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A SZERK.

A SORSDÖNTÉS ÉVE
Nem találkoztunk karácsony óta, úgy
hogy b. ú. é. k., és mennyire is egy másik
világban vagyunk másfél hónap múltán.
Sok változott, sok fog, isten hozott az új
évtizedben! Another Roaring Twenties?
Egy amerikai elnök felkelést szított a
saját alkotmánya ellen, az általa felhec
celt tömeg megostromolta az Egyesült
Államok törvényhozásának épületét, a
Capitoliumot. Öt halott. Január 6-án
történt. Az alelnök feladata volt a válasz
tási eredmények elfogadása az elektori
kollégiumtól, ami szokásosan kedves
formalitás négyévente. Ám Trump az
ő végtelen hübriszében arra gondolt,
fordít egyet a történelem menetén,
megcsáklyázza az eredményt – amiben
eddigi hű csicskája, alelnöke már nem
volt társa. Az amerikai alkotmány trük
kös dolog, mondhatni, a felvilágosodás
legmasszívabb korpusza, minden fon
tos benne van, amit az Atlanti-óceán két
partján francia és angolszász gondolko
dók összegondolkodtak. Az első kiegé
szítés a szólás-, vallás-, sajtószabadság
garanciája, a második pedig a fegyverviselés jogáé. Utóbbiból megteremtő
dik a „fegyveres tüntető” ideája, és ha
megvan, akkor érdemes elgondolkodni
a „polgárháború” hangsor jelentésén és
szövegkörnyezetén. Január 17-e és 20-a
voltak a tesztnapok, és a fegyveres erők
és fegyveres testületek terén jól álló
Egyesült Államok megugrotta az aka
dályt, az ötven állam egyikében sem volt
összetűzés; a beiktatott Biden elnök ja
nuár 20-án délután tizenhét elnöki ren
deletben visszavonta a trumpizmust.
Trump ellen január 6-a miatt alkotmá
nyos vádemelési eljárás (impeachment)
indult, immár másodízben – első ízben
is ritka, a volt elnök még csak a harma
dik, aki részese lett –, s bár a Republiká
nus Párt egyre több tagja fordult Trump
ellen, ez nem volt elég a kétharmadhoz:
az impeachment a szenátusban elbukott.
„Élhess érdekes időkben!” – tartja egy
régi kínai átok, és nem panaszkodhatunk,
hogy ne fogna rajtunk. A magyar társa
dalomban általánosan követett, az 1957.

május 1-jei hangulat szociálpszichológi
ájára (behódolás) hajazó tízéves viselke
désmintával tökéletesen szembemenő
eseménysort láthattunk nemrég a kele
ti horizonton. A novicsok nevű szovjet
harci méreggel megmérgezett Alekszej Navalnij öt hónapos németországi
lábadozás után visszatért hazájába. Se
leplombált vasúti kocsi, se Finljandszkij
vokzal, mint Lenin esetében, csak egyik
moszkvai reptérről egy másik moszkvai
reptérre térített gép. Tudta, hogy bör
tönbe kerül. Augusztusban meg akarták
ölni. Hihetetlen bátorság, mondta róla
a világsajtó; „tiszta hülye, minek ment
vissza” mondta a bennünk élő kádár
szocializált konformista, aki a hétközna
pi „okosságban” elfelejti az olyan szavak
értelmét, mint „fennebb cél”, „bátorság”, netán „hősiesség”.

befogadás, inklúzió,
win-win a kulcsszavak,
erre kell törniük
az Orbán-rezsim
ellenfeleinek
Amit Navalnij nekünk tanít, az ne
hezen érthető a „csavaros magyar észjá
rással”, nyílt sisakos szembeszállás a túl
hatalommal, a populista autokráciával.
Olyan támadást intéz Putyin ellen, ami
nemigen történt az elmúlt húsz év alatt;
hogy ez mennyiben gyengíti az orosz
elnököt, azt később tudjuk meg.
Jadwiga Staniszkis lengyel ellenzéki
szociológus a Szolidaritás 1980-81-es
mozgalmát „önkorlátozó forradalomnak” hívta. Ennek az eseménysornak,
félúton 1968 és 1989 között, óriási volt
a szerepe később, a rendszerváltások
idején. Az önkorlátozás a szovjet ereje
miatt volt; ma már nincs szovjet, Orosz
ország a történelmi ismétlődés komiku
mát juttatja észbe. Saját nacsalnyikunk
is úgy játszik Kádárt, hogy nincs meg a
háttérhatalma, csak a lopvágya és a ha

taloméhsége, amit a tragikus járványke
zelésben is jól látunk. Hogy a következő
választási év Magyarországon eredmé
nyes legyen, ahhoz a döntő lépés meg
történt: egységesen indul az ellenzék.
Az előfeltétel, az előválasztás az idén
zajlik majd, sorsdöntő jelleggel. Ellent
mondásos helyzet: győzni kéne, de úgy,
hogy a többi párttal, szervezettel ne
romoljon meg a viszony, a fő ütközet
ben nem egymás gyengítése, hanem
erősítése a soros. Az eddig általános
gyűlöletharc befejezésére lesz szükség,
nem kinyíró, az orbánita kormány
kompromatoknak odadobott, csócsálni
való kampány kell, nem zero sum game,
pont annyit nyerni, amennyit az ellen
fél veszít. Befogadás, inklúzió, win-win
a kulcsszavak, erre kell törniük az Or
bán-rezsim ellenfeleinek, a szabadság
barátainak a választáson.
A magyar kormány minden erejével
küzd a 2019-ben győztes ellenzéki önkormányzatok ellen. Az elvonások minket is érintenek. A 9 magazin próbálja
megtalálni a megfelelő pédányszámot,
hogy a kerület minden olyan lakója kap
ja ingyenesen ezt a lapot, akit érdekel: a
közeljövőben terjesztési alternatívákkal
kapcsolatos kérdésekkel, felméréssel
tervezünk alkalmatlankodni – kérjük,
fogadják megértéssel! A jó hír viszont
az, hogy a 9 magazin és a Ferencváros
TV egy közös cégben került közelebb
egymáshoz.

Szabad sávot, hadd szóljon!
A 9 magazin tiltakozik a Klubrádió földi sugárzási jogának pártállami módszerekkel történt felfüggesztése ellen, és
szolidaritását fejezi ki a rádió szerkesztőségével és hallgatóival.
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KUBATOV GÁBOR TÍZ ÉVE A FRADI ÉLÉN

A LISTAVEZETŐ
Becsatornázott állami milliárdok, önkormányzati százmilliók, több tízmilliárdos
sportlétesítmények vagyonkezelői joga – így finanszírozta az állam a Ferencvárosi Torna
Clubot az éppen tíz éve megválasztott Kubatov Gábor elnöksége alatt. A felcsúti taoparadicsomhoz fogható mennyiségű pénz folyt be 2011 óta a Fradihoz az állam jóvoltából.
A sportsikerek méltatásától kezdve a szurkolókhoz fűződő ellentmondásos, kölcsö
nös fenyegetésektől sem mentes viszony ecsetelésén keresztül a klub körüli „kopa
szok” akcióinak boncolgatásáig sokféleképp leírhatnánk azt az évtizedet, amelyet
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgató-alelnöke a Ferencvárosi Torna Club élén
eltöltött. Alább mégis inkább azt tekintettük át, hogy a regnálása során milyen pén
zeket csatornázott be az ország legnépszerűbb sportklubjába.
Miután 2011. február 25-én Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója, második ne
kifutásra pedig a Fradi elnöke lett, azt mondta, „mögöttem egyetlen szponzor sem
áll, csak a tisztességem, és egy út létezik az FTC számára, a tiszta, átlátható gazdál
kodás”. Szavait nyomatékosítandó, megválasztása után még adományokat is gyűjtött
az örökség átvilágítására, amely vizsgálat eredményét aztán soha nem hozta nyilvánosságra. Ahogy az általa vezetett egyesület éves beszámolóit átnyálaztuk, úgy
vált egyre világosabbá: a Fradi elmúlt tízévi működése annyira mond ellent Kubatov
ígéretének, mint amennyire az egykori menekültekkel, „gazdasági bevándorlókkal”
teleszórt futballcsapat a szöges ellentéte a Fidesz retorikájának.
Tény, hogy amikor elnök lett, a Fradi a magyar sport nincstelen hétszilvafás
nemese volt, még a családi ékszert is a zálogból kellett kiváltania. A futballcsapatot
működtető cég és az Üllői úti stadion tulajdonosa is az angol Kevin McCabe volt
– ő viszont szabadulni akart a számára kizárólag veszteséget termelő befektetéstől.

Cikkünk a 9 magazin és az Átlátszó együttműködése alapján született, egyszerre
jelenik meg a két felületen.

2021. FEBRUÁR

A sportegyesületnek semmije sem volt,
így hónapokig tartó huzavona után, 2011
utolsó napjaiban köttetett meg az állam
és McCabe cége között az üzlet. Bár a
befektető korábban 3 milliárdért jutott
a stadionhoz és annak összesen 8 hektá
ros területéhez, legalább 9,2 milliárdot
szeretett volna viszontlátni; az alku vége
6,2 milliárdos vételár lett, amiből még
levonták a stadionfejlesztés McCabe ál
tal vállalt, de ki nem fizetett 1,2 milliárd
forintos költségét. A futballcsapatot mű
ködtető cég részvényeinek 94 százalékát
1 euróért a klub vette meg.
Az Üllői úti stadion állami visszavá
sárlása idején már látszott a pártigazga
tó érkezésének jótékony hatása: a Sze
rencsejáték Zrt. 2011-ben 100 millióval
dobta meg a futballcsapatot, a gyorsköl
csöneiről ismert Provident három évre
210 millióval támogatta meg a klubot
és egyenként 10-20 millió forintos ös�

Fotó: Déri Miklós
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szegekkel a ferencvárosi, a józsefvárosi
és a kőbányai önkormányzat, valamint
a 11. kerület (itt az összeg nem ismert)
is beszállt 2011 végéig, 2013-tól pedig a
főváros is.
A gyorsan mozdítható önkormányzati források már Kubatov első évében
megjelentek a klub költségvetésében, az
állami, önkormányzati cégek 2012-től
álltak be bátrabban a támogatók közé.
Az akkor még részben fővárosi tulajdo
nú Főgáz Zrt. meg nem nevezett – fel
tehetően 100 millió feletti – összeget
adott éves szinten, azzal az indoklással,
hogy „a szponzorációval lehetőség nyí
lik számunkra, hogy tovább növeljük a
Főgáz országos ismertségét”. A légi irá
nyítást végző, állami Hungarocontrol
Zrt.-től 50 millió érkezett, míg a Sze
rencsejáték Zrt. emelte a tétet: az FTCnek megítélt 250 milliós támogatás a
társaság éves szponzorációs kiadásainak
negyedét jelentette. Igazából azonban
2013-tól borult rá a széfajtó Kubatov
Gábor klubjára. Az önreklámra kevéssé
szoruló Fővárosi Csatornázási Művek
két évre összesen 350 millió forinttal
segítette meg az FTC-t. Feltehetően a
magyarországi olajkészletezésért fele
lős Opal Tartálypark Zrt.-t sem az ügy
félszerzés kényszere hajtotta bele a 250
millió forintos szponzorációba. A FöldTrans 2001 Kft. 52 millióval, a Market
Zrt. 265 millióval támogatta az egye
sületet – éppen akkor, amikor ez a két
cég bontotta a régi stadiont és építette
az új Groupama Arénát állami milliár
dokból. A bőség zavara uralkodhatott el
a Fradiban, mert az Emberi Erőforrások
Minisztériumától (Emmi) „adósságál
lomány konszolidációjára és sportszak
mai többletfeladatok ellátására” érkezett
1,369 milliárd forintot el sem költötte
ebben az évben.
2014-ben már hatalmas összegre, 2,7
milliárdra rúgott az FTC-hez befolyt tá
mogatás, mert az Emmi ebben az évben

MILYEN SZERVEZET A FRADI?
Mindennek az alapja a sportegyesület, vagyis a Ferencvárosi Torna Club; ennek az
elnöke 2011 óta Kubatov Gábor. Fontos, hogy az FTC-nek nem tulajdonosai vannak,
hanem tagjai. A klub legutóbbi, 2019-es beszámolója szerint a rendes tagok 166-an
vannak, mellettük 18 pártoló és 374 örökös tagot tartanak számon: ők választják meg
az egyesület vezetését. Természetesen ennél sokkal többen, az utánpótláskorúak
kal együtt háromezren sportolnak a klubban. Az alapszabály szerint tagok sporto
lók, edzők, szakosztályvezetők lehetnek, jellemzően olyanok, akik egzisztenciálisan
függnek a vezetőktől. Ebbe a civil szervezetbe nyomult bele 2010 után a kormány
párt vezetése: Kubatov mellett Bácskai János, Ferencváros volt fideszes polgármes
tere szintén a testület tagja, és korábban az volt Kocsis Máté, a Fidesz jelenlegi par
lamenti frakcióvezetője is.
Az FTC húsz szakosztályra tagolódik, mellettük az egyesület által birtokolt gaz
dasági társaságok működnek. Az egyesületnek jelenleg 21 cégben van részesedése,
közülük a legismertebb a futballcsapatot működtető FTC Labdarúgó Zrt. Utóbbi cég
igazgatóságában is jelen van Kubatov Gábor egy másik fideszes politikus, a kőbányai
polgármester, D. Kovács Róbert társaságában.

is 910 milliót folyósított, az Opal Tartálypark Zrt.-től 350 millió érkezett, a ferenc
városi önkormányzat pedig 50 milliót utalt. Ekkor már minden szempontból stabil
lábakon állt a klub, mert a folyamatos támogatás mellett két nagy értékű sportin
gatlan vagyonkezelői jogát is megkapta az államtól, amire kevés példa van a magyar
sportban. Az FTC tartja fenn ezeket az sportlétesítményeket, a hasznaikat szedheti,
miközben az állam rendszeresen milliárdokkal támogatja az üzemeltetésüket, fej
lesztésüket. Már 2013 végétől az egyesület volt a legtöbb szakosztálynak otthont adó
népligeti sporttelep vagyonkezelője. Ugyanez történt a 2014-re nettó 14,375 milliárd
forintért elkészült, 20 ezer férőhelyes Groupama Aréna esetében is. Ám az, hogy
az itthon kivételes módon nyereséggel működő Groupama Aréna mennyit hoz az
FTC-nek, nem ismerhető meg: az üzemeltetéssel megbízott, Európában számtalan
létesítményt fenntartó Sportfive (2020-ig: Lagardere Unlimited Stadion Solutions)
vezetői ugyanis határozottan kijelentették, üzleti titok, mennyit fizetnek a Fradinak.
A Sportfive adja el a meccsekre a jegyeket, szervezi az itt zajló eseményeket, és 2014
óta nyereségesen működik; nettó bevétele az első teljes évtől 3 milliárd forint körül
alakult, 2019-re pedig már 5,1 milliárdra nőtt. A Sportfive/Lagardere beszámolóiban
annyi utalhat a Fradival kötött megállapodásra, hogy a kiadások között szerepel egy
stabil összeg (valamennyi évben körülbelül 1,5 milliárd forint), amely a „stadion üze
meltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások” néven fut. És ezzel párhuzamosan a klub
bevételei 2013 után az értékesítés kategóriában éppen másfél milliárd körüli összeg
gel nőttek meg.
Visszatérve a klubműködés finanszírozásának alakulására: a minisztériumi támogatás 2015-ben is nagyot dobott az FTC büdzséjén, hiszen két jogcímen ös�
szesen 760 millió érkezett. Ehhez jött még az Opal Zrt. 150 milliója, az ekkor már
Garancsi Istvánhoz tartozó Market Zrt. 140 milliós támogatása, valamint a 9. kerületi
50 milliós és a fővárosi 37,5 milliós dotáció. 2016-tól már egyértelműen minisztéri
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KUBATOV ÉS A TÖBBIEK
A Ferencvárosi Torna Clubot tíz éve vezető Kubatov nevét az egész ország ismeri,
elsősorban a róla elnevezett, a választók fideszes kötődését számon tartó adatbázis,
a „Kubatov-lista” miatt. Pártigazgatóként háttérben maradó szereplő – 15 éves par
lamenti képviselősége alatt egyszer szólalt fel –, mégis elvállalta az ország legismer
tebb sportklubjának a vezetését. Ferencvárosi kötődése egyértelmű, hiszen a 90-es
évek hírhedt szurkolói csoportja, a „2-es szektor” környékén mozgott. Sportvezető
ként Kubatov ellentéte a háttérben maradó politikusi énjének: rendszeresen és mar
kánsan nyilvánul meg a klub ügyeiről, konfliktusokat vállal, például a Csányi Sándor
vezette fociszövetséggel vagy a kormányfő kötélbarátja, Garancsi István Videotonjá
val. Az FTC-t napi szinten nem Kubatov irányítja, hanem az operatív igazgató, Nyíri
Zoltán, aki a pártigazgató korábbi, autószerelőként szerzett kapcsolatrendszeréből
érkezett. A szurkolói múltjából ismerte a gyilkosság miatt tíz évet ült Szabó „Szőke”
Ferencet, aki 2015-ig a Fradi biztonsági szolgálatának „szurkolói koordinátora” volt,
és hatékony segítséget nyújtott a pártigazgatónak a Fidesz-székháznál zajlott 2013-as
tüntetésen, valamint a vasárnapi boltzár elleni népszavazás elgáncsolásánál.
Kubatov Gábor a tíz év alatt érdekes „különmeccset” vívott a Fradinál megkerül
hetetlen szurkolókkal is. Évekig jó viszonyt ápolt a szélsőjobboldali kötődésű ultrák
kal, majd miattuk vezette be az új stadionban a szigorú beengedést (az úgynevezett
vénaszkennert), amiből szabályos háború, végül 2017-ben látványos békülés lett.

umi támogatások formájában folyt be a bevételek jelentős része: közel 1,7 milliárd
forint érkezett – működési támogatás, valamint ingatlanfenntartás és -üzemelte
tés jogcímeken. Ne feledkezzünk meg a fővárosi önkormányzatoktól származó 80
millió forintról sem, amelynek döntő hányadát a 9. kerületi támogatás adta. Egy
évvel később, 2017-ben még nagyobb, közel 2,5 milliárd forintos támogatás folyt
Az épülő kézilabdacsarnok 2020 decemberében
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be az Emmitől és a fejlesztési minisz
tériumtól. Ettől az évtől felbukkantak
kisebb valódi vállalkozói támogatók is
az FTC körül, de az általuk nyújtott 100
ezer és 5 millió forint közötti összegek
együtt sem érték el a 20 milliót. Ahogy
a korábbi években, 2017-ben is érkeztek
sportági szövetségi támogatások, ezek
összesen 30 milliós tételt jelentettek,
ami eltörpül az állami apanázs mellett.
A sportklub jelenleg lezárt utolsó
két üzleti éve, 2018 és 2019, még a ko
rábbiakhoz képest is több bevételt ho
zott. 2018-ban már majdnem 3 milliárd
forintot küldött az Emmi és a fejleszté
si tárca utódjának számító Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM).
A nem kormányzati/önkormányzati
támogatások alig haladták meg a 300
millió forintot – és ebben a rubriká
ban ott van az egyesületi tagdíjak 200
millió forintja is. 2019-ben a 9. kerület
már összesen 120 millióval támogatta
az egyesületet. Az Opal Zrt. 50 milliója
mellett érkezett még 300 millió forint
az államközeli energiaszektorból, az
MMBF Földgáztároló Zrt.-től, „a ma
gyar válogatottban is szereplő sportolók
támogatása” címen. Az MMBF vezeté
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A VILÁG LEGÉRTÉKESEBB FUTBALLCÉGE

Fotó: Átlátszó

Fotó: Déri Miklós

Elemzésünkben nem a kirakat, vagyis a Fradi futballcsapatának Kubatov-éra alat
ti pénzügyeire koncentrálunk, hanem a tulajdonos egyesület bevételeire. Persze az
FTC állami pénzekkel való kitömése többször megkönnyítette az FTC Labdarúgó
Zrt. működését is, mivel a futballcég rendre veszteséget termelt, ám szerencsére ott
állt mögötte a stabil lábakon álló klub. Ennek a kisegítésnek a leglátványosabb eleme
az volt, amikor a 2018-as évet brutális, 1,3 milliárd forintos mínusszal zárta a zrt., és
emiatt, tartalék híján, negatívba fordult a cég saját tőkéje. Az ilyen eseteket azonban
szankcionálja a futballszövetség, ezért – ahogy a G7.hu akkori cikke rávilágított – a
klub kétszer is pénzhez juttatta a futballcéget. Ennek bevett módszere egy zrt. ese
tében részvények névérték feletti jegyzése; csakhogy a klub ezt olyan magas áron
tette (tíz darabot 1,5 milliárd forintért), hogy azzal az FTC Labdarúgó Zrt.-t a világ
legtöbbet érő futballvállalkozásává tette – természetesen csak papíron.

sében két ismerős arcot találhatunk:
az állami vagyonért felelős miniszter,
Máger Andrea akkori férjét, Bártfai Bé
lát, valamint azt a Kertész Balázst, akit
2016-ban az Index emlékezetes cikkso
rozatban mutatott be „Rogán Antal sötét
oldalaként”. Ebben az évben majdnem
6 milliárd forint volt az Emmitől és az
ITM-től érkezett támogatás, amiből
működésre és létesítményfejlesztésre is
jutott. Utóbbi azért érdekes, mert ekkor
már ott parkolt az egyesület számláján
a Fradiváros fejlesztésére 2017–18-ban
kapott – és döntő részben máig fel nem
használt – 25 milliárd forint is.
A Fradiváros az egyesület harmadik
ingatlanberuházása: a népligeti sport
telep kibővítése egy minden igényt ki
elégítő sportkomplexummá, egyebek
között új uszodával, hokicsarnokkal,
négycsillagos szállodával, kollégium
mal. 2021 elejéig azonban csak annyi
történt e téren, hogy a klub megkapta
vagyonkezelésre a szomszédos Építők
Sporttelepet, ahol lebontották a műemlék Diákstadiont.
Az FTC éves beszámolóiból jelenleg
2019 végéig tudjuk követni a gazdálko
dást. Feltűnő, hogy sehol nem találtunk
utalást arra: 2018 végén az állami MVM
Zrt. bejelentette, négy éven keresztül tá
mogatja az FTC-t évi 6 millió euróval,
vagyis nagyjából 2 milliárd forinttal.
Az együttműködés biztosan létrejött,
hiszen el is nevezték a népligeti sport
telepet az MVM-ről. Annak a 2020-as
döntésnek pedig még nem lehet nyoma
a beszámolókban – de a klub jövőjére
nagy hatással lesz –, amellyel a kormány
a Népliget mellett a 2022-es férfikézi
labda-Eb-re nettó 78 milliárdból készü
lő multifunkciós csarnokot is az FTC
vagyonkezelésébe adta.
Ha összegezzük a Kubatov Gábor
vezette sportegyesület gazdálkodásának

FOLYTATÓDIK A PÉNZESŐ
Januárban szokott feltűnni a médiában Kubatov pártigazgató úr, aki idén is végig
látogatta az összes haveri sajtóorgánumot – némelyiket többször is –, ahol kerüle
tünk vezetése is szóba került. Persze nem azért, mert végre a Fradi elnökségéből is
leváltanák Bácskai expolgármestert, és az amúgy fradista Baranyi Krisztinát végre
felkérték volna, ahogy ez szokás volt, elnökségi tagnak. Szó sincs erről. Megfelel
ő párttagkönyv kellene ahhoz. Kubatov amiatt siránkozott, mennyire rettenetes,
hogy a kerület immár nem ad évente 50 milliót utánpótlás-nevelésre, amit aztán el
lehet költeni minden másra. Is. Ahogy arról sem esett sok szó ezekben az interjúk
ban, hogy miközben pártunk és kormányunk lassan az alapműködést veszélyeztető
pénzelvonásokkal bünteti az ellenzéki önkormányzatokat, addig a Fradi stadionjára,
a „legmodernebbre”, ahol „NASA-szerverpark” üzemel („Kubatov: A szerverszobánk
akkora, mint a NASA-é”, Magyar Nemzet, 2015. február 11., 14:28), érkezett egyszer csak a
kormánytól 3 milliárd forint „stadionfelújításra”, benne informatikai fejlesztésekre.
Hogy mit kell felújítani egy néhány éves stadionon, azt mi el sem bírjuk képzelni.
Nem is derült ki, közpénz ide vagy oda.
„Bakócz Tamás”

elmúlt tíz évét, azt látjuk, hogy a bevételek a 2011-es 403 millióról 2019-re a 25-szörösükre, azaz 10,402 milliárd forintra lőttek ki. Ebben az időszakban az egyesület
összesen több mint 37 milliárd forintból gazdálkodott, amiből a beszámolók vonat
kozó sorai alapján 13 milliárd forint volt a központi költségvetési támogatás és 651
millió az önkormányzati forrás. Ám ha részletesen vizsgáljuk át az éves tételeket,
kiderül: ennél jóval magasabb volt az államtól érkezett összeg. Amint bemutattuk,
állami, önkormányzati és államközeli cégektől is jöttek pénzek, és olyan vállalkozá
sok is fizettek be a kasszába, amelyek ezzel egy időben állami megbízásból a Fradi
stadionját építették, így ezek nevezhetők „terelt” hozzájárulásoknak. A Kubatov-éra
alatt így legalább 22 milliárd forint folyt be a költségvetésből, valamint a politikai be
folyásnak tulajdoníthatóan. Ráadásul a stadionüzemeltetés után – következtetésünk
szerint – öt év alatt befolyó 7,5 milliárd forint is az állam jóvoltából érkezik az FTChez. Vagyis a Ferencvárosi Torna Club 2011 és 19 közötti bevételeinek legalább 80
százalékához, 30 milliárd forinthoz jutott közvetlenül vagy közvetve az államnak
köszönhetően. Viszonyításképpen érdemes megjegyezni: a folyamatosan támadott
felcsúti futballakadémia ugyanebben az időszakban 32 milliárd forintot szedett ös�
sze a tao-támogatásokból.
A számlálót még pörgethetnénk is felfelé, hiszen – bár nem a klub központi költ
ségvetésén, hanem a szakosztályi cégeken keresztül – tao-milliárdok is növelték a fe
rencvárosi bevételeket. Igaz, Kubatov Gábor, megkerülve az orbáni sportpolitikának
ezt a legtöbbet támadott eszközét, elsősorban a központi költségvetési forrásokra és
az állami vagyon kezelésére támaszkodva épített ki stabil finanszírozást a Ferenc
város számára.
Csepregi Botond
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KORMÁNYBOSSZÚNAK TARTJA A KERÜLETIEK ZÖME AZ ELVONÁSOKAT

FERENCVÁROS SZERINT A VILÁG
A 9. kerületben általában jól mennek a dolgok – így vélekedik a Medián reprezentatív
közvélemény-kutatásában megkérdezett kerületi lakosok közel kétharmada.

Ahhoz, hogy tudjuk, sok ez vagy kevés, jobbak-e vagy rosszabbak az eredmények,
mint amilyenek korábban voltak, összehasonlító adatokra lenne szükség. A megren
delő Ferencvárosi Önkormányzatnál azonban nincsenek ilyenek – tudtuk meg Reiner
Roland alpolgármestertől. A korábbi városvezetés ugyanis nem hagyta nyomát esetle
ges ez irányú tevékenységének. Megkérdeztük erről Bácskai János fideszes expolgár
mestert is, de kérdésünket azzal hárította el, hogy „forduljunk Baranyi polgármester
nőhöz”, tekintettel arra, hogy „a polgármesteri munkakör átadás-átvétele megtörtént”.
Annyi azonban összehasonlító adat nélkül is tudható: a kétharmad az kétharmad.

Baranyi szívügyét támogatja leginkább a kerület
A pályázati úton kiválasztott közvélemény-kutató cég, a Medián 2021 első hetei
ben készítette a kutatást 800 kerületi lakos megkérdezésével. A felmérés szerint a
kerületben élők jelentős többsége elégedett az önkormányzat 2020-ban hozott
fontosabb intézkedéseivel. Leginkább a védett lakások program nyerte el a ferenc
városiak tetszését. A megkérdezettek 91 százaléka támogatja, hogy a családon belüli
erőszak áldozatainak biztonságos lakhatást biztosítson az önkormányzat. Ami Ba
ranyi Krisztina polgármester számára különösen örömteli volt, mivel ez a program
„szívügye” – reagált Facebook-oldalán.
A második legtámogatottabb lépés a korrupt szerződések megszüntetése. Ez a la
kosság 86 százalékának egyetértésével találkozik. Tíz százalék nem tudott vagy akart

véleményt formálni, és van négy száza
lék, amely nem támogatja, ha a kerület
elmeszeli a korrupt szerződéseket. Ez a 4
százalék feltehetően nem értette meg a
kérdést – vélte jóindulatúlag – vagy in
kább némi malíciával – a polgármester
már említett bejegyzésében. Pedig lehet,
hogy egyszerűen következetesek akartak
maradni, mert rájuk nem igaz az első ma
gyar standupos, Hofi Géza mondása, mi
szerint a korrupció az, amiből kihagyták
volna őket. Ha így van, akkor nem is kevés
a 4 százalék.
A felsorolt intézkedések közül a nyári
hétvégékre bevezetett belső-ferencvárosi
forgalomcsillapítás találkozott a legala
csonyabb lakossági egyetértéssel, „csak”
70 százalékot ért el – nyugtázta elégedet
ten a helyi fideszes képviselők által sokat
támadott intézkedés magas támogatottsá
gát Reiner Roland alpolgármester.

Javulás
A kutatás tanúsága szerint nincs olyan
terület, amely a kerületiek többsége sze
rint romlott volna az elmúlt egy évben:
hét megkérdezett témában átlagosan
40% kifejezett javulást érzékelt, 28% sze
rint nincs változás, és nem érte el a 10
százalékot azok aránya, akik szerint ma
rosszabb állapotokkal kell szembesülni
ük a ferencvárosiaknak, mint korábban.
A legtöbben a játszóterek, parkok terén
látnak javulást (55%), amit a kerékpáro
sok közlekedési lehetőségei követnek
52 százalékkal. Ezt a kerületi újság és
a televízió követi, amelyek minősége
a megkérdezettek 41 százaléka szerint
javuló tendenciát mutat.

Nem tartják jogosnak a
kormányzati elvonásokat
A ferencvárosiak túlnyomó többsége
– csaknem kétharmada – szerint a ke
rületet érő folyamatos elvonásokkal a
kormány kifejezetten az ellenzéki önkormányzatokat akarja büntetni. A pol
gármestert támogató pártok szavazóinak
85%-a gondolja így.
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A ferencvárosi lakosság 25 százalé
ka szerint jogos az elvonás – ők nagy
részt Fidesz-szavazók. Utóbbiak há
romnegyede ugyanis osztja a kormány
érvelését az elvonások indokoltságáról.
11 százalék nem foglalt állást ebben a
kérdésben. Figyelemre méltó azonban,
hogy a pártnélküliek több mint felének
– 57%-ának – is az a véleménye, hogy a
brutális elvonás a kormányzati bosszú
hadjárat része.
Összességében ennél is magasabb
a támogatottsága az atlétikai stadion
megépítésének: négy ferencvárosiból
három egyetért vele, de közülük kettő
kizárólag abban az esetben, ha megva
lósulnak azok a fejlesztések, amelyeket
a polgármester nem sokkal hivatalba
lépését követően a beruházás feltételé
ül szabott. Ilyen például a Ferencvárosi
Zöld Park létrehozása vagy az új szak
rendelő megépítése.

Házunk tája
A kerületi közügyekről a legtöbben a 9 magazinból tájékozódnak, ötből négy ferenc
városi rendszeresen vagy alkalmanként olvassa a lapot. A 65 év felettiek kétharmada
rendszeres olvasónk, és további 24 százalékuk is időnként kezébe veszi az újságot. A
fiatalabbakra jellemző olvasási szokások a 9 esetében is megmutatkoznak: az egyre fi
atalabbak egyre kevésbé olvasnak nyomtatott újságot, de még a 18–34 éves korosztály
kétharmada is vagy rendszeresen, vagy időnként a 9 magazinból tájékozódik.

Az egészségügyet érte
a legtöbb kritika
Az önkormányzat számára talán a leg
tanulságosabb, hogy mely területeket
tartják a leginkább fejlesztendőnek a ke
rületiek. Ezt a listát magasan az egészségügy vezeti: 46 százalék szerint javí
tani kellene ennek állapotán. A második
legégetőbb kérdésnek a közbiztonság
helyzetét látják: 38 százalékuk minősí
tette ezt problémásnak. (Hat terület kö
zül mindenki kettőt választhatott.)
Az is segíti az önkormányzat gondol
kodását, hogy nemcsak a kerület egészé
re, hanem a városrészekre is leszűrhetők
a válaszok – mutatott rá Reiner Roland.
Mint mondta, a lakosság eloszlása sze
rint négy városrészről beszélhetünk a
9. kerületben: a Belső-Ferencvárosról, a
József Attila-lakótelepről ( JAL), az úgy
nevezett Belső-Középső Ferencvárosról,
amely a Ferenc körúttól a Haller utcáig
terjed, és az úgynevezett Külső-Középső
részről, amely a Haller utcán túli terüle
teket foglalja magában.
A közbiztonság, ami kerületi szinten
második lett, a Belső-Ferencvárosban
például nem akkora probléma (19%),
míg a JAL-en kiemelkedő (48%), és a
többi városrészben is második helyen
szerepel. A belső-ferencvárosiak a par
kolás kérdését tartják legsürgetőbbnek
(39%) az egészségügy után, amit közvet
lenül a zöldfelületek növelésének ügye
követ (36%). A külső-középső részen élők
pedig a bérlakások számának növelését
még az egészségügynél is fontosabbnak
látják (49%).

JOBBAN ÁLL A VÁROSVEZETÉS, MINT 2019-BEN
A közvélemény-kutatást még az előtt rendelte meg az önkormányzat, hogy az ellen
zéki pártok bejelentették volna: közös programmal, közös listával indulnak 2022ben. Így képet kaphatunk arról is, hogy a ferencvárosiak melyik ellenzéki pártot
milyen arányban támogatják. Sokan (8%) kifejezett kérdés nélkül is a közös listát
említették – így került bele ez az opció az elemzésbe. Ha ez utóbbit összeadjuk az
összefogás pártjainak eredményeivel, összesen 41%-ot kapunk, szemben a Fidesz
17%-ával. A biztos pártválasztók körében ez az arány 61% az ellenzéki összefogás ja
vára a fideszes 26%-kal szemben. (2019 őszén 58-40 volt a polgármester-választás
eredménye Baranyi javára a fideszes Bácskai Jánossal szemben. Ám mivel egy év van
még a választásokig, addig bármi megtörténhet.)
A legnagyobb tábort – 30, azaz harminc százalékot – a bizonytalanok adják, így
elvben rajtuk múlhat majd a 2022-es választás. Néhány politikussal való elégedett
ségre is rákérdezett a kutatás. Ezt a listát magasan Baranyi Krisztina vezeti, akinek a
munkájával elégedett vagy teljesen elégedett a megkérdezettek 58%-a (az iskolai osz
tályzatoknak megfelelően 5-öst kapott 22%-tól, további 36%-tól pedig négyes, azaz jó
osztályzatot). Őt Karácsony Gergely főpolgármester követi, akinek a munkáját 39%
értékelte 4-esre vagy 5-ösre. Orbán Viktor 21%-nyi négyest és ötöst tehetett zsebre.
Vele a legnagyobb egyébként az elégedetlenség: 1-esre osztályozta a kerületiek 38%-a.
Nagy Ildikó Emese
További adatok és diagramok:
ferencvaros.hu/aktualitasok/kozvelemeny-kutatasi-eredmenyek
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MORAJLIK A VÁROS

FEJLESZTÉSI ESÉLYEK A KÜLSŐ-FERENCVÁROSBAN

HA ÉLETRE KEL
A ROZSDATEMETŐ
Online kiállítás nyílt Ferencváros elhagyott
iparterületeiről. Utánanéztünk, milyen lehetőségek
vannak a kerületi rozsdaövezetekben.

Budapesten Csepelen kívül három nagy rozsdaövezeti régió található: az északi a
Váci út környékén, a keleti a Kőbányát közrefogó vasúti fővonalak mentén, a Köny
ves Kálmán körúttól kifelé a Gyáli útig pedig az egész Külső-Ferencváros. Ez a rész
volt a múlt század elejéig-közepéig Budapest legfontosabb könnyűipari (főleg élel
miszer- és vegyipari), valamint logisztikai központja.
A rozsdaövezetek jellemzően a városiasan beépült belső és a külső városrészek
közötti zónában helyezkednek el, bennük kiürült gyártelepek, kiselejtezett, rozsdá
sodó gépek vázai, húsz éve leszórt salakkal borított udvarok. Sokszor akadályozzák a
városszerkezet fejlődését, mivel hatalmas, elkerített, összefüggő területek. Közelsé
gük a belső városrészekhez és a maradékaiban is működő infrastruktúra ugyanakkor
kiváló fejlesztési lehetőségeket rejt.

kiürült gyártelepek, kiselejtezett, rozsdásodó
gépek vázai, húsz éve leszórt salakkal
borított udvarok
A rozsdaövezeti helyreállítási tervek alapgondolata, hogy az agglomerációba
költözött, vagyonos és gazdaságilag produktív réteget rávegyék, telepedjen le „eg�
gyel beljebb”, az autós ingázás helyett pedig használja a tömegközlekedést. A „kom
pakt város(rész)” néven ismert, a városépítészetben ma divatos koncepció szerint ott
minden szükséges szolgáltatást meg fog kapni.
A logisztika központi szerepet kap a 9. kerület rozsdamentesítési terveiben is –
mondta Szűcs Balázs, Ferencváros főépítésze lapunknak. A másik fő irány a lakás
állomány bővítése a ma jórészt parlagon heverő, ám kedvező fekvésű, nagy kiterje
désű ingatlanokon.
A főépítész tudomása szerint a magánalapítványi tulajdonba kerülő, állami pénz
zel bőven megtámogatott fővárosi egyetemek a 9. kerület rozsdaövezeteiben komoly
campus-, illetve kollégiumfejlesztési tervekkel lépnek majd fel, mégis a lakáscélú
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építkezések játsszák majd a főszerepet
a barna régiók életre keltésében. Ehhez
járulékos, de egyáltalán nem mellékes
fejlesztésként a tömegközlekedést kell
korszerűsíteni. Példaként említette a cse
peli és a szentendrei HÉV-et összekötő
5-ös metrót, a megépülő Galvani hidat
és a ferencvárosi vasúti megállót. Ha
mindez a 2020-as évtized végéig meg
valósul a Ferencváros elhanyagolt terü
letein, az a városfejlesztés szempontjá
ból a száz évvel ezelőtti Nagykörút-épí
téssel lesz összemérhető – véli a kerület
főépítésze. A 9 kérdésére, vajon ezek a
tervek nem az álmok kategóriájába so

rolhatók-e, azt válaszolta, valódi esélyt
lát a megvalósulásukra.
A rozsdaövezetek fejlesztésére Bu
dapest és a központi kormányzat is ter
vez konkrét lépéseket a közeljövőben.
A Budapest Fejlesztési Központ infor
mációink szerint 25 ezer lakás felépíté
sét látná lehetségesnek a rozsdaöveze
tekben, ami jelentős mértékben érin
tené Külső-Ferencvárost is, hiszen ez
a rész található legközelebb a város
központhoz. Baranyi Krisztina polgár
mester Ferencváros tizenegy területét
nevezte meg rozsdaövezetként: ezek a
kerület közel harmadát jelentik. Hama
rosan elkészül az a részletes szabályozás
is, amely a barnamezős építkezések áfá
ját teljes egészében visszaigényelhetővé
teszi, vagyis ötről nulla százalékra csök
kenti. Ha a rehabilitációs fejlesztések
inkább a központi kormányzat szándé
kait, a sporthoz kötődő beruházásokat
szolgálnák, Szűcs Balázs főépítész akkor
is optimista: „nem baj, ha egy szálloda
egy ideig sportcélokat szolgál, később
kiválóan alkalmas lehet például diák
szállásnak”.
Harangozó István
Az online kiállítás a http://ferencvaroskalauz.hu/
kiallitasok/virtualis-seta webhelyen látható.

Fotók: Békés Zoltán (instagram.com/bekeszoli_urbex)
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BAKÁTS TÉR 14.

HÍREK A KILENCEDIKBŐL
Atlétikai stadion: ezer
fát kivágnak, kétezret
ültetnek
Az atlétikai stadion telkén 858 fát vág
tak ki, a környéken pedig további 216
darabra vár ez a sors. A fapótlási mű
szaki megállapodás szerint a kivágottak
helyett 327 fát ültetnek a stadion telké
re, további 1650 fát pedig a beruházás 1
km-es körzetébe, részben Ferencváros,
részben Csepel területén. Egy kivágott fa
után három újat kell ültetni. A fennma
radó 1332 fa ültetése helyett 106 millió
forintot fizet a beruházó, amit az önkor
mányzat teljes egészében fapótlásra, -te
lepítésre és -gondozásra használ fel.

hiba történt, a támogatást visszafizették
az önkormányzatnak. Azóta az önkor
mányzat jóvoltából megkapta az eszkö
zöket a József Attila Általános Iskola is.

Nem bontják le a
Brauch hentesüzletet

idejére, amíg ingyenes az országban a
parkolás. A két téren hétköznapokon reg
gel 7 és este 8 óra között csak helyi lak
címkártyával vagy albérleti szerződéssel
parkolhatnak, a Balázs Béla u., Haller u.,
Tűzoltó u., Telepy u. által határolt terület
közepén húzódó, belső szervizúton 16
órától 20 óráig tart a korlátozás.

Vigyázat, csalók!
Az önkormányzat nem végez és nem is
támogat egészségügyi felmérést a lakos
ság körében, sem a járványhelyzet, sem
más ok miatt. Aki ilyen telefont kap, le
gyen tisztában vele, hogy csalókkal áll
szemben, amiért legjobb, ha feljelentést
tesz. Kérjük, jelezze az esetet szerkesztő
ségünknek is a szerkesztoseg@ferencva
ros.hu címen.

Búcsú a színházigazgatótól
Mivel a ferencvárosi Pinceszínház igaz
gatója, Soós Péter főállású oktatónak
szerződött a Vidnyánszky-féle SZFE-re,
és erről – szerződéses kötelezettsége el
lenére – nem tájékoztatta munkáltatóját,
az önkormányzatot, Baranyi Krisztina
polgármester azonnali hatályú felmon
dással megszüntette munkaviszonyát.

Megnyílt a harmadik
ideiglenes lakossági
parkoló
A Bakáts tér és a Ferenc tér után a Tele
py és az Ernő utca egy-egy szakaszán is
lakossági parkoló nyílt a veszélyhelyzet

Ajándékmaszkot
kapnak az adományozók

Lábra kapott a hír, hogy lebontják a Mes
ter utca 29. szám alatti hentesüzletet,
amely 1903 óta működik. Mivel a bolt
országos védettségű műemlék a helyi
ségben található Zsolnay-csempékkel
és az eredeti felszereléssel együtt, nem
bontható el, és a bontás nem is állt a be
ruházó szándékában.

Csatlakozókat vár a
Nyomtass te is!

Akik legalább 1500 forinttal támogatják
az önkormányzat járványügyi Krízis
alapját (10401196-00032517-00000004),
ajándékba kapnak egy Ferencváros-cí
merrel díszített, kétrétegű védőmaszkot.
A Krízisalapban lévő pénzt járványügyi
intézkedésekre fordítja az önkormány
zat. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal
portáján (Bakáts tér 14.) vagy a Torony
ház utcai ügyfélszolgálati kirendeltségen
lehet.

A Nyomtass te is! szamizdat hetilap és
mozgalom egyhetes kampányt rendez
március 5-e és 12-e között: öt megye
székhelyen és kistelepüléseken osztják
közösen a kettéhajtott A/4-es lapra tör
delt kis újságot, amellyel a kormány
propagandát igyekeznek ellensúlyozni.
A lap, amelyet már harmadik éve ad ki
a ferencvárosi székhelyű eDemokrácia
Műhely, március 5-én Dunabogdány
ban emléktáblát avat az idén 40 éves Be
szélőnek, ahol annak idején nyomtatták
a rendszerváltást előkészítő és szellemi
hátterét adó szamizdat újságot. Részle
tek: nyomtassteis.hu

Csendben távozott
a tankerületi igazgató

Megújult a bolgárok
művelődési háza

Már nem Tolnai Marianna a 8. és 9. ke
rületi iskolákat is felügyelő tankerületi
központ igazgatója, mert felmentették
– adta hírül a Jozsefvaros.hu, hozzátéve:
az okokról Tolnai és a Klebelsberg Köz
pont is hallgat. A cikk valószínűsíti, hogy
egy tavalyi botrány állhat a háttérben:
az önkormányzattal kötött támogatási
szerződéssel ellentétben nem abba az
iskolába telepítette a tankerületi központ
a digitális eszközöket, amelybe köztu
dottan több roma gyerek jár, hanem egy
másikba. Tolnai szerint adminisztrációs

Átadták a 9. kerületi Vágóhíd utcában a
magyarországi bolgárok felújított és ki
bővített művelődési házát, amit a ma
gyar kormány mintegy 300, a bolgár
mintegy 100 millió forinttal támogatott.
Egyben bejelentették azt is, hogy az utca
másik oldalán található Szent Cirill és
Metód bolgár ortodox templom melletti
üres telken két éven belül új bolgár okta
tási és kulturális központ épül a magyar
kormány 2,6 milliárd forintos támogatá
sával.
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VALÓSÁGOS TITKOS TANÁCSOS

ALBÉRLET HELYETT

BEKÖLTÖZTEM
EGY HOTELSZOBÁBA
Mindig csodálattal olvastam múlt század eleji íróktól, hogy hol úri passzióból, hol
ez-az elől bujkálva huzamosabb időre beköltöztek egy hotelbe. 2021 elején, a
korlátozások kellős közepén magam is becsekkoltam egy szállodába egész hónapra.

A titok nyitja, hogy most – amikor a tu
rizmus a halálán van épp, szálláshelyet
igénybe venni csak gazdasági vagy ok
tatási céllal lehet – az életrevalóbb szál
lodások hosszabb távra, albérletáron ad
nak ki szobákat. Igaz, ez csak bevételt hoz
számukra, nyereséget nem. A reklámér
téke annál nagyobb: az első fecskékről az
összes utazós portál beszámolt. Van, ahol
már a meghirdetés hetében elkelt szinte
az összes hely.

Mit kapok és mennyiért?
80 ezer forint volt a legolcsóbb ajánlat,
amivel találkoztam, és 150 ezer a legma
gasabb, rezsivel együtt, így a privát rezsi
csökkentés legszebb módozata is ez. Per
sze jóval többért is van magasabb kate
góriás apartmanhotel, amely üzleti céllal
utazó külföldieket most is fogad, hülyék
lennének leárazni.
A legtöbb ajánlat a havi 90 és 110 ezer
közötti sávba esik egy főre, de kettőre is
találni már 110 ezerért. Ennyiért jellem
zően egy 15–20 négyzetméteres szoba
jár, heti takarítással (van, ahol heti két
szer, és fertőtlenítést is végeznek), saját
fürdőszobával, franciaággyal, tévével, wi
fivel. Az apartmanokért ennél kicsit töb
bet kell fizetni, de azok is versenyképesek
a hagyományos albérletekkel. Kevesebből
az úszhatja meg, aki hétvégére hazauta
zik vidékre, és heti ötéjszakás ajánlattal él.
Reggeli napi 1200–1500 felár ellenében
van, ha van. Sok helyen nincs.

Hol fogok én mosni meg főzni?
Nem is annyira para. Felár ellenében lehet mosatni, és tele a város önkiszolgá
lókkal. Zoknit-bugyit meg lehet kézzel is.
A konyha hiánya elsőre annál aggasz
tóbb volt. Ugyanis én szobát vettem ki,
nem apartmant. Vízforralót adtak volna,
ha kérek, de azt pont vittem magammal.
Vendégek által használható konyha az én
hotelemben nincs, de mikró igen (egy
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közösségi térben), így gyorsan megtanul
tam dobozban főzni. Bár mini, de hűtő
van.

Ki költözik szállodába?
Aki kalandból, ez volnék én, de a többsé
get gyakorlatiasabb okok motiválják.
Aki eddig albérletezett, dolgozik,
szinte csak aludni jár a szállóba.
Aki nem dolgozik, és épp azért vál
tott az albérletről, mert így visszakapta
a kauciót, amit itt nem kell fizetni. (Van,
ahol elkérnek egy havit, vagy 50 eurónak
megfelelő forintot. Igaz, utóbbi esetben
ezt korábban is megtették.)
Akinek nagyon gyorsan kellett szál
lást találnia.

a privát
rezsicsökkentés
legszebb módozata ez
Aki épp eladta a lakását, külföldre
költözött, de hivatalos ügyek intézése
miatt több hétre vissza kellett jönnie.
Így aztán nálunk is fura kis közösség
alakult ki a legkülönfélébb társadalmi
rétegekből: a takarítói állást kereső ötve
nes asszony, a biciklis futár, a másoddip
lomás képzésre járó politológushallgató,
az építkezéseken dolgozó melós, a kis
gyerekes, huszonéves pár, a közgazdász,
a folyton telefonáló fiatal srác, aki tanul
és dolgozik, és nagyon hiányzik neki a
barátnője, valamint egy életművész köl
tő képezik szociális mikrokozmoszunk
kemény magját.

Személyes tapasztalatok
Nekem nagyon bejött, hogy kitakaríta
nak helyettem, ágyat húznak, kicserélik a
törölközőket. Ahogy az is, hogy nem kell
aggódnom a fűtésszámla miatt. A legfontosabb azonban a minimalizmusra vál-

tás volt. Ennek nagy előnye, hogy sokkal
jobban tudsz koncentrálni a munkádra.
Hátránya, hogy sokkal nehezebb kialakí
tani, mint gondolná az ember. Pedig az
volt az elképzelésem, hogy csak azt vi
szem magammal, amire tényleg szüksé
gem van. Egy egészséges ember esetében
ez egy nagy hátizsák, egy gurulós bőrönd
és egy oldaltáska – így az egyik kezed
szabad marad. Gondosan osztályozni
kezdtem a tárgyaimat, hogy aztán en
nek ellenére is egy csomó felesleges cuc
cot halmozzak be a „lakosztályomba”.

Az alapvető holmik
Igazolványok, bankkártyák, oklevelek,
egyéb személyes papírok. Laptop, jegy
zetfüzet, toll. Alapvető ruházat, alapvető
konyhai cuccok. Higiéniai szerek.
A könyvek szó szerint és átvitt ér
telemben is a legnehezebbek. De itt is
meg lehet húzni a határt: egy polcon el
kell, hogy férjenek a valóban fontosak.
Ez nagyjából egy doboz. A következő
kupacot úgy neveztem el, hogy fel nem
használt irodalom. Ide tartoznak, amiket
soha az életben nem fogsz elolvasni. Ed
dig se tetted. Kaptad (ha szeretsz, ezután
csak hangoskönyvet adsz, azt is tömörít
ve), vetted, örökölted, lett valahonnan.
Ott porosodik húsz éve. Ezeket nyu
godtad ajándékozd vagy add el. És van a
köztes tartomány, ami nem fér bele abba
a bizonyos egy dobozba, de mégsem ha
szontalan megtartani: annak lehet helyet
találni családnál, barátnál, raktárban.
Vannak aztán dolgok, amikre vég
képp semmi szükség: az ez-még-jó-leszvalamire típusú cuccok. Egy (azaz 1, nem
több!) igazán értelmetlen, tökéletesen
haszontalan, idétlen, tök hülye tárgy,
amit megtartasz, mert ahányszor ránézel, elröhögöd magadat. Na, az az egy
maradhat.
És a legfontosabb: a kispárna. Mindig
legyen nálad kispárna! (Törölköző nem
kell, azt adnak.)
Melinda Rose

Csapó Júlia: Langyos víz, 2020 – videó
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„A BÁTORSÁG FERTŐZŐ”
December elején különös jeleket fedez
tünk fel a Ráday utcai flaszteren. Járdára
fújt emberkék (arcok?) mutattak valaho
vá, a kirakatokban pedig egyre-másra

Pólya Zsombor: Öröm hommage, 2020

Sárközi Mónika: Szabadlégy, 2020

Terdik Szilvia: 19 év munkaviszony, 2020

LOKÁLPATRIÓTA

jelentek meg különféle művészeti al
kotások és feliratok. „A bátorság fertő
ző” – olvashattuk például a 2B Galéria

ablakában. A Titkosan kezdődött című
kiállítás az SZFE körüli – az egyetem
durván antidemokratikus átalakításával
és a régi épületek, így az Ódry Színpad
elvételével végződő – harcra reflektál
va a felsőoktatás függetlenségének és a
művészet szabadságának kérdését járta
körül. A tárlaton a Magyar Képzőmű
vészeti Egyetem független hallgatóiból
kialakult közösség októberi pályázatá
nak nyertes műveit, illetve meghívott
képzőművészek munkáit mutatták be.
Méghozzá – a járványhelyzetre tekintet
tel – ezúttal nem belső terekben, hanem
galériák, vendéglátóhelyek és színházak
kirakataiban a Múzeum körút, a Kálvin
tér és a Ráday utca között kialakított sé
taútvonalon, január 15-éig.
A helyszínek listája: Kispont, Aranypók,
Fekete, Jedermann, 2B Galéria, Petruska
Étkezde, IF Cafe Jazz Club, Manga Cow
boy, Régikönyvek.hu, Beer to Go, Múze
um Antikvárium, Pinceszínház, Stúdió
K Színház
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BERNIE A CSIGAPARKBAN
Csodálatos dolgok történnek a József Attila-la
kótelepen. 1909-ben Louis Blériot innen, a telep
helyén korábban álló katonai gyakorlótérről indí
totta hódító útjára a hazai repülést. Blériot akkor
igazi világsztár volt, hiszen alig néhány hónappal
korábban ő repülte át elsőként a Brit-szigeteket a
kontinenstől elválasztó La Manche csatornát. Tette
mindezt saját tervezésű repülőgépével, ugyanazzal,
amellyel aztán 200 ezer (nem tévedés) bámészkodó
előtt az első magyarországi startolást és landolást is
végrehajtotta.

Bernie Sanders a József Attila-lakótelepen – Forrás: Facebook
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a József Attila-lakótelep,
amelynek építése 1957-ben
kezdődött, kvantumugrást
jelentett a lakásminőségben
A kisrákosi katonai gyakorlótér felemelkedése
azonban hosszabb időt vett igénybe, hiszen az első
világháború után a fővárosi lakáshiányt enyhíten
dő ezen a helyen jött létre a Mária Valéria-telep. Az
első szakaszban mintegy ezer egyszobás, komfort
nélküli lakást húztak fel, ahol valamivel több mint
nyolcezer ember talált otthonra. Az 1940-es évek
re a lakások száma közel megduplázódott, időköz
ben engedélyezték, hogy kiskerteket alakítsanak ki
a lakók, a barakksorok végén felhúzott közös WC
és zuhanyzó pedig gondoskodott a „komfortérzet
illúziójáról”.
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Ehhez képest a József Attila-lakótelep, amely
nek építése 1957-ben kezdődött, kvantumugrást
jelentett a lakásminőségben. A szocialista propa
ganda nem is fogta vissza magát, az ilyen komoly
presztízsberuházásokat megillető propagandát
csináltak a telepnek. A PR-offenzíva leglátványo
sabb eleme Keleti Márton Hattyúdal című filmje,
amelyben a modern szocialista lakótelep lassan,
de biztosan kiszorítja a faviskókat, és ezzel pár
huzamosan elveszi a teret a léha, a régi világba
kapaszkodó csavargóktól, akik a Villa Negrában –
egy ilyen viskóban kialakított mulatóban – lopták
a napot.
Ma minden negyedik ferencvárosi lakos a Jó
zsef Attila-lakótelepen él. A szocializmusban kiala
kított mesterséges struktúrák egy része megszűnt
(a Pest-Buda mozi helyén görög kultúrház van, a
retró reklámfilmek egyik sztárja, az Ezüst Sirály
étteremkomplexum is darabjaira hullott), de a
telep lakóinak van erős közösségük. Aktív Face
book-csoportjukban valódi igényeket vetnek fel és
valós problémákat igyekeznek megoldani.

ma minden negyedik
ferencvárosi lakos a József
Attila-lakótelepen él
Itt keres történeteket a projektjéhez az Idő
kapszula Csoport is. A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem médiadesign szakos hallgatóiból és ok
tatóiból összeállt csoport a telep múltját, jelenét
és jövőjét dolgozza föl installációjában, amely a
ferencvárosi önkormányzat Public Art pályáza
tának egyik nyertese. A pályázati kiírásban két
helyszín is szerepelt a József Attila-lakótelepről;
az Időkapszula a Nagyjátszót választotta ki, ahova
majd áprilisban egy kicsinyített panelházat állíta
nak fel, amely nappal az addig összegyűjtött telepi
történeteket meséli el, este pedig interaktív mó
don kommunikál a közönséggel a József Attila-la
kótelepről – mondta el Erdei Krisztina, a projekt
vezetője. Februárban kezdik az érdemi anyaggyűj
tést, de már most is érkezett történet a telep Face
book-csoportjában közzétett felhívásra.
Az Időkapszula művészei közül sokan lakótele
pen nőttek fel, részben ezért is találták vonzónak a
helyszínt, de nem a József Attilán, ezért nem tud
ják, hogy a Nagyjátszót Csigaparkként is ismerik.
A csigán lovagolva került kapcsolatba a helyszín
nel Bernie Sanders szenátor is, természetesen fur
csa kötött kesztyűjében. Mert csodálatos dolgok
történnek a József Attila-lakótelepen: a környék
beliek a mémviharban csakis ide tudták elképzelni
a szívek szenátorát.
Kertész György

TÁRCA

A TÉR MŰKÖDÉSI RENDJE
A Ferenc téren álldogálok, péntek van, február ötö
dike, mindjárt déli tizenkettő, és akkor megkezdő
dik a koronavírus elleni oltás, arra várok. Igaz, nem
engem oltanak, hanem – mint később megtudom
– két kilencven fölötti asszonyt, akik koruk ellené
re eléggé jó fizikai állapotban vannak, amit jelez az
is, hogy a saját lábukon gyalogoltak el Eörsi dok
tor Ferenc téri rendelőjébe. Eörsi Dániel az, aki ma
oltani fog, de ebben a pillanatban, amikor a házi
orvosi rendelő előtt állok, egyelőre csak a Ferenc
teret látom, meg egy tájékoztató táblát, ami ezt a
címet viseli: „A tér működési rendje”. Ennek a tá
jékoztatásnak megörülök. Mit össze nem vitatkoz
tak a fizikusok az elmúlt pár száz évben a tér és idő
működéséről! Mennyi mindent összeolvastam az
elmúlt évtizedekben a világ rendjéről! Aztán idejö
vök a Ferenc térre, és elolvashatom az egészet fehé
ren-feketén. Természetesen nincs rá időm, hogy a
tér működési rendjében elmélyedjek, mert szokás
szerint beavatkozik az idő: pontban dél van, menni
kell oltást nézni.

háziorvosi körzetben az országos átlagnak meg
felelően alakult a koronavírusos betegek száma, a
legtöbb megbetegedés októberben, novemberben
és decemberben volt, de most is vannak megbete
gedések, mindennap egy új eset legalább. Tizenhat
páciens oltását kezdik meg most, a következő dózis
pedig három-négy hét múlva esedékes. A kormány
hivataltól Eörsi doktor megkapta azoknak a listáját,
akik regisztráltak oltásra, majd kiválasztotta közü
lük a tizenhat legidősebbet. Az első kilencvennégy,
a második kilencvenhárom, a harmadik páciens

Egyszerre csengetünk egy idős asszonnyal – ő
lesz az egyik, aki ma oltást kap. Azt mondja, előző
nap szóltak neki a rendelőből, hogy ma jöhet ol
tásra. Megkérdem tőle, hogy hogyan érzi magát,
s voltak-e panaszai, mire kissé sértődött hangon
vágja rá, hogy nincs őneki semmi baja, őt az ördög
se viszi el. Amúgy tényleg jó erőben van. Szeretnék
én majd 94 évesen járókeret és bot nélkül, teljesen
egészségesen oltásra elszaladni Eörsi doktorhoz.
Kicsit húzódik az oltás, úgyhogy közben fe
csegünk, s az egyik egészségügyistől megtudom:
a pesti orvosi egyetemen a koronavírus kapcsán
rekordgyorsasággal előállítottak egy… nem, nem
vakcinát, hanem egy új tantárgyat. „A koronavírus
komprehenzív elmélete és a teljes felső légúti min
tavétel gyakorlata.” Ekkor elmélázom rajta, hogy
milyen jó volna a teljes magyar kormányt beisko
lázni erre az egyetlen kurzusra. Végre megtanulná
nak néhány gyakorlati ismeretet olyan témakörben
is, amely nem a közpénzlopás komprehenzív elmé
letét taglalja – helyreállna a tér működési rendje.
Eörsi doktor jelenik meg az ajtóban, szól, hogy
kezdődik az oltás, mire – sajnos – kérdésekkel tar
tom fel. Megtudom tőle, hogy ebben a ferencvárosi

Fotó: Déri Miklós

Mennyi mindent
összeolvastam az elmúlt
évtizedekben a világ
rendjéről! Aztán idejövök a
Ferenc térre, és elolvashatom
az egészet fehéren-feketén.

kilencvenkettő éves, majd következnek a kilencven
alatti fiatalok. Ez az oka annak, hogy a beoltandó
páciensek közül most csak ketten vannak itt – nyolc
másik esetben a doktor házhoz megy, hatan pedig
egy másik oltóponton kapnak vakcinát.
A vakcina egyébként a Moderna, mert a Pfizer
sokkal nagyobb hűtést igényel, és a rendelőben
nincsen erre megfelelő hűtő. A Moderna azonban
normál hűtőben is tartható, majd föl kell engedni
szobahőmérsékletre, és jöhet az oltás.
– Ezt fogjuk csinálni most, úgyhogy inkább
menjünk! – mondja tettre készen Eörsi doktor,
majd belépünk az egyik kezelőbe, s megpillantjuk
a két idős pácienst, amint néznek ránk vidáman.
Éppen most kapták meg az oltást. Mialatt én kérdé
sekkel zaklattam a doktort, a kollégája oltott.
Puff neki, nézünk egymásra. Még hogy tér és
idő!
Erről lekéstünk.
Kácsor Zsolt
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ÜVEGMŰVES A TOMPA UTCÁBAN

„ADDIG JÓ,
AMÍG TÖRIK AZ ÜVEG”
Nem tudnám megmondani, hová van kiírva a Ranyák
Üvegtechnika a Ferenc körút és a Tompa utca
sarkán, és kint van-e még egyáltalán. Vagy egy vitrin
van kitéve üvegtárgyakkal a Rossmann mellett?
Sose néztem meg rendesen, de mindig láttam.

A fejemben kimondódik a név anélkül,
hogy akarnám, amint a villamos befut
a megállóba. Itt élek, itt lakom, és a Ra
nyák olyan nekem, mintha megállapí
tanám, hogy esik az eső, vagy van par
kolóhely a házunk előtt. A Ranyák, az
van. Az ablakomból látom az üzletet, a
műhelyt.
Ez a biztonságos komfortérzetem
borult meg nyár végén, amikor felállvá
nyozták. Megijedtem, hogy költözköd
nek, aztán néhány hét után az állványok
alól büszkén, ragyogóan előbújt az új
portál. Milyen legyen egy üvegtechnika
kirakata, ha nem nagy ablakos, csillogó,
trendi? Éppen csak a felirat betűi emlé
keztetnek arra, hogy 1967-ben nem egy
alkalmazott grafikus döntötte el a logó
dizájnját, hanem a szükség. Valahogy le
kellett írni, aztán hadd menjen. Ment is.
Az a felirat, az évszám most a mű
hely hófehér falát díszíti sötétbarnán,
hirdetve, hogy éppen 54 éve tekergetik
az üvegcsöveket. Akkor döntötte el Ra
nyák György, a család Györgyei közül az
ötödik, hogy a belövésektől porladó va
kolatú, szürke Tompa utcai házak között
megnyitja műhelyét. Szinte a belváros
ban, de azért még éppen közel az egyéb
iparosokhoz. A létező szocializmus évei
ben kellett ehhez bátorság, de leginkább
jó sváda és egy kis svihákság. Kitalpalni
és kimosolyogni az egymásnak is ellent
mondó tanácsi engedélyeket, semmihez
sem értő, bürokrata Jucika elvtársnőket
körbeudvarolva meggyőzni arról, hogy
az üvegipar felvirágoztatása kezdődhet el
a Tompa és a Liliom sarkán. Az elszánt
ságot az ő apja, Negyedik György is szí
totta, aki síküveges volt ugyan, de az álla
mosítás előttről emlékezett rá, hogy vállalkozónak lenni jobb, mint üveggyári
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munkásnak. Az ő kőbányai családi há
zában rendezték be az üvegtechnikához
tartozó raktárat, akkor, amikor Ötödik
György végleg otthagyta a veszprémi
egyetem laborját kémcsövekkel ellátó
állami munkahelyét, és maszek lett.
Csakhogy megsüthette volna a füg
getlenségét az üvegolvasztója lángján,
ha nem kapott volna megrendeléseket.
Kedves, sármos, vidám ember volt, jó
haver, jó szakember, és volt egy üveg
műves barátja, aki átpasszolta neki a
megrendelések egy részét, mondván:
elférnek ketten is a placcon, a szocia
lizmus épüljön csak nélkülük. A kezde
tekkor így kerültek ki az első hőmérők
és a laboreszközök, kémcsövek, Petricsészék és pipetták a Tompa utcai mű
helyből.

Ki gondolta volna a
Ferencváros közepén,
hogy egy kicsi
manufaktúra százezer
tejzsírmérőt fog
készíteni és eladni?
A sorban következő Hatodik György,
aki az üvegművességen túl már tanult
menedzser és profi vállalkozó is, azt
meséli, hogy a hatvanas években, ami
kortájt ő született, könnyű volt a vevő
kedvére tenni, mert minden kellett neki.
Mindenre szüksége volt, hiszen alig volt
valamije. Ki gondolta volna a Ferencvá
ros közepén, hogy egy kicsi manufak
túra százezer tejzsírmérőt fog készíteni
és eladni? Aztán kétszázezret vagy még
többet. A Tejipari Vállalat a nagy szocia

lista lazaságban – ahol soha nem kellett
elszámolni se emberrel, se anyaggal –
egyszeriben fölvirágoztatta a műhelyt.
Kit érdekelt a tejgyári laborban, hány
kémcső törik el, hány tejzsírmérőt dob
nak ki?
„Addig jó, amíg törik az üveg” –
summázta világnézetét V. György, mert
tudta, addig van munkája is. Tízmillió
dolláros kérdés lehetne egy menő ve
télkedőben: ki törte akkoriban a legtöbb
üveget az utcákon? Megfejtés: a rend
őrség. A Ranyák Üvegtechnika szondáit
fújtuk a hetvenes-nyolcvanas években,
ha a szocialista autóipar csúcsmodelljei
vel előadott tébolyult száguldásunk mi
att lemeszeltek a zsaruk. Ők aztán nem
bajlódtak a megfújt üvegcsék összegyűj
tésével, csak földhöz vágták, és ráta
postak. Ez a csikorgó, rendőrtalp alatt
roppanó üveghang kísérte az ötszáza
sainkat a szerv zsebébe, és ez virágoztat
ta fel a Ranyák-vállalkozást – egészen a
digitális világ eljöveteléig. A tejzsírmérőt
az analizáló gép, a régi rendőrségi szon
dát az elektronikus változat váltotta fel.
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Fotó: Déri Miklós

Ranyák György (VI.)

Sajnos ezeken már nem törik az üveg.
Ranyák úr szomorúan konstatálhatta,
hogy mindent felvált a műanyag, az
üveg injekciós ampullákat, a fúvókákat,
a szívókákat, még a hőmérőket is.
Maradt azonban az otthoni borlepár
lás és a pálinkafőzés. Az ugyan sokáig
tiltott tevékenységnek számított, de hon
nan tudhatta volna azt Ranyák úr, kinek
mire kellenek a laboreszközök? Jönnek a
boltba a népek, és viszik az üvegspirálos
lepárlót, a fokolót, a lopót tízezerszámra.
Százezerszámra. Már postán is rendelik.
Mi köze hozzá? Első a vevő. Ha a vevőnek
az kell, hát vigye. Kérdezte ő, hogy mire
kell neki? Ugyan már. Csak törjön, az a
fontos. Éveken át hetente tízet-húszat
adtak el ezekből a tilalmas eszközökből,
mára jó, ha egyet. Nem főzi a magyar a
pálinkát, amióta alapvető élelmiszerré
nyilvánították, csak issza.
VI. Ranyák Györgyöt is a műhely
ben csapta meg az üvegfúvó lángjának
vékony füstje. Elkerülhetetlen volt. Ké
sőbb üvegtechnikus lett ő is. Ott lá
batlankodott a műhelyben, amikor az

apja és a mesterek az évi rendes holt
időket kihasználva elkezdték gyártani
a karácsonyfadíszeket, hogy aztán há
rom-négyszázezret terítsenek belőle
Budapest-szerte az utcai standokon.

a Ranyák, az van
A Ranyák szülőket behívatta az isko
lába a szocialista erkölcsöt fennen őrző
osztályfőnök, mert Gyurika azzal me
nőzött az osztályban, hogy náluk odahaza pénzeső hullik, ha hazamegy este
az apja. Ami egyébként így volt. Úgy tör
ténhetett, hogy az egész évi befektetett
munkát és pénzt a karácsonyi angyal
kák két hét alatt hálálták meg. Ranyák
úr reggeltől estig árult, és csak gyűrte
a húszasokat a zsebeibe, aztán ha már
nem fért több, akkor reklámszatyorba,
otthon meg kirázta őket az ágyra. Ez
olyan, magyarázta V. György kedvesen,
mintha az osztályfőnök tanárnő egész
évi munkáját decemberben fizetnék ki.
Egy összegnek mutatós, csak tizenket
tővel osztva szerény. Bizony, karácsony

előtt két hétig hullottak a húszasok. Egé
szen addig, amíg meg nem jelentek a
kínaiak, a tömegtermelés és a törhetet
len műanyag karácsonyfadíszek. Akkor
aztán beütött az aszály.
Az örökös hiánycikkek felkorbácsol
ták Ranyák György tulajdonos kreati
vitását, és nyugati lapok alapján, saját
invencióból kifejlesztette a nyolcvanas
évek egyik nagy slágerét, az anyatej fe
jésére alkalmas mellszívót. Mi, akik ab
ban az időben szültünk, ismeretlenül
is imáinkba foglaltuk Ranyák úr nevét.
VI. György már a műhelyben dolgozott,
amikor ez az eszköz sikeres lett, és úgy
meséli, hogy amikor fél órára elmentek ebédszünetre, a Macskafogóig állt
a sor, mire visszajöttek. Naponta öt
ven-hatvan vevő is jött. Ma már vagy
harmincfélét lehet kapni a drogériák
ban. Műanyagból, kínait.
A 90-es évek elején sétált be a bolt
ba dr. Miriszlai Ernő gyermek-fül-orrgégész, és addig lelkendezett Ranyák
úrnak egy porszívóval összekötött orr
szívóról, míg Ranyák úr meg nem ter
vezte apránként és alkatrészenként az
egészet. Levédetni nem lehetett, mert
sem a porszívót, sem az orrfújást nem
lehetett kisajátítani, de mégis szabadalom lett belőle, és olyan siker, hogy arra
a két izgatott alkotó nem számíthatott.
Naponta megint százméteres sorok áll
tak a Tompa utcában.
VI. György a papája váratlan halá
la után megörökölte a manufaktúrát,
a munkát, a műhelyt, a megvalósított
ötleteket és a munkatársakat is. Ketten
osztoztak az örökségen húgával, Bar
barával, aki vendéglátói lehetőségeit és
álmait otthagyva szállt be az adminiszt
ráció kisimogatásába, mert VI. Györgyöt
láthatóan ez nem hozta lázba. Saját mar
ketingálmait viszont az üvegművesség
mellé tudta tenni, és így legújabb kori
vállalkozóként tekintett az örökségére.
Az orrszívó porszívót továbbfejlesztve
immár tizenöt országban forgalmazza.
A fia, VII. György, Benjámin csak azért
nem tanulhat üvegművesnek, mert már
nem létezik az iskola. Felszámolták, bezárták, elvitték a kaput, nem lehet bemenni. A nagykamasz srác másik neve,
a „Beni”, már megtalálható a boltban,
az egyik továbbfejlesztett orrszi-porszit
hívják így. VI. György bízik abban, hogy
az egész csillogó Tompa utcai birodal
mat átadhatja majd neki. Iskola híján
kitanítja ő. Hadd törjenek csak tovább
az üvegek.
Sándor Erzsi
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TERÁPIÁS IRODALOMTANÍTÁS A LEÖVEY GIMNÁZIUM IFJÚSÁGI KÉPZÉSÉN

DÖBBENETES TÖRTÉNETEK
A Leövey Klára Gimnázium Ferencváros meghatározó, 1875 óta különböző neveken és
formákban működő oktatási intézménye. Jelenleg jó kilencszáz diák tanul a haladó szellemű
középiskola ódon falai között. Varga Éva hat éve tanít itt a felnőttoktatási tagozaton és
annak egyedülálló, nappali rendszerű ifjúsági képzésén. Számára az a legfontosabb, hogy
azok a diákok, akikről mások lemondtak, esélyt kapjanak a középiskola befejezésére, illetve
a továbbtanulásra. Nem csak magyartanár, fantasztikus terapeutája is az írás-olvasásnak.
Érdekes és nehéz életutakat jártak be
Varga Éva „gyerekei” már 18–22 évesen,
holott többségük nem is szegény család
ból származik. Minden történet, amit
elmesél, egy filmnovella, ami nem cso
da: exfilmes magyartanárral beszélge
tek, még abból az időből ismerem, ami
kor a Fekete Doboz Alapítványnál és az
MTV Művelődési Stúdiójában szerkesz
tett, és eszébe nem jutott tanítani.
„Nem akartam tanár lenni az egyetem
után a nyolcvanas években, mert féltem
az intézményrendszertől, attól, hogy
mosolyognom kell majd ahhoz, ha az
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igazgató valami értelmetlenséget sze
retne. Nem akartam olyan életet, hogy
a napot csak fél 8-kor és fél 5-kor látom.
A színház, a film, a koncertek jobban ér
dekeltek, alkatilag szabadúszó vagyok.”
Pokoli válása után, egyedül a két
gyerekkel kapott ajánlatot a GéS (ma
Tandem) gimnáziumtól, hogy magatar
tási zavarokkal küzdő gyerekekkel fog
lalkozzon. Hamar belejött, filmesként is
az emberi sorsok érdekelték, a tanulási
nehézségek mögött pedig nehéz sorsok
vannak: a diszfunkcionális család, a vá
lás vagy az, hogy a szülők külföldre köl

töznek és itt hagyják a kölyköt egyedül
egy rakás pénzzel, mert nem tudnak
vagy nem akarnak foglalkozni vele.
„Nagyon sok kudarcot, megalázta
tást, gúnyt megéltek. Pedig egy gyerek
akkor tud teljesíteni, ha jól van, ezért
a legfontosabb, hogy a közösség elfoga
dó legyen. Ha kapok egy osztályt, hó
napokig csak azzal foglalkozom, hogy
mindenki biztonságban érezze magát,
elmesélem a saját kudarcaimat, olyan
közeget próbálok kialakítani, ahol min
denki elmondhatja azt, ami eszébe jut,
és senki nem ítélkezik, vagy legalábbis

Fotó: Déri Miklós
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nem ad hangot ennek. A tanár szerepe:
nem hagyni, hogy egymást cikizzék,
alázzák. És itt jön az irodalom mint
tantárgy, ami tökéletes terápia ezeknek
a diákoknak, szembesíti őket az életük
kel, segít, hogy meg tudják fogalmazni a
gondolataikat, de legalábbis jókat lehet
beszélgetni, élménnyé válhat a tanulás.”
Ugyanolyan szenvedélyesen beszél
a tanításról, ahogy a diákoknak magya
rázza Radnótit vagy Dragomán Györ
gyöt, akit mindig példának állít arra,
hogy a diszlexia nem akadályozhatja
meg az embert a jeles íróvá válásban.
Vannak diákok, akik egy éve még azért
nem tudtak teljesíteni egy versenygim
náziumban, mert stigma lett számukra
a titkolt vagy épp feltárt viselkedésza
varuk. Nem tudták követni az órát, las
sabban írtak, lemaradtak, azt hitte róluk
a tanár, hogy lusták, nem foglalkozott
velük, rossz jegyeket kaptak, kibuktak;
most pedig Éva óráitól inspirálva ígére
tes rapszövegeket, regénykezdeménye
ket, esszéket írnak.
„Meg kell tanítanom őket írni, és
könnyebb rávenni őket, ha arról kell írni
uk, ami érdekes nekik. Döbbenetes tör
ténetek derülnek ki így. Egyszer a Tiszta
szívvel című versből írattam műértel
mezést, és az egyik kislány odaírta, hogy
mi is árvák vagyunk a testvéremmel és
velünk sem foglalkozik senki. Mindig az
osztályra szabom, hogy milyen művek
ről beszélünk, mert látom, hogy mi az,
ami segít a saját problémáik mélyére
menni. A befogadásközpontú irodalom
tanításban hiszek, nem pedig a »mire
gondolt a költő« típusúban.”
A Leövey Ifjúsági Tagozatát Nagy
Emília tanárnő alapította, amikor 2011ben az iskolakötelezettség korhatárát le
szállították 16 évre, és emiatt tömegesen
kerültek ki a diákok a rendszerből. Van,
ahol alacsonyabb a korhatár, például
Ausztriában 15 év, ám ott társul ehhez

az élethosszig tartó tanulásra való ösz
tönzés, ami ma elengedhetetlen a több
lábon álláshoz. Nálunk viszont azzal
egészítették ki a rendeletet, hogy 30 iga
zolatlan óra után minden további nélkül
el lehet küldeni a gyereket, és nem kö
telező más iskolának felvennie. Emiatt
esnek ki az iskolákból nagy arányban a
tanulási nehézségekkel küzdők, de azok
is, akik a normális kamaszkori lázadásu
kat élik, vagy rendszeresen késnek, mert
alvászavaraik vannak. A Leövey nappali
rendszerű Ifjúsági Tagozatán is délben
kezdődik a tanítás, ami egyedi az or
szágban. Évának ez ideális, sosem szere
tett korán kelni, éjszaka viszont mindig
olvas és készül az óráira.

„hónapokig csak azzal
foglalkozom, hogy
mindenki biztonságban
érezze magát”
A déli kezdés azért is remek, mert
többen dolgoznak már a diákok közül,
magukat kell eltartaniuk. 16 éves kortól
lehet jelentkezni ide, pont azért, hogy a
kihullásra ítélt gyerekek kapjanak esélyt,
aztán 22 éves korig kell letenniük az
érettségit, amihez minden segítséget
megadnak nekik.
„Az Ifjúsági Tagozat védelem a világ
gal szemben. Ha azt mondja egy diák,
hogy kirúgtak, pszichiátriára kerültem,
viselkedési problémáim vannak, az azt
jelenti, hogy lúzer vagyok, ítélkeznek
felettem. Az úgynevezett „normális” he
lyeken az ilyesmit szégyellik a diákok,
vagy még provokatívabbak lesznek. Itt
nem lehet hagyományos módszerekkel
tanítani. Persze én is dühöngök, ha nem
csinálnak meg feladatokat, vagy nem
jönnek be, de rendszeresen rájuk írok
Messengeren, vagy felhívom őket, hogy

miért nem jönnek, és ha valamelyikük
azt mondja, hogy épp a pszichiátrián
vagyok, akkor azzal tudnom kell mit
kezdeni. És nem a drog miatt van a pszi
chiátrián, hanem mert az erőszakos apja
miatt idegösszeomlást kapott.”
Nagy a fluktuáció a 9. és a 10. osztály
ban, mert nincs felvételi, és a tankerület
ragaszkodik ahhoz, hogy 35 főig töltsék
fel az osztályokat. Nem tudnak itt sem
mindenkit megmenteni, de kétszer jár
hat egy osztályt a diák. Itt nem kell fizet
ni, az alapítványi sulikban pedig sokat.
Akik elkezdenek kötődni, azok nagyon
kapaszkodnak, hogy ne kerüljenek ki.
Új jelenség, hogy egyre több gyerek jön
kifejezetten erős gimnáziumokból, ami
elgondolkodtató. Mindenesetre erősítik
az „estis” suli renoméját. Mert arról még
nem beszéltünk, hogy van a „bezzeg a
nappalisok” jelenség.
„Volt két jóképű színészfiú, akik kö
rül rajzottak a nappalis lányok, de nem
ez az általános. A gyerekek úgy állnak
hozzá jó ideig, hogy mi vagyunk a lú
zerek. Ezt én nem szeretem, ezért arra
törekszem, hogy ha valaki nyer a tanít
ványaim közül a preparátorversenyen,
vagy fellép a zenekarával, arról tudjanak
a suliban. A legnehezebb az, amíg elhi
teted velük, hogy képesek megcsinálni a
felvételit és fel fogják őket venni, mert
általában tele kudarccal érkeznek.”
Éva mostani végzős osztályának a
fele tovább akar tanulni egyetemen, és
abszolút jó eséllyel. Most minden sza
badidejét is azzal tölti, hogy a magyar
érettségire való felkészülésben segít a
végzős osztályának. Volt, hogy muffinsü
tésen kaptam délelőtt, mert szívesebben
bemennek a diákok a jelenléti felkészí
tőre, ha van süti.
Tőle tudom, hogy a Leövey felnőtt
tagozata ugyanolyan esély az életre,
mint bármely más középiskola.
Artner Sisso

METRÓ OFF
Jaj, olyan szépet láttam hazafelé jövet a
múltkor!
Azért, hogy ne kelljen metrójegyet
vennem, kisétáltam a villamoshoz. Vé
gigmentem a Tűzoltó utcán, ki a Halle
rig. Késő ősz, sötétedett, a lámpafény
ben szitált a köd, sehol egy teremtett lé
lek, senki, de senki. És képzeld, ott, ahol
régen a virágpiac volt, két szamaracska

állt kikötve, fölkantározva. Hát, annyira
gyönyörű volt, hogy az nem igaz! Sehol
egy ember, csak a két füles fújta a párát
a régi ház sarkán, ahol a panelerdő kez
dődik. Szürreális kép. Arra gondoltam,
hogy a századfordulón egy autó jelentett
ilyen különlegességet az utcán. A járdán
álltak, egymás mellett. Nagyon aranyos
volt. Megérte gyalog jönni.
Láng Judit
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGGEL A KARANTÉN IDEJÉN

ELSŐKÉNT ELBOCSÁTVA
Válság idején a munkáltatók elsőként mindig a megváltozott
munkaképességű embereket rúgják ki. Így történt ez most is.

„Nálunk nem is az elbocsátások száma nőtt drasztikusan, hanem a munkáltatók ér
deklődése csökkent jelentősen” – magyarázza Fehér Miklós, a KézenFogva Alapít
vány munkaerőpiaci szolgáltatás vezetője, majd hozzáteszi: „sok olyan elbocsátás
volt, ami egy évvel korábban nem történt volna meg”.
Házi Tamás, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egye
sülete (VGYKE) szakmai vezetője szerint a cégeknek megéri fogyatékkal élő embert alkalmazni, mert egyrészt ez különböző adókedvezményekkel és bértámoga
tással jár, másrészt, ha a munkáltató nem vesz fel minden huszonötödik dolgozó
után egy fogyatékkal élőt, évente 1,3 millió forintot kell befizetnie az államnak.
„Összeadok, kivonok, és rájövök: a cégek vagy nagyon gazdagok, vagy ismernek
valami jogi kiskaput, másként több fogyatékkal élő alkalmazott lenne az állami és
versenyszférában. A cégek most támogatást kapnak az épek és a fogyatékkal élők
után is, ha megtartják őket, így a cégek vezetői válogathatnak, kit rúgnak ki. Lehet
találgatni.”

„sok olyan elbocsátás volt, ami egy évvel
korábban nem történt volna meg”
Azért a fogyatékkal élőknek is jutott egy morzsa a kormány asztaláról. Emel
kedett a minimálbér, és eltörölték a kereseti korlátot. Vagyis a rokkantjáradék nem
szűnik meg, ha valaki a minimálbér másfélszeresénél többet keres. Amit viszont
kevés megváltozott munkaképességű mondhat el magáról. „Tudok olyan cégről,
amelyik felvett fogyatékkal élőket négyórás minimálbérre, de nem azért, hogy dol
gozzanak, csak hogy meglegyen a kvóta” – méltatlankodik Házi Tamás.
Bár a betölthető pozíciók száma csökkent, a KézenFogva Alapítványnak így is
sikerült egész jó számokat elérnie. „2019-ben 35 fogyatékkal élő munkavállalót he

Fotó: Urbán Ádám
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lyeztünk el. 2020-ban már csak 26-ot”
– sorolja az adatokat Fehér Miklós. Szű
kös anyagi helyzete miatt a ferencvárosi önkormányzat nem tud új munka
köröket meghirdetni, ám, mint Döme
Zsuzsa alpolgármester hangsúlyozta,
„minden meghirdetett állásunk nyitva
áll a megváltozott munkaképességűek
előtt is; számunkra fontos az integrá
ció és az akadálymentesítés”. Így velük
jelenleg csak az alapítvány irodájának
további akadálymentesítéséről megy
az egyeztetés, lévén a helyiség önkor
mányzati tulajdon.
Mivel a megváltozott munkaképes
ségűek többségének képzettsége a tár
sadalmi átlag alatt van, sejthető, hogy
többnyire alacsony presztízsű beosztásokba veszik fel őket. A Ferencvá
rosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó
Nonprofit Kft. (Feszofe) tavaly ötven
megváltozott munkaképességű embert
alkalmazott, közterületi segédmun
kástól kezdve parkgondozón és sza
bó-varrón át üzemi segédmunkásig és
adminisztrátori dolgozóig. Szerencsére
közülük egyet sem kellett elbocsátani.
„A Feszofe Nonprofit Kft. nem egy hét
köznapi értelemben vett munkahely. A
teljesítmény mellett itt kiemelten fon
tos a szociális érzékenység is” – mondja
Márton József igazgató büszkén. „Van,
aki 1997 óta a munkaközösségünk tagja,
és van, aki itt találta meg élete párját.”
A KézenFogva Alapítvány abban re
ménykedik, hogy a feloldások után sok
embert sikerül elhelyezniük. Ebben
bízik a VGYKE is. Ők novemberben in
dították el munkaközvetítő programju
kat. A munkaerőpiacon a látássérültek
helyzete a legrosszabb. Szinte nincs
olyan állás, amihez ne kellene látni.
Még az irodai munkák a legvakbará
tabbak. Azon belül pedig a home office
lenne az igazi kánaán. Akkor sem ne
kik, sem más fogyatékkal élőknek nem
kellene megküzdeniük az akadályoktól
hemzsegő városokkal, irodaházakkal.
Az őket nehezen elfogadó közeg ellen
állásáról nem is beszélve.
Juhász Tamás

Forrás: Netflix

KÚL KOREA

KARANTÉNFILMEZÉS KOREAI MÓDRA

STREAMINGSZEMLE
A Netflix itthon is elérhető, magyar feliratos délkoreaifilm-kínálata egyre bővül – ezúttal ebből
csemegéztünk ki három figyelemre méltó darabot.

Miként mindenhol a világban, Dél-Ko
reában is egy atomtámadás erejével ha
tott a járvány a filmiparra, a streaming
szolgáltatók azonban örülhettek, külö
nösen az ott is piacvezető Netflix, amely
2015 óta 700 millió dollárt költött saját
gyártású koreai filmekre és sorozatok
ra. Idén januárban két hatalmas stúdiót
bérelt ki hosszú távra az óriáscég, hogy
még több koreai tartalmat állíthasson
elő. Politikai és gazdasági értelemben
Dél-Korea nem nevezhető vezető hata
lomnak, a soft power („puha hatalom”) te
kintetében azonban más a helyzet: film
jeire, tévésorozataira és a popzenéjére
az arab világban, Európában és Ameri
kában ugyanolyan kíváncsiak az embe
rek, mint Kelet- vagy Délkelet-Ázsiában.

A Netflix magyarországi kínálatából
mindenekelőtt két, kiváltképp karantén- és Zeitgeist-kompatibilis alkotást
emelnénk ki. A magányt és a bezártságot
témájául választó #Túlélőkben (#Alive,
2020) egy számítógépes játékfüggő fia

közös erővel
igyekeznek életben
maradni
tal egyszer csak arra ébred fel egyedül
a lakásban, hogy egy rejtélyes betegség
következtében kitört a zombiapokalip
szis. A kötelező Instagram-segélykiál
tást követően tragikus hirtelenséggel
szétporlad az Y-generációra update-elt

Maslow-szükségletpiramis talapzata, a
wifi, azután pedig az áram és a víz is.
A reményvesztett gamert azonban észre
veszi egy másik túlélő a szemközti épü
letben, közös erővel igyekeznek életben
maradni. Cho Il-hyung klausztrofób
mozija tehetséggel balanszírozza az ak
ciót, a suspense-t és a humort, ráadásul az
általános dél-koreai tömegfilmes trend
től eltérően nem nyújtja el indokolat
lanul a játékidőt. Érdekes megfigyelni,
hogy van a #Túlélőknek egy halovány
nemzedékkritikai stichje: eszképista
főhőse ugyanis legalább olyan esetlenül
téblábol a hashtag nélküli, analóg világ
labirintusában, mint az élőhalott horda
a tömbház folyosóin.
Az Oscar-díjas sztárrendező, Bong
Joon-ho Snowpiercer (2013) című kép
regény-adaptációja, első angol nyelvű
munkája disztópiát tár elénk, amelyben
beköszöntött a jégkorszak, a túlélők egy
hatalmas, soha meg nem álló szuper
expressz zsúfolt kocsibelsőiben járják
körbe-körbe a világot. A vonat végének
nyomornegyedében élő főhős megelé
geli a diktatúrát, és forradalmi hevü
lettel tör előre, hogy véget vessen az el
nyomásnak és kiiktassa az első kocsiban
élő, dúsgazdag, titokzatos üzemeltetőt.
Bong hallatlan magabiztossággal leve
zényelt, szerfelett impresszív mozijának
számos erénye van: fantasztikus ügyes
séggel és kreativitással használja ki a
szűkös belső teret, minden egyes kocsi
különálló, élettel teli mikrouniverzum,
gondos arányérzékkel adagolja a fordu
latokat és a nézői azonosulást elősegítő
leíró részeket, és a fináléban, amikor a
film kontemplatív üzemmódba vált, ké
pes tartalommal megtölteni az osztály
harcos alibisztorit. A Snowpiercer az a faj
ta mozi, amelyben stílus és tartalom kéz
a kézben jár – style plus substance, ahogy
az angol mondaná.
Zárásként álljon itt még egy emlé
kezetes koreai mozitébolyultság, a Hívás a múltból (The Call, 2020). Ebben egy
késő húszas nő látogat vissza a családja
vidéki házába, ahol egy rejtélyes iskolás
hívásait fogadja visszatérően – mint ki
derül, a lány ugyanabban a házban élt,
csak 20 évvel korábban, mégis képesek
kommunikálni egymással. Lee Chunghyun mozija tehetséggel variálja a soro
zatgyilkosos thrillerpaneleket, üdítően
izgalmas macska-egér harcot fabrikál a
két nőszemély sorsszerű találkozásából,
összességében pedig a koreai filmekre
jellemző végletességgel használja ki a
rejtélyes telefonáló elmebajában rejlő
dramaturgiai lehetőségeket.
Teszár Dávid
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GASZTRO

A KÜVÉ MINT METAFORA
Két küvét ajánlunk a franzstadti olvasók
figyelmébe, egy fehéret és egy vöröset,
az egyik balatoni, a másik szekszárdi.
A két hely szépsége és szelleme be van
zárva a palackba, szabadítsuk ki őket a
vasárnapi ebédnél, hogy boldogabbak
legyünk egy percre; többek között ez a
bor dolga, a pillanatnyi boldogság, na
meg az ebéd ízeinek élénkebbé tétele.
Mindkettő közértes küvé, azaz elérhető
a szupermarketekben vagy a Ráday utca
9.-ben is, a Bortársaságnál; nem bonyo
lult és nehéz, komplex borok, a hétköz
napok nívós borai, de hát az élet főleg
hétköznapokból áll, melyeknek lehető
leg jól kell sikerülniük.

a jó tulajdonságok egyesülnek, vannak
azonban elfuserált küvék, melyekben
nem sikerül egyensúlyt teremteni, és
olyanok, mint a moslék.
A Mészárosék Bikavére sem bo
nyolult bor: érett, könnyed küvé nagy
térmélység és rétegzettség, komolyabb
gravitáció nélkül, de nem lehet min
den nap ünneplőben járni és steaket
enni: ez egy jó birkapörkölthöz való
vörös. Mély, tintás-kerek, gyümölcsös,
cseresznyés-fűszeres illattal köszön,
csöppet csípős (13%-os szesz), dereng
benne a kékfrankos és a kadarka, nem
bonyolult, de van súlya, gondolkozni
nem kell rajta, de nem is híg. Ez is egy

zunk, mert minden államforma küvé: a
monarchikus, azaz az egyeduralkodói,
az arisztokratikus és a de
mok
ratikus,
azaz a népi paradigma házasítása. Az
első kettő szövetsége volt például a du
alizmus és a Horthy-korszak, az egyed
uralom és a népi násza pedig például
a NER, ahol gyönyörűen látni, hogy
ebben a házasságban a monarchikus
felszámolja, felfalja a demokratikus
dimenziót, a népre, esetünkben a két
harmadra mutogató zsarnok mindig
elrúgja magától a létrát, amin felkapasz
kodott, idézi Churchillt Ujlaky István
történész a Figyelő 2015-ös karácsonyi
számában, hozzátéve: a monarchikus és

jó küvé. A bor általában nem arra való,
hogy gondolkozzunk rajta és dolgozzunk
vele, hanem épp ellenkezőleg, hogy ne
tegyük ezt, hogy szabaddá tegyen egy
órácskára.
Végül a küvé allegóriává tágítható;
ha azt talán barokkos túlzás lenne is ál
lítani, hogy minden küvé, ne vessük el
a sulykot, az azért kijelenhető, hogy egy
durva nagy küvében élünk és kapáló

a demokratikus küvének van még egy
katasztrofális tulajdonsága, a minőség
ellenessége. „A vezér a nép legrosszabb
tulajdonságaira alapoz: elitellenessé
gére, irigységére, kisebbségi érzéseire,
felelősségáthárító hajlamára, érzelmi
reakcióira…” Na, ez egy nem jó küvé.
Moslékküvé, hogy egy élő klasszikust
perszifláljunk.
Tompa Imre

mint egy koktélnál,
a legjobb ízeket
igyekszik elérni
a borász
A küvé keverékbor, borkeverék,
többféle fajtabor összekeverése a leg
jobb tulajdonságok összevegyítése vé
gett, akár több évjáraté is, eredetileg
a francia pezsgő alapbort hívták így,
amiből aztán második erjesztéssel pezs
gősítenek. A legismertebb küvé errefelé
az Egri Bikavér, ami évjáratküvé, azaz,
mivel Eger az északi borhatár közelé
ben van, megesik, hogy gyenge egy év
termése, de a jobb évjáratok hozzáke
verésével, házasításával fel lehet javíta
ni. Mint egy koktélnál, a legjobb ízeket
igyekszik elérni a borász.
A (fehér húsú) főfogáshoz Gilvesy
2018-as Bohémját ajánljuk, mert a sav
hangsúlyos, halovány illatú, elegáns,
könnyű, mégis tömör, nem bonyolult,
gyümölcsös-citrusos bor némi ásványos
kesernyével és zsongással a nyelven na
gyon jó gasztrobor, ez egy jó küvé, leves
után negyven csepp. Gilvesy kanadai
magyar, aki esztétikus és organikus kul
túrát, szép életet és szép bort teremt a
Szent György-hegyen.
Küvé szerény rovatunk is: egy bor
ajánló és egy politológiai publicisztika
keveréke; a küvé ilyen értelemben sok
mindennek lehet a metaforája, amiben
a minőség optimalizálása végett ös�
szevegyítik a komponenseket a pezsgő
alapbortól a koalíciós kormányzáson át
az államformák házasításáig. Jó esetben
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Fotó: Déri Miklós
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ÚJ SZOMSZÉDAINK – SOKSZÍNŰ FERENCVÁROS

FŐZZÜK MEG EGYÜTT A VILÁGOT!

Saad Douyal

és befogadó helyi közösség erősödését
támogatnák. A gasztronómiai videókat a
kerületi tévécsatorna is sugározni fogja,
a recepteket pedig egy online kiadvány
ban is közzéteszik. A rövid videókban
Ferencvároshoz kötődő bevándorlók
– akik között van televíziós producer,
nagykövetségi munkatárs, egyetemi ta
nár és nemzetközi humanitárius szer
vezetnél dolgozó szereplő is – mutatták
meg, hogyan készül kedvenc ételük.
Meséltek továbbá Magyarországra ke
rülésükről, kerületi kötődésükről, vala
mint itt végzett önkéntes munkájukról,
személyes történetükön keresztül pedig
bepillantást nyerhettünk szülőhazájuk
kultúrájába. Az Alapítvány – amely ko
rábban szervezett már több helyszínen
látható utazó fotókiállítást is itt élő kül
földiek személyes tárgyaiból – fontos
célja az is, hogy a sokszínűségről szóló
diskurzus a program lezárulása után is
fennmaradjon. Szeretnék azt is megmu
tatni, hogy melyek azok a tapasztalatok
és kulturális erőforrások, amelyekkel a
bevándorlóközösségek a kerület közös
ségét gazdagíthatják. A Ferencvárosi Kö
zösségi Alapítvány szándéka a program
tapasztalataival hosszabb távon segíteni
a helyi adománygyűjtés, a támogatás
osztás és a közösségfejlesztés módsze
reit.

Csirkés, citromos tazsin

Egyike azoknak az itt élő bevándorlók
nak, akik nemrég mutatkozhattak be
az idén tízéves Ferencvárosi Közösségi
Alapítvány kulturális-gasztronómiai vi
deóiban. Az Alapítvány 2019 végén indí
totta el Új szomszédaink – Sokszínű Ferencváros című programját a Global Fund
for Community Foundations (GFCF)
támogatásával. Az ennek keretében szü
letett hatrészes gasztronómiai sorozat
tal, amelyet Főzd meg a világot! címmel
Facebook- és YouTube-csatornájukon is
elérhetővé tettek, elsősorban a sokszínű

hozzávalók:
egy egész csirke, feldarabolva
4-5 fej hagyma
1 gerezd fokhagyma, összezúzva
1 csokor friss petrezselyem
1 fermentált citrom
1 teáskanál őrölt gyömbér
1 teáskanál kurkuma
1 kis teáskanál fekete bors
1 teáskanál só
1 csipetnyi sáfrány
3 nagy evőkanál olívaolaj
olívabogyó
A csirke bőrét lefejtjük, a húst felda
raboljuk. A húsdarabokat citromos-sós
vízben átmossuk, majd szintén ebben
a vízben kb. 10 percig áztatjuk. Ezután
lecsöpögtetjük. Eközben előkészítjük a

Csirkés, citromos tazsin

fűszereket: összekeverünk 1 teáskanál
kurkurmát, 1 teáskanál őrölt gyömbért,
1 csapott teáskanál sót, borsot ízlés sze
rint, egy csipetnyi sáfrányt és a fermen
tált citrom feldarabolt belsejét. A fű
szerkeverékhez hozzáadunk egy kevés
olívaolajat és egy kevés vizet, majd az
egészet összekeverjük. A húsdarabokat
megforgatjuk a fűszerkeverékben, 10-15
percig pácoljuk benne.
Felvágjuk a hagymát; egy egész csir
kéhez 4-5 fej hagymát is használhatunk.
A pácolt húshoz hozzáadjuk a felaprított
hagymát és petrezselymet, az olívaola
jat. Az egészet feltesszük a tűzre, és na
gyon kis lángon pároljuk. Hozzáadjuk a
fermentált citrom felaprított héját, olí
vabogyót ízlés szerint. Addig pároljuk a
húst, amíg egészen puha nem lesz. Végül
kiszedjük a húst, a tetejére rakhatunk
fermentált citromkarikákat díszítésnek,
végül a zaaloukkal tálaljuk.

Zaalouk – marokkói
padlizsánsaláta
hozzávalók:
1 padlizsán, félig megtisztítva
1 paradicsom meghámozva
1 gerezd fokhagyma
1 teáskanál paprika
1 teáskanál római kömény
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Fotók: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

„A fűszerek életre keltik az ételeket”
– mondja a Marokkó fővárosából, Ra
batból érkezett Saad, aki más külföldi
ekkel együtt évek óta a soknemzetiségű
Franzstadtban él. 2017-ben érkezett ide,
és eredetileg elektromérnöknek tanult,
de más területeken is kipróbálta magát.
Zenélt, versenyszerűen sportolt, a rögbi
mellett úszott; utóbbi sportágban ko
rábban országos ifjúsági bajnoki címet
is szerzett. 2018-ban pedig már itt, Ma
gyarországon vett részt a Ferencvárosi
Közösségi Alapítványt támogató Swi
mathon adománygyűjtő kampányában.
Családjában fontos szerepet tölt be a
főzés és a közös étkezések, amelyek az
együtt töltött időt és beszélgetéseket is
jelentik. Informatikai munkája mellett
pedig ma már magyar menyasszonyával
együtt közösen viszi marokkói ételek fő
zésével és házhoz szállításával foglalko
zó vállalkozásukat.
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dolgoztak mérnökként. 1998-ban köl
töztek Magyarországra, 2000-ben pedig
a fiuk, Oszkár is megszületett, ő jelenleg
közgazdásznak tanul, és tökéletesen be
széli a magyar és az indonéz nyelvet.
Husnah itthon nem az eredeti szak
májában dolgozik: az indonéz követ
ség számára tolmácsol, mellette pedig
rendszeresen végez önkéntes munkát
kilencedik kerületi civil szervezeteknél,
elsősorban a Next Step Egyesületnél és
az Artemissziónál.

Indonéz sült tészta – bami
goreng / mie goreng

Zaalouk – marokkói padlizsánsaláta

1 csapott teáskanál őrölt fekete bors
1 csokor petrezselyem
friss koriander,
ízlés szerint só
olívaolaj
fél pohár víz
Meghámozzuk a padlizsánt úgy,
hogy körülbelül 2-3 centiméterenként
levágunk róla egy csíkot, a többit raj
ta hagyjuk. A padlizsánt kis kockákra
vágjuk. A paradicsomot meghámozzuk,
majd apró darabokra vágjuk. A petre
zselymet felaprítjuk, hozzáadjuk a pad
lizsánhoz és a paradicsomhoz, belepas�
szírozunk egy gerezd fokhagymát, hoz
záadunk egy teáskanál piros paprikát,
ugyanannyi római köményt, sót, őrölt
fekete borsot, mindezt bőségesen meg
locsoljuk olívaolajjal. Feltesszük a tűzre,
és nagyon kis lángon körülbelül 10 perc
alatt puhára gőzöljük (a gőzölést segíti,
ha a fedőre teszünk egy konyharuhát,
és azzal együtt fedjük le az edényt). Ha
megpuhultak a zöldségek, akkor ös�
szetörjük (innen kapta a nevét az étel, a
„zaalouk” arabul azt jelenti, hogy „tört”).
Ízlés szerint friss korianderrel díszítjük.
A fermentált citrom elkészítése: 1
kiló egész citromot belerakunk egy nagy
befőttesüvegbe, hozzáadunk fél kiló
sót, 3-4 babérlevelet, az egészet felönt
jük vízzel, majd legalább 21 napig állni
hagyjuk szobahőmérsékleten.
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Husnah Manwan

A magyarul jól beszélő indonéziai Hus
nah Makassarban, Celebesz (Sulawesi)
sziget déli részén született középosz
tálybeli családban. Édesapja katonatiszt
volt, édesanyja pedig varrónő. Hus
nah-nak hét testvére van, és számtalan
unokatestvére, ami Indonéziában igen
gyakori. Családjukban rendszeresen
tartanak összejöveteleket, melyeknek
középpontjában az ételek állnak. „Még
hozzá a frissen elkészített ételek, ame
lyek a kedvező éghajlat miatt igen vál
tozatosak” – meséli Husnah, aki magyar
férjével Indonéziában ismerkedett meg,
mindketten ugyanannál a vállalatnál

hozzávalók:
400 g tojásos metélt tészta
2-3 evőkanál növényi olaj
500 g csirkemell
1 hagyma
5 gerezd fokhagyma
1 kis fej káposzta, reszelve
1-2 sárgarépa, reszelve
100 g brokkoli, aprítva
100 g szeletelt gomba
50 g zöldborsó
2-3 pak-choi
zellerszár
zöldhagyma
őrölt bors
fél teáskanál só
0,5 dl szójaszósz
0,5 dl édes szójaszósz
2-3 perc alatt kifőzzük a tésztát,
majd leszűrjük. Felaprítjuk a hagymát
és az 5 gerezd fokhagymát. A húst fel
kockázzuk. A hagymát üvegesre pirítjuk
az olajon, majd hozzáadjuk a felaprított
fokhagymát. Hozzáadjuk a csirkemellet,
a felszeletelt gombát, a lereszelt sárga
répát és káposztát. Összekeverjük, hoz
záadunk egy kevés vizet, majd együtt
pároljuk néhány percig. Ezután hozzá
adjuk a brokkolit, amit kis darabokra
szeleteltünk, majd pedig a zöldborsót.
Pár perc múlva hozzáadjuk a felvágott
pak-choit, kicsit később pedig egyszerre
a felaprított zöldhagymát és zellerszá
rat. Ha megpuhultak a zöldségek, akkor
az egészre ráütünk két tojást, amit előtte
kicsit felverünk. Megszórjuk őrölt bors
sal, hozzáadunk egy fél teáskanál sót.
Végül hozzáadjuk a tésztát, és összeke
verjük. Felöntjük az egészet egy kevés
vízzel. Belekeverjük a szójaszószt, majd
újabb keverés jön. Ha van édes szója
szószunk, akkor abból hozzáöntünk fél
decit. Újra alaposan összekeverjük, majd
még kb. 2 percig pirítjuk.
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Indonéz kókuszos
palacsinta – dadar gulung

Faruk Gurbuz

hozzávalók:
500 g finomliszt
1 egész tojás
fél teáskanál só
kb. 3 dl kókusztej
kb. 1 dl víz
2 kanál olaj
néhány csepp zöld ételszínezék vagy
pandanlevél-kivonat
A töltelékhez:
200 g barna cukor vagy pálmacukor
300 g kókuszreszelék
pandanlevél felaprítva, ha sikerül besze
rezni, vagy pandanlevél-kivonat
egy kevés kókusztej
kb. fél liter víz
egy csipet só
Felforraljuk a vizet, felolvasztjuk
benne a cukrot. Hozzáadunk egy darab
pandanlevelet (kínai piacon kapható),
vagy egy kevés pandanlevél-kivonatot
(az Ázsia-boltban beszerezhető). Beleke
verjük a kókuszreszeléket. Ha túl sűrű a
töltelék, akkor hozzáadhatunk egy kevés
kókusztejet. A palacsintatésztát a szoká
sos módon kisütjük, megtöltjük a kóku
szos töltelékkel, és feltekerjük.
Indonéz sült tészta az üvegtálban,
kókuszos palacsinta a kis szürke tányéron

1,5 evőkanál paprikakrém
1 teáskanál sumac
1 teáskanál római kömény
2 pohárnyi apróra őrölt bulgur
1 csokor petrezselyem
1 zöldhagyma
saláta
citrom
A dzsadzsikhoz:
1 pohár görög joghurt
1 db kígyóuborka
2 evőkanál olívaolaj
1 csokor kapor
2-3 gerezd fokhagyma
ízlés szerint só és sumac

„Gyerekkoromban közös tálból ettünk.
Az, hogy megosztjuk egymással az ételt,
egészen másfajta élményt nyújt” – me
séli a Törökországból származó Faruk,
akinek életében a zene központi helyet
foglal el. Pontosabban a ney nevű, a Kö
zel-Keleten jól ismert hangszer, amelyet
eredetileg vizes területen növő bam
buszból készítettek. Faruk szerint a ney
a vándorlás szimbóluma is: a növényt,
hogy hangszert készítsenek belőle, el
vágják a gyökerétől, ahogy a bevándorló
szakad el a maga gyökerétől, amikor új
hazát keres. Faruk rendszeresen játszik
e hangszeren, így kapcsolódva Törökor
szághoz és a kultúrájához. Faruk család
ja az Egyesült Államokba emigrált, ő ké
sőbb Kaliforniában dolgozott informa
tikusként. Itt került először kapcsolatba
a magyar kultúrával, népzenét és táncot
is tanult. Feleségével New Yorkban is
merkedtek meg, és Magyarországon há
zasodtak össze, majd ismét visszatértek
New Yorkba. A 2001-es terrortámadás
után azonban úgy döntöttek, kislányuk
kal Magyarországon folytatják közös
életüket; ő már Belső-Ferencvárosban
járt óvodába, illetve iskolába. Faruk az
egyik kerületi civil szervezetnél végez
önkéntes munkát: gyerekeknek tart szá
mítástechnikai foglalkozásokat.

Mercimek köftesi
– lencsefasírt
hozzávalók:
1 db nagyobb burgonya
1 pohárnyi vörös lencse
3 pohár víz
só
olívaolaj
másfél fej vöröshagyma

Mercimek köftesi – lencsefasírt

A felkockázott krumplit és vörös
lencsét puhára főzzük; egy pohár vörös
lencséhez hárompohárnyi vizet és sót
adunk.
Másfél fej (vagy egy nagy és egy ki
sebb fej) vöröshagymát apróra vágunk,
olajon sárgásbarnára pirítjuk, párolás
közben hozzáadjuk a paprikakrémet, a
sumacot és a római köményt. A főtt len
cséhez hozzáadjuk a bulgurt, egyenle
tesre keverve a masszát. A zöldhagymát
és a petrezselymet apróra vágjuk, majd
a megpirult hagymával együtt a mas�
szához adjuk, további paprikakrémet,
sumacot és római köményt, olívaolajat
adunk hozzá. A kihűlt masszából meg
formázott fasírtokat szárazra törölt salá
taleveleken tálaljuk, ízlés szerint citrom
karikákkal vagy a joghurtos mártással, a
dzsadzsikkal kiegészítve.
A dzsadzsik elkészítése: a meghá
mozott uborkát belereszeljük a simára
kevert joghurtba, kaprot adunk hozzá,
vagy ízlés szerint fokhagymát és/vagy
sumacot.
Gáspár S. Anna
A cikk a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
támogatásával jelent meg.
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TŰZOLTÓ UTCAI ZEFÍREK,
LENGJETEK!
Ha idegen városba mész, legelőször a pi
acot és a temetőt tekintsd meg, mondta
nekem egy csodaszép nő a nápolyi hal
piacon – valószínűleg nagyon is közel
ahhoz az üzlethez, ahol Störr kapitány a
regény elején olyan bőségesen bevásárol.
Aztán miért is? – kérdeztem én köteked
ve, mert temetőbe momentán egyáltalán
nem volt kedvem menni. Mert ez a kettő
a lényeg: a piac az élet, a temető a halál,
és minden városban más az élet és más
a halál, mondta a nő jelentőségének tel
jes tudatában. Én azóta is észben tartom

– január utolsó napján kinyit végre a
piac. Egy kis szabadság a bezártságban.
Metsző hideg, mégis tele a kerthelyiség.
Mindenki maszkban. És persze jólesne
némi forralt bor, de hát erről egyelőre
álmodni sem lehet. Aki volt már kézmű
ves termékeket árusító gasztropiacon,
annak ismerős a látvány. Lehet, hogy
máskor talán unalmas is lenne. Pálin
kák, kolbászok, szalonnák, befőttek,
lekvárok, olajak, füstölt húsok, sajtok,
mézek, mustárok és a többi. A szokásos
termékskála. De most valahogy végtelen

Fotók: Stépán Virág
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e főszabályt. Legutóbb pár napja jutott
eszembe a regula, mikor a Tűzoltó utcai
Élesztőház teraszán figyeltem a nyüzs
gést: „Pancs – gasztroplacc”, így hívják a
termelői piacot. A város félhalott állapot
ban. Zárva a kocsma, és zárva az étterem,
és zárva a kávézó, és zárva a könyvtár, és
zárva a múzeum, és zárva a koncertte
rem, és zárva a színház. Zárva az Élesztő
is, a legendás ferencvárosi sörkert, a ma
gyar sörforradalom bölcsője, ahol estén
ként kézműves és kisüzemi söröket kor
tyolt a magyar és nemzetközi közönség.
Zárva az Élesztő büféje is, a kiváló Bu
tcher’s Kitchen, ahol a főváros legjobb
szuvidált csülkét adták a járvány előtt.
Szóval halott a fél város, de az Élesztő
sokat látott udvarán – 2021-ben először
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kávéháztalan
lelkemnek frissítő
szellő volt a Pancs
gasztroplacc, lankadt
kebelembe életet fújt
izgalom fog el. Egy kicsi szelet valódi
élet. Az emberek nézelődnek, kóstolnak,
vásárolnak, nyüzsögnek, beszélgetnek.
Mintha élnénk… Én például konkrétan
semmit sem akartam venni. Van nekem
mindenem, gondoltam, hetente kétszer
járok piacra, és jelentős cserekereske
delmet is folytatok (vásárhelyi sajtot
cserélek kalocsai paprikára, szentesi pá

linkát erdélyi korpaciberére stb.). Aztán
mégsem bírtam elmenni egy nemesvá
mosi füstölt libamell mellett. Pedig itt
lóg a spájzban a vidékről beszerzett csü
lök. Így hát most, míg e sorokat írom,
libamelles sólet fő a csülkös bableves
helyett. A csülök a cserepadon ül addig.
Várja sorát. Azután egy jászberényi házi
kolbász is a garabolyomba ugrott. Pedig
az is van itthon. Mármint házikolbász.
A jászsági termelői mézből muszáj volt
vennem, isteni, és olcsóbb, mint a budai
gazdaboltban (az Alsómuszáj tanyáról
van, gyönyörű). Egy régi baráttal össze
futva házi mustárom is lett, gyorsan rá
beszélt. Ha nem veszek némi köményes
sajtot és mennyei kapros-fokhagymás
gomolyát a csokonyavisontai termelő
től, talán soha nem nézek utána, hogy
itt született Xantus János, akiről Old
Shatterhand alakját mintázta Karl May.
Meg aztán Vitéz Mihály családja is va
lószínűleg „csokonyai” volt. Így eszem a
sajtot, estve, borral, közben olvasok egy
kevés Csokonyait. „Lengjetek, óh kellő
zefirek, lengjetek, / Lankadt kebelembe
életet öntsetek!” Kocsmátlan, vendég
lőtlen, kávéháztalan lelkemnek frissítő
szellő volt a Pancs gasztroplacc, lankadt
kebelembe életet fújt, reményt adott.
Szinte láttam az alagút végén a fényt. És
a fényben magamat, ahogy egy-két hó
nap múlva ugyanezen a helyen piacolás
után maszktalan a pulthoz fáradok, és
csapoltatok magamnak egy korsó Pro
pagandát. Selymes, szép komlózású,
könnyű pilseni ivósör. Így legyen!
Cserna-Szabó András
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FUTBALLTÖRTÉNELEM

SZÁZTIZENHAT ÉVES
A MAGYAR DERBI

szer a Fradi színét
is elvette, piros-fe
hérben kellett ját
szaniuk. 1957 tava
szától aztán már
újra Ferencváros
ként és zöld-fehérben nézett farkasszemet a 9. kerületi gárda az Újpesti Dózsá
ra keresztelt lilákkal.
A következő évtized a Fradi fölényé
nek jegyében telt, Albertékat sokszor
köszöntötte vastaps a Népstadionban.
Az 1969-től zsinórban hét bajnoki címet
nyerő újpestiek ellen többnyire szoros
meccseket vívtak a fradisták, és 1976 ta
vaszán pont a nyolc év után végre ara
nyat szerző csapat futott bele a történe
lem során másodszor egy ötgólos vere
ségbe (3-8). A kor két kiváló labdarúgója,
Nyilas Tibor és Törőcsik András gyakran
keserítette a másik felet. A nemes bos�

MLSZ-döntés miatt három idényben
nem rendeztek bajnoki derbit. A vissza
térés után zsinórban háromszor vesz
tettek a zöld-fehérek, ekkorra esett az a
bizonyos 0-6, amiben – tárgyilagosan
nézve is – volt némi szerepe az indisz
ponált játékvezetőnek.
A 2015-ös év utolsó meccsének ele
jén a későbbi gólkirály, Böde Dániel
megsérült, és az Újpest 1-0-ra nyert az
Üllői úton. Azóta tizennégyszer csaptak
össze a felek az NB I-ben, tíz győzelem
és négy döntetlen a Fradi mérlege, sőt,
a 2019 májusától rendezett hat mér
kőzésen csak a Ferencváros örülhetett,
legutóbb, a 231. derbin 4-0-ra ütötte ki
idegenben városi riválisát.
Eddig 108 diadalra 62 vereség jutott,
430 szerzett gólra 314-et kapott az FTC.
Áprilisban folytatódhat a sikersorozat.
Margay Sándor
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Ferencváros–Újpest: 1-0, Groupama Aréna, 2019. október 19.
Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

Száztizenhat éve, 1905. február 19-én, az
FTC Soroksári úti pályáján kezdődött a
nagy sorozat. A Fritz – Berán, Ullerich
– Lissauer, Bródy, Gorszky – Takács D.,
Pákay, Pokorny, Weisz, Braun F. össze
tételű Ferencváros Weisz Ferenc távoli
góljaival 2:0-ra nyert, majd az első di
adalt még tizennégy követte zsinórban.
Az FTC 100. bajnokiján, 1909. március
28-án is az UTE ellen játszott, és az új
pestiek népszigeti pályáján 6:2-re győ
zött. 1917 júniusában vesztettek először
pontot a zöld-fehérek a lila-fehérekkel
szemben.
Bár a húszas években rendre a dobo
gón végzett az UTE, ekkor is a Ferenc
város fölényét mutatja
a statisztika. A követ
kező évtizedben ki
egyenlítődtek az erővi
szonyok, a legnagyobb
Fradi-győzelem mégis
az egyik olyan szezon
ban született, amikor
a már nagy riválissá váló Újpest lett az
aranyérmes – de nem
bajnoki összecsapáson.
Az 1933-ban az MTK
stadionjában rendezett
Magyar Kupa-döntőben a zöldek 11:1-re
kiütötték ellenfelüket. Ekkor már derbi
ként írtak a lapok a két együttes csatái
ról, az angolból származó szóval illették
a városi rangadót.
A második világháború után felvált
va örülhettek a két csapat szurkolói; az
1950 tavaszán kezdődött ÉDOSZ-, majd
Kinizsi-korszakban valamivel több siker
jutott a már Bp. Dózsa néven szereplő
újpestieknek. Igaz, ennek elején szüle
tett az eddigi legnagyobb különbségű
ferencvárosi győzelem: 1950. május 21én Czibor, Kocsis 3-3 és Deák 2 góljával
8:1-re nyert az ÉDOSZ. A Rákosi-rend

szú ideje 1979 szeptemberében jött el, a
zöld-fehérek 7-1-re gázolták el a Dózsát.
A nyolcvanas évekből az 1982-es Üllői
úti 5-0 (Szokolai László triplájával) és az
1987-es Megyeri úti 4-1 emelkedett ki.
Aki 1990. augusztus 18-án egy per
cet késett az Újpest–Ferencváros mér
kőzésről, az lemaradt az először Fra
di-mezben játszó Szenes Sándor 18 mé
terről lőtt nagy góljáról; Nyilasi Tibor
edzői debütálása parádésan sikerült, a
vége 5-0 lett. Ebben az évtizedben tíz
FTC-diadalra csak négy UTE-győzelem
jutott. A kétezres évek is jól kezdődtek,
majd egyenlítettek a lilák, és 2006-tól
a Fradit az élvonalból jogtalanul kizáró

Nyilasi Tibor és Törőcsik András

A Ferencváros története során a legtöbb bajnoki
labdarúgó-mérkőzést az Újpest ellen játszotta. Az 1905-ös
2-0-tól a 2021-es 4-0-ig változatos küzdelem jellemezte
a Magyarországon „a” derbiként emlegetett párharcot,
amely mindig is többet jelentett egy futballmeccsnél.
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NAPLÓ

FARSANGRA BAJNOKI CÍM
Beszámoló a Fradival februárig történtekről, amiből az is kiderül,
mit jelent valójában a haza.
A Fradinak kellemetlenül indult újra a
téli szünet után a Mennyei Bajnokság:
elvesztette az évek óta – legutóbb 2017.
április 15-én, a Vasastól kapott ki (1-2)
hazai pályán a magyar bajnokságban
– őrzött hazai veretlenségét. Ráadásul
nem akármilyen ellenfél vitte el mindhárom pontot: a tökutolsó Diósgyőrnek
jött össze a bravúr 2021. január 21-én.
Ezután a főnök kertje végében, Felcsú
ton elért 1-1-es unalmas döntetlen már
aggodalmakat ébresztett. Azóta viszont,
ha nem is szemet gyönyörködtető játék
kal, de a kötelező pontokat megszerezte
a Fradi, köszönhetően a hazai szinten
kimagasló keretének, meg a mesternek,
Rebrovnak.
De mi történhetett a téli szünetben,
ami miatt gyengén játszott a csapat ja
nuár elején? Igazoltunk, eladtunk – más
semmi különös. Elment Frimpong és
Varga Roli. Varga Rebrovnál az utóbbi
időben igen kevés lehetőséget kapott.
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Jöttek is játékosok: Lovrencsicset
lassan pótlandó érkezett Henry Wingo
a BL-selejtezőn kivert Moldétól. Samy
Mmaee személyében négyszeres ma
rokkói válogatott védőt igazolt a belga
élvonalbeli bajnokságból (Sint-Trui
den) a Ferencváros labdarúgócsapata,
de magyarok is érkeztek: Gera Dániel
(MTK Budapest), Katona Máté (MTK
Budapest). Nem mondanánk, hogy
gyengült a keret. Sőt.

16 pontosra növelte
a Fradi az előnyét,
gyakorlatilag bajnok
A csapat kémiájának megromlását
okozhatta bármi, például, hogy Ngu
en Tokmac erőteljesen elvágyódott, és
ennek hangot is adott; hazájában nem
volt rest még nyilatkozni is erről. Ez
az erőteljesen cenzúra alatt tartott Fra

di esetében nem szerencsés. Gondol
junk csak bele, milyen ciki volt, amikor
ugyanő a jó játékán kívül mint Black
Lives Matter-aktivista hívta fel magára
a figyelmet.
A Párt által megszállt klubnál nem
szerencsés engedély nélkül kibeszélni,
és bár Rebrov is Kelet-Európában szo
cializálódott, épp eleget volt Nyugaton,
hogy olyat merészeljen húzni, ami fe
lettébb szokatlan és bátor tett a pártállami működésű Fradinál: szóban is
megvédte kulcsjátékosát, és a bizalmat
is folyamatosan megadja neki az ilyen
kor szokásos kispadra száműzés helyett.
Tokmac végül, úgy tűnik, marad; a Vi
deoton elleni meccs, az azon elért gól
ja után le is tette az ilyenkor kötelező
nagyesküt.
Az átigazolási egyenlegünk egyéb
ként ebben a szezonban már mínusz öt
millió eurónál tart (ebből most télen -1,3
millió euró, az érkezőkért fizetünk, a

Fotó: G. Garitan
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távozók ingyen mentek a transfermarkt.
de adatai alapján). Ha ehhez hozzáves�
szük Rebrov millió eurós BL-bónuszát,
azt lehet mondani, hogy van pénz lóvéra, a vezetés jól visszaforgatja a bevéte
leket.
A fideszes házibajnokságot a Fradi
továbbra is toronymagasan vezeti, sőt,
a kezdeti döccenők ellenére stabil pont
különbséggel, hiszen az üldöző, a hoz
zánk hasonlóan bőségesen felpénzelt
fehérvári pártcsapat szánalmasan kezd
te és folytatta a szezont. Januárban na
gyon beindultak a meccsek: a Buda
fokot megvertük (3-0), de a Kisvárda
(1-1) megint ellopott egy pontot.
Megfáradt szurkolói lendülettel meg
egy hétközi, a ritka kivételként valódi –
belga – tulajdonos által működtetett Új
pest elleni derbivel kezdtük a februárt,
néha belealudva, aminek az első féli
dei gyengélkedés ellenére magabiztos
győzelem lett a vége. Ezt azért két ( jó,
hivatalosan egy) szép öngóllal segítette
a házigazda csapat. Az újpesti télikabát
szép méretes lett (0-4), és úgy tűnik, csa
patunk visszatalált a győztes útra.
A sűrű menetben hoztuk a kötelezőt
is: a nagyszájú, de nem rivális kettes szá

mú pártcsapat, a Fehérvár ellen is sima
2-0 itthon. Így a dobogó is furcsa lett
február első hetének végére: a Videoton
elleni győzelemmel 16 pontosra növel
te a Fradi az előnyét, gyakorlatilag baj
nok. Ilyen se nagyon volt még a magyar
foci történetében, hogy február elejére
eldőljön minden. Ahogy olyan se, hogy
az aktuális miniszterelnök falusi háza
mellett épült csillogó stadion csapata
Puskás Akadémia néven az első osztályú
magyar bajnokság második helyén áll
jon. Márpedig ez a helyzet, beérett a sok
munka és a még több tao-pénz. Miről
fog szólni a bajnokság mostantól?
Végezetül egy ideológiai kérdést is fon
tosnak tartunk tisztázni. Az elnök úrnak
tisztelettel, tájékoztatásul: nem feltétlenül
érti a lényeget, amikor a „hazát” a Fradi
elé helyezi a népnek szánt népszerűsítő
interjújában. Ugyanis senkinek nem kell
a Fradi és a hazája között választania,
sorrendet felállítania. A „haza” nem üres
frázis a sokadik ájtatos képű, haveri sajtó
nak adott propagandainterjúban, hanem
az utcák, a terek, a házak, az emberek, a
Fradi meg a többi. Együtt.
„Bakócz Tamás”
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SZABÁLYOS CSATORNAHASZNÁLATTAL SOKAT TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI ELLEN
A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre
nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. A Fővárosi
Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból
eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan és biztonságosan
vezesse el a szennyvizet.
Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatornarendszer
megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a
rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM
számít a lakosság együttműködésére.
Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó,
akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel
veszélyeztetik a szennyvízelvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem ritka,
hogy ezzel a lakókörnyezetükben élő rendes díjfizetőknek okoznak elöntéseket,
ezzel pedig károkat.
A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk,
hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért.
Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben
vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.
A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e,
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte
esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető hálózatra kötött-e,
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a
szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.
Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy ha
minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében legalizálni a csatlakozást.
Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott
vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közműhasználathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér-, illetve pótdíjfizetési kötelezettség
társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500 000 Ft is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük tekintetében (pl. nemrégen vásároltak használt ingatlant, és nem ismerik az
előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni,
ha a következő tanácsokat megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába
vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Közcsatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztőhasználat
esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.)
• Ellenőrizzék, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben a
közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével
történik-e!
Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
budapest/ugyfelfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére azon
ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges
szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi
idő alatt szeretnének intézkedni.
A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére vagy szabályossá
tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM eltekint
a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra történő kiszámlázásától.
A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről
vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy pótdíjfizetés alól mentesíthető legyen.
A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból,
hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön.
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TÉVÉ HELYETT

CENTENÁRIUMOK ÉS MAGYAR
SAKKOLIMPIAI DICSŐSÉGEK
Fontos döntést hozott a múlt év végén a
Nemzetközi Sakkszövetség online kong
resszusa: megszavazta, hogy Budapest
kapja a 2024. évi férfi és női sakkolimpia
rendezését. Önmagában is hatalmas meg
tiszteltetés ez, de úgy még inkább, hogy a
nemzetközi szervezet három év múlva ün
nepli megalakulásának centenáriumát.
A Magyar Sakkszövetség viszont idén
lesz százéves. A magyar sakkozók mindig
meghatározói voltak a nemzetközi sakk
életnek. Az eddig megtartott 43 férfio
limpiáról 12 csapatérmet hozott haza a
válogatott, 3 aranyat, 7 ezüstöt, 2 bronzot.
A 28 női sakkolimpián pedig 9 csapatér
met, 2 aranyat, 5 ezüstöt és 2 bronzérmet
szereztünk.
Az első hivatalos sakkolimpiának 1927ben London adott otthont. Magyarország
végzett az első helyen Maróczy Géza, dr.
Nagy Géza, Steiner Endre, dr. Vajda Árpád
és Havasi Kornél összeállításban.
Egy évvel később, 1928-ban válogatot
tunk címvédésre készült a hollandiai Hágá
ban, s Maróczyt kivéve megegyezett a csa

pat összeállítása. Ismét fantasztikus telje
sítményt nyújtott a magyar válogatott, így
kétszeres olimpiai aranyérmesek lettünk.
Fél évszázadot kellett várni a következő
csapatdiadalunkra. S micsoda ötven év volt
az! Az 1930-as éveket az Egyesült Államok
uralta, majd a negyvenes években nem
rendeztek sakkolimpiát. A második világ
háborút követően – írd és mondd – soro
zatban tizenkétszer a Szovjetunió nyerte a
pepita olimpiát.
Világraszóló bravúrt mutatott fel a
magyar válogatott 1978-ban Buenos Airesben. A viadalt, amelyen hatvanhat csa
pat mérkőzött meg, Portisch Lajos, Ribli
Zoltán, Sax Gyula, Csom István, Ador
ján András és Vadász László nyerte meg,
mindössze egyetlen ponttal győzték le a
szovjeteket. Ötven év után ez volt a harma

válogatott Szalonikiben, a 13. női sakko
limpián. Ezen az olimpián ugyancsak sike
rült megszakítani a szovjetek hegemóniá
ját. Ehhez az kellett, hogy a Polgár nővérek
– Zsuzsa, Zsófia és Judit – feladják, hogy
kizárólag férfiversenyeken indulnak. A há
rom nővér mellett Mádl Ildikó volt még
tagja a világsikert elérő női sakkcsapatnak.
Két évvel később pedig válogatottunknak
sikerült megvédenie a bajnoki címet, meg
ismételve a korábbi bravúrt.
Mára gigantikus méreteket öltenek a
sakkolimpiák. Míg a legelsőn mindössze
16 ország indult, az eddigi utolsó – 2018ban, az azerbajdzsáni Bakuban megtartott
– rendezvényen 190 ország 336 csapata
vett részt.
Arra számíthatunk, hogy három év
múlva, 2024-ben akár a bakuinál is na

dik sakkolimpiai győzelme a magyar válo
gatottnak.
A női sakkozók legelső sakkolimpiáját
1957-ben a hollandiai Emmen városká
ban rendezték meg. A legelső magyar női
sakkaranyat 1988-ban szerezte meg a női

gyobb lesz a résztvevők száma. Hatalmas
feladat vár Magyarországra, de látva a
magyar sakkreménységek lendületét és
szorgalmát, abban biztosak lehetünk, hogy
az itthoni sakkozóink mindent elkövetnek
a győzelemért.
Száraz Sándor
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Sakkfeladvány
Világos: király f1, vezér h1, bástya h8, huszár e2
Sötét: király h3, vezér h4, bástya h2, futó g1,
gyalogok f2, g4
Feladat: világos indul, és a 2. lépésben mattot ad.
Jó szórakozást!
December–januári feladványunk megoldása: 1. Be1
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Előző számunk megfejtése: A HAZUDÓS EGÉR
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HEVES ESŐZÉSEK?
KORAI TAVASZ?
KAPD LENCSEVÉGRE
A VÁLTOZÁST!

FOTÓZD LE A KLÍMAVÁLTOZÁST
FERENCVÁROSBAN, ÉS NYERJ!

A klímához nekünk éppúgy alkalmazkodnunk kell,
mint a többi élőlénynek. Extrém meleg napokon
árnyékolókat szerelünk fel, párakapukat állítunk,
és látjuk azt is, hogy miként jelennek meg például
új állatfajok a környezetünkben vagy virágoznak
szubtrópusi növények a balkonokon, kiskertekben.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. MÁJUS 31., 12:00

Miből látható, hogy változik a klíma?
Miként alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz?
Kattints a 100 ezer forint összértékű
nyereményekért, ha 10 éven felüli kerületi lakos
vagy, itt tanulsz vagy dolgozol!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

ZOLDFERENCVAROS.HU/HIREK

Nézz körül Ferencvárosban, és fotózd le
a klímaváltozás hatásait vagy azokat
a jelenségeket, amelyekből látható, hogy
már a kerületünkben is vannak nyomai
az éghajlatváltozáshoz történő
alkalmazkodásnak.

A fotópályázat a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006
„Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” c.
pályázat keretében valósul meg.

A fotópályázatot
a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatával együttműködve,
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00006
„Otthon, város, Ferencváros – közös
klímastratégia tervezés” c. pályázat
keretében valósítja meg.

Hirdessen a 9 magazinban!
1/1

1/1
belső oldalakon: 180 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 210 000 Ft
hátsó borítón (B4): 250 000 Ft

1/2

1/2
belső oldalakon: 100 000 Ft
belső borítóoldalakon (B2, B3): 120 000 Ft
hátsó borítón (B4): 150 000 Ft

1/4

1/4
belső oldalakon: 60 000 Ft

Példányszám: 42 000
Megjelenési gyakoriság: havonta, hó végén
Terjesztés: ingyenes
Kiadó: Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.
Terjeszti: a Magyar Posta
Ferencvárosi székhelyű, telephelyű cégek
számára 25% százalék kedvezményt
nyújtunk a hirdetési árakból.
Ferencvárosi nonprofit szervezeteknek
50%-os engedményt adunk!

Hirdetésfelvétel

KAVED Kft.
1165 Budapest, Koronafürt u. 23.
Tel: +36 30 713 5661
E-mail: kaved.kft@gmail.com
3S Karakter Kft. Reklámügynökség
1087 Budapest, Osztály u. 16-18/D.
Kaputel: 4 (Bejárat Hős u. felől)
Tel: +361 475-0802, Mobil: +3670 338-7198
E-mail: 3skarakter1@gmail.com

Apróhirdetés feladási ár: 1500 Ft + 150 Ft/szó
Az árak az áfát nem tartalmazzák.

APRÓHIRDETÉS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat

Német Dániel becsüs készpénzért vásá
rol, legmagasabb áron, bútorokat, dísztár

kiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt ára
kon. (Alapítva: 1998.) Csapó György. Tel.:
0631/780-6430, 061/229-5694, festesma.
iwk.hu

gyakat, órákat, porcelánokat, kristályokat,
könyveket, festményeket, írógépet, var
rógépet, szőrmebundát, kitüntetést, régi
pénzt, bizsukat, csipkéket, játékokat, tel
jes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.:
0620/294-9205

Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve életjá
radéki szerződést. Mindenféle háztartási
munkájába besegítek. Telefon: 0620/9320983

Teljes körű lakás-, kerítésfelújítást válla
lunk, rövid határidővel, barátságos áron.
Amit elképzel, mi megvalósítjuk. Hívjon bi
zalommal! 0630/019-6194. Weld InterNAT

Akai Gx, Aiwa, Denon, Pioneer stb. szalagos,
kazettás magnódecket vennék. 0670/9494013
Friss nyugdíjas hölgyet keres szintén nyug
díjas asszony a Bakáts tér környékéről, aki
egyrészt segítene a háztartásban, másrészt
szabadidőpartnerként is lehetne rá számí
tani. 0630/511-8871
Könyvek, könyvtárak, teljes hagyatékok fel
vásárlása: 0620/9378-592

KELL AZ OLTÁS!
Hogy újra
megölelhessük
egymást

ERŐS VÁROS. ERŐS KÖZÖSSÉG. BUDAPEST.

koronavirus.budapest.hu/oltas

