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Költségvetésről és  
támogatásokról döntött a testület
A 2019. december 12-ei, évzáró testületi ülés a szenvedélyes, olykor személyeskedő vitákkal  tarkított előzővel ellentét-
ben nyugodt hangulatban zajlott. A testület a kerület jövőjét érintően főként szakmai, érdemi érvek mentén megvitatott 
és megszavazott döntésekkel lépett át az új esztendőbe.  

Napirend előtt, túlóra után
Napirend előtt Árva Péter aggodalmának adott hangot a 

tervezett Atlétikai Stadion logisztikai és gyakorlati kivitelezésével 
kapcsolatban. Hiányolta az építkezéssel kapcsolatos meggyőző és 
megnyugtató érveket, melyek tisztázását alapos helyszíni felmérés 
kell, hogy megelőzze. 

Ugyancsak napirend előtti kérdésként Szilágyi Zsolt felvetette, 
hogy a hivatali dolgozóknak, akik közül többen is estébe nyúlóan 
látják el a feladatukat, a testület szavazzon meg túlórapótléknak 
megfelelő anyagi kompenzációt, amivel elismernék az erőn felül 
vállalt felelősséget és munkát, „mivel a testület hivatal nélkül 
működésképtelen” - érvelt a képviselő.

Stabil költségvetés-tervezet  
és kollégiumi felújítás

A 23 napirendi pont egyik legfontosabbja a februárra tervezett 
éves költségvetés elfogadásához szükséges módosítások elfogadása 
volt. Az első hosszabb vita a Markusovszky téri, tűzvészben 
használhatatlanná vált Református Kollégium tervezett felújítását 
kísérő közterület-használati díjkedvezmények engedélyezése, 
kérelme körül alakult ki. A Fidesz-KDNP frakció képviseletében 
mind Kállay Gáborné, mind Gyurákovics Andrea kiemelte az 
intézmény kulturális és történeti örökségét szolgáló értékeit, 
melyek a kerület értékeit is öregbítik. Álláspontjuk szerint, ha az 
önkormányzat részt vállalna a felújítás költségeiből, ezen értékek 
tiszteletét fejezné ki. Szerintük erre azért is szükség lenne, mert az 
ingatlant felügyelő református egyház eddig több százillió forintott 
költött a kármentésre.

Döme Zsuzsanna alpolgármester ellenérvként hozta fel, hogy a 
közterület-használati díj nagymértékű csökkentése olyan lakossági 
érdekeket sértene, amivel nem ért egyet az önkormányzat. Árva 
Péter a demokratikus összefogás képviseletében szintén úgy vélte, 
mindez nem gazdasági, hanem várospolitikai kérdés - 50 százalékos 
kedvezmény megadását javasolta a testületnek.  

Baranyi Krisztina polgármester érveiben jelezte, hogy olyan 
helyi érdekű módosításokat kényszerít ki a felújítás, mint a 
szomszédos focipálya elbontása, melyek évekre hátráltatják a 

környezet megszokott és jogosan elvárt komfortérzetét. Mindez 
kihat a játszótér, kutyafuttató, kondipark használatára is. Véleménye 
szerint a felújítással járó terhelés két évre olyan mértékben gátolja 
a tér lakossági funkcióit, hogy a kért kedvezmény(ek) megadása 
nem hatna ösztönzőleg az építkezés határidejének betartására.  
Az államtól kapott 5 milliárdos támogatásba pedig bele kell, 
hogy férjen a kivitelezés teljes költsége. A területen felmerült 
fakivágásokat a polgármester határozottan elutasította. A testület 
végül a területen lévő fák gondos megóvásának feltételével 10 
százalékos közterület-használati kedvezményt fogadott el a 
kérdésben.

Támogatások  
és műanyagmentes önkormányzat

A fenti témához hasonló intenzív vitát váltott ki az előző 
polgármester visszamenőleges szabadságkiváltása, illetve 
annak kifizetése. Miután a kérdésben nem találtak egyértelműen 
hivatkozható jogi álláspontot, annak tisztázásáig Baranyi Krisztina 
elnapolta a Bácska János által igényelt 3 300 961 forint kifizetésének 
kérdését.

A Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményei igazgatói 
kinevezésével kapcsolatban Kállay Gáborné felvetette, hogy 5 év 
helyett 3 évre módosuljon a pozíció betöltésének ideje. Ezt a testület 
7 igen, 7 nem és 3 tartózkodás melletti szavazataránnyal elutasította.

Szociális és oktatási területen is hozott döntéseket a testület. 
Elfogadták a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a 
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium sporteszköz 
beszerzésére irányuló támogatását. Az önkormányzat azzal is 
könnyít a lakossági terheken, hogy a Szabó Ervin Könyvtárban 
ingyenes könyvtár használatot biztosít a nyugdíjasoknak és 
gyermekgondozási segélyben részesülőknek. Az erről szóló 
együttműködési megállapodást is elfogadta a testület.

Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés Ferencvárosnak - jelentette 
ki Torzsa Sándor a demokratikus összefogás részéről, januártól 
ugyanis Ferencváros Önkormányzata lesz az első önkormányzat 
az országban, amelyik hivatalosan is „petmentes”, azaz műanyag 
hulladék mentes intézményként működik.            (H.P.)  
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Közmeghallgatás  
új hangszerelésben
Új önkormányzati vezetéssel és új rendszerben először tartott a képviselő-testület közmeghallgatást december 14-én. 
Baranyi Krisztina először fogadta polgármesterként a kérdéseket, és ahogy elhangzott, a testület döntése értelmében 
2020-tól évente legalább három közmeghallgatást kell tartani. Egyrészt elkerülhetők lesznek a maratoni rendezvények, 
illetve így egy-egy eseményt lehet egy kerületrésznek vagy problémakörnek szentelni.

A két és fél órás közmeghallgatás jellemzően nyugodt mederben 
zajlott, nagyon sok témát hoztak a megszólalók, akik döntő 
többségükben írásban, előre feltették kérdéseiket. A legtöbb 
felvetésre Baranyi Krisztina válaszolt, aki általában ismertette 
a hivatal által alaposan előkészített feleletet, azokat legtöbbször 
kiegészítette a saját városvezetői elképzeléseivel, terveivel. Mivel a 
testület tagjai nagy számban jelen voltak, több esetben a válaszadás 
egyes esetekben az üléseket jellemző politikai „adok-kapokba” 
torkollt.

A közmeghallgatások slágertémái közül ezúttal is szóba került a 
közösségi együttélés szabályainak betartása, elsősorban az üzletek, 
vendéglátóhelyek nyitvatartásának, az utcai teraszok működése 
és a velük járó kellemetlenségek problémaköre. A polgármester 
világossá tette, a szabályok betartatásához egy jól működő 
közterület-felügyelet állandó jelenlétére van szükség, miközben 
az önkormányzat e téren küzd a legnagyobb munkaerőhiánnyal. 
Elmondta, mindent meg fog tenni azért, hogy nőjön az utcai 
szolgálatot ellátók száma. A rövidtávú lakáskiadás – vagyis az 
airb’n’b jelenség – kapcsán elhangzott, a főváros is most készül 
ennek a szolgáltatásnak a szabályozására, ezért a vezetés a budapesti 
és a ferencvárosi rendelet összhangjára törekszik, az előkészítés 
2020 közepére zárulhat le. Baranyi Krisztina világossá tette: számára 
egyértelmű, hogy csak akkor legyen mód egy lakásban „airb’n’b-
zni”, ha arra a társasházi közgyűlés engedélyt ad. Ugyanígy 
megkerülhetetlennek kell lennie az érintett ingatlan tulajdonosának 
vagy a közös képviselőnek a véleménye a vendéglátóhelyek 
teraszainak önkormányzati engedélyezése során is. A városi 
együttélés mindenkori kritikus pontja a kutyatartás: jelenleg az 

önkormányzat – gyakorlati, közegészségügyi és esztétikai okokból 
– nem tervezi a háztömbönkénti kutyavécék kialakítását. Baranyi 
Krisztina a kutyások és nem kutyások közötti konfliktusok oldását, 
a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta, amely az érintettek 
bevonásával már el is indult. 

A zöldfelületek ügye szintén visszatérő téma. Belső-Ferencvárosban 
gyakorlatilag kivitelezhetetlen a klasszikus fásítás, Baranyi Krisztina 
ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, itt a meglévő dézsás növények 
gondozása, megtartása a cél. A polgármester kijelentette, bár a 
legnagyobb ferencvárosi zöldterület, a Kiserdő, nem kerületi 
tulajdon, az önkormányzat odaáll a lakossági kezdeményezések 
mellé, és padokkal, kukákkal, a tisztaságot elősegítő bármilyen 
eszközzel segít annak szebbé tételében. 

A Kiserdőről a polgármester egy kérdésre válaszolva kategorikusan 
kijelentette: ha megépül a Galvani-híd, akkor a levezető utak 
csak olyan nyomvonalon futhatnak, amelyekhez minden érintett 
kerület képviselő-testülete hozzájárult. Így biztosra vehető, hogy a 
Kiserdőn keresztül nem fog út vezetni. Baranyi Krisztina számára 
az az alternatív nyomvonal sem elfogadható, amely három oldalról 
körbefogná a József Attila-lakótelepet. Fontos közlekedési kérdés 
a kerület szélén futó HÉV-vonalak megújítása: az atlétikai stadion 
– amelyet Baranyi Krisztina most már inkább a Ferencvárosi 
Szabadidő- és Rendezvényközpont névvel illetne – megépülése 
miatt most már biztos, hogy ezeket teszik rendbe elsőként.

Számos kérdés érkezett a kerületben megkezdett, de valamilyen 
oknál fogva megrekedt fejlesztésekkel kapcsolatban. A Bakáts 
tér bruttó 750 millió forintba kerülő – fővárosi és saját forrásból 
történő – megújítása kapcsán a polgármester egyértelművé tette, 
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A közös költségnek márpedig emelkednie kell!
 Meg kell értenie a lakóknak, hogy elkerülhetetlen a közös költség minimum 10 százalékkal való emelése- szögezte le 
lapunknak Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének (MTOSzSz) elnöke. Az 
áremelkedés oka a munkaerő elvándorlásban és az állami támogatás megszűnésében keresendő.

Január 27-én tartotta éves ülését az MTOSzSz a Lurdy Házban, 
ott is téma volt a közös költségek emelése, bár a szakember úgy 
látja, hogy a társasházkezelők tisztában vannak a helyzettel, 
viszont a lakástulajdonosok nem. - Ha a lakók meg akarják őrizni 
az ingatlanuk értékét, ha azt akarják, hogy a környezetük rendben 
legyen, akkor el kell fogadniuk, hogy bizony emelkednie kell 
a közös költségnek – mondta Kaplonyi György, aki lapunknak 
részletesen kifejtette, hogy mi a drágulás oka. - A munkaerőhiány 
miatt a karbantartási díjak jelentősen megnövekedtek, ha találnak 
is embert a házak a különböző munkákra, jelentősen többet kell 
nekik fizetni, mint korábban. A díjemelést az is kikényszeríti, 
hogy a kormány tavaly megszüntette a lakástakarék-pénztárak 
állami támogatását, amely hiányként jelenik meg a társasházi 
kasszákban. A közös képviselők ugyanis a közös költség egy 
részét lakástakarékokban kamatoztatták, így ezt a kieső összeget 
is pótolni kell a felújítási alapba. 

Szerencsére a Ferencvárosi Önkormányzat továbbra is biztosít 
pályázati lehetőséget a kerületi társasházaknak felújításra. Tavaly 
300 millió forintot szántak erre a célra. 

Mint ismeretes, egy törvénymódosításnak köszönhetően most  
már csak a „műemléknek minősülő”, illetve a „ helyi védelem 
alatt álló” épületek kaphatnak állami támogatást házfelújításra. – 
Még négy év, mire kifutnak a korábban megkötött szerződések, 
de újakat már nem köthetünk – tájékoztatott az elnök. - Azt 
nem szokták érteni a lakók, hogy nem az infláció mértékével 
kell a közös költséget változtatni. Annak összegében szerepel 
energetikai költség, épület karbantartás, az ezeken a területeken 
történő árváltozásokat kell figyelembe venni, és ez bizony 30-40 
százalék. A rezsidíjak valóban nem változtak az elmúlt években, 
de az csak egy része a közös költségnek – részletezte  Kaplonyi.

A közös költség átlagban 8-15 százaléka a karbantartást 
fedezi, a felújítási alap pedig ennek 15-20 százalékát teszi ki. – 
Mindent egybevéve minimálisan egy 10 százalékos közös költség 
emelésére van szükség, vszont ez minden háznál egyedi. Arra 
kérem a lakókat, hogy a saját érdekükben fogadják el, hogy sajnos 
a drágulás elkerülhetetlen – mondta a Magyar Társasházkezelők 
Országos Szakmai Szövetségének elnöke.           

(Sz.D.)

hogy szükség van annak áttervezésére. Ugyanis jelen állás szerint 
egy lekövezett tér jönne létre, valamint a megújítás csakis a 
környék parkolási rendjének újraszervezése után történhet meg.  
A környékkel kapcsolatban a sétálóövezetté alakítás lehetősége is 
felmerült, ennek is komoly forgalomszervezési feltételei vannak. 
A József Attila-lakótelep új főterére elnyert pályázati támogatás 
felhasználása is bizonytalan: az ott élők igényei más irányba 
mutatnak, továbbá elképzelhető, hogy a kerület feladata lesz a 
lakótelep szélén futó M3-as metróállomások felszíni megújítása. A 
Haller park felújítása már zajlik, itt a felmerülő igényeket a második 
ütem kapcsán lehet majd figyelembe venni, igaz, a beruházás ezen 
szakaszára még nincs forrás. A polgármester valamennyi ilyen 
fejlesztéssel kapcsolatban azt ígérte: komolyan fogják venni a 
közösségi tervezést, és minden ilyen projekt tervezésébe be fogják 
vonni az ott élőket. Baranyi Krisztina a középső-ferencvárosi 
tömbrehabilitációval kapcsolatban azt mondta, a hátralévő negyven 
felújít-andó vagy elbontandó ingatlan között sorrendiséget kell 
megállapítani, ennek felmérése 2020 első felében megtörténik.

Az egykori Közvágóhíd helyi védettségű épületeinek 

ledózerolásáról a polgármester elmondta, arra a kerületnek 
semmilyen ráhatása nem volt, mert a beruházás a kormány döntése 
értelmében nemzetgazdaságilag kiemelt lett. Baranyi Krisztina 
kijelentette, a beruházóknak, másik két beruházás építtetőivel 
közösen, ki kell fizetniük majd a Vágóhíd utca újjáépítésének 
költségeit.

Egy magáningatlant érintő kérdés kapcsán derült ki egy 
eddig ismeretlen problémakör. Gyurákovics Andrea (Fidesz) 
képviselő mondta el, hogy új jelenség Ferencvárosban az 
úgynevezett „pincelakások” kialakítása, amivel jogilag 
ráadásul nagyon nehéz lesz az önkormányzatnak mit kezdeni.  
A társasházi alapító okirat szerint osztatlan közös tulajdonban lévő, 
pincékbe épült, megdöbbentő minőségű lakásokról van szó. 

Az utcákon össze-vissza hagyott elek-tromos rollerekkel 
kapcsolatban dr. Mátyás Ferenc (Új Pólus) elmondta,  
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezet-védelmi Bizottság 
munkatervében már szerepel ezeknek az eszközöknek a 
szabályozása.

(Cs.B.)
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Saját kézben a parkolás
Fennakadást okozott a kerület egy részén a korábbi üzemeltető időhúzása, de január közepétől beindult a saját fenntar-
tású parkolás Ferencváros egész területén. 

-Az önkormányzat január 2-tól saját kezébe vette a parkolás 
üzemeltetését, ami az elmúlt év botrányait nézve, jelentős lépés. Ezt 
az átállást a korábbi fenntartó nehezítette meg Ferencváros számára, 
amely kilenc éven keresztül számolatlanul vitte ki a közpénzt a 
kerületből - mondta Baranyi Krisztina polgármester az első hetek 
tapasztalatait összegezve. Ez a fennakadás azért történhetett meg, 
mert 36 parkoló automata – a Vághóhíd utca környékén és a József 
Attila-lakótelep területén – nem az önkormányzat, hanem az említett 
cég tulajdonában volt. 

Ez a vállalkozás, a FER-Park 2010 Kft. pedig a szerződése 
lejártakor, 2019. december 31-én nem szerelte le az automatáit, így 
a kerület nem tudta letelepíteni a helyükre a sajátjait. A polgármester 
elmondta, mivel nem akarta, hogy az autósok egy szerződés nélküli 
cég automatáiba dobálják be a parkolásra szánt forintjaikat, a cég 
időhúzása miatt úgy indult az év, hogy néhány utcában nem tudott 
az önkormányzat parkolási díjat szedni.

Az önkormányzat felszólította a céget, hogy január 15-ig szüntesse 
meg a jogellenes állapotot, ez azonban nem történt meg. A kerület 
parkolási ügyeit intéző FEV IX. új vezetése egy nappal később 
megállapodott a céggel, hogy napokon belül elszállítják az 
automatáikat. A FER-Park Kft. a leszerelés mellett visszaadott 
négy üzemképes és három üzemképtelen parkolóautomatát a 
kerületnek, utóbbiakat egy józsefvárosi társasház pincéjében 
tárolták, pedig már korábban meg kellett volna javítaniuk őket.  
A visszaadott berendezésekről kiderült, hogy valamennyi selejtes. 
-Az így keletkezett kárt a kerület be fogja hajtani – tette hozzá a 
polgármester.

A korábbi üzemeltető levonulásával végre megnyílt a lehetőség, 
hogy visszaálljon a József Attila-lakótelepen és a Vágóhíd utca 

környékén is a rend. A FEV IX. kihelyezheti az automatáit, ezek 
már csakis az önkormányzat kezében lesznek, a parkolási pénz 
külsős cégek helyett a kerület kasszájába folyik majd be.

-Ferencváros egy hónap alatt sikeresen saját kézbe vette a parkolást, 
innentől kezdve minden egyes ebből befolyó fillér az Önök javát 
fogja szolgálni. Soha többé nem fog közpénz szivárogni teljesítés 
nélkül sem politikai körökhöz, sem magánvállalkozásokhoz. 
Mindent szabályosan fogunk csinálni, minden szerződésünk 
nyilvános lesz. Az a jó hírem, hogy legkésőbb másfél év múlva 
teljesen új alapokon álló, modern okosparkolást építünk ki 
Ferencvárosban, amelyben már nem lesznek pénznyelő automaták 
– jelentette ki Baranyi Krisztina.

(Cs.B.)
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Védett lakásokat jelöl ki  
a polgármester a bántalmazott nők számára
Baranyi Krisztina Ferencvárosi polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az önkormányzat a családon belüli erő-
szak áldozatai számára védett lakásokat fog kijelölni saját lakásai közül. A vezető szerint az erőszakos cselekmények növeke-
dése mellett azért is kell a tettek mezejére lépni, mert Magyarországon évtizedek óta hiányoznak az intézményes megoldások 
a súlyos társadalmi problémára. A polgármester tájékoztató kampányt indít és országos hálózat építésébe kezd.

A ferencvárosi kezdeményezés apropóját a nők ellen a múlt évben 
fellángolt erőszakhullám adja. A családon belüli erőszak statisztikája 
2019-ben megdöbbentő növekedést mutat, a rengeteg ügy közül 
a katonai alezredes által felismerhetetlenre vert miskolci nő, és a 
feleségére álmában kalapáccsal támadó, majd börtönbüntetetése 
után két gyermekét meggyilkoló győri férfi esete csak a jéghegy 
csúcsai. De a 2020-as év sem kezdődött jobban: január 5-ig két 
gyilkosság és egy életveszélyes sérülés történt családon belül 
hazánkban. Ferencváros szintén erősíti a tendenciát: az elmúlt 
hónapban 2-3 esetben kérték gyerekes anyukák kimenekítésüket 
férjük vagy élettársuk mellől. Az ORFK tájékoztatása szerint évente 
10–12 ezer családon belüli erőszakról kap jelzést a rendőrség, 
és 5-6 ezer esetben egyértelműen bizonyítható a cselekmény.  
A jogvédők szerint bár a rendőrségnek meglenne az eszköze ahhoz, 
hogy kiemelje a bántalmazót a családból, mégis inkább az jellemző, 
hogy otthagyják az agresszort a család nyakán.

Baranyi Krisztina a sajtótájékoztatón kijelentette, Magyarországon 
most is léteznek államilag fenntartott anyaotthonok, védett 
ingatlanok, de túl kevés van belőlük. Mint mondta, sokszor még 
a szociális ellátórendszer dolgozói sem tudnak az ilyen lakások 
létezéséről, nemhogy azok, akiknek szükségük lenne rájuk.  
A független polgármester bejelentette, elsőként Ferencváros 
jelöl ki védett lakásokat, majd felkérte az önkormányzatokat 
– különösen a Szabad Városok Szövetségének tagjait – hogy 
kövessék példájukat, ha kell, akár ingatlanvásárlás útján is. - 
Ezzel országos hálózat alakulhat ki, ami azért fontos, mert egy 
bántalmazott nő feltehetően nem akar az adott környéken maradni, 
hogy összetalálkozzon bántalmazójával, így másik városba lehet 
menekíteni – tette hozzá, majd bejelentette, mivel az átlagember 
szinte semmit nem tud a jogairól, és az igényelhető segítségekről, 
a kerületi rendőrkapitányság bevonásával felvilágosító kampányt 
indítanak a témában. 

Csárdi Antal országgyűlési képviselő szerint nemcsak 
önkormányzati, de jogalkotói szinten is megoldást kínálnak a 
problémára, ezért ígéretet tett, hogy újra kezdeményezni fogja 
a parlamentben a Magyarország részéről már 2014-ben aláírt, 
ám a kormánypárt által az Országgyűlésben azóta többször 
leszavazott Isztambuli Egyezmény ratifikálását. A nők és a 
családon belüli erőszak felszámolására született nemzetközi 
megállapodás értelmében a kormánynak erőszakmegelőző, és 
a büntetéseket valóban kirovó jogi környezetet kell teremtenie. 
A két politikus mindemellett törvénymódosító javaslatcsomagot 
nyújt be a parlamentnek a tavaszi ülésszakban. A képviselő szerint 
a kormány végtelen cinizmusáról vall, hogy politikai hisztinek 
nevezi a kórházban fekvő, brutálisan megvert nők melletti kiállást. 
(Varga Judit igazságügy miniszter is korábban túlmisztifikáltnak 
nevezte az Isztambuli Egyezményt – a szerk.) Csárdi azt is 
felvetette, szigorítani kell a távoltartás betartatását, és kezelni azt 
az áldatlan jogi helyzetet, hogy a családon belüli erőszak során csak 
magánvádas eljárás keretében indulhat jogi intézkedés. - Teljesen 
életszerűtlen, hogy a megfélemlített, rettegésben tartott áldozatnak 
kelljen kimenteni magát szörnyű helyzetéből, illetve jogi eljárást 
indítani – jelentette ki, hozzátéve, hogy a jövőben ezt a rendőrség, 
és más hivatalos személyek feladatává kell tenni.           (T.D.)

Az erőszakot  
a diszkrimináció mozgatja
A családi erőszak bejelentéseinek 
száma ugyan megnövekedett, 
de az eseteké nem feltétlen, ez 
inkább a nagyobb közfigyelemnek 
köszönhető – mondja Nyúl 
Boglárka szociálpszichológus. 
A médiában gyakrabban 
látott, hallott téma hatására 
valószínűleg a sértettek is 
jobban be merik jelenteni az 
eseteket. Ettől függetlenül itthon 
rosszabb helyzetben vannak 
az áldozatok, mint Nyugat-
Európában. Svédországban 
például statisztikailag több a 
nemi erőszak, mint nálunk, de valójában kevesebb. Ott ugyanis 
az esetek 50%-át bejelentik, míg Magyarországon a látencia 
416-szoros. Ennek oka, hogy a svédeknél nagyobb a bizalom 
a hatóságok felé, mert a hozzájuk forduló nőket jóval kevésbé 
hibáztatják, akik ráadásul valódi segítségre számíthatnak. 

A legtöbben a hírekben látott monoklikkal, feldagadt arcokkal, 
sérülésekkel azonosítják a családon belüli erőszakot, pedig a 
bántalmazásnak sokszor nincs külsérelmi nyoma: az erőszak 
általában verbális agresszióval, szociális elszigeteléssel kezdődik. 
A szakember szerint az is tévhit, hogy a férfiak általában 
fesztültséget vezetnek le a bántalmazással, illetve érzelmeiket 
képtelenek kordában tartani. Az erőszak hátterében ugyanis 
elsősorban erős szexizmus és nőkkel szembeni előítéletek állnak. 
Minél egyenlőtlenebbek a nemi szerepek egy társadalomban, 
annál több a bántalmazás. A tradicionális nemi szerepfelfogás - 
melynek részei a „pénz számolva, asszony verve jó” típusú népi 
mondások – szerint szocializálódott férfiak súlyosan negatív 
hozzáállást mutatnak a nők irányában – állítja az oktató.

(T.D.)

Nyúl Boglárka pszichológus, 
az ELTE Szociálpszichológia 

Tanszékének egyetemi oktatója
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„Nem  a bántalmazottal  
éreznek együtt” 
Beszélgetés Tóth Olga családszociológussal

Az elmúlt hónapokban egymást érték a családon belüli atrocitások. 
Több borzalom történt vagy csak most vettük észre?
Magyarországon minden héten megöl egy nőt a partnere, 

vagy a volt partnere. Nem biztos, hogy most többet, de biztosan 
brutálisabban. 
Olyan ez is, mint az iskolai lövöldözés? Egymást gerjesztik az 
események és az elkövetők?
Alighanem, mert a családon belüli gyilkosságok nagy részét nem 

hirtelen indulatból követik el. Ha valaki a feleségét, a volt feleségét, 
vagy a gyerekeit készül megölni, azt nagyon is megtervezetten és 
átgondoltan viszi véghez.
Köze lehet ezeknek az eseményeknek a karácsonyhoz?
Igen. A családi konfliktusok kiéleződésének két időpontja van: 

a karácsony és a nyaralás. Van időnk egymásra, sokáig vagyunk 
együtt, ilyenkor besűrűsödnek az események, és az enyhe civódások 
is nagyobb hangsúlyt kapnak.
Amíg nem folyik vér, nem intézkedik a hatóság. Igaz a mondás?
Maga a gyilkosság, az, ami jól látszik, az tényleg a jéghegy csúcsa. 

Sok tízezer nőt és gyereket bántalmaznak naponta, amiből nem 
lesz gyilkosság, de a súlyos bántalmazás attól még tény és mégis 
nagy eséllyel bízhat abban az elkövető, hogy nem fognak eljárást 
indítani ellene. Meg fogja úszni.
Miért ússza meg?
A törvényeken is lenne mit javítani, de alapvetően a magyar 

társadalom végtelenül patriarchális berendezkedése a megúszás oka. 
Van egy mélyen gyökerező férfiközpontúság ebben a társadalomban, 
amelyik nem ítéli el a gyerekek és a nők bántalmazását, és van egy 
politikai-ideológiai üzenet is, amely kijelöli a férfiak és a nők helyét 

a világban. A családfő a férfi, és ha ver, ha súlyosan bántalmaz, 
akkor is neki van igaza.
Mivel lehetne hatni a bántalmazóra?
Ha azzal kéne szembenéznie, hogy a környezete, az anyja, a 

testvére, a kollégái megveti ezért, akkor elgondolkozna. De inkább 
támogatást kap, félmosolyú összekacsintást. Vele éreznek együtt 
és nem a bántalmazottakkal.
Ebben a macsó világban mégis egy női miniszter teszi szóvá a 
történteket. Hitelesen?
Nyilván jó szándékkal, de szakmailag kétségesen. A megelőzésre 

kéne sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Másrészt kutatások 
bizonyítják, hogy sok bíró – tisztelet a kivételnek – képzetlen. Nem 
érti a családon belüli erőszak működési koreográfiáját azt, hogy azok 
az emberek, akik egyre súlyosabban bántalmazzák a partnerüket 
nem javulnak meg a börtönben, mert az ottani hierarchikus rendben 
elfogadják az alávetett szerepüket. Ha visszakerülnek a családjukba, 
ugyanúgy agresszorként folytatják, ahogyan abbahagyták.  
A jogalkalmazók egy része, bírók, rendőrök, jogászok nem ismerik 
eléggé ezt a jelenséget. Ezért is kaphatnak a bántalmazó apák 
felügyelet nélküli láthatást, hiszen sokan úgy érvelnek: a gyereket 
nem bántotta, csak az anyját. Nem értik, hogy az anya verésével a 
gyerek is sérül, mert megszenvedi az anyját ért erőszakot.
Akkor hiába a miniszteri jó szándék, ha ő sem érti?
Nem értik, mert nem ismerik a jelenséget. Igen, fontos lenne, 

hogy nevetséges ítéltekkel ne úszhassák meg az elkövetők az 
erőszakot, de észre kéne venni azt, hogy ezekben az esetekben 
olyan események kapcsolódnak egymáshoz, amelyek könnyen 
emberöléssel végződhetnek. Mint látjuk.   (sandorerzsi)

TÁRSADALMI ÜGY 
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Pörögnek az építkezések Ferencvárosban
A használt lakások áremelkedése megállt Ferencvárosban 
is, az új lakások piaca azonban még tovább pöröghet. A IX. 
kerület eddig is fontos helyszíne volt a budapesti lakás-
célú beruházásoknak, és jelenleg is hatalmas építkezések 
folynak, vagy kezdődnek el. A kerület főépítészével és egy 
szakértővel elemeztük az ingatlanpiaci helyzetet, miközben 
az is felmerült, hány új lakást bír még el Ferencváros.

„Az új lakások esetében a jelenlegi, átlagos egymillió forintos 
négyzetméterár az év eleji áfa-emelés miatt még akár 15 százalékkal 
is nőhet, a használtlakás-piac azonban kifulladni látszik, a jelenleg 
tapasztalható megtorpanás után komoly áresés következhet” – 
jelentette ki a Ferencváros újságnak Balla Ákos. A Balla Ingatlan 
tulajdonos-ügyvezetője szerint ennek az a magyarázata, hogy a 
használt lakások iránti keresletet növelő állami támogatásokat 
a lehetséges igénybevevők már jelentős részben kihasználták.  
Az bizonytalan, hogy a kormány hoz-e újabb, az ingatlanpiaci 
vásárlási kedvet fokozó intézkedéseket, miközben a jegybank 
elnöke épp most fogalmazott meg komoly kritikát a lakáspolitikával 
szemben.

Vagyis csak részben érhet véget az az ingatlanpiaci őrület, amely 
az elmúlt években zajlott. A négyzetméter árak a duplájukra, 
néhol a háromszorosukra ugrottak, miközben a kerületben sorra 
nőttek ki a földből újabb és újabb társasházak. 2020-ra összesen 
2355 lakás építésére adtak ki engedélyt, ebből 129 esik Belső-
Ferencvárosba, 980 Középső-Ferencvárosba és 1246 a Középső-
Ferencvárosi malmok részére – derült ki a kerületi főépítésztől, 
Szűcs Balázstól kapott válaszokból. A Haller utcán túli területeken 
(például a Vágóhíd utcában) jelentős számú lakóingatlan épül meg a 
következő 1-2 évben, és beindul a volt Közvágóhíd vegyes funkciójú 
fejlesztése a védett homlokzatok visszaépítésével. A Millenniumi 
Városközpontban elkezdődik az eddig csak mélygarázs szintekig 
megépített Panorama Resort Budapest lakóház továbbépítése. 
A fejlesztések nemcsak lakásokat jelentenek, ugyanis itt folyik 
a Millennium Gardens irodaház, illetve a Duna Medical Center 
építkezése, de további irodaházak fognak létesülni a Könyves 
Kálmán körúton a Telekom szomszédságában.

Az új lakások piacán a IX. kerület eddig is jelentős szereplő volt, 
mert a befektetőbarát önkormányzati hozzáállás miatt is a VIII., 
a XI. és a XIII. kerület mellett hagyományosan egyike azoknak a 
városrészeknek, ahol jellemzőek az ingatlanfejlesztések – mutatott 
rá Balla Ákos. Az új lakások esetében 50-50 százalék körül alakul 
a lakhatási szándékú és a befektetési, kiadási célú vásárlások 
aránya. Nem meghatározó mértékben, de Ferencvárosban is jelen 
van a külföldi befektetői érdeklődés.  Az ingatlanpiaci szakértő 
rámutatott, hogy az említett négy kerületben a beruházók kis 
túlzással ugyanazokat a lakásokat árulják, csak más-más helyszínen: 
nincs különbség az árakban, a kialakításban, a téralkotásban, a 
lakásméretben és az anyaghasználatban sem. Vagyis nincsen sajátos, 
egyedi arculatú kínálatuk az egyes városrészeknek, a döntést 
elsősorban a vásárlók szubjektív szempontjai – például a család, a 
munkahely közelsége – befolyásolják.

„Azt tapasztaljuk, hogy a lakhatási szándékkal ingatlant vásárlók 
általában elkerülik a szűken vett belvárost a zsúfoltság, a zaj, és az 
airb'n'b-jelenség hatásai miatt” – mondta el Balla Ákos. – Közülük 
sokan belvároshoz közeli, nagyvárosi és társasházas környezetet 
keresnek. A szakértő szerint ebből a folyamatból Ferencváros is 
nagyon szépen kivette a részét, mind a belső, a középső és a külső 
területeken.

A kerület tehát vonzó, kérdés, meddig tarthat a felfutás, hiszen 
felmerül a kérdés: meddig bír el a városrész új beköltözőket, 

akik autóznak, óvodát, iskolát, egészségügyi ellátást keresnek a 
környezetükben.  A Vágóhíd utca térségére új forgalomtechnikai 
terv készült – reagált a kérdésre lapunknak Szűcs Balázs. A főépítész 
hozzátette, ezt az ingatlanberuházók bevonásával valósítják meg 
annak érdekében, hogy az itt jelentkező autósforgalom ne okozzon 
dugókat. Ugyanígy a Vágóhíd és Haller utcák közötti területen is 
újratervezik a forgalmi rendet, hogy a felépülő sok új lakóház autós, 
kerékpáros és gyalogos közlekedése megnyugtatóan működjön.  
A képviselő-testület várhatóan a Malmok rehabilitációs területén 
is szeretné látványosan megújítani a Vaskapu utca egyik szakaszát.  
A szolgáltatásokat tekintve a Dél-pesti Centrumkórház építésére és 
a Mester utcai Rendelőintézet bővítésére lehet számítani a jövőben, 
időpontokat azonban még nem lehet tudni.

Ferencváros azért is kedvelt célpont, mert itt – ellentétben 
Budapest más részeivel, ahol 50-60 százalékos eltérés is lehet – 
nem alakult ki jelentős különbség a belső és a külső területek árai 
között; a használt lakások jelenleg 650 ezer forintos négyzetméter 
áron kelnek el - emelte ki Balla Ákos. Vagyis a lakásvásárlásnál 
nem az ár a döntő, hanem olyan szempontok, mint például a 4-6-
os villamos közelsége vagy éppen a zöldebb környezetet igénye. 
A kerület belső részei azért vonzóak, mert egyrészt célpontjai a 
pezsgést kereső fiataloknak, másrészt a választásukat jellemzően 
finanszírozó szülők döntésének is kedvez, hogy értékálló, a jövőben 
is értékesíthető ingatlanhoz juthatnak itt. A József Attila-lakótelep 
az elmúlt évtizedekben egyfajta generációváltáson ment keresztül: 
az idősödő „eredeti” lakosságot jelentős számban váltották fel a 
fiatal felnőtt, kisgyerekes családok. Az orvosegyetem vonzza a 
fiatalokat, valamint az őket megcélzó bérbeadói vásárlásokat is, 
nem meglepő, hogy a kerületben erős a bérleti piac. Az új lakásokat 
nemcsak kényelmük, de presztízs értékük miatt is vásárolják: 
a Ferencvárosban elérhető színvonalas, újszerű, de használt 
ingatlanokhoz képest négyzetméterenként 300 ezer forinttal is 
többet kell értük fizetni.

A szakértő szerint a kerületben zajló, illetve tervezett nagy állami 
projektek közül a Galvani-híd megépítése, valamint az egykori 
Nagyvásártelep helyére tervezett kollégiumi negyed megvalósulása 
lehet pozitív hatással az ingatlanpiacra. Az új híd Ferencváros 
közlekedési kapcsolatait javítja majd, és csökkentheti a dugókat.  
A kollégiumi negyed, a Diákváros pedig megszerettetheti a majdan 
ott élő egyetemistákkal Ferencvárost, és pályakezdőként is a 
számukra ismerős környéken maradhatnak.

Szűcs Balázs a Diákvárossal kapcsolatban elmondta, hogy a 
fejlesztés mestertervének elkészítését egy világszínvonalú norvég 
építésziroda nyerte el. A tervező a következő hetekben szállítja le 
a közel egyéves munka eredményét, amit széles körben publikálni 
fognak: Budapest legmodernebb autómentes „okos város” 
koncepciójú városrésze valósul meg Ferencváros vízparti területén. 
Az első ütem a tervek szerint 2023-ra készül el.                  (Cs.B.)
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Hol a helyük az e-rollereknek?
A bérelhető elektromos rollerek kényelmes, egyszerű és gyors utazási alternatívaként egy év alatt szédületesen gyors 
karriert futottak be a fővárosi közlekedésben. Ma már szó szerint mindenhol beléjük botlunk. Magányosan ácsoronak a 
járda közepén, mintha csak elrabolták volna a használóját, vagy éppen az autó parkolókban állva okoznak bosszúságot. 
A forgalomban haladva pedig veszélyesek lehetnek, mert az autós nem számít rájuk, és nem tudja kiszámítani a mozgá-
sukat. Mivel az új járműre nem érvényesek a jelenlegi közlekedési szabályok, a helyzet megoldásért kiállt. 

 A tavaly május elseje óta bérelhető budapesti elektromos rollerekkel 
a Lime rollermegosztó cég tájékoztatása szerint eddig több mint 1,3 
millió kilométert tettek meg a felhasználók. Az e-roller népszerűsége 
nem szorul sok magyarázatra, hiszen tapasztalat nélkül használható, 
szűk helyeken is képes haladni, olcsó, szórakoztató és a motorokhoz 
képest környezetkímélő. Ám a világ több városában már szigorú 
szabályozást vezettek be a használatukra, mivel számos rolleres 
baleset történt. A magyar KRESZ sem tér ki az elektromos 
rollerekre, de egyre többen sürgetik, hogy nálunk is szülessen 
erről jogszabály. – Belső-Ferencvárosban lakom, sokat tolom 
babakocsiban a lányomat. A járda közepén hagyott rollerek miatt 
gyakran le kell mennem az úttestre a kocsik közé, ahol veszélyben 
vagyunk – mesélte felháborodva az utcán Bernadett. Férje, Gábor 
autóval közlekedik, őt az úttesten közlekedő e-rollerezők zavarják. 
– Mivel az autók között, vagy mellett mennek, mindig arra kell 
figyelnem, hogy el ne üssem őket. A bicikliseknek van külön sávja, 
miért nem mehetnek ezek is ott?! Az én jogosítványomat fogja 
elvenni a rendőrség, ha baleset történik, pedig én szabályosan 
megyek, de a belvárosi szűk utcákon nincs hely őket kerülgetni. 
Éjszaka még rosszabb, amikor buliból hazafelé mennek, gyakran 
nem is józan állapotban - magyarázta a férfi.

A Kresszprofesszorként ismert Pető Attila, közlekedési szakoktató 
szerint a felvázolt problémák mindennaposak, és hamarosan jön a 
tavasz, amikor a jó időben még több rollerező várható, a baleseteket 
pedig meg kell előzni. - Nem betiltani kell a rollereket, hanem 
elhelyezni őket a közúti közlekedési rendszerbe - hangsúlyozta 
a szakember. A témával kapcsolatban eddig egy állásfoglalás 
született. Pintér Sándor belügyminiszter egy kérdésre válaszolva 
úgy fogalmazott: „az elektromos rollert a hatályos szabályozás 
alapján, külön eltérő rendelkezés hiányában csak segédmotoros 
kerékpárnak lehet megfeleltetni. A rendőrség a jogszabályok alapján 
köteles eljárni”.

-Ezzel több probléma is van – mondja Pető. – Ha segédmotoros 
kerékpárnak feleltetjük meg, akkor csak az mehetne vele, akinek 
jogosítványa van, csak becsatolt bukósisakkal lehetne közlekedni, 

nappal is használni kellene a fényeket, járdán és kerékpársávban 
nem közlekedhetnének, városon belül még a kerékpárúton sem.  
De ha leküldjük őket az úttestre az autósok közé, abba bele is 
halhatnak – fogalmazott a közlekedési szakoktató. Tavaly 
szeptemberben egy autós videózta le, ahogy egy taxis elüt a Rudas 
fürdőnél egy zebrán átsikló elektromos rollerest, aki hatalmasat repül 
az ütközés következtében és az úttest közepére zuhan. Az interneten 
most is megtalálható felvétel jól mutatja, hogy a közlekedésben 
résztvevő mindegyik fél veszélyben van, szabályok híján. 

Az elektromos rollerek üzemeltetését végző cég honlapján 
találhatunk pár tanácsot, pl. a sisak viselését, a közlekedési 
szabályok betartását, hogy szükség van jogosítványra, és hogy a 
használó figyeljen a közlekedésben résztvevőkre. Azonban ezek 
egyikét sem ellenőrzi sem a cég, sem a rendőrség. Arra is felhívják 
a figyelmet, hogy a bérlők az utazás végén ne hagyják a járművet 
a járda közepén, de ennek be nem tartását sem szankcionálják.  
A „Kresszprofesszor” szerint odafigyeléssel sokat javulhatna 
a helyzet, de a szabályozás akkor sem kerülhető el.  - Én azt 
támogatnám, hogy mehessenek a járdán, ha nem akadályozzák a 
gyalogosokat, de ne többel, mint 10 km/h. Elengedhetetlen, hogy 
az e-rollerek bekerüljenek a KRESZ szabályai alá – hangsúlyozta.

Egyes önkormányzatok már felfigyeltek a problémára, és 
próbálnak megoldásokat találni a parkolásra ill. sokkal inkább az 
“otthagyásra”. Erzsébetváros önkormányzata például január 20-a óta 
talált tárgyként kezeli a félreállított rollereket. “Nagyon sok panasz 
érkezett hozzánk az elhagyott, a gyalogos forgalmat akadályozó 
elektromos rollerek miatt. Az ilyen rollereket Erzsébetváros 
jegyzője talált tárgyként tartja nyilván, és a jogosult jelentkezéséig 
gondoskodik az őrzésükről.”- írták közleményükben. Szavaik szerint 
céljuk a helyzet normalizálása, és szeretnék felhívni a figyelmet a 
közösséggel folytatott párbeszéd fontosságára. Úgy vélik, egy ilyen 
új szolgáltatás bevezetése előtt konzultálni kell az adott terület 
lakóival, használóival, hogy az újdonság nem zavarja-e őket, nem 
okoz-e gondot a mindennapi életükben.
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„Nincs takargatnivalóm”
Nem érzi úgy, hogy nagyot hibázott volna, a korrupciós vádakat és azok stílusát pedig határozottan visszautasítja.  
A Ferencvárost két cikluson át, 9 évig irányító Bácskai János ettől függetlenül képviselőként együttműködő, korrekt 
ellenzékiségre készül. A fideszes expolgármester őszintén megosztotta véleményét az őt ért kritikákról, az új  
önkormányzatról és a véleménynyilvánítás szabadságáról.

A polgármesterek nem mindig szeretnek választási vereségük után 
beülni a képviselői padsorba. Egyértelmű volt, hogy folytatja a 
kerületi munkát?
Igen. Az előző polgármesternek, Dr. Gegesy Ferencnek 

tulajdonítják a mondást, hogy nem lesz ott kántor, ahol előtte 
plébános volt. Én másképp gondolkodom. Az eddigi öt választási 
ciklusból hármat ellenzékben töltöttem, így számomra nem idegen 
a pálya. Másrészt a 20 éves képviselői múltam akkora tapasztalatot 
és szeretetet jelent Ferencváros iránt, hogy nem tudnám csak úgy 
abbahagyni. A sportolók is, ha hirtelen vonulnak vissza, súlyos 
következményekkel számolhatnak. Mi mindig komolyan gondoltuk 
a konstruktív ellenzékiséget, tehát ügyek mentén politizálunk. 
Ugyanakkor nem gondoljuk, hogy érdemes nagyon másképp 
vezetni Ferencvárost. Másrészt az új képviselők most sok olyan 
„kampányízű” információt hallanak, aminek a fele sem igaz. 
Polgármesternő szereti a tolvajbandázást hangoztatni, ez a másik 
ok, amiért itt kell lennem, hogy a szemembe mondhassák a vádakat. 
Amikor azonban már kezdetét veszi az önkormányzati munka, 
ezeknek a megnyilvánulásoknak nincs helye az ülésteremben, de 
szerencsére látom a jeleket, hogy kezd megnyugodni a légkör. 
Meglepett, hogy az új képviselők milyen őszinte érdeklődéssel 
figyelik, mit mondunk mi, régiek, én pedig igény szerint készséggel 
megosztom a tapasztalataimat. Örülök annak is, hogy Dr. 
Gegesy Ferenc lett a polgármesternő tanácsadója, hisz az ő 20 
éves tapasztalata, sikerei, tudása komoly hátteret jelenthetnek a 
vezetésnek. Viszont hiányolom a személyes jelenlétét az üléseken, 
mert például a költségvetési vitában óriási segítséget nyújthatna. 
Az új vezetés „rendcsinálást” hirdetett, az ön által irányított 
hivatal esetleges pazarló, vagy jogszerűtlen gyakorlatait vizsgálja. 
Ön ezt politikai boszorkányüldözésnek tartja?
A kommunikációs részét igen. Viszont teljesen normálisnak 

tartom, hogy egy átvételnél át kell nézni a kötelezettségvállalásokat, 
mi a jogos, mire van szükség, és amire nincs, azt a szerződést 
az önkormányzat felbontja. Ha pedig törvényszegésre bukkan, 
meg kell tennie a feljelentést. Viszont emellett elhangzik rengeteg 
feltételezés, bizonyíték nélkül. Emlékezzünk arra az esetre, 
amikor azzal vádolt meg az ellenzék, hogy ingyen adtam parkolási 
engedélyt egy ferencvárosi vállalkozónak, akivel együtt indultam 
egy vitorlásversenyen. Én akkor tettem egy feljelentést a parkolási 
cégünk ellen, hogy a nyomozó hatóság derítse ki az igazságot. 
Kiderült, hogy a parkolási cég informatikusának gépén, az ő 
jelszavával belépve valaki becsempészte a vállalkozó rendszámát a 
törvényesen mentességet élvezők szűk listájára. Bizonyíték azonban 
nem volt, a tettest nem lehetett azonosítani. Ez ráadásul már senkit 
nem érdekelt, miután a 444 megírta a „botrányt”. Még a barátaim 
közül is a mai napig sokan hiszik, hogy adtam parkolási bérletet az 
illetőnek. Tehát itt is nekem, a rágalmazottnak kellett bizonyítanom, 
mit nem tettem. Miért nem a vádat megfogalmazó bizonyítja a 
kijelentését? A mai jogi keretek között, ha egy közszereplő állít 
valamit valakiről, a sértett az Alkotmánybíróságig is elmehet, 
mert a véleménynyilvánítás szabadsága felmenti a vádlót erkölcsi 

kötelessége alól. Tehát Baranyi Krisztina bármit mondhat rólunk 
következmények nélkül. Ez ellen teljesen védtelenek vagyunk. 
Az eddig felderített ügyek között milliós ügyvédi megbízásokról, 
indokolatlan kifizetésekről, magánzsebekbe vándorló parkolási 
bevételekről számolt be a vezetés. Ezekkel kapcsolatban érez 
személyes felelősséget?
Minden felelősséget érzek és vállalok, de nem ebben a 

kontextusban. Takargatnivalóm, szégyellnivalóm nincs. Csak 
általánosításokat hallok, hogy milyenek ezek a fideszesek. Tegyük 
ki a szerződéseket az asztalra, és nézzük át a pontjait. Bizonyítsák 
be például, hogy egy ügyvédi megbízás mögött nincs valós 
teljesítés. Jó példa az új vezetés kommunikációjára a Veres László 
(a Ferencváros újság volt főszerkesztője – a szerk.) elleni támadás, 
akit azért hurcoltak meg a közösségi médiában, mert végzettsége 
szerint úszómester. A logika szerint akkor Baranyi Krisztinát akár 
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nevezhetnénk palacsintasütőnek is. Pedig 
attól, hogy ő sütött palacsintát életében, 
még a világ legjobb polgármestere is lehet. 
Ez finoman fogalmazva nem korrekt. 
Megbélyegezni embereket oda nem illő 
dolgokkal. 

A választások után 3 hónappal hogyan 
tekint vissza az előző ciklusra? Van, amit 
másképp csinálna?
Egyelőre nem látok ilyet. Nézzük azt 

az esetet, amikor pár napja elzárták 
a gázt egy régi Márton utcai házban, 
mert életveszélyessé vált a gázvezeték 
hálózat, ezért pedig a polgármester 
engem okol. Természetesen egy ilyen 
veszélyes helyzetben meg kell tenni a 
szükséges lépéseket, és rendbe kell hozni 
a csővezetéket. Ugyanakkor azt is tudni 
kell, hogy a városrehabilitáció nem tud 
olyan gyorsan haladni, ahogy az ideális 
lenne. 40 ház maradt hátra, melyekben 
valóban rossz állapotúak a közművek. 30 
éve kérdés, hogy végezzen-e ezekben az 
ingatlanokban felújításokat az önkormányzat 
még a rehabilitáció előtt. Egy ilyen háznak 

a legszűkebb felújítási költsége fél milliárd 
forint, tehát a 40 házhoz 20 milliárd forint 
forrásra lenne szükség. Ennyi nincs. Ha az 
új vezetés tud olyan alternatívát kínálni, 
ami jobb, mint a miénk volt, akkor lehet, 
hogy azt mondom majd, másképp kellett 

volna csinálnunk. A fő értékmérőm, hogy 
megtettem-e mindent, ami tőlem telik. Erre 
igen a válaszom. 
Átláthatóság, korrupciómentesség, 
környezetvédelem. Mit gondol az új 
szemléletről? 
Mindennel egyetértek. Csináljanak 

mindent jobban, mint mi. Ebben segíteni 
is fogunk. Azt tudom ígérni, hogy tényleg 
konstruktívak leszünk. Azt viszont látom, hogy 
a parkolással kapcsolatos ígéretük, hogy jobb 
és nyereségesebb lesz, nem reális. De nem 
akarok jóslatokba bocsátkozni, mert a kezdő 
csapatnak időt kell hagyni, hogy felvegye a 
fordulatszámot. A választások óta eltelt három 
hónapból effektíve 6 hetük volt munkára, 
így még nem érdemes véleményt mondani. 
Amikor én lettem polgármester, márciusig 
annak is örültem, hogy betaláltam a szobámba. 

Baranyi Krisztina és Ön között az elmúlt 
5 évben is puskaporos volt a hangulat, 
éles szócsatáik az ülések elmaradhatatlan 
epizódjait jelentették. Az átadás-átvételnél 
a kézfogás is elmaradt. Miért?
Sajnos a kampányban túlléptek egy határt. 

Tudták, hogy büntetlenül azt állíthatnak 
rólam, amit akarnak. A polgármesternő 
kommunikációs kormányzásának része, hogy 
bekiabálok a médiába valami hangzatosat 
és reményt keltőt, aztán meglátjuk, mi 
lesz. Vagy éppen tolvajozok, korruptozok 
úgy, hogy semmit nem bizonyítok.  
A kézfogás elmaradása szerintem érthető.  
A sportéletben néha hallani, milyen 
faragatlan volt egy focista, mert nem 
fogott kezet az ellenfél egyik játékosával. 
De előtte olyat belerúgott az illető, hogy 
majdnem lesántult. Viszont, ha az egyik 
csapat sportszerűen győzi le a másikat, jó 
szívvel gratulálnak egymásnak. Október 
13-án én kifejeztem jókívánságaimat. 
Aztán a választások másnapján Baranyi 
Krisztina reggel 8-kor odaállt a 
polgármesteri iroda elé, azt állította, hogy 
bent iratmegsemmisítés folyik, börtönnel 
fenyegetett engem és képviselőtársaimat, a 
köztisztviselőkkel pedig közölte, tudja, ki 
volt Fideszes, és mit követtek el. Hogyan 
várható el ezek után, hogy kezet fogjak vele? 
Egy polgármesternek, úgy gondolom, egy 
egész kerület képviselőjeként nemesebb 
lélekkel, nagyvonalúbban kell viselkednie.
Akkor a jövőben marad az ellenséges 
viszony?
Ha bebizonyosodik, hogy nem követtünk 

el semmit, és a polgármesternő megköveti 
a megvádolt személyeket, illetve bocsánatot 
kér a megsértett köztisztviselőktől, 
semmi akadálya, hogy kezet fogjunk. Ez 
részemről neveltetés kérdése, ne keverjük 
össze a megbocsájtással. Én már rég 
megbocsájtottam mindent. Ha kiderül, hogy 
valaki hamis állításokat tett, akkor a hibát 
el kell ismerni.
Mire számít a testületi munkában? Az öt 
tagú Fidesz frakció milyen célokkal vág 
neki 2020-nak?
Ferencváros javát szolgálva ügyek mentén 

politizálunk. Meg lehet nézni, hogy az eddigi 
szavazásokon is rengeteg előterjesztést 
megszavaztunk. Az eddig látott 6 hétből 
nagyjából látszik, mire számíthatunk a 
következő 5 évben. Baranyi Krisztina nem 
vette komolyan a pártokat, akik keserű 
szájízzel belementek, hogy az 5 győztes 
pártból csak egyetlen egyet képviseljen 
alpolgármester. A polgármesternőnek ez a 
kompromisszumra nem hajló hozzáállása 
konfliktusokhoz vezethet.  

 
 (T.D.)
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Hová tűnnek el a hulladékszigetek?
Sokaknak feltűnhetett, hogy a kerületben kevesebb szelektív hulladéksziget üzemel, mint korábban. Utánajártunk,  
mi lehet ennek az oka, de összegyűjtöttük azt is, hol találunk Ferencvárosban működő gyűjtőkonténereket. Az FKF  
és az ökotudatos hulladék kezelésért küzdő civilek pedig szelektálási tanácsokkal láttak el minket.

Ön szelektíven gyűjti a szemetét? Akkor a magyarok elitcsapatába 
tartozik hulladékgazdálkodás szempontjából, mert csak körülbelül 
minden tizedik honfitársunk tesz így. A környezettudatos 
szemétgyűjtők azonban az utóbbi időben azt tapasztalhatták, 
hogy egyes helyszínekről eltűntek a hulladékszigetek, azaz a nagy 
színes konténerek, ahova a papír- a műanyag- és a különböző 
üveghulladékokat dobhatták. 

-A szigetek felszámolása nem azt jelenti, hogy bárki csökkenteni 
akarná a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. A legfőbb ok, 
hogy bekerültek a társasházak lépcsőházába, udvarába a szelektív 
kukák, amik révén helyben lehet megszabadulni az újrahasznosítható 
szeméttől - mondta a Ferencváros újságnak Reiner Roland, a 
városrész zöld ügyekért is felelős alpolgármestere. A kukák 
kihelyezése miatt sok utcai hulladéksziget kihasználtsága csökkent, 
ezért - elsősorban a műanyagos és papíros konténereket - több 
helyen felszámolták.

A megszüntetés okai közé sorolható emellett az is, hogy sokan 
nem rendeltetésszerűen használták a tartályokat - jelezte az FKF 
Zrt. sajtóosztálya lapunknak. A konténerek környéke gyakran válik 
illegális hulladéklerakóvá - a közterületfenntartó munkatársai 
találkoztak már építési törmelékkel, bútorokkal, abroncsokkal, 
nem hasznosíható üveg- vagy nagyméretű műanyaghulladékkal is 
a környékükön -, illetve előfordul, hogy a tartályokat felborogatják, 
hogy kiszedjék belőle az anyagi haszonnal kecsegtető, visszaváltható 
üvegeket, fémdobozokat. Egy helyi képviselő korábban arról is 
beszámolt, a szelektív konténerekbe néha döglött macskát, és 
egyéb elhullott állatokat is bedobtak. Egyes üveget is gyűjtő 
hulladékszigeteket pedig a környéken lakók kérésére számoltak fel, 
mert óriási csörömpöléssel járt a bedobálás - írta megkeresésünkre 
az FKF Zrt. 

Reiner Roland ugyanakkor jelezte, kezdeményezi, hogy vizsgálják 
felül a hulladékszigetek megszüntetésének gyakorlatát. “Az 
elmúlt években olyan mértékben nőtt a tudatosság, hogy egyes 
szigetek újranyitása szükséges lehet, miközen a házhoz vitt kukák 
is egyre gyorsabban telnek” - mondta. A lakossági igényt jelzi, 
hogy a decemberi közmeghallgatáson is elhangzott ilyen irányú 
kérés, de az alpolgármester arról is biztosított, csak olyan helyen 
nyitnak újra szelektív szigetet, ahol nem zavarja a lakókat. Aki 
úgy érzi, hogy a környékén szükség van ilyenre, az keresse meg 
válaszótkerületének önkormányzati képviselőjét, illetve jelezheti 
igényét az alpolgármesteri hivatalban is. Abban, hogy mit, milyen 
kukába dobjunk, az FKF honlapja segít.            (B.V.)

Ide viheti újrahasznosítható szemetét
Az FKF Zrt. honlapja szerint Ferencváros területén  
18 hulladéksziget található:

Börzsöny utca 19., Csengettyű utca közérttel szemben, 
Epreserdő utca 32-vel szemben, Epreserdő utca 37. szervízút 
- Napfény utca, Füleki utca, a rendelőintézettel szemben, 
Hurok utca 5., Ifjúmunkás utca, Csemege parkoló, Lengyel 
Gyula Szki Toronyház utcai kerítés mellett, Nádasdy utca 2., 
Napfény utca 29-31., Napfény utca ABC előtti tér, Réce utca 
- Osztag utca, Táblás utca 15-tel szemben, Toronyház utca, 
Csemegével szemben, Toronyház utca-Lobogó utca sarok, 
Üllői út 185. előtt, a parkolóban, Liliom utca 3. (csak üveg), 
Hentes utca 12. autószervíz előtt (csak üveg)

https://www.fkf.hu/hulladekgazdalkodas-szelektiv-hulladekgyujtes
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Klímatippek
Szelektív gyűjtés kimaxolva
A klímaválság a Föld minden emberére hatással van, ezért a károkat is csak úgy mérsékelhetjük, ha mindannyian 
kivesszük a részünket az ellene folytatott küzdelemből. Az persze nem elvárható mindenkitől, hogy máról holnapra ne 
utazzon fosszilis energiával hajtott járművel, ne egyen húst, ne használjon műanyagot és ne termeljen szemetet, de egy 
kis odafigyeléssel, hétköznapi szokásaink újraírásával sokat tehetünk otthonunkért, a Földért. Rovatunk a változás 
megkezdéséhez ad sorvezetőt.

2015 óta Budapest teljes területén elindult a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés, így a zöld, kommunális hulladékot gyűjtő kukák 
mellett kék és sárga tetejű tartályok is megjelentek. Bár a Fővárosi 
Közterületfenntartó intenzív felvilágosító kampányt folytat, sokféle 
tájékoztató anyaggal próbálja elérni a lakosságot, mégis sok a 
bizonytalanság, hogy mit és hová dobjunk.

Alapszabály, hogy a szelektív kukákba csak viszonylag 
tiszta anyagokat tegyünk. Tehát egy zsírral átitatott papír nem 
újrahasznosítható, de egy tejfölösdoboz, amin maradt egy 
pár csepp tejföl, igen. Az anyagok szétválaszthatósága szintén 
fontos kritérium. Hiába lehet közös helyre dobni a műanyag és 
fémhulladékot, nem lehetnek összedolgozva, szét kell őket szedni. 
Így az üres gyógyszeres levél (amin fémfólia van a műanyagra 
applikálva) eleve nem újrafelhasználható. Hasonlóképp, a csillogó 
fémfóliával egybedolgozott papíráruk sem újrahasznosíthatók. 
A tejfölösdobozról szedjük le a fém tetőt és külön dobjuk őket a 
gyűjtőbe.

Nagy csoportot alkotnak az elektronikai hulladékok, amelyek 
veszélyes és értékes anyagokat egyaránt tartalmaznak. A modern 
készülékekhez számos ritkafémet is felhasználnak, melyek 
újrahasznosításával az afrikai bányák embertelen körülményei, a 
gyerekmunka és az ottani környezetszennyezés ellen is megtehetjük 
a magunk minimális hozzájárulását. Ehhez a már kidobásra ítélt 
telefont, eletromos készüléket, bármilyen fényforrást, elemeket 
gyűjtőpontokon adjuk le.

Veszélyes gyakorlat a használt olaj csatornába engedése, hiszen 
nagyon erősen szennyezi a vizet, de a szemetesben sincs jó helye. 
MOL benzinkutaknál összegyűjtve leadható. Hasonlóan veszélyes 
a gyógyszerek kidobása is, ám ezeket minden gyógyszertár köteles 
visszavenni, sőt, a DM üzletekben is találunk gyógyszerhulladék-
gyűjtő ládákat. A nyomtatópatronokat az azokat árusító 
boltok visszaveszik, de akár magunk is újratöltethetjük őket.  
A kávékapszulák is okozhatnak fejtörést: ezeket ne dobjuk szelektív 
kukába, az árusító helyek ugyanis visszaveszik őket.

Ritkábban tárgyalt probléma a ruhák kidobása. A tiszta, jó állapotú 
ruhákat vigyük el például a Máltai Szeretetszolgálatnak, vagy 
adományboltba - utóbbi más működő használati cikket is átvesz).  
A rossz állapotú ruhákat, amiket nem adnánk oda másnak, 

bedobhatjuk az FKF honlapján feltüntetett hulladékudvarok 
használtruhás konténereibe, melyekből géprongy készül.

Kertes házban érdemes komposztáló keretet beszerezni, 
amelyben nem csak a kerti zöldhulladék gyűjthető, de zöldség- és 
gyümölcshéjak, hús, csontmentes ételmaradékok, vágott és cserepes 
virágok, tea és kávézacc is. Ezek egy-két év alatt lebomlanak és 
kiszórva a talajt gazdagítják.

Fontos tudni, hogy használt műszaki cikket a műszaki áruházak 
is visszavesznek. A szelektív hulladékgyűjtést a Spar is kiemelten 
kezeli, ezért üzleteiben a papír, műanyag, üveg hulladékok mellett 
elektronikai hulladékokat is gyűjt. Célszerű törekedni a kevés 
csomagolásra, az egyszerhasználatos holmik kerülésére, a helyi 
előállítású termékek előnyben részesítésére, az otthoni nyersanyagok 
újrahasznosítására. Összességében viszont elmondható, hogy az 
a termék a leginkább környezetbarát, amit meg sem vásárolunk.

MK

 

– El sem hiszem, Franciska néni, akár csak  
a bajnokságban, ma mindenki betalált!

Tiszta udvar, rendes ház
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FERENCVÁROSI KLÍMASTRATÉGIA – 
LAKOSSÁGI, MUNKAVÁLLALÓI, TANULÓI KÉRDŐÍV

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A felmérés az Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia 
tervezés című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 számú projekt 
keretében készül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.  

Ferencváros Önkormányzata a Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesülettel konzorciumban előkészíti Ferencváros 
Klímastratégiáját. A tervezés jelenlegi szakaszában is szeretnénk 
megismerni a kerületben élő, dolgozó vagy itt tanuló emberek 
véleményét. Bővebb információ: www.zoldferencvaros.hu

Kérjük, töltse ki a kérdőívet! (QR-kód oldalt, vagy rövid 
link itt:) https://tinyurl.hu/81Sp/

A kérdőív anonim, azaz személyes adatot nem gyűjt. Kitöltése 
20-30 percet vesz igénybe. 

Amennyiben lehetősége van rá, terjessze a kérdőív hírét, 
linkjét ismerősei körében! Köszönjük együttműködését!

Hogyan segíts, ha fogyatékkal 
élővel találkozol?
Mentem a mozgólépcsőhöz a Corvin negyednél. Elindult 
felém az egyik ott szobrozó ellenőr, mire a másik leintette: 
„Hagyjad, nem szereti, ha segítenek neki”. Megálltam egy 
szóra, hátha áttörhetem a megkövesedett igazságuk falát: 
„Nem nem szereti, hanem nincs szüksége rá”. Nagy különb-
ség.

Novemberi cikkem összegzése az volt: az integráció a kommunikáció 
megváltozásával kezdődik. Honnan a magabiztosság, hogy mi aztán 
tudjuk, hogy a segítségre szorulónak mire van szüksége, már azelőtt, 
hogy megkérdeznénk? Sőt azt is tudjuk, hogyan kell, ám ha mégis 
visszautasítja, akkor az ő édes anyját…. Ha mindenki tudja, akkor 
miért az az első kérdés egy érzékenyítésen: „ Hogyan kell segíteni?”

A probléma gyökere a túlmisztifikálás. Fogyatékkal élőnek segíteni 
nehéz, azt valahogy… másképp kell.

Vegyünk egy hétköznapi példát: külföldön jár egy ép ember. Nem 
beszéli a nyelvet, a városban még sosem járt, a GPS-szel is rossz 
viszonyban van. Az utcasarkon tétovázik, amikor odalép hozzá egy 
helyi, hogy segítsen. A turista helyében mit várnánk el? Hogy szó 
nélkül megragadjon és elinduljon velünk ki tudja hova? Vagy a 
saját nyelvén nagyon artikuláltan azt mondja: „Magának “ARRA” 
kell mennie!” Ugye nem? 

Ideális esetben megérdeklődi angolul, miben segíthet, hova 
szeretne menni. A fogyatékkal élőkkel sincs másképp. Van köztük jól 
tájékozódó és rosszul. Egy bizonytalan fogyatékkal élőnél a „Segítek, 
jó?” helyett mondjuk azt, hogy „Ne haragudjon, segíthetek?”. Pláne 
ne úgy tegyük ezt, hogy közben már belekarolunk vagy megragadjuk 
a kezét, főleg a fehérbotot fogót! Az ugyanis olyan, mintha egy 
látónak befognánk a szemét. A vakoknál elég, ha megérintjük a 
vállukat, hogy tudják, hozzá beszélünk. A többi fogyatékkal élő 
meg látni fogja.

Ha valaki a fenti nem ajánlott módokon kínál segítséget, ne 
csodálkozzon, ha ingerült választ kap. Ugyanis az is lehet, az illető 
vak nagyon is tudja, merre akar menni.

Szóval: megérintjük, vagy szemkontaktust veszünk fel, és 
megkérdezzük: segíthetünk-e. Az igen után kérdezzük meg; hogyan 
tegyük. Ez fontos, egyrészt mert ez a kérdés szinte sosem hangzik 
el, másrészt mert számtalan segítési technika van, és emberfüggő, 
ki melyiket szereti.

   Pár alapszabály: A vakot nem a látó fogja meg, pláne nem 
kezdi el tolni maga előtt. Akkor ugyanis nagyobb eséllyel vezeti 
bele bármibe. A vak fogja meg a látó könyökét, vagy karol bele, 
fogja meg a kezét, vállát. A lényeg, hogy a látó kicsit előrébb 
legyen, egyrészt az akadályok, másrészt a szűk helyek miatt, ahol 
egyszerűbben maga mögé tudja húzni a vakot.

Mindezek ellenére kaphatunk visszautasítást, de ezt nem érdemes 
magunkra venni. Lehet, hogy az illető ismerős a környéken. 
Másrészt, ha udvariatlan a visszautasítás, annak számos oka lehet. 
Rossz napja van, vagy mi vagyunk a huszadik ember tíz méteren 
belül, aki megszólítja, kizökkentve a koncentrációból. Vagy 
csak egyszerűen bunkó. A fogyatékkal élők között százalékosan 
ugyanannyi a goromba, mint az épek között.

   Összegezve tehát: nem baj, hogy nem tudjuk, hogyan kell 
segíteni. A lényeg: merjünk kérdezni! Ne ijedjünk meg attól, hogy 
ő más. Úgy akarjunk segíteni, ahogy mi is elvárnánk másoktól! De 
legfőképp: ne döntsük el mások helyett, hogy ő mit gondol, mit 
akar, és mit kellene csinálnia!

Juhász Tamás: vak dalszerző, író. 
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Azt gondoljuk, amit ők akarnak?
Honnan tudom, hogy igaz-e, amit az interneten olvasok? Hogy ismerhetem fel a kamuprofilokat, az átverésre épülő hir-
detéseket, és egyáltalán, hogyan tájékozódjak a hazugságok tengerében? Ezekre a rendkívül aktuális kérdésekre adott 
válaszokat „A teljesség felé” c. idősprogram FMK-ban tartott ismeretterjesztő előadása. Az álhírekről, más néven fake 
news-ról tájékoztató trénerek a kétkedést és az információk ellenőrzését kínálták fegyverként a közönségnek.

A „Félrevezetés és megtévesztés a médiában” címet viselő előadás 
része annak a Visegrádi Alap által támogatott programnak, amely 
során a Független Médiaközpont trénerei ország szerte képzéseket 
tartanak időseknek a média manipulációs technikáiról.

-Rengeteg a fals, nem valódi tartalom, átverések, rossz minőségű 
termékek ránk tukmálása, lopás, gyűlölet és félelemkeltés. Lőrinc 
Marcell tréner szerint röviden ezt kapjuk a kontroll nélkül ránk 
ömlesztett médiatartalmaktól, és ember legyen a talpán, aki el 
tudja kerülni, hogy megvezessék. Az előadó szerint a leselkedő 
veszélyekkel szemben egyedül a médiatudatosság jelent védelmet. 
Az információhitelesség ellenőrzésére irányuló kompetencia 
elsajátítására pedig minden ma élő embernek alapvető szüksége 
lenne. Mégpedig azért, mert már nem lehet automatikusan elhinni 
azt, amit a tévében, rádióban, interneten látunk, hallunk. Az idősek 
még egy olyan médiavilágban nőttek fel, amiben a hírek több szűrőn 
mentek át, mielőtt megjelentek. - Mára viszont kontroll nélkülivé 
vált az információáramlás; az igazság, a hitelesség, mint érték 
háttérbe szorult, a valóságot bárhogy lehet manipulálni, és a média 
jelentős része nem is törekszik az objektivitásra – festett szomorú 
képet a nyilvánosságról Marcell. 

A médiaközpont másik előadója, Boros Balázs az elmondottak 
illusztrálására bemutatta, hogy pusztán egy sajtófotó vágásával is 
teljesen ellentétes hatást lehet kiváltani. A képen egy török katona 
áll egy térdelő kurd katona mellett, akit megitat a kulacsából. Ha 
azonban levágjuk a képről a kulacsot, az álló katona kézmozdulatából 
úgy tűnik, mintha épp kegyetlenül bánna a másikkal. - Hasonló 
eszközökkel szimpátiát, vagy ellenszenvet kelthetnek bárkivel 
szemben, és higgyék el, minket is így befolyásolnak nap, mint nap 
– hangzott el a prezentáción. Hazai példa, hogy a migráció ellen 
felszólaló médiumok mindig fiatal férfiak vándorlását mutatják, a 
velük empatikusak pedig inkább nőket és gyerekeket. 

A tömegek manipulálására azonban sötét történelmi tapasztalatokat 
is segítségül hívnak a kereskedelem, vagy a politika irányítói. 
„Az átlagember annyira együgyű, hogy, ha az információt sokat 

hangoztatják neki, igaznak véli.” A mondat ugyan ismerős lehet 
a hazai politikai kultúrából, mégsem mai: Joseph Goebbelstől, 
a náci Németország propagandaminiszterétől származik. Lőrinc 
Marcell rámutatott, míg a XX. században cenzúrával blokkolták a 
valódi információk áramlását, addig a XXI. században az emberekre 
korlátlanul ontott irreleváns adatokkal érik el ugyanezt a hatást. 
Beszédes adat, hogy egyetlen nap alatt annyi információhoz jut 
egy átlagos médiafogyasztó polgár, mint 30 éve az USA elnöke 
és stábja. A bulvár az új cenzúra – magyarázta a tréner – hiszen a 
könnyen fogyasztható, érdektelen, hiteltelen tartalmak ránk zúdítása 
közben elvesznek a valódi, lényeges hírek. Miután telítődünk a 
bulvárszeméttel, nem is lesz igényünk másra. Egy idő után pedig 
nem is tudjuk eldönteni, melyek a valóban fontos információk.

Végül a gyakorlati tanácsok sem maradtak el. Az első és 
legfontosabb dolgunk, hogy ellenőrizzük, az adott szöveg hír, 
vélemény, vagy reklám? Ugyanis sokszor hírnek álcázzák az utóbbi 
két műfajt. Ezután érdemes ellenőrizni a cikk alján a szerzőt és 
a forrást. Ha gyanús, keressünk rá az adott forrásoldalra, ahol 
kiderülhet, nem is írtak ilyen cikket. Előfordulhat az is, hogy 
egy elismert híroldal utánzatával van dolgunk. Sokat elárulhat 
egy cikkről, hogy milyen felületen, környezetben jelenik 
meg (Facebookon, mém oldalon, bulvár portál esetében lehet 
gyanakodni). Érdemes megnézni, mikor íródott a cikk, de abból 
is levonhatunk következtetéseket, hogy milyen „tudományos”, 
vagy hitelesnek látszó forrásokra, kutatásokra hivatkozik a szöveg. 
Egy idegen nyelv elsajátítását 30 nap alatt ígérő hirdetés például 
a módszert kifejlesztő finn nyelvzseni tudósra hivatkozik, akiről, 
ha utánanézünk, gyorsan kiderül, hogy nem létező személy. Képek 
forrására is rákereshetünk, ha lementjük a fotót, és beillesztjük 
a Google képkeresőjébe. Az egyre terjedő „deep fake” videó 
manipulációra már nem jutott idő, de az előadás második, január 
végi részében ez is sorra kerül.

(T.D.)
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Szűrhető, mégis százak halnak bele a vírus által okozott betegségbe –
A komplex HPV- és méhnyakrákszűrés életeket menthet

Csupán minden harmadik nőnek vannak információi a HPV vírusról, pedig bárki 
szervezetében feltűnés nélkül ott lehet a kórokozó, amely többek között a méhnyakrák 

kialakulását is okozhatja. Magyarországon évente körülbelül 1000 új esetet diagnosztizálnak, 
és közel négyszázan halnak bele egy olyan betegségbe, amely alattomosan, tünetek megjelenése 

nélkül támadja meg az emberi testet, és amelyet nem is olyan nehéz megelőzni, kiszűrni.

A humán papilloma vírus egy leginkább szexuális úton 
terjedő betegség, amely számos megbetegedés okozója 
és 95 százalékban okolható a méhnyakrák kialakulásáért. 
A vírus a legtöbb esetben szexuális úton terjed, az óvszer 
mégsem nyújt teljes védelmet a fertőzéssel szemben, mert 
az bőr, vagy nyálkahártya felületek érintkezésével is terjedhet. 
Bár ez nagyon riasztónak tűnik, de a szexuálisan aktív 
nők nagyjából 80 százaléka életében egyszer már biztos 
találkozott a fertőzéssel. A HPV a méhnyakrákos esetek 99,7 
százalékában kimutatható, a vírusnak azonban több mint 
100 típusa ismert, melyek közül azonban csak 14 típus jelent 
magasabb kockázatot, de kettő miatt kell igazán aggódnunk. 
A betegség ugyan a kezdeti stádiumban nagy eséllyel 
gyógyítható, de mivel több évig is lappanghat a szervezetben 
tünet nélkül, legtöbb esetben már csak akkor veszik észre, 
amikor már nagy a baj. 

A nők körében a méhnyakrák a leggyakoribb, évente közel 
500 halálos áldozatot szedő HPV okozta megbetegedés. 
Mivel a HPV nemi úton terjed, így azok, akik gyakran változtatják 
partnereiket, vagy túl korán kezdik el a nemi életet, nagyobb 
veszélynek vannak kitéve. Különösen riasztó adat, hogy 
a 14-15 éves korban kezdett nemi élet miatt a rák a húszas 
éveik elején járó, fi atal, gyermektelen nőknél is jelentkezhet, 
és sajnos rengeteg nő halogatja az éves nőgyógyászati 
szűrővizsgálatokat. Még a rendszeresen szűrésre járók közül 
is kevesen tudják, hogy a negatív citológiai lelet ellenére 

is lehetnek HPV fertőzöttek. Az általános nőgyógyászati 
vizsgálatok részeként végzett méhnyakrákszűrés ugyanis 
nem mutatja ki a HPV fertőzés jelenlétét, csak a vírus által 
hosszabb ideje fennálló fertőzés eredményeként létrejött 
elváltozást. A CervicLife egy olyan, komplex méhnyakrákszűrés 
Magyarországon, amely kombináltan, egyszerre kínál HPV 
és méhnyak-szűrővizsgálatot a pácienseknek. 

A szűrés kettő, szükség esetén három kiegészítő 
tesztből áll, a vizsgálati eredményhez azonban egy 
minta elegendő. A teszt igazán korszerű és megbízható, 
minimális hibalehetőséggel mutatja ki, hogy mekkora 
a betegség kialakulásának kockázata.
Az első teszt egy DNS vizsgálaton alapuló, magas kockázatú 
HPV kimutatás, a második egy citológiai kenet mikroszkópos 
vizsgálata, a harmadik teszt során pedig szükség esetén 
vizsgálható a méhnyak sejtek molekuláris összetétele, 
rákmegelőző állapot kimutatása céljából. Amennyiben fennál 
a HPV fertőzés, további vizsgálat alapján azt is pontosan 
meghatározza, hogy a pozitív teszteredményt követően, 
mikor, és milyen vizsgálatok, valamint beavatkozások 
szükségesek. A citológiai vizsgálat emellett segít kiszűrni azt 
a néhány százaléknyi eshetőséget is, amikor a méhnyakrák 
kialakulásának hátterében nem a HPV fertőzés áll.
A szűrés segítségével a méhnyakrák kialakulása valóban 
megelőzhető.
(x)
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Ellenőrök helyett művészek  
lepték meg a BKV utasait
Élő cigányzene a 6-os villamoson, bohóc a 2-esen, kórusének az aluljáróban, és daloló színész a metró peronon – csak 
néhány abból a rendhagyó kulturális programból, amiben része lehetett a január 22-én Ferencváros területén tömeg-
közlekedéssel utazóknak. A kerület idén meglepően másképp ünnepelte a Magyar Kultúra Napját.

 „A kultúra mindenkié” mottó jegyében a ferencvárosi önkormányzat, 
a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. együttműködésének jóvoltából 
január 22-én a kerületet is érintő tömegközlekedési járatokon 
akcióművészekkel és zenészekkel találkozhatott az utazóközönség. 
Döme Zsuzsanna kultúráért felelős alpolgármester és az új kerületi 
vezetés ugyanis úgy gondolta, itt az ideje kivinni a kultúrát az 
intézményekből az utcára. A 4-6-os villamoson már 10 órakor 
mulatós hangulattal rázták fel az utasokat. A Romano Glaszo 
együttes autentikus cigány nótákat, és áthangszerelt pop slágereket 
játszottak a Boráros tér és a Harminckettesek tere között, oda-vissza 
ingázva. A gitár hangjára és az énekszóra mindenki felkapta a 
fejét, de sokan gyorsan el is fordultak. – Talán azt hiszik, kéregetni 
akarunk. Vagy csak túlságosan reggel van nekik – reagált az egyik 
énekes lány.

Aznap a 3-as Metró utasai sem unatkoztak, őket a Csillagkórus 
szórakoztatta vidám gospel dalokkal. - Ferencváros új koncepciója, 
hogy ne csak intézményszerűen terjesszük a kultúrát, hanem kint 
az utcán is, hogy több emberhez jusson el - tájékoztatott Bali V. 
Gergő, a Pinceszínház munkatársa. - Nekem az is nagyon fontos, 
hogy megmutassuk: a kultúra sokkal sokrétűbb annál, mint ahogy 
általában eljut az emberekhez. Ezért hívtunk cirkuszosokat, kórust, 
színészeket, zenészeket. Sokan legyintenek például a kórusra, mert 
azt hiszik, azt csak a templomban éneklik, pedig nagyon sok fajtája 
van – tette hozzá.

11 óra után a Közvágóhídhoz érkező HÉV-re felszállók is nagyot 
néztek, amikor meglátták a teljes sminkben és bohócruhában a 
2-es villamosra felszálló Turóczi Leventét, aki bérlete helyett a 

buborékfújóját mutatta fel. Közben társa, Kőhalmi Natasa színes 
kendőkkel és bohócorral bűvészkedett. Szemben a 4-es, 6-os 
mogorva közönségével itt az utasok már vevők voltak a mókázásra, 
többen beszálltak a játékba. – Nagyon más így szórakoztatni, mint 
egy színházban. A járókelők nem tudják, hogy mi várja őket, mikor 
ide felszállnak, és csak pár percünk van, hogy hassunk rájuk – 
mondta Natasa, aki verseket is osztogatott kis papírfecniken.

Kora délután a Vujicsics Zeneiskola szaxofon kvartettje utazta be 
muzsikálva a kerületet a 15-ös, és 115-ös busszal, valamint a 2, 24, 
47, 49, 51-es villamosokkal. Őket az Itt és Most Társulat színészei 
váltották a járműveken, akik improvizációs játékra invitálták az 
utazókat. Kora délutánra megérkeztek az L1 Egyesület táncosai is. 
Nagy sikere volt az M3-as metróban a Magyarországi Szerb Színház 
és a Játékszín előadásának, akik a „Jávor Pál utolsó mulatása” 
című darabból adtak elő zenés részleteket. Mikor Benkő Péter 
színművész rákezdett a „Honvéd banda szól a Stefánián” kezdetű 
régi slágerre, mindenki előkapta a telefonját, hogy levideózza. A 
napot a Közösségi Kutya Kórus, a Zsámó együttes és a Bartók 
Táncegyüttes zárta a Corvin negyed megállóban és más egyéb 
BKV viszonylatokon.

Az egész napos program részeként művészeti iskolák és galériák 
kiállításokat rendeztek a Ráday és Haller utcában, valamint az Üllői 
úton az önkormányzat használaton kívüli helyiségeinek kirakataiban.  

A kultúra-napi rendezvény szervezői azt ígérik, ezzel nem ért 
véget a ferencvárosiak szórakoztatása, az év során több rendhagyó 
eseményre is számíthatnak az utcákon.

(Sz.D.)

KULTÚRA
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Az improvizáció varázsa hódított  
a Start Feszten
Aki eltéved a Kálvin téri aluljáróban, tényleg a Pokolba kerül, ahol folyamatosan Elvis Presley koncert van? Milyen 
szerelmeslevelet írt Karinthy Frigyes titkos szeretőjének? Többek között ezekre is választ kaphattak az Itt és Most Tár-
sulat által szervezett Start Feszt-en, ahol a gyerek és felnőtt foglalkozásokat, de az irodalmi programokat is az improvi-
zációs játékok fogták össze.

Az Itt és Most Társulat improvizációs színházzal foglalkozik, 2018 
decembere óta a Ráday utca 18-ban. - Amikor megalkottuk az Itt 
és Most Közösségi Teret, az volt a célunk, hogy megmutassuk: 
közösséget létrehozni, és közösségben működni klassz dolog – 
mesélte Szőke Gábor operatív vezető, színész. 

Tavaly januárban rendezték első fesztiváljukat, melynek sikerén 
felbuzdulva idén január 10-12 között ismét megszervezték a Start 
Feszt-et, amely 18 kulturális programmal várta az érdeklődőket. 
A kínálatban szerepelt hangszersimogató, a kicsiknek ringató 
foglalkozás, versdélután, bábjáték és társasjáték party, de a 
fesztivál fő eleme az improvizációs színház volt. – Hiszünk az 
impró személyiség-és közösségépítő hatásában, ezért játszunk 
rendszeresen előadásokat és szervezünk tréningeket azoknak, 
akik fejleszteni szeretnék magukat. Aki ezzel el kezd foglalkozni, 
nyitottabbá válik, könnyebben kommunikál, képes meghallani a 
másikat – magyarázta Szőke Gábor.

A fesztivál megnyitóján az előadás játékmestere a közönség 
sorai között keresett beszélgetőpartnereket, akik arról meséltek, 
számukra mit jelent közösségben létezni. A hallottak alapján ezután 
a színészek történeteket adtak elő. Az egyik néző, Éva például 
családi karácsonyáról mesélt, amit továbbgondolva a színpadon egy 
vicces és elgondolkodtató történet kerekedett egy olyan családról, 
ahol a szülők azzal szembesülnek, hogy a fiuk homoszexuális. 
Egy másik néző azt mesélte el, hogy a fesztiválra menet hogyan 
tévedt el a Kálvin téri aluljáróban. Az élénk fantáziával megáldott 
társulat tagjainak spontán ötletbörzéjéből végül az sült ki, hogy 
aki eltéved az aluljárólban, az a Pokolra kerül, ahol mindig Elvis 
Presley dalai szólnak. 

Az előadások előtt a színészek minden alkalommal bemelegítik 
a közönséget is; az egymás mellett ülőket asszociációs játékra 

tanították, ami igen hamar beszélgetéssé és nevetgéléssé fajult. – 
Annyi ideig ültem otthon magányosan, nem tudtam, hogy itt van 
egy csapat, ahol azonnal befogadnak – súgta oda hozzám az egyik 
idősebb hölgy.

A Társulatnak pedig pont ez az egyik célja: a fesztivál első 
napján Kapocs címmel hosszútávú projektet indítottak, melyben 
párbeszédet kezdeményeznek a szépkorúak és a kamaszok között az 
improvizációs színház eszközeivel. A közösségépítés ezen változatát 
a Ferencvárosi Önkormányzat egyik pályázatának köszönhetően 
valósítják meg.

A 3 napos fesztivál minden programjára hatalmas volt az 
érdeklődés, de Nyáry Krisztián szerzői estjére még várólista is 
kialakult. Az író és irodalomtörténész évekkel ezelőtt a barátai 
szórakoztatására kezdett el rövid igaztöténeteket publikálni a 
Facebookon, híres emberekről. – Feltűnt, hogy amit én ismert 
sztoriknak gondolok, azok nem azok a széles közönség előtt, viszont 
sokan kíváncsiak rá – mesélte az irodalmár, aki a könyveiben 
is publikált híres levelekről is mesélt. - 1526-ban született az 
első magyar nyelven íródott, fennmaradt szerelmeslevél, azóta 
megfigyelhető, hogy minden korban más az udvarlás nyelve, 
az illemszabályok, a fogalmazások, de a mögötte lévő érzelmi 
szituáció nagyon hasonló – magyarázta Nyári, amire a színészek 
fantáziája is beindult, és bemutattak néhány szórakoztató helyzetet, 
ami egy-egy levél körül kialakulhat. A szerző az egyik kedvenc 
leveléről is mesélt. - Karinthy Frigyes írt egy titkos szerelmeslevelet 
a szeretőjének. Nyilvánvalóan nem akarta, hogy nyilvánosságra 
kerüljön, mégis azt írja benne: „Drágám, lehet, hogy ez a levél 
egyszer érettségi tétel lesz„

(Sz.D.)

KULTÚRA
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Nehéz sorsú fiatalok  
korcsolyázhattak a Fradi jégpályáján
Hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőséget az FTC Korcsolya Szakosztálya a 
Fehér Holló utcai Sátras jégpályán. A nehéz, sokszor kilátástalan körülmények között élő fiataloknak a Konkáv Közös-
ségi Tér szervezte a téli élményprogramot, alternatívát mutatva ezzel szabadidejük hasznos eltöltésére. 

Január 16-án a Konkáv közösségi tér szociálpedagógusai kíséretében 
közel húsz „csellengő” tizenéves örvendhetett a korcsolyázás 
örömeinek. A Konkáv, amint a programvezető Varga Dávid 
jellemezte, egy olyan nyitott „nappali”, ahova 10 és 20 év között 
bárki betérhet, aki meghitt, értékes közösséget keres ahelyett, hogy a 
nehéz családi vagy szociális körülményei miatt az utcán  lődörögne. 
-Alapvetően drogprevencióval foglalkozunk, de két éve új kísérletbe 
kezdtünk. Hétköznap délutánonként kitárjuk az ajtónkat. Olyan 
gyerekeknek igyekszünk közösségi példát mutatni, akiknek nem 
adatott meg, hogy nyugodt és biztonságos környezetben fejlesszék 
önmagukat. Közülük választottuk ki azokat, akik szerettek volna 
korcsolyázni egy jót - tette hozzá.

A ferencvárosi sportegyesület részéről nem ez az első alkalom, 
hogy lehetőséget biztosítanak gyerekcsoportok fogadására. 
- Decemberben az önkormányzat meghívására vajdasági 
iskolások tartottak nálunk „korcsolyapartit”, – közölte a Fradi 

utánpótlás szakosztályának vezetője. Szonda Zsuzsa elmondta, az 
önkormányzat által szervezett gyermekcsoportok számára továbbra 
is ingyenes korcsolyázást biztosítanak az egész szezon alatt.   HP 

Megnyílt a művész reménységeket bemutató Téli tárlat
“Közép-Európa legszebb galériájában”, a Müpában állíthatták ki legszebb alkotásaikat a kerület legtehetségesebb 
diákjai. A 14. alkalommal megrendezett Téli tárlaton olajfestmények, akvarellek, táskatervek és ruhák kaptak helyet. 

A Müpa megépülése után szinte rögtön, 2007-ben hívta életre Vincze 
Angéla művésztanár, a József Attila Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusa a Téli tárlatot, melynek keretében a kerületi általános 
és művészeti iskolák tehetséges művészdiákjai mutatkozhatnak 
be. A zsűrizés során kiválogatott műveket akár több ezer ember is 
láthatja, hiszen a Müpában a Fesztivál téren állítják ki őket.

Sípos Endre festőművész, a zsűri elnöke nyitóbeszédében a 
diákokat és felkészítő tanáraikat méltatta, kiemelve a szakmai 
igényességet, a jó anyaghasználatot, a kiváló formaalakítást, a 
sokféle technika alkalmazását és a modern tendenciák ismeretét. 
Rövid tárlatvezetést is tartott a munkákról, majd azt mondta, az 
alkotói folyamat során a fiatalok szép szellemi utat tettek meg.  

A kreativitás valóban tetten érhető volt minden alkotásban. A Jelky 
András Iparművészeti Szakgimnázium díjazott végzős tanulói 
például átlátszó nejlonfelületekkel és plexikorongokkal díszített 
ruhákat terveztek és készítettek.

„A fiatalok tartják mozgásban a művészeti életet.” – jelentette ki 
köszöntőjében Döme Zsuzsanna alpolgármester, aki azt tanácsolta a 
jelenlévő diákoknak, hogy találják meg saját útjukat, és hallgassanak 
a szívükre. A kiállításmegnyitón a kerületi Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpont 90 fős gyermekkara énekelt. A szervezők 
már a 2021-es jubileumi 15. tárlatra készülnek, amelyre meghívják 
az első Téli tárlaton kiállító, mára művésszé érett öregdiákokat is. 

MK
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Példát mutattak összefogásból  
a Kiserdővédők
Területi védettség alá helyezésében reménykednek a Határ 
úti Kiserdő Pro Urbe díjjal kitüntetett védői. A civil közös-
ség határozott és kitartó fellépésének köszönhető, hogy Pest 
egyik legrégebbi erdejének helyén nem lett városi autópálya, 
de még nem mernek hátradőlni.

Óriási elismerésnek érzi a Ferencvárostól decemberben kapott 
Pro Urbe díjat az a csoport, amely a IX. és XIX. kerület határán 
fekvő erdősáv megmentésére alakult bő két éve. „Nem megszokott 
dolog, hogy egy lakossági csoport ilyen díjat kapjon” - mondta 
a Ferencváros Újságnak Molnár Szilvia, kiserdővédő aktivista. 
Az elismerést odaítélő Ferencvárosi Önkormányzat indoklásában 
példamutatónak nevezte, amit a civil csapat a közösség, a 
környezetvédelem, és az állampolgári aktivitás terén vitt véghez, 
mert az ő határozott fellépésüknek köszönhető, hogy a Határ úti 
Kiserdő nem tűnt el.

Molnár Szilvia, a több ezer fős facebook-közösséget felmutató 
csoport aktivistájaként úgy véli, a díjat annak is köszönhetik, hogy 
az ügynek országos híre lett, és nyilvánvalóvá vált a beruházó, illetve 
a döntéshozók számára, hogy van mögöttük szakmai háttér. - Hogy 
párbeszédet és a lakosság döntésekbe való bevonását szertnénk, 
nem pedig odakötözni magunkat a fákhoz - tette hozzá. Az FMK-
ban január közepéig volt látható a Kiserdőről szóló fotókiállítás, 
amely 2020-ban vándorkiállításként kel útra a fővárosban, ennek 
megnyitóján beszélgettünk Szilvivel.

Molnár Szilvia szerint azonban a pozitív fejlemények ellenére még 
nem lejátszott az ügy. A hidak megépítése továbbra is napirenden 
van, és a forgalmukat is el kell majd vezetni. „A Kiserdő nincs 
megmenekítve, de azt látjuk, hogy magasabb szintre pattant a labda”.

A civilek a maguk részéről két irányban igyekeznek tevékenykedni: 
fellépnek, hogy a beruházással megbízott KKBK a lakosság számára 
valóban megnyugtató, 21. századi alternatívákat mutasson fel, 
és vigye végig a szükséges és kötelező társadalmi egyeztetés 
folyamatát, valamint fogadjon be lakossági ötleteket is. „Van itt egy 
erdő, amit használni is kellene, amit újra kell keretezni” - mondta 
Molnár Szilvia. A Ferencvárosi Önkormányzattal és a Pilisi Parkerdő 
Zrt.-vel együttműködve szeretnének javítani az erdő minőségén, 
és szabadidős programokat meghonosítani. Szerveztek már ide 
kutyaszépségversenyt és Halloween-partyt, de akár tanösvényeket 
is ki lehetne alakítani a Kiserdőben.

Az erdővédő csapat a Ferencvárossal kialakult jó kapcsolatra is 
építve arra számít, hogy egyfajta összekötő szerepet tölthet be a 

terület különböző tulajdonosai, a helyi politika, a szakma és a civilek 
között. A Kiserdő projekt pedig a jövőben nem csak a civil akciók 
mintapéldánya lehet, de a klímaváltozás okozta problémák helyi 
kezelésében is sorvezetőként szolgálhat.          

  (B.V.) 

Egyelőre megúszta Pest egyik legrégebbi erdeje
A 21 hektáros, Kispest és Ferencváros között fekvő fás terület 
annak a közel 150 éve telepített erdőövnek a része, amit Buda és 
Pest 1877-es egyesülése után hoztak létre az akkori városhatáron, 
egyfajta korai környezetvédelmi intézkedésként. Nagyobb 
figyelmet két éve kapott, amikor kiderült, hogy a nagy részét 
kivágnák, hogy nagy forgalmú utat vezessenek át rajta, ami a 
Galvani-, Albertfalvai és a hozzájuk kapcsolódó, a Ráckevei Duna 
feletti hidak forgalmát hivatott elvezetni. A kiserdő érdekében 
2017 júliusában fogtak össze a környékbeliek, amikor néhányan 
megtudták, hogy mire készül a kormányzat. Pikniket szerveztek, 
és a hírt igyekeztek eljuttatni a környékbelieknek, akik között 
komoly felzúdulást keltettek a tervek. Akkorát, hogy a témában 
tartott lakossági fórumtól inkább távol maradtak a tervért felelős 
vezetők. A civilek a fakivágás ellen tiltakozó levelet írtak többek 
között Áder János köztársasági elnöknek, és küzdöttek azért, 
hogy a hatóságok hajlandóak legyenek egyeztetni a helyiekkel 
a beruházásokról. Riadót fújtak, flashmobot szerveztek, petíciót 
indítottak, aláírásgyűjtésbe kezdtek, sőt, alternatív nyomvonallal 
álltak elő. A Kiserdőre irányuló egyre nagyobb figyelem a helyi 
politikusokat is mozgósította, 2017 nyarán a fideszes Kocsis 
Máté, akkor még józsefvárosi polgármesterként Bácskai János 
volt ferencvárosi polgármesterrel együtt szólalt fel a kormány 
fakivágásos tervei ellen, kijelentve, hogy a kiserdő helyén nem 
lesz út. Kocsis később, a környék parlamenti képviselőjeként is 
jelezte, hogy tesz az erdő megmaradásáért. Eddigre azonban - két 
évvel a tervek nyilvánosságra kerülése után - már a beruházást 
irányító Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja is szóba 
állt a civilekkel, és közölték velük, hogy leállították az erdő létét 
fenyegető út tervezését. Novemberben aztán Jancsó Andrea 
momentumos ferencvárosi képviselő előterjesztést nyújtott be 
a közgyűlés elé a Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi 
területté nyilvánításának előkészítésére. A javaslatot meg is 
szavazta a közgyűlés.

KÖZÖSSÉG
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Az életről rímeltek a Slam Poetry bajnokok
Hogyan határoznád meg önmagad pár mondatban? És mit látnak ebből mások? Teszi 
fel a kérdést Bárány Bence és Mészáros Péter Félkövérdőlt című slam poetry és spo-
ken word estjükön. A tavaly márciusban bemutatott estet Bécs, Szeged, Győr, Székes-
fehérvár, Orfű után most a Trafó Kortárs Művészetek Házában is előadták. Az esten a 
slammerek hangulati váltóárama remek ritmusban ingadozott a keserédes nevetés és 
a szívszorítás között. Küzdelmek-kel, csalódásokkal teli emberi sorsok villantak fel, a 
túléléshez szükséges vállvonogató humorral kísérve. Nyelvi játékokkal megszórt köny-
nyen átérezhető történetek beilleszkedésről, döntésképtelenségről, szeretetéhségről. 
A két fiú nem ismeretlen a szakmában, Mészáros Péter országos slam poetry bajnok, 
Bárány Bence többszörös országos második helyezett és mindketten az európai slam 
poetry bajnokság közönségdíjasai. Velük beszélgettem a nagy sikerű teltházas január 
16-i előadás után.

A Slam Poetry fiatal műfaj, képviselői 
is túlnyomórészt fiatalok. Találhatunk 
benne lázadást?

M.P.: Kezdetben volt. Marc Smith az élő 
előadással és a versenyformával akarta 
feldobni az unalmas költői esteket. A 
pontozással pedig keretet, izgalmat vitt 
bele.

B.B.: Eleinte az összes szöveg 
közéletről szólt. Mára túlsúlyba került a 
mentálhigiénia.

Akkor nevezhetjük a slam poetry-t 
költészetnek és titeket költőknek?

M.P.: Én költőnek tartom magam.
B.B.: Legjobban a slam poetry előadó 

illik ránk. A slammer komolytalan. Nem 
tekintem költészetnek a slam poetry-t, 
sőt probléma, hogy mindenki ezzel állítja 
párhuzamba. Tekintsünk rá külön művészeti 
ágként. Bár mivel ott a nevében a „poetry”, 
lehet ez az én szélmalom harcom.

J.T.:  A slam szerves része az élő 
előadás. De jelent már meg írásban 
slametek?

M.P.: Nekem igen, a Simon Marci 
szerkesztette Umamiben.

B.B.: Én előadáspárti vagyok. Fontos a 
közönség reakciója. Akkor vagyok kész egy 
szöveggel, ha azt is felépítettem, hogyan 
adjam elő.

J.T.: Akkor az előadáson elhangzott 
szövegekben nincs impro?

M.P.: A közönség hangulata, összetétele 
alapján néha kicserélünk szavakat, 
paneleket, de amúgy nincs.

J.T.: Volt rendezője, dramaturgja az 
előadásnak, vagy mentetek a magatok 
feje után?

B.B.: Az előadások után mindig kapunk 
baráti tanácsokat, de ezt leszámítva teljesen 
a mi gyermekünk. Összegyűjtöttünk 
üzeneteket, kedvenc szövegeket, ezután 
kitaláltuk, mitől lesz más ez az est, mint 
a többi.

J.T.: Így jöttek a hangfelvételek és az, 
hogy aki épp nem beszél, háttal ül a 
másiknak, és a közönségnek?

B.B.: A bejátszások olyanok, mint két 
sushi közt a gyömbér. Kiszakít, de tovább 
is lök a gondolatmeneten.

M.P.: Az est egyik fő kérdése, mit 
gondolnak rólunk mások? A felvételek 
ezt jelképezik. A háttal ülés pedig azt, 
mennyire figyelünk egymásra.

B.B.: Két sokban hasonló ember keresi 
a maga kivonatát, úgy hogy rá se néz a 
másikra, csak mondja a magáét.

J.T.: Kizárólag a saját életetekből 
dolgoztok, vagy vannak kitalált, 
másoktól átvett sztorik?

M.P.: Csak a sajátjaimat szoktam színezni, 
az ütősség érdekében. De nagyot sosem 
hazudok.

B.B.: Nincs is helye kreálmányoknak. 
A műfajnak rendkívül fontos része az 
őszinteség, az önazonosság. Adott egy 
húsz másodperces sztorid, amit felfejtesz, 
gondolattérképet rajzolsz köré, és végül 
meglátsz benne olyan összefüggéseket, 
amik bőven kitesznek egy három perces 
szöveget.

J.T.: Az előadás fő kérdései az 
önazonosság és a mások véleménye 
rólunk. Előbbihez szükséges az utóbbi?

M.P.: A lényeg a párbeszéd. Én elmondom, 
milyen vagyok, ő elmondja milyennek lát, 
aztán lesz egy közös pont, amiről el lehet 
indulni.

J.T.: Mennyire megterhelő újra és 
újra közönség előtt végig élni, amit 
elmeséltek?

M.P.: Nehéz megnyitni azokat az 
érzéseket, helyzeteket, amikben ezek a 
szövegek születtek. Ezért szeretem. Segít 
elengedni, tovább lépni.

B.B.: Akkor tudok írni, ha az élmény 
(döntésképtelenség, harag stb.) után 
lehiggadtam annyira, hogy kívülről is 
lássam, de még benne legyek. Az előadáson 
már igazából túl vagyok a problémán. 
Viszont könnyen visszahívom.

J.T.: A ti problémamegoldási 
módszeretek a „vállat vonok, kinevetem 
a helyzetet, lépek.? Nevezhető ez 
generációs attitűdnek?

M.P.: Én is érzem ezt az irányt, bár a 
generációnknál inkább csak azt; „Vállat 
vonok, és nem csinálok semmit”. Benne 
ragadni, de idealizálni sem szabad a rosszat. 
A mániás depressziómra például sokan 
mondják „jaj szegény”, vagy azt „milyen 
különleges!”. Én viszont kigúnyolom, és 
igyekszem kilábalni belőle.

B.B.: Szeretek a szövegeimben felvázolni 
egy megoldási javaslatot, ugyanakkor jó, 
ha egy szöveg csak leesik a földre és a 
néző választhat, felveszi vagy sem. Ám a 
legjobb, ha a nézőhöz tapad, hazaviszi és 
otthon még sokáig bontogatja.

Slam Poetry: Az Amerikából 
érkezett, versenyköltészetnek 
is nevezett szóbeli műfajban az 
előadók pár perces vers-szerű, 
általában humoros közéleti 
szövegekkel versenyeznek a 
közönség előtt. Határműfaj, ami 
vegyíti a klasszikus költészetet, 
rappet, színházat, standup 
comedy-t.

KULTÚRA
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Vietnámiak adakoztak  
ferencvárosi intézmények javára
Négy évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal kezdett ado-
mánygyűjtésbe a Magyarországi Vietnámiak Egyesülete az 
itt élő vietnámiak között. Eleinte csak két-három, idén már 
tizennégy kerület intézményeit támogatták az önkormány-
zatokon keresztül. Hogy miért? Mert nem felejtették el, 
hogy hazánk is segítette őket a vietnámi háború idején. 
A szervezet ezúttal a Fehérholló Bölcsődének, illetve  
a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesületnek adakozott.

A Fehérholló a kerület legrégebben (1957-ben) alapított bölcsődéje, 
amely az elmúlt időszakban többször is kapott önkormányzati 
támogatást fejlesztésre. Ezúttal az idei hideg télre kétszáz kötött 
sapka, és 200 ezer forint boldog tulajdonosává válhatott a hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett családi körülmények között élő gyerekeket 
nevelő intézmény. A vietnámiak egyesületének elnöke, Vu Quj 
Duong elmondta: országának népe hálás, mert a vietnámi háború 
idején Magyarország adományokkal segítette a délkelet-ázsiai 
országot.

– A pénzt udvari játékra költjük, amit a szülők – ha pár ezer 
forinttal drágább lenne – kipótolnak. Néhány sapkát pedig odaadunk 
a mellettünk működő Gyermekek Átmeneti Otthonának, akikkel 
a hasonló adományokon megosztozunk - mondta el a bölcsőde 
vezetője, Szabóné Gál Mária.

Ugyanekkora összegű adományban részesült a Ferencvárosi 
Helytörténeti Egyesület, amit számítógép vásárlásra fordítanak. 
Ahogy arról a sajtó többször hírt adott, a Ferencvárosi Helytörténeti 
Egyesület nem kapta meg az igényelt állami támogatást a múzeum 
fejlesztésére. Döme Zsuzsa alpolgármester elárulta, az összegeket 
az adományozóval konzultálva ítélték oda, és részben az állami 
támogatás megvonása miatt döntöttek a Helytörténeti Egyesület 
mellett.

Az adományozás vidám hangulatban telt, a vietnámi adakozók 
egyetemi éveikről sztoriztak, Lukács Emília, a  Helytörténeti 
Egyesület elnökasszonya pedig az iskolai foglalkozásokon 
megismert vietnámi gyerekekről mesélt. Az esemény megmutatta, 
hogy a hazánkban élő különböző nemzetek nem csak kérni tudnak 
segítséget, hanem adni is.

JÓTÉKONYSÁG



FERENCVÁROS 23

Egy falatka múlt
A Mester utca 29. szám alatt működik egy hentesbolt, amely több mint száz éve nyitott meg. Falait gyönyörűszép  
Zsolnay-csempék díszítik, ennek ellenére ami itt vár ránk, az nem más, mint a hétköznapi, talponálló Magyarország, 
egy ízletes retródarab a múltból.

Az épületet kívülről elnézve nem gondolnák, 
hogy ha ide belépünk, a XX. század elejére, 
a Monarchiába, a boldog békeidőkbe 
röpülhetünk vissza. Krúdy Gyula világába, 
ahol az egyszerű hentesüzlet falát egyedi 
tervezésű, szecessziós stílusú, eredeti 
Zsolnay-csempével borították be, a falakra 
pedig ugyancsak egyedi öntöttvas kampók 
és lámpabúrák kerültek. Hihetetlen, de az 
1868-ban született Brauch Ferenc által a 
századelőn kialakított hentesüzlet túlélt két 
világháborút, nácizmust és szocializmust,  
túl van kilenc rendszerváltáson, és még 
mindig működik. Nem csak friss húst és 
húskészítményeket lehet itt vásárolni, 
érdemes választani a büfé kínálatából is. 
A bolt közepén keskeny pultok mellett 
állva falatozhatunk a friss sült tarjából, 
császárhúsból, véres- vagy májas hurkából, 
de tavasztól őszig az üzlet elé kirakott 
asztalok is tömve vannak ebédidőben. 

A boltot több mint tizenhárom éve 
Rózsavölgyi János bérli, aki évtizedek óta 
űzi a hentesipart. Már túl van a hatvanon, 
így még megadatott neki, hogy olyan 
szakemberekkel dolgozott együtt, akik 

annak idején az alapító Brauch Ferenc keze 
alól kerültek ki. Tőlük hallott a második 
világháború előtti korszakról, a fénykorról, 
amikor itt még húsüzem működött, és a 
pincékben még pácoló kádakban áztak  
a különféle finomságok. Nem csoda, hogy 
amikor lehetősége nyílt az üzlet kibérlésére, 
akkor úgy döntött: belevág, és méltó lesz 
a nagy elődhöz. Igaz, hentesüzemként 
már nem, csak hentesboltként működik a 
létesítmény, az árut Jászapátiból szállítják 
ide. 

Rózsavölgyi János azt mondja, hogy az 
épületre a műemlék jellege miatt szigorú 
előírások vonatkoznak, a becses csempékkel 
borított falba egy csavart sem lehet engedély 
nélkül befúrni, úgyhogy – az álmennyezetet 
leszámítva – a látvány ugyanaz, mint száz 
éve. Igaz, hamarosan tömbfelújítás keződik, 
és a renoválás érinti majd a hentesboltot is – 
kíváncsiak vagyunk, milyen lesz az üzlet egy 
év múlva. Hiszen amit ez a hentesbolt most 
kínál, az nem más, mint maga az igazi „retró” 
– elvégre jobbára már nem szakboltokban 
vásárolunk, hanem bevásárlóközpontokban 
és plázákban, meg kell hát becsülni a 

múltból itt maradt különlegességeket. 
Nem véletlen, hogy ehhez a Mester utcai 
kis üzlethez a törzsvásárlói kör nagyon is 
ragaszkodik. A pult mögött Németh Zoltán 
boltvezetőt találjuk, aki a szó legszorosabb 
értelmében kiszolgálja a vevőket – tavaly, 
amikor egyszer  itt marhahúst vásároltam, 
megkérdezte, hogy mit tervezek belőle 
főzni, hátha el tud látni jó tanácsokkal. A 
vevők az egyszerűbb húsokért járnak ide, a 
legtöbben sertést és csirkét vesznek, szóval 
aki bélszínre vágyik, az a Vásárcsarnokba 
menjen. Mert ami itt vár ránk, az voltaképpen 
a hétköznapi, talponálló Magyarország, 
aminek megvan a maga vonzása. S mivel 
a Mester utca és környéke igen népszerű 
lett a fiatalok körében, mostanra már egyre 
több huszon- és harmincéves vásárlójuk 
van. Számukra már ez „A Hentes”, így, 
csupa nagy betűvel, sőt, sokan még egy 
birtokos ragot is tesznek a szó mellé, és 
úgy emlegetik a Mester utca Monarchiabeli 
örökségét: „a hentesem”. Ha erre járnak, 
nézzenek be és tegyenek egy időutazást!

Kácsor Zsolt 

GASZTRO-KULTÚRA
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Szerény sportolók nagy tettei
Versengő, értékcsökkent világunkban jó, ha valaki néha eszünkbe juttatja, a győzelem mellett más is fontos lehet. Ilyen 
valaki lehet egy sportoló, aki segítő kezet nyújt bajbajutott társának, vagy más módon fejezi ki sportszerűségét. Ilyen-
kor azt ünnepeljük, hogy az emberben képes az egyéni ambíciók fölé emelkedni a jóság, a mások iránt érzett felelősség. 
Decemberben immár harmadszor rendezték meg a Fradi Fair Play Díjátadó Gálaünnepséget az Elek Gyula Arénában. 
2019-ben az Igazi Zöld-Fehér-Hős kategóriában Goschi Anna atléta, a Fradi Szív kategóriában Karácsonyi Vazul vízi-
labdaedző és technikai vezető kapta az elismerést.

Karácsonyi Vazul márciusban lesz 27 éves. 
Egy kislány, aki a Ferencváros vízilabda-
utánpótlásában tanulja a sportágat, neki 
köszönheti, hogy készülhet a jövő nagy 
feladataira.

Vazul nyolcévesen, nagypapája javaslatára 
kezdett vízilabdázni a KSI-ben. Hat 
esztendővel később került a Fradiba, 
ahol végigjárta az utánpótláscsapatokat. 
Amikor kiöregedett az ifiből, a szegedi 
OB I/B-s gárdához igazolt, majd Pécsett 
játszott, onnan szerződött Egerbe. 
Közben testnevelés-edző szakra járt, de 
egy tornagyakorlat során eltörött a térde, 
így kétségessé vált további pályafutása. 
Szerencsére gyorsan felépült, és egy barátja 

révén jutott el a francia másodosztályú 
Harnes együtteséhez.

Hazatérve a szombathelyi pólósokhoz 
igazolt, és történelmet írtak a vasiakkal: két 
év alatt az OB II-ből feljutottak az élvonalba. 
Ekkoriban kezdett edzősködni: előbb egy 
bébicsapattal, majd egy országos felsőházas 
gyerekcsapattal dolgozott. Vazul, miután 
egy évig Vácon edzett 12-18 év közötti 
fiatalokat, 2018-ban tért haza a Fradiba, 
ahol a női együttes technikai vezetője lett.  
Az egyik alkalommal, amikor edzőkollégáját 
helyettesítette a népligeti FTC-uszodában, 
egy szörnyű tragédiát akadályozott meg. 

– Sok gyerek volt az edzésen, egy 
részük késve érkezett, és míg a többiek 

már passzoltak, lőttek, addig ők a 
bemelegítő úszást végezték – idézte fel  
a fiatal szakember az előző télen lezajlott 
drámai eseményeket. – Mindkét társaságot 
figyeltem, és egyszer csak azt láttam, hogy 
az egyik kislány csapkod a kezével a vízben. 
Mivel elég eleven gyerekről van szó, egy 
pillanatra azt hittem, bohóckodik, de aztán 
láttam az arcán, hogy nagy a baj. Azonnal 
beugrottam ruhástól a medencébe, és mire 
elértem hozzá, már elmerült a vízben. 
Kihoztam a partra, stabil oldalfekvésbe 
helyeztem. Szörnyű volt látni az eszméletlen, 
elszíneződött bőrű gyereket. Addigra a többi 
edző is odajött, és rövidesen megérkezett 
Krisztina nővér, aki oxigénmaszkot tett a 
kislány arcára. Ettől hamarosan magához 
tért, és később elmesélte, mi történt vele. 
Kiesett és lesüllyedt a medence aljára az 
egyik füldugója, ő lement érte, és hogy 
szabadon legyenek a kezei a feljövetelhez, 
a szájába vette, ám menet közben véletlenül 
lenyelte, ezért fuldoklott.

A Fradi-uszodában szigorú szabályok 
vannak, például tilos bármit enni vagy 
rágózni a vízben. Az eset után az edzők 
többször beszélgettek a gyerekekkel arról, 
mi a teendő, ha úgy járnak, mint ez a kislány. 
Vazul pedig tavaly hivatalosan is edző lett 
férfi utánpótláscsapatoknál.

– Nagy megtiszteltetésnek tartom ezt a 
díjat, és annak különösen örültem, hogy 
gyermekkori példaképemtől, Gerendás 
Györgytől vehettem át.

Goschi Anna, az FTC 17 éves atlétája 
jegyzőkönyv szerint a harmadik helyen 
végzett a 2019-es ifjúsági országos 
bajnokság hármasugró számában. 
Bronzérmét azonban átadta kaposvári 
riválisának, mert a legjobbnak vélt ugrását 
rosszul mérték, és ezért kerülhetett 
vetélytársa elé.   

A sportolók minden erejükkel arra 
törekednek, hogy minél jobb eredményeket 
érjenek el, és lehetőleg éremmel térjenek 
haza egy-egy nagy versenyről. Így van 
ezzel Goschi Anna is, aki atlétaként 
több korosztályos bajnoki címet nyert.  
A sportolást négyévesen úszással kezdte az 
FTC népligeti uszodájában.

– Édesanyám, Kesztyűs Andrea gyerekként 
a Fradiban volt magasugró, de sérülés miatt 
abbahagyta, majd szeniorként visszatért 
egykori edzőjéhez, Babi nénihez, azaz 

SPORT
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25 év után nyertek Magyar Kupát a hokisaink
 A Ferencváros jégkorongcsapata nagy meglepetésre 6-3-ra legyőzte az EBEL-ben hokizó Fehérvár AV19 együttesét 
a Magyar Kupa döntőjében, és negyedszázad után ismét megnyerte a serleget.

 Két dátumra érdemes emlékezni a mostani nagy diadal kapcsán. 
1994. október 31-én játszották az 1995-ös MK-döntőt, és a 
Fradi 8-2-re kiütötte az Alba Volánt, míg 2000. február 7. azért 
emlékezetes, mert ekkor szerepelt utoljára a kupafináléban az 
FTC, ahol 6-4-re kikapott a Volántól.

Január harmadik hétvégéjén Miskolcon rendezték meg a 2020-
as négyes döntőt. A magyar Erste Ligában jégkorongozó zöld-
fehérek az első napon a szlovák élvonalban játszó MAC gárdáját 
1-0-ra győzték le, a másik ágon az osztrák bajnokságban szereplő 

Fehérvár 6-2-re verte meg a szintén Szlovákiában hokizó DVTK-t, 
így a címvédő várt Nagy Gergőékre az aranymeccsen.

Bár az első gólt a válogatottak sorát felvonultató fehérváriak 
szerezték, gyorsan fordított Fodor Szabolcs együttese. A szurkolói 
által hajtott zöld-fehérek egyenrangú partnerei voltak az EBEL-
ben edződő riválisnak, és ha az AV19 egyenlített, rendre hamar 
újra előnybe kerültek. Az utolsó három percben a kapusát is 
lehozta a Fehérvár, amit két üres kapus góllal büntetett az FTC, 
és 15. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.

Vágóné Solti Máriához. Így kerültem 
hatéves koromban én is az atlétákhoz – 
mesélt a kezdetekről Anna. – Magas- és 
távolugróként edzettem és versenyeztem, 
az első országos bajnokságomon, az újoncok 
között mindkét számot megnyertem, sőt még 
az ötösugrást is. 

A fiatal atléta azóta számtalanszor 
bizonyította tehetségét: érmes helyezések 
sorát tudhatja magáénak. 2017-ben 
például egy horvátországi U16-os 
válogatott viadalon mindenkit megelőzött 
magasugrásban. Aztán serdülőként a 
hármasugrást is bevette a számai közé.  
Az utóbbi másfél éve azonban nem úgy 
sikerült, ahogy tervezte, elmaradtak a jó 
eredmények. Ebben szerepet játszhatott, 
hogy az életkori fejlődés alkati változásokkal 
járt együtt. A 2019-es ifjúsági bajnokságon, 

Miskolcon ugyanazon a napon rendezték a 
magas- és a hármasugrást. Goschi Anna az 
előbbiben holtversenyben negyedik lett, az 
utóbbiban viszont felállhatott a dobogóra, 
pedig…

– A harmadik sorozatban tizenegy méterhez 
közeli ugrásom volt, majd a negyedikre ennél 
majdnem fél méterrel hamarabb értem földet 
– idézte fel a történteket. – A gép mégis 
11,44 métert mért, és bár az edzők, köztük az 
enyém is, rögtön észrevették a tévedést, az 
elektronikus rendszer miatt már nem tudták 
törölni. Mondtam a zsűrinek, hogy szeretnék 
helyette még egyet ugrani, de ez sem volt 
lehetséges. Ezzel végül harmadik lettem, 
de addigra már eldöntöttem, hogy nem 
fogom átvenni az érmet. A szabályok szerint 
viszont fel kellett állnom a dobogóra, ám 
amint lejöttem, a bronzérmet a hivatalosan a 

negyedik helyen végzett kaposvári Horváth 
Csenge nyakába akasztottam. Ő nagyon 
meglepődött, és elsírta magát. 

Néhány hónappal később Annát is 
meglepte a Fradi Fair Play Bizottság döntése. 
Úgy véli, az érem átadásáért nem jár neki 
semmilyen díj, szerinte bárki megtette volna 
a helyében. Azért örült a díjnak, és kettőzött 
erővel készül a 2020-as idényre.

– A magas- és a hármasugrásban is 
szeretnék olyan teljesítményt nyújtani, 
mint korábban – mondta határozottan 
a Vörösmarty Gimnázium harmadikos 
diákja. – A nagy álom természetesen az 
olimpia, de ettől függetlenül még sokáig 
akarok sportolni. Ami a civil életet illeti, a 
jogi egyetemre készülök  – mesélt terveiről 
Anna.

(M.S.)

SPORT
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TELEFONOSOKAT
KERESÜNK

(nyugdíjasokat is)!

Körúti irodánkba, 
4, 6 vagy 8 órába 

munkatársakat keresünk.

Heti pár napos munkára is
van lehetőség.

Fizetés: minden hétfőn

Tel.: 06-30/79-79-202
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FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT  

ÁLARCOSBÁL KORTALANUL
FEBRUÁR 4., KEDD 17.00
zene, tánc, jelmezverseny 
Fellép: a Kristály retró zenekar
A belépés díjtalan!

SÍBÖRZE
FEBRUÁR 9., VASÁRNAP 9.00
További információ: siborze@gmail.com    
A belépés díjtalan!

FANTASY EXPO 2020
FEBRUÁR 15., SZOMBAT 10.00-19.00
A helyszínen megvásárolható belépőjegy 
ára: 1 800 Ft

STRÓFA TRIÓ VERS-ZENE KLUB
FEBRUÁR 22., SZOMBAT 18.00
Belépő: 800 Ft

Ben Jonson: Volpone, avagy 
a pénz komédiája
Vígjáték két felvonásban
FEBRUÁR 22., SZOMBAT 19.00
FEBRUÁR 29., SZOMBAT 19.00
Belépő: 2 000 Ft
Jegyek a jegy.hu-n kaphatók

„A tavaszt hoztad télnek idején”
FEBRUÁR 28., PÉNTEK 15.00
A Ferencvárosi Művészetkedvelők 
Társaságának báli rendezvénye
Belépő: 700 Ft

„ÜZENET LEFEKVÉS ELŐTT”
FEBRUÁR 28., PÉNTEK 18.00
Támba Renátó verseskötetének bemutatója
A belépés díjtalan!

FMK GYERMEKSZÍNHÁZ 2020
TAVASZI ÉVAD
MOSOLYGÓ ALMA BÉRLET
MÁRCIUS 10., KEDD 10.00
Makktündér csodái
Az Ametist Bábszínház előadása
ÁPRILIS 7., KEDD 10.00
Farkasbarkas és Rókakoma
Az Aranyszamár Bábszínház előadása
MÁJUS 12., KEDD 10.00
Hamupipőke
A Tihanyi Vándorszínpad előadása
CSENGŐ BARACK BÉRLET
MÁRCIUS 11., SZERDA 10.00
A csodafurulya
A Napraforgó Meseszínház előadása
ÁPRILIS 8., SZERDA 10.00

Mátyás király
A Nektár Színház előadása
MÁJUS 13., SZERDA 10.00
Bambi
A Szép Ernő Színház előadása
SZÓLÓ SZŐLŐ BÉRLET
MÁRCIUS 17., KEDD 10.00
A csodahegedű
A Tihanyi Vándorszínpad előadása
ÁPRILIS 21., KEDD 10.00
Frakk, a macskák réme
A Fogi Színház előadása
MÁJUS 19., KEDD 10.00
Ludas Matyi
A Hahota Gyermek Színház előadása
A bérlet ára: 1 900 Ft/3 alkalom
A jegy ára: 900 Ft
Az előadások helyszíne: Ferencvárosi 
Művelődési Központ, Színházterem
(1096 Budapest, Haller u. 27.)
Bérletigényüket Arapovicsné Kiss Ágnes 
művelődésszervezőnél jelezhetik telefonon
(+36 (30) 434-2092) vagy e-mailben (kiss.
agnes@fmkportal.hu).

KIÁLLÍTÁSOK
GYÖNGYEINK 2020
A Magyar Gyöngy Egyesület kiállítása az 
FMK folyosó galériáján 
Megtekinthető: március 6-ig

DÉSI HUBER MŰVELŐDÉSI HÁZ

FARSANGI CSALÁDI TÁNCHÁZ
FEBRUÁR 9., VASÁRNAP 10.00
Magyar táncház kicsiknek és nagyoknak
a Bartók Táncegyüttessel.
10.00 kézműveskedés
11.00 táncház
Belépő: 500 Ft/fő
(felnőtt- és gyerekjegy 2 éves kortól)

BABASZÍNHÁZ
FEBRUÁR 23., VASÁRNAP 10.00
Délibáb Társulat: Süss fel, nap!
Belépő felnőtteknek: 1200 Ft/fő
a babák a vendégeink!
Regisztrációt kérünk: desimuvhaz@desi.hu

JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEPI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

GARÁZSVÁSÁR
FEBRUÁR 8., SZOMBAT 9.00-13.00
Regisztráció árusoknak: 
kozossegihaz@desi.hu

GÖRÖG TÁNCHÁZ
A MYDROS EGYÜTTESSEL

FEBRUÁR 8., SZOMBAT 18.00
Belépő: 1000 Ft

MESERENGETEG SOROZAT
FEBRUÁR 15., SZOMBAT 10.30
Jegesmaci barátai - zenés bábjáték - 
az Ametist Bábszínház előadásában
Jegyek elővételben 
a Dési Művelődési Házban: 
1500 Ft/ fő. 

MESEÓRA SOROZAT
FEBRUÁR 25., KEDD 10.00
Fabula Bábszínház: Brumi és a téli álom
Belépő: 700 Ft

JÓZSEF ATTILA EMLÉKHELY

„REJTELMEK, HA ZENGENEK…”
VIII. Ferencvárosi József Attila Versfesztivál
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2020. MÁRCIUS 7.
További információ:
www.fmkportal.hu
E-mail.:losonczy.attila@fmkportal.hu
Tel.: +36 (1) 216 6127

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

ÜBÜ MMXX
FEBRUÁR 5., SZERDA 17.00
Kováts Albert festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Géger Melinda 
művészettörténész
Megtekinthető: március 28-ig
FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK 16.30
A ferencvárosi vendéglátás történetéből
az 1800-as évek elejétől az 1980-as évekig
Regisztráció: 
ferencvarosigyujtemeny@gmail.com

MESTER GALÉRIA 
ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR

SZINTÉZIS
FEBRUÁR 19., SZERDA 17.00
Ferencváros tehetséges középiskolás 
diákjának meghívásos kiállítása
Megtekinthető: március 13-ig

IMPRÓZZ VELÜNK!
FEBRUÁR 7.,14., HÉTFŐ 16.00
ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
FEBRUÁR 7., 14., 21., 28., PÉNTEK 
14.00
KREATÍVAN EGYÜTT
Vers-, vagy meseillusztrációs workshop
FEBRUÁR 26., SZERDA 14.00-16.00
Tavaszváró népi játszóház

AZ FMK ÉS INTÉZMÉNYEI PROGRAMAJÁNLÓJA

PROGRAMAJÁNLÓ
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Modern meséket vittek  
színpadra a diákok
Magyar mesék a Kárpát-medencéből címmel különleges 
összművészeti alkotást láthatott az érdeklődő közönség a 
Magyar Kultúra Napján. A Ferencvárosi Ádámok és Évák 
iskolaszínházi projekt égisze alatt kerületi iskolák diákjai 
adtak elő rövid színpadi  jeleneteket. Betadine, betyárok, 
ütős zenék és modernizált mesék az FMK-ban.

Balázs Péter színművész kezdeményezésére indult el országszerte 
a kultúra napjához kötődően 2010-ben az Ádámok és Évák 
ünnepe rendezvénysorozat, amelynek célja, hogy megismertesse 
a fiatalokkal a klasszikus magyar színpadi műveket, történeteket.  
A diákok itt nem nézőként, hanem elsősorban alkotóként szerepelnek, 
hiszen iskolák színjátszó körei, drámatagozatai vihetnek színpadra 
egy történetet az első ötlettől az utolsó simításokig.

2014-ben Soós Péter, a Pinceszínház igazgatója kezdeményezésére 
Ferencváros is csatlakozott a programhoz. Az olyan nagy 
klasszikusok színre vitele után, mint Az ember tragédiája, a János 
vitéz vagy a Toldi, 2016-ban a diáktársulat ’56-os műsort adott 
elő, idén pedig Benedek Elek születésének 160., halálának 90. 
évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei magyar mesék kerültek 
terítékre.

Az iskolákban a felkészítő tanárok és diákok közösen választottak 
történetet, amelyet az ősz folyamán saját maguk állítottak színpadra. 
Decembertől már a színész Lázár Balázs, a program szakmai 
vezetője fésülte össze az egyes iskolák jeleneteit az FMK színpadán.  
Az iskolaszínházi program nagy lehetőség a gyerekeknek, hiszen 
ritkán adódik alkalom arra, hogy egy komoly próbafolyamat után 
valódi színházban teltház előtt adjanak elő egy saját maguk rendezte 
darabot. Az előadást Benedek Elek mesék ihlették, melyeket a 
mai fiatalok nyelvére fordítottak a készítők. Így kerülhetett bele a 
klasszikus mesékbe az Uno-kártya, a Betadine vagy a kő-papír-ollózás.  
A darabot pörgős jelenetek és cseppet sem papírízű dialógusok 
tették élővé, illetve humorossá amit a közönség is nagyra értékelt.

Lázár Balázs szerint az iskolaszínházban az a jó, hogy a fiatalok 

élményszerűen ismerhetik meg a magyar kultúra kincseit.  
Ez fejleszti az önkifejezést, a kreativitást, az önismeretet és az 
együttműködési képességeket is. A résztvevők beavatást nyerhetnek 
a színház világába, értő nézővé, esetleg később alkotóvá is 
válhatnak. Mindemellett a program kulturális közösségépítést is 
végez, hiszen diákok, felkészítő tanárok, kulturális szakemberek 
kerülnek kapcsolatba egymással. - Van olyan visszajáró, általános 
iskolásként színpadra lépő diákunk, aki most gimnazistaként is 
fellép nálunk - mesélte Balázs. A hetvenperces műsor létrehozásáért 
6 iskola mintegy 85 diákja áldozta szabadidejét.

2018 óta összművészeti alkotássá vált az előadás, hiszen 
csatlakozott a kezdeményezéshez a József Attila Művészeti Iskola, 
akik Vincze Angéla vezetésével idén is nagy méretű táblaképeket 
készítettek, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola is, akik komolyzenei 
betétekkel színesítették a műsort. Az FMK előterében rendezett 
kiállításon pedig Mészáros Gábor werkfotói árulkodnak a próbahét 
jellegzetes pillanatairól.            (M.K.)

KULTÚRA



FERENCVÁROS 29

IDŐSÜGYI PROGRAMOK
Fiatalító tibeti  
és kínai energiajóga

Január 30., február 6., 13., 
20., 27. (csütörtök), 10.00 óra 
Helyszín: József Attila-
lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/b)

Mindentudás  
Akadémiája 

Magyarország leghíresebb 
kastélyai és titkai: A fertődi 
Esterházy-kastély
Január 30. (csütörtök), 15 óra
Helyszín: Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Vízitorna
Január 31., február 7., 14., 21., 
28.  (péntek), 16.00 óra
Helyszín: Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium 
uszoda (Lobogó u. 1.) és
Molnár Ferenc Általános Iskola 
uszoda (Mester u. 19.)

Európa 2024  
„Egészséges Élmény”  
természetjáró gyalogló 
program

Budai várséta
Február 1., (szombat), 10 óra
Találkozó: Erzsébet híd, budai 
hídfő, Döbrentei tér, majd onnan 
16-os busszal a várig
A programon való részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284

Mindentudás  
Akadémiája 

Királynék a középkori 
Magyarországon
Február 3. (hétfő) 16 óra
Előadó: dr. Szende László 
történész. Helyszín: 
Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.) 

Nordic walking 
haladóknak – Séta az 
egészségünkért
Február 4. (kedd), 10.00 óra
Találkozó: Lenhossék u. 24-28.

Táncklub
Február 5., 12., 19., 26. 
(szerda), 14.00 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Belső értékeink  
nyomában

Február 5. (szerda), 14.00 óra
Helyszín: Dési Huber
Művelődési Ház 
(Toronyház u. 17/b)

3-1-2 meridiántorna
Február 5., 12., 19., 26 
(szerda), 15.30 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

A sport ami teljessé 
tesz – Így lettem én 

Kopeczky Lajos vendégével, 
Jónyer István négyszeres 
világbajnok asztaliteniszezővel 
beszélget
Február 10. (hétfő) 16.00 óra
Helyszín: Prizma Event 
rendezvényterem (Gönczy Pál 
u. 6. pincehelyiség)
Előzetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284

Mindentudás  
Akadémiája 

 – ókori szeminárium
A núbiai fáraók
Február 11. (kedd), 14.00 óra
Helyszín: Helytörténeti 
Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utca felől)

Macska- és állatbará-
tok klubja

Február 12. (szerda), 17.00 óra
Helyszín: FMK (Haller u. 27.)

Civilizációs
betegségek megelőzése 
táplálkozással

Február 13. (csütörtök), 14.30 
óra
Előadó: Lőrinczné Táborfi 
Julianna dietetikus
Helyszín: Parajdi Sópince 
(Vámház körút 11.)

Esések iskolája 
Február 14., 21., 28. (péntek) 
10.00 óra
Helyszín: József Attila-
lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/b)

Parádés Főzés  
Bartal Sándor séffel

Február 17. (hétfő), 10.00 óra
Menü: Dhal (illatos sűrű indiai 
lencse) és indiai „vajas csirke” 

basmati rizzsel
Helyszín: József Attila-
lakótelepi Közösségi Ház 
(Toronyház u. 3/b)

Board Game Café – 
szeniortársasjáték-klub

Február 18. (kedd), 15 óra
Helyszín: Ferenc krt. 17., 
alagsor

Filmklub
Biciklitolvajok (1948), olasz 
filmdráma, rendező: Vittorio 
De Sica 
Február 20. (csütörtök), 15 óra
Helyszín: Helytörténeti 
Gyűjtemény (Ráday u. 18., 
bejárat az Erkel utca felől)

Demencia Kávézó
Február 24. (hétfő), 16 óra
Helyszín: Paprika Jancsi 
étterem, Ráday u. 16.
Előzetes regisztráció szükséges:
e-mail: idosugy@ferencvaros.hu
telefon: (06 1) 200-2284

Cukorbetegklub
Február 25. (kedd), 14.30 óra
Helyszín: FESZ, Dandár u. 28.

Mindentudás  
Akadémiája 

Turai Kastély
Február 27. (csütörtök), 
15.30 óra
Helyszín: Házasságkötő terem 
(Bakáts tér 1.)

Előzetes regisztrációhoz 
kötött képzések,  
tanfolyamok

NYELVTANFOLYAMOK:
Angol középhaladó 
nyelvtanfolyam (József Attila-
lakótelepi Közösségi Ház): 
hétfőnként 11.00 óra 
Angol haladó nyelvtanfolyam 
(József Attila-lakótelepi 
Közösségi Ház): 
csütörtökönként 11.00 óra 
Angol kezdő I. nyelvtanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
hétfőnként 13.30 óra 
Angol kezdő II. 
nyelvtanfolyam (Borostyán 
Idősek Klubja): hétfőnként 
14.30 óra 
Angol középhaladó 

nyelvtanfolyam (Borostyán 
Idősek Klubja): keddenként 
10.00 óra 
Angol haladó nyelvtanfolyam 
(Borostyán Idősek Klubja): 
szerdánként 10.00 óra 
Német középhaladó 
nyelvtanfolyam (FMK): 
keddenként 8.30 óra 

SZÁMÍTÓGÉPES 
TANFOLYAMOK:
Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola és 
Gimnázium 
(Lónyay u. 4/c-8.)
Általános számítógép-
kezelői és laptop tanfolyam 
keddenként 13.50 órától
Mobileszköz-használati 
tanfolyam keddenként 
14.45 órától
Ericsson számítógép-
kezelői haladó tanfolyam 
péntekenként 15.00 órától 
Ferencvárosi Sport Iskola 
(Telepy u. 17., bejárat a 
Tűzoltó utca felől) 
Számítógép-kezelői kezdő 
tanfolyam keddenként  
8.30 órától
Számítógép-kezelői haladó 
tanfolyam keddenként 
10.00 órától
Weöres Sándor Iskola 
(Toronyház u. 21.)
Általános számítógép-kezelői 
tanfolyam keddenként 
10.00 órától
Mobileszköz-használati 
tanfolyam keddenként 
14.00 órától

Gyógytorna:

Ferencvárosi Művelődési 
Központ (Haller utca 27.) 

1. csoport: hétfőnként 11.00 
óra (február 3., 10., 17., 24.)

2. csoport: szerdánként 11.00 
óra (február 5., 12., 19., 26.)

Dési Művelődési Ház 
(Toronyház utca 17.b) 

szerdánként 11.00 óra (február 
5., 12., 19., 26.)

IDŐSÜGY
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Beindult a kerületben is az országos faültető mozgalom
Tavaly nyáron indította útjára Bojár Iván András a „10 Millió Fa” nevű országos civil mozgalmat, amely lokális szinten 
hathatós választ kíván adni az egyre fenyegetőbb globális klímakatasztrófa kihívásaira. Nevükből adódik a bátor, és 
kompromisszummentes cél: a legrövidebb időn belül 10 millió fát elültetni Magyarországon. A lelkes csapatnak Ferenc-
városi csoportja is van, és az sem szegi kedvüket, hogy nálunk igen kevés az aszfaltmentes, beültethető terület.

-Még 10 évvel ezelőtt készítettem a fővárosi önkormányzat számára 
egy „Zöld Budapest”-koncepciót, és ebben szerepelt egy fejezet 
egymillió fa ültetéséről a fővárosban – nyilatkozta lapunknak az 
ötletgazda. – Ebből sajnos semmi sem valósult meg, mindössze 
a későbbi városvezetés átkeresztelte a szerényebb „10. 000 fát 
Budapestre” névre. A felerősödő klímaharc azonban arra sarkallt 
minket, hogy a régi ötletet országossá kiterjesztve elindítsuk a 10 
Millió Fa mozgalmat, ami már őszre olyan civilerővé vált, hogy 130 
lokális csoportunk alakult szerte az országban – mesélt a kezdetekről 
Bojár Iván András.

Ma már helyi közösségek működnek kisvárosban, falun, 
megyeszékhelyeken, fővárosi kerületekben, melyek előkészítik, 
megszervezik és lebonyolítják a fák ültetését, erdők telepítését. 
Ezeket képviselők fogják össze. A széles társadalmi bázist kialakító, 
országos csoport munkáját erdészből, kertészből, ökológusból álló 
központi szakértői team segíti, de sok esetben a helyi közösségek 
saját, a területük sajátosságait jól ismerő erdésszel vagy kertésszel 
is együttműködnek.

Ahogy egyre több facsemete kerül a földbe, úgy haladnak az 
emberek megnyerésével és a közgondolkodás formálásával is 
a lelkes önkéntesek. Egyikük Kovács Anna, aki a ferencvárosi 
közösséget kivételes energiával vezeti. A ferencvárosi csoport nem 
kevesebb, mint 62. 000 fa elültetését tűzte ki célul:

-A kerületi közösségünk tavaly nyáron 1 fővel alakult meg, 
aki én voltam. Mára 300 önkéntessel járjuk a kerületet és az 
önkormányzattal folyamatosan egyeztetve keressük azokat a 
területeket, ahova érdemben is és legálisan is ültethetünk mind 
facsemetéket, mind a helyszín igényének megfelelően cserjéket 
– meséli Anna. Szeptemberben ültették az első fát a Ferenc téren, 
novemberre már 41 fával bővítették a kerület faállományát, 

amelyek a Salkaházi Sára parkban, a Kerekerdő parkban, a Haller 
és a Nádasdy utcában, a Soroksári úton leltek otthonra. A Csudafa 
Óvoda öt meggyfát is kapott. Az agglomerációba is jártak ültetni, 
így jelenleg a kerületi csapat nem kevesebb, mint 500 fánál tart.

-Mindez persze nincs ingyen – magyarázza Anna – „a 
telepítésekhez összegyűlt több mint félmillió forintot a lelkes 
önkénteseink adták össze. Minden segítséget örömmel veszünk, 
legyen az anyagi, természetbeni, vagy logisztikai támogatás. 
Bíztató sikerként könyveljük el, hogy a csapatunk tagja lett több 
önkormányzati képviselő is, akik igyekeznek a testület részéről is 
támogatást szerezni a munkánkhoz.”

A IX. kerületi csoport a Föld mellett az ugyancsak bajban 
lévő embertársainkat is igyekszik megóvni. A Táblás utcai 
hajléktalanszállóhoz például gyümölcsfák és haszonnövényekkel 
teli „ehető kert” telepítését is tervezi, ami folyamatos ellátást 
biztosíthatna a szállóra kényszerülő lakóknak. Aki akár egy kicsit 
is kivenné a részét a „klímamentő” akciókból, a Facebookon a „10 
millió Fa – IX. kerület” nevű csoportban, vagy a 10milliofa.ixker@
gmail.com email-címen jelentkezve teheti.              (H.P.)

Ferencváros Önkormányzata január 12-én a Művészetek 
Palotájában a MÁV Szimfonikus Zenekar újévi koncertjével 
köszöntötte a 2020-as évet. A Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben Szekeres Adrien énekesnő saját dalait 
adta elő popzenei és szimfonikus zenekari kísérettel. Az est 
során sokak meglepetésére opera áriákat is előadott a hálás 
közönségnek.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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REJTVÉNY

APRÓHIRDETÉS

Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos 
irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100.000 
Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 06-30/529-6446-os számon.

Angol egyéni oktatás, korrepetálás tel: 06-20/558-0318

Nyugdíjasoknak INGYENES internet és okostelefon 
használatot oktat a DélUtán Alapítvány a Ráday utcában. 
Jelentkezés: munkanapokon 14-17 között 06-30-377-9030

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

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

Dunagaléria! Teljes hagyatékvásárlás, aranyékszer, 
régiórákpénzek, ezüsttárgyak, festmények, képeslapok, 
kitüntetések. Díjtalan kiszállás. 70/638-3354 www.
dunagaleria.hu  1015 Bp.

ORVOSCSALÁD  kedvező életjáradékot fizet idős nyugdíjas 
budapesti lakásáért odaköltözés nélkül. Tel.: 06/20/441-0498

Életjáradékot fizetne értelmiségi házaspár ingatlan öröklése 
fejében. Személyes megbeszélés érdekében hívjon 
bizalommal. 06-70/252-48-97

Koala mentőexpedíciót 
indítottak a Nándoriból
A Ráday utcai Nándori Cukrászda legújabb kampányában 
összefogást hirdetett az Ausztráliai erdőtűzben megsérült, vagy 
otthontalanná vált koalamacik megsegítésére. A január 14-25-
ig tartó akció alkalmából Nándori László mestercukrász egyedi 
koalás-csokis mignont tervezett, a süti árának kb. kétharmadát 
pedig az eukaliptuszmajszoló macik javára tették félre. A Nándori 
2019 nyarán is hasonlóan kreatív küldetést vállalt magára. Akkor 
Amazonas mignonok segítségével több mint 1000 dollárt utaltak át 
a brazíliai esőerdő tüzek áldozatait segítő szervezeteknek. Ezúttal 
egy olyan koala kórháznak utalják az összegyűlt pénzt, amely az 
ausztrál őshonos állatok megmentésért küzd. Bár óriási a távolság, a 
cukrászda hisz az összefogás erejében: hogy sok kicsi mignon sokra 
megy. A „mentőakciót” először néhányan megmosolyogták, de a 
Facebook oldalukon meghirdetett jótékonysági akció futótűzként 
kezdett terjedni, és pár nap múlva már nem győzték gyártani 
a mignonokat. Előfordult, hogy napi 1000 mignon elkészítése 
is kevésnek bizonyult, többet viszont képtelen vállalni a kis 
cukrászda. Pesti és vidéki cégek, iskolák, posták „kattantak rá” 
az adományozásra, és százasával rendelték a koalás sütiket. Bár 
az akció lezárult, még ma is érkeznek levelek külföldről, hogy 
mennyire örülnek a távoli Magyarország kedves gesztusának.

(T.D.)

SZÍNES
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