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Egymásra számíthatunk
Többségünk életében nem fordult még elő olyan nehéz
helyzet, mint a jelenlegi járvány. Ma már valószínűleg
egyetlen ferencvárosi sincs, akinek az ismeretségi körében ne lenne, lett volna fertőzött, rosszabb esetben
súlyos megbetegedés, még rosszabb esetben halálos
áldozat. Válságos őszt élünk, és talán még nehezebb
télre számíthatunk.
A megkésett kormányzati intézkedések miatt a
járvány elszabadult, évtizedek óta elhanyagolt egészségügyi rendszerünk az orvosok és nővérek hősies helytállása mellett is az ös�szeomlás szélén van. Ma már mindenkinek világos, hogy szokásos győzelmi
szólamai ellenére a kormány képtelen kezelni a járványhelyzetet, érdemi teljesítményt továbbra is kizárólag a haverok zsebeinek teletömésében nyújt.
A bajban csak egymásra számíthatunk.
Polgármesterként legfelemelőbb élményem a járvány első hullámában mutatott összefogás volt. Annak a több száz önkéntesnek a munkája, akik az ellátásra szorult fertőzötteknek és időseknek szállítottak ételt, gyógyszert és emberi szót. Továbbá mindannyiunk fegyelmezett szabálykövetése, amivel a vírus
terjedését sikerült akkor kordában tartani.
Most a tavaszinál sokkal nehezebb és sokkal hidegebb napokon is számítunk
a ferencvárosi önkéntesek segítségére. És természetesen minden kerületi számíthat az önkormányzat támogatására.
Továbbra is bizalommal fordulhat hozzánk minden ferencvárosi, akinek a
járványhelyzet miatt praktikus segítségre, támogatásra van szüksége.
Bár a gazdasági visszaesés és a célzott kormányzati elvonások miatt az önkormányzat is rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került, változatlanul kiemelt
célunk a legszegényebbek és a jövedelmüket elvesztők támogatása. Minden erőfeszítésünk ellenére sajnos biztos, hogy lesznek közöttünk, akik nagyon megszenvedik a járványt. Sőt, valószínűleg lesznek még komolyabb áldozatok is,
lesznek, akik szeretteiket fogják elveszíteni a következő hetekben és hónapokban. Ezért most a korábbiaknál is több türelemre, megértésre és támogatásra
lesz szükségünk.
Támogassuk egymást minden erőnkkel! Ez az egyetlen fegyverünk, de ezzel
az eggyel bármilyen veszélyt átvészelünk.
Baranyi Krisztina
polgármester
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A SZERK.

FÉLELEM, RESZKETÉS
Legalább 52 éve ismert a gondolat, hogy
a széles körű, a teljességre fókuszáló ismeret és gondolkodás szüli meg a lokális cselekvés kereteit. Think globally, act
locally. Legutóbbi találkozásunk óta egy
igazán fontos dolog történt: változás volt
a világ legjelentősebb katonai és gazdasági hatalmának vezetésében. Amerika
választott, és nem a folytatást választotta, ami ki fog hatni minden ferencvárosi lakos életére is. Mert. Természetesen nemcsak a ferencvárosiak életére,
hanem a Ferencvároson kívül eső világ
egészére is. Január 20-a – az új elnök beiktatása – után már nem lesz érvényes
az orwelli tézis, miszerint Óceánia elnöke Eurázsia ügynöke; viszont Eurázsia
elnöke bizonyos ügyekben Kelet-Ázsia
ügynöke, deviszont Kelet-Ázsia Óceánia
legnagyobb riválisa. És ehelyt csak lengethetjük a kalapunkat, hogy George
Orwell 1948-ban micsoda vizionárius
prófétazseni volt, hogy még a népköztársaság megalakulása előtt meglátta
Kínában a pufajkás-biciklis szegénységen túlmutató potenciált, a reformvezető Teng Hsziao-ping (Deng Xiaoping;
1904–1997) megvalósuló álmát az új
Tang-korról. (Az európai kora középkorral egybeeső Tang-korban, i. sz. 618–907,
Kína volt a világ legfejlettebb állama.) Az
új Kína tézise nekünk ismerősen kádárista tézis, Nyugat-ellenes tézis: létezhet
jólét egyéni szabadság nélkül. Ez a mi
mostani pufidzsekis, „szia, uram”-os világunk sem ígér mást: „Kaparj, kurva, és
tartsd a pofád!”
Az EU-ban a francia–német blokk
lelkesedik az új amerikai elnökért – még
ha Macron azt mondja is, hogy az önálló európai védelmi potenciálra eddig
tett erőfeszítéseket nem kell annullálni
–, viszont a velük és a skandinávokkal,
beneluxokkal is szemben álló magyar–
lengyel blokkot kiveri a víz, ha a „jogállam” szót meghallja. Amit most léptek,
Orbán&Kaczyński, a költségvetés és a
rehabilitációs segély politikai vétója, az
minden eddigi ortályoskodásukon túlmutat: az egész kontinens kerekének
küllői közé dugják a gereblyenyelet. Ha-

talomféltés és lopvágy, e kettő kell nekik.
Ám az eléréséhez gyengültek a pozícióik. Értjük azt is: ahogy Trump most levonul a színről, azt sok populo-autoriter
Néróka fogja mintának tekinteni szerteszét, úgyhogy figyeljünk.
Ahogy kétszáz éve ipari forradalom
volt, most a mesterséges intelligencia
(AI) és a robotika forradalmát éljük,
teljesen megváltozik az emberi élet, és
tökre nem mindegy, hogy az óceániai
vagy a kelet-ázsiai mintázatra változik;
mindkettőben ott a Black Mirror-lehetőség. De a „kelet-ázsiaiban” jobban: Kína
mesterséges szigetek létesítésével növeli
tengeri területét a Dél-kínai-tengeren,
milliós nagyságrendben tart muszlim
ujgurokat koncentrációs táborokban,
az autonóm Tibetet több mint hatvan
éve elnyomja (címlapsztorink a 9. kerületig nyúló tibetiséget járja körbe), Belső-Mongóliában megszűnt a mongol
nyelvű oktatás, és 200 millió kamerával
megvalósított social credit systemmel tartják sakkban a társadalmat.

az oligarchakört
segítő lopásmátrix
fenntartása fontosabb
az egész ország (és
az Unió) érdekénél
Ehhez képest az, hogy a szilícium-völgyi nagymenő, a PayPal-alapító Peter
Thiel jogi úton bezáratott egy neki nem
kedves portált (gawker.com) néhány éve,
igazán smoncesz. (Ugyanakkor a magyar
sajtóviszonyokat kritikával illető nyugatiak háza elejét is érheti szó; laptársunk,
a The New Yorker szerkesztőségi döntése felháborító: a lap elbocsátotta Jeffrey
Toobint, aki 27 éve volt alkalmazásban,
mert egy szerkesztőségi Zoom-értekezlet szünetében bekapcsolva felejtette a
kamerát, miközben önkielégítést végzett.
Nála persze jóval nagyobb gáz a Bende
Balázs nevű honi „televíziós”, aki a nyílt
kormánypropagandát nevezte foglalkoztatási feltételnek a „közmédiánál”.)

Kína minden autokrata nedves álma.
Az autokrata túlhatalmában a Tiltott Városba képzeli magát, s fejében ülepszik
a hagymáz, hogy ő maga egy személyben a Középső Birodalom. Pedig nem, a
„haza” igenis lehet ellenzékben, és soha
nem egy természetes személy jeleníti meg. A ká-európai rendszerváltások
szerte a világon talán legismertebb arca,
Václav Havel volt cseh(szlovák) elnök
mondta a jelenlegi magyar miniszterelnökre 2002-ben, hogy „ha ez az ember még egyszer hatalomhoz jut, Isten
óvja Magyarországot, de még Európát
is”. Most az egész kontinenst sújtó vétó
pontosan mutatja, hogy nem demokrata politikus, nem államférfi; a személyes és az oligarchakört segítő lopásmátrix fenntartása fontosabb az egész
ország (és az Unió) érdekénél. És az Uniónak, Angela Merkelnek és utódjának
meg kell találnia azt a módszert, akár a
„Szabad Városok Szövetségén” keresztül,
ahogy a nem-fideszes magyar többséget
támogatja. A „szabad városok” státusz
nemcsak a kormány költségvetésének a
megnyirbálásához vezethet, de autokráciaellenes gesztusokhoz is. Hősünk,
Zdeněk Hrubý prágai polgármester önálló Kína–Tajvan-politikát folytat, és
megölt orosz ellenzékiekről nevez el
közterületeket. A „szabad város” ugyanis
nem érdek-, hanem értékalapú. Mert látszódjon bármilyen stabilnak is helyben
a szisztéma, a járvány bizonyítja tökéletlenségét, lopásra optimalizáltságát és azt
is, hogy egyre inkább látszik a hatalomvesztési pánik. Ha ez a pánik jóslat, akkor önbeteljesítő jóslat, amit már nem
vihet el a magyar zsarnok szárazon.

Lapzártánk után érkezett:
November 30-ig igényelhető a ferencvárosi karácsonyi támogatás; a vendéglátóhelyek pedig bérletidíj-kedvezményt kaphatnak. Részletek: www.ferencvaros.hu
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TIBETI KIFŐZDE A BAKÁTS TÉRNÉL

ÖSVÉNY A SZABADSÁGHOZ
Tavaly novemberben találkoztam először Tsewang Thinley Namgyallal: míves
tibeti népviseletben, szinte némán, de kifogyhatatlan kitartással lengette a
tibeti zászlót a Kínai Népköztársaság nagykövetsége előtt másfél órán keresztül,
míg mi a hongkongi demokrácia eltiprásáról szónokoltunk a tüntetésen.
Kifőzdéje, a Namgyal Momo Street Food a Tompa utca belvárosi éke.

A hétköznapokban szelíd kétgyerekes
családapa viszi Budapest egyetlen tibeti
kifőzdéjét a Bakáts tér sarkán. Minden
zugában örökség, minden csempére a
buddhizmus szelleme ragasztva: a tibeti rituálék, szertartások szabadságának
otthoni elmúlása és az itteni viszonylagos szabadság öröme, Namgyal életének
története bontakozik ki a dekorációból.
Namgyal szülőföldje a múlt század elején meseország volt, ma a Kínai
Népköztársaság „autonóm” területe.
Tibetből mára a külföldi tudósítók és
független megfigyelő szervezetek is ki

Ce-tung úgy vélte, a kommunista Kína
nem teljes a buddhista spirituális monarchia nélkül. Bevonult a kínai néphadsereg, lerombolt hatezer buddhista
kolostort, s a statisztikák szerint minden
hatodik tibeti életét vesztette.
Namgyal egy 3000 méter magasan
fekvő, huszonkét házból álló kis hegyvidéki faluban született. Gyerekkorában
nem látott fotót a dalai lámáról – Tendzin Gyaco fényképe tiltott tárgynak
minősül, átnevelőtáborban letöltendő
büntetés jár érte –, csak apja és nagyapja
elbeszéléséből ismerte a száműzetés-

vannak tiltva, kizárólag szervezett turistautakkal lehet odalátogatni, s még így
is csak részleges „zónák” vannak nyitva a
külföldiek számára.

éljen szabad
tibetiként valahol
máshol a világban
A szabad mozgás tilos Tibetben, s
innen jön ki a legkevesebb hiteles információ. Mindez Tibet bekebelezésével kezdődött az 1950-es években: Mao

Fotó: Déri Miklós
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ben élő vallási vezetőt. Mint minden
tibeti buddhista, ők is a békés ellenállás
hívei. Nagyapja operaénekes volt, aki
még a szabad Tibetben játszott a dalai
lámának a Potala-palotában, a tibeti
kormány székhelyén. Apját a hatóságok
többször elvitték, mert kirakta a tibeti
zászlót, rátörték éjszaka a ház ajtaját,
mert látták imádkozni. Ha lefizette volna a helyi rendvédelmi szerveket, szemet hunytak volna efelett. Amikor ez fiával is megtörtént, arra buzdította, hogy
éljen szabad tibetiként valahol máshol a
világban.
Útlevelet tibeti nem kaphat, Namgyalnak szöknie kellett. Hosszú, kalandos utazása során hetedmagával érkezett Magyarországra 2005-ben, papírok
s pénz nélkül – de minél nehezebb az
út, annál mélyebb a belső megtisztulás.
A debreceni, majd bicskei menekülttáborban élt egy évig, majd az Oltalom
Karitatív Egyesület fogadta be őket. A tibeti csapat egész szobát kapott, első dolguk volt, hogy felállítottak egy szentélyt.
A Tibetet Segítő Társaság közbenjárásával hosszú procedúrák során először
oltalmazotti menekültnek ismerték el
őket, majd menekültnek. Namgyal pár
éve megkapta a magyar állampolgárságot, a szervezettel azóta is szoros a
kapcsolata, biztos pont új hazájában.
A Shambala Tibet Központ rendezvényein beszél az otthoni viszonyokról,
játszik a háromhúros tibeti gitáron, a
damnyén, és tibeti operarészleteket ad
elő.

Fotó: Urbán Ádám

minden Budapestre
érkező kínai delegációt
népének zászlajával
fogad, tudva:
rendőri atrocitások
érhetik ezért
Namgyal magyar állampolgárként
sem mehet vissza Kínába, a párt szemében ő „terrorista”. Nem lenne biztonságos: Michael Kovrig kanadai-magyar
kettős állampolgár, aki a 90-es években
Budapesten élt, két éve raboskodik kínai börtönben, alaptalanul. Kína a túszdiplomáciával Kanadát akarja sakkban
tartani, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hetente követeli a túsz szabadon engedését; Orbán Viktortól ilyen
kérés még nem hangzott el. Namgyal
telefonján nincs WeChat, nincs Badoo,
TikTok, nincsenek olyan kínai alkal-

mazások, amelyekkel otthon maradt
szerettei
vel tarthatná a kapcsolatot,
hiszen veszélybe sodorná őket. Róluk
tizenöt éve semmit sem tud. A kínai
tűzfal áthatolhatatlan, Kínában kizárólag annyit láthat a weben, amennyit a
cenzúra megenged.
A 14. dalai láma ad erőt Namgyalnak, többször is találkozott már vele
Európában. Az ő tanácsára maradt Magyarországon és tanult meg magyarul.
A Nobel-békedíjas vallási vezető lázadások felbujtója Peking szerint, hiába
képvisel kompromisszumkész közép
utas politikát évtizedek óta, csak a beígért autonómiát követelve, nem a teljes
elszakadást és függetlenséget Tibetnek.
Namgyal a legélénkebben ezekről a találkozásokról mesél, mély meggyőződéssel: a dalai láma 103 évig fog köztünk
élni, s Tibet szabad lesz.

Namgyal minden tüntetésen ott van,
ahol a Kínában élő kisebbségek jogfosztása ellen fel lehet lépni, számunkra
naivnak tűnő hittel, ami szerint mások
szolgálata ösvény a szabadsághoz.
Minden Budapestre érkező kínai delegációt népének zászlajával fogad, tudva:
rendőri atrocitások érhetik ezért. Érték
is, egy alkalommal a bevándorlási hivatal
is behívatta a tibeti zászló lengetéséért.
Persze elengedték, de a cél az volt, hogy
legalább feltartóztassák őt addig is, amíg
a kínai küldöttség áthaladt a városon.
A Namgyal Momo étkezdében biztosak lehetünk benne: a világ demokratikus törekvéseit, a konstruktív, buddhista
szellemű ellenállást, az esélyegyenlőség
szilárd elvét és a szabadság barátainak
univerzális értékeit támogatjuk, miközben pártlan finomságokat ehetünk.
Kozári Zita

„AUTONÓM” TARTOMÁNYOK KÍNÁBAN
Hszincsiangban, Kelet-Turkesztánban, a muszlim ujgurok földjén kényszermunka vagy átnevelőtábor jár azért is, ha hosszú a szakállad, vagy külföldre menekült
egy családtagod, s ahol, csak a miheztartás végett, a Tokul mecset helyére nyilvános
vécé került, az Ajna mecset helyére pedig exkluzív italbolt. Hongkong bedarálása a
szemünk előtt zajlik egy éve, pedig a független kapitalista berendezkedést elvileg 2047-ig garantálja a kínai–brit visszacsatolási egyezmény. Július óta mégis akár
életfogytiglan is járhat ott puszta jelszavakért a világ bármely állampolgárának. Belső-Mongóliában, ahol a végeláthatatlan puszták nomád népét jurtákból városokba
kényszerítették, a kitartó, több tízezres tiltakozások ellenére is betiltják a mongol
nyelvű iskolai oktatást. Kína minden eszközzel megpróbálja ellehetetleníteni és elzárni a nemzetközi kapcsolatoktól Tajvant. „Egy ország – két rendszert”, azaz hongkongi típusú együttműködést ígér a kínai kormány, amit irreálisnak minősít a tajpeji
vezetés, látván, hogy Peking sorra szegi meg nemzetközi vállalásait s aláírt egyezményeit. Tajvan irodát állított fel a hongkongi politikai menekültek befogadására.
Minden autonómnak nevezett területen élő nép ellenáll a maga módján, segélykiáltásuk elér a nemzetközi szervezetekig, ám Kína rutinszerűen elutasít minden kritikát. A tiltakozást maroknyi terrorista lázadásaként tüntetik fel, és visszautasítják, hogy bocsánatot kérjenek a helyi szervek embertelen brutalitásáért. A nem
titkolt han nacionalizmus (han nemzetiségű Kína lakosainak 92 százaléka) áldozatai
a több milliós lélekszámú kisebbségek, amelyek a legalapvetőbb emberi jogoktól
is meg vannak fosztva, amilyen a szólásszabadság, a szabad helyváltoztatás vagy a
szabad vallásgyakorlás.

PENGEVÁLTÁSOK INDIA ÉS KÍNA KÖZÖTT
Kína területi expanziója nem áll meg az elmúlt 70 év alatt bekebelezett tartományoknál. Hszi Csin-ping elnök úgy érzi, Mao álmait hivatott megvalósítani, s előszedte
a „Kína keze” teóriát: Tibet Kína tenyere, amely addig nem funkcionál tökéletesen,
amíg az ujjait nem csatolják hozzá. Az öt ujj pedig a határ menti Nepál, Bhután, Szikkim (India), Arunácsal Prades (India) és Akszaj Csin Ladak (India) lenne. Idén több
összecsapás is volt a ladaki határnál a két ország között, húsz indiai katona vesztette
életét. India válaszul csaknem 180 kínai applikációt tiltott be; köztük van a WeChat
és a TikTok – utóbbinak 400 millió indiai felhasználója volt. India emellett a ladaki
határhoz küldte több száz fős különleges egységét, a kizárólag tibeti származású katonákból álló, a CIA segítségével kiképzett Vikasz zászlóaljat.
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A fideszes frakcióvezető cégének székhelye a Mátyás utca 9., amely háromszor is nyert 2014 és 2019 között

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A TÁRSASHÁZ-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZATOK KÖRÜL

BEADTA, ELBÍRÁLTA,
MEGSZAVAZTA
A kétezres évek eleje óta társasházkezelő céget birtokolni, majd kerületi
képviselői tisztséget vállalni nem ütközik törvénybe. A két tevékenységet
egymás javára kamatoztatni viszont felvet etikai és jogi kérdéseket is.

Gyurákovics Andrea a 9. kerület közgyűlésében a jelenleg ellenzékben lévő Fidesz-KDNP frakcióvezetője, egyben a Solati Társasházkezelő Kft. és a Solati Team Kft.
tulajdonosa. 2011-től napjainkig összesen 13 millió 557 ezer forintot szavazott meg
összeférhetetlenség jelzése nélkül a cége által kezelt társasházaknak.
A Fidesz-KDNP 2014-es önkormányzati választási győzelme után Gyurákovics
Andrea tagja lett a kerület Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottságának, amely a társasházak felújítási kérelmeinek bírálóbizottsága is. Közben
folytatta munkáját a társasházkezelő cégében is. A 2015-ös társasház-felújítási pályázaton öt általa kezelt ház nyert, köztük a cége székhelyeként is szolgáló Mátyás
utca 9. E házzal egyszer már korábban, még mielőtt önkormányzati képviselővé választották volna, ugyancsak sikerrel pályázott, majd 2019-ben ismét.
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Első alkalommal – 2015-ben – még
jelezte a városgazdálkodási bizottságnak, hogy mint az üzleti szférában is
működő „házmester” – ahogyan magát egy bizottsági ülésen meghatározta
–, összeférhetetlenség miatt nem kíván
szavazni. A következő évtől kezdve viszont – egyetlen épület esetét leszámítva
– mindegyik maga által benyújtott társasházi pályázatnál néma maradt. Sőt,
az 1-es számú választókerület képviselő-

Fotó: Déri Miklós
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jeként több esetben javaslatot is tett
arra, hogy a körzetébe eső, előzőleg közös képviselőként benyújtott pályázatai
mekkora támogatásban részesüljenek.
„A társasházak közös képviseletük
útján pályáztak, a nyerteseket – akiket
támogatni ajánlanak a döntéshozó bizottságnak – a választókerületek önkormányzati képviselői választották ki” –
írta Facebook-oldalán Baranyi Krisztina,
Ferencváros polgármestere. „Azt is ők
döntötték el, hogy mennyi pénzt kapjanak ezek a házak, majd ezek a javaslatok
kerültek a bizottság elé, amely szavazott
róluk. Szinte mindig egyhangúlag, vita
nélkül.”
Gyurákovics munkáját az akkori hivatal is segítette. A jegyzőkönyv szerint
egy 2019-es bizottsági ülésen el is mondta: „mint házmester is tapasztaltam,
hogy mikor leadtam a pályázatot, milyen
»emberfeletti« munkát végeztek a hivatalban”. Ez önmagában dicséretes lenne,
ahogy az is, hogy köszönetet mondott
érte – csakhogy az a körülmény, mondjuk így, háttérben maradt, hogy több
pályázatról, amelyeket leadott, képviselőként ő maga szavazott is később.
A képviselőnő, aki 2019 őszén, a legutóbbi önkormányzati választáskor nem
egyéni jelöltként, csak pártlistáról jutott
be a képviselő-testületbe, most is a városfejlesztési bizottság Fidesz-KDNP ál
tal delegált tagja.
Az önkormányzati törvény 32. § (3)
bekezdése szerint az önkormányzati
képviselő „e minőségére (tudniillik, hogy
képviselő – a szerk.) saját szakmai vagy üzleti ügyében nem hivatkozhat”. Gyuráko-

AMIÉRT A SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉGET
BE KELLENE JELENTENI
„Az önkormányzati törvény 49. § (1) bekezdése és 60. §-a alapján a bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.”

vics Andrea ezzel szemben még most, 2020-ban is így hirdeti saját cégét a Solati Kft.
ajánlattételében, amit egy 9. kerületi háznak küldött: „Ami bennünket egyedivé tesz:
(…) hogy jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzati képviselőkkel, akikhez a házak
tartoznak. Eredményesen veszünk részt a felújítási pályázatokon.” A konkurens társasházkezelő cégek, amelyek közül többeket megkeresett lapunk, nem szívesen beszélnek; összetartás jellemzi a társasházkezelői szakmát. Az egyik cég tulajdonosa a 9
magazinnak úgy fogalmazott: „nekem Gyurákovics kolléga”. Ebből következően név
nélkül, de elárulta azt is: „azért én szóltam a kollégáknak, hogy ahol Gyurákovics pályázik, nektek nem érdemes”.
A 9 magazin önkormányzati forrásból úgy tájékozódott, hogy a közeli jövőben
fognak dönteni, tesznek-e feljelentést az ügyben.
Lapunk nyilatkozatra kérte Gyurákovics Andrea kerületi Fidesz-KDNP-frakcióvezetőt is. Többszöri megkeresésünk után ezt a levelet kaptuk tőle:
„Először is meg kívánom jegyezni, hogy mind a képviselői, mind a közös képviselői munkámat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztem és végzem a
mai napig. Baranyi Krisztina és Döme Zsuzsanna ebben az ügyben is hazudik, valótlanságokat állít. Ez semmi más, mint a személyes bosszúhadjáratuk újabb állomása.
Ez a válaszuk arra, ha a Fidesz-frakció kritikával illeti a munkájukat. (...)”
Ezt követően írásban is megkérdeztük tőle, mire gondol, miben hazudik Baranyi
Krisztina polgármester és Döme Zsuzsanna alpolgármester, főleg, hogy a fenti állítások – a döntéshozatali mechanizmus ismertetésének kivételével – nem tőlük származnak. Erre azonban már nem volt hajlandó válaszolni.
Megkérdeztük azt is, hány százalék sikerdíjért dolgozott a cége a társasházfelújítási pályázatokon, de erre sem kaptunk választ. Mint ahogy azt sem tudhattuk meg,
mi volt az oka, hogy egy-két alkalommal bejelentette az összeférhetetlenségét, az esetek többségében azonban nem.
Telefonhívásunkra a frakcióvezető asszony megerősítette, hogy fenti levelét tekintse a lap és Ferencváros nyilvánossága a hivatalos válaszának, a továbbiakban nem
kíván az ügyre reagálni.
Harangozó István

VÍRUSTAGADÓ SZÓRÓLAPOK
A Facebook lelőtte a járványtagadók oldalait, függetlenül attól,
hogy féligazságokkal vagy nettó hazugságokkal házaltak. Így
járt dr. Lenkei Gábor orvos is, aki most a postaládákat – a ferencvárosiékat is – használja Messengernek, szórólapokon hirdetve magát. Ha valaki kíváncsi, vajon miből telik neki faltól
falig végigszórólapozni az országot, az két kattintással a szcientológia egyház pénznyelő szervezetét találhatja dr. Lenkei mögött. Ő ugyanis Nagy Thetán, bármit jelentsen is ez.
Ha tehát azt olvassák a szórólapján, hogy a koronavírus
körül felhajtás van, a média rémisztgeti az embereket, a valós
tényeket meghamisítják, valamint az ugyanott lévő QR-kódok
alapján megtalálható videók arra buzdítják önöket, hogy erősítsék az immunrendszerüket, intravénásan adagolják a C-vitamint, szedjenek D vitamint, nyomelemeket, és mindezekért dr.

Lenkeihez forduljanak a „hiteles tájékoztatás érdekében” – akkor tudjanak róla, hogy ezzel a szcientológia mélységes malacperselyébe szórnák számolatlanul a pénzüket.
Dr. Lenkei felelőssége az, hogy mindezt orvosként kínálja
azoknak, akik egyetlen szavát is elhiszik. Pedig pusztán széles
körben elterjedt hiedelem, hogy a nagy dózisban fogyasztott
C-vitamin megvéd a fertőzésektől és segít meglévő betegségek leküzdésében, a tudományos kutatások erre nem adtak
egyértelmű bizonyítékot – hívta fel a figyelmet a Qubit tudományos portál.
Különösen sajnálatos, hogy a szórólap előző lapszámunkkal
egyidőben került a postaládákba, ami miatt többen összefüggést véltek felfedezni a 9 magazin és Lenkei között. Bizton állíthatjuk: nincs ilyen.
(serzsi)
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SZÁZNYOLCVAN ÉVES ÉPÜLETET BONTANAK FERENCVÁROSBAN

MŰEMLÉK-FELÚJÍTÁS
BULDÓZERREL
Nemrég még nagy belső kertje volt – rózsákkal és fákkal – annak az 1836-ban épült
ferencvárosi műemlék épületnek, aminek egy részét – mint ez a drónfelvételünkön
látható – ledózerolták. Pedig az épület a mai napig védett. Információink szerint ennek
ellenére nyolcemeletes új épületet húznak a műemlék ház lebontott hátsó részére.

Az Átlátszó birtokába került 2017–2019ben készült értékvédelmi felmérés szerint a Lónyay u. 26. alatti lakóépület egyike annak a néhány pesti háznak, amelyek
a város utcáinak árvízvédelmi okokból
elrendelt feltöltése idején már álltak és
máig fennmaradtak. Az egyemeletes
épület dupla udvarából a hátsó épületrészt bontották el november elején.
A házat Hild József testvére, Károly
tervezte, belsejében egy több szakértő
által Lotz Károlynak tulajdonított freskó található. Mivel az örökségvédelmi
ügyekért felelős kormányhivatal szokás
szerint nem reagált a megkeresésünkre,
az elérhető adatokból magunk próbáltunk magyarázatot találni arra, hogyan
lehetséges egy védett épület buldózeres
bontása.
2018 júniusában a ház utcafronti tetőtéri beépítésének engedélyezését vizsgálta a hatóság, amelyhez 2019 áprilisában „társasház felújítása és bővítése” címen nyújtottak be kérelmet. Forrásaink
szerint a rombolás a műemléki hatóság
jóváhagyásával folyt: „megadták az engedélyt nekik arra, hogy a homlokzati
szárnyon kívül a két belső udvart bonthassák, és bazi nagy új épületeket építhessenek a helyükre”.
Az örökségvédelmi hatóság éveken
át legfeljebb a tetőtér beépítéséhez járult
hozzá, más bővítést nem engedélyeztek.
Mígnem egyszer csak megjelentek az addigra az önkormányzat által értékesített
ingatlan új tulajdonosának sokemeletes
épületet tartalmazó tervei – tájékoztatta
az Átlátszót Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki korábban, a
kerület önkormányzati képviselőjeként
éveken át próbálta elérni, hogy az épület
megmaradjon.
„Egyszer csak jött a Miniszterelnökség egyik eldugott folyosóján lévő osztálytól egy hozzájárulás, mely szerint ez
a ház műemlék ugyan, de ilyen módon
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(a sok emeletes rész hozzáadásával) fel lehet újítani” – foglalta össze a védett épület
sorsának megpecsételődését Baranyi, aki még akkor kezdett foglalkozni a műemlék
házzal, „amikor 2014–16-ban Ferencváros fideszes vezetése eladta a kerület maradék
értékes ingatlanjait”. A polgármester emlékeztetett, hogy a Lónyay utca 26. is szerepelt Rudits Tibor, a korábbi kerületi vezetés kedvenc kéményes vállalkozójának
megbízásai között: a ház kéményeit nem sokkal az eladás előtt 30 millió forintért
újíttatta fel az önkormányzat Rudits – az akkori polgármester, Bácskai János vitorlázótársa – cégével.
Baranyi korábban, még önkormányzati képviselőként több nagy értékű ingatlan
eladása kapcsán is felhívta az akkori kerületi vezetés figyelmét olyan szerződésbeli
hiányosságokra, amik miatt az értékesítés után az önkormányzatnak többé nem volt
semmilyen beleszólása az épületek sorsába.
A bontás ügyében megkerestük a jelenlegi tulajdonost, a Lónyay Property Kft.-t.
A céget képviselő IDPM Consultant Kft. ügyvezetője annyit válaszolt a kérdéseinkre,
hogy „mint a beruházó képviselője, ahogy a telefonbeszélgetés alapján mondtam, jogerős bontási és építési engedély alapján (amit Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya adott ki – a szerk.) megkezdtük a munkálatokat. Az engedélyt ez év februárjában kaptuk meg, ami utána jogerőre emelkedett.
Egyéb témákban nem kívánunk nyilatkozni.”
Horn Gabriella

Ezt a cikket az

készítette

Az atlatszo.hu nonprofit szervezet: ha fontosnak tartod a független, tényfeltáró újságírás fennmaradását, támogasd a szerkesztőség munkáját egyszeri adománnyal vagy havi előfizetéssel.
Részletek: atlatszo.hu/tamogatom
Bankszámlaszám: 12011265-01424900-00100007
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KÖRNYEZETVÉDŐK A HELYI PARKOLÁSI KEDVEZMÉNYRŐL

MEGNYIRBÁLNÁK
Igazságos és környezetbarát támogatási rendszert Budapest IX. kerületében! – ezzel
a címmel indított aláírásgyújtést a Levegő Munkacsoport a Szabad aHang oldalán.
A civil szervezet és a petíciót aláírók azt kérik a ferencvárosi önkormányzattól – és
más belső kerületekétől –, hogy hasonló mértékű támogatást nyújtson az autó nélküli lakosoknak, mint az autós, közterületen parkoló polgárainak.
Azzal érvelnek, hogy az önkormányzatok a fizetős parkolási övezetekben minden lakossági engedély esetén 100 százalékos kedvezményt adnak, ami akár évi 131
ezer forintos támogatást is jelenthet. A Levegő Munkacsoport szerint a belső kerületek autós háztartásai így alanyi jogon évente több milliárd forintos támogatást
kapnak közlekedési költségeik csökkentésére, ráadásul egy környezetszennyező közlekedési megoldásra.

PARKOLÓÖVEZETEK A HELYIEKNEK
A veszélyhelyzet november 4-i kihirdetésével egy időben a kormány ismét ingyenessé tette a közterületi parkolást, ami a 9. kerületet is súlyosan érinti. Egyrészt havi
80-100 millió forintos bevételkiesést okoz az önkormányzatnak. Másrészt a légszen�nyezettség ebben az időszakban egyébként is a határérték feletti, amit a rendelkezés
még tovább növel. Nem szólva arról, hogy így a helyiek sokkal nehezebben találnak
várakozóhelyet.
Ez utóbbi problémán azzal igyekszik segíteni az önkormányzat, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy külön lakossági parkolóövezeteket alakítson ki a ferencvárosiaknak. Az első ilyen helyszín a tervek szerint a Bakáts utcában lesz.

„Mérsékelje, vagy teljesen szüntesse
meg az önkormányzat a várakozási díjak utáni kedvezményt, az így keletkező
bevételt pedig egyenlő mértékben vis�szaoszthatná minden kerületi lakosnak
a legmagasabb jövedelműek kivételével”
– mondta el javaslatukat a 9 magazinnak
Lukács András, aki szerint számos nemzetközi példa van arra, hogy megemelik
egyes környezetkárosító tevékenységek
adóját, és az így keletkező bevételt pénzben vagy bérlettámogatásként visszajuttatják a lakosságnak. Ezt teszik például
Kanadában is 2020 januárjától.
Megkerestük az önkormányzat vezetését, és a válaszból kiderült, hogy a
petíció részben nyitott kapukat dönget:
az önkormányzat azt tervezi, hogy csökkenti a helyiek parkolási kedvezményét.
Hamarosan többszörösére emelkedhet a
háztartásonkénti első autó után kiváltható lakossági „várakozási hozzájárulás” jelenleg 2000 forintos regisztrációs költsége. A pontos összeg egyelőre nem ismert.
Csepregi Botond

KINIZSI UTCAI MAGÁNVÉRVÉTELI HELY
(1097 Budapest, Kinizsi u. 33. fszt.)

PARTNERI
MAGÁNVÉRVÉTELI HELY
magánvérvételi szolgáltatás | teljes körű laborvizsgálatok
várakozás nélkül, bejelentkezéssel | elektronikus leletközlés
kedvező vizsgálati díjak | kiemelkedő szakértelem
Szolgáltatásaink:

általános vérkép | inzulinrezisztencia | allergiavizsgálatok
táplálékintolerancia | laktóz- és gluténérzékenység
kimutatása | hormonális vizsgálatok | tumormarkerek
székletvizsgálatok | enzimes béldaganatszűrés (M2PK)
bakteriológiai vizsgálatok | magzatikockázat-szűrés
genetikai vizsgálatok | DNS apasági vizsgálat
és minden, ami laborvizsgálatot igényel

Időpontfoglalás:
H–P 08:00–16:00 +36 70 627 0130
online: www.synlab.hu

A kupon
felmutatásával
500 Ft-ot elengedünk
a mintakezelési díjból.*

KUPON

500 Ft

Felhasználható: 2020. 12. 20-ig

*A kupon a kedvezményes
vizsgálati csomagokra nem érvényes.
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BUBI NINCS, DE A VASÚT JÓ ÖTLET LEHET

METRÓ HELYETT:
BUSSZAL KÖNNYŰ,
AUTÓVAL
TÜRELEMJÁTÉK
Meglepően jól vizsgáztak a metrópótló buszok az M3as metró Lehel tér és Nagyvárad tér közötti szakaszán
megkezdődött felújítás első hétköznapjain. De az autósok
türelmére szükség lesz, és az ingyenes parkolás sem
tett jót a városnak. Összeszedtünk egy sor tanácsot
és tapasztalatot, ami segíthet a metrópótlásban.
Fotó: Déri Miklós
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November 7-én, szombaton kezdődött a 3-as metró felújításának harmadik üteme,
amelynek ideje alatt a Lehel tér és a Nagyvárad tér között teljesen megszűnik a metróforgalom, a 3-as metró megosztva, Újpest-központ és a Lehel tér, valamint Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között közlekedik, előreláthatólag legalább másfél évig.

Jól haladnak a metrópótlók
A metrópótló buszok a csúcsforgalomban is meglepően fegyelmezetten, a menetrendben előírt 45 másodperces követéssel jártak – ez a fizikailag lehetséges legsűrűbb követés. Pedig azt jósolták, ez lesz a metrópótlás legnehezebb időszaka. Persze
a jó haladáshoz a járvány miatt lecsökkent forgalom is kellett. A fontosabb csomópontoknál rendőrök és BKK-s munkatársak ügyeltek a forgalmi szabályok betartására, egyszer közbe is kellett avatkozni, hogy a kereszteződésben beragadt autósoktól
át tudjanak jutni a pótlóbuszok a Nyugati téri felüljáró alatt.
A metrópótlók megállói az eddigihez képest új helyre kerültek a Deák Ferenc
téren és a Kálvin téren is, ahol nagyobb a tér a pótlóbuszok számára.
Kétszer próbáltam ki a metrópótlókat, egyszer november 10-én, kedden délután fél 6 körül a Kálvin tér és a Nyugati pályaudvar között. Ezt a távot 8,5 perc alatt
tették meg a buszok, ami alig lassabb, mint a metró volt (6 perc) – ez tehát remek
teljesítmény. Másodszor, 11-én, szerdán fél 5 előtt a Nagyvárad tér és a Deák Ferenc
tér között utaztam, itt már nem volt annyira sima a menet: a járműveket több lámpa
is megfogta; a távot a busz 15 perc alatt tette meg, pedig a metrónak ehhez csupán 7
perc kellett.
A metrópótló buszon mindkétszer, amikor utaztam, nagyjából az összes ülőhely
foglalt volt, és 15-25 ember állhatott. Jöttek szembe tömött buszok is, de olyanok is,
amelyeken még szabad ülőhelyek is voltak. Nem láttam járványügyi szempontból
veszélyes állapotokat, bár a másfél méteres távolság a tömegközlekedési eszközökön
nyilván nem tartható.

Metrópótlás + ingyenes parkolás = káosz
A közutak újrafelosztásában mindenhol a buszoknak kedveztek, ami miatt az autósoknak jó sok türelemre lesz szükségük. A legvészesebbnek a Kiskörút és a Bajcsy-Zsilinszky út ígérkezik. Kevéssé érthető, de a Bajcsy-Zsilinszky úton a Deák tér felé a
Nyugati téri felüljáró végétől egészen az Andrássy út csomópontjáig csak egyetlen
sávot hagytak a közúti forgalomnak; itt végig állt is a dugó kedd és szerda délután is.
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A kormány által november 4-én bevezetett ingyenes parkolás, a nagykörúti
bringasáv megtartása, illetve a sávelvételek a metrópótló buszok javára megtették a maguk hatását; a láthatóan megnövekedett autóforgalomnak kisebb közúti
kapacitás maradt a belvárosban, s ahogy
az borítékolható volt, a Google Maps
komoly torlódásokat jelzett a nap nagy
részében a metrópótlás által érintett belvárosi útvonalon. A BKK az autóval közlekedők számára a belváros elkerülését,
elsősorban a Hungária körgyűrű, illetve
az alsó rakpartok használatát javasolja.
Az Andrássy úton az Oktogontól a
Deák tér felé egy sáv a buszoké lett, és
a tértől is csak egy sávban lehet a Kiskörúton az Astoria felé autózni. Az Üllői
úton a Kálvin tér és a Corvin-negyed
között, illetve a Váci úton a Lehel tér és
a Nyugati között a parkolósávot szüntették meg. Ezeken a szakaszokon nem
volt komoly torlódás, sőt, az Üllői úton
kifejezetten jól lehetett autózni szerda
este.

Új villamosvonal
A BKV a Soroksári út és a Haller utca
kereszteződésében új vágánykapcsolat
tal kötötte össze a 2-es és a 24-es villamos
vonalát. 2M néven új járatot indítottak,
amely a Keleti pályaudvartól indulva a
24-es vonalán éri el a Nagyvárad teret,
majd a Haller utcáról a Soroksári útra
fordulva a 2-es villamos útvonalán

A-BÓL B-BE

Pesterzsébet felől a Boráros térig
ezentúl is jár a 223M jelzésű közvetlen
gyorsjárat, továbbá a 23E is gyakrabban
és csúcsidőszakon kívül is közlekedik.
Továbbra is jár a 194M a Gloriett- és a
Havanna-lakóteleptől a Határ útig.
Megmaradt a 254M gyorsjárat DélPest felől a Boráros térig, a 84M, 94M
és 294M gyorsjárat a Nagyvárad térig, a
161E az Örs vezér terére, és továbbra is
sűrűbben jár a 99-es busz.

Vegye igénybe a vasutat!
Újpestről vagy Kispestről még egy módja
van a pótlóbuszok elkerülésének: a vonat. A Dél-Pestről érkező utasok, akiknek
van Budapest-bérletük, továbbra is pótjegy megfizetése nélkül vehetik igénybe
az InterCity és gyorsvonatokat Ferihegy
és a Nyugati pályaudvar között. ÉszakPest és a belváros között szintén ajánlatos
a vonatot használni például Újpest vagy
Rákospalota-Újpest állomás és a Nyugati
között.
a pesti rakparton keresztül a Jászai Mari térig jár. Az utasok így a Nagyvárad téren
végállomására érkező metróról a pótlóbuszok helyett átszállhatnak az új villamosra
is, amely a belváros számos csomópontjához visz el.

Használják az alternatív járatokat!
A metrópótlás kellemetlenségeit enyhítendő a BKK számos további mentesítőjárattal készült: a 72-es troli 72M néven, meghosszabbított útvonalon, Zugló vasútállomástól a Deák téren és a Kálvin téren át az Orczy térig jár. Visszatér a korábbi 1A villamos is, a Bécsi út–Vörösvári út találkozásától a Népligetig közlekedik, 1M jelzéssel.
A 14-es villamossal a Lehel térre érkezőket segíti hétköznap a reggeli és a délutáni
csúcsidőben az M14-es pótlóbusz, amely a Lehel tér és a Nyugati tér között jár.
A 73-as trolibusz továbbra is a Deák Ferenc térig közlekedik. A 79-es trolibusz
útvonalát is meghosszabbította a BKK, 79M néven a Keleti pályaudvartól az angyalföldi Vizafogón át a Dagály utcáig.
A metrópótlás miatt korábban már megszokott járatok is megmaradtak. Újpest
felől a Keleti pályaudvar felé érdemes igénybe venni a megszokottnál gyakrabban
induló 20E gyorsjáratot, Angyalföld felől a csúcsidőben sűrűbben induló 105-ös
buszt.

FÉLÉVES CSÚSZÁS IS LEHET
A metrófelújítás középső szakaszát, ahogy a korábbiakat is, két külön tenderre bontották: az állomások felújításán ütemterv szerint folyik a munka, az alagút felújítása
azonban még nem kezdődött meg – tudtuk meg Bíró Endrétől, a Metróért Egyesület
elnökétől, aki a BKV igazgatóságának is tagja.
Nyáron röppent fel először a hír, miszerint az alagút kivitelezésére szerződött
Swietelsky Vasúttechnika Kft. csak jelentősen megnövekedett áron, plusz 18 milliárd
forintért vállalja el az amúgy is 47 milliárd forintos munkát.
A BKV nem ismerte el az árnövekedés jogosságát, tárgyalásba kezdett a Swietelskyvel. A megállapodás határideje november 9-e lett volna, de a két cég között nem
született egyezség – ezt a BKV is elismerte az RTL Híradónak november 10-én.
Bíró Endre szerint a szerződést felfüggeszthetik, és új közbeszerzés kiírása következhet, ami a munkák befejezését másfélről akár két évre is kitolhatja.

Biciklivel is nehezebb lett
A rossz idő ellenére a metrópótlók és a
torlódások elkerülésére a legjobb megoldás sokaknak a bringázás lehetne, ám
a metrópótlás által érintett útvonalakon
a kerékpározás feltételei is romlottak.
A Kiskörúton nem tiltották ugyan meg
a biciklizést, mégsem ajánlatos, mert a
bringasáv mindhárom csomópontban
(Deák tér, Astoria, Kálvin tér) megszűnik.
A bicikliseket, akik eddig a Kiskörútról a Kossuth Lajos utcába kanyarodó
sávból haladhattak tovább egyenesen a
Kálvin tér felé, az Astoriánál most egy
betontömb várja a lámpa után a buszmegálló előtt. Így az autó- és buszforgalommal közös sávban tudnak csak
egyenesen haladni, ami egyáltalán nem
hangzik vonzónak.
A Bajcsy-Zsilinszky úton és az Üllői
úton sem lehet már biciklizni a buszsávban. A BKK a nagykörúti bringasáv használatát ajánlja.
Külön szerencsétlen időzítés, hogy
a BKK felújítás miatt fél évre üzemen
kívül helyezte a MOL Bubit, így aki
akár csak néhány megállós távolságra
a közbringát választotta volna a metrópótlók vagy a torlódások elkerülésére,
tavaszig biztosan nem fogja tudni ezt
megtenni.
Zelki Benjámin
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MORAJLIK A VÁROS

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT: ÉLHETŐ GALVANI KÖRUTAT SZERETNÉNK

LEVEZETÉS

„A végleges álláspontunkat akkor alakítjuk ki, amikor már tisztán látunk mind a szakmai, mind a társadalmi egyeztetésben. A főváros kiindulópontja egyértelmű: egy élhető Galvani körútra mondtunk igent a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának februári
ülésén. Olyan hidat és úthálózatot szeretnénk, amely egyszerre biztosítja a belváros és
a külváros forgalomcsillapítását” – jelentette ki a 9 magazinnak Balogh Samu. Jelenleg
is folyik a lehetséges nyomvonalak vizsgálata azzal kapcsolatosan, hogy a Soroksári út
és az Üllői út között milyen úthálózat vezessen, ezeket a főváros cégei (BKK, Budapest
Főváros Városépítési Tervező Kft.) is tanulmányozzák – tette hozzá.
A kabinetfőnök kérdésünkre kifejtette, az egyértelmű szakmai álláspont szerint az
albertfalvai Duna-híd megépítése lett volna a fontosabb. A kormánynak azonban más
szempontjai vannak, mégpedig az Újbudán zajló ingatlanfejlesztési beruházások
közlekedési megtámogatása.
Mint ismert, a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) hatástanulmánya a Galvani híd
levezető útjairól hat verziót vizsgált meg, ebből négy vinne a Határ út mentén (ezek
között van felszínen vezetett és kéregalagútban futó út, és kettő a ferencvárosi rendező pályaudvar területén (az egyik a sínek feletti hídon, a másik alagútban). A változatokban közös, hogy valamennyi 2×2 sávos utat (valamint villamospályát) jelentene
a Soroksári út és az Üllői út között. A kabinetfőnök hozzátette, az érintett kerületek

polgármestereivel, valamint a civil szervezetekkel olyan megoldást szeretnének
kidolgozni, amely az élhető Galvani körút koncepcióját teljesíti be.
Az ügyben továbbra is aktívak a civilek. A ferencvárosi Pro Urbe-díjjal kitüntetett Kiserdővédők annak érdekében
gyűjtenek aláírásokat, hogy – megfelelő
forgalomcsillapítási megoldások alkalmazása mellett – ne épüljön levezető út a
hídról. A vizsgálatok erre a lehetőségre is
kitérnek, valamint a Wekerlei Társaskör
Egyesület szeptemberi javaslatára is –
amely a Kiserdőn keresztül, de alagútban
vezetné az utat –, amelynek támogatására szintén aláírásgyűjtés indult.
A döntést a Fővárosi Közfejlesztések
Tanácsa (a Fővárosi Önkormányzat és a
kormány közötti egyeztető, döntés-előkészítő és koordinációs fórum) hozza
meg december végéig.
Csepregi Botond

ÖTEMELETES ÉPÜLETTEL BŐVÜL
FERENCVÁROS SZAKRENDELŐJE
Fontos szakaszához ért az önkormányzat és a kormány között az atlétikai sta
dionról kötött megállapodás: október
végén hivatalosan is elindult a Mester utcai FESZ-rendelő (Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.) új épületének tervezése.
A Mester u. 45. alatti szakrendelő
egy ötemeletes, 2700 négyzetméteres
épülettel bővül, közvetlenül a szomszédos telken lévő földszintes ház helyén.
A meglévő, 1800 négyzetméteres rendelőt pedig felújítják. A FESZ 2023-ra tervezett
bővítésével a kerület sok, földrajzilag eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatása egy
helyen lesz elérhető.
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A szakorvosi rendelő szolgáltatási
köre helyben kibővül majd az alapellátási feladatokkal: kilenc háziorvos költözik át az új épületbe – ezek a praxisok
látták el eddig is a kerület lakosságának
egyharmadát.
Korszerű egynapos sebészeti ellátás
is lesz az új rendelőben, több műtővel,
és sok vadonatúj, modern orvosi műszer
mellett CT-berendezést is kap a meg
újult FESZ.
A meglévő és az új épületrészt a B3
Építész Stúdió Kft. tervezi.
– Ferencvárosi Önkormányzat –

Fotó: Talabér Géza

Nehéz elképzelni, hogy a városon áthúzódó 2x2 sávos,
az M1/M7-es autópályát a repülőtéri úttal összekötő
városi autópálya az élhetőség és a forgalomcsillapítás
irányába hatna – nyilatkozta a 9 magazinnak a
főpolgármester kabinetfőnöke a Galvani hídhoz
kapcsolódó, tervezett úthálózatról. Balogh Samu
szerint az a cél, hogy a belváros forgalomcsökkentése
ne a külső kerületek rovására történjen meg.

Forrás: FKT
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FÁK SZÁZAIT, BOKROK EZREIT ÜLTETIK A FERENCVÁROSBAN KOVÁCS ANNÁÉK

KÖRNYEZETVÉDŐ TÁBORNOK
ASSZONY

Fotó: Talabér Géza

A 10 millió Fa országos közössége önmagában is ritka képződmény egy széthúzásra
szakosodott hazában. Amit pedig Ferencvárosban a szervezet helyi képviselője, Kovács
Anna irányítása alatt a közösség összefogásban, hatékony klímavédelemben végez, egészen
páratlan. A csoport vezetőjével a szervezet alapítója, lapunk rendszeres szerzője beszélgetett.

Emlékezzünk csak: a régi főpolgármester, Tarlós István tízéves pályafutásának egyik
számottevő eredményeként tízezer elültetett fát tudott felmutatni, valamint azt a
kijelentést, hogy Budapest betelt, egyetlen fának nincs hely immár. Ő egy éve elköszönt, és azóta csak itt, Ferencvárosban több mint 500 fa és 2400 cserje került a
földbe Kovács Anna irányítása alatt. Mégpedig olyan személyi biztosítékokkal, hogy
a most elültetett növények ne száradhassanak ki, mint sajnálatosan a Tarlós István
kampányhajrájában városszerte elszórt fák jelentős hányada.
Annával heti szintű munkakapcsolatban vagyok, különösen a tavaszi vagy őszi
ültetések idején. Beszélgetésünk ezért nem klasszikus interjúhelyszínen, mondjuk,
egy kávéház teraszán zajlott, hanem a szokott módon, telefonon. Szobám csöndjét a telefonból kiáradó gyerekzsivaj, tányércsörömpölés szivárványos szilánkjai
szórták tele. Anna ugyanis egy hatalmas ültetés másnapján, mosogatás és vacsorakészítés közben tudott kevéske időt szakítani rám egy vasárnap estén. Hogy aztán
másnap reggel rohanhasson a gyerekekkel suliba, óvodába, majd a munkahelyére.
Esküszöm, nem tudom, honnan lehet ennyi energiája valakinek, hogy képes ennyi
mindenre párhuzamosan figyelemmel lenni.
Valamikor a kilencvenes évek elején a délszláv háború szomorú fejezete volt a
magyarlakta horvátországi települések közt Szentlászló falu feldúlása. A békésen
szundikáló kisközség egy szép napon frontzóna és a szerb irreguláris osztag, Arkan
tigriseinek céltáblája lett. A harcokban rejtett képességek mutatták meg magukat a magyarok között, s a falu katonai parancsnoka nem az addigi polgármester
vagy a régi párttitkár, netán a pap vagy a tűzoltóparancsnok lett, hanem egy régi
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szerelő szaki, Pista a traktorállomásról.
Ő jut eszembe, valahányszor a 10 millió
Fa szervezési munkáiban topmenedzseri képességeit csillogtató Kovács Annára
gondolok. Polgári életében alkalmazott egy multinál, családanya, feleség,
ellenben a környezetvédelem és az ültetések megszervezése terén valóságos tábornok.
9: Fáradt a hangod, Anna.
KA: Igen, azt hiszem, kimondhatom:
nagyon elfáradtam. De mindenki, aki
az idei Élet Napja-ültetéseken jelen volt.
Küzdelmes volt, 46 fát ültettünk. Oszlopos juhart, madárberkenyét, hársat, páfrányfenyőt. Szerteszét a kerületben 28 helyszínen a Kálvin tértől az Aszódi lakótelepen át
a Kiserdőig, de mindig csak ott, ahol előzetesen találtunk örökbefogadót. És további
25 helyszínen cserjéket. Összesen 2200 bokrot ültettünk egyetlen nap alatt. Ez hatalmas szám. Mindenki ki van készülve, most extrán elfáradtunk. Azt sem tudom pontosan, hány kerületit tudtam megmozgatni. A felhívásunkra eredetileg ötvenhárom
ember jelentkezett. Megkértük őket, hozzanak magukkal néhány rokont, olyanokat,
akikkel vírusközösségben élnek, és azokkal ültessenek. Így végül közel százötvenen
vettek részt a hatalmas összefogásban. A módszer nemcsak vírusvédelmi szempontból vált be, de ezzel a meghívással a reméltnél sokkal többen csatlakoztak a
munkába.
9: Miért csinálod mindezt?
KA: Klímaszorongásból. Ez nem hangzik túl pozitívnak. Gyerekeim vannak, és fojtogat a klíma- és ökológiai válság gondolata: mi lesz velük? Amióta ezt a szorongást
tettekre váltottam, már nem szorongat annyira. Sőt, van, hogy teljesen eltűnik. Jó kis
terápiás dolog cselekedni a passzivitás helyett. Ez az én indokom. De van, aki má-

Fotó: Stépán Virág
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sért ültet: a meleg miatt, mert szeretne
árnyékot. Van, aki a környéket szeretné
szebbé tenni. És van, aki imádja a növényeket. Ma már az is hozzátartozik,
hogy az ültetés nagyszerű esemény, ös�szeköti az embereket. Pozitív tartalmak,
érzelmek vannak benne.
9: Ökológus vagy? Hogy kerültél erre a
területre? Miért éppen faültetés?
KA: Közgazdász vagyok, sem az ökológiához, sem a botanikához vagy a kertészethez nem volt semmi közöm. Amikor
tavaly nyáron megjelent a tízmillió fára
vonatkozó felhívásod a Facebookon,
két napon belül két értelmes ismerősöm is azzal továbbította, hogy „Anna,

KLÍMATUDATOSSÁGI ISKOLAI PROGRAMOK A KERÜLETBEN
Ferencváros Önkormányzata a Magyar Környezeti Nevelési

A részt vevő iskolák 2020. november 26-án, 16–18 óra

Egyesülettel konzorciumban készíti helyi klímastratégiáját,

között mutatják be a megvalósított programokat.

és ehhez kapcsolódóan szemléletformáló programsorozatot indított a kerületben. Ennek egyik első lépéseként
az előző tanévben Klímatudatos iskolai projektek cím-

Az online rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
Jelentkezni a klimatudatos@gmail.com címen lehet.

mel tantárgyközi tanulást, cselekvő környezeti nevelést

A záró rendezvény összehívására az Otthon, város, Fe-

segítő programot hirdetett a kerületi iskoláknak.

rencváros – közös klímastratégia-tervezés című, KE-

A részt vevők saját maguk által tervezett klímatudatossági
projekteket valósítottak meg iskolájukban a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szakembereinek segítségével.
A program célja, hogy a részt vevő tanárok és diákok az
aktív, tapasztalati tanulás során ismerkedjenek meg a klímaváltozás őket érintő hatásaival és a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás lehetőségeivel. A programba öt intézmény
kapcsolódott be, amelyek a tavaszi és az őszi félévben
sok-sok színes programmal növelték klímatudatosságukat.

Bővebb információ: www.zoldferencvaros.hu
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HOP-1.2.1-18-2018-00006 számú projekt keretében kerül
sor. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg.

ez neked szól!”. Én meg mosolyogtam,
nem voltam meglepve. Tudtam, hogy
valaki ki fogja posztolni. Természetes
volt. Előbb vártam, hogy valaki indítsa
el a kerületi közösséget, de ez nem akart
megtörténni. Aztán augusztusban írtam
a 10 millió Fának. Amikor megkaptam
a szerződést, pár napot gondolkoznom
kellett. A feladat komplexebbnek tűnt
elsőre, mint gondoltam. Voltak benne médiaszereplésre vonatkozó részek.
Azóta megszoktam, hogy a semmiből
hirtelen bekerülök a tévébe, a helyi rádióba. De elsőre nagyon furcsa volt nyilatkoznom.
9: Honnan vannak menedzseri meg
logisztikai képességeid? Egy ilyen eseményt összerakni pokoli munka.
KA: Talán ilyen a habitusom: szeretem
mindig mindenkinek megmondani, hogy
mit kell csinálnia. (Nevet.) Mielőtt közgazdász lettem, projektmenedzsmenttel
foglalkoztam, ezt tanultam. Tudom, hogyan kellene ennek a gyakorlatban történnie, de nem úgy csinálom. (Nevet.)

Fotó: Stépán Virág

9: Nyilván nem egyedül csinálsz mindent. Hány munkatársad van?
KA: Tizenhat, de a civilségből adódóan nem állandó jelleggel. Mondhatom,
hirtelen felindulásból álltak mellém, és

elég jól megismertem őket ahhoz, hogy
tudjam, kit mivel kell megközelíteni,
motiválni. Ki az, akit az utolsó pillanatban is riaszthatok, vagy szombat hajnalban az ágyából tudok kirimánkodni
egy váratlan elintézendő miatt. Egy évvel ezelőtt, szintén az Élet Napján 451 fát
ültetett a helyi közösségünk, de akkor
még nem itt a kerületben, hanem Dunavarsányban, egy horgásztó mellé. Ebből
75 nagyméretű fa volt, a többi csemete.
A levegőben lévő szén-dioxid megkötésének kérdése globális kérdés, nem
áll meg a kerület határainál. Mivel a 10
millió Fa elsősorban a nagy környezeti

Fotó: Talabér Géza
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fenyegetés elhárítása érdekében szervez ültetéseket, vannak távolabbi ültetéseink is.
Ilyenkor a ferencvárosiak kapják magukat, és mennek. November 28-án például
Perbálra megyünk, ahol a Capitol lovardával együtt 1200 csemetét fogunk letenni. Rengeteg hely van, meg tudjuk oldani, hogy az egyes munkacsoportok, családi
közösségek ne érintkezzenek, mégis haladjunk, a gyerekeknek pedig jó lesz kint a
szabadban, amíg a szülők ültetnek.
9: A tavaszi járványhullám idején is ilyen felkészültek voltatok?
KA: Először megijedtünk a vírustól, és lemondtuk az ültetést. Aztán rájöttünk, hogy
valamit még így is lehetne tenni a környezetért: ha nem is fákat, de vadvirágos rétet
hoztunk létre három helyszínen, például a Haller utca 23–25. előtti zöld sávban.
Ez is hatalmas odaadást kívánt. Három héten át minden reggel és este locsoltuk,
de augusztusra csodálatosan kivirágoztak a
vadvirágaink. Megjelentek a pillangók, a méhecskék. Öröm volt nézni. Azóta pedig hajléktalanszállón és valamennyi kerületi óvodában is ültettünk fákat, telepítettünk ehető
dolgokat termő kertet.
9: Ütemezett terv szerint haladtok az ültetéssel?
KA: Fákat osztunk, de csak ott ültetünk, ahol
van, aki elvállalja az öntözést. Fát ültetni
könnyű, fákat életben tartani nagy munka.
Hosszú ideig kell csinálni. Tavaly mi, civilek
adtuk össze a pénzt a fákra: 540 ezer forintot.
És megszerveztük a fák gondozói rendszerét.
Mondhatnánk, hogy az önkormányzatnak kéne ültetnie, vagy az államnak, vagy a
fővárosnak lenne a dolga, de szerintem egyszerűbb, ha nem egymásra mutogatunk:
legjobb, ha mi, a lakók locsolunk. Ezt valahogy elfogadták a ferencvárosiak. Idén,
miután meghirdettük a faosztást, úgy jelentkeztek az emberek, hogy szinte bizonygatták: van slagjuk meg vizük, és meg tudják oldani. Most már a közben elkészített
saját térképeinkkel jobban előkészítve ültetünk. Utcáról utcára, négyzetméterről
négyzetméterre haladva feltérképeztük a kerületet, lehetséges fahelyeket keresve. Miután a városüzemeltetéssel a tulajdoni viszonyokat meg a közműveket egyeztettük, és kijelöltük a következő ültetés helyét, megszervezzük a környéken lakókkal a locsolást. A jelentkezőknek ki kell tölteniük egy szándéknyilatkozatot. Ezután
nekik kell elültetniük és öntözniük is a növényt: így épül ki a felelősségérzet és a
gondoskodás az emberekben. Így lehet szépen nevelni. A mi közösségünkben nincs
rengeteg ember, de akik vannak, azok valóban részt is vesznek a munkában. Idén az
önkormányzattól kaptunk 3 millió forintot, ezért senkinek nem kellett a saját pénzét
közterületi faültetésre költenie. Csak végeznünk kell a dolgunkat.
Bojár Iván András
2020. NOVEMBER
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AZ APOKALIPSZIS MÁSNAPJA
Úgy tudni, minden hónapnak megvan a maga bája:
az április szeszélyes, a június csupa ígéret, a február
meg legalább rövid – de ha egyszer hónaprandasági vetélkedőt rendeznek, hétszentség, hogy a bálkirálynő a november lesz. Tél még nincs, hivatalosan legalábbis nincs még, de azért már van, csak,
mert még nincs, a centit se kell vagdosni, illetve a
rovátkákat sem kell huzigálni, ki milyen időmérésre szocializálódott.
Ráadásul ünnep is csak egy van novemberben,
kivált, mióta Novhét találkozott a Rendszerváltással
a boncasztalon: a halottak napja, amikor villamosra szállunk a Népszínház–Blaha sarkon (színház az
egész másvilág) a Kozma utca felé, és menet közben lapos oldalpillantásokkal méregetjük utastársainkat, hogy melyikünknek volt annyi esze, vagy
melyikünk volt annyira hurráoptimista, hogy a
visszaútra is vett jegyet.
Ezt csak régi és felületesen megemésztett tapasztalatból tudom, ritkán, egyelőre legalábbis ritkán járok a Kozma utcába, a mi családunkban a hamvak
szétszóratása a szokás, hol az örökkévalóság elleni hetyke dacból, hol az adott történelmi helyzet
hatóságainak ösztönzésére, ám mindkét esetben
abban a hitben, hogy így legalább mindenütt ott
leszünk, amikor már nem vagyunk sehol – holott
egy nyavalyát, ha nem vagyunk sehol, az azt jelenti,
hogy nem vagyunk sehol.
Honnan is meríthetnénk vigaszt november
(fázás, poszthalottaknapi másnapos ébredés arra,
hogy már megint ideát felejtettük magunkat, és
társai) esetén, mint a világeseményekből, a móka

Fotó: Déri Miklós
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és kacagás amúgy is kiapaszthatatlanul buzgó forrásából? Itt van például az amerikai elnökválasztás,
amihez, elvben legalábbis, semmi közünk, és mégis, majd mindenki érintettnek érzi magát széles e
hazában – és okkal.
Nem pusztán azért okkal, mert az elnökválasztás gyakorlatilag halloween másnapján történt, és Trump, ezt talán legmegveszekedettebb
hívei is elismerik, a megszólalásig hasonlít a
halloween-tökre (és még megszólalása után is), a
leváltása tehát a hátborzongató ünnep feletti össznépi diadal jelképe is lehetne. Okkal azért is, mert
a leváltásával mintha felcsillant volna egy csipetnyi
remény, hogy a világ meggondolta magát, és mégse
kér a teljes eldisneylandesedésből.
Svédországban, ahol akkoriban jelen sorsok
szerzője tengette napjait, az 1982-es választáson indult egy párt, amelynek programja abból állt, hogy
Donald kacsát jelölte miniszterelnöknek. A párt 8
szavazatot kapott, Donald kacsáé nem volt köztük.
A svéd sajtó akkoriban mint cuki anekdotát tárgyalta a jelenséget, Donald Trump – a névrokonság
véletlen és távoli – mandátuma azonban dögletes
valósággá tette. Az elmúlt négy évben sem hívei,
sem ellenfelei nem tudtak, nem is akartak felhozni egyetlen tényleges politikai erényt mellette vagy
bűnt ellene: dicsérték, mert vagányul twitterezik, és
ostorozták, mert kicsi a keze. Arról, hogy a tényleges politikában mit tett, vagyis miféle elvi alapon,
hogyan osztotta el a rábízott temérdek közpénzt,
egy szó nem sok, annyi sem esett. Csak feltételezni
lehet, hogy semmit. Pusztán annyit, hogy emberközelbe helyezte a nagypolitikát, azt állítva róla,
hogy nem komoly dolgokkal foglalkozik, hanem
lépcsőházi acsarkodásokat és kocsma mögötti udvarlásokat emel nemzetközi tényezővé. Ami szórakoztató, de nem vezet sehová. Egyedül oda, hogy
minél inkább elhisszük, amit Trump állít – illetve
mostantól hál’ istennek: csak állított –, hogy a világ
ügyeinek intézése nem racionális döntések sorozata, hanem pillanatnyi hangulatok lereagálása
a Vezér részéről; nos, annál flottabbul ássuk a saját
sírunkat, amibe a vezérkultusz hívei és ellenfelei
egyaránt hamarább kerülnek, mint szeretnék.
Aztán zötykölődhetünk önmagunkhoz a villamoson halottak napján. Ha ülőhelyhez jutunk, akár
az újságban is elmélyedhetünk, benne a hírrel a
választásokról és interjúval a nyertessel. Háp, háp,
olvashatnánk, ki elégedetten, ki bosszankodva, de
mindnyájan tudva, hogy ezentúl ez van, ezt kell elfogadni.
De hát mégsem így alakult, Trumpot leváltották, okunk van az optimizmusra, az apokalipszis,
mint annyi minden más ezekben a koronavírusos
időkben, ha el nem maradt is, legalább halasztást
szenvedett.
Kovács Kristóf

TÁRCA

MESTER UTCAI RÁCSAINK
A platánok azon a szakaszon olyan alacsony, alig
térdmagasságú kicsiny kerítésekkel vannak körbeszegve, hogy látványuk első látásra kissé zavarba
ejtő, tavaly ősszel hazafelé menet meg is kérdezte
a kicsi lánykám, hogy azért vannak-e ott azok a
furcsa rácsok, hogy a Mester utcai platánok el ne
szökjenek – mire bólogattam. Hát persze, édesem,
különben mennének bandázni a szigetre, úgy kellene összefogdosni őket a nagykörúton.
Most azonban, mikor e jelzésértékű rácsokat az
egyik jól megtermett fa alatt legutóbb nézegettem,
kicsi lánykám már nem volt velem. Messze volt,
több mint kétszáz kilométerre tőlem, hát összevegyült a novemberi est hidegével bennem a lassúdan
s alig oldódó szomorúság – hogy egy helyi illetőségű urat idézzek 1937-ből.

Amúgy szeretem ezeket a haszontalannak tűnő
rácsokat, mert általában véve roppant hasznosnak
tartom, ha felesleges dolgainknak a mindenségben
ki van jelölve a helyük – nem árt olykor precíz felkiáltójelet tenni oda is, ahol nincsen se szó, se mondat, csak állati létezés és nekifeszült indulat...
A mondott rács előtt egyébként azért álltam
meg nézelődni, mert éppen keresztbe feküdt rajta
egy emberi test. Méghozzá hassal. Furának tűnt, s
legkevésbé sem látszott az elfoglalt pozíció kényelmesnek. Miért fekszik rá egy ember egy alig térdmagasságú rácsra? Ráadásul hassal? Este volt, korán
sötétedő, hűvös és sértődékeny este, és még az eső
is olyan lassan szitált, mintha nem lett volna magában száz százalékig biztos: mintha félt volna a tiszta egekből a mocskos utcára leesni; ezt, mondjuk,
meg tudtam részéről érteni. E bűzös emberek közé,
ide, a piszokba, a bűnbe, lentre? És eleve fentről?
Ugyan.
Ebben a ködösen félénk esőben ázott az az ember ott, a kerítésen fekve, hassal. A Ferenc körút felől közelítettem rá a szubjektumra, s megéreztem
ösztönösen, hogy nagy baj nem lehet, mert a körútnak fejjel feküdt, és a haja nem ősz volt, hanem fekete. Aha, gondolta bennem a megúszásra játszó járókelő, akkor ez a test nem egy öregemberé, aki tán
magatehetetlenül és betegen elfeküdt, hanem ez itt
egy fiatalember lehet. De mondom, hazudnék, ha
azt állítanám, hogy mindezt tudatosan gondoltam
végig – hiszen gondolatban már a megúszás felé
kerültem. Nocsak, döbbentem rá hirtelen, olyan az
ember, amikor felelőtlen, mint a vér: a legkisebb ellenállás felé halad.
Közelebb érve már nemcsak láttam, de hallottam is a vízszintes szenvedőt: hangosan nyögött.

Fotó: Déri Miklós

a ködösen félénk esőben
ázott az az ember ott, a
kerítésen fekve, hassal

Aha, fáj ennek az embernek is az élet, ez futott át
rajtam, megértem őt, gondoltam, hisz november
van, és a mindenség súlya alatt nyög az ember,
mert nyögnie kell, más választása nincsen. Ám ezen
a ponton, bármennyire csábít is minket a líra, legyünk pontosak: emberünk nem artikuláltan jajongott, nem segítségkérőn szólt az ismeretlen mindenség kiismerhetetlen urához, és nem is fohászt
formáltak az ő ajkai. Ehelyett inkább sóhajtozva
nyöszörgött, mint akinek kínja van, és kínját feltétlenül ki akarja fejezni. Már csak három-négy lépés
választott el tőle, amikor megláttam, hogy mit csinált a nemes platán tövében: fektében beszart.
Ezt onnét tudom ily konkrétan, mert a nadrágja
térdig le volt tolva, és – hogy irodalmian fejezzem
ki magamat – alfeléből a központozás titokzatos
szabályai szerint sorjáztak testének felkiáltójelei,
egy-egy pontosvessző, majd kisebb szünetekkel
azok a bizonyos három pontok. Megörültem neki,
hogy kislányom ezt most nem látja, aztán a sötét
eget figyeltem, s mentemben még odaszóltam a
némán várakozó platánnak: te is indulhatsz, barátom, itt az idő, szökhetsz.
Kácsor Zsolt
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KÖLTŐNK ÉS KORA

KÖLTŐ, PERFORMER, SZÍNÉSZ, AVANTGÁRD MŰVÉSZ

„ITT, BUDAPESTEN IS A TENGER
FENEKÉN ÉLÜNK”
„… legyek magam magamtól borzongás,
ne lavórban ülő szárnyas asszony
ne emléktelen örökkévalóság.”
(Ladik Katalin: Szitakötő)

Ladik Katalin, a modern kori művészettörténet egyik legkülönösebb
és az utóbbi évtizedekben nemzetközileg is elismert figurája, a Soroksári út
egyik régi, kopott bérházában lakik húsz éve. Ott látogattuk meg.
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Fotó: Huszti István

Már a kapualjban az álló idő fogad, fájós repedések a falakon, füstölgő kapucnis
utcagyerekek illedelmes köszönése, az
ablakok mögött a kíváncsi őslakók. Az
udvarra nyíló lakás ajtajában pedig egy
parázsló tekintetű művész, túl a hetvenen. Ő az, aki a hetvenes évek vajdasági avantgárdjának képviselőjeként,
hangkölteményeit zengve, tökéletes
nőiségében maga volt az erotiko-színpadi provokáció a szövegeiket maguk
elé motyogó, szakállas, cigarettázó Új
Symposion-os férfiak között.
Ladik Katalin zárkózott ember, szerényen él, a színpad az ő igazi terepe.
A konyhán keresztül jutunk el a
művész kissé zsúfolt lakó- és dolgozószobájába. Installáció a magasított ágy,
íróasztal, paraván, kiszolgált bőrfotel,
egy tartalmas élet itt ragadt kellékei.
Az íróasztal fölötti polcról a nagyvilág
tekint le ránk a Lennon Ono Békedíj áttetsző üvegén keresztül, vagy a vaskos,
német és angol nyelvű kiállítási katalógus révén, amely vasfüggöny mögötti
radikális nőművészek alkotásait mutatja be, benne a performanszairól készült
képek.
Verseskötetei is vannak itt, és az Élhetek az arcodon? című, 2007-ben megjelent, önreflexív, időnként prózaversbe
átcsapó regénye, amelynek most készül
a folytatása.
A függönyön át a mellékutcára látni,
szemben egy régi üzem, mintha visszarepültünk volna a Monarchia alatt kiépült nagyvárosi létbe, ahova a művész
1942-ben született. Újvidéken látta meg
a napvilágot, napszámos szülők gyermekeként; a nagyobb család egy romos, félig lebombázott bérházban élt a szerbek
lakta részen. Az utcán, a többi gyerektől
tanult meg szerbül; úgy emlékszik, a
nagy szegénység ellenére inspirálóan
hatott rá Novi Sad multikulturális közege. Ötven év telt el ott az életéből
úgy, hogy felépítette a művészetét, miközben önfenntartónak kellett lennie.
Ötvenévesen, a délszláv háború idején
települt át Magyarországra.
„A 60-as, 70-es évek Jugoszláviájában jó volt élni – meséli –, meghívásokra utazhattam külföldre, amit a hangköltészetnek köszönhettem. Költőként
magyarul írok, viszont lefordítottak,
így a szerbek is számontartottak, nem
panaszkodhatok, annak ellenére, hogy
kisebbségi költőként léteztem ott. A performanszaimat is elsősorban magyarul
adtam elő, de a magyar hatás nem volt
erős, mert a vasfüggöny miatt nem igazán kapcsolódhattunk az itteni kultúrá-

hoz. A nyolcvanas évek közepén kezdett
oldódni a zárlat.”
1961-től az újvidéki Közgazdasági
Főiskola hallgatója volt, miközben banktisztviselőként dolgozott, ’64-től az újvidéki Színművészeti Egyetem drámai
stúdiójában tanult, addigra már a költői
pályát is elkezdte. Tizennégy évig volt az
Újvidéki Rádió munkatársa, 1977 és ’92
között pedig az Újvidéki Színház színésze, filmszerepeket is kapott.
Különleges hangköltészete kialakításának időszakáról nagy lelkesedéssel
beszél. Olyan hangulatosan, váratlan
hangokat adva, gesztikulálva, és performanszszerűen megteremtve hozzá az
atmoszférát, hogy szinte látni őt a színpadon.
„Univerzális nyelvet alakítottam ki a
hatvanas években már az első kötetem
megírásakor, és az a kötet egy lemezt
is tartalmazott, amin a hangköltészet
kezdetleges változata szerepel, egyfajta énekbeszéd. Ott eltérek a hagyományos versmondástól, de az még nem
színtiszta hangköltészet, hiszen még
van szemantikai jelentésük a szavaknak.
1965-ben, amikor élő fellépéseim voltak
az Új Symposion-os alkotótársakkal, elkezdtem bátrabban előadni a verseimet,
éreztem a dallamukat, a ritmusukat,
elnyújtottam bizonyos hangokat, érzelmeket vittem bele.”

„a szabásmintákból,
a térképszerű,
egymásra rajzolt színes
vonalhálózatokból
képverseket csináltam”
Nem volt előképe az előadásainak,
bár elődeinek tartja a 20. század futurista, dadaista és szürrealista költőit.
Képregények ihlették, melyeknek akkor Jugoszláviában nagy kultúrájuk volt.
A rajzokhoz a buborékokba írt indulatés hangulatfestő szavak különösen hatottak rá, ahogy a templomi festmények
alakjainak feje felett látható szalagfeliratok is.
A vallás egyébként sosem állt közel
hozzá, de a szertartások, népi rituálék
fontos elemei a performanszművészetének. Ahogy a jó értelemben vett pátosz
és a rejtvényszerűség is.
A verseket, a szövegeket sokszor úgy
írta le, hogy képzőművészeti alkotás lett
belőlük, és bizonyos értelemben hangpartitúraként is szolgáltak. Ezeket „énekelte le” a falról, ami humoros hatást is

Csernik Attila – Ladik Katalin: Testköltészet, 1971
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keltett. A szobájában van néhány bekeretezett darab.
„Mint afféle háziasszony, varrtam, és
használtam a női magazinoknak a szabásminta-mellékleteit. És akkor, hogy
csak azért is női témát válasszak, vagyis
a mindennapi életemből mutassak meg
valamit, ezekből a szabásmintákból, a
térképszerű, egymásra rajzolt színes vonalhálózatokból, amiket a Burdából vagy
a Fürge ujjakból szedtem ki, képverseket
csináltam. Olyan címeket adtam nekik,
mint Hagyományos szonett vagy Magyar
népdal, és elénekeltem a kiállításokon.”
Nem volt feminista aktivista, de az
élete és az alkotói tevékenysége példa lett
a különféle nőmozgalmak számára. Az
amerikai és nyugat-európai kurátorok
és művészettörténészek egyértelműen
feminista művészként tartják számon
ma már.
„Egyedül vívtam ki magamnak valamiféle szabadságot, és ez mindennapos küzdelem volt. Elvált anya voltam,
méghozzá színésznő; ez elég megalázó
helyzet volt fiatalabb koromban, miközben meg kellett felelnem a patriarchális
rendszernek is, mert különben nem lehetett elviselni az életet. A mindennapi betevő megteremtése mellett talán
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időm öt százalékában foglalkozhattam
művészettel. Nem véletlen, hogy az Arte
Povera (szegényművészet) szellemében
születtek a performanszaim. Soha nem
álmodhattam arról, hogy műtermem legyen, ahol alkotok, vagy stúdióm, ahol
hangfelvételeket készíthetek. A díjaim
is jórészt erkölcsi díjak; az egyetlen pénzzel járó díjam anno ügyvédre kellett egy
családtag megmentésére.”
Már túl volt a negyvenen, amikor
megvalósult az álma, hogy Magyarországon is publikálhasson, pedig mindig
is magyarul írt, szándékosan nem váltott
nyelvet az érvényesülés kedvéért. Amellett, hogy meg kellett oldania az egzisztenciáját, folyamatosan alkothatott, de
a ’92-ben történt átköltözésig nem remélte, hogy a művészi pályája Magyarországon is folytatódhat. Eltűnt alóla a
szülőföldje, Jugoszlávia, Újvidéken megszűnt a rádió magyar adása, a színházból
elmentek a férfiak a háborúba, beszűkült
a tér, és a magánéletében is újra egyedül
maradt. Budapesten tanuló fiához szeretett volna közelebb lenni.
1993-tól az Élet és Irodalom, majd a
Cigányfúró versrovatának szerkesztője,
közben a HangÁr hang- és színművészeti oktatási központ tanáraként is dolgozik. Szinkronizál, játszik a budapesti
Szerb Színházban, és műalkotásokat ad
el a világ nagy gyűjteményeinek, mi
után a Nyugat felfedezi a kelet-európai
avantgarde nőművészetet, és beindulnak
ismét a külföldi szereplések is.
Az átköltözés után egy ideig akkori
férje, Keszthelyi Rezső író lakásában élt,
majd saját kis panellakását cserélte erre
a nagyobb ferencvárosi önkormányzati bérlakásra, amelyben húsz éve lakik,
immár zeneszerző és zenetanár fiával és

annak családjával, akiket támogat. Afféle
csendestársbérlet radikális eklektikával,
örök átmenetiségben.
Ladik Katalin életében és művészetében is fontos szerepet játszik a tenger,
a víz, Újvidéken és Budapesten a Duna
közelsége nyugtatja meg, de van „egy rozoga kis kőháza” Horvátországban Hvar
szigetén. „Ott mindent érzek, a szelet,
az égtájakat. Nem sok időt töltöttem ott,
mert állandó munkaviszonyban voltam,
de egy-egy hónapot nyaranta igen. Az
utóbbi években meg mentem, amikor
csak tudtam. De nekem a pannon tenger is mindig benne volt az életemben
szimbolikusan, mert mi itt, Budapesten
is a tenger fenekén élünk valójában. Egy
kiszáradt tenger fenekén.”
Nem volt bohém élete, ahogy azt
egy művészről mások elképzelik. 18 éves
kora óta dolgozik, 21 évesen ment először férjhez, 22 évesen szült. Minden
házasságában férfiként állt helyt, s neki
kellett a döntéseket hoznia. Most is, hogy
„szabad művész”, és vállalkozása van, korán kel, adminisztrál, még mindig sportos életet él. Ha hívják, dolgozik szívesen
csapatban is, de szereti a magányt; több
ember lakik benne, ahogy szerinte mindenkiben. Kialakította itt az életét, nem
szeretne visszaköltözni Újvidékre, mint
számos kollégája, bár megy meghívásra,
előadni, vagy a nővérét és az öccsét látogatni. Újvidékről inkább ír, például az új
regényét. Amikor ott élt, a város túl közel
volt ahhoz, hogy rá tudjon látni. Épp Miami Beachen volt a saját kiállítása megnyitóján, amikor tavaly megkapta a Pro
Urbe díjat a kilencedik kerületi önkormányzattól. Reméli, hogy egyszer még
saját „otthona” lesz.
Artner Sisso

DÍJAK, ELIMERÉSEK, TAGSÁGOK
Ladik Katalinnak a színházi munkái és a performanszai mellett tizenhárom verseskötete jelent meg magyarul, közülük több más nyelvekre lefordítva is.
• Kapott Kassák Lajos-díjat (1991), hollandiai Mikes Kelemen Kör-díjat (2000),
József Attila-díjat (2001), a Szerb Köztársaság Nemzeti Kulturális Díját (2009),
Babérkoszorú díjat (2012).
• Színésznőként a Vajdaságban számos egyéni díjat ítéltek neki, képzőművészként
2003-ban a Párhuzamos Kultúráért díjat, 2015-ben pedig a Fiatal Képzőművészek Stúdiója a Herczeg Klára-díj senior változatát.
• 2016-ban Yoko Ono a Lennon Ono Békedíjat adta neki olyan művészek mellett,
mint Ai Wei Wei.
• Idén Hazám-díjat kapott.
• Magyarországon tagja a Magyar Írószövetségnek, a Szépírók Társaságának, a Magyar Alkotók Országos Szövetségének, a Magyar PEN Club-nak.
• 2010-ben a Magyarországon megjelenő Ex Symposion folyóirat a teljes 72. számát
Ladik Katalinnak szentelte.
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VILÁGERŐ?!
A koreai popzene az
elmúlt két évben a nyugati
fősodorbeli tömegkultúra
megkerülhetetlen
tényezőjévé vált, s
még Ferencvárosban is
érezteti a hatását. De
miként történt ez, és
hogy jön egy koreai
fiúcsapathoz Jung és az
analitikus pszichológia?

Kerületünk Erkel utcájában sétálva lettem figyelmes egy japán képregénnyel
(manga) és animációval (anime) kapcsolatos kiegészítőket áruló boltra (SakuraZaka). Belépve meglepetten tapasztaltam, hogy Dél-Korea is képviselteti
magát az üzletben a jelenleg legnépszerűbb fiúcsapata (BTS) és lánybandája
(BLACKPINK) révén. Sorjáznak a poszterek, hátizsákok, arcmaszkok, karkötők
és kulcstartók; én közben a történelmileg terhes koreai–japán relációt futom át fejben (a Koreai-félsziget japán
gyarmati státusza 1910 és 1945 között,
elhurcolt koreai hadiprostituáltak, japán
név felvételére kötelezett helyiek), illetve elmélázom a koreai barátaink utóbbi
húsz évben tapasztalható, vétózhatatlan
kulturális (hallyu) és technológiai (Sony
vs. Samsung) hegemóniáján a kelet- és
délkelet-ázsiai térségben.

múló trend vagy
markáns brand, amely
évtizedekkel később
is velünk marad?
Ezt a folyamatot a kétezres évek
elejétől kísértem kiemelt figyelemmel
előbb ELTE-s egyetemistaként, majd
a budapesti Koreai Kulturális Központ
programfelelőseként, később pedig a
helyszínen, a Koreai Köztársaság állami
ösztöndíjasaként. 2014-ben a dél-koreai
fővárosban egy konferencián tettem fel
a sürgető kérdést az egyik kutatónak:
akkor ez a hallyu (szó szerint: koreai
hullám, ami a koreai popkultúra egészét felöleli) múló trend, vagy markáns
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brand, amely évtizedekkel később is velünk marad? „Tudja, ezt egyelőre nehéz
megmondani” – szólt a szöuli szaktudós,
2020-ban azonban már egyértelműen el lehet dönteni a kínzó dilemmát:
Bong Joon-ho Élősködőkje meghódította Cannes-t és Hollywoodot, a BLACKPINK-ről e sorok írásakor jött ki egy netflixes dokumentumfilm (BLACKPINK:
Light Up the Sky), a BTS pedig olyan világerőt képvisel, amelyről külön szólni
kell. Röviden tehát: a koreai popkultúra
már nem elszigetelt szubkulturális jelenség, hanem a mainstream része. Ez a
koreai popzenére, vagyis a k-popra kiemelten igaz.
Az 1990-es évek közepén jött létre
az a három dél-koreai zenei ügynökség
(SM, YG és JYP Entertainment), amelyet
a három nagynak szokás nevezni. Mindhárom a mai napig valódi sztárgyárként
működik, ahová tizenévesen kerülnek be
az ambiciózus koreai fiatalok, hogy több
éves, katonás tréning (ének, tánc, idegen
nyelvek) után a szerencsésebbek egy fiúvagy lánybanda tagjaként debütálhassanak. Ez az ipari modell regionális szupersztárokat eredményezett a 2000-es
évek elején (BoA, DBSK), a Wonder Girls
és a Girls’ Generation pedig már Amerikába is eljutott (a Wonder Girls Nobody
című dala a Billboard 100-as listájára is
felkerült), de ott nem arattak átütő sikert.
A BTS-nek azonban még ez is összejött,
ami más modellnek köszönhető: menedzsercégük a három nagy zeneipari szereplőtől független Big Hit Entertainment,
amelynek kezdettől az volt a célja, hogy
nagyobb teret engedjen a művészi önkifejezésnek, és – tőke hiányában, kény-

szerűségből – maximálisan kihasználja a közösségi médiában rejlő lehetőségeket. A BTS esetében a zenekar
tag jai írják a dalszövegeket, beépítik a
személyiségüket és az élettörténetüket
a zenébe, valamint rajonganak a saját
rajongóikért. Még a legnagyobb amerikai celebritásoknak sincs olyan fanatikus, szervezett és elkötelezett rajongói bázisuk, mint a BTS-nek. A Big Hit
Entertainment és a BTS marketinges
varázslata folytán ugyanis az ARMYnak nevezett rajongói hadsereg ingyenes, decentralizált reklámügynökségként működik, amely időt és pénzt nem
kímélve figyelemre méltó küldetéseket
tűz maga elé. Így dőltek meg a BTS-albumok előrendelési rekordjai (a legújabb
november 20-án érkezik), így adtak el
minden jegyet egy stadionba kevesebb
mint 20 perc alatt (2018: Citi Field stadion, New York, 40 000 férőhely), és
így vált a Dynamite (2020) című számuk
klipje a bemutatástól számított 24 órán
belül a legtöbbet megtekintett YouTubevideóvá (101 milliós nézettség). Magyar
oldalról meg lehet nézni, mi történt
Szily Lászlóval, amikor figyelmen kívül
hagyott egy világerőt, és a 444-en ekézte
a BTS-t. Egy elsietett beszólást követően
úgy megrohamozták e-mailben a BTS
magyar rajongói, hogy videóüzenetben
volt kénytelen bocsánatot kérni tőlük,
igaz, a maga szarkasztikus stílusában.
A zenéjüket persze lehet nem szeretni, de
olyan jelentős eredményeket produkáló
popkulturális jelenségről van szó, amely
mindenképp figyelmet érdemel. Ed
Sheerannek legalábbis nem volt snassz
közös számot írni velük (Make It Right),

miként Nicki Minaj is örömmel dolgozott együtt a koreai srácokkal (IDOL).
Idén fellépőként ott voltak a Grammyn
és az MTV Video Music Awardson is, a
világjárvány miatt lefújt világ körüli turnéjukat pedig októberben olyan rendhagyó, kétnapos virtuális koncerttel (Map
of the Soul ON:E) igyekeztek áthidalni,
amelyre közel egymillióan voltak kíváncsiak a világ 191 országából.
Számomra a BTS-jelenség egyik legérdekesebb vonása, hogy túl van minden
kategórián: a művész autonómiáját tisztelő ethosszal, a megszokottól eltérő témák (önkép, mentális egészség) beemelésével és az irodalmi, pszichológiai és
filozófiai művekre való hivatkozással ez
a csapat fényévekre áll a fröccsöntött,
futószalagon gyártott k-pop világától.
Az pedig már szinte szürreális, amikor a
saját honlapjukon ajánlják az egyik legismertebb élő jungiánus, Murray Stein C.
G. Jung munkásságába bevezető könyvét a Map of the Soul: Persona című albumuk kapcsán, tekintve, hogy a lemez
címéhez épp Jung egyik kulcsfogalmát,
a perszónát választották. Még a BBC
is beszámolt róla, hogy a közel 80 esztendős Stein alig tudott megbirkózni a
több száz rajongói levéllel. Mindenesetre trendérzékenységét jól mutatja, hogy
legújabb, idén megjelent kötetében már
BTS-dalszövegek alapján magyarázza el
az analitikus pszichológia alapvetéseit.
A végén még az internetes érára optimalizált, csúcsra járatott koreai popzene
lesz az, ami elhozza a nagyformátumú
svájci látnok-tudós által szorgalmazott
önismereti forradalmat.
Teszár Dávid
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Döme Zsuzsanna „Suzi” alpolgármester a megnyitás előtt álló Konnektorban

KULTHELY NYÍLIK A VÁGÓHÍD UTCÁBAN

KONNEKTOR: CSATLAKOZIK,
ÖSSZEKÖT
A zöld nagykapun ki-be járnak az autók, szinte szünet nélkül. Az egyik mellett gyorsan
bebiciklizem, és éppen csak megtartom magam a sáros murván kipörgő kerekű
járgányon. Nem hiszek a szememnek. Az udvaron 1962 van, és mintha egy utcával
odébb, a Hallerre kerültem volna. Itt nyílik meg a Konnektor közösségi ház.

Arra jártam gyerekkoromban – végig
a Nagyvárad tértől a Mihálkovics-telep
földbe süllyesztett szegényházai mellett.
Hatéves voltam, és sehogy sem tudtam
elképzelni ott az életet, pedig látható
nyomai voltak. Talicskák, ásók mellett
cigarettázó, munkaruhás férfiak üldögéltek a lépcsőn, munkaköpenyes nők
kapirgáltak valamit a házakhoz tartozó ványadt kertekben, kutyák ugattak
láncon, macskák nyújtózkodtak illő távolságra tőlük, én meg iszkoltam, hogy
rám ne ugorjon a nyomor. Ide érkeztem
most a zöld nagykapun át. Földszintes, hosszú házak, szétberhelt lomokkal rakott, sáros kiskertek közé. A telep
egyetlen innovációja: a közepére épített
focipálya. Maradhatott anyag a Grupamából, mert azt mégsem hiszem, hogy
tartottak volna ünnepélyes, büszke pol-
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gármesteri pályaavatót, szalagátvágással, gyerekkórussal.
Lesz-e vajon most, ha átadják a Konnektort? Vagy csak megkönnyebbült só
haj lesz, hogy a járvány, a karantén, az
általános elcsórósodás közepette, önkéntesek munkájából és kerületi büdzséből
mégiscsak meg tud születni egy hely a
kerületben.
Csapat, közös, civil, együtt, művészet, drámapedagógia – ezen a délutánon ezek a legtöbbet használt szavak
az újonnan festett falak között. Mező
András „Pocok” már birtokon belül, intézményi felelősként kalauzol. Pocok
művésznéven ismert a cirkuszművészek
és tűzzsonglőrök között, akik valamikor
a kétezres évek elején, tabáni szerda estéken kitalálták az altercirkuszt.
Nem rendezvényhelyszínnek épül

a Konnektor, hanem közösségi háznak.
Nem kell feltalálni a meleg vizet, mert
a sokkal nagyobb Jurányi Produkciós
Közösségi Inkubátorház a 2. kerületben jó néhány éve működik, és a struktúra átvehető. Civil szervezetek és fiatal
művészek pályáznak, a kerület segít nekik kedvezményesen bérelhető és használható helyiséggel, infrastruktúrával,
cserében ők a kerületben élőknek szolgáltatnak: kultúrát, oktatást, segítséget,
mikor mit. A ház falai nem nyújthatók,
így aztán az is szempont, hogy minél
többen tudjanak egy térben, közösen
dolgozni, alkotni. Pocok szerint az emeleti műtermekben keramikus, grafikus,
festő, nyomdász, bárki elférhet.
„Tapasztalatból tudom: sokszor csak
színpadot kell adni valaki alá ahhoz,
hogy elinduljon a karrierje” – magya-

Fotók: Urbán Ádám
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rázza, és már én is tudom, hogy a nagyterem remek helyszíne lesz a jógaalapú,
goás tűzvarázsoknak, és persze bármi
másnak: mozgásóráknak, drámapedes
foglalkozásoknak, diákszínjátszóknak.
Ha Döme Zsuzsanna Suzi alpolgármester szándékait meg akarjuk érteni,
érdemes kormánylapban turkálni, mert
ott kiderül, hogy „Döme városházi hatalmával felruházva közösségszervezésbe fogott... ő irányítja a Kétfarkú Kutya
Párt önkénteseit, a ferencvárosi közösségi programokat, most pedig közösségi és civil inkubációs házat nyitott a
kerületben”. Gyurákovics Andreától, a
Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjétől van az idézet, és erősen el kell
gondolkodnom, hogy dicséretnek szánta-e, vagy feljelentésnek.

valóra váltotta
Gyurákovics
képviselőnő rémálmát:
a kétfarkú önkéntesek
elözönlötték
az épületet
Tény, hogy Suzi előre megfontolt
szándékkal, aljas indokból a kinevezése
óta keresett egy közösségfejlesztésre
megfelelő önkormányzati épületet,
és eddig csak azért nem talált, mert az
előző városvezetés már szinte minden
használhatót eladott. A Vágóhíd utcai
épület két éve állt üresen, és mivel Suzi
a saját Facebook-csoportjában hirdette
meg az önkéntesek toborzását takarításra-festésre, ezzel valóra váltotta Gyurákovics képviselőnő rémálmát: a kétfarkú önkéntesek elözönlötték az épületet.
„Azóta már sokan jelentkeztek mindenfelől segíteni, és nemcsak azért, mert
itt szeretnének helyiséget, hanem mert
fontosnak érzik ezt az egészet” – hadarja
Suzi, aki egyébként mindig hadar, vagy
inkább pörög. Lesz még két-három közösségi nagytakarítás szereléssel, aztán,
ha végeznek, kész is a ház, hiszen a kisebb helyiségeket majd a pályázaton
nyertes civilek és művészek alakítják ki.
Suzi nemcsak a Jurányit, de a néhaiakat is említi, amikor a Konnektor koncepcióját firtatom. A Tűzraktért, a Dürer
Kertet, a Keleti Blokkot, a Müszit. Ezek
azok a kulthelyek, amelyeket fölfalt a
kormányzati segítséggel gyarapodó családi ingatlanbiznisz. „Akartam egy bázist független művészeknek, civileknek,
alkotóknak, a társadalomban aktív cso-

portoknak, mert tudom, hogy ezeken
a nagy múltú helyeken milyen sokféle
csoport kapott egy helyiségnyi lehetőséget a munkájához. Bázist, ahol megtalálták őket, ahol biztonságban tudhatták
magukat, és nem egy kocsmaasztalnál
vagy a lakásukon kellett megoldaniuk a
szervezeteik és a klienseik életét. Körülnéztem, és azt láttam, hogy már csak a
Jurányi maradt.”
Kérdés persze, hogy az összbudapesti hiányt ez a nem éppen nagy épület hogyan fogja orvosolni. Alighanem
sehogy, de úgy húsz szervezetnek biztosan lesz állandó helye. Minél több
programot ígérő szervezeteknek, mert
ez pályázati feltétel lesz. Suzi kutyapártos rutinja elegendő muníció a szempontrendszerek kidolgozásához. Az már
látszik, hogy háromtermenként lesz
egy pályázati kör, és ahogy telik majd a
ház, úgy igazítják egymáshoz a pályázó
szervezeteket, hogy a minél többféle
csoport minél komplexebb szolgáltatást
nyújthasson. A cél az, hogy tele legyen
a ház programokkal.
Néhány pont előnyt jelent, ha a pályázók éppen ferencvárosiak, de a helyi szervezetek életét nem a Konnektor
fogja megkönnyíteni, hanem az elér-

gom változtatni – szögezi le Suzi –, de
félre ne érts, nem az a célom, hogy az
egyházi szervezetek ne férjenek bele a
támogatási rendszerbe, hanem az, hogy
egyre többen jussanak lehetőségekhez,
és ha van rá mód, akkor inkább a helyi
civilek működési költségeit segítsük.”
Emlékeim szerint harminc éve nem
lehet működésre pályázni, a bérleti díjat, a rezsit, az internethasználatot többnyire összehazudják valahogy. Ezt mindenki tudja, elfogadja, és ezzel persze
bármelyik szervezet bármikor válhat a
politika pofozóbábjává. Igény szerint.
„A pályázati kategóriákat biztosan
átalakítom, és ha lehet, akkor itt adnék
lehetőséget a helyi civil szervezeteknek, hogy pályázhassanak a működési
költségeikért. Aztán kellene még egy
új pályázati rendelet, amely összefogja
és pontosítja a rengetegféle szempontrendszert a Zöld udvartól az iskolai alapítványokig. Legyen az egész tiszta, köz
érthető és felhasználóbarát.”
A járvány persze mindenbe bekavar,
és sejthető, hogy ha minden a legjobban
alakul, a pályázók megnyerik a helyiségeiket, akkor sem tudni, miből fizetik ki
és honnan lesz a házban közönségük.
Suzi úgy kalkulál, hogy a bérleti díj ala-

hető pályázatok átstrukturálása, mivel
jelenleg az egyházi szervezetek duplán
pályázhatnak.
„A pályázati kategória most lehet
kulturális, civil és egyházi. Az egyházi
kategóriára értelemszerűen csak egyházak pályázhatnak, de az alapítványaik
megpályázhatják a kulturális programokat is, sőt, ha van egyesületük, akkor
a civil programokat is. Ezzel szemben
minden civil szervezet vagy kulturális
szereplő csak egy kategóriára jelentkezhet. Úgyhogy én ezeket bizony meg fo-

csony lesz, pontosabban nyomott, épp
csak annyi, hogy kijöjjön belőle a ház
rezsije. Közönség pedig biztosan lesz,
ha csökken a járványveszély, vagy megtanulunk együtt élni vele. A ház decemberre megnyílhatna. Pocok tűzvarázsló-igazgató a ház nyitására gyerekelőadást tervez, és azt, hogy a telepi gyerekeket nemcsak nézőnek, de résztvevőnek
is be tudja majd kapcsolni a Konnektorba. Ahol nem 220 volt, hanem 2020 lesz,
sőt több!
Sándor Erzsi
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VENDÉGJÁTÉK A TRAFÓBAN AZ EUTANÁZIÁRÓL

„ÜDV A BUNKEREMBEN!”
Négy napon át szerepelt a Trafóban a düsseldorfi Rimini
Protokoll dokumentumszínházi előadása. Interaktív színházi
installációjuk fókuszában a világ jó részén máig tabuként
kezelt, csak néhány jóléti országban elérhető eutanázia áll.

A Nachlass dokumentumszínház,
amelyben nincs rendező, ahogy színészek sem, csak az interjúalanyok.
Van köztük titkárnő, akinek szobája
komplett színpadi tér: beteljesületlen
előadóművészi álmait egy saját kezűleg
kötött pulóver és egy vidám gyerekkori
dal szimbolizálja. Egymással „feleselő“
bankárházaspár, akik úgy vélik, hiba volt
Hitlerben és a nemzetiszocializmusban
hinni. Egykori nagykövet, akinek helyi-

Fotó: TRAFÓ

Saját, jövőbeli halálunkról többnyire nem a szabadság jut legelőször az
eszünkbe. Nem tudjuk, mikor és hol
következik be, gyakrabban gondolunk
tehát rá félelemmel vegyes szorongással. A Rimini Protokoll Nachlass – Piéces
sans personnes (Hagyaték – személytelen
történetek) című installációja kezdetben
épp erre a szorongásra épít: sötét folyosón át jutunk az ovális előtérbe, ahonnan
nyolc, személyes tárgyakkal berendezett
helyiség nyílik. Olyan emberek virtuális
szobái, akik saját halálukat készítik elő.
A bejárat fölött digitális időmérő jelzi,
mikor léphetünk be, az ajtó pedig bezárul mögöttünk – odabent működik a
pánikgomb. Mindez arra is figyelmeztet,
az itt töltött idő(nk) véges.

A Dominic Huber látványtervező
építette szobák modern mauzóleumokként működnek: egyszerre utalnak a
konkrét személyre, de lehetővé teszik
azt is, hogy a látogató elvonatkoztasson.
Felvételről hallhatók a beszélgetések a
hetvenből kiválasztott nyolc interjú
alannyal, akik a történetüket mesélik el;
a kérdéseket az alkotók tették fel. A miliő
látszik, amiben éltek, dolgoztak, egy szoba vagy irodahelyiség, tele a történethez
kapcsolódó fényképekkel, dokumentumokkal. Az előadás címében szereplő
személytelenség tehát nem az átélés gátjaira utal, hanem arra, hogy azok, akiknek
többnyire csak a hangját halljuk, fizikailag ugyan nem, tárgyaikkal, életszemléletükkel továbbra is jelen vannak.

KÖZÉPPONTBAN: A TÉMA
A düsseldorfi Rimini Protokoll a dokumentumszínház világhírű képviselője. Nem
is igazán színház, és nem is társulat, inkább alkotási módszer, színpadi forma. „Helgard Haug, Stefan Kaegi és Daniel Wetzel különböző konstellációkban létrehozott
projektjeinek összefoglaló neve” – fogalmaznak az Ellenfény szerint maguk az alkotók, akik a kilencvenes évek közepe óta dolgoznak együtt. Előadásaik összetéveszthetetlen ismertetőjegyei a naprakész témafelvetés, a témák dokumentarista, mégis
rendkívül személyes megközelítése, valamint a színpadon önmagukat alakító szereplők.
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sége felcímkézett dobozokkal van tele.
Ő arról beszél, a harmadik világban lehetetlen felszámolni a szegénységet és a
korrupciót – telefonbeszélgetései, amelyekkel művészeti alapítványát készíti
elő, mégis a reményt hordozzák. Celal, a
muszlim boltos édes lokummal kínálja a
látogatót: imaszobájában végigkövethető, amint kiválasztja a koporsót, s megmutatja leendő isztambuli sírhelyét.
Csupa praktikus teendő, a gyászról
kevesebb szó esik. Az érzelgősségnek
sincs helye, bár a Nachlass néha erősen
hat az érzelmekre.
A beszélők szobájukba invitálják a
látogatókat, majd arra is megkérik őket,
hagyjanak mindent úgy, ahogy eredetileg volt. Vegyék fel a cipőjüket, tegyék
vissza a poharakat. „Emlékezzenek rám”,
mondja az ismeretlen hang, ami rítusként ismétlődik. A búcsú gesztusa felold,
olykor megrémít. Az idős neurológus
falanszterszerű díszletek között arról
beszél, hogy az emberi agy a demencia
hatására zsugorodni kezd, emlékeink,
mint a túlexponált fotó, elhomályosulnak. Ezért kell idejében „kilépni”. Most
elmehetnek, mondja aztán, és mi, látogatók, végre fellélegezhetünk. Úgy is,
hogy tudjuk: nincs au revoir.
Gáspár S. Anna

Fotó: Déri Miklós

LOKÁLPATRIÓTA

A SZEGÉNY EMBER KONTEÓJA

A TÉRKŐ–
SAMSONITE–AIRBNBÖSSZEESKÜVÉS
Az igazi önkormányzatiság az anyagi önállóságtól függ leginkább. A megfelelő finanszírozottság nyilván nem elégséges, de feltétlenül szükséges feltétele a sikeres
önkormányzatnak. Volna egy ötletem arra, miként lehetne pénzt terelni a kas�szába.
Ehhez, megint egyszer, a térkőnél lyukadtunk ki. 20-25 évnyi együttélés után bizonyítottnak tűnik, hogy legfeljebb az első csőtörésig, kábelcseréig vagy csatornarekonstrukcióig tart ki az ilyen burkolat. (A nők magassarkúja pedig gyakran csak néhány lépésig – a szerk.) Legfeljebb, mondom, hisz sok helyütt még addig sem, elég
ellátogatni – mondjuk – a Csarnok térig, és rögtön ízelítőt kapunk abból, mennyire
rágja szét a térköveket az idő vastejfoga.
Mindez azonban semmi ahhoz képest, milyen idegesítő a térkőburkolat, ha gurulós bőröndöt húznak rajta körülbelül mindenütt, ahol előszeretettel rakják le.
A térkőmaffia tehát nem egyedül hibás ebben, amerikai bűntársai is vannak: Bernard

azt tartották, hogy az igazi férfi nem húzza,
hanem emeli és úgy viszi a nehéz táskát
Sadow és Roberth Plath. Sadow, a maga részéről bőröndgyáros, 1972-ben jegyeztette be szabadalmát az első görgős kofferre, amelyet a felső sarkához erősített szalaggal lehetett húzni. Az ihletet találmányához a Puerto Ricó-i reptér lassú vámkezelési eljárása során megpillantott kofferkuli adta.
Az üzleti áttörés viszont csak a pilótaként sokat utazó Plath kapitánynak jött ös�sze bő másfél évtizeddel később: 1987-ben jutott eszébe, hogy kihúzható rúdra sze-

relt fogantyúval egészíti ki a görgős
bőröndöt, amit a korszellemnek megfelelően a garázsában kezdett el gyártani.
Sikerét „pilótajátékkal” is megtámogatta: minden új ügyfélközvetítésért 5 dollár jutalékot fizetett.
A hamburgi Der Spiegel elmorfondírozott azon, miért kellett a ’90-es évekig várni, hogy hódító útjára induljon
ez a praktikus találmány. Arra jutottak,
hogy „az archaikus macsó viselkedés hanyatlása” hozta el a gurulós csomagszállítás fellendülését. Korábban ugyanis azt
tartották, hogy az igazi férfi nem húzza,
hanem emeli és úgy viszi a nehéz táskát.
Természetes, hogy tőlünk nyugatra
mindenre gendermagyarázatokat találnak. Pedig kézenfekvő, hogy a térkő–Samsonite–Airbnb-maffia globális összeesküvése az igazi ok. Miután
a chemtraillel teljesen felpuhították az
agyunkat, ördögi gonoszságukban elrabolják az álmunkat is. Az alvásmegvonás a legnagyobb kínzás, hát erre
szövetkeztek ezek a sötét erők.
És mi még asszisztálunk hozzá. Szorgalmasan térkövezzük utcáinkat, tereinket, és hagyjuk, hogy az Airbnb ránk
szabadítsa a görgős kofferrel zajongó
hordákat. Persze, tudom, a nyáron elfogadtak egy új törvényt, ami lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra,
hogy időben korlátozzák a lakások rövid távú bérbeadásának lehetőségét. De
túl azon, hogy a Covid ennél már jóval
hatékonyabban korlátozta a vendégéjszakák számát, egy budapesti kutatás bizonyítja, hogy már 104 nap airbnb-ztetés nagyobb bevételt hoz, mint a hosszú
távú kiadás. Egyes belső kerületi, ellenzéki polgármesterek komplex szabályozáson dolgoznak, amely az időbeli korlátozások helyett más – a híradásokban
közelebbről meg nem nevezett – eszközöket vetnének be a „fekete kiadás” ellen. Természetesen az Airbnb lobbistája
ad tanácsokat ezeknek a polgármestereknek, akik ezt egyáltalán nem tartják
aggályosnak. Mondom, összeesküvés.
A híradások eddig nem szóltak arról,
hogy Ferencváros részt venne-e ebben
a munkában. Amennyiben tervezik az
úgynevezett magánszálláshelyek szabályozásának változtatását, azt javaslom:
ne legyen több térkövezés, és a kerület
adóztassa meg a görgős koffereket. Ehhez csak meg kell mérni az általuk keltett zajszennyezést, s máris mesés vagyon ütheti az önkormányzat markát.
Kertész György
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KEREKERDŐ TÉR 36/C
Sétáljunk csak végig a Kerekerdő tér Tűzoltó utca felőli oldalán! Ritka épület. Kerekerdő tér 36/C. Érzik, hogy valami nem stimmel? A számmal nincs semmi baj. Akkor
hol a hiba? Úgy van! A C! Megvan! Ez az! Hol a 36/B? Az nincs. Soha nem is volt. A tér
házait ugyanis két irányból kezdték építeni hajdanán. Amikor jobbról felépítették a
36/C-t, kiderült, hogy elszámolták magukat, és a B épületnek már nem maradt hely.
Hát, van ez így. A 36. után következik a 36/C. Történetünk helyszíne ez a ház, annak
is a harmadik emelete.
Hogy kik laknak itt? Hajaj! Nos, először is sokan, de minket a körfolyosó utolsó
három lakása érdekel: a Sándor család, mellettük egy „üres lakás” melynek folyton
cserélődik a bérlője – most éppen két kínai személy lakik benne –, és a gang végén
Mámi, a cigány orákulum. Induljunk sorban. Tehát itt van először is:

folytatja a muzsikus hagyományt. Pedig
nagyon szeret játszani. Ha szívében ös�szegyűlik a gond, a bánat, játszani kezd.
Játszik, ha utas híján nincs bevétel, játszik, ha annyi volt az utas, hogy a fáradtságtól már nem találja a gázpedált,
játszik, ha gond van a gyerekeivel, és játszik, ha feleségének gondja van vele. Ez
pedig igen gyakran előfordul, mivel az
asszony homlokegyenest más nézeteket
vall. Ő:

SÁNDOR

ROZI

Hivatástudattal megáldott muzsikus cigány és hivatástudat nélküli taxisofőr. Negyvenöt éves, de nyugodtan letagadhat öt évet. Igazi álmodozó. Ez néha komoly gondot jelent autóvezetés közben. Mivel nagy álmai vannak, ezért sokat kell aludnia.
Nézete szerint a cigányság felemelkedésének igazi akadálya a hagyományokhoz
való ragaszkodás. Ezért szakított a hegedüléssel, dacára annak, hogy igazi muzsikusdinasztia leszármazottja. Taxijának visszapillantó tükrére felfűzve még mindig
őrzi a vonógyantát, amit dédapja használt, amikor a walesi herceg 1922-es budapesti látogatása alkalmából megtisztelte a herceget játékával. Nem tévedés! A dédpapa tisztelte meg a walesi herceget, és nem fordítva. Erre nagyon büszke, mégsem

Magyar lány. Volt. Harminchárom évvel
ezelőtt. Tizenkilenc évesen veszítette
el mind lányságát, mind magyarságát.
Egy esküvőn szeretett bele az akkor még
prímásként bazseváló Sándorba. Nem
mondom, hogy szerelem volt első pillantásra, mert kétszer is egymásra néztek, de amikor Sándor belekezdett a Pacsirtába, az megpecsételte a sorsukat. De
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vállalkozás vagy hirtelen felbukkanó szerető. Márpedig aki a legtöbb galibát okozza
a családban, az éppen:

RUDI
Huszonkét éves, de ami évet apja letagadhat, azt ő nyugodt szívvel bevállalhatja. Az
élet császára. Számtalan üzletben és barátnőben érdekelt fiú. Üzletei általában olyan
átláthatatlanok, hogy már ő maga sem tudja, kivel, miről tárgyal. Hogy eddig még
nem tették el láb alól, azt egy szabadalomnak köszönheti, amely pont a 36/C számú
házból adódik. Bárkivel ismerkedik össze, lakáscímnek a 36/B számot jelöli meg. Ha
az illetővel kötött üzlet bejön, és kérdőre vonják hamis lakáscíme miatt, szemrebbenés nélkül közli, hogy félreértették. Ha nem jön be a bó’t, az „ügyfél” keresheti a
36/B számú házat csontritkulásig. Tudja, hogy apja nem nézi jó szemmel egyre szaporodó számú barátnőit, ezért az éppen aktuális nőt a mellettük üresen álló lakásba
cipeli. Legfőbb támasza és szövetségese az anyja, Rozi, és Karcsi, az öccse. Édesanyján kívül egy nőt tisztel, és az nem más, mint húszéves húga:

Fotó: Déri Miklós

MELINDA

ez érthető. (Sándor úgy tudta cifrázni a
Pacsirtát, hogy az igazi madarak azóta
pszichiáterhez járnak.)
Szóval elhatározta, hogy mentora
lesz a magyarországi cigányságnak, feleségül vette Sándort, és mindent elkövetett, hogy ha már a magyarországi cigányságot nem tudta megtartani őseik útján, gyerekeit megőrizze a cigány
hagyományoknak. Ez az alapkonfliktus
a két szülő között. Sándor hallani sem
akar arról, hogy bármelyik gyerekéből
muzsikus legyen. Rozi minden napra
hegedűórákat ír elő Karcsinak, a legkisebb gyereknek, Sándor pedig minden
nap megpróbál ez alól a kötelezettség
alól kibújni. Melindát, a család középső
gyermekét Sándor szeretné Párizsban
vagy Londonországban taníttatni, Rozi
ragaszkodik a budapesti tanárképzőhöz.
Rozinak tetszik, hogy legnagyobb gyermekük, Rudi, mindennel kereskedő,
üzletelő, beazonosíthatatlan foglalkozású, több szeretőt tartó legényember
– hiszen ebben a cigányság hagyományainak letéteményesét látja, miközben Sándort kiveri a víz, valahányszor
belebotlik fia újabb és újabb akcióinak
következményébe – legyen az valuta, új

A Tanárképző Főiskola másodéves növendéke. Ének-zene és testnevelés szakos. Főként
ének-zene, és kevésbé testnevelés. Érthető, hogy gyakorlaton testnevelőként foglalkoztatják, és nem jut zeneoktatási lehetőséghez. Pedig szívének igazi vágya, hogy az ifjúsággal megszerettesse a komolyzenét. Szellemes, határozott karaktere sejteni engedi, hogy
ő valóban képes lenne belebolondíttatni a tanítványait Beethovenbe. Gyűlöli az olyan
muzsikát, ahol a dobgép a frontember. Nincs még komoly udvarlója. Ez abból adódik,
hogy Rudi, aki nagyon félti húgát a magafajta szélhámos férfiaktól, minden hímnemű lényt elmar mellőle. Ezért igazából nem felhőtlen bátyjával a kapcsolata. Imádja
viszont édesapját, és saját gyermekeként rajong öccséért. Gondolatainak központja:

KARCSI
Tizenöt éves. Eszes, vagány kölyök. Családszerető, amit édesanyjától örökölt, az álmodozást az apjának köszönheti, szélhámos, mint a bátyja, jószívű, mint a nővére,
és nagy mestere a számítógépnek. Remekül hegedül. De igazán csodásan. És ezt
tökéletesen tudja titkolni. Rozi kívánságának ugyan eleget tesz, és minden nap gyakorol apjával, de ezeken az órákon olyan hamisan és rosszul játszik, hogy a ház lakói
nosztalgiával gondolnak azokra a szép időkre, amikor az aszfaltfúró még egész nap
dübörgött a házuk előtt lévő Kerekerdő téren. Tudja, hogy komoly hegedűművész
lehetne, de őt a hiphop vonzza, és tudja, ha kiderülne a tehetsége, lőttek a modern
zenének. S mivel komoly hegedűs tehetség, tud olyan falsul játszani, hogy egyesek
szerint ő az oka annak, hogy már a felújítás előtt gerendákkal kellett aládúcolni a
házat. Legalábbis ezzel hecceli őt a ház, Ferencváros, az ország, sőt, a földgolyó legidősebb lakója, a körfolyosó végén lakó öreg roma asszony:

MÁMI
Hetvenévesnek mondja magát. Immár nyolcvan éve. Kortalan, de az egyiptomi piramisok építéséről olyan adatokat citál, amik sejteni engedik, hogy személyesen irányította a munkálatokat. Mindent tud, ami a világban történt, történik és történni
fog. Mivel a körfolyosó végén lakik, télen-nyáron kint ül a vászon nyugágyban, onnan ítél elevenek és holtak fölött. Kiterjedt rokonsága és három szobája van – ennek dacára egyedül él. És mindent elkövet, hogy ez így is maradjon. Bárki szeretne
odaköltözni hozzá, mindent kitalál, hogy ezt meghiúsítsa. Neki így jó, és azt a pár
ezer évet, ami még hátra van szegénynek, szeretné így leélni. Tudja, hogy amen�nyiben másik lakásba költöztetnék, már nem lenne jogosult ennyi szobára, ezért ezt
a házat sohase fogják lebontani, mert ő nem engedi. Bejelentkezni vágyó rokonait
kedvesen, de nagy fondorlattal távolítja el, így látszólag magányosan él, de ez csak
a látszat. Mindenki keresi a társaságát, mivel olyan tanácsokat tud adni, amelyekre
csak a legnagyobb boszorkányok képesek. A suttogó szóbeszéd szerint mindkét nagy
párt képviselői jártak hozzá, de vagy nem fogadták meg a javaslatait, vagy mindig
akkor jöttek, amikor épp ellenzékben voltak. De lehet, hogy ez csak szóbeszéd. Az
viszont tény, hogy az Európai Uniót ő találta ki.
Láng Judit
2020. NOVEMBER
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BORSIKEREK OSZTRÁK
MÓDRA
Ezt a bort is lehet kapni a franzstadti Tescóban: ne
tessenek idegenkedni, hogy nem magyar bort penderítünk
a pultra. Nem magyar bort kell inni, hanem jó bort; az
külön öröm, ha egy bor szép is, jó is és magyar is.

Fotó: Déri Miklós

Történetesen a főszerkesztő úrral készítettünk egyszer egy interjút 2001-ben
Tokajon Hugh Johnsonnal, a borszak
írók királyával, aki azt mondta, hogy a
háború előtt három nagy borország volt:
a francia, a német és a magyar. Ám azóta mi eltűntünk a világ bortérképéről:
lezajlott egy borászati technológiai forradalom, és a bor az elmúlt fél évszázadban a menő polgári középosztály nagy
presztízsű italává vált. De nélkülünk.
E havi borunk sem híg tömegbor.
Intenzív, elegáns gyümölcsillat (egres,
fehér húsú barack), szalmasárga szín –
az illat fontosabb, mint a szín. Amúgy a
varázsszó a blicc: balance, length, inten
sity, concentration and complexity, mondjuk: egyensúly, lecsengés, intenzitás,
koncentráció, komplexitás – ezeket kell
figyelni minden pohár bornál. Enyhe
petrolos felhang. Lehet, hogy szokatlanul hangzik, de a jó rajnai rizling jellemzője a gyümölcsös aromák felett lebegő
petrolton. Halvány édesség és ásványosság is színezi a nem bonyolult ízképet.
Ami mindig jó egy fehérbornak: az
összbenyomás, a rendezettség, az eleg-
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ancia és a profizmus. Hát ez olyan. Szusihoz és krémsajtokhoz ajánlja magát,
1800 Ft-os rajnai palackban várja, hogy
nyakon ragadja a nyájas olvasó.
Attól, hogy a németek vagy az osztrákok sörkultúrája is tökéletes, ezek még
borországok is: német földön a Rajna
vagy a Mosel tengelyén már több mint
ezer éve, nem vicc, szédületes borgalaxis forog. A Hamletben rajnait isznak,
nem tokajit.

halvány édesség és
ásványosság is színezi a
nem bonyolult ízképet
Az osztrák bor pedig ma már sokkal
ismertebb és általában jobb is, mint a
magyar. A magyar bor ismét el-eléri a
világnívót, de sokszor hullámzó a színvonala, ha van egy világszínvonalú tétel,
rendszerint nincs belőle elég, és az istennek nem sikerült épeszű bormarketinget összehozni harminc év alatt.
Ausztriában 1985-ben néhány tréfás
kedvű borkereskedőnek köszönhetően

négy pincészetben fagyállót kevertek a
borba, hogy teltebbé tegyék. Ám a dietilén-glykol mérgező, így akkora botrány
kerekedett a dologból, mint ide Bordeaux. A botrány padlóra vitte az osztrák borágazatot – ki a fene akart volna
fagyállós bort importálni? Innen tornázták vissza magukat arra a világszínvonalra mind fehér, mind vörös szín
alatt, ahol ma állnak. New Yorkban, ha
bemész egy bárba, csettintesz és kérsz
egy „dzsívít”, grüner veltlinert, mert ebből a szerény fajtából is tényleg isteni
bort építettek fel. Hogy a manóba?
Hát úgy, hogy a német univerzumban a háborút követően európai
létezéstechnikákat alkalmaztak, a diametrális ellentétét annak, amit mi csinálunk. A fagyállóbotrányt például kőkemény bortörvénnyel kezelték; volt
olyan borász, aki a börtönben halt meg
tízéves büntetésének letöltése közben.
Csak azt a mintát követték, amelyik a világháború után terjedt el napnyugaton,
és a kiegyezésről szól. A kooperációról,
a Sozialpartnerschaftról, nem az ellenfél megsemmisítéséről nulla összegű
játszmában, ami a mai magyar politika
meghatározója. Az ÖWM, az osztrák
bormarketing-szervezet is (korporatív
színezettel) egyesíti a gazdákat, a tartományokat és az államot. E nélkül a keret
nélkül, az intézményesített kiegyezés és
együttműködés nélkül a kitűnő ökológiai adottságok és egyéni teljesítmények
nem állnak össze sikerré, sikeres borászattá, sikeres országgá.
Tompa Imre
Tesco Finest Mosel fehérbor 11,5% 750 ml

Fotók: Stépán Virág
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A KÁLVIN TÉRI PATA NEGRA

FEKETE PATÁS BIKA
FARKA
Sokak szerint a magyar gasztroforradalom győzelmének egyik legnagyobb akadálya az „adagprobléma”. Hogy ugyanis
a magyar nem akar sokféle ételt kóstolgatni egy étkezés alkalmával. Beül a vendéglőbe, kér egy lábas pörköltet, hozzá
köretet, savanyút, kenyeret, sört. Ha ez
előtt még meg tud enni egy csésze levest,
utána pedig egy desszertet, akkor már
nagyon nagy gyomrú vendégről beszélünk.
Pedig az igazi kulináris élvezetek
minél több fogásból állnak. Ahhoz,
hogy ezeket végig tudjuk kóstolni, apró
adagokat kell tálalni. Egy rendes francia
étkezés hat-hét kisebb-nagyobb fogásból
áll. Aztán itt van a spanyol „tapas”, ami falatkákat, igazából sör- és borkorcsolyákat
jelent. Világszerte rengeteg tapasétterem
működik, de a spanyolok a tapast iszogatás mellé eszik a bárban. A tapasbár azért
rendkívül okos találmány, mert nem kell
előre eldöntenünk, hogy ma este iszunk
vagy eszünk. Beülünk, és improvizálunk.
Egy kis tapas, egy kis bor. Aztán a végén
kiderül, hogy komoly borozás mellé ettünk egy kicsit, vagy rendesen bevacsoráztunk, és mellé iszogattunk némi borocskát.
Ivás közben mindig enni kell, ez a
spanyol szabály. A legtöbb madridi bárban kérsz egy pohár sört vagy bort, és
kéretlenül is odateszik eléd a tapast. Valami egyszerűt: chorizo, sajt, sonka, olívabogyó vagy spanyol omlett. Máshol
üvegpultban sorakoznak a tapasok, rámutatsz, adják.

pegtetni. Máris Madridban érezzük ma
gunkat. Pedig még nem történt semmi
extra. Jön egy kis rák (gambas al ajillo).
A chilit nem spórolták ki belőle, a fokhagyma vékony szeletekre vágva, bár
nem olyan vékonyakra, ahogy Paulie
vág ja a börtönben borotvapengével a
Nagymenők című Scorsese-klasszikusban. Tökéletes. A polip (pulpo a la gallega) az ételsor egyetlen gyenge láncszeme, alul főtt krumpli, felül kissé gumis
polipfalatok. Semmi gond nincs vele,
csak a többihez képest szürke.
Ezután jönnek a valódi csodák.
Előbb a vajpuha borjúpofa (carrillera
de ternera con risotto de trigo), mely
valami fantasztikus étcsokis-boros mártásban úszik, mellé bulgurrizottót kapunk. Később a bikafarok (rabo de toro
deshuesado con salsa de foie). Ez már
több mint csoda: a csontról lefőtt húsból hosszú eljárás folyamán húspogácsa
készül, ezt pirítják le, a tetején csokiból,
balzsamkrémből, borból kevert szósz,

A Kálvin téri Pata Negra (szó szerint
„fekete pata”, valójában minőségi szintet jelent) igazi tapasbár. Csakis tapasokat kínál, kiegészítve három levessel és
hét desszerttel. De ezek adag jai is tapas
méretűek. Ahogy belépsz, megérint a
spanyol bárok utánozhatatlan hangulata. Kicsi faasztalok, papírterítő, kocsmazaj. Sehol a fine dining éttermek
merev és szigorú miliője, a sznobizmus
diszkrét bája, az oligarchakonyha fehérgallér-illata. Boroznak, dumálnak,
falatoznak, szóval élnek a népek.

húspogácsa készül,
ezt pirítják le, a
tetején csokiból,
balzsamkrémből,
borból kevert szósz,
körülötte tejszínes
kacsamájmártás
Első dolgunk, hogy bort válasszunk.
Az Yllera pincészet 2015-ös Tempranil
lója egy évig ért barrique-hordóban.
Erre aztán lehet kajálni. Hat tapast
kóstolunk meg poharazás közben. Először a klasszikus vonalon haladva némi
Serrano sonkát és olajos szardellafilét (anchoas). Az előbbi természetesen
hajszálvékonyra vágva, az utóbbihoz
mindössze egy kis citromot kell cse-

körülötte tejszínes kacsamájmártás. Utol
jára a madridi Nagy Aréna mellett egy
lebujban ettem párolt bikafarkat. Ott
azt mondták, ez az arénabika egyetlen
emberi fogyasztásra alkalmas része. Ez
a pesti bikafarok jobb volt.
Ezek után talán nem meglepő: a
katalán krém és a házi flan is kiváló.
És egyáltalán, a Pata Negráról csakis a
rajongás hang ján tudok beszélni. Hangulat, pincéri munka, étel, ital: nálam
mindegyik ötös.
Cserna-Szabó András
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lis a csarnok. Azt ígérték ugyanis, hogy
nemcsak sportra, rendezvényekre is
alkalmas lesz – ez győzte meg a választások után Baranyi Krisztina polgármestert, hogy ne akadályozza a beruházást.
Más is változott: az építkezés nemrég kikerült Fürjes Balázs kormánybiztos keze alól, és immár az állami sportépítkezéseket felügyelő BMSK Zrt.-hez
tartozik. Kiderült az is, ki fogja kezelni a
megépülő csarnokot: a kormány nyáron
arról döntött, hogy elkészülte után a
Ferencvárosi Torna Club birtokába kerül az épület.
Amit sajnos eddig is lehetett tudni,
az a felújított déli metrószakasz átadásával kézzelfoghatóvá vált: a 20 ezres csarnokhoz (amelynek közelében található
a szintén 20 ezres Groupama Aréna) a
metróból egyelőre egyetlen szűk járdaszakaszon lehet majd kijutni, a korábbi
tervekkel ellentétben nem épült újabb
kijárat a Népliget metróállomáshoz.
A kézicsarnok közlekedési kapcsolatai
azonban javulhatnak, miután Vitézy Dá-

EURÓPA LEGNAGYOBB KÉZILABDACSARNOKA

EGY ÉV MÚLVA KÉSZ
A Népligetnél a 2022-es férfi kézilabdaEurópa-bajnokságra készülő multifunkcionális
csarnok elérte legnagyobb magasságát, már a
tetőszerkezetet helyezik a hatalmas épületre.

Fotó: Déri Miklós
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A sok vitát kiváltó atlétikai stadionnal
ellentétben csendben, de rohamléptekkel nő ki a földből a 9. kerület másik
gigaberuházása a Népliget autóbusz
állomás mögött. A multifunkcionális
csarnok építése jóval kevesebb figyelmet kap, mint a még csak előkészítés
alatt álló, Rákóczi híd melletti stadion,
ezért érdemes összefoglalni, hogy áll a
kivitelezés.
2019 őszén kezdődött meg az építkezés, abból az alkalomból, hogy Magyarország – Szlovákiával közösen – elnyerte a 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság rendezési jogát. Korábban
egyáltalán nem terveztek az egykori
laktanya területére csarnokot, nem szerepelt a 2024-es olimpiai pályázatban
sem, hirtelen ötletként dobta be az Orbán-kormány.
Az épület a műfajában a legnagyobb
lesz Európában a maga 20 022 fős nézőterével. A kivitelezésre a közbeszerzést a Market Építő Zrt. (a kormányfő
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kötélbarátjaként emlegetett Garancsi
István, a fehérvári futballcsapat tulajdonosának cége) nyerte el nettó 78,717
milliárd forintért. Ez körülbelül a fele a
tavaly átadott Puskás Aréna árának, és
azért „csak” ennyi, mert a közbeszerzési
eljárásra érkezett első ajánlatokat látva a
kormány „befagyasztotta” a költségeket.
A csökkenést nem(csak) az okozta,
hogy a Market engedett az árból, hanem
az épület műszaki tartalma is változott.
Így nem egészen egyértelmű, mit fog
tudni, mennyire lesz multifunkcioná-

vid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója bejelentette, hogy elkezdik az Üllői út túloldalára szánt Népliget
vasúti megállóhely tervezését.
A járványhelyzet egyelőre nem befolyásolja a kézilabdasport nagy tornáit (decemberben a nők EB-jét, a férfiak
világbajnokságát rendezik meg), a 2022es verseny sincs veszélyben. Így minden
esély megvan rá, hogy a csarnok a terveknek megfelelően egy év múlva el is
készül.
Csepregi Botond
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FERENCVÁROSI TORNA CLUB

FÉLIDŐ A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN
Huszonöt év után léphetett újra a Bajnokok Ligája csoportkörébe
a Ferencváros, amely három meccsen egy pontot szerzett végül.

MAGYAR BAJNOKSÁG
A bajnokságban egy rém gyenge Újpest ellen sima győzelem, a Videoton ellen egy
idegenbeli remi. Ha nem tombolna a koronavírus, még örülnénk is: majdnem telt
házak előtt megy a magyar bajnokság, amerre a Fradi fellépett. Mintha Belorus�sziában lennénk. De a lényeg: dominálva vezetjük a bajnokságot. A matyóhímzés a
Mezőkövesd ellen megvolt (3-0 ide), így mentünk a válogatott szünetre.

Fotó: Urbán Ádám

A járványhelyzet miatt Spanyolországban csak zártkapus meccset lehet rendezni, így bántóan üres volt a hatalmas
Camp Nou az első mérkőzésen, rögtön
az egyik favorit, a Barcelona otthonában.
A Fradi bátran kezdett, Tokmac nagy
lövést ragasztott Zubkov kiugratása után
a kapu jobb felső sarkába, amit les miatt sajnos érvénytelenített a bíró; ezután
nem sokkal Isael lőtt zúgó kapufát. Jól
sikerült az első negyedóra, és már kezdtünk reménykedni, hogy itt akár még
pontszerzés is jöhet. Ám Messi úgy gondolta, hogy akkor ő megindul: pár szép
csel után Kovačević lábában fennakadt,
büntetőt kapott, gól. Vezetett hát a Barcelona, pedig még talán jobb is volt a
Fradi. Az 52. percre már háromgólosra
nőtt a katalánok előnye, de nem sokkal
később ismét Zubkov indította Tokmacot, akit a Barcelona csapatkapitánya
csak lerántani tudott a tizenhatoson belül. Piquét ki is állította a bíró, a tizenegyest Haratin belőtte, így 3-1 lett az állás, és a Fradinak volt 25 perce még emberelőnyben játszani. Mentek is előre
becsülettel, de a Barcelona annyival jobb
csapat, hogy még így is inkább ők lőttek
két gólt, a végeredmény 5-1 lett. Dibusz
Dénes egyébként jól védett a mérkőzésen – amit azért fontos leírnunk, hogy
egy magyar nevet is megemlíthessünk
a Barcelona–Ferencváros-mérkőzésről
írt összefoglalónkban.
A következő meccs a Dinamo Kijev
ellen folyt, hazai pályán, a Groupama
Arénában. Európában nincs fél tucat

ország se, ahol nézőket engednek a stadionba, Magyarország az egyik. Szép
rendben szétültetve, ahol lehetett, ahol
meg nem, ott nem. A hazai pálya és annak ellenére, hogy – papíron – a Barcelonánál gyengébb a Kijev, az ukrán
csapat játszott sokkal jobban az első
félidőben, 2-0-ra vezettek, a Fradinak

„VISSZAVETTE NEVÉT ÉS SZÍNEIT
A FERENCVÁROSI TORNA CLUB
Egyszerűen öltözött emberek áradata lepte el a klubház előtti teret, hogy szemtanúja legyen annak a pillanatnak, amikor kimondják: újra megalakult a Ferencvárosi
Torna Club. Néhányan bekötött fejjel beszélgettek a tömegben, olyanok, akik tegnap
vagy tegnapelőtt még fegyverrel a kezükben harcoltak a magyar szabadságért, azért
is, hogy most ennek az ünnepi eseménynek is tanúi lehessenek.”
Népsport, 1956. november 2.

nem ment a játék. Ám a második félidő
59. percében a Fradi legnagyobb értéke,
Tokmac gyönyörűen fordult meg a labdával és lőtte ki a hosszú oldalt, a kapufáról vágódott a labda a hálóba, nagy
gól volt. Egyre jobban játszott a Fradi, a
végére még emberelőnybe is került egy
jogos kiállítás után, majd a végjátékban
Boli, a Fradi legjobb lesipuskás játékosa
közelről bebombázta az egyenlítő gólt,
2-2 lett így a vége. Jó mérkőzés volt, elégedetten távozhattak a szurkolók.
A Juventus elleni mérkőzésre a járványhelyzet már nálunk is nagyon kritikussá vált, mégis több mint húszezer
embert beengedtek a stadionba. Sajnos
Morata góljával a Juventus hamar vezetést szerzett, és könnyedén ellenőrzése alatt tartotta a mérkőzést. A Fradinak sok fájóan bosszantó hibája, gyenge
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megoldása volt, olyanok, amiket megyei
bajnokikon is megmosolyognak a helyi
nézők. A Juventus a második félidő 60.
percében ismét Morata révén szerzett
gólt, ezzel már kétgólossá vált az előnyük. Innentől kezdve őket ez a mérkőzés már nem nagyon érdekelte, teljesen

visszavettek. Az esőben felázott pálya, a
Fradi védői által rendszeresen veszélyesen hazaadott labdák kétszer is megtréfálták Dibuszt, amiből végül Dybala két
gólt szerzett. Az egész mérkőzés nagyon
szomorú összképét Boli tette vidámabbá, aki a hosszabbításban megszerezte a

MAGYAROK AZ EB-N: JÖVŐRE ÚJRA UTCABÁL!
Izland legyőzésével négy év után újra ott a magyar válogatott a labdarúgó Európabajnokságon. Szoboszlai 90+2. és Nego 88. percben szerzett góljával sikerült megfordítani az egymeccses, zártkapus mérkőzést a Puskás Arénában.
Gulácsi korai potyája sokáig megfogta a csapatot, ezután szinte végig hátrányban kellett játszani, de a válogatott végül gólra váltotta labdabirtoklási fölényét. A reményt Nego szerencsés gólja hozta vissza az utolsó percekben, Szoboszlai futtában
ellőtt labdájából pedig – ahogy ő is fogalmazott: pár perccel a vége előtt miért ne
próbálta volna meg? – kapufás gól lett.
Szokjunk hozzá a gondolathoz, ünnepelhetünk büszkén, és nagy kár, hogy a
kocsmák, stadionok zárva, a lényeg így kicsit – vagyis nagyon – elvész, de a történelemkönyvekbe azért bekerül: a 2021-re halasztott EB „F” csoportjában Magyarország, Portugália, Franciaország és Németország játszik egymás ellen. Nagy taps a
csapatnak!
Az EB-kvalifikációs sikeren túl a Nemzetek Ligája „B” ligában „edzőmeccsek”
jöttek háromnaponta, előbb a szerbek (1-1), aztán a törökök ellen (2-0), így az eredmény: csoportelsőség, „A” liga. Hajrá, magyarok!

Fradi szépítő gólját. Nagy volt az öröm a
stadionban, az addig halkan szomorkodó szakértők csillogó szemmel örültek
a stúdióban, pedig sajnos ez így nagyon
gyenge volt.
Három meccsen egy pontot szerzett
hát a Ferencváros; reálisan ez volt a legtöbb talán, amit várhattunk. Rebrov jól
felkészített, külföldiekre építő Fradit
rakott össze. Sokan örülnének, ha több
magyar játszana, ha a Fradi képes lenne magyar fiatalokat kinevelni, de ettől
nagyon messze állunk. Annak ellenére, hogy a hosszú évek óta felmarkolt
évi több százmilliós tao-pénz kifejezett célja az utánpótlás fejlesztése. Ami
nem igazán sikerült; cserébe nézhetjük,
ahogy Ronaldo próbálja hintába ültetni
Haratint a vadonatúj Puskás Arénában,
és nagyon finomnak képzeljük a csévingekben melegen tartott marhapörköltet
és lazacfilét. Jó mulatság lehet a hazai
elitnek a VIP- és Sky-boxokból egy ilyen
mérkőzés; kár, hogy Európában utolsóként pont most a Puskás is zárt kapuval
megy tovább.
Hajrá, Fradi!
„Bakócz Tamás”

FRADI–JUVENTUS: „A” MECCS

BIZAKODÁS, HIDEGZUHANY,
BIZAKODÁS
Még két óra van hátra a kezdésig, de a Puskás Ferenc Stadion metrómegállóban
már gyülekeznek a Fradi-szurkolók. Vannak, akik egy-egy sörrel a kezükben
csendesen beszélgetnek, mások már hangolnak a mérkőzésre.
Különböző ismert dalokat, rigmusokat
énekelnek, skandálnak kisebb csoportok, ám egy néhány fős társaság egészen egyedi módon készül „a” meccs
re. A szöveg az 1965-ös VVK-győztes
csapatról szól, s külön éltetik benne a
Juventus elleni diadalt jelentő gól szerzőjét, Fenyvesi Mátét. Többször is felcsendül a dal, láthatóan büszkék arra,
hogy egy új nótát alkottak.
Mindenkin van valami „fradis”, ami
jelzi, hová is megy az illető. Sálak, sapkák, mezek, dzsekik és, a koronavírusos
időknek megfelelően, maszkok. Utóbbiak is rendkívül változatosak, csak egy a
közös bennük: mindegyiken ott virít kisebb-nagyobb méretben a Fradi-címer.
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Igaz, e maszkok többsége nem a klub
hivatalos „terméke”, de ország-világ
tudtára adják, viselőik számára az egyik
legfontosabb dolog a világon, hogy a Ferencvárosnak szurkolnak.
Egyre jobban esik az eső, ám jó néhány drukkert ez egyáltalán nem zavar,
sőt többen mindenféle víz ellen védő
ruházat nélkül áznak. Na de kit érdekel
holmi égi áldás, amikor a Fradi huszonöt év után ismét Európa legjobbjai közé
tartozó csapatokkal játszik, ma éppen a
Juventusszal?
Akik itt találkoztak, lassan elindulnak a stadion irányába. A szálloda után
kettéválik a tömeg, attól függően, kinek
melyik kapun kell bejutnia Budapest

gyönyörű új arénájába. Igaz, csak a helyek harminc százalékát foglalhatják el
a szurkolók a járvány miatt, de aki most
baktat a bejáratok felé, már boldog, hiszen sikerült bérletet vennie a hazai Bajnokok Ligája-meccsekre. Mintegy harmaduk ott volt egy hete a Dinamo Kijev
ellen is az Üllői úton.
Nem akar enyhülni az eső, és az jár a
fejünkben, hogy mielőbb elérjük a Stefánia úti kaput. A Puskás Stadion zöld
fényárban úszik, s ezt a szép látványt
az sem ronthatja el, hogy a nadrágunk
térdtől lefelé csuromvizes. Tizenöt
méterre a bejárattól összetorlódnak az
emberek, centinként araszolunk előre. Közben mindenki bizakodó, nehéz

Fotó: Urbán Ádám
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ellenfél ide vagy oda, ma is meglesz a
pontszerzés.
Negyed óra múltán eljutunk a kapuig, és egy-egy hőmérős rendező
megnézi, nem vagyunk-e lázasak. Aztán
vehetjük elő a belépőket és valamilyen
arcképes igazolványt, ami a vízfüggönyben nem a legjobb megoldás, ugyanis
akár otthon/munkahelyen kinyomtatott, akár pénztárban vásárolt bérletünk
van, a nedvesség nem tesz jót neki. Az
ellenőrzés helyén nincs tető, az eső pillanatok alatt eláztatja a papírt. Talán ez
is az oka annak, hogy a fedett beléptetőkapuknál majd’ minden esetben csak
több próbálkozás után olvassa be a kódot a gép. Innen irány a lépcső, és végre
nem ázunk tovább.
Lekerülnek a kapucnik, és számtalan Fradi-sapka bukkan elő: baseball -és
kötött, különféle kiadásokban. Kézfertőtlenítő automaták mindenfelé, és aki
csak egyszerű maszkban érkezett, az is
fradisban nézheti majd a meccset: a sátras asztaloknál az FTC által a mérkőzésre készíttetett, a két egyesület címerével
ellátott maszkokat lehet kapni. Meg persze sálakat, mezeket, valamint kisebb
ajándéktárgyakat.
A büfék előtt nincsenek hosszú sorok, kényelmesen megvehető sör, üdítő,
tea, szendvics. Valószínűleg nem csak
azért, mert az egyes szinteken van bőven elárusítóhely. Az árak is BL-szintűek, igaz, cserébe az ételek-italok minősége legalább jó.
Bár voltunk már néhány olyan mec�csen március óta, ahol csak korlátozott
létszámban lehettek szurkolók, mégis
nagyon furcsa, hogy levegősen ülünk.
Egy néző, majd két üres, lekötözött szék,
és senki mögött sem ül másik drukker.
A tábor az egyik – egykor a Keleti
pályaudvar felőlinek mondott – kapu

mögött ver tanyát, és szemmel láthatóan többnyire ott is tartják a kötelező távolságot. A kezdés előtt nem sokkal két
óriási molinót nyitnak ki a felső és a középső, illetve a középső és az alsó szint
közötti részen. A felirat megdobogtatja az ember szívét: „Régi hírünk most
újra él.” Azaz a Ferencváros elfoglalta
az őt megillető helyet, ismét ott lehet a
legrangosabb európai klubtorna, a Bajnokok Ligája csoportkörében. Ráadásul
nem akármilyen csapatokat hozott el
a Fradi Budapestre, hiszen a Juventus
legutóbb 1962-ben, egy Közép-európai
Kupa-mérkőzésen járt a magyar fővárosban, a Barcelona és a Dinamo Kijev
pedig még sohasem.

milyen szép is
lett volna 1-2-vel
lejönni a pályáról...
Ehelyett 1-4 lett
Már javában melegítenek a felek, s
közben közzétették az interneten a kezdőcsapatot, a szurkolók pedig a legközelebbi társsal elemzik, szerintük jó lesz-e
ez a tizenegy a koronavírus-fertőzésből
kigyógyult Cristiano Ronaldót is bevető
torinóiak ellen. Amikor a hangosbemondó felsorolja a neveket, a legnagyobb
ováció Szerhij Rebrovnál hallatszik. A
drukkerek a 101. ferencvárosi mérkőzésére készülő ukrán edzőt éltetik. Körülnézünk, és nehezen értelmezhető a
látvány: tele van és mégis oly’ üres a stadion. Mintha még lenne egy óra a kezdésig, és sokan még úton lennének a meccs
helyszínére. De nem leszünk többen,
és amikor a két együttes kivonul a zöld
gyepre, zeng-zúg a „Hajrá, Fradi!”. Mi
lett volna, ha több mint hatvanezer torok remegtetné meg a Puskás Stadiont...

Az már az elején látszik, hogy minden tekintetben gyorsabb a Juventus,
és egy védekezési hibát kihasználva hamar előnybe is kerül. Ez még magabiztosabbá teszi az ezúttal narancsmezes
zebrákat, és még elszántabbá a csapatát
szüntelenül biztató Fradi-tábort. Sőt, ha
Zubkov kissé higgadtabb, az egyenlítésnek is örülhettünk volna itt húszezren és
sok százezren a tévéképernyők előtt.
Ám ezúttal hiányzik az a plusz a ferencvárosiakból, aminek révén veszélyesek tudtak lenni két hete Barcelonában.
Egy újabb Morata-találat eldönti a nagy
kérdéseket, de mindenki reménykedik a
szépítésben. Ehelyett Dibusz Dénes két,
szilveszteri összefoglalókba illő góllal
segíti meg a Juvét. A végén azonban úgy
ugrunk talpra, mintha pontot érne Boli
találata, és azt magyarázzuk egymásnak,
hogy milyen szép is lett volna 1-2-vel
lejönni a pályáról… Ehelyett 1-4 lett az
eredmény. Be kell látnunk, a Bajnokok
Ligája más kávéház, de a Fradi eljutott
ide, és ezt nagyon meg kell becsülni.
A tábor még köszönti a csapatot, a
többség viszont siet haza. Nem igazán
a bő egy óra múlva, éjfélkor életbe lépő
kijárási korlátozás (akkor még úgy volt),
hanem inkább az eső miatt, meg aztán
másnap munkanap, és ha kissé rossz
kedvűen is, de dolgozni, tanulni kell
menni. A fradista azonban bizakodó
típus, és a Hungária körút felé baktatva már sokan szóba hozzák a decemberi kijevi meccset. Nem reménytelen
a győzelem Ukrajnában, persze nem a
mai játékkal. Addig meg még megyünk
Torinóba, aztán jön a Barcelona.
Akkor még nem tudhattuk, hogy
Messiéket ismét csak a tévében figyelhetjük majd, mert zárt kapus lesz a mérkőzés.
Margay Sándor
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A SAKK ÉS A NŐK: MAGYAR
SAKK-KIRÁLYNŐK
Bármily furcsa, a Polgár nővérek előtt és
után is fantasztikus sakkozónőkkel büszkélkedhet a magyar sakkvilág. Ők a magyar sakk-királynők.
Kevesen tudják, hogy a magyar sakkozónők kezdettől fogva meghatározói
voltak a világ sakkéletének.
Olyannyira, hogy a legelső nevesített
magyar sakkjátékos is nő volt, történetesen Mátyás király felesége, Beatrix királyné, aki 1479-ben már rendszeresen
játszott partikat Ulászló cseh királlyal a
visegrádi várban.
De vétek volna megfeledkeznünk
Bethlen Katalin erdélyi fejedelemas�szonyról, II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem hitveséről, akit az 1600-as évek
végén a legjobb magyar sakkjátékosként
tartottak számon.
Muszáj megemlítenünk Mária Terézia királynőt, aki addig unszolta Kempelen Farkast, hogy az két évvel később
bemutatta neki a világhírűvé vált sakk
automata legelső változatát.
Ugorjunk egy nagyot az időben! A két

világháború közötti időszak legnevesebb
női versenyzője bizonyos Faragó Klára
volt, aki 1936-ban a semmeringeni versenyen a tizedik helyezést érte el, rá egy
évre pedig a 10–16. helyen végzett a női
világbajnoki versenyen. Rövid élete 39
éves koráig tartott: 1944 novemberében
ugyanis egy nyilas – miután a világbajnokjelölt felpofozta – lelőtte.
Az 1965 és 1990 közötti évek legerősebb játékosnője Ivánka Mária kilencszeres magyar bajnok volt, aki 1969
és 1986 között nyolc olimpián is részt
vett. Négyszer ezüstérmet, kétszer pedig bronzérmet hozott haza a csapattal.
Ivánka három gyermek boldog édesanyjaként egyedülálló teljesítményt mutatott fel a nemzetközi sakk élvonalában.
Bizonyára sokaknak ismerős Verőci
Zsuzsa neve, aki 1972-től nyolc olimpián
is játszott, és négy ezüst és két bronzérmet is szerzett az ötkarikás játékokon.
Verőci világbajnokjelölt volt, és a mai
napig is sakkszakíróként tevékenykedik.
Igen méltatlan módon, de a Polgár lá-

Sakkfeladvány
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világos: király h1, vezér c2,
futó b4 és c4, huszár a3 és b3
sötét: király a2, bástya b2
feladat: világos indul, és 2
lépésben mattot ad
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Jó szórakozást!
Októberi feladványunk
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APRÓHIRDETÉS
Eltartási és életjáradéki szerződést kötnék olyan
idős hölggyel, úrral, akinek szüksége van ápolásra, gondozásra vagy csak anyagi segítségre,
nyugdíj-kiegészítésre. Megbízható, korrekt vagyok, évek óta jól együttműködünk. 0670 381
8029, 0620 583 9944
Nerc-, róka-, nutria-, mindenfajta szőrmebundát vásárolok, ill. teljes ruhanemű-hagyatékot,
kiegészítőket. 0620 229 0986

2020. NOVEMBER

Előző számunk megfejtése: GOBBI HILDA SZÍNPAD

34

nyok árnyékában sakkozott neves játékosnőnk, Mádl Ildikó, aki 1984 és 2014
között nem kevesebb, mint tizennégy
olimpián játszott. A három nővér mellett
ő volt a negyedik tagja a Szalonikiben
1988-ban, valamint az Újvidéken 1990ben rendezett olimpián aranyérmet
szerzett sakkválogatottnak.
Napjaink magyar színekben játszó
legjobbjai közt van Hoang Thanh Trang
vietnami származású Európa-bajnok,
aki vietnami és magyar állampolgár.
De említsük meg a Gara nővéreket is,
Tíciát és Anitát, akik két éve a grúziai
Batumiban megrendezett olimpián Terbe Juliannával együtt az ötödik helyen
végeztek.
Lássuk az utánpótlást is! A jövő nagy
magyar reménysége a szegedi születésű
Marjanovics Annamária, aki mindös�sze a 19-et tölti be decemberben. Írd és
mondd háromévesen tanult meg sakkozni, hatéves korában már a pepita tábla előtt ült versenyen, és 19 éves korára
női nemzetközi nagymester.
Száraz Sándor

TÁMOGATÁSOK
A kerület rendkívüli szociális támogatását és a lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli
támogatást a járványhelyzettel kapcsolatban is igénybe vehetik.
Kérjük, a rendkívüli támogatásról érdeklődjenek hivatali időben
a 06-1-215-1077/ 330 melléken, a lakhatási támogatásról a 06-1-215-1077/317-esen.
E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. november 13. napjától visszavonásig a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje megváltozik.
Az ügyintézés elsősorban elektronikusan, telefonon vagy postai úton történik. Ha feltétlenül szükséges a személyes
megjelenés az ügyintézéshez, úgy kérjük, előzetesen kérjen időpontot, ezzel is csökkentve a várakozási időt.
Az ügyfélszolgálatok hivatalos helyiségeiben ügyintézőnként egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, orrot és szájat
folyamatosan elfedő maszk viselése mellett.

Adóiroda ügyfélfogadási rendje:

Közszolgáltatási Iroda ügyfélfogadási rendje:

Szerda: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefon: 06 1 215 1077 / 420, 421, 437 mellék;
E-mail: adoiroda@ferencvaros.hu

Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport (Bakáts tér 14.)
Hétfő: 8:00 - 17:30
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 - 17:30
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 13:00

Hatósági Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefon: 06 1 215 1077/ 306, 472 mellék
E-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu
Humánszolgáltatási Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefon: 06 1 215 1077/ 320 mellék
Rendszeres Ellátási Csoport: 06 1 215 1077/ 317 mellék
Eseti Támogatási Csoport: 06 1 215 1077/ 330 mellék
Intézményfelügyeleti Csoport: 06 1 215 1077/ 377 mellék
E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefon: 06 1 215 1077/ 515, 525, 224, 537 mellék
E-mail: varosuzem@ferencvaros.hu

Ügyfélszolgálati Kirendeltségek (Toronyház utca 3/b., Ecseri
út 19.)
Hétfő: 8:00 - 17:30
Kedd-szerda-csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 13:00
Anyakönyvi Csoport (Bakáts tér 1.)
Szerda: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefon: 06 1 215 1077/401, 405, 407 mellék
E-mail: anyakonyv@ferencvaros.hu
Vagyonkezelési Iroda ügyfélfogadási rendje:
Szerda: 8:00 – 16:00
Más munkanapokon egyeztetést követően van lehetőség a
személyes ügyfélfogadásra.
Telefonszám: 06 1 215 1077/ 501,502,526 mellék
E-mail cím: vagyonkezeles@ferencvaros.hu
Az ügyintézőkhöz tartozó pontos melléket megtalálják a
www.ferencvaros.hu oldalon.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Vigyázunk egymásra.

A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
November 11-től este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe,
mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
Munkába menet és munkából jövet a tilalom ideje alatt is utcára lehet lépni.
Az ehhez szükséges igazolást a munkáltató adja ki.
KUTYASÉTÁLTATÁS
a kijárási tilalom ideje alatt is megengedett, de csak a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzetében.

HAT ÉVES KORTÓL MINDENKINEK KÖTELEZŐ A SZÁJAT
ÉS ORROT ELTAKARÓ MASZKVISELÉS:

A POLGÁRMESTER AJÁNLÁSA SZERINT
VISELJENEK MASZKOT:

• a közterületeken

• a IX. kerületi parkokban, illetve zöldterületeken

• tömegközlekedési eszközökön és a megállókban

• társasházak liftjében és lépcsőházaiban

• az üzletekben
• a bevásárlóközpontokban (kivéve az irodákban, az egyéni
sportolás céljára szolgáló helyiségekben és az üzemi
helyiségekben)
• az ügyfélszolgálatokon

AZ ÉTTERMEK
vendéget nem fogadhatnak, de szállításra ételt kiadhatnak. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
AZ ÜZLETEK
a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével reggel 5 és este 7 között maradhatnak nyitva.
SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
például fodrász, masszőr, személyi edző a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
TILOS MINDEN GYÜLEKEZÉS ÉS RENDEZVÉNY
így pl. a kulturális események és a karácsonyi vásárok.
MAGÁN ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEKEN LEGFELJEBB
10 fő vehet részt. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül, előre meghatározott szűk családi körben tarthatóak meg.
Kültéren AZ EGYÉNI SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉG gyakorlása megengedett, csapatsport tilos.
Futni szabad, focizni nem.
BE KELL ZÁRNIUK A SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEKNEK,
pl. ﬁtnesztermeknek, fedett uszodáknak, múzeumoknak, könyvtáraknak, moziknak, állatkerteknek és korcsolyapályáknak.
AZ ISTENTISZTELETEK
rendjét az egyházak saját hatáskörben szabályozhatják.

