibong, bár a hangzavar alapján a 
duplájára tippelnék. A téma Madách 
Imre, aki – Petőfihez hasonlóan – két-
száz éve született. Az ember tragédiája 
pedig tavaly volt 170 éves. „Szóval évfor-
dulókkal el vagyunk látva” – összegzi  a 
bevezetőben Fehér Renátó, aki a galéria 
munkatársaként a 2021 őszén kibővült 
sorozatban különböző közösségi terek 
közreműködőivel beszélget. Azzal kez-
di, van-e dolga egy mai alkotónak ezek-
kel az évfordulókkal, és ha igen, mi az.

Az évfordulókat Závadáék, nagy-
jából egységesen, elsősorban politikai 

marketingfogásnak vélik. „Az állam 
az erre kiírt pályázatokon kioszt némi 
aprópénzt, amit az alkotók, alkotókö-
zösségek, mivel rá vannak szorulva, 
meg is pályáznak” – válaszolja Kelemen. 
Csak kérdéses, mennyire szólnak ezek a 
művek az emlékezésről, és mennyire a 
pénzről.

„Én tavaly a székesfehérvári Vörös-
marty Színház felkérésére írtam Az em-
ber tragédiájának évfordulójára egy fél-
felvonásnyi 20. századi színt” – mondja 
Závada Pál.

Ami katalizátora lett az Apfelbaum: 
Nagyvárad, Berlin című új regényének.

„Madáchnál volt a kulcs, hogyan ve-
hetne részt a főhősöm a 20. század nagy 

pillanataiban. Ugyanúgy eseményről 
eseményre utaztatom az én Ádámomat, 
ahogy Az ember tragédiájában is történik.”

„Vannak tehát kulturális gócpontja-
ink, »hagyományaink«, mint Petőfi vagy 
Az ember tragédiája. De mit lehet ezekkel 
a »hagyományokkal« kezdeni?” – gördíti 
tovább a beszélgetést Fehér Renátó.

Kelemen szerint fontos, hogy kri-
tikusan álljunk ezekhez a művekhez, 
ahogy a Tragédiában is Lucifer, a kri-
tikus gondolkodó. Ő ismeri fel az Úr 
művében a hibákat. Madách nőképe 
például ma már vállalhatatlanul patri-
archális. Kelemenék azzal sem tudnak 
igazán azonosulni, hogy Ádám minden 
szín elején ugyanannyira ártatlan és 
reménykedő. Mintha semmire sem em-
lékezne a korábban átéltekből. Mindig 
ugyanazt a tézis, antitézis, szintézis há-
romszöget járja be.

„Az emberben szükségszerűen lera-
kódnak a tapasztalatok, és annak alapján 
viszonyul a következő helyzethez. De 
itt nincs ilyen lerakódás” – magyarázza 
Závada.

Talán mert minden tapasztalás, tu-
dás ellenére az emberiség rendszeresen 
követi el ugyanazokat a hibákat? – kér-
dezem magamban. „Az is érdekes – veti 
fel Závada –, hogy a sokféle szín között 
egy magyar sincs. Annyi helyre eljut 
Ádám, de pont Magyarországra nem.”

Madách talán azért hagyta ki az 
országot, mert épp a 48–49-es szabad-
ságharc leverése után írta a darabot, 
rendkívül pesszimista hangulatban. Va-
lószínűleg arra sem számított, hogy a 
drámáját valaha színpadra állítják.

„Dramaturgként engem leginkább a 
darab brechtiánus megközelítése érde-
kel – morfondírozik Kelemen. – Mi az, 
amit ebből a történetből tanulhatunk?”

Madách és más hagyományaink ér-
telmezését, átértelmezését is megnehe-
zíti a mindenhova befolyó politika. Jó 
példa erre az Alföldi Róbert rendezte 
Tragédia, amelyről még parlamenti vita 
is volt. Nem a büfében, hanem rendes 
ülésen. Ez a művészet és a politika teljes 
összemosása. Pedig, zárják a beszélge-
tést Závadáék, Esterházy után szabadon: 
a hagyományt meg kell művelni, dol-
gozni kell rajta ahhoz, hogy hagyomány 
maradjon.

a téma Madách 
Imre, aki – Petőfihez 

hasonlóan – 200 
éve született

Juhász Tamás
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A beszélgetők, Závada Pál, Kelemen Kristóf és Fehér Renátó, valamint 
az egyik technikai munkatárs
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Teszi mindezt meghökkentő, néhol 
humoros, máskor mellbevágó módon: 
már a kiindulópont is olyan, mint va-
lami kiélezett, abszurd poén. Hitler, 
Angela Merkel, Frida (az ABBA barna 
hajú énekesnője), valamint két fajvédő 
német nő, Erika és Gudrun találkoznak, 
ezúttal nem a boncasztalon, hanem a 
minimalista színpadon: a kérdés csak 
az, mi közük van egymáshoz. 

A kulcs a születés és a pozíció kö-
rül keresendő, legalábbis a múltat a 
jelennel, a párbeszédet a monológgal, 
a valóságot pedig a fikcióval sűrűn, de 
biztos kézzel elegyítő előadás szerint. 
A kiindulópont a náci Németország Le-
bensborn programja, amelynek kereté-
ben arra ösztönözték a német tiszteket, 
hogy a háború alatt minél több „meg-
felelő fajú” nővel létesítsenek szexuális 
kapcsolatot a megszállt országokban, 
elsősorban az árjának számító skandi-
náv típusú – szőke haj, kék szem – nők-
kel teli Norvégiában. Mindez a férfiak 

számára kötelesség, a nőknek pedig, 
különösen, ha megfelelő szülésszámot 
teljesítettek, dicsőség volt („Szüljük tele 
a Kárpát-medencét”, ugye, ismerős?), ki-
tüntetést és megbecsült helyzetet kínáló 
lehetőség akkor, amikor nem tölthettek 
be vezető pozíciót. A közel tizenkétezer 
norvég Lebensborn-babára (és szü-
lőanyjukra) a háború után viszont meg-
torlás és kiközösítés várt. Ez történt 
a nem sokkal a második világháború 
után született Anni-Frid Lyngstad – Fri-
da – családjával is, amely a csecsemővel 
együtt Svédországba menekült. 

Saját múltja elől azonban Frida nem 
futhatott el, hiszen a „Lebensborn-gén” 
máig ott van a sejtjeiben, a Hitler ABBA-t 
énekel pedig éppen ebből a fontos mo-
mentumból (kik vagyunk és honnan 
jöttünk) építkezve mutatja meg, hogy 
milyen hatással van a történelem az 
egyes emberekre. Akik között egyaránt 
akad egykor sikeres popénekesnő (a 
Varga Klára alakította Frida), de ugyan-

úgy idősödő s nem mellesleg ABBA-ra-
jongó exkancellár is, aki hosszú évekig 
a világ egyik legbefolyásosabb embere 
és Németország legelső női kormány-
fője volt – a leopárdmintás ruhát viselő 
Herczeg Adrienn jól hozza a rezignált, 
hazája náci múltjával újfent szembe-
sülni kénytelen, de hobbiból már csak 
falunapokon szilvás pitét sütögető 
Angela Merkelt. A két nő a hirtelen jött 
vihar elől egy egykori Lebensborn-ott-
honban húzza meg magát, ahol viszont 
Hitler és a „tisztafajúság” atyja, Himmler 
szelleme még ott kísért a falak között. 

Kettejük párbeszédét időről időre 
a második világháború idejéből elénk 
lépő ifjú, szőke-kékszemű egyenruhás 
fajvédők dialógja szakítja meg. Dobra 
Mara Erikájának elhisszük, hogy szív-
vel-lélekkel híve a beosztottaival szem-
ben szívélyes, a gyerekekért – Lebens-
born-otthon ide vagy oda – kevésbé, a 
németjuhász kutyákért viszont annál 
inkább lelkesedő, Végh Péter játszotta 
Hitlernek, akinek nyugtalanító mono-
lógjai nevetségesnek ható, rövidnad-
rágos öltözetét is képesek feledtetni. 
Mellette Kakasy Dóra kérlelhetetlenül 
hűvös Gudrunja, Lebensborn-ápolónő-
ként, szépségében is rémisztő jelenség. 
Az öt szereplő megnyilatkozásai pedig 
– a forgószínpadnak hála – egy idő után 
különös egységet, egymás utániságot 
alkotnak. „Belegondoltál már abba, mi 
lenne, ha a Führer meghalna?” – kér-
dezi Gudrun Erikától, mintha már 
előre sejtené, ami az összeomláskor be-
következik. „Most, hogy Hitler halott, 
minden megy tovább” – így a végszó. 
És hogy mi maradt a náci örökségből?  
A darab ennek megválaszolására is 
készteti a nézőt.

HITLER ABBA-T ÉNEKEL A PINCESZÍNHÁZBAN

„ADJ EGY GYERMEKET 
A FÜHRERNEK!”

„Néha azt álmodom, hogy Hitler lánya vagyok” – 
hangzik el az egyik szereplő szájából  

az O. Horváth Sári rendezte Hitler ABBA-t énekel 
című darabban. Amely nem csupán a múlttal és 
saját démonainkkal kapcsolatban fogalmaz meg 

alapvető kérdéseket, de a náci nők sokáig tabuként 
kezelt szerepvállalását is a középpontba emeli. 

 Gáspár S. Anna

Varga Klára, Dobra Mara, Végh Péter, Kakasy Dóra, Herczeg Adrienn
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Az amerikai Todd Field az ezredfordu-
ló egyik legígéretesebb független filmes 
rendezőjeként indult. A hálószobában (In 
the Bedroom, 2001) intim családi drá-
mája a Sundance Filmfesztivál jelen-
tékeny dobása volt abban az évben, öt 
esztendővel később az Apró titkok (Little 
Women, 2006) hűtlenségmeghajtású re-

gényadaptációja pedig ismét kritikai si-
kernek bizonyult, és egészen három Os-
car-jelölésig jutott. Azután hosszú hiátus 
következett a meg nem valósult filmter-
vek miatt: egészen pontosan tizenhat 
évet kellett várni a direktor harmadik 
nagyjátékfilmjéig. A tavaly őszi velencei 
filmszemlén bemutatott Tár (magyar 
mozipremier: február 16.) vétózhatatla-
nul az év egyik legkiemelkedőbb tétele 
volt, több rangos filmes szaklap (köztük 
a Variety) éves best of filmlistáján az első 
helyen szerepelt. Field elsőként dolgo-
zott saját forgatókönyvből, a főszerepet 
pedig kifejezetten Cate Blanchettre írta 
– ez meg is látszik rajta –, de ne szalad-
junk ennyire előre.

A Tár a komolyzene bennfentes vi-
lágába kalauzol egy kitalált, nemzetkö-
zileg elismert sztárkarmester, Lydia 
Tár (Cate Blanchett) alakja révén. Szem-
ben Field korábbi filmjeivel, itt nem 

egy család vagy egy pár áll a fókuszban, 
hanem egyetlen individuum, aki karri-
erje megkoronázására készül Mahler V. 
szimfóniájának élő felvételével. Nincs 
olyan jelenet, amelyben ne szerepelne 
az ambiciózus, sikerben, pénzben és ha-
talomban fürdőző karmesternő. Lydia 
Tár egy fiatal karmesternőket patronáló 

ösztöndíjprogram elnöke, a patinás New 
York-i Juilliard School vendégelőadója, a 
Berlini Filharmonikusok főkarmestere: 
akkora név, hogy az önéletrajzi írása már 
az élete derekán megjelenik. Látszólag 
minden tökéletes az élet valamennyi 
frontján, otthon a zenekara szólista he-
gedűse várja, akivel közösen nevelnek 
egy kislányt. A bonyodalom akkor kez-
dődik, amikor a személyi asszisztense 
kétségbeesett e-mailekről számol be, 
amelyeket egy bizonyos Krista Taylor írt 
neki. Ki ez a Krista? Milyen kapcsolatban 

állt vele Lydia Tár? Innen indítja Field azt 
a magabiztosan levezényelt, lebilincselő 
kirakós játékot, amely a legjobb thrille-
rek információ-visszatartási stratégiáját 
követi a főhősnő fokozatos kontrollvesz-
téséig. Közben éttermi falatozásokból és 
zenekari próbajelenetekből értesülünk a 
karmesternő szakmai zsenialitása mö-
gött megbújó manipulatív és megalo-
mán tendenciákról, amelyekről nem 
hajlandó tudomást venni a gőgös, érint-
hetetlennek tetsző címszereplőnő. Eny-
nyit éppen elég elárulni a filmről, amely 
egyszerre izgalmas detektívpuzzle (mi 
történt valójában a múltban?) és nagy-
szabású pszichológiai portré egy hatal-
mi játszmákban brillírozó, intelligens 
és szofisztikált csúcsragadozóról. Olyan 
gyorsan elpereg, hogy fel sem tűnik a két 
és fél órás játékideje.

Remekbe szabott karakter a fősze-
replő karmester kizsigerelt személyi 
asszisztense (Noémie Merlant, lásd 
Portré a lángoló fiatal lányról) és elhanya-
golt partnere (Christian Petzold házi 
színésznője, Nina Hoss megformálá-
sában), de azért a prímet Cate Blan-
chett viszi, aki átszellemült, energiától 
lüktető, minden rezdülésében parádés 
játékával élete alakítását nyújtja a Tár-
ban. Olyan, mint Bette Davis vagy Joan 
Crawford a fénykorában. E sorok írása-
kor kapta meg a Golden Globe-díjat, és 
igen nagy meglepetés lenne, ha a már-
ciusi Oscar-gálán nem ő vinné haza a 
legjobb női főszereplőnek járó díjat. 
Aki filmügyileg jól szeretné kezdeni 
az évet, az nem kockáztat sokat azzal, 
ha jegyet vált Todd Field emlékezetes 
művére.

Teszár Dávid

a legjobb thrillerek 
információ-visszatartási 

stratégiáját követi  
a főhősnő fokozatos 
kontrollvesztéséig

FILM: TÁR

A BUKÁS SZIMFÓNIÁJA

Todd Field grandiózus és lebilincselő 
karaktertanulmánya a hatalom természetét 
fürkészi a komolyzene mikrokozmoszában.
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Van Ferencvárosban egy mesés park, szó 
szerint mesés, mert Kerekerdő parknak 
hívják, és tényleg négyszögletű. A park 
szélén ott ül nagy fehér kövön a Négy-
szögletű Kerek Erdő gazdája, az egyik 
legnagyobb magyar író. Ha a Veranda 
nevű vendéglőből kilépünk, éppen a 
hátát látjuk. Pintér Attila szobra Lázár 
Ervint úgy ábrázolja, ahogyan őt a leg-
többen elképzeljük: Mikkamakkáról és 
Dömdödömről mesél egy könyvből.

Az egyik közösségi oldalon megkér-
deztem az ismerőseimet arról, hová sze-
retnek járni a hétköznapokon ebédelni, 
menüzni a 9. kerületben, és a Verandát 
többen is ajánlották. Lássuk tehát, miért 
szeretik. A hely Facebook-oldalán ezt ol-
vassuk: „Gyere hozzánk menüzni! Sza-
kácsaink minden nap kitesznek magu-
kért! Napi menü korlátlan fogyasztással 
a svédasztal kínálatából (11.30–14.30-ig 
hétfőtől péntekig munkanapokon), vagy 
felszolgálva és elvitelre (11.30–15.00-ig 
hétfőtől péntekig munkanapokon).”

Fél kettő környékén érkezünk, tehát 
még időben vagyunk, de a déli roham 
már lemehetett, mert van hely bőven. 
A keddi menü: két leves (zöldségleves 
gerslivel és kolbászkarikákkal vagy laska-
gombaleves tejfölösen) és két főétel ( jér-
cemellszeletek sonkával, sajttal és snid-
linggel gratinírozva, burgonyapürével 
vagy rakott savanyú káposzta). A svéd-
asztalos menü korlátlan fogyasztással, 
önkiszolgálással a napi menü kínálatából 
2490 Ft/fő, ami a mai árak mellett igazán 
nem számít soknak. Főleg, hogy nem egy 
koszos kifőzdében vagy talponálló gyro-
sosnál kell étkeznünk, hanem egy kelle-
mes belső terű vendéglőben, udvarias 
kiszolgálókkal körbevéve. 

De mit tud a Veranda 2490 forintért? 
A vegyes zöldségekből készült leves tel-
jesen rendben van, a levét kellemesen 
átjárja a füstölt íz, a gombaleves savany-
kás, frissítő, akár még másnaposkúrának 
is elmenne. A rakott savanyú káposztá-
nál kezdünk gyanakodni, hogy a kony-
hában működhet egy erdélyi (vagy az 
erdélyi ízekért rajongó) szakács. Ez a 
rakott káposzta ugyanis éppen az, amit 
kolozsvári rakott káposztának szokás 
nevezni, nagyjából így készítik ma Ko-
lozsváron a híres Káposztázó (Vărzărie) 
vendéglőben is (varză à la Cluj). (Bár 
Kosztolányi szakácsa a háború előtt még 

másként tudta: „Kolozsvárott egy alka-
lommal »kolozsvári rakott káposztát« 
készítettem, hússal és rizzsel, ahogy ná-
lunk szokás, de kinevettek.”) 

Szóval valaki erdélyit sejtettünk a 
konyhában elbújva, és sejtésünk akkor 
vált erős, sőt megalapozott gyanúvá, 
amikor az étlapon megpillantottuk a 
„Csomboros szarvasgulyás pityókagom-
bóccal” című tételt. Még mielőtt ráre-
pültünk volna a menüs főételekre, ren-
deltünk a pincér úrtól egy gulyást. Bár a 
leveseknél volt feltüntetve a fogás, azért 
igazi gulyás volt, amiről tudjuk, hogy 
crossover étel: valahol a leveshígság és 
a pörköltsűrűség között, magyarul egy-
tálétel. Bár ez a gulyás éppen annyiba 
kerül, mint egy kétfogásos, svédasztalos 

napi menü, minden pénzt megér. „Min-
den erdélyi étel, amiben van csombor”, 
szól a híres definíció, ami persze egyfelől 
túlzás, másfelől viszont alapvető igazság. 

A pityókagombóc lágy, a szaftos lé sűrű 
és selymes, a szarvas húsa omlós és ízes, 
a zöldségek puhák, és az egész úgy kerek, 
mint egy kerekerdő. 

Ezután, némileg jóllakva, folytattuk 
a menüzést. A rakott káposztától min-
dig félünk kifőzdékben és menzákon 
(máshol meg nemigen van), mert általá-
ban egy száraz betonkocka, és nincs az a 
nyál, amivel fel lehet lazítani. Ez a rakott 
káposzta azonban lágy volt, a tetejére 
szépen rábarnult a tejföl. A jércemell 
alapvetően nem lett volna rossz, ha nem 
viszolyognánk a csirke és a pulyka mel-
létől, de belátjuk, hogy ezt eszi a magyar, 
ez kell neki, nem Rákóczi csontváza, ettől 
remél örök életet.

Szóval végezetül csak annyit mond-
hatunk: dömdödöm. Ami jelen esetben 
azt jelenti, igazuk volt azoknak, akik ezt 
a vendéglőt ajánlották. Rendkívül ked-
vező ár-érték arány, kedves kiszolgálás, 
barátságos környezet. A csomboros szar-
vasgulyást és a pityókagombócot meg 
mindenkinek muszáj megkóstolnia!

Cserna-Szabó András

a pityókagombóc 
lágy, a szaftos lé sűrű 
és selymes, a szarvas 
húsa omlós és ízes, a 
zöldségek puhák, és 
az egész úgy kerek, 
mint egy kerekerdő 
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Első ízben 1958-ban voksolhattak a sport-
sajtó munkatársai, hogy kiket tartanak 
az év legjobb sportolójának. Az első há-
rom díjazott Polyák Imre birkózó, Kör-
möczy Zsuzsa teniszező és a férfi vízilab-
da-válogatott volt. A nőknél ferencvárosi 
sportolóként először Gyarmati Andrea 
úszó kapta meg ezt az elismerést 1970-
ben, majd a következő két esztendőben 
is. A férfiaknál Magyar Zoltán tornász 
lett az első fradista, ő 1974-ben nyerte 
el a kitüntető címet, aztán 1978-ban és 
1980-ban is olimpiai bajnokunk végzett 
az élen.

A csapatok között sokszor győzött a 
voksoláson a férfi vízilabda-válogatott 
(15), amelyben időről időre számos fe-
rencvárosi pólós is helyet kapott. 2011-
ben az FTC női kézilabdázóira szavaztak 
a legtöbben, akik abban az évben haza-
hozták a Kupagyőztesek Európa-kupáját. 
2019-ben a Fradi férfi vízilabdázói zár-
tak az első helyen, miután megnyerték a 
Bajnokok Ligáját; a diadal kovácsa, Var-
ga Zsolt lett akkor az Év edzője. A férfi 
labdarúgó-válogatott (egyszer olimpiai 
válogatott) győzelmei során rendre fe-
rencvárosi futballisták is hozzájárultak a 
sikerhez. 

A 2022-es esztendő utolsó előtti nap-
ján hozták nyilvánosságra, hogy az egyes 
kategóriákban kik kerültek az első há-
rom közé. Az FTC több helyen is érde-
kelt volt, és január 9-én ünnepélyes kere-
tek között, az Operaházban hirdették ki 
a sorrendet.

A férfiaknál a rövidpályás-gyorskor-
csolyázó, Liu Shaoang – aki a pekingi 
olimpián megnyerte Magyarország első 
egyéni aranyérmét a téli ötkarikás já-
tékokon – a harmadik helyen végzett.  
A közösségi médiában két nap múlva köz-
zétette, mit mondott volna, ha őt választ-
ják meg a legjobbnak, és nem feledkezett 
meg a Fradiról sem: „Külön köszönet jár a 
Ferencvárosi Torna Clubnak: befogadtak, 

és családtagként kezeltek minket. Óri-
ási felszabadulás volt, amikor hozzájuk 
kerültünk, és hatalmas támogatást kap-
tunk tőlük, hálás vagyok az együtt töltött 
időszakért.” Az Európa-bajnok birkózó, 
Muszukajev Iszmail a 10. lett, a nőknél a 
tokiói nyári olimpián hatodik úszó, Mi-
hályvári-Farkas Viktória szoros verseny-
ben a 8. helyet szerezte meg.

A csapatoknál az egyéni sportágakban 
ötödikként zárt a pekingi ötkarikás játé-
kokon bronzérmes rövidpályás-gyors-
korcsolya vegyes váltó, melynek tagja 
volt Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor és 
Krüger John-Henry is. A hagyományos 
csapatsportokban harmadikok lettek a 
Ferencváros labdarúgói, a zöld-fehérek 
sorozatban negyedik bajnoki címük és 
24. Magyar Kupa-győzelmük mellett 
48 év után kiharcolták a tavaszi szerep-
lést egy nemzetközi kupában. Akkor a 
KEK-ben a döntőig menetelt a Fradi, 
most az Európa-ligában próbál minél 
messzebbre jutni. A vb-ezüstérmes női 
és Eb-bronzérmes férfi vízilabda-válo-
gatottban több ferencvárosi pólós is ját-
szott. Az FTC vízilabdacsapata zsinórban 
ötödször lett Magyar Kupa-győztes, és 
huszonnegyedik bajnoki aranyát nyer-
te, a gárda a 10. helyen végzett a vokso-
láson.

Az év edzője szavazáson Sztanyisz-
lav Csercseszov, a Ferencváros labda-
rúgócsapatának mestere negyedikként 
zárt. A Fradi pólósainak trénere, Varga 
Zsolt, aki az Eb-n másfél hónapi munka 
után a dobogóra kormányozta a váloga-
tottat, kilencedik lett.

Az év sportpillanata kategóriában 
Kristoffer Zachariassennek a Ferencvá-
ros Európa-liga-csoportgyőzelmét érő 
gólja – amelyet a Monaco elleni hazai 
mérkőzésen lőtt – kapta a legtöbb pon-
tot. A történelmi találattal megelőzte 
Liu Shaoang olimpiai elsőségét és Milák 
Kristóf Budapesten úszott világcsúcsát.

SZAVAZÁS

ZACHARIASSEN GÓLJA LETT 
AZ ÉV SPORTPILLANATA

Hatvanötödik alkalommal választották meg a magyar sportújságírók 
az év legjobb sportolóit. A Ferencváros több kategóriában is érintett 
volt, végül a sok nagyszerű teljesítmény közül az év sportpillanata 

versenyben örülhettek első helynek a zöld-fehérek. 

Margay Sándor
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SÁRGA UFÓ A FERENCVÁROSI 
ÉJSZAKÁBAN

Volt, aki erre gondolt egy internetes csoportban, a városvezetésnek kívánta jelezni 
az aggodalmát. Eskü, így volt. Éjjelente sárga fényfolt ragyogja be Ferencvárost. 

Néhányaknak ez tűnt fel, pedig szó 
nincs ilyesmiről, nem ufó az, se nem 
űrkikötő: ha Dubajban lehet síelni, ná-
lunk nehogy már ne szolizhasson a fű; 
nevelgetik, csíráztatják a Fradi-stadion 
gyepét. Az ilyen szankciókkal terhelt, 
veszélyes időkben különösen örömteli 
a Fradi anyagi biztonsága, ami a kerü-
let minden pontjáról látható. Szolárium 
speciál. Amikor nem volt „műnap”, rög-
tön ki is pusztult az új stadionnak a spe-
ciálisan a ferencvárosi időjárási viszo-
nyokra kifejlesztett angol gyepszőnye-
ge, azóta szoliztatni kell a füvet. 

Nem lehet olcsó a művelet, talán 
nem is csoda, hogy az állami energia-
szolgáltató, az MVM a következő évek-
ben évente milliárdokkal támogatja – 
továbbra is – a klubot. Piaci alapon.

Zajlik a téli átigazolási szezon, és, 
ahogy várható volt, a téli jövés-menés-
ben elment épp egy potenciális Euró-
pa-liga-ellenfélhez, az Union Berlinhez 
a tunéziai válogatott légiósunk, Aissa 
Laidouni. Végül „csak” 4 millió eurót 
kapott érte a foci zrt. a nem hivatalos 
(Transfermarkt.com) hírek szerint, ami 
nem tűnik soknak. Továbbra sem ma-
gyar lesz az öltöző fő társalgási nyelve, 
mert bár felkerült pár fiatal, a téli igazo-
lások suriname-i, ghánai és dán játéko-
sok, akik a szlovák, az azeri és a holland 
első osztályból érkeznek, ebben a sor-
rendben. Nehéz követni.

A téli szünet után újraindult bajnok-
ságot fölényesen vezeti a Fradi, Pakson 
pótoltunk elmaradt meccset, előtte egy 
másik pótolt meccsen a ZTE ellen ide-
genben sima győzelem, utána egy Va-
sas elleni hazai null-null, ami kissé fájt. 
Átbillenve a bajnokság felén, most már 
ugyanannyi meccset lejátszva, mint 
a többiek – 33/18 forduló ment le – 14 
pont az előnyünk. Lapzártakor a rém 
gyenge Újpest elleni hazai derbit is be-
húzta a Fradi. 

Kik üldözik a távolból az FTC-t? Ér-
dekfeszítő jelenleg a bajnokság: a máso-
dik helyen a Kecskemét, a harmadikon 

a Kisvárda, a miniszterelnök csapata, a 
Felcsút „csak” a negyedik. Csodálatos, 
nem? 

Kis színes: elsunnyogta az AB a véna-
szkenner ügyét, mint egy igazi banánköz-
társaságban. A szurkolói beadvány annak 
vizsgálatát kérte, nem alkotmányellenes-e vé-
letlenül az, hogy bizonyos csoportoknak (VIP, 
vendégszektor) nem kell „vénaszkennelniük”, 
miközben egy mezei fradistának igen. Kö-
rülbelül hat évig rohasztották a kérdést érde-
mi döntés nélkül, végül a bölcs rendszerkom-
patibilis szervezet levette a napirendről a be-
adványt. De igazából már senkit sem érdekel, 
hiszen amíg a családi szektorban és a „polgá-
ri” középszektorokban továbbra is kötelező 
tenyeret szkennelni – mert csak –, addig 
a csodálatos „örökké kitartunk” tábornak a 
kapu mögött már nem kell ezt megtennie. 
Így minden nagyszerű. Volt ügy, nincs ügy.

Az Európa-liga-meccsre a Puskás te-
lik, ide még a buta vénaszkenner sem kell 
– pedig egyelőre ellenfél sincs. A hírek 
szerint félházon túl tartanak a jegyeladá-
sok. Türelmesen várjuk a tavaszi ellen-
felet, hiszen a Fradinak a csoportelsőség 
egyből nyolcaddöntőt ért. 

A lehetséges ellenfelek párosításai 
a nyolcaddöntőért: Barcelona (spa-
nyol)–Manchester United (angol); Sah-
tar Doneck (ukrán)–Rennes (francia); 
Ajax Amsterdam (holland)–Union Ber-
lin (német); Salzburg (osztrák)–Roma 
(olasz); Bayer Leverkusen (német)–AS 
Monaco (francia); Sevilla (spanyol)–
PSV Eindhoven (holland); Sporting CP 
(portugál)–Midtjylland (dán); Juventus 
(olasz)–Nantes (francia)

Nagynevű, komoly csapatok. És 
tény leg ők lesznek, nem viccelünk, ne-
héz olyan csapatot kifogni, amely ellen 
ne fogyna el a maradék jegy viszonylag 
gyorsan. Így komoly fociünnepnek néz 
ki a kupatavasz, bárki lesz is az ellenfél 
márciusban.

„Bakócz Tamás”

amikor nem volt 
„műnap”, rögtön ki is 
pusztult az új stadion 
angol gyepszőnyege
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Petőfiből idén lesz elég, és nyilván elég 
sokféle is, most, hogy 200 éve nem is-
merjük igazán a nagy magyar költőt. 
Miután Demeter Szilárd irodalmi főko-
misszár kijelentette, hogy Petőfi, ha ma 
élne, rockzenész lenne, majd komplett 
amatőr rockfesztivált szervezett a tisz-
teletére és kontójára a PIM-ben, meg-
nyugtató, hogy a Müpa Literárium Ju-
nior sorozatában visszahelyezik költő 
státuszába. Az ismeretlen Petőfi II. című 
esemény keretében február 23-án 11-től 

és 12.30-tól két egymást követő előadás-
ban a diákok bevonásával a József Atti-
la-díjas költő, Szálinger Balázs próbálja 
közelebb hozni Petőfit a ma fiataljaihoz.

 „Iszonyatos, mire használja Petőfit 
az irodalomoktatás. Mindenre, csak 
nem arra, amire jó. Ő lehetne az első 
számú nagykövetünk a tinikhez. Mert 
bájos, kölykös, vagány, vicces, gonosz 
stb. És pont őt fektetjük ki előttük eleve 
halottnak, pont őt heréljük ki és tesszük 
érdektelenné”, mondja Szálinger a rend-

hagyó irodalomórája elé ajánláskép-
pen. A nagy, klasszikus versek vizsgálata 
mellett „az ismeretlen Petőfire” helye-
zi a hangsúlyt – az életrajz eddig nem 
ismert eseményeit is feltárva, a költő 
izgalmasan új portréját rajzolva meg. 
Vajon van-e még esély arra, hogy Pe-
tőfi Sándor életműve megszabaduljon 
az utódok által rákent sztereotípiáktól? 
Vagy most már örökre csupán az Anyám 
tyúkja és a Nemzeti dal költője lesz? Le-
het, hogy ezekre a fontos kérdésekre is 
kiderül a válasz, de minimum felfede-
zésekben gazdag, tanulságos délelőtt 
várható.

24-én, másnap, ugyanitt a Kol-
lár-Klemencz Kamarazenekar mutatja 
be a Fesztiválszínházban A folyó című 
lemezét. Hely biztosan nem lesz, hi-
szen Kollár-Klemencz népszerűbb, mint 
Petőfi a mai fiatalok körében. De nem 
mondhatjuk, hogy a reinkarnációja, hi-
szen akkor a PIM díszvendége lenne, s 
a Petőfi 200 keretében az igazgató saját 
zenekara, a Loyal Apples’ Club neki és 
nem Tóth Gabinak húzná a kontrát. Vi-
szont mégis lehet abban valami, hogy 
ma a rockzenészek a kitartó forradal-

márok, hiszen a Müpa másnap ismétel. 
Pedig nem ingyenes a program, és ép-
pen annyira hordozza a magyar kultúra 
nyomait, mint amennyire határok nél-
küli és szeretetteli.

A kultúrpalotáról a kultúrpincére 
vetve tekintetünket azt látjuk, hogy a 
Török Pál utcai Pinceszínházban tovább-
ra is tombol a radikál: február 11-én az 
Ágens Társulat pajzán Úr-kurzusára mu-
lathat a nép, 25-én Levelek Adytól címmel 
a Jordán Tamás önálló estjére való be-
jutásért zajlik a küzdelem, 26-án pedig 
sajnos nagyon aktuális előadás látható: a 
délszláv háború első két évét idézi Ad de 
Bont darabja és Siflis Anna rendezése, a 
Mirad, egy fiú Boszniából. 

Artner Sisso

KULTAJÁNLÓ

RAJTAKAPTUK 
PETŐFIT IS

Petőfi, Ady, Csehov és Ad de Bont. Írók a régi és 
a közelmúltból, na meg helyek a kilencben, ahol 

róluk lesz szó, illetve őket idézik a műsorok. Ismét 
a palota és a pince között járunk programok után. 

Szálinger Balázs

TATÁRSZENTGYÖRGYRŐL A FERENCVÁROSBAN

Február 22-én a Ferencvárosi Művelődési Központ emlékestet tart a 2009. február 
22-ről 23-ra virradó éjszakán a Pest megyei Tatárszentgyörgyön elkövetett, fajvédő 
motivációjú terrorista gyilkosság évfordulóján, amelynek Csorba Róbert (27) és fia, 
Robi (5) estek áldozatul. Vetítik a Szóról szóra c. színházi előadás felvételét, amelyet a 
néhai Lengyel Anna rendező-dramaturg Panodráma nevű társulata adott elő 2011. 
március 24-én, az elkövetők bírósági tárgyalása kezdetének előestéjén. A vetítés után 
beszélgetés lesz a teljes bűncselekménysorról, a „romák sérelmére elkövetett aljas 
indokú sorozatgyilkosságról” és persze az előadásról. A beszélgetés résztvevői: Bara-
nyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, annak idején egy áldozatsegítő csoport 
aktivistája, Urbanovits Kriszta színésznő, a Szóról szóra szereplője, Gulyás József egy-
kori parlamenti képviselő, a Nemzetbiztonsági Bizottság által 2009-ben kirendelt 
tényfeltáró csoport vezetője és Vágvölgyi B. András, a bűncselekménnyel foglalko-
zó arcvonal keleten c. könyv szerzője. Az emlékest ingyenes, regisztrálni szükséges rá 
(rendezveny@fmkportal.hu). Minden gyászolót és érdeklődőt vár az FMK.

Kollár-Klemencz László

mailto:rendezveny@fmkportal.hu
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Székely Péter nemzetközi nagymester 
a 9. kerület egyik legjobb sakkozója 
volt. 1955. február 8-án született, és húsz 
évvel ezelőtt, 2003-ban szívrohamban 
halt meg. Sajnos a magyar sakkozás 
méltatlanul elfeledte, a Magyar Sakklexi-
kon meg sem említi, de kerületünkben 
sem sok nyoma van az elismerésének. 
Viszont a chessgames.com oldalon több 
mint 400 játszmájának lépéseit végigkö-
vethetjük.

Amikor az első sakklépéseket ver-
senyen megtette, a Szamuely utcai isko-
la (ma Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola) diákja volt. 1967-ben pedig már 
a Telepy utcai iskolát képviselve lett Bu-
dapest bajnoka, amely címét a követke-
ző évben sikeresen meg is védte.

A Magyar Sakkélet az 1969. februári 
számában arról számol be, hogy a fiatal 
tehetség országos diákolimpiai bajnoki 
címet ünnepelhetett. Ez az eredmény a 

ferencvárosi sakktörténet első országos 
fiú egyéni diákolimpiai bajnoki arany-
érme.

Székely remekül szerepelt a nem-
zetközi versenyeken is. A franciaországi 
Nizzában az 1973. évi ifjúsági versenyen 
az első helyen végzett. Hollandiában 
1975-ben az ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon holtversenyes második lett.

Csak a nemzetközi versenyeket te-
kintve pályafutása alatt 353 jegyzett ját-
szmája volt, összesítve 48,9 százalékos 
teljesítménnyel zárt.

1994-ben kapta meg a nemzetkö-
zi nagymesteri címet. Halála évében, 
2003-ban a kubai Capablanca Memorial 
tornán világrekordot állított fel. A tizen-
három fordulós versenyen mindössze 
százharminc lépést tett meg a sakktáb-
lán, úgy, hogy egyetlen partiban sem 
vesztett.

MÉLTATLANUL ELFELEDVE

Sakkfeladvány

Száraz Sándor

Világos: király h8, bástya a8, futó e5 és 
f5, huszár c4 és h6, gyalog a5
Sötét: király e7, huszár e8
Feladat: világos indul, és a második 
lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
December–januári feladványunk meg-
oldása: 1. Ve5

Előző számunk megfejtése: SZŰCS NELLI
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APRÓHIRDETÉS
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ a kerületben: orokosbeata.hu, goldhome.
hu. Bruttó 3% jutalék, tel.: 06-20-349-0040. Köszönöm szépen a bi-
zalmat!

A Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatfelvételeihez összeíró-
kat keresünk állandó munkára. Tabletkezelés, jó fizikai állóképesség, 
jó kommunikáció feltétel. Jelentkezés kerületmegjelöléssel: szilvia.
savai@statek.hu

Kispesti márkaképviselet gyakorlattal rendelkező autószerelőt keres. 
Feladatok: gépjárműjavítás, felülvizsgálat, műszaki vizsgára felkészí-
tés, állapotfelmérés, diagnosztika, gumiszerelés, centrírozás. Érdek-
lődni: 06-30/933-4397 vagy nmentes@mentesestarsai.hu

Idős személy gondozását vállalom 24 órában. T.: 0620/224-9590

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hív-
jon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Bélyeget, papír-, fémpénzeket, festményeket és egyéb régiséget vásá-
rolunk, árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 317-4757, h–sze: 
10–17, cs: 10–19

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Parkettacsiszo-
lás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Minõségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György. Tel.: 06-31-
780-6430, 061-229-5694 festesma.iwk.hu

Mester utcába idős hölgy takarítónőt keres heti rendszerességgel. Tel.: 
06-1-216-0893

Idős hölgy mellé (aki járókerettel tud közlekedni) délután 15:00 órá-
tól  négy órában segítséget, gondozót keresünk. Jelentkezni a 06 1 216 
0893 számon lehet.
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Belső- és Középső-Ferencvárosban a 
parkolók közel 30 százalékát kizárólag 
9. kerületi lakosok használhatják feb-
ruár 20-ától kezdődően este 6 és reggel 
7 óra között hétköznap és hétvégén is. 
A kijelölt parkolóhelyeken csak kerüle-
ti lakossági parkolási engedéllyel lehet 
majd szabályosan parkolni. Minden 
állandó lakcímű kerületi lakos kivált-
hatja az engedélyt, függetlenül attól, 
hogy a várakozási övezetekben lakik-e, 
vagy sem. Eleinte csak táblák, három 
hónapnyi tesztüzem után pedig felfes-
tés is fogja mutatni a parkolóhelyeket, 
amelyeket a képviselő-testület két te-
rületen jelölt ki. Az egyik a Belső-Fe-
rencváros parkolási övezet: a Kálvin tér 
– Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér 
– Közraktár utca – Fővám tér – Vámház 
körút által határolt terület, beleértve 
a határoló utakat és tereket. A másik a 
Középső-Ferencváros parkolási övezet: 
a Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – 
Soroksári út – Déli Határoló út – Gizel-
la sétány által határolt terület, beleértve 
– a Ferenc körút kivételével – a határoló 
utakat és tereket. A két övezetben lévő 
4351 parkolóhelyből 1205 lesz kijelölve 
kizárólagos lakossági várakozóhelyként. 
A fennmaradó 73 százalékot továbbra is 
bárki igénybe veheti. A szabály betartá-
sát a közterület-felügyelet fogja ellen-

őrizni: az első egy hónapban, vagyis 
március 20-ig még csak figyelmeztet-
nek, utána a szabálytalanul parkoló jár-
műtulajdonosokra helyszíni bírságot 
szabnak ki, vagy kerékbilincset helyez-
nek a járművükre. 

Nem fog többe kerülni a gyerekek 
étkeztetése Ferencvárosban, mivel a 
ferencvárosi önkormányzat átvállalja 
a többletköltséget, amit a szolgáltatói 
díjemelés okozott a közétkeztetésben. 
Október óta két részletben több mint 

30 százalékos volt a drágulás, de ezt a 
pluszköltséget az önkormányzat beépíti 
a 2023-as költségvetésébe, és nem há-
rítja át a szülőkre. Így a maximálisan 
fizetendő térítési díj háromszor étkező 
gyermek esetében 415–480 Ft/nap, a 
csak egyszer étkező gyermek esetében 
285–350 Ft/nap között alakul.

Február 28-án éjfélig szavazhatnak a 
ferencvárosi lakosok arról, hogy mi 
legyen az Ecseri úti metrókijáratnál 
épülő park neve. Az alábbi beküldött 
javaslatokból lehet választani: Helyey 

László, Szent Kereszt, József Attila, Koz-
mutza Flóra, Lénárd Ödön, Mária Valé-
ria, Göschl Károly, Förgeteg, Klárisok, 
Munkások, Rejtelmek, Mester Árpád, 
id. Rubik Ernő, Dési Huber, Polcz Ala-
ine, Zöldike, Remény, Tamás Gáspár 
Miklós. A szavazásra lakcímkártyával le-
het regisztrálni itt: https://www.ferenc-
varos.hu/aktualitasok/nevezzuk-el-ko-
zosen-ferencvaros-uj-teret 

Még mindig nem történt semmi azzal 
a száz tonna méreganyaggal, amely 
évek óta az Illatos úti Budapesti Vegyi-
művek egyik romos pincéjét áztatja. 
Hiába a továbbra is aggodalomra okot 
adó újabb mérési eredmények, a Pest 
Megyei Kormányhivatal szerint a pin-
céből vett vízminta nem minősül veszé-
lyes hulladéknak, sőt, érvelésük szerint 
a szennyezés nem érintkezik a talajvíz-
zel, és nem is tud kijutni onnan. Ennek 
ellentmond, hogy a nyolc évvel ezelőtti 
mérésekhez képest csökkent a szennye-
ző anyagok koncentrációja a pincében, 
ami azt jelenti, hogy ázik, szivárog, pá-
rolog azóta is; ráadásul a pince melletti 
talajvízfigyelő kútból vett mintában is 
kilencvenszeres a mindenhol betiltott 
rovarirtószer-anyag, a HCH szintje. 
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgár-
mester és Simon Gergely, a Greenpea-
ce Magyarország vegyianyag-szakértője 
még tavaly hívta fel a figyelmet az ille-

gális hulladékra, miután tudomásukra 
jutott a szennyezés. Már akkor is kér-
ték, hogy az illetékes szervek azonnali 
hatállyal számolják fel a környezetre és 
az egészségre veszélyes szennyezést, de 
ez azóta sem történt  meg. Olyan, már 
rég betiltott, szigorú kategóriába tarto-
zó alapanyag található ott, amelyet 50 
mg/kg koncentráció felett „indokolat-
lan késedelem nélkül” el kell távolítani a 
környezetből. Ehhez képest a pincében 
lévő iszapban a mérés 80 000 mg/kg fe-
letti összes HCH-értéket mutatott.

33 nem lakás céljára szolgáló önkor-
mányzati tulajdonú pince, szuterén 
vagy földszinti ingatlan bérleti vagy 
tulajdonjogára lehet pályázni 2023. 
február 27-én 17.30 óráig. A pályáza-
tokat személyesen kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Csoportjánál (Bakáts tér 14.).További 
részletek: https://www.ferencvaros.hu/
palyazatok/palyazati-felhivas-nem-la-
kas-celjara-szolgalo-helyisegek-berle-
ti-vagy-tulajdonjoganak-megszerzesere

A  Haller utca 50. alatti lakóépület füg-
gőfolyosóinak cseréje február végére 
befejeződik. A gangokat több mint egy 

évtizeden át tartógerendák támasztot-
ták alá, a tavalyi év második felében 
kezdődött meg a felújításuk. 

A Nehru parton emlékeztek a roma 
holokauszt áldozataira január 27-én. 
1945-ben ezen a napon szabadult fel az 
auschwitzi haláltábor; ennek emlékére 

https://www.ferencvaros.hu/aktualitasok/nevezzuk-el-kozosen-ferencvaros-uj-teret
https://www.ferencvaros.hu/aktualitasok/nevezzuk-el-kozosen-ferencvaros-uj-teret
https://www.ferencvaros.hu/aktualitasok/nevezzuk-el-kozosen-ferencvaros-uj-teret
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nyilvánította az ENSZ közgyűlése 2005-
ben január 27-ét a holokauszt áldoza-
tainak nemzetközi emléknapjává. 1944 
novemberében Soroksárról, Csepelről, 
Pesterzsébetről a ma Nehru parknak 
nevezett területre szállították a romákat, 
ahonnan Óbudára hajtották őket tovább, 
majd onnan a koncentrációs táborokba.

74 éves korában, január 15-én meghalt 
Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró, 
egykori politikus. A Farkasréti temető-
ben tartott temetésén január 31-én töb-
bek között Baranyi Krisztina ferencvá-
rosi polgármester is beszédet mondott. 
TGM-et a kortárs magyar közgondolko-
dás legnagyobb rocksztárjának nevezte, 
utalva rá, hogy már sok évvel ezelőtt is 
rajongója volt. „Két éve ismertem meg 
személyesen. Megtisztelt azzal, hogy ki-
állt mellettem, amikor a legaljasabb tá-
madások értek. Pedig ekkor már súlyos 
beteg volt. Beteg, de mégsem elesett. (...) 
Erős és határozott, morálisan kikezd-
hetetlen volt minden helyzetértékelése 
közéletről, társadalomról, a jelenről, jö-
vőről. (...) Amikor megismerkedtünk, azt 
hittem, politikusok tucatjai állnak sor-
ban az előszobájában a tanácsait kérve, 
hogy megtanulják: a cél nem szentesíti 
az eszközt. Reméltem, századikként ta-
lán majd én is sorra kerülök. Tévedtem, 
nem volt semmilyen sor. (...) Nélküle,  

a szeretete, iránymutatása és a kritikája 
nélkül százszor nehezebb lesz bátornak, 
lázadónak lenni és harcolni a szabadsá-
gért” – mondta a polgármester. 

A IX. József Attila versfesztiválra már-
cius 7-éig jelentkezhetnek az indulók.  
A szavalóversenyen három verssel lehet 
részt venni, köztük legalább egy József 
Attila-költeménnyel. A döntőnek április 
2-án a Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont ad helyet. A jelentkezési lap letölt-
hető az www.fmkportal.hu címről.

A  Ferencvárosi „deák” Közalapítványt 
kifejezetten a tehetséggondozás jegyé-
ben alapította a ferencvárosi önkor-
mányzat, amely jelenleg évi 12,5 millió 
forinttal támogatja a Ferencvárosban 
élő tehetséges, de hátrányos helyzetű 
gyermekeket. Az önkormányzat arra 
kéri a kerületieket, aki teheti, támogas-
sa a Ferencvárosi „deák” Közalapítványt 
adója 1%-ával. Adószám: 18240294-1-43.

Ételkóstolóval egybekötött, ingyenes, 
egészséges táplálkozást ösztönző 
klub  foglalkozást tartanak szerdánként 
18 órától a József Attila Lakótelepi Kö-
zösségi Házban (Toronyház utca 3/b). 
További információ és jelentkezés: fesz-
rendelo.hu/egeszsegfejlesztes

Az Utcajogász Egyesület lett Az Év Fő-
városi Civil Szervezete. 2022. december 
1. és 31. között szavazhattak a budapesti-
ek arról, hogy a tíz jelölt civil szervezet 
közül melyik viselhesse a címet 2023-
ban. Az Utcajogász tevékenységének 
jelképes elismeréseként 1 millió forint 
pénzjutalomban részesül, és a Városháza 
szimbolikus kulcsát kapja meg. Emellett 
egy éven keresztül használhatja kom-
munikációs anyagaiban, illetve médi-
amegjelenéseiben a címet. A jogrend-
szer igazságtalanságai ellen tizenkét éve 
küzdő egyesület az egyetlen olyan jog-
védő civil szervezet ma nemcsak Buda-
pesten, hanem egész Magyarországon, 
amely kifejezetten a rossz anyagi körül-
mények között élő emberek jogi ügyei-
vel foglalkozik. A szervezet fő tevékeny-
sége az ingyenes jogi segítségnyújtás a 
szegénységben, főleg hajléktalanságban 
vagy rossz lakhatási körülmények kö-
zött élő emberek számára. 

Vissza kellett vágni a Bakáts téren Az 
év fája 4. helyezettjét, a ferde kőrisfát, 
mivel állapota sokat romlott. A közel-
múltban elvégzett gyökérvizsgálat alap-
ján balesetveszélyessé nyilvánították,  

a felázott talajban egy nagyobb szél ki-
dönthette volna. A fa állapota jelenleg 
indokolttá tenné a kivágást, de a belső 

szerkezete jó állapotú, így van esély rá, 
hogy képes lesz megmaradni, és a je-
lenleginél jóval lejjebb másodlagos ko-
ronát kialakítani. 

Meséld el a saját történetedet! 2023 
Budapest egyesítésének 150. évfordu-
lója. Ez alkalomból a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár és a Fővárosi Önkor-
mányzat közös alkotásra hívja a fővá-
ros lakóit. A beérkezett történeteket 
szerkesztőbizottság válogatja, majd 
huszonhárom kortárs író használja fel 
inspirációforrásként az egyes kerüle-
tek fejezeteiből álló Budapest Nagyregény 
megalkotásához. Itt lehet jelentkezni: 
www.bpnagyregeny.hu

Váradi Gábor cigány festőművész képe-
iből nyílt kiállítás a Bálnában működő 

Szentandrássy István Galériában, Álom-
tól a valóságig címmel. A tárlat március 
2-áig látható.
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Helyszínek:
• Napfény utca (Lidl áruház előtt)
• Kinizsi utca 12. sz. (a Lónyay utca és a Kinizsi 

utca kereszteződésénél)
• Lenhossék utca 24–28. sz. (Vendel utca felőli 

részen)

A háztartásban feleslegessé váló alábbi  
hulladékokat gyűjtjük:
• elem, akkumulátor • elektronikai hulladék, fény-
cső, villanykörte • festékpatron és -kazetta • lejárt 
szavatosságú gyógyszer • festék- vagy lakkhulla-
dék • festékes, hígítós göngyöleg, rongy • használt 
sütőzsiradék • tisztítószeres, dezodoros flakon • 
oldószer, ragasztómaradék • savak, lúgok, vegyes la-
borvegyszerek, növényvédő szerek • szigetelőanya-
gok • fáradt olaj, fagyálló, olajszűrő • a Kinizsi utcai 
helyszínen fertőző hulladéknak számító injekciós 
tűket is leadhat • a gyűjtésen hungarocell leadására 
nincs lehetőség.

A gyűjtést az FCC Magyarország Kft. 
szakemberei végzik. Ha ezek az anya-
gok a háztartási hulladékokkal együtt 
kerülnek a szeméttelepre vagy a lefolyóba, 
komoly környezeti károkat okoznak. 

Környezetünk védelme érdekében kérjük, akciónkat  
minél nagyobb számban szíveskedjenek igénybe  
venni.

AZ AKCIÓ KIZÁRÓLAG FERENCVÁROSI 
LAKOSOK SZÁMÁRA, HÁZTARTÁSI MENNYISÉG 
ÁTVÉTELÉRE VONATKOZIK!

Kérjük, a leadni kívánt hulladékot típusonként szét-
válogatva hozza magával. A részleteket keresse a 
www.ferencvaros.hu-n és a kihelyezett plakáton. 
Amennyiben a következő gyűjtésről szeretne e-mail-
ben is értesülni, kérjük, jelentkezzen a 
kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail-címen.

KONZULTÁCIÓ
A KÍNAI EGYETEMRŐL

ÜZENJÜNK
PEKINGNEK!

FERENCVÁROS

VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉS
A Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága díjmentes veszélyeshulladék- 
gyűjtési akciót hirdet 2023. március 4-én, 9:00–13:00 óra között.

2023. március 4-én, 9:00–13:00 óra között
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