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az uniszónó. Van abban valami arcátlan, 
valami mélyre menően, csontig hatolón 
pimasz trükközés, hogy egy pártban, 
amelyben Orbán ellenében pisszenni 
sem lehet, most az ő „kérése ellenére” 
bizonyos képviselők szövetségi, külpo-
litikai kérdésben (látszólag) szembe-
mennek vele. Ócska trükk, mondhat-
nánk, ahogy mondjuk is: ócska trükk!  
A rubeljobboldal nem kizárólag putyin-
pincsiségből kajabál a svéd tagság ellen, 
hanem a másik orbáni példakép, Recep 
Tayyip Erdoğan okán is, aki a Svédor-
szág által menedékjogban részesített 
kurd vezetők és aktivisták kiadatását is 
követeli, amit a svéd állam értelemsze-
rűen visszautasít. Pont azért, mert jog-
állam. 

Hogy hol tart a mi országunkban az 
oktatás és az egészségügy, azt a napi 
hírek fogyasztói, lapunk rendszeres ol-
vasói, valamint azok, akiknek gyerekük 
vagy beteg rokonuk van, bőven tudják. 
Hogy nálunk hol tart a jogállamiság – 
bírói függetlenség, szabad média, kor-
rupcióellenes harc –, az a svédek és a 
finnek előtt sem ismeretlen, és most 
ezen van besértődve a jó Kocsis Máté. 
Vicces. Nevetnénk, ha volna kedvünk. 
Valószínűleg elektromágneses mező 
felett űrhajózik Magyarország, ettől bo-
londulhatott meg a morális iránytű, és 
ebben az állapotban semmi, de semmi 
tiszteletre méltó nincs.

A SZERK.

TISZTELET, ÉS AZ ERRE 
IRÁNYULÓ, MÉLYRŐL 

JÖVŐ VÁGYAKOZÁS

Kerületünk példamutató módon uk-
rán testvérvárosi kapcsolatot létesített 
a háború első emberiességellenes bűn-
tettének színhelyével, Kijiv elővárosával, 
Bucsával. A sokat szenvedett szuburbia 
gyerkőceiből egy buszrakomány Fe-
rencvárosba érkezett, hogy szusszan-
jon egyet, lehessen megint gyerek, ne 
légiriadó ébressze, ne elhalt rokonokra, 
tömegsírba temetett barátokra kelljen 
fájdalmasan emlékeznie. Ezt hívjuk 
szolidaritásnak, és ilyet a kormány ré-
széről nem látunk. Náluk mintha nem 
működne a morális iránytű. Lapzártánk 
idején például az országgyűlés éppen 
Svédország és Finnország NATO-csat-
lakozása ratifikációjának elhalasztásával 
bíbelődik. Mások mellett kerületünk 
volt parlamenti képviselője, Kocsis 
Máté fideszes frakcióvezető is több tisz-
teletet kíván a magyar jogállamiságnak 
a két ország politikai elitjétől annak fe-
jében, hogy óriási képviselőcsoportja, a 
megannyi „bátor ember” ne feküdjön 
keresztbe a katonai szövetség többi ál-
lama által már rég elfogadott belépési 
kérelemnek. Svédország vagy kétszáz 
évig öröksemleges volt, nem vétette ész-
re magát a világban katonailag – illetve 
a fegyvergyártásban nagyon is –, a fin-
nek pedig a „téli háborúban” (1939–40) 
erkölcsi győzelmet arattak a hozzájuk 
képest gigászi Szovjetunió felett, a má-
sodik világháborúban is küzdöttek elle-
nük derekasan, majd, félreeső pozíció-
jukat kihasználva, bevezettek a politika 
nyelvébe egy fogalmat, amit finlandi-
zációnak ismer az érdeklődő közvéle-
mény. A finnesítés – melyről 1989 előtt 
élt eleink csak álmodozhattak Magyar-
országon és az egész keleti blokkban – 
nagyjából azt jelentette, hogy az adott 
ország megőrizheti piacgazdaságát, 
nyugati kulturális beállítottságát, belső 
viszonyaiban a politikai szabadságot; de 
külkapcsolataiban semmit nem tehet, 
amire a Kreml rá ne bólintana. (Isme-
rős futam mai magyaroknak.) A Szov-
jetunió egy emberöltővel ezelőtt meg-
szűnt, Helsinkinek jó ideig nem kellett 
Moszkvára odahallgatnia, jó filmeket ké-

szítettek a közeli Finnországba látogató 
oroszokról (vö.: Aki Kaurismäki: Vigyázz 
a kendődre, Tatyjána!), világbajnok okta-
tást szerveztek, és bőven előttem a kép, 
amikor évtizedekkel ezelőtt a techno-
lógiailag nem épp elmaradott Japánban 
sikoltozva fogdosták, visongva nézeget-
ték az akkori Nokiámat. Ott nem árulták, 
azért visibáltak. De ma Finnországnak 
fiatal és jól bulizó, ugyanakkor kemény 
és határozott miniszterelnöknője van 
Sanna Marin személyében, és van vagy 
ezerötszáz kilométer hosszú határa is 
Oroszországgal. Ami legalábbis tavaly 
ilyenkor óta: aggasztó.

Ha van valaki, aki a gyerekét nem a 
finn szisztéma szerinti oktatási rend-
ben és módszerben neveltetné inkább;  
ha van valaki, aki nem inkább a svéd 
egészségügyhöz fordulna szükség ese-
tén, mint a magyarhoz – mint Karinthy 
Frigyes tette majd’ 90 éve –, az jelent-
kezzen! A honi állapotokat ismerjük. Eh-
hez képest kéri a tiszteletet Kocsis Máté. 
Meg a 135 „bátor emberből” mind, aki az 
északi országok csatlakozásának elfoga-
dása ellen szól – egy olyan „konzervatív 
politikai közösségben”, ahol kizárólagos 
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Újabb orosz terv bukott el: nem sikerült halálos 
fegyverként használni a telet. Ukrajnában még 
fagy, havazik, de hamarosan beköszönt a tavasz. 
Az áramkimaradások kellemetlenek lesznek, de a 
fűtéssel már nem kell foglalkozni. Az infrastruk-
túra elleni támadássorozat, a civilek terrorizálása 
nem volt sikertelen – sok áldozatot követelt, sok 
szenvedést okozott –, ám az ukrajnai társadalmat 
nem törte meg.

Oroszország több mint egy éve támadta meg a 
szomszédos Ukrajnát. A háborúnak a lövész árok-
hadviselés éppen úgy része lett, mint a városok 
ostroma, a civilek lemészárlása (mint például Fe-
rencváros testvérvárosában, a Kijiv közelében fek-
vő Bucsában történt).

Az ukránok heves ellenállása kibillentette az 
agresszort, és összehozott egy – az USA vezette – 
nemzetközi koalíciót. Moszkva háborúja megerő-
sítette a Nyugat politikai-katonai együttműködé-
sét (ebből a magyarországi kormány verbálisan 

nagyon kilóg, de a legfontosabb kérdésekben még 
együtt szavaz a szövetségeseivel), ám a globális sza-
kadék nőtt. India hallgat, az afrikai államok jelen-
tős része Oroszországot támogatja (vagy nem ítéli 
el), és Washingtonnak az is küzdelem – eddig in-
kább kudarcos –, hogy a dél-amerikaiakat Ukrajna 
segítői között tudja. A legtöbbet a pekingi vezetés 
álláspontja számít: marad (oroszbarát) passzív ál-
lam, vagy – Washington ellenében – hadianyaggal 
is elkezdi támogatni Moszkvát? Az ukránok bírják 
a Nyugat támogatását, Joe Biden, az USA elnöke 
is elutazott Kijivbe (ez Orbán Viktornak még nem 
sikerült), ám a partnerség nem jelenti azt, hogy ne 
lenne probléma.

A háború első évfordulóján érkezett meg a 
nyugati harckocsik első szállítmánya, Lengyelor-
szág négy Leopard 2-est juttatott el Ukrajnába. Az 
időzítés nyilván jelképes, nemcsak az eltökéltség 
és támogatás, hanem a lassú döntéshozatal és tel-
jesítés jelképe. A késedelem, a nehézkes döntés-

HÁBORÚ UKRAJNÁBAN

ANYAG, IDŐ, ANYAG

Már több mint egy éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja.  
Az ukrán hadsereg modernizációja folyamatos, de lassú.

2023. MÁRCIUS
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hozatal legaggasztóbb oka az eszközhiány. A há-
ború kitörése után Ukrajna a volt keleti tömb leve-
tett vagy majdnem levetett eszközeit kapta (ezeket 
a volt Szovjetunióban vagy a csatlós államokban 
gyártották).

Az ukránok egy évet vártak a korszerű harcko-
csikra. Ám a beígért járműveket csak felújítás és 
javítás után kaphatják meg. Darabra sincs sok, a 
német vezetés szerint a legkorszerűbb Leopard 2 
modellből nem tudják kiállítani a beígért meny-
nyiséget (egy ukrán harckocsizászlóaljban har-
mincegy harckocsi van). A többi donor régebbi 
Leopard 2-esekből küldene, illetve Németország a 
hadrendből már kivont Leopard 1-esekből is adna.

Az oroszok oldalán maradna a mennyiség, az 
ukránok a minőségben bízhatnak, és abban, hogy 
mégis összejön a beígért háromszázhuszonegy 
darab. Ám az ukránokat két probléma is sújtja. Az 
anyag és az idő. A korszerű páncélosok ugyanis 
csak valamikor áprilisban állnak majd rendelke-
zésére. Ez az egyik oka annak, hogy az oroszok 
újabb offenzívával próbálkoznak: jobb helyzet-
ben legyenek, mire az ukránok korszerű eszkö-
zei megérkeznek. A szállításon valamennyit lehet 
gyorsítani, de sokat nem. A másik anyagprobléma: 
a lőszer. Az ukránok többet fogyasztanak, mint 
amennyit a nyugatiak gyártanak vagy beszereznek 
(az ukránok által használt lőszer egy részét nem is 
gyártják a nyugati üzemekben), ezért a nyugatiak 
most arra is tanítják őket, hogyan takarékoskod-
janak. A probléma az oroszoknak sem ismeretlen, 
február közepén megritkultak a dróntámadása-
ik, az egyik magyarázat szerint azért, mert fogy 
az Iránból beszerzett mennyiség, és az utánpótlás 
akadozik.

Az ukránoknak elvileg lesz mivel harcolniuk 
( jármű és lőszer), de még nem látszik, hogy mi-
kor. A háborúban kiderült, hogy a hadiiparban  

a tömegtermelés is lassú, a készletek gyorsan 
apadnak. A pótlás még az USA-ban is nehézkes, 
az európaiak pedig most értik meg, hiba volt le-
építeni a hadiipart. A dilemmájuk: mennyire lehet 
kiüríteni a raktárakat, mekkora sebezhetőség vál-
lalható Ukrajnáért.

Az ukránok eddig elérték, amit akartak, és tud-
ják, hogy újabb cél kell. A harckocsik után repülő-
ket kérnek. A nyugati válasz: egyelőre nem. Aztán 
abból még bármi lehet.

Makai József
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Oroszország Ukrajna elleni háborújának 
szimbolikus helyszíne Bucsa: a várost bő 
egy hónapon át megszállva tartó orosz egy-
ség brutális gyilkosságainak több száz civil 
áldozata volt.

A ferencvárosi önkormányzat, amely ta-
valy decemberben kötött testvérvárosi meg-
állapodást az ukrán településsel, az orosz 
támadás február 24-i évfordulója alkalmá-
ból húsz bucsai iskolás gyereket és fiatalt, 
valamint három kísérőjüket látta vendégül 
egy héten át a svájci Terre des hommes ala-
pítvány budapesti regionális irodájának se-
gítségével. A gyerekek valamennyien átél-
ték a háborús terrort. Többségük elvesztette 
egyik, néhányuk mind a két szülőjét. 

A 9 munkatársai, Bojár Iván András és 
Stépán Virág eközben a front mögött is 
jártak, Bucsában pedig felkeresték az ut-
cát, ahol a második világháború óta eltelt 
évtizedek legnagyobb európai tankcsatája 
zajlott le 2022 februárjában. Stépán Virág a 
pusztulás és a túlélés képeit örökítette meg 
a városban és az oda vezető úton.

Aki segítene, itt megteheti

Adjunk össze 4,5 millió forintot  
egy mentőautóra!

Kedvezményezett: 
Kárpátok Alapítvány – Magyarország

Közlemény: Mentő2023 

Forintban Magyarországról 
ERSTE Bank Hungary Zrt. 

11600006-00000000-79163118

Euróban: ERSTE Bank Hungary Zrt. 
IBAN: HU52 11600006 00000000 

79163118, SWIFT: GIBAHUHB
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FERENCVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 2023

„JÓVAL NAGYOBB LESZ 
A FEJLESZTÉSRE SZÁNT ÖSSZEG”

Több forrás jut idén a kerületben a köztisztaságra, a közterületek szépítésére és 
a rehabilitációra az elfogadott 2023-as költségvetés szerint. A 9 Reiner Roland 

gazdasági ügyekért felelős alpolgármestert kérdezte a kerületi büdzséről.

„Minimálisan fellélegeztünk az elmúlt évekhez képest, bár még mindig nem olyan 
békebeli a helyzet, mint 2019 előtt, de az látható, hogy a költségvetési tervezés köny-
nyebb volt, mivel idén a tervezett bevételekre tudunk majd számítani; az inflációs 
nyomás ugyanakkor jelentős kockázat” – összegezte Reiner Roland az idei költség-
vetési helyzetet. A korábbi évekhez képest jóval nagyobb lesz 2023-ban a fejlesztésre 
szánt összeg, azaz a városrehabilitáció, a közösségi terek megújítása folytatódik, aho-
gyan, az elmúlt évekhez hasonlóan, az önkormányzati dolgozók béremelése is. Idén 
jelentősen megnövelték az önkormányzat által adott keresetkiegészítést az óvodai, 
bölcsődei és szociális területen dolgozóknak, emelte ki az alpolgármester.

A köztisztaságot, a városrehabiltációt és a közterület-fejlesztést a lakosság fon-
tosnak tartja, ahogy ez a tavaly végzett Medián-közvélemény-kutatásból is kide-
rül. Ezek az önkormányzat számára is prioritást jelentenek, és évről évre egyre 
több pénzt fordít rájuk, hangsúlyozta Reiner. Májusban lesz az előző év zárszáma-
dása, és az abban megmaradt összeg legnagyobb részét ismét városrehabilitációra 
szeretnék fordítani, ami milliárdost tételt jelent. Még most is sok ugyanis a lerom-
lott állapotú, önkormányzati tulajdonban lévő bérház Ferencvárosban, amelyeket 
fel kell újítani, vagy le kell bontani, és eladni a területet. „Fontos – mondta az 
alpolgármester –, hogy ha már átalakítunk, felújítunk, akkor olyan tágasabb bérla-
kásokat építsünk, amelyek nemcsak napfényesek és nagyobb a közös zöld területük, 
de a hűtési-fűtési rendszerük is energiahatékony.”

Az önkormányzat ugyanakkor elhivatott aziránt is, hogy a naponta ezrek által 
használt közterületek is megújuljanak. A ciklus elején a Bakáts tér renoválása volt az 
egyik fő prioritás, idén pedig az Ecseri úti, illetve a József Attila-lakótelephez közeli, 
Pöttyös utcai metrófelszín, valamint a Valéria tér megújulása van a középpontban. 
Mindezek mellett a Haller parkban megépül egy közösségi pavilon, ahol lesz mosdó 
és pelenkázó is, és a Tinódi parkban is működik majd nyilvános illemhely. A Boráros 
téren végre lesz zebra, amire nagy igény volt a lakók részéről, hogy megvalósulhas-
son a biztonságos felszíni közlekedés.

„idén a tervezett 
bevételekre tudunk 
majd számítani; az 
inflációs nyomás 

ugyanakkor jelentős 
kockázat”

Ha hosszabb távra tekintünk, akkor a 
Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti 
területeknél az hoz majd változást, ha a 
kormányzat – uniós segítséggel  – zöld 
utat ad az ötös metró építésének, vél-
te Reiner. „Ha ez egyszer megtörténik, 
akkor a csepeli HÉV sínei helyett csodás 
parkok jöhetnek majd létre, de ez nem 
a mi döntésünk, és mi is kíváncsian vár-
juk, hogy elkezdődik-e valaha a beígért 
újabb metróberuházás” – mondta.  (En-
nek  esélyeiről lásd a 10–11. oldalt – a szerk.)

Bilkei-Gorzó Borbála
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

AMEDDIG BELEFÉR

Az önkormányzat rezsitámogatást ad a szociális 
bérházakban élőknek, a kerületieknek, minden 

ferencvárosinak ingyenesek lesznek a CT-vizsgálatok, 
és plusz fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak 

a sajátos nevelési igényű gyerekeknek. 

Február 16-án hosszadalmas, tízórás testületi ülés keretében élvezhették egymás 
társaságát reprezentánsaink. Számos fontos, a kerületiek életét érintő ügyet meg-
vitattak, de volt néhány abszurd mélypont is, amelyen az egyre súlyosbodó fáradt-
ság sem segített. Tudósítóként él bennem a kép, ahogyan a reggel az ablakon még 
fényesen beáramló napsugarak lassan halványulni kezdenek, a táj elsötétül a Bakáts 
tér 14. körül, épp csak a bagoly nem huhog, de a képviselők még mindig a Baranyi 
Krisztinának kijáró szabadnapok jogszerű táblázatba foglalásán vitatkoznak.

Kezdjük a napirend előtti felszólalásokkal. Takács Máriusz (DK – képünkön lent) 
azt nehezményezte, hogy csak egy nappal előbb értesítik a lakókat, ha filmforga-
tás miatt odébb kellene parkolniuk, ha pedig valaki erről elfeledkezik, elviszik az 

ÚJ ÜGYVEZETŐ A FERENCVÁROSI MÉDIA  
NONPROFIT KFT. ÉLÉN

A képviselö-testületnek új ügyvezetőt kellett választania a Ferencvárosi Média Non-
profit Kft., vagyis a kerületi televízió és a 9 magazin kiadója élére, ugyanis a nyáron 
megválasztott dr. Bencsik Márta szerződése csak ideiglenes hatályú volt. A beérke-
zett pályázatok közül csupán kettőt találtak érvényesnek: a jelenlegi ügyvezetőét, dr. 
Bencsik Mártáét és dr. Pékh Gyuláét. Mindketten jogászok, tapasztalt szakemberek, 
és kötődnek Ferencvároshoz: Bencsik vezetői pozícióban dolgozott az országos mé-
diahatóságnál, különböző rádióknál és televízióknál látott el szerkesztői tevékeny-
séget (például a tavaly megszűnt Rádió 9-nél is), továbbá a ferencvárosi médiacég 
felügyelőbizottságának volt az elnöke. Pékh többek között a Nap TV és a Z+ tévé 
( jelenleg: VIVA) műsorait szerkesztette, később pedig cégek marketingigazgatója-
ként tevékenykedett: ilyen volt a ferencvárosi Lurdy Ház is, ahol tizenhárom éven át 
dolgozott. A képviselők végül Bencsik Mártát választották meg ügyvezetőnek: nagy-
jából azok adták az újságot tartalmában és függetlenségében kritizáló Pékhre a vok-
sukat, akik köztudottan elégedetlenek a helyi média helyzetével. Olyan képviselő is 
akadt, aki mindkét jelöltre igennel szavazott.

autóját. Baranyi polgármester nem lát 
erre mindenki számára megfelelő meg-
oldást, mert magát a forgatási engedélyt 
is csak három nappal a kezdés előtt 
szokták igényelni, az önkormányzatnak 
pedig ennyi idő alatt kell döntenie az 
engedélyezésről. 

Több képviselő a gyalogos-átkelő-
helyeken lévő lámpák túl gyors átváltá-
sa miatt kért szót: a lakosok érdekében 
fontos lenne, ha tovább tartanának a 
zöld jelzések. Ezt jelezni fogja a hivatal 
az illetékeseknek.

Most kellett elfogadni második for-
dulóban az önkormányzat 2023-as 
költségvetését. (Lásd a 7. oldalt.) Kállay 
Gáborné (Fidesz–KDNP) indítványára 
megnövelik a nemzetiségi pályázatokra 
fordított pénzt, Takács Krisztián (Mo-
mentum) javaslatára pedig pluszforrást 
biztosítanak lépcsőházi kamerák felsze-
relésére, amit eredetileg Szilágyi Zsolt 
( Jobbik – képünkön lent) kezdeménye-

zett. Ismét előkerült az elmúlt hónapok 
botránya, a rezsitámogatás: a testület 
most tárgyalta meg második fordulóban, 
hogy kisegíti az önkormányzati tulajdo-
nú bérházban lakókat, akikre nem érvé-
nyes a rezsicsökkentés, mivel hivatalosan 
nem társasházban élnek, ezért augusz-
tus óta a hét-nyolcszoros árat kell fizetni-
ük a gázért és a villanyért. A kormány azt 
ígérte, visszamenőlegesen ők is jogosul-
tak lesznek a csökkentett árra, ám végül 
csak januártól normalizálták a helyzetet, 
ezért a kerület fogja kifizetni ennek a 
367 családnak a piaci és a csökkentett ár 
közti különbözetet december 31-éig. Pa-
rázs vita kerekedett abból, hogy a Fidesz 
ismét azt hangoztatta, nem kellene erre 
pluszpénzt áldoznia a kerületnek, ha 
Baranyi korábban válaszolt volna Láng 
Zsolt kormánybiztos levelére, mert ak-
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núval érkező, hanem minden, orvosi beutalóval rendelkező ferencvárosi lakosnak 
járjon az ingyenes CT-vizsgálat, hiszen az alacsony keresetűek nem tudnak egy ilyen 
hirtelen jött pluszköltséget megfinanszírozni. A testület az első fordulóban az elő-
terjesztés elfogadása mellett döntött. Áprilisig eldől: vagy az állam vagy az önkor-
mányzat segíteni fogja ebben a helyieket. A képviselők azt is egyöntetűen támogat-
ták, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítson a rászorulók számára otthoni 
jelzőrendszeres segélynyújtó készülékeket.

kor Ferencváros is részesült volna kb. 
400 millió forintnyi rezsitámogatásban; 
ezt a városvezetés vitatja.. (Lásd minder-
ről a 9 februári számának 8–11. oldalát.) 
Mátyás Ferenc (Momentum) szerint ha 
a kormány valóban segíteni akarta volna 
az embereket, akkor megszabott volna 
egy objektív keretet, és abból bizonyos 
szempontok alapján mindenkinek nyúj-
tott volna támogatást, hiszen ez a válság 
mindenkit érint: ehelyett különféle fel-
tételekhez kötötték a támogatást. Végül 
a Fidesz, amely a múlt testületi ülésen 
felháborodottan kivonult az első fordu-
lós szavazásról, ezúttal valamiért meg-
szavazta a rezsitámogatást.

Zombory Miklós (Fidesz) azt javasol-
ta, hogy ne csak a daganattal vagy gya-

HELYREIGAZÍTÁS

Kállay Gáborné (Fidesz–KDNP) testüle-
ti tag  észrevételezte, hogy a 9 februári 
számában szereplő Ami belefér c. írás egy 
mondata több hamis állítást is tartalma-
zott, amennyiben azt írtuk, hogy „janu-
ár elején tartott a képviselő-testület egy 
rendkívüli ülést is, egyetlen témáról”.  
A valósággal azoban ez köszönő viszony-
ban sincs, ugyanis az rendes testületi ülés 
volt, mégpedig nem egy, hanem két té-
máról: a József Attila Skanzenről szóló 
kétórás vita mellett a testület nagyjából 
egy perc alatt, nulla hozzászólással hi-
vatalosan is „tudomásul vette” a főváros 
rendelettervezetét az iparűzési adóról, 
amely több lesz, mint tavaly volt. Kállay 
Gáborné figyelmét is elkerülte, de ha 
már itt vagyunk, tárjuk fel teljességében 
az igazságot: maga az időpont is balga-
ság, hiszen az ülés január 19-én volt, ami 
nem „január eleje” – mint írtuk –, ha-
nem legalább január közepének a máso-
dik fele. 

(Megalakulásunk, 2020 szeptembere óta 
a ferencvárosi Fidesz-frakció nem hajlandó 
nyilatkozni lapunknak – a szerk.)

RENDKÍVÜLI

Február 23-án a testület tartott egy rendkívüli ülést is (esküszöm, ez tényleg az volt), 
amelyen a napirend előtti felszólalásokban a legtöbb vitát a Bucsáról érkező gyere-
kek elszállásolása váltotta ki. Mátyás Ferenc (Momentum) és Torzsa Sándor (MSZP) 
is azt kifogásolta, hogy a testvérvárosból ide látogató fiatalokat az önkormányzat egy 
rendkívül rossz hírű, Vámház körúti hostelben helyezi el, amelynek tevékenységére 
rendszeresen panaszkodnak az ott lakók – a képviselők attól tartanak, hogy ebből 
botrány lesz. A szerződéseket azonban már megkötötték, és Döme Zsuzsa alpolgár-
mester azt mondta, korábban senki nem jelezte neki, hogy bármi probléma lenne 
a kiválasztott szálláshellyel. Torzsa szerint azért, mert nem volt ezzel kapcsolatos 
előterjesztés.

A testületnek módosítania kellett a Vágóhíd utca és környékéről szóló építési 
szabályzatát ahhoz, hogy a Mester utca 76/B számú ingatlanra jogszerűen lehessen 
szállodát és irodaházat építeni. Az önkormányzat kiharcolta, hogy a beruházó ma-
gasabb színvonalon hozzon létre kutyafuttót, sétányt alakítson ki, emellett 50 millió 
Ft-ot ad az önkormányzatnak a kiviteli tervek elkészítéséhez.

A városvezetés a költséghatékonyság és a minőségibb szolgáltatásnyújtás érde-
kében a nyolcadik kerülettel együttműködve szerette volna megszervezni a helyi 
orvosi ügyeleti ellátást, ám ezt végül a képviselők nem támogatták, mivel a javasolt 
helyszín, az Auróra utca 22–28., a kerületből csak több átszállással közelíthető meg.

Végezetül a képviselők elfogadták a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények (Feszgyi) két pályázati anyagát is, amelyeket a Fővárosi Szolidaritá-
si Alapnak terveznek benyújtani, hogy támogatást szerezzenek a kerület szociális 
problémáinak enyhítésére. 
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Takács Máriusz (DK) és Jancsó And-
rea (Momentum) közös javaslatára az 
önkormányzat szerződést fog kötni a 
GAPS Közhasznú Alapítvánnyal an-
nak érdekében, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekek az óvodákban meg-
kapják a nekik szükséges különfog-
lalkozásokat, fejlesztőórákat. A GAPS 
már több mint tíz éve segít elsősorban 
autista gyerekeket, hogy minél egysze-
rűbben tudjanak integrálódni az óvo-
dai, iskolai környezetükbe. A program 
különlegessége, hogy nemcsak a gye-
rekekre fókuszálnak, hanem bevonják 
a pedagógusokat és a családtagokat is, 
minthogy ők a remélt fejlődés fenntar-
tásának a zálogai.

Vita zajlott a tömbrehabilitációról is, mivel Mezey István (Fidesz) szerint a prog-
ram teljesen „megszűnt”, „nem létezik”. Torzsa Sándor (MSZP) ezt cáfolta: a járvány 
okozta bizonytalanság és forráskiesés miatt többször újra kellett tervezniük, most 
pedig ismét válság van, de folyamatosan dolgoznak, a Balázs Béla utca 13. el is ké-
szült – mondta, hozzátéve: amíg a Fidesz országosan a rossz gazdasági helyzetre hi-
vatkozva több száz beruházást állít le, a ferencvárosi frakciójuk minden problémá-
ért és lassúságért a városvezetést hibáztatja. Mezey István ezt ellentétezve felhozta, 
hogy állami beruházásból épül egy orvosi rendelő és egy stadion is, aminek a zöld 
területei értéket jelentenek majd a helyieknek. „Ferencvárosnak hatvan olyan háza 
van, amit fel kellene újítani, darabonként ez 2 milliárdba kerül, az épülő stadion ára 
pedig 254 milliárd forint, tehát az önök stadionjából kétszer befejezhettük volna a 
tömbrehabilitációt” – vágott vissza Torzsa.

Megvitatták az ülésen a Baranyi által kiküldött tájékoztatót is arról, hogy eddig 
mit ért el az új önkormányzat. Kállay Gáborné kilencperces beszédben igyekezett 
szétszedni a kiadványt, végül arra a szolipszista következtetésre jutva, hogy a fel-
sorolt eredmények egy része lényegét tekintve nem is létezik, ami pedig igen, az 
valójában mind a Fidesz érdeme.

E sorok írója ma már tudja, hiba volt hinnie Lázár Jánosnak. Magazinunk decem-
ber–januári számában – a baljós jelek ellenére – azt írtam, a HÉV-ek felújítása talán 
elkezdődhet, ha meghosszabbításuk nem történik is meg. Az állítás alapja az volt, 
hogy a tavaly késő ősszel a közlekedési területet is behappoló miniszter ezt ígérte 
több helyen is, újságírók, politikusok előtt.

„Jártam Karácsony főpolgármesternél nem is olyan régen; azt beszéltük meg, 
hogy ennek a részleteit nem terheljük a nyilvánosságra, ezért csak az idevonatkozó 
egy mondatot mondanám. Abszolút közös érdek, a főváros és az ország közös érde-
ke, a kormány és a főváros közös érdeke az agglomerációban a HÉV fejlesztése. Min-
den HÉV-vonal fejlesztését stratégiai célnak tekintjük. A rendelkezésre álló EU-s 
forrásokat, amennyiben hozzáférünk, alapvetően kötött pályánál a HÉV fejlesztésé-
re fogjuk fordítani.” Mindezt az országgyűlés gazdasági bizottságában mondta Lázár 
december 12-én, de november végén Debrecenben egy kamarai rendezvényen is „a 
teljes HÉV-rendszer újjáépítéséről” beszélt, sőt, Orbán Viktor miniszterelnöknek a 
több száz milliárdos beruházás iránti személyes elkötelezettségéről is.

Csakhogy a nyilvánosan tett ígéretei előtt már ellenkező előjellel hozott ítéletet 
ezekről a projektekről. Valószínűleg októberben látta el széljegyzetekkel azt a belső 
minisztériumi táblázatot, amelyben a Budapest Fejlesztési Központtól, illetve annak 
utódjától, a Nemzeti Közlekedési Központtól megörökölt – többségében a fővárost 
és környékét érintő – beruházások listája szerepelt. A telex.hu által január végén be-
mutatott dokumentumban mind a gödöllői (H8, H9), mind a szentendrei (H5), rác-
kevei (H6), csepeli (H7) HÉV-vonalak fejlesztésének tervezése, előkészítése mellett a 
„Lezárni” kifejezés szerepel, vagyis ezeknél még a tervezést sem szabad befejezni, 
le kell állítani a munkákat. A kedves olvasó számára bizonyára egyértelmű, hogy ha 
egy beruházást nem terveznek meg, akkor megépíteni sem lehet, ám valamiért az 
említett táblázatban a H5, H6, H7 kivitelezése mellett mégis a kedvezőbb „Megbe-
szélendő” megjegyzés szerepel, bár ez a tény inkább a hozzáértés és a szakértelem 
témakörében érdekes, nem a megvalósulás szempontjából.

KORMÁNYZATI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

FELEJTSÜK EL 
AZ ÖTÖS METRÓT!

Egyre kevésbé érdemes a fővárosi közlekedési 
beruházásokra fogadni. Amit az illetékes miniszter 

a szájával megígér, azt a kezével kihúzza. 

Közvetlenül lapzártánk előtt újabb 
fordulatot vett a széljegyzetügy, Lázár 
minisztériuma elküldte a telex.hu-nak a 
lista javított verzióját. Ez kommunikáci-
ós szempontból sokkal jobban hangzik, 
szerepel benne a H5, H6, H7 vonalak re-
konstrukciója is. De mindez csak a terve-
zés – már amúgy is majdnem komplett 
– munkájának befejezését jelenti, a kivi-
telezések „majd egyedi kormánydönté-
sek alapján indulhatnak el, ha lesz rájuk 
forrás” – olvasható a dokumentumban.

Lázár sohasem titkolta, hogy első-
sorban a vidéket kívánja fejleszteni; va-
lahogy úgy fogalmazott, hogy „a buda-
pestieknek nagyon jó lesz, de mindenki 
másnak még sokkal jobb” az ő tevé-
kenysége nyomán. Nem véletlen, hogy 
a nemrég bejelentett havi megyebérlet 
árát is 9450 forintban, azaz a budapes-
ti bérletnél picit olcsóbban állapították 
meg. Semmi baj nincs persze azzal, ha 
a 19 megyében olcsóbban lehet majd 
ingázni, utazni, de Budapest és a vidék 
ilyen szembeállítása nemcsak butaság, 
hanem értelmetlen is. A főváros és ag-
glomerációja egyre szorosabban kap-
csolódik, a budapesti közlekedés prob-
lémáit, a dugókat, a légszennyezést ma 
leginkább a környékről zömmel autó-
val naponta ingázók okozzák. E prob-
lémák zöld és klímavédő megoldására 
egyértelműen az elővárosi vasút (akár a 
MÁV, akár a MÁV-HÉV vonalaira gon-

kommunikációs 
szempontból sokkal 

jobban hangzik

Kiss Soma
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dolunk) fejlesztése lehet a megoldás. 
Ha megépülne – megépült volna? – a 
H5, H6, H7 összekötésével az ötös met-
ró, azt ugyanúgy használhatták volna a 
Csepel-szigeten élők és a szentendreiek, 
pomáziak, budakalásziak, mint a Sorok-
sári út közelében lakók, hogy gyorsan, 
közvetlenül érjék el a belvárost vagy 
Óbudát.

Ugyanez a logika hívta életre a déli 
körvasút projektjét. A cél ugyanis az 
ellenzők állításaival szemben nem az, 
hogy több tehervonat közlekedjen ott, 
hiszen az ország két fele között most is 
ugyanott megy át a Dunán gyakorlatilag 
az összes, és a jövőben is ott fog, akár 
megvalósul a déli körvasút, akár nem; 
a fejlesztéstől nyilvánvalóan nem lesz 
több vasúton fuvarozott áru, tehervo-
nat. Ezzel szemben a körvasút lényege, 
hogy a Ferencváros és Kelenföld állo-
mások között megnövelt kapacitáson a 
budai és pesti agglomeráció között jár-
janak sűrűbben az elővárosi vonatok, 
megállva közben az új megállókban, 
köztük a 9. kerület szempontjából ér-
dekes Közvágóhídnál és a Népligetnél. 

Lázár János a már említett parlamenti bizottsági ülésen, ahol a közlekedési terület 
friss gazdájaként találkozott – saját kérésére – a képviselőkkel, elvileg ezt a fejlesztést 
is a megépítendők közé sorolta, ám többször is visszatért arra, hogy az ellenzéki po-
litikusoknak mit kell tenniük, ha meg akarják akadályozni a fejlesztést. Nekik persze 
nem volt szükségük a tanácsra: a beruházás egyszer megszerzett, majd a bíróság által 
megsemmisített, végül (néhány kérdésben szigorúbbra szabott környezet-, például 
madár-, fa- és zajvédelmi keretekkel) ismét megadott környezetvédelmi engedé-
lyét a 11. kerület újra megtámadta, ehhez a jogi eljáráshoz pedig azóta csatlakozott a 
fővárosi önkormányzat és a 9. kerület is.

Teljesen persze nem szűnnek meg a fejlesztések a budapesti közlekedésben. 
Az előzmények után csak óvatosan említjük – mert forrás még nincs rá kijelölve 
–, hogy a Gellért tértől a rakparton a Mol-toronyig tervezett villamosfejlesztést 
Lázár János szintén ígéri. A végéhez közeledik viszont – zömmel EU-s pénzből – a 
hármas metró rekonstrukciója, ahogy arról a múlt hónapban beszámoltunk. Friss 
jó hír, hogy a magyarul a Wikipédia szerint gyávanyúl-játéknak nevezett game 
of chickenben az utolsó pillanatban a kormány elrántotta a kormányt (hogy teljes 
legyen a képzavar), vagyis hozzájárult ahhoz, hogy uniós és kormányzati pénzből 
a BKK megvegye a még 2014-ben opciósan kikötött 51 darab CAF-villamost. Az 
akkori szerződésben ugyanis a megrendelt 47 villamos mellé még további 77 meg-
vásárlására biztosítottak jogot. Ezek közül csak 26-ot kértek le 2018-ban, de a szer-
ződést sikerült többször meghosszabbítani, így az 5 hosszú és 46 közepes méretű 
szerelvény ára csupán az euróinflációval és a forint leértékelődésével nőtt azóta, 
ami a mai járműárakhoz képest nagyon kedvezőnek számít. Az új szerelvények 
előfordulnak majd Ferencvárosban is, a hosszúak az 1-es vonalán, a középhosszúak 
pedig a mostani tervek szerint a 24, az 51A, valamint talán a 2 és a 23 ( jelenleg 2M) 
jelűeken.

Kubinszky E. Judit
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Nagy figyelmet kapott a szegényebb sorsú ferencvárosiak élete, miután a kormány-
sajtó riportok sorában számolt be a Drégely utca 10–12. lakóinak helyzetéről: közös 
WC, patkányok, nagy darabokban hulló vakolat, penész, folyamatos beázás, salétro-
mos fal stb. 

Ezeket a problémákat az önkormányzat üzemeltetésért felelős cége a lakók be-
jelentései alapján igyekszik orvosolni – mondta lapunknak Czuk Dóra, az önkor-
mányzat sajtófőnöke, hozzátéve: tavaly több mint 11 millió forintot költött javítá-
sokra az önkormányzat e két házban. Poloska- vagy csótányirtás például tavaly nyolc 
alkalommal történt több mint félmillió forint értékben. Felhívta a figyelmet, hogy 
patkányirtás is ingyenesen kérhető a fővárostól például itt: https://budapest.hu/La-
pok/Szolgaltatas/patkanybejelentes.aspx.

Az önkormányzat 2021-ben bontásra ítélt több Drégely utcai épületet, köztük 
a 10–12. számút is, de a tömbrehabilitáció nem tud gyorsabban haladni, ugyanis 
nincs elegendő forrása a kerületnek. Takács Máriusz, a körzet DK-s képviselője egy 
sajtónyilatkozatban azt mondta, négy-öt ház kiürítése jelenleg is zajlik, de a 10–12.-
re még nem került sor.

Hasonló gondokkal küzdenek a Gyáli úti MÁV-telepen is, ahol évtizedek óta 
problémát jelent a több mint százéves, rengeteg műszaki hibától szenvedő csator-
nahálózat, ami miatt az út is többször beszakadt, illetve a közvilágítás is siralmas 
állapotban van. 

Mindennek orvoslása nemcsak pénzügyi szempontból nehéz, hanem jogi bo-
nyodalmakba is ütközik, ugyanis a csatornahálózat még mindig a MÁV tulajdonában 
van, miközben törvény kötelezné arra, hogy adja át a jogokat a fővárosi önkormány-
zatnak. Ám utóbbi csak üzemképes, jól működő hálózatot lenne hajlandó átvenni 
— derül ki Sajó Ákos (Fidesz) helyi képviselő előterjesztéséből, amelyet a február 

DRÉGELY UTCA: A FIDESZT SZÓLÍTJA SEGÍTENI AZ MSZP 

TÚL EGYSZERŰ LENNE

Embertelen állapotokról számolt be az elmúlt hetekben a kormánymédia a Drégely  
utca 10–12. szám alatti önkormányzati bérházból és a Gyáli úti MÁV-telepről,  
s a kommunikációs háború részeként a helyi Fidesz is hangosan kifogásolta  

a helyzetet. Taktikai ellencsapásként az MSZP 8 milliárd forint átcsoportosítását 
indítványozta a parlamentben a két ferencvárosi probléma megoldására az 

állami költségvetésből, egyúttal Gyurákovics Andrea helyi fideszes frakcióvezető 
segítségét kérve a költségvetés-módosító javaslat parlamenti megszavazásához. 

16-ai ferencvárosi testületi ülésre nyúj-
tott be. Ugyanezen az ülésen felállítottak 
egy, a MÁV-telep gondjaival foglalkozó 
ideiglenes bizottságot is.

Február utolsó napján a parlament-
ben az MSZP-frakció képviselője, Mol-
nár Zsolt, módosító indítványt nyújtott 
be a központi költségvetéshez, hogy 
összesen 8 milliárd forintot csoportosít-
sanak át a Drégely utca 10–12. lakóinak 
kiköltöztetésére, az épület elbontására 
(a homlokzat megtartása mellett), majd 

új épület felhúzására, illetve a MÁV-te-
lep csatornahálózatának felújításá-
ra – mondta el a 9-nek Torzsa Sándor 
(MSZP), a ferencvárosi Demokraták 
frakció vezetője, aki arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy az átcsoportosítás for-
rását is megtalálták. Ezért nyílt levél-
ben fordult Gyurákovics Andrea helyi 
Fidesz-frakcióvezetőhöz, arra kérve őt, 
járjon közben a parlamentben, hogy 
párttársai megszavazzák a forrás biz-
tosítását, mivel, mint fogalmazott, a 
„tömbrehabilitáció pártok felett álló ke-
rületi érdek”.

Takács Krisztián, az Új Pólus frak-
cióvezetője kérdésünkre azt mondta, 
támogatják az ötletet, ami jó lenne, ha 
meg is valósulna. Ugyanakkor tart tőle, 
hogy a Fidesz most is csak a felhajtásban 
érdekelt, és amikor valós segítségére 
lenne szükség, most sem csinál semmit.

A Fidesz egyelőre nem reagált a le-
vélre, Gyurákovics ezt lapzártánk utáni 
időpontra ígérte.

Kiss Soma

tavaly több mint 
11 millió forintot 

költött javításokra 
az önkormányzat 

e két házban
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LÁGYLÉZERES KARÓRA ÉS TERÁPIÁS MATRAC 

VIGYÁZAT, LEHÚZÁS!

Ellepték az országot, benne Budapestet is az önmagukat egészségügyi 
szolgáltatónak kiadó cégek. Orvosi rendelőnek álcázott központokban 

először egy súlyos betegséget kimutató kamufelmérést végeznek, majd több 
százezer forintért gyógyításra alkalmatlan termékeket sóznak rá gyanútlan 

pácienseikre, úgy beállítva, mintha csak ezek lennének képesek megmenteni 
őket a súlyos betegségtől vagy magától a haláltól. Ferencváros sem kivétel.

Immune, Med, Vital, Cargo – ilyen és 
ezekhez hasonló, „orvosiasan” hang-
zó neveket adnak azoknak a cégeknek, 
amelyekben nem valódi egyészségügyi 
felmérés zajlik, hanem – többnyire idős 
– emberek megtévesztése. De hogyan 
tudjuk megállapítani, hogy csaló cég ve-
tette ki ránk a hálóját, vagy valódi egész-
ségügyi szolgáltatást ajánlanak nekünk? 
Hiszen közel sem minden hasonló nevű 
cég akar átverni; épp ezért ilyen a névvá-
lasztás a csalók részéről is, elsőre így nem 
feltűnő, miben sántikálnak. De vannak 
árulkodó jelek.

2022 őszén Szombathelyen elítéltek 
egy ilyen céget; a bírósági tárgyalásból 
és az áldozati beszámolókból részletes 
betekintést nyerhetünk a manipuláció 
teljes folyamatába. Mindig ingyenes álla-
potfelméréssel kezdődik, amelyet jórészt 
telefonon ajánlanak fel, de online hirde-
téssel is lehet találkozni. Ha az áldozat 
messzebb lakik, akár taxit is hívnak neki, 
és nyájas, kedves, öltönyös fiatal fiúk kí-
sérik be a recepcióra. Ezt követően egy 
fehér köpenyes, orvosnak kinéző figura 
hívja be a rendelőnek berendezett szo-
bába, ahol valamilyen elektromos, pity-
tyegős kütyüvel elvégzik az „állapotfel-
mérést”. 

Az eredményre általában várni kell, 
addig egy másik helyiségben termékbe-
mutatót tartanak a kiszemeltnek, ennek 
végezetével pedig a kamuorvos szomo-
rúan közli vele, hogy sajnos súlyosan 
beteg, a napjai meg vannak számlálva.  
A leggyakrabban érrendszeri problémá-
ra hivatkoznak, amihez diagramokat is 
mutogatnak. Ekkor jön a mindent meg-
oldó nagy ajánlat: az ő több százezer 
forintos terméküktől meggyógyulhat. 
„Igen, drágának drága, de az élete múlhat 
rajta, biztosan ön is ott akar majd lenni 
a kisunokájának ballagásán” – manipu-
lálják az ekkorra már vélhetően teljesen 
kétségbeesett pácienst. Ha valaki kétel-
kedne, és hazamenne még átgondolni, 

azt válaszolják: „Sajnos, mire visszajön, 
már nem tudunk segíteni.”  

A leggyakrabban lágylézeres karórát 
próbálnak így eladni; az említett szom-
bathelyi tárgyaláson is ez volt a központ-
ban, de több közösségimédia-csoport-
ban is elsősorban erről számolnak be az 
áldozatok vagy hozzátartozóik. Persze 
a terápiás matractól kezdve a mágnes-
gyűrűig mindenféle „közérzetjavítót” 
árulnak, amelyek valódi értéke legfeljebb 
pár tíz ezer forint, és jórészt teljesen ha-
szontalanok. A meggyőzés érdekében 
gyakran kisorsolnak a vevőnek egy sok 
százezres árkedvezményt is, amitől úgy 
érzi, különlegesen nagyot nyert, hiszen 
így az eredetileg 700 ezer Ft-ba kerü-
lő csodatárgyat csupán 200 ezerért is 
megkaphatja – így szinte garantált a 
vétel. Egy terézvárosi beszámoló szerint 
még szerződést is aláíratnak a vásárlóval, 
hogy tudomásul veszi az értékarányta-

lanságot, így próbálnak minden jogi kis-
kaput kijátszani.

Lapunk tudomást szerzett egy bel-
ső-ferencvárosi férfiról, aki 2019 nya-
ráig a Lónyay utcában lakott egy ha-
sonló céggel egy társasházban. Mint 
elmondta, a ház körül megszaporodtak 
a cég idős ügyfelei, akik néhány nappal 
később a rokonaikkal együtt reklamálva 
tértek vissza, és követelték a pénzüket: 
ebből gyakran veszekedések alakultak ki 
az eladókkal. A cég a lakókkal is hama-
rosan konfliktusba került, amikor pedig 
a férfi az önkormányzathoz, a hatósá-
gokhoz és a sajtóhoz fordult segítségért, 
hogy felhívja a közvélemény figyelmét 
a veszélyre, a cég beperelte őt zaklatá-
sért. Ugyanakkor az ingatlan bérbeadója 
is tízmilliós kártérítést követel tőle, mert 
a nagy visszhang után az cég inkább úgy 
döntött, elköltözik.

Kiss Soma 
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Mint arról korábban beszámoltunk, két 
éve folyik a küzdelem a Péceli utcai lőtér 
és a MÁV-Aszódi lakótelep lakói, illetve 
az önkormányzat között. A honvédség 
1995-ben bezárt lőterét 2020-ban nyi-
totta meg újra sport- és élménylőtérként 
a Rapid Sportlövész és Hagyományőrző 
Egyesület. A környéken élők közül so-
kan 1995 és 2020 között költöztek ide. 
Ők a szomszédban lévő vasúti teherel-
osztó zajára fel voltak készülve, de a pus-
karopogásra nem. 

A régóta itt lakók szerint az a gond, 
hogy az új lőtér elrendezése, hangszige-
telése más, mint a régié volt, így zava-
róbb is. A kerületi csoportokban se szeri, 
se száma a videóknak, amelyeken a pus-
karopogást demonstrálják.

A lőtér üzemeltetője, Viplak Attila 
azzal érvel, hogy ők a legmodernebb 
hangszigetelő építészeti technikákat 
használták. Hat független zajszintmé-

résre hivatkozik, amelyek közül a leg-
utolsó október eleji, és mindegyik a 
megadott határérték alatt volt.

De mi a határérték? Viplak azt han-
goztatja, ez a terület mindig nagyvárosi 
besorolásban volt, amit, állítása szerint, 
a terület tulajdonosa, a MÁV is így tud. 
(A nagyvárosi besorolásban 55 decibel a 
zajszint, aminél a lőtér halkabb.) A MÁV 
szerint a kerületi szabályozási terv nem 
tartalmaz övezeti besorolást, így az in-
gatlanra vonatkozóan nincs zajszint 
meghatározva. Ám túl nagy szabadidős 
zajkibocsátás esetén – amilyenek a szó-

rakozóhelyek vagy  a lőtér – a kerületi 
jegyző eljárhat. „Az augusztusi igazság-
ügyi zajszintmérés után az önkormány-
zat átsorolta kisvárosi, falusiasra a te-
rületet – magyarázza Viplak. – És most 
úgy tesznek, mintha már korábban is 
ebben a kategóriában lett volna. Az átso-
roláshoz ráadásul nem kértek engedélyt 
semmilyen állami szervtől.”

Az önkormányzat ezt cáfolja, mond-
ván, a félreértés egy elírás miatt van. 
Egy korábbi határozatukban ugyanis a 
nagyvárosi decibelszintet írták határ-
értéknek, ám ezt később korrigálták a 
valódi, kisvárosi, falusiasra, amely 50 
decibel. Aminek a lőtér nem felel meg. 
Az önkormányzat a besorolás és az au-
gusztusi zajszintmérés alapján a Rapid 
egyesülettől a zaj csökkentésére intéz-
kedési tervet kért. A beadásra az egyesü-
letnek harminc napja volt, ám helyette 
a bíróságon támadta meg a határozat-

a nagyvárosi 
decibelszintet írták 

határértéknek, ám ezt 
később korrigálták

PÉCELI UTCAI LŐTÉR

NEM HALKULNAK A FEGYVEREK

Március 14-ére tűzték ki a tárgyalását annak a zajszintbesorolási ügynek,  
amellyel a Péceli utcai lőteret üzemeltető cég támadta meg a bíróságon  

az önkormányzat határozatmódosítását és a rájuk kirótt bírságot.  
A lövéseknek a környéken élőket zavaró zaja addig sem enyhül.  
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módosítást és az intézkedési terv hiánya 
miatt kirótt bírságot. 

Egy bürokratikus csavarral időt is 
nyertek a lőtérnek: átadták az üzemel-
tetést a B-Pro Bellators Sport- és Sza-
badidő Egyesületnek. Addig üzemelte-
tőként a Rapid tárgyalt az önkormány-
zattal, a lőtér azonban B-Pro lőtérként 
volt megtalálható az interneten. Így 
amikor ősszel a témában első cikkünket 
közöltük, a Rapid a B-Pro vezetőjéhez, 
Viplakhoz küldött minket.

Az új bőrbe bújt lőtér a rendőrségtől 
gond nélkül megkapta az új működési 
engedélyt,  az önkormányzati hatóság 
azonban felszólította, adjon be zajkibo-
csátási határérték  megállapítása iránti 
kérelmet. Ezt január végéig tehette vol-

na meg – de nem tette, amiért az ön-
kormányzati hatóság a B-Prót is meg-
bírságolta. Ez ellen Viplakék keresetet 
nyújthatnak be, ám ennek határideje 
még nem járt le, így nem tudni, meg-
teszik-e.

Viplak tervezte Baranyi Krisztina 
fel jelentését is. A polgármester a 24.hu-
nak azt mondta, Viplak Áder János  
ex-köztársasági elnök testőre volt, így 
erős NER-es háttere van. Amit Viplak 
nem tagad, de a Blikknek azzal érvelt, 
ez semmit sem jelent, mert egy évig 
Gyurcsány Ferenc testőre is volt annak 
miniszterelnöksége alatt. Ezt a 9-nek 
annyival egészítette ki, hogy „bárki mel-
lett volt is ő bármi”, annak nincs köze a 
lőtérhez. Amelyet a B-Pro üzemeltet, ő 

pedig az egyesület vezetője. Ám végül 
nem tett rágalmazási feljelentést. Vél-
hetően úgy döntött, az ügyben nincs 
helye személyeskedésnek. A polgármes-
ter is csak mint az önkormányzat feje 
nyilatkozott. Így is épp elég időt lesznek 
a bíróságon.

Az első – a zajszintbesorolási, -átso-
rolási – ügy tárgyalását március 14-ére 
tűzték ki. Ezután következik az őszi bír-
ság, illetve a mostani, ha azok ellen is 
jogorvoslatot kérnek. Vagyis a megoldás 
messze, mint a mesterlövész a célpont-
jától. Csak az reménykeltő, hogy kitűz-
ték már az első tárgyalást. A MÁV-Aszó-
di lakótelepen egy ideig várhatóan még 
puskaporos marad a levegő.

Juhász Tamás

KÁCSOR ZSOLT

A kerületünkbe tervezett kínai Fudan Egyetem alapítványá-
nak eltűnése, valamint az alapítványnak adott 600 millió 
forintos állami támogatás felszívódása után vajon ki meré-
szelhetné azt állítani, hogy a 21. században nem történnek cso-
dák?! Igenis történnek, méghozzá a szemünk láttára, ponto-
sabban ez esetben éppen nem a szemünk láttára, de igazából 
ez benne a szép. Mivé is lenne a csoda, ha le lehetne fotózni 
ezt a 600 millió forint közpénzt, amint titokzatos okokból egy-
szerre csak párologni kezd, majd elemelkedik a föld felszí-
néről, s felszívódik, akár a kora hajnali köd…? 

Nem, az efféle rejtély lefotózhatatlan és megörökíthetet-
len, csupán a csoda ténye dokumentálható: a kormány 600 
millió forint közpénzt adott a Fudan miatt létrehozott alapít-
ványnak, és (amint azt a hírekben bizonyára olvasták) a Mo-
mentum képviselője hiába kereste az alapítványt a székhe-
lyén: nem találta nyomát. Még egy árva telefonszámot vagy 
e-mail-címet sem tudott szerezni, amin elérhette volna. 

Igazából persze nincs mit csodálkozni ezen, én is csak tet-
tetem magam, hogy önökkel együtt legalább kínomban ne-
vetni tudjak. Hiszen gondoljanak csak bele, mennyi pénz az, 
hatszor százmillió forint… Ebből 10 darab 60 millió forintos 
lakást lehetne venni a kilencedik kerületben… Aztán az ösz-
szeset ki lehetne adni albérletbe… Például kínai diákoknak… 
Jaj, de ne álmodozzunk ily édesen, mert fel találunk ébredni, 
és keserű lesz a szánk íze. Inkább vigasztaljuk magunkat a 
kancelláriaminiszter magyarázatával, miszerint az egyetem 

koncepciójának és büdzséjének terve késik, éspedig azért ké-
sik, mert – idézem – „a Fudan Egyetem a beruházási stop ál-
dozata lett”. 

Egyem a szívét! A szegény egyetem tehát a beruházási 
stop „áldozata” lett. Ez azért nagyon szép kép. Sokkal szebb 
kép, mint 600 millió forint közpénz lassú elpárolgása a Meny-
nyei Birodalomba… 

Már látom is magam előtt a 9. kerületben garázdálkodó 
Beruházási Stopot, ezt a megveszekedett, gyilkos szociopatát, 
amint orvul lecsap arra a mit sem sejtő egyetemre, és hideg-
vérrel leszúrja, mint egy áldozati bárányt… Igen, csakis így le-
hetett, nem másként. Egy sötét éjjelen a Beruházási Stop ölni 
ment, és éppen a Fudan Egyetemet ejtette el.

Nem, a történtekben nem játszott szerepet emberi ténye-
ző. Nem, nem vétkes a kormány, nem hibázott egyetlen hiva-
talnok, sőt, a hatóságok sem, amelyek ádáz tekintettel figyel-
ték az alapítvány zsebébe tolt 600 milliót, hogy megment-
hessék az adófizetőknek, de hiába. Egy óvatlan pillanatban 
megtörtént a baj: a Beruházási Stop szíven szúrta a Fudant, és 
a megrabolt áldozat elfeküdt kiterítve, mint a radványi sötét 
erdőben Bárczi Benő. 

Kedves kormány, nem kellene feljelentést tenni a Beruhá-
zási Stop ellen? Hátha sikerül elkapni a grabancát, méghozzá 
lakossági segítséggel. Hiszen úgy tűnik, csak magunkra szá-
míthatunk a kihalt ferencvárosi utcákon, ahol éjjelente egy 
Beruházási Stop nevű mészáros barangol…

GYILKOS 
SZOCIOPATA ÖLT 
A FERENCVÁROSBAN

„EGY ÓVATLAN PILLANATBAN MEGTÖRTÉNT 

A BAJ: A BERUHÁZÁSI STOP SZÍVEN SZÚRTA 

A FUDANT, ÉS A MEGRABOLT ÁLDOZAT 

ELFEKÜDT KITERÍTVE, MINT A RADVÁNYI 

SÖTÉT ERDŐBEN BÁRCZI BENŐ.”

VÉLEMÉNY
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TASZ: A VÁLASZTÁSI CSALÁSOK NEM A SZAVAZÓKÖRÖKBEN TÖRTÉNNEK

A RENDSZER MAGA

A választásra igazán kiható, nagy volumenű visszaélések előkészítése egész évben  
velünk van, sőt, a rendszerkörnyezet több eleme maga a visszaélés – állapítja meg  

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) hamarosan megjelenő jelentése.  
A 9-nek a 2022-es választások legfontosabb tanulságait foglalták össze.

A TASZ Választási Jogi Programjának a 
2022-es országgyűlési választásról és az 
azzal közös eljárásban tartott országos 
népszavazásról szóló jelentésében rész-
letesen bemutatjuk és elemezzük a ta-
valyi eseményeket. 

Érdekes ellentmondásban élünk. 
Naponta hallhatjuk honfitársainktól, 
hogy „én nem politizálok” – sokan ezzel 
hárítanak el maguktól minden közéleti 
állásfoglalást, még olyan mindennapi 
kérdésekben is, mint hogy tetszenek-e 
a felújított utcára kitett új padok. Más-
részt folyamatos kampány vesz minket 
körül: elsősorban a kormánypártok, 
pontosabban egyre inkább a kormány 
és az állam akarja formálni a gondol-

kodásunkat. A választások végül azokat 
is aktivizálják, akik amúgy távol tartják 
magukat a politikai véleményformálás-
tól, hiszen az utóbbi két országgyűlési 
választáson már több mint 70%-os volt 
a részvétel. 

A kampányidőszak és maga a sza-
vazás tehát tömegeket érdekel, még a 
mostaninál nyugodtabb világban is.  
A 2022-es választás és népszavazás eh-
hez képest is különleges volt: választást 
ekkora figyelem talán még soha nem 
övezett Magyarországon a rendszer-
váltás óta. Tízezrek keltek útra, hogy 
az ország minden pontján a szavazó-
körökben tehessenek a választás tiszta-
ságáért. Több száz nemzetközi megfi-

gyelő járta az országot, hogy a választás 
szabályszerűségéről gyűjtsön adatokat. 
Aktivisták százai tevékenykedtek a sza-
vazókörökön kívül azért, hogy leleplez-
zék és megakadályozzák a választási 
visszaéléseket. Az ő munkájuknak kö-
szönhetően látunk rá arra, hogy milyen 
kihívásai vannak itthon a szabad és tisz-
tességes választásoknak.  

A legfontosabb tanulság bemuta-
tásakor érdemes kicsit visszamenni az 
időben. 2018-ban az ellenzéki érzelmű 
szavazók egy része úgy érezte, hogy a 
választások eredménye nincs összhang-
ban a leadott szavazatokkal, más szóval: 
elcsalták. Részben ez indította útjára a 
civil szavazatszámlálást megszervező 

Fo
tó

: V
ig

ov
sz

ki
 F

er
en

c 
(M

TI
), 

19
73

Kádár János és felesége szavaz



 JELENTÉS 17

2023. MÁRCIUS

mozgalmakat, mondván: ha minden 
szavazókörben lesznek ellenzéki dele-
gáltak, nem lesz esély a visszaélésekre. 
2022-ben még a legszkeptikusabbak is 
meggyőződhettek arról, hogy a szava-
zókörökben nem csalják el a választást 
– a szavazatszámláló bizottságok tagjai 
nem hamisítanak szavazatokat, sem 
jegyzőkönyveket. Nincs eltűnő tinta, 
meg nem jelent szavazók helyett kitöl-
tött, majd a szavazóurnába dobott sza-
vazólap, sem informatikai csalás.

De akkor minden rendben van? Tö-
kéletesen szabad, tisztességes és tisz-
ta választásokat láthattunk?

Korántsem.
A probléma összetett, és a szabad 

és tisztességes választások sérelmének 
okait nem is igazán a szavazás napjának 
eseményei között kell keresnünk, mivel 
ezeket nagyrészt példásan bonyolít-
ják le. Azt persze most már első kézből 
tudhatjuk, hogy a tömeges buszoztatás, 
láncszavazás, ajándékozás és lefizetés a 
„megfelelő” irányú szavazatért nagyon 
is létező, országszerte megfigyelt jelen-
ség – a 9. kerületben legutóbb az önkor-
mányzati választások alatt volt ez igazán 
látható, de semmi sem zárja ki, hogy ta-
valy is volt rá példa. Mindezek elsősor-
ban a társadalom legkiszolgáltatottabb, 
legmarginalizáltabb rétegeit érintik. 
Erkölcsi szempontból nehéz helyzet ez, 
hiszen a visszaélések résztvevői egyben 
áldozatok is. A szabad és tisztességes vá-
lasztás feltételei megsértésének felelősét 
tehát máshol kell keresni.

A választásra igazán kiható, nagy vo-
lumenű visszaélések előkészítése egész 
évben velünk van, sőt, a rendszerkör-
nyezet több eleme maga a visszaélés. 
Mindezen problémákról részletesen 
írunk a TASZ hamarosan megjelenő 
választási jelentésében – most azonban 
nézzük meg, melyek a legsúlyosabb 
visszaélések.

Visszaélés, hogy számolatlan meny-
nyiségű közpénzből tájékoztatásnak 
álcázott kormánypropaganda árasztja 
el az óriásplakáthelyeket lassan tíz éve, 
az év szinte minden napján. Mindez ki-
zárólagosságot teremt, így befurakod-
nak az elmékbe és lelkekbe a félreveze-
tő és gyűlöletkeltő üzenetek.

Visszaélés az, hogy az állami intéz-
mények törvényi felhatalmazás mellett 
kampányolhatnak minden létező csa-
tornán (akár az oltásregisztráció során 
megadott e-mail-címünket is felhasz-
nálva), teljesen megszüntetve a határt az 
állam, a kormány és a kormánypártok 
között. 

Visszaélés, hogy amikor a választó-
polgár ezt sérelmezi, hiába ismeri el a 
visszaélést a bíróság, a döntést a kor-
mányzati szerv az Alkotmánybíróság-
hoz viheti, amely végül nem a választó-
nak ad igazat.

Visszaélés, hogy a választási jogor-
voslat-kérelmeket szakmányban utasít-
ják el a választási bizottságok, hol mini-
mális formai hibára, hol az irreális bi-
zonyítási követelményeknek meg nem 
felelő mivoltukra hivatkozva, a vissza-
éléseket elkövetők legnagyobb örömére.

Visszaélés a közmédia működése 
–  sőt, jelen formájában már szinte a 
létezése is –, amely a törvényi szabá-
lyok ellenére egész nap dicshimnu-
szokat zeng a kormányról, és hajme-
resztő rágalmakkal rúg bele bárkibe, 
aki ellenvéleményt képvisel. Pedig a 
közszolgálati média feladata a törvény 
szerint a „kiegyensúlyozott, pontos, 
alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgál-
tatás, valamint tájékoztatás, valamint az 
egyes eltérő vélemények ütköztetése, a 
közösség ügyeivel kapcsolatos viták le-
folytatása, a megbízható tájékoztatáson 
alapuló, szabad véleményalkotáshoz 
való hozzájárulás”.

Visszaélés a levélszavazás működé-
se: sok helyen pártaktivisták kézbesítik 
a levélcsomagokat, amelyek tartalmát 
van, hogy nem is a címzett tölti ki, vagy 
egy szeméthalomra hányva találják 
meg őket félig elégetve. 

Visszaélés a külföldön dolgozó ma-
gyarok lehetetlen helyzetbe kénysze-
rítése, amikor több száz kilométeres, 
költséges utakra kényszerítik őket, 
hogy elérhessenek egy magyar külkép-
viseletet, ahol végre szavazhatnak.

Visszaélés, hogy hatalmas eltérések 
vannak az egyéni választókerületekben 
élők száma között, így van, akinek töb-
bet, van, akinek kevesebbet ér a szava-
zata, holott egy képviselőnek nagyjából 
ugyanannyi választót kell képviselnie. 
A 9. kerületet kettéválasztották, és két 
választókerülethez kapcsolták. A kerü-
let belső részén élők olyan választóke-

rületbe kerültek, ahol az átlagnál keve-
sebb szavazó él, tehát az ő szavazatuk 
többet ér, mint az átlag – ez, bár jól 
hangozhat néhány választónak, valójá-
ban nincs rendben. 

Visszaélés – immáron az Emberi 
Jogok Európai Bírósága által is elismer-
ten – a nemzetiségi választási rendszer, 
amelyen a tizenhárom magyarországi 
nemzetiségből tizenegynek matemati-
kai esélye sincs képviselőt küldeni az 
Országgyűlésbe, mert annyira kevesen 
vannak, ezért az ő szavazataik szinte el-
vesznek.

Mit tehetünk ebben a helyzetben 
mi, akik még mindig elhisszük, hogy 
létezhet szabad és tisztességes vá-
lasztás, és ezért hajlandók vagyunk 
cselekedni is?

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez 
így nincs rendben! Hogy a szabályos 
szavazóköri lebonyolítás nem minden. 

Küzdjünk azért, hogy helyreálljanak 
a szabad tájékoztatás feltételei, min-
denki egyenlő eséllyel ismerhesse meg 
a világban zajló folyamatokat és a poli-
tikusok valós szándékait.

Küzdjünk azért, hogy ne költhesse-
nek számolatlanul közpénzt kormány-
zati propagandára. Sőt, egy fillért se 
fordíthassanak rá. Az állam nem han-
golhatja saját polgárait az adójukból 
egymás ellen.

Küzdjünk azért, hogy a választási bi-
zottságok végre érdemben foglalkozza-
nak azokkal a beadványokkal is, amelye-
ket talán nem tökéletes jogászi pontos-
sággal írtak meg a polgárok, de  nagyon 
is valós problémákra mutatnak rá.

Küzdjünk azért, hogy a választási 
jogszabályok garantálják a szavazati jog 
valódi egyenlőségét és a tiszta szava-
zást.

A TASZ partnereivel együtt, a Tiszta 
Szavazás Koalíció tagjaként is ezért dol-
gozik. Célunk, hogy tudatosuljon min-
denkiben: a demokrácia nem egy nap, 
a változást nem a szavazás napján kell 
várni, azért folyamatosan kell közösen 
dolgoznunk. Minden polgárt arra biz-
tatunk, hogy hallassa a hangját minden 
számára fontos témában: szólaljon fel 
közmeghallgatáson, írjon a hatóságok-
nak, szervezzen tüntetést és közössége-
ket. Csak így élhetünk egy szabadabb, 
egyenlőbb országban.

Döbrentey Dániel
szakértő, koordinátor

Választási Jogi Program
Politikai Szabadságjogi Projekt
Társaság a Szabadságjogokért

nincs eltűnő tinta, meg 
nem jelent szavazók 

helyett kitöltött, majd 
a szavazóurnába 

dobott szavazólap, sem 
informatikai csalás
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KÖZPONTI ZÁLOGHÁZ

NAGY ÉLET VOLT, 
MOST: THE END

Éppen 250 éve, hogy Magyarországon megnyílt az első állami – akkor: 
királyi – zálogház Pozsonyban. Ezt költöztették Pestre 1802-ben, és 

a 19. század végére már olyan óriási forgalmat bonyolított le, hogy új 
zálogházat kellett építeni. A gyönyörű létesítmény, amely 1903-ban 

épült föl a Lónyay utcában, sok-sok éve üresen áll, és pusztul. 

Kerületi helytörténeti sorozatunkban 
ez úttal az elhagyatottságában, pontosab-
ban szólva magára hagyatottságában is 
impozáns épületről, a Lónyay és a Kinizsi 
utca sarkán álló egykori Központi Zálog-
házról lesz szó, mégpedig Gönczi Amb-
rus levéltáros-helytörténész kívánságára. 
Neki ugyanis a 9. kerületben ez az egyik 
legkedvesebb épülete. S hogy miért?

„Azért szeretem, mert jó sok mindent 
átélt, nagy élet volt a falak között, amíg 
zaci volt”, válaszolta. S igazán felkészült 
szakember módjára hozzátette: „Tudo-
másom szerint itt volt az ország leghosz-
szabb, vörösrézből készült csőposta-
rendszere, amit sajnos pár hónap alatt 
eltüntettek a »szakértő kezek«.”

A grandiózus létesítmény csaknem 
húsz éve áll üresen, azaz – mint Gönczi 
egyik, a PestBuda portálon megjelent 
írásában olvasható – a Lónyay utcában 
járók legtöbbje talán már azt sem tudja, 
mire szolgált és hogyan hívták. 

Holott ez az épület egykor a főváros 
egyik legfontosabb intézménye volt: aki 
idejött, s hozott valami nagyon értéke-
set, az jó sok készpénzzel és még több 
bánattal a szívében távozott – hiszen 
elképzelhető, hogy éppen a családi 
ezüst utolsó darabjait „csapta be a zaci-
ba”. Igen, ez a régi kifejezés azt jelentet-
te, hogy az anyagilag megszorult ember 
kénytelen volt elzálogosítani a tulajdo-
nát. (Megnéztem az Arcanum adatbázi-
sában, hogy a magyar sajtóban mikor je-
lent meg először a kifejezés, s képzeljék: 
már 1911-ben használták a pestiek!)

Hogy mennyire régi és bevett „in-
tézményről” van szó, azt ugyancsak az 
Gönczi-írásból tudhatjuk: Magyarorszá-

gon éppen 250 éve alapította Mária Te-
rézia császárnő és királynő az első állami 
zálogházat Pozsonyban, Magyar Királyi 
Központi Zálogház néven. A központot 
1802-ben Pestre telepítették, egy, a mai 
Királyi Pál utca és Szerb utca sarkán álló 

épületbe, amely addig raktárként, kolos-
torként és kórházként is funkcionált.

Mivel Pesten az 1800-as évek végére 
már több ezer tárgyat „csaptak be a za-
ciba” naponta, szükség volt egy új épü-
letre: a királyi  kereskedelemügyi mi-
nisztérium tervezői felhívásának győz-
tese 1900-ban a Révész Samu – Kollár 
József építészpáros terve lett. 

Az új Központi Zálogház historizáló 
stílusú, a főhomlokzatán állami címerrel 
díszített épülete egy 4600 négyzetméte-
res telken épült fel 1903-ban. Összesen 
hatszintes volt, további két pinceszinttel 
és tetőtér-beépítéssel. A Lónyay utca fe-
lőli tágas előcsarnokból jobbra és balra 
két nagy ékszer- és ingófelvevő termet 
alakítottak ki, mondta el Gönczi, a föld-
szinten volt továbbá a nagy páncélszoba 
a páncélszekrényekkel. (A páncélszoba 
falai 45 centiméter vastag betonból ké-
szültek, amelyekbe kereszt alakú acél-
síneket ágyaztak 12 centiméterenként. 
Ez lehetett az oka, hogy soha senki nem 
próbált ide betörni.) A két tárgykiváltó 
terem az első emeleten kapott helyet, a 
felsőbb szintek pedig raktárként funk-
cionáltak. A Kinizsi utcai oldalon hú-
zódtak a hivatalos helyiségek: az igaz-
gatóság, a főpénztár, négy hivatalnoki 
lakás és az igazgatói lakás. A forgalmat a 
már említett, vörösrézből készült, pneu-
matikus csőpostarendszerrel bonyolí-
tották le, amelynek mára nyoma sincs. 

A több mint száz alkalmazottat fog-
lalkoztató Központi Zálogházat 1924-
ben a Magyar Postatakarékpénztárba 
tagolták,  emiatt a feladatköre is bővült, 
mert a Postatakarékpénztár a magánzá-
logházak felügyeletével megbízott álla-
mi hatóságként működött. 

A szocialista rendszerben, 1948-ban 
Állami Zálogház és Árverési Csarnok 
Nemzeti Vállalat lett a Központi Zálog-
ház új neve, három évvel később pedig a 
Bizományi Áruház Vállalat (BÁV) nevet 
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vette föl; alighanem ez az a név, amely 
mindenkinek elsőre beugrik, még ak-
kor is, ha sohasem járt benne. Hiszen 
a BÁV-nak a főváros szinte minden ke-

rületében volt telephelye, azaz a buda-
pestieknek nem kellett a Lónyay utcai 
központba bemenniük, ha anyagilag 
megszorultak, vagy éppen ellenkezőleg: 
vásárolni akartak valamit.

A rendszerváltás után a BÁV rész-
vénytársasági formában működött, és 
2006-ban eladta a Lónyay utcai közpon-
tot egy spanyol cégnek, amely szállodát 
tervezett kialakítani benne. Ez azonban 
nem valósult meg, úgyhogy az épület 
csak a filmforgatások idejére telt meg 
nyüzsgéssel: volt olyan amerikai film, 
amelyben ezt az épületet használták egy 
New York-i rendőrkapitányság megje-
lenítésére. A  magyar állam 2017-ben vá-
sárolta meg az ingatlant, majd 2019-ben 
az a döntés született, hogy a Károli Gás-

pár Református Egyetem jogi kara köl-
tözik ide. Már a közbeszerzési tendert 
is kiírták, a kerület lakói így alighanem 
örömmel értesültek róla, hogy a szép, 
régi épület megmenekül az enyészettől. 
A felújítás fölött érzett öröm azonban 
korainak bizonyult: mivel a kormány 
nem ad pénzt a felújításra, forráshiány 
miatt a Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Nonprofit Kft. a múlt év végén 
eredménytelennek nyilvánította a köz-
beszerzési eljárást.  

Ha egy amerikai filmben lennénk, 
amelyet ebben az épületben forgattak, 
most azt kellene írnunk: The End. Re-
méljük azonban, hogy a végről egyelőre 
szó sincs: várjuk a feltámadást. 

Kácsor Zsolt

SOMLAI JÁNOS

A ferencvárosi Duna-parton épülő és lassan megnyíló atlétikai 
stadionról szóló vita egyik visszatérő érve az a koncepció, amely 
szerint a beruházás valójában a kormány titokban dédelgetett 
olimpiarendezési ambícióit szolgálja. Erről írt a 9 februári számá-
ban Csepregi Botond is:  „Az atlétikai stadionnal épp egy buda-
pesti olimpia legfontosabb helyszínét teremtették meg.” A helyzet 
azonban éppen fordítva áll: az atlétikai stadion megépítése nem 
alátámasztja, hanem gyengíti a lopakodó olimpiáról szóló felté-
telezéseket.

A legnagyobb nemzetközi tornákat leszámítva atlétikával se-
hol a világon nem lehet lelátókat megtölteni. Magyarországon egy 
akadályfutó-árkot sem. Az új stadion a kormány közpénzcsilliár-
dokat értelmetlenül elherdáló – és természetesen lenyúló – lát-
ványberuházásainak egyik iskolapéldája.

Ez még akkor is igaz, ha a kormány és az önkormányzat megál-
lapodásának – az úgynevezett „stadionalkunak” – köszönhetően a 
ferencvárosiak történetesen nagyon jól járnak az egésszel. Lesz 
egy alapvetően értelmetlen, de tömegsportra és egyéb rekreáció-
ra használható, a focistadionokkal szemben minden nap nyitva 
álló létesítmény, körülötte felújított park, strand, mozi. Plusz új ren-
delő, óvoda, rendes lakhatás a legrosszabb helyen élőknek. 

Egy normális országban mindezek létrejönnének stadion 
nélkül is. Sőt, talán azokban az abnormálisokban is, ahol az uralko-
dónak pont nem stadion volt a jele az óvodában. 

Na de aki stadiont épít a saját kertjébe, meg másokéba is, az 
biztosan nem fogja minden idők legkisebb olimpiai stadionját fel-
húzni. 

Minden olimpiának van egy központi stadionja, amelyet az 
egyszerűség kedvéért jellemzően olimpiai stadionnak is nevez-
nek el. A megnyitó- és a záróünnepség és a játékok idején lobogó 
olimpiai láng helyszíne. Továbbá az atlétikai versenyeké. (Rio 2016-
ban ettől eltért, hogy az ünnepségeket a még az atlétikainál is na-
gyobb focistadionba vigye.)

Az összefüggés nem véletlen. A sportág viszonylag alacsony 
általános nézettsége ellenére, részben történelmi okokból, ép-
pen az olimpiákon az atlétika a játékok csúcspontja. Atlétikával jár 
együtt a legtöbb olimpiai versenyszám, a legtöbb sportoló és gyak-
ran a legnagyobb érdeklődés is.

Az atlétikai és – Rio kivételével tehát – egyúttal a központi 
olimpiai stadionok a második világháború óta 60 és 112 ezer férő-
helyes közöttiek voltak. A Ferencvárosban épülő stadion 40 ezres, 
amit a világbajnokság után 15 ezresre bontanak vissza. De 40 ezer-
nél nagyobbra soha nem lehet újra felhúzni.

Nem teljesen világos, hogy pontosan mi van a budapesti olim-
pia megrendezésének lehetőségéről az utóbbi hónapokban ismét 
megjelenő hírek hátterében. Lehet, hogy a korábbi kudarcok elle-
nére akad, aki még őszintén pályázna, de legalább ekkora eséllyel 
lehet a kampány háttere privát sportdiplomáciai helyezkedés.

Bármi is a megfejtés, az olimpia magyarországi megrende-
zésének esélye változatlanul nulla körül mozog. De ha váratlan 
fordulattal a láng mégis erre kanyarodik, akkor sem a rövidesen 
megnyíló atlétikai stadionba.

(A szerző a ferencvárosi 

polgármester kabinetfőnöke)

MESSZIRE ELKERÜLI 
AZ OLIMPIAI LÁNG 
FERENCVÁROS ÚJ 
STADIONJÁT

„AKI STADIONT ÉPÍT A SAJÁT KERTJÉBE, 

MEG MÁSOKÉBA IS, AZ BIZTOSAN 

NEM FOGJA MINDEN IDŐK LEGKISEBB 

OLIMPIAI STADIONJÁT FELHÚZNI.”

VÉLEMÉNY
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A LÉGKONDI
LÁNG JUDIT

Rárúgták az ajtót a rendőrök az újpesti panel negyedik emeletén – kézzel-láb-
bal tiltakozott, nem akarta, hogy elvigyék. Alig bírtak el az ötvenkilós nővel, 
majd bevitték a kerületi kapitányságra, ahol ordítozott, hogy miért nem volt a 
keze ügyében legalább egy kés, akkor tudott volna védekezni velük szemben, 
és nem ülne egy alagsori cellában sík idegen. Három nap múlva átszállították a 
területileg illetékes pszichiátria zárt osztályára. 

Ágnes Ferencváros kiemelt övezetében vett magának egy kétszobás lakást, 
amikor végleg hazatelepült Új-Zélandról. Nem maradt ott már senkije, négy 
házassága volt, mindegyik férjét eltemette, gyermeke nem született, és ápolni 
szerette volna Magyarországon maradt idős szüleit. Édesanyja cukorbetegként 
egy éve halt meg, Ágnes szerint orvosi műhiba és oda nem figyelés miatt, ezért 
ügyvédet fogadott, és beperelte a kórházat. Naponta járt ki az észak-pesti la-
kásba gondozni a szintén cukorbeteg, ágyban fekvő apját.

Jó anyagi helyzetben volt, sokat örökölt az elhunyt férjeitől, így vállalko-
zást indított: egy edzőtermet Ferencváros peremén, közel a kispesti határhoz. 
Jól ment neki, sokan jártak oda, mondta is, hogy hiába kis termetű, akkor is 
erőemelő és személyi edző. Súlyzózott rendszeresen, és évek óta szedte is a 
fitneszszteroidokat. Versenyezni akart testépítő-rendezvényeken, indult is né-
hányon, eddig eredménytelenül.

Az egészséges élet volt a szenvedélye. Meggyőződéssel hitte, hogy az orvo-
sok a felírt gyógyszerekkel csak a gyártó cégek érdekeit védik, egyébként meg 
csak ártanak a betegeknek, ezért nem engedte az édesanyjának, hogy inzulint 
adjon be magának, vagy kezelje a magas vérnyomását, és az apjának sem. A 
szteroidok saját magával kapcsolatban nem zavarták.

Közeli barátnőjéhez, egy természetgyógyászhoz járt még Új-Zélandon, aki 
rábeszélte, hogy színváltó kristályokat vásároljon tőle, mert ha az élelmiszert 
színterápiának veti alá, attól mindenki jobban lesz, sőt meggyógyul. Ágnes ezt 

Jó anyagi helyzetben 
volt, sokat örökölt 

az elhunyt férjeitől, 
így vállalkozást 

indított.
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erősen hitte: ő táplálta volt férjeit és szüleit színenergizált étellel, és csak azzal, ő 
vásárolta a szüleinek az élelmiszert.

Édesanyja a halála előtt nagyon kívánta az édességet. A lánya tudta nél-
kül leszökött a boltba, és kilószámra vette a kristálycukrot, amitől tudatzavaros 
lett, mert a vérében a szint az egekbe ugrott. Amikor Ágnes belépett a lakásba, 
anyukája a papírzacskóból marokszámra szórta a levegőbe a cukrot, elrévedt a 
csillámló szemcséken, és mondogatta, hogy esténként fél, mert a szekrényből a 
zárt ajtókon keresztül szellemek járnak, régen eltávozott rokonok. Ágnes három 
nap múlva kómában találta a kristálycukorral teli konyhában. Mintha mindent 
belepett volna a finom porhó. A kórházban halt meg. 

A kártérítési per akadozott, mert az első ügyvéd is tartotta Ágnes diétéját, 
majd a második is – mindketten rövidesen meghaltak, pedig rengeteget fi-
zetett nekik: a közös munka alapfeltétele volt, hogy fogadják el az egészséges 
életről alkotott koncepcióját. 

Ágnes nem értette a történteket: állította, hogy biztos nem tartották be az 
előírásait. Megint ügyvédet keresett, mert csúnyán megverték a rendőrségen, 
és remélte, hogy a kórház ellen indított perből lesz annyi pénze, hogy újabb fit-
nesztermet nyithasson, ahol divatos szteroidtablettákat és egyéb erőemelő-kel-
lékeket is árulna. 

Ha nem romlik el a légkondi a lakásban, ahol az apja már csak egyedül élt, 
akkor nem lett volna semmi baj, mondta Ágnes, de nyár volt, harmincöt fokos 
hőség, és azért, hogy az apja, aki szintén cukros tudatzavarban meredt egész 
nap maga elé, ne unatkozzon, összeszedett az utcáról huszonkét macskát, nem 
direkt ennyit, hanem ennyi fért a lakásba; őket is színenergizált étellel etette, és 
csak ezzel. A színfrekvencia segít harmonizálni a testük rezgéseit – jelentette ki.  

A hőség miatt iszonyatos bűz terjengett az emeleteken, még az utcán is, 
ezért a szomszédok feljelentették helytelen állattartásért és -kínzásért. A lég-
kondiszerelő megbetegedett, covidos lett: halasztódott a munka, pedig nem 
volt bűz, amíg működött a hűtés, mondta Ágnes. Elviselhetetlen lett már a kör-
nyezeti helyzet, mire a rend őrök többszöri felszólítás után előállították, és men-
tőt hívtak az apjához, aki aznap halt meg a kórházban, amikor Ágnest két hét 
múlva kiengedték a pszichiátriáról. Diagnózis: személyiségzavara van, és a szte-
roidoktól hülye. Nem is foglalkoztak tovább vele. 

Elment az újpesti lakásba, ahol már csak öt macska élt, a többi halott volt. 
Szanaszét hevertek a hőségtől felpuffadt állattetemek: az egyik a szekrény alatt 
indult bomlásnak, alig tudta kihúzni, de erőemelő lévén megoldotta. Ágnes 
szerint megmérgezték a macskákat. Meg is kóstolta a tálkákon kint hagyott 
vadhúst, és rosszul lett. Na, gondolta, igaza volt: tényleg méreg, de hát ő ötven 
kiló, túléli, a macska meg csak öt, ezért döglöttek meg, ő meg hányt néhány 
napig. 

Kitakarított mindent, a közben je-
lentkező légkondiszerelőt okafogyván 
elküldte, majd lezárta a lakást, úgyis a 
hagyatéki tárgyalás után megörökli, és 
elvitte az öt macskát a ferencvárosi ott-
honába, ahol rövidesen hasonló szituá-
ció alakult ki, mert napokon belül az öt 
macskából tizenhét lett. Összeszedte 
őket az utcán. A szomszédok itt is kiakad-
tak: nemcsak a terjengő bűztől, hanem 
attól is, hogy a kiemelt övezetben lévő 
lakásuk értéke a rendetlen lakó miatt a 
felére esik vissza.

Feljelentették az önkormányzatnál, a 
rendőrségen, az állatvédőknél – ahol csak 
lehetett. Hivatalos levelet kapott az ön-
kormányzat vonatkozó osztályától, hogy 
csak két macskát tarthat meg, a többiről 
le kell mondania: írja alá a kiküldött nyi-
latkozatot. Ágnes összetépte a papírokat, 
nem érdekelték a következmények, a 
szomszédok szidalmai, mert állatbarát. 

Pénzbírságra büntették hanyag állat-
tartás miatt, és azért is, hogy nem táplál-
ja őket rendesen, de Ágnes ellenállt. Ki-
jelentette: csak egészséges ételt kapnak 
a cicák, és nincs büdös sem a lakásban, 
sem a gangon. A lakókörnyezet nem így 
gondolta.

Ágnesnek új barátnője lett, egy fel 
nem fedezett Heves megyei szobrász, 
akit meg akart menteni, mert nem táp-
lálkozott rendesen, illetve azt evett, amit 
megkívánt. Mondta neki, hogy eladja a 
nonfiguratív szobrait, ha betartja az ét-
kezési utasításait. Vett neki gyógykris-
tályszettet egymillió-kétszázezerért, ide-
iglenesen odavette magához lakni, és 
megígérte, hogy az apja lakását nekiadja, 
ha lezárul a hagyatéki per, addig is, hogy 
legyen keresete, vezesse a fitnesztermét. 
A barátnője megmintázta őt plasztikból, 
amit kiállítottak a lakás központi helyén. 
Készségesen tanult, és nemsokára tudta, 
hogy a színek frekvenciái a minimális ét-
kezés mellett is hogyan hatnak a testre, 
viszont titokban eljárt otthonról, és azt 
habzsolt kínjában, amit meglátott. 

Ágnesnek nem esett le a tantusz, há-
nyan estek áldozatául az egészségesélet-
mód-mániájának. Senki nem ismerte az 
élettörténetét, hány férje, ügyvédje volt, 
nem is firtatták, mi történt a szüleivel, 
viszont az állattartása látványos és legin-
kább szagos volt. Így került az intézmé-
nyek és a környező lakók fókuszába. 

Hiába az egyre több pénzbüntetés: 
Ágnes konok, nem adta fel. Ezért kell fe-
lelnie az egyre szigorúbb a hivataloknál, 
aztán majd előbb-utóbb Isten előtt is. 
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TARDOS JÁNOS

Ötven éve még csak 150 éve született Petőfi Sándor, a láng-
lelkű 9. kerületi forradalmár költő, szinte pelyhedző állúnak 
volt tehát mondható. Hát még mi, Ferenc, városi gimnazisták, 
akik érettségi után hosszú hajjal lezúdultunk Pápára, hogy 
a Kardos testvérek és az ifjú Kende Jani vezénylete mellett el-
játsszuk 1848-at. 

A mostani szomorú állapotokhoz képest az a korszak va-
lóban forrongó, lázadással teli volt, ha máshol talán nem is, 
de a lelkünkben forrón égett a forradalom tüze. A szexuá-
lis felszabadulásé, a miénknél szabadabb politikai rendszerű 
világ iránti vágyakozásé, a megcsömörlött, öreg, harmincnál 
is idősebb kádárista vénségek áporodott szagú, fűrészporízű 
rántott húsának éles elutasításáé. Tudtuk, százszázalékosan 
biztosak voltunk benne, hogy mi nem így akarunk, és nem 
is így fogunk élni, hogy egyszer majd tőlünk lesz hangos Eu-

rópa, csak még azt nem sejtettük, mikorra jön majd ez össze.
A csendes nyári álmát alvó forgatási helyszínt, Pápát, per-

sze egy vagy két hónapra fenekestül felforgattuk, rossz hírün-
ket keltettük, a helyi gimnázium falait összefirkáltuk, a pado-
kat – rendezői utasításra, de heveny lelkesedéssel – kihord-
tuk az iskola udvarára, és utolsó nap talán fel is gyújtottuk.  
(A film gyár minden kárt gavallérosan megtérített, soha olyan 
szép és jól felszerelt nem volt a pápai gimnázium, mint az utá-
nunk következő tanévben.)

Valamikor a forgatás felénél lejöttek az Illésék is hozzánk, 
Bródy Jani megadó belenyugvással udvarolt egy kicsit Kánya 
Katának, azután elfurikáztak egy piros Fiat 850-es kupéval 
a lemenő nap bágyadt fényébe. Minket Kende Jani vigasztalt 
azután valamelyik helyi italmérésben, a csodálatosan szép és 
okos lányokkal végtelenül kedves és udvarias volt, de jó képet 
vágva hozzánk, a mi kamaszos esetlenségeinket is végtelen 
türelemmel viselte. Ha az est végén hibádzott a cech, és min-
dig hibádzott valamennyire, távozás előtt szinte észrevétle-
nül, tapintatosan kiegészítette.

A forgatás félidei szünetében autóstoppal indultunk a 
Balatonra. Toprongyos szerelésünkben, másnaposan eleinte 
nem volt nagy sikerünk, de aztán jött Kardos Pista a kis sárga 
torinói Fiat 128-asával, és meg sem állt velünk a tihanyi révig. 
Kamaszkorom legszebb nyara, az a film volt ez, bár akkoriban 
minden nyár lehetett akár a legszebb is, ma már úgy látom.

Az a száz vagy is nem is tudom mennyi budapesti gimna-
zista fiú és lány először fél évszázada ott Pápán, azután meg 
szétszóródva, összetartva együtt és külön-külön megváltot-
ták, megváltottuk a világot. Matematikusok lettünk Ameri-
kában, szociológusok Londonban, múzeumigazgatók Berlin-
ben, Budapesten és Felsőörsön, pszichológusok vagy újság-
írók Párizsban, Londonban, New Yorkban, a 9. kerületben és 
Monoszlón. Amíg lehetett, megmaradtunk forradalmárnak és 
szabadságharcosnak, sőt, lélekben még ötven évvel később, 
ma is azok vagyunk. 

Mindenesetre boldogan éltünk, amíg meg nem haltunk, 
rengeteg unokánk lett, akik azért néha képesek eléggé fur-
csán tekinteni ránk. Mintha azt kérdeznék: hát hol van már az 
a békésen forradalmi új világ, amiért fél évszázad óta szinte 
egyfolytában lelkesedtünk, amit magunknak és nekik akkor 
és később megálmodtunk?

De hát, bikficek, eljött mindannyiunknak a szabadság, ki-
izzadtuk. Arról meg már mit tehetünk mi, görbedt vénségek, 
hogy Segesvárnál végül sunyin rajtunk ütött a muszka, és 
szépen lekaszabolt minket, mind egy szálig? Hát sokat itt már 
nem tehetünk. Elmehetünk még esetleg Barguzinba zabot 
hegyezni, vagy tessék szépen most már a sírjainknál leborulni, 
és áldó imádság mellett nyomkodni azt a büdös ájfónt.

PÁPAI ÁLDÁS 
MÁRCIUS IDUSÁN

„MINTHA AZT KÉRDEZNÉK: HÁT HOL 

VAN MÁR AZ A BÉKÉSEN FORRADALMI 

ÚJ VILÁG, AMIÉRT FÉL ÉVSZÁZAD ÓTA 

SZINTE EGYFOLYTÁBAN LELKESEDTÜNK, 

AMIT MAGUNKNAK ÉS NEKIK AKKOR 

ÉS KÉSŐBB MEGÁLMODTUNK?”

VÉLEMÉNY
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Felnőttéválás-történet, főszerepben egy 
gyönyörű emberpárral a csendes-óceá-
ni paradicsomban. Aligha akad, aki ne 
ismerné a Henry De Vere Stacpoole re-
gényéből 1980-ban készült, ikonikussá 
vált filmet a két hajótörött kiskamasszal, 
valamint az aranyszívű, a gyerekeket a 
csendes-óceáni szigeten a túlélésre ta-
nító tengerésszel, akinek a halála után 
egyedül kell boldogulniuk. A film nem 
csupán az ő felnőtté válásukat mutatja 
meg, kezdve a lakatlan, mesebeli sziget 
felfedezésével, hanem a testiség, az első 
szerelem és a gyerekszülés megtapasz-
talását is. Korabeli Ádám és Éva-történet 
idilli környezetben, mindentől távol. 
Kiútkeresés a civilizációtól meghasonult 
ember számára? Remény a boldogság 
újra megtalálására? De érvényes-e ma 
is a „vissza a természethez” több kultu-
rális korszakon átívelő szentimentális, 
romantikus rousseau-i gondolata? 

A rendező, Ördög Tamás, nem elő-
ször nyúl klasszikushoz (ilyen volt ko-
rábban Az apáca vagy az Orlando is), 
a mostani előadás viszont – dacára a 
címazonosságnak – olyannyira határ-
feszegetőre sikerült, hogy még akkor is 
jócskán megdolgozza a nézőt, ha az az 
évek során igyekezett a fejéből minden 
giccses-romantikus, popkulturális em-
léket kitörölni. 

Ez a Kék lagúna még véletlenül sem 
az a Kék lagúna. Amelyben a néző a 
korabeli népszerű tinisztárt, Brooke 
Shieldset is megcsodálhatta – félig-
meddig – természetes pőreségében, 
hát térben a csodálatos karibi tájjal, 
amely a nyugati ember számára a tö-
kéletes idill díszletéül szolgált. 

A Trafó-beli előadás sokkal inkább 
az alkotók víziója, amelyet a természet 
és a vadon élő ember állítólagos tökéle-
tessége ihletett. A darabban nincs sem 
díszlet, sem jelmez. A nyitóképben a fe-
hér vászonnal borított üres térben négy 
meztelen férfi alszik, a nézők pedig 
velük szemben, a színpad két oldalán 

foglalnak helyet. Mindebből arra követ-
keztethetnénk, hogy a szereplők partra 
vetődött hajótöröttek, míg nagyjából tíz 
perc múlva ki nem derül, hogy valójá-
ban nem is emberek, hanem majmok. 
Az elkövetkező nyolcvan percben az ő – 
ahogy arra az előadás színlapja is figyel-
meztet – erős vizuális és hanghatással – 
rikoltozással – járó hatalmi harcuknak, 
esetenként kibékülésüknek lehetünk 
tanúi. Kegyetlen mikrotársadalom ez, 
amely alapvetően az agresszióra és rit-
kábban az együttérzésre épül. Mindez 
az egyébként remekül helytálló színé-
szek (Brezovszky Dániel György, Kö-
vesi Zsombor, Mezei Bence és Pásztor 
Dániel) számára igazi fizikai és mentális 

kihívás: nonverbálisan, kizárólag a ma-
jomszerű mozgás, valamint a sokszor 
fájdalmas testi kontaktus(ok) révén kell 
érzékeltetniük az előadás mondandóját. 
Amely vélhetően az, hogy a vágyott idill 
(és így a kék lagúna) valójában nem léte-
zik, hisz a természetben, csakúgy, mint 
a társadalomban, farkastörvények ural-
kodnak. A rousseau-i elvágyódás tehát 
mára érvényét vesztette. 

Ami viszont nem új elgondolás. Azt 
pedig, hogy az igen érzékletesen imitált 
szexuális erőszak és az egyre vörösödő 
bőr látványa mennyire próbára tesz, jól 
bizonyítja, hogy nagyjából a negyvene-
dik percnél elkezdenek kisebb-nagyobb 
hullámokban elszállingózni a nézők. 
Akik mégis maradnak, talán abban re-
ménykednek, hogy az egy idő után ön-
ismétlőnek tűnő jelenetek mellé kapnak 
még valamit (valami darabszerűt?), ami 
miatt a végén úgy érezhetik, mégiscsak 
megérte. Ez azonban most nem történik 
meg. 

az évek során 
igyekezett a fejéből 

minden giccses-
romantikus, 

popkulturális 
emléket kitörölni

KÉK LAGÚNA A TRAFÓBAN

SOK TENYÉR, HA CSATTAN

Ez a Kék lagúna véletlenül sem az a Kék lagúna. A Trafóban immár  
tíz éve jelen lévő Dollár Papa Gyermekeinek legújabb bemutatója arra 

vállalkozott, hogy a történetet leporolja, és a jelen társadalmának 
kérdései tükrében gondolja újra – erősen próbára téve a nézőket. 

Gáspár S. Anna

Pásztor Dániel és Kövesi Zsombor
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Számos figyelemre méltóan tehetsé-
ges rendezőnő mutatkozott be tavaly: 
ott van például a finn Hanna Bergholm 
(Hatching), a Costa Rica-i Nathalie Álva-
rez Mesén (Clara Sola) vagy épp a spa-
nyol Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos). 
Sajnos egyikük nagyjátékfilmjét sem 
mutatták be itthon, ezért is nagy öröm, 
hogy az ebbe a sorba illeszkedő skót 
Charlotte Wells debütáló műve, a Volt 
egyszer egy nyár (Aftersun; magyar mozi-
premier: március 9.) látható lesz nálunk 
is nagyvásznon. Valamennyi fentebb 
említett rendezőnő munkája közül a 
Volt egyszer egy nyár részesült a legko-
molyabb kritikai sikerben: a rangos brit 
filmes szaklap, a Sight & Sound 2022 leg-
jobb filmjének választotta meg, az egyik 
főszereplőt alakító, ír származású Paul 
Mescal pedig Oscar-jelölést kapott.

Formabontó művészfilm Wellsé: 
nincs előtörténet, nem kapunk infor-
mációt a szereplők múltjáról vagy mo-

tivációjáról, nincs benne hagyományos 
konfliktus, ekként pedig nincsenek 
drámai csúcspontok sem. Egy régi tí-
pusú digitális kézikamera által rögzített 
szemcsés videofelvételt teker vissza va-
laki, innen sejthetjük, hogy kirándulást 
fogunk tenni a múltba. Az önéletrajzi 
ihletésű Volt egyszer egy nyár ugyanis az 
emlékezés és a személyes emlékképek 
filmje: egy fiatal, kora harmincas édes-
apa, Calum, és a kiskamasz lánya, So-
phie közös, idilli törökországi nyaralása 
elevenedik meg valamikor a kilencvenes 
évek végén. Egyszerű életképeket ka-
punk a párosról: strandolnak, biliárdoz-
nak, falatoznak, heverésznek, kirándul-
nak és beszélgetnek. 

A teljesen szokványos, ismerős hely-
zetek azonban a különleges képépítke-
zésnek köszönhetően új értelmezési 
lehetőségekkel gazdagodnak: vajon a 
visszatükröződő felületeken feltűnő és 

a képkeret szélére szorult szereplők a 
sokszor pontatlan, homályos emléke-
ket példázzák? Mennyi ebből a valóban 
megtörtént esemény és mennyi a múl-
tat gyakran megszépítő képzelet szü-
leménye? Miután feltűnik a jelenben a 
születésnapját ünneplő, immár felnőtt 
Sophie, aki a nyaraláskori édesapjával 
közel egyidős, a kérdés már inkább így 
hangzik: miért éppen most nézi vissza 
ezt a régi, kézikamerás videonaplót So-
phie? Mi történt azóta az édesapjával? 

A Volt egyszer egy nyár feszültsége a 
megválaszolatlanul hagyott kérdésekből 
fakad: amennyire az emlékezés, lega-
lább annyira a kihagyások filmje is Wells 
műve.

Az idilli nyaralásba nyugtalanító 
moz zanatok is csúsznak a szeretetteljes, 
de érzelmileg labilisnak tetsző, bizony-
talanságát és fájdalmát palástoló édes apa 
részéről. Vajon Sophie mennyire volt tu-
datában ennek kiskamaszként? Elképzel-
hető, hogy a repülőtéri búcsú valójában a 
végső búcsú mementója lenne? 

Ezek a kérdések adnak melankolikus 
színezetet ennek a roppant érzékeny, 
rendkívül személyes, intim hangula-
tú apa-lánya mozinak. Wells meghök-
kentő formatudatossága és jelentékeny 
hangulatteremtő ereje azonban mit 
sem érne, ha nem elsőrangú színészek 
formálnák meg a szinte valamennyi je-
lenetben feltűnő főszereplő tandemet. 
Paul Mescal kiválóan hozza a gondos-
kodó, humoros és laza, de sebzett apafi-
gurát, Frankie Corio pedig hallatlan ter-
mészetességgel és vitalitással játssza a 
tinédzserkor küszöbén álló, derűs és kí-
váncsi kislányt. Velük együtt válik a Volt 
egyszer egy nyár a fakuló emlékképek és a 
gyógyító erejű képzelet homályzónájá-
ban megfogant, rezdülésekre érzékeny 
filmkölteménnyé.

Teszár Dávid

amennyire az 
emlékezés, legalább 
annyira a kihagyások 
filmje is Wells műve

FILM

AZ UTOLSÓ KÖZÖS 
NYARALÁS

Charlotte Wells érzékeny, melankolikus első filmjében 
a képzelet tölti ki az emlékszilánkok közti hézagokat.

Charlotte Wells
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TOMPÁN GÁBLIZÁS

Régi adósságát törleszti rovatunk, ami-
kor egy olyan ferencvárosi vendéglátó-
helyet mutatunk be, ahová reggelizni (is) 
érdemes járni. A reggeli műfaja ebben 
az országban siralmas rangban van, alig 
ismerek magyart, aki hétköznap szokott 
reggelizni. Hacsak nem hotelben száll 
meg, mert akkor úgy bezabál reggelire 
(benne van az árban!), hogy estig csak 
félálomban szédeleg. 

„Reggelizz úgy, mint egy király, ebé-
delj úgy, mint egy polgár, és vacsorázz 
úgy, mint egy koldus!” – tartja a mondás, 
amit minden bizonnyal a reggelimániás 
franciák találtak ki. Na jó, akkor regge-
lizzünk királyi módon. De hol? Itt van 
például a Tompa 17 nevű kis kultúrkuc-
kó (egészen meglepő módon a Tompa 
utca 17-es szám alatt működik). Fagyi-
zónak indult még nyáron, aztán a hely 
két irányítója, a keszthelyi borházukról 
és a Tompa utcai Palettából ismerős Be-
zerics Dániel, valamint Valuska László (a 
Könyves Magazin lapigazgatója és a Mar-
gó Fesztivál fesztiváligazgatója) az iro-

dalmi kávéház műfaja felé tolta el a hely 
profilját. Az „irodalmi kávéház” ezúttal 
nem azt jelenti, hogy lépni nem lehet 
a balladákat és ódákat körmölő kortárs 
költőktől, hanem azt, hogy a kávézóban 
gyakran rendeznek irodalmi esteket, és 
egy szépirodalmi kölcsönkönyvtár bein-
dítását is tervezik (már most ezernél is 
több kötet sorakozik a polcokon).

De vissza a reggelihez. A Tompa 
17-ben már hajnali 7-től lehet regge-
lizni, a mindenféle kávékon kívül (az 
americanótól a flat white-ig) szend-
vicsek, bagelek, saláták rendelhetők. 
De minket most elsősorban az étlap 

„villásreggelik” rovata érdekel, amely 
9-től délig elérhető. Kedvenc étkezési 
formánk ugyanis a Krúdy Gyula által 
sokszor megénekelt „gábli”, amely dé-
lelőtt tízkor kezdődik, de a legtökélete-
sebb időpontja tizenegy óra. Már nem 
reggeli és még nem ebéd (brunch = a  
breakfast és lunch szavak összeolva-
dása). A Tompa 17-ben a következő 
fogásokhoz juthatunk gábli idején: 
joghurt házi granolával és lekvárral 
(nem esküszöm meg reá, hogy Krúdy 
ezt rendelné), kontinentális reggeli (na-
rancslé, vaj, croissant, házilekvár vagy 
mediterrán sonka és sajt), villásreggeli 
(narancslé, baguette, bécsi virsli, magos 
mustár, zöldségek és „tökéletes tojás”, 
ami ugye a 6 és fél perces, a lágy és a 
kemény között).

Mi egy angol reggelit és Egg Bene-
dic tet rendeltünk. Ez utóbbi Budapes-
ten is nagyon divatos az utóbbi időkben, 
igazi dzsentrifikációs táplálék egyene-
sen New Yorkból. Eredetéről megosz-
lanak a vélemények, egyesek szerint 

1894-ben a Wall Street egy másnapos 
farkasa, Lemuel Benedict találta fel a 
Waldorfban, mások esküsznek rá, hogy 
a Delmonico séfje, Charles Ranhofer 
készített ilyet először az unalmas étlap 
ellen lázadó Mr. és Mrs. LeGrand Be-
nedict számára. Az első verzió szebb, 
a másik valószínűleg igazabb, hiszen a 
francia szakács 1894-ben megjelent sza-
kácskönyvében már szerepel az étel és 
receptje (pirított angol muffin, vastag 
főtt sonka, buggyantott tojás és hollan-
di mártás). Az ikonikus brunch-fogás a 
Tompa 17-ben két verzióban készül: a 
pirított croissant-hoz, a tökéletes tojás-
hoz és a hollandi mártáshoz vagy füstölt 
lazacszeletet, vagy mediterrán sonkát 
passzintanak. Frissen facsart narancslé 
is jár hozzá. Mindkét változat csodás, 
de tényleg. Az angol reggeli képlete e 
helyütt: villásreggeli + ropogós bacon + 
citrusos, korianderes babsaláta. Mind-
ezek előtt egy világos pörkölésű kávéból 
készült eszpresszót, utána pedig vegán 
flódnit (puha, omlós, nem gejl) és némi 
sós tökmagból készült fagylaltot fo-
gyasztottunk. Ez utóbbi állítólag a ma-
gyar gasztronómia válasza a pisztácia-
fagyira, elsősorban nyári focimeccsekre 
ajánlják. Kis szépséghibája, hogy a héját 
nem lehet köpködni.

Persze a Tompa 17-ben ebédelni és 
borozni is lehet. Ezeket, kérem, tesztel-
jék le önök!

Cserna-Szabó András

az „irodalmi kávéház” 
ezúttal nem azt jelenti, 

hogy lépni nem 
lehet a balladákat 
és ódákat körmölő 
kortárs költőktől
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Negyvennyolc év után várhatta ismét 
a tavaszi folytatást a nemzetközi po-
rondon a Ferencváros – 1975-ben a 
KEK-ben a döntőig menetelt. Most az 
Európa-ligában csoportgyőztes Fradi 
szurkolói azt boncolgatták, ki lenne jó 
ellenfélnek, eközben a lehetséges ri-
válisok még ádáz harcot vívtak azért, 
hogy a Mátyás-napi sorsoláson érde-
keltek legyenek. Közülük a Bundesligá-
ban most csak közepesen teljesítő Bayer 
Leverkusen az otthoni 3-2-es vereség 
után 3-1-re vezetett a monacói II. Lajos 
Stadionban – ahol az FTC szeptember-
ben Vécsei góljával legyőzte a francia 
bajnokságban szereplő hercegségieket.  
A hajrában azonban betaláltak a hazaiak, 
és jöhetett a hosszabbítás, végül pedig a 
11-esekre maradt a döntés, és a hibátla-
nul célzó leverkuseniek örülhettek.

A svájci Nyonban Gera Zoltán, a 
budapesti Európa-liga-döntő nagykö-
vete – aki 2010-ben a sorozat fináléjá-
ba jutott az angol Fulham játékosaként 
– húzta ki csapatok neveit tartalmazó 
kis labdákat a kalapokból. A csoportel-
sők egy-egy rájátszásból továbblépett 
együttessel kerültek szembe, az egyetlen 
feltétel az volt, hogy az azonos bajnok-
ságban szereplők nem találkozhattak 
egymással. Itthon egyesek valamelyik 
sztárcsapatot látták volna szívesen, de 
többen olyan gárdát, amellyel szem-
ben ránézésre nem lenne esélytelen a 
Fradi. Először a rájátszásból érkezőket 
varázsolta elő „Gerzson”, utána pedig a 
már hónapok óta ellenfélre váró cso-
portgyőztesek következtek. A negyedik 
körben a Bayer Leverkusen neve lapult a 
kihúzott labdában, majd fél perc múlva 
Gera mosolyogva olvasta és mutatta fel 
a cetlin lévő feliratot: Ferencváros. Azaz 
teljesült a többség kívánsága.

Az UEFA még aznap közzétette a 
kezdési időpontokat. Azt már novem-
berben tudni lehetett, hogy mint cso-
portgyőztes a második mérkőzést vív-
ja majd pályaválasztóként az FTC. Az 

európai szövetség döntése értelmében 
idegenben az őszi meccsekhez hason-
lóan ismét 18.45-kor indul útjára a lab-
da, míg Budapesten 21 órakor. Azaz ha 
szükség lenne hosszabbításra, esetleg 
11-esekre, nem sokkal éjfél előtt érne 
véget a találkozó. A Fradi még decem-
berben kérvényezte az UEFA-nál, hogy 
a Puskás Arénában játszhassa a mérkő-
zést, így akár 67 ezer néző előtt léphet 
pályára a Leverkusen ellen.

Az 1904-ben a Bayer-gyógyszer-
gyár dolgozói által alapított klub 1979 
óta szerepel a Bundesligában. Azóta öt 
ezüst- és hat bronzérmet szereztek a 
vörös-feketék, és egyszer megnyerték a 
Német Kupát. Az 1987–88-as szezonban 
elhódították az UEFA-kupát, a 2001–

2002-es idényben pedig BL-döntőt ját-
szottak a Real Madriddal.

A 2021–22-es Európa-ligában a cso-
portkörben összekerült a Ferencváros 
és a Leverkusen. A szeptemberi, német-
országi összecsapáson Ryan Mmaee ré-
vén vezetett a Fradi, majd a 37. percben 
egyenlítettek a németek. Két perc múl-
va egy szögletnél az egyik védő eltalál-
ta Vécsei melléhez szorított kezét, aki 
a lepattanó labdát a hálóba lőtte, ám a 
videóbíró kezezés miatt elvette a gólt.  
A második félidő közepén egy védel-
mi hibát kihasználva a Bayer jutott 
előnyhöz, és meg is nyerte a meccset. 
Decemberben a már tét nélküli utolsó 
fordulóban az FTC Laïdouni fejesével 
legyőzte a csoportelső német együttest.

A transfermarkt.com adatai alapján 
a Ferencváros keretének értéke közel ti-
zede az Európa-ligába a BL-ből átkerült 
Leverkusenénak. De a zöld gyepen nem 
euromilliók, hanem hús-vér futballisták 
feszülnek egymásnak – és közhely vagy 
sem, az a bizonyos labda gömbölyű.

Margay Sándor

Gera mosolyogva 
olvasta és mutatta 

fel a cetlin lévő 
feliratot: Ferencváros

LEVERKUSEN: MEGÁLLÓ VAGY 
VÉGÁLLOMÁS?

Mire olvasóink kezükbe veszik lapunkat, már túl lesz az Európa-liga nyolcaddöntőjének 
első mérkőzésén a Ferencváros labdarúgócsapata. Egykori kiváló játékosuk, 

Gera Zoltán a német Bayer Leverkusent sorsolta a zöld-fehérek mellé, amellyel 
2021-ben már összecsapott az Európa-ligában a magyar rekordbajnok.
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KUBATOV FIAI A PROPAGANDA 
SZOLGÁLATÁBAN

A futballmérkőzések velejárója, hogy legalább annyi izgalom van a lelátón, mint 
a zöld gyepen. Ha nem több. A Fradi esetében meg aztán különösen igaz ez.

A bajnokságról már többször lelkesen 
kifejtettük, hogy kevés izgulnivaló akad, 
igen tetemes előnyünket stabilan őriz-
zük. Sőt! Az előny most már 16 pontos 
így február végén, továbbra is a „patinás” 
Kecskemét és Kisvárda üldözik a csapatot. 
Lapzártánkkor épp a Debrecen szaladt 
bele a késbe hazai pályáján, a Nagyer-
dei Stadionban. Voltak évek, nehezen 
felejtjük el, amikor nem győzni jártunk 
a Lokihoz, de ezek nagyon elmúltak. Az 

állampárt kirakatcsapata az Európa-li-
ga nyolcaddöntőjére ráélesedve igen 
meggyőző játékkal nyert idegenben. 
Meglepően sok néző előtt: tizenhárom-
ezren voltak a helyszínen. Ennyi lokis-
ta nem mostanában volt kint, a fradis-
tákkal teli vendégszektor, mondhatni, 
megszokott. Úgy tűnik, egy jó Fradi és 
egy jó szériában lévő Debrecen meg-
hozta a nézők kedvét. A jó szériát 2-0-
val zártuk le. Lehet, egy ideig megint 
nem lesznek ennyien meccsen Debre-
cenben, de ez legyen az ő bajuk.

A sérülések azonban most sem ke-
rülték el a csapatot. Nehéz ügynek ígér-
kezik az Európa-liga első meccse már 
csak emiatt is, és az ellenfél sem akárki, 
róluk a szemközti oldalon értekezünk. Itt 

mindössze annyit jegyeznénk meg: na-
gyon igyekezzen, aki még jegyhez akar 
jutni a párharc Puskás Aréna-beli visz-
szavágójára.És hát a lelátó. Hogy megért-
sük, mi történik ott, látókörünket tágítani 
szükséges. Még akkor is, ha nem feltét-
lenül fogja megérteni a kedves olvasó, 
mi köze az eseményeknek egy futball-
mérkőzéshez. Elöljáróban szögezzük le: 
a Ferencváros stadionjának lelátóin szi-
gorú pártállami rend uralkodik. Fontos 

ez. Hiszen ha a lelátón bármi érdemleges 
történik, az általában komoly visszhan-
got tud kelteni, így ott csak olyasmi je-
lenhet meg, amit az elnök úr és embe-
rei kimondottan jóváhagytak. Az, hogy 
a Fradi tábora, szurkolói kemény magja 
hogyan jutott el Kubatov elnök úr – és a 
„rendszer” – erőteljes kritikája és az éve-
ken át tartó vénaszkenner-ellenes bojkott 
után oda, ahol most tart, igen érdekes 
kérdés, amit egyre többen feszegetnek. 
Talán némi joggal.

Történt ugyanis, hogy a második 
világháború során történt budai „kitö-
résről” szóló, erőteljesen náci felhangú 
megemlékezés idén február közepén – 
is – összehordta a szélsőségeket. Akik 
aztán adtak is, meg kaptak is. Erősza-
kosan, fizikálisan. Csoportosan, akár 
véletlenszerűen kiszemelt embereket 
is megtámadva. A rendőrség, no meg a 
propaganda erre rá is mozdult. Így az-
tán még Jámbor András és a mozgalma 
is elkezdett lejáratódni by Rogán-mű-
vek. A meglepetés az volt, hogy a képvi-
selőt Kubatov „fiai” is molinóra vették a 
Fradi-lelátón. Ködösen utalva valamire, 
ami nem is úgy volt, de egyben igazi jó 
fiúkként felböfögve a propaganda hamis 
dallamait. Jár a buksisimogatás az elnö-
ki irodában, jönnek az utalások, vagy 
hogy van ez?

Betudhatnánk ezt akár szerencsés vé-
letlennek is, a csillagzatok baljós együtt-
állásának meg satöbbi. Ha épp nem az 
történne, hogy Orbán és társai most 
megint nem azokon szeretnék levezetni 
a társadalmi frusztrációt, akik másképp 
szeretnek. Összemosva mindent min-
dennel, hiszen addig sem az elcseszett 
kormányzásról, a maffiaállamról és tár-
sairól pörög a közbeszéd egy része. És 
mit tesz a lelátó kordában tartott népe, 
az elnök úr fiai? Hát természetesen szi-
gorúan ellenőrzött molinókon teszik a 
dolgukat. És tolják a propagandát. 

Nehezen jutunk szóhoz, azonosulni 
meg semmiképpen nem tudunk; a jó hír, 
hogy talán nem mi vagyunk csak hason-
lóan gondolkodó fradisták. A szégyent 
letörölni nehéz lesz, már annyi minden 
miatt is, pedig némi meghunyászko-
dással a konformista polgár a világra-
szóló sikerekkel könnyen takarózhat. 
Ez is lenne a cél. Pénz, paripa, fegyver 
rogyásig, mégis hiányzik „valami”. Így 
aztán mindig szembejön a valóság. Van 
még mit tenni a polgári jó ízlés meg sok 
minden tekintetében a Fradi körül, meg 
benne is. 

szigorúan ellenőrzött 
molinókon teszik 

a dolgukat

„Bakócz Tamás”
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Van egy remek hírünk felütésként: az 
egyetlen hazai és valóban független 
roma színház, a 2007 óta működő Füg-
getlen Színház Magyarország társulata 
próba- és bemutatóhelyet nyitott a ke-

rületben. A FüSzi pince a Páva utca 30. 
alatt található. „Nálunk nem számít, 
ki vagy, honnan jöttél, az viszont igen, 
hogy mit gondolsz a világról, és mit te-
szel érte.  Szeretnénk, ha származástól 
függetlenül és közösen tennénk azért, 
hogy egy jobb és nyitottabb országban 
élhessünk.  Művészeti és oktatási prog-
ramjainkkal ezért dolgozunk” – írják a 
weboldalukon (https://independentt-
heater.hu/), ahol az előadásaikon és a 
workshopjaikon kívül a filmjeik is hoz-
záférhetők. Például a Kosovo mon Amour 
című hatrészes háborús trash, amely a 
több mint húsz éve lezárult koszovói 
háborúba enged bepillantást Ruždija 
Sejdović és Jovan Nikolić színdarabja 
nyomán.

Új bemutatóra készül a fiatal Itt és 
Most Társulat. A Lá(j)v sztori című imp-
rovizációs színházi előadásukat már-
cius 17-én, pénteken 19 órakor az Itt 
és Most Közösségi Térben (Ráday utca 
18. – bejárat az Erkel utca 15. felől) le-
het először megnézni. Az új formában 
olyan szerelmi történet bontakozik ki, 
amelyet csak és kizárólag az adott este 
közönsége láthat, ily módon az összes 
előadás premier. 

„Szigetről szigetre vándorolt hajójá-
val, hogy hazaérjen végre, de az istenek 

nem szeretik az egyszerűséget.” A Ráday 
utcai Stúdió K színházi műhelyében a 
gyerekelőadások is különlegesek. Ötö-
dik éve megy, de akinek a családja még 
nem látta az Odüsszeusz bolyongásai című 
bábos kalandjátékot, az nézze meg 
március 19-én 11-től Fodor Tamás játék-
mesterrel. Ráadásul lesz utána beavató 
színház is Karsai Györggyel, ami igazi 
ritkaság.  

A francia szerzői dzsessz világa ér-
kezik a kerületbe Strasbourgból, vagyis 
világraszóló dologra kerül sor márci-
us 22. és 25. között a BMC – Opus Jazz 
Clubban (Mátyás u. 8.) a Jazzdor Feszti-
vál  első speciális budapesti megjelené-

sével. Berlin után Budapest a második 
város, amely bekerült a fesztivál külön-
kiadásainak helyszínei közé, így a BMC 
is bemutathatja a zenészeit és francia–
német kapcsolódásait.

Lássuk, kik forgatják ki a négy sar-
kából a nemzetközi dzsessz-színpadot. 
Március 22-én Vincent Courtois új trió-
ja, a Twigs nyitja a fesztivált. Március 23-
án két vokális produkció vár ránk: Ann 
O’aro, a hazája népi kultúrájából merítő 
fantasztikus réunioni énekes, valamint 
a hazai Gadó Gábor  és  Harcsa Veroni-

ka  páros. Március 24-én  Hans Lüdem-
ann TransEurope Express oktettje érke-
zik, partnerük pedig az olasz harmoni-
kaművész, Luciano Biondini lesz. Már-
cius 25-én a svéd származású, Francia-
országban élő avantgarde-folk-énekes-
nő,  Isabel Sörling lép színre, és zajong 
az elismert dzsessz-szaxofonos, Sylvain 
Rifflet társaságában.   

A Konnektor – Művészeti Inkubá-
torházban (Vágóhíd utca 31–33.) a kö-
vetkező évadtól is sok remek worksho-
pot, előadást, képzést kap az istenadta 
közönség. De addig is válogathatunk a 
kendermagban. Március 24-én 19 órától 
Labus Lili énekes, Labus Gida elektro-

nikus- és zörejzenész, valamint Szom-
bathy András vizuális művész szabadon 
kísérletező triója Álmatag eskü című per-
formanszával lép fel. „A formáció pre-
koncepciókat félretéve, a performatív 
helyzet adta szabadságban elmerülve 
keres élő párbeszédet kép, elektroniku-
san modulált hangok és emberi orgá-
num között” – állítják magukról az ado-
mányos esemény sztárjai. Nekünk csak 
annyi a dolgunk, hogy lecsekkoljuk, így 
van-e.

Artner Sisso

KULTAJÁNLÓ

NE TESSÉK VÁLASZTANI!

Színház mint válasz a mindannyiunkat érintő társadalmi problémákra,  
bábos kalandjáték a családnak, kulturális hátterek egymásnak feszülése  
egy különleges dzsesszfesztiválon, szerelem a rögtönzések teátrumában  

és Álmatag eskü a kulturális kapcsolatokért felelős műintézményben.  
Ez, kérem, a sokszínű kilencedik kerület. Mindenhová el kell menni.
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Ann O'aro réunioni énekes, amint hazája népzenéjéből merít
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1983 elején írta meg a Magyar Sakkélet, és 
terjedt el országszerte, hogy a Ferenc-
városi TC sakkszakosztálya megszűnt.

Mi, lelkes pesti sakkozók és sakkve-
zetők már korábban is hallottuk, hogy a 
csapat nemcsak egy fájdalmas lépésre, 
hanem végső kapitulációra kényszerül. 
De nem hittük, nem akartuk elhin-
ni. Aztán láthattuk Valis János, Babos 
László és mások hiábavaló igyekezetét 
a folytatásért. Pedig az akkor már több 
mint három évtizedes múltra visszate-
kintő Fradi-sakk nemcsak kerületünk 
vezető ereje volt, hanem rendre lerakta 
a névjegyét az országos magyar sakk-
életben is.

Nagyon sok fiatal, később jó nevű 
játékos pallérozódott itt. Közülük is ki-
emelkedett Perényi Béla, aki 1973-ban 
országos ifjúsági egyéni bajnoki címet 

szerzett. De a felnőtt férfiak is sok szép 
eredménnyel örvendeztettek meg min-
ket. Sándor Béla 1953-ban magyar baj-
nok lett. 

Teljesítményét a zöld-fehér klubot 
képviselve senki nem tudta megismé-
telni. Katzenbeck Károly szakosztály-
vezető azt is kiérdemelte, hogy évente 
emlékversennyel tisztelegjen előtte az 
utókor. Flesch János nagymester 1967 
és 1970 között volt az FTC nagyon 

eredményes edzője. Portisch Ferenc 
nemzetközi mester és Polgár István FI-
DE-mester az országos csapatbajnok-
ságban szerepelt rendre kiemelkedően. 
Igazi húzóerőt jelentettek az egyesü-
letnek.

Az országos csapatbajnokság II. 
osztályában a Fradi a története során 
három bajnoki címet szerzett. Az el-
sőt 1968-ban; a másodikat 1973-ban, 
fél évszázada. A sakkszakosztály utolsó 
csapatbajnoki címét 1976-ban nyújtott 
teljesítményével érte el. 

Az OB I. küzdelmeiben is többször 
részt vehettek. Ott az 1969. évi ötödik 
helyezésük volt a legjobb.

Az utolsó csapatbajnoki szereplésük 
1982-re esett. A Fradi 1950-ben meg-
alapított sakkszakosztálya harminckét 
évet élt.

NEGYVEN ÉVE KAPOTT 
MATTOT A FRADI

Sakkfeladvány

Száraz Sándor

Világos: király e2, vezér e7, bástya b5 és h5
Sötét: király e4, futó e5, gyalog d5 és f5

Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
Februári feladványunk megoldása:  1. Fg3 Előző számunk megfejtése: BUJTOR ISTVÁN
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egy fájdalmas 
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Lezárások lesznek a Mester utcának a 
körúttól a Haller utcáig tartó szakaszán 
március 27-étől április 6-áig, mert a Fő-
kert az ott élő 60 fa felmérését, gallyazá-
sát, szükség esetén kivágását végzi. Emi-
att nem lehet majd parkolni ebben az 

időszakban az utcában, és részben vagy 
egészben az autós és a villamosforgalom 
is szünetel. A pontos ütemezést lapzár-
tánk után véglegesíti a BKK és a Főkert. 
Egyúttal elkezdődik a nyertes Zöldebb és 
élhetőbb Mester utca program megvalósí-
tása is, amely a 2021-es fővárosi részvé-
teli költségvetés ötletpályázatán indult. 
A zöldítésre idén tavasszal a lakókkal 
egyeztetve kerül sor. Többek között hat 
növénykazettát helyeznek el a járdákon, 
amelyekbe évelő növényeket telepíte-
nek a Főkert szakemberei. Ezek gon-
dozásában a lakosságra is számítanak. 
Emellett 11 rossz állapotú fát is pótolnak. 

Okososzlop kezdte meg a működését a 
Gyáli út és a Péceli út kereszteződésé-
nél lévő buszforduló mellett: az oszlop 
közvilágítás, 360⁰-os biztonsági kame-
ra, segélyhívó és elektromos autótöltő 
is egyben. A vészhívógombok kapcsol-
ják a közterület-felügyelet éjjel-nappal 
működő diszpécserközpontját, amely 
szükség esetén a rendőrség járőrét vagy 
saját emberét tudja a helyszínre küldeni, 
de be lehet itt jelenteni az illegálisan le-
rakott szemetet is. A diszpécserközpont 
a távolból irányítani is tudja a kamerát, 
amellyel így bármilyen eseményt rögzí-
teni tudnak. Az oszlopon van egy nagy 
teljesítményű elektromosautó-töltő is, 
amely ingyenesen használható.

Júliusig részlegesen lezárták az Üllői út 
és a Könyves Kálmán körút keresztező-
dése fölötti felüljárót, mivel szükséges-
sé vált a 45 éves híd szerkezeti elemei-
nek felülvizsgálata. A nyárig tartó mű-
szaki felmérés eredményeinek kiértéke-
lése után ősszel derül ki, felújítható-e a 
híd, vagy el kell bontani. A munkálatok 
alatt a városközpont irányába csak egy 
sávon lehet haladni egy 200 méteres 
szakaszon, de a városközpontból kifelé 
mindkét forgalmi sáv járható lesz.

Meghosszabbították a szavazást arról, 
hogy mi legyen az Ecseri úti metróki-
járatnál épülő park neve. A beküldött 
lehetőségeken kívül arra is lehet már-
cius 31-éig szavazni, hogy Ecseri térnek 
hívják-e a jelenleg névtelen közterüle-
tet. Emellett továbbra is lehet az alábbi 
javaslatokból választani: Helyey László, 
Szent Kereszt, József Attila, Kozmutza 
Flóra, Lénárd Ödön, Mária Valéria, 
Göschl Károly, Förgeteg, Klárisok, Mun-
kások, Rejtelmek, Mester Árpád, id. 
Rubik Ernő, Dési Huber, Polcz Alaine, 

Zöldike, Remény, Tamás Gáspár Miklós. 
A nyertes névtől függetlenül sem a met-
rómegálló neve, sem a környékbeliek 
lakcíme nem fog megváltozni a névadás 
során, hiszen lakóépület nincs a téren. 
A szavazásra lakcímkártyával lehet re-
gisztrálni itt: https://www.ferencvaros.
hu/aktualitasok/nevezzuk-el-kozo-
sen-ferencvaros-uj-teret 

Az 51A villamos is megújulhat, miután a 
főváros megkapta a kormányzati enge-
délyt 51 darab alacsonypadlós, légkon-

dicionált, korszerű CAF-villamos uniós 
forrásból való megvásárlására. Erre tett 
ígéretet a BKK Szilágyi Zsolt ( Jobbik) 
önkormányzati képviselőnek, aki a De-
mokraták és az Új Pólus frakciók tagja-
ival együtt tavaly aláírásokat gyűjtött az 
51-es villamos megújításáért. Az 51-es 
teljes vonalán csak akkor tudnának új 
villamosok közlekedni, ha a megállókat 
is felújítanák, ezért most csak a Koppány 
utcáig járó 51A lecserélése lehetséges – 
mondta el Szilágyi.

Folyamatosan zajlik Ferencvárosban a 
tömbrehabilitáció, amelynek aktuális 

állomásán, a Gát utca 24–26. szám alatti 
épületnél tavaly év végéig lezajlottak a 
nagyobb bontási munkálatok. Jelenleg 
az alapozás megerősítése zajlik, és már 
megkezdődtek a falazási munkálatok 
is. A felújítás végére harminc teljesen 
felújított, világos lakás áll majd itt az 
önkormányzat rendelkezésére – írta a 
kivitelezést lebonyolító FEV IX. az ön-
kormányzat Facebook-oldalán.

Megtörtént a Soroksári út 84. és a 
Koppány utca 3. kiürítése is, és az év első 
felében elkezdődik a bontásuk. A Sobi-
eski János utca 3–5. számú épületből 
ugyancsak kiköltöznek idén a bérlők, és 
elindult a Balázs Béla utca 27/b renová-
lásának tervezése is – mondta el a 9-nek 
Reiner Roland alpolgármester.

Patkányméreg-gyanús törmelékekről 
érkeztek bejelentések az önkormány-
zathoz a kerület köztereiről.  A hatósá-
gok nyomozást is indítottak ismeret-
len elkövetők ellen. Akinek a háziállata 
véletlenül evett az anyagból, azonnal 
forduljon állatorvoshoz – tanácsolják a 
szakemberek. Hánytatni csak akkor sza-
bad a kutyát, ha erre kifejezetten utasít 
az orvos. A rendelőbe el kell vinni a mé-
reg csomagolását vagy a maradék gra-
nulátumot, ha fellelhető.

RÖVIDEN
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APRÓHIRDETÉS

A Központi Statisztikai Hivatal lakossági 
adatfelvételeihez összeírókat keresünk 
állandó munkára. Tabletkezelés, jó fizi-
kai állóképesség, jó kommunikáció fel-
tétel. Jelentkezés kerületmegjelöléssel: 
szilvia.savai@statek.hu

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

Bélyeget, papír-, fémpénzeket, festmé-
nyeket és egyéb régiséget vásárolunk, 
árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel: 317-4757, h: 12–17, k–sz: 10–17, cs: 
10–19

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lera-

kás. Minõségi, precíz munka, mérsékelt 
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-229-5694 
festesma.iwk.hu

Nyugdíjas hölgy keres negyedévenkénti 
nagytakarításhoz munkájára igényes ta-
karítónőt. Telefon: 06-30-907-0546

„ARANYLÁZ” ÖTVÖS–ÉKSZER–
ÉRME üzletben új arany és ezüst ék-
szerek, karikagyűrűk katalógusból, 
kedvező áron!!! Nemesfém ékszerek 
javítása, tisztítása gyorsan és szaksze-
rűen, korrekt áron!!! Régi pénzek adás-
vétele!!! 1092 Bp., Ráday u. 63. Nyitva: 
h–p 10–18, szombat: 10–13 óra. Te-
lefon: 36-1-794-5767. www.facebook.
com/aranylaz.otvosekszererme, webol-
dal: www.radayekszer.hu

Zöld fórumot tartott az önkormányzat 
és a 10 millió Fa február 9-én. Az esemé-
nyen facsemetéket – lucfenyőket, kisle-
velű hársat és gyertyánt – ajándékoztak 

az örökbefogadóknak. Az önkormány-
zat anyagilag támogatja a programot, a 
10 millió Fa pedig önkénteseivel részt 
vesz a fahelyek kiválasztásában és a fák 
gondozásában. A program keretében 
már több száz fát és cserjét ültettek el a 
kerületben. 

A tatárszentgyörgyi romák ellen elkö-
vetett rasszista sorozatgyilkosságról 
és áldozatairól Ferencváros évek óta 
megemlékezik, bár hivatalos emléknap 
a mai napig nincs. Idén ez alkalomból 
a Szóról szóra című színdarabot vetí-
tették le február 22-én, Csorba Róbert 
(27) és fia, Robi (5) meggyilkolásának 
14. évfordulóján a Ferencvárosi Mű-
velődési Központban. A beszélgetésen 
részt vett Baranyi Krisztina, Ferencvá-
ros polgármestere, aki annak idején egy 
áldozatsegítő csoport aktivistája volt, 
Urbanovits Kriszta színésznő, a Szóról 
szóra szereplője, Gulyás József egykori 
parlamenti képviselő, a Nemzetbizton-
sági Bizottság által 2009-ben kirendelt 

tényfeltáró csoport vezetője és Vág-
völgyi B. András, a bűncselekménnyel 
foglalkozó arcvonal keleten című könyv 
szerzője. A 9TV – Ferencváros Televízi-
ója pedig Hajdú Eszterrel, az Ítélet Ma-
gyarországon című film rendezőjével 
készített riportot, amely ezen a linken 
tekinthető meg: https://bit.ly/3xUgBvJ 
A film a gyilkosságok elkövetőinek tár-
gyalássorozatát mutatja be.

Ingyenes segélyhívó-készüléket és 0–24 
órás otthoni segítségnyújtást – diszpé-
cser- és kivonulószolgálatot – biztosít 
továbbra is a ferencvárosi önkormány-
zat a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk vagy szociális helyzetük mi-
att rászoruló idős vagy fogyatékkal élő 
lakosok számára. Az önkormányzat 
meghosszabbította az erre vonatkozó 
szerződést. További részletekről a Fe-
rencvárosi Család- és Gyermekjóléti 
Központban lehet érdeklődni, és segély-
hívó-készülék is ott igényelhető. (1096 
Budapest, Lenhossék u. 7–9., tel.: 216-
0983, 218-6175, e-mail: info@feszgyi.hu)

Tavaszi fertőtlenítések zajlanak a ke-
rületi kutyafuttatókon március 6-a és 
10-e között. A munkafolyamat minden 

esetben a terület takarításával kezdődik, 
a takarítás után következik a permete-
zés az alkoholos fertőtlenítő anyaggal, 
amely baktérium- gomba- és vírusölő 
hatású, pH-semleges (pH: 7). A fertőtle-
nítés után 40 perccel már ismét korlá-
tozás nélkül használható a kutyafuttató. 

Egynyári virágok igényelhetők pá-
lyázattal a József Attila-lakótelepen, a 
MÁV-Aszódi lakótelepen és a Középső- 
és Belső-Ferencvárosban, valamint a Vá-
góhíd utcában és környékén. Az önkor-
mányzat április 3-ai határidővel társas-
házi, szövetkezeti lakóépületek és közin-
tézmények részére pályázatokat írt ki, 
amelyek megtalálhatók a https://www.fe-
rencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgar-
mesteri-hivatal/palyazatok/ webcímen.

Rendhagyó tárlatvezetést tartott a  Fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
Kossuth Lajos elfogyott regimentje – A 48-as 
veterángondozás és a Honvédmenház tör-
ténete című kiállításához kapcsolódóan 
Ress-Wimmer Zoltán (Hadtörténeti In -
tézet és Múzeum). A rendezvényen Döme 

Zsuzsanna, Ferencváros alpolgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket. Az egy-
kori Honvédmenházról makett is készült, 
Horváth Domokos munkája. 

https://www.facebook.com/kilenc.tv?__cft__%5B0%5D=AZXhR6eTo1JHBnJQQBl0NaqqP4-DvZREUeqfm9-yoL8n9w943sikp9WwT-uAIV5epVV5aKzskqMfcV1y9WdNKd92A6KBTkbkF90Phvuu1fMSJ1Kr018gffP9UpSuQUL-Tpc8uZoBBAu1YcnEAe7bAKw9D7uZQjBpyKQrKIgIeyquOlTvlhqbksTuxMuoEpTLbCo&__tn__=-%5DK-R
https://bit.ly/3xUgBvJ?fbclid=IwAR3tWRSHj__UsNxVECw4KkCO7XRqriWd_qW8goxnVFsQEqt6kXl9LqdodAA
https://bit.ly/3xUgBvJ?fbclid=IwAR3tWRSHj__UsNxVECw4KkCO7XRqriWd_qW8goxnVFsQEqt6kXl9LqdodAA
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok/
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok/
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok/


Mi valósuljon meg Ferencvárosban? Nyújtson be ön is ötletet!
Új játszótér, közösségi kert, gördeszkapálya kialakítása, hiánypótló 
rendezvények szervezése vagy a közösség számára hasznos mobil-
applikációk fejlesztése – és még számtalan más ötlet is jó lehet, 
és megvalósulhat a kerület költségvetéséből elkülönített 
10 millió forintból.

Szavazzon arról is, melyik további javaslatokat tartja jónak!
A közösségi költségvetés nemzetközi és hazai téren is 
kipróbált módszer: az állampolgárok aktív részvételére épít, 
javaslataik megvalósítására önálló összeget különít el. 

Legyen részese ön is: 
ez a KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS!

Az ötlet benyújtásához és a szavazáshoz itt tudnak 
regisztrálni a 14 év feletti 9. kerületiek (lakcímkártyával):
www.ferencvaros.hu/keruleti-elet/kozossegi-koltsegvetes/

Miénk a város, együtt alakítjuk!

10 MILLIÓ FORINT 
SORSÁRÓL DÖNTHET!
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