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Reklamáció:]l8-]9]8 i- Hogy mibe kerúl mindez7 A

E , É,Qen, Az Eu rópal LabdaIúgó-szöv€tség, az U EFA a magyar fővárosban próbálta ki, valóban
:t yes e a mai járványos időkben, ha eqy hatvanezer fő5 stadionban húszezer ember egy
íre szurkOla (5apatának énekelve, kiabá|va.

:,:t etteImére Iegfeljebb az Vet némi árnyékot, hogy a szöVetség a me((set me9€|őzóen egy€t
en olyan kérdésre sem v0|1 hajIandó válasiolni, meIy azt finalta: mégis, hogyan fOgják utó|ag
ellenőIiZni, í€rtőZött,e a vírus, vagy ha a drukkerek nem is, ő |egalább fegy€lmezetten üldögélt
minden harmadik széken. Úgyhogy aZt gyanítjuk, nem a biZton5á9os meC(5íendeZéSt, hanem
valójában a Puskás Arénát próbálták ki két euíópai 5ZtáKsapat részvételéVel aZon a szeptembeíi
estén. ElVé9le mé9iscsak mé|tatlan, hogy egy éve üresen áll, mintha csak a permanens éjszakai
kivi|á9ítás kedvéért invesztá|t volna az állam 190 mi||iárd íOrintot a roppant fUtba||stadionba.

VoIt persze két nagy tanulsága ennek az estének. Az €gyik, hogy a §Okak áltaI veszé|yes emberkkérIetnek
titulá|t mérkózés eíótt Karótsony Gergely fópolqármesteí kijelent€tle: ha VoIna iIy€n hatá5köre,
ő bizony megtiItaná, hogy nézők 1elen|étében játssZák Ie a me((set. Amibő| az a szomorú követ-
keztetés adódik, hOgy a majd' kétmilliós magyar fóváros eIső embeíének nin(5 arra §emmiféle
eszköze, hogy mege|őzze egy oIyan helyzet kiaIaku|á5át, am€lyet ő közegész5éqügyi szempont
ból veszélyesnek íté| meg. Kérdés tehát, miíé|e jogosítVányai maradtak egyá|talán, ha már egy
VárO5beli stadiOnt 5em zárathat le, ha ú9y tartja heIyesnek,

A másik nagy tanuIság pedig az, hogy ha a fene fenét eszik is, BUdapest 0limpiát fog rendeZni. L€het,
hogy n€m €gy nagyot, ötkaíikás zászlóva|, mert a 52abáIyok szeíint a rendező városoknak kell
pá|yázniuk a nagy Iehetőségre, és ezt m05t nem könnyű Kará(sony Gerqelyről elképzelni, bármit
aján|jon is cserébe a kOrmány. De sOk ki(sit igeni5 fog, különfé|e Európa- és Vilá9bajnokságOk
íormájában, í9y aztán itt állandóan futbal ozva, kézilabdázva, úszva, futva, U9orVa e5 evezVe
Iesz, annak ellenére, hogy 2017 e|5ő heteiben 266 ezer 15] budapesti igazolta a|áírásáva|: ő

: . : a semmifé|e oIimpiát nem szeíetne.
AZ ötkarikás á|Om peísze régóta kísért Budape5ten, Az ]920 a5 budapesti 0|im piát azonban meqhiú5ítOt

an egyszerűen nem álltakta a Ve§Ztes háború, a továbbiakat pedig az a pőre tény, hogy a városb
rendelkezésre a megfeIe|ő sport|étesítmények, Miközben újabb és újabb dátumokra pá|yáztunk,
Vé9et nem érő Vila zajIott anó|, ho| épüljön majd me9 a pOmpá5 olimpiai stadiOn: a Mar9itszi
get, az óbuda1 Aranyhegy és Lágymányos Vetélked€tt egymás5a|, s mire az utóbbi Vé9re győzött,
már tragikus végkiíejletéh€Z ért az újabb háború. A stadion pedig 'l953-ra 

a KeIeti pá|yaudvar
tőszomszédságában, az egykOri lóversenytéren épült meg,
iránt a vé9letekig eIköteleZett 0rbán-koímányok biZOnyára ú9y okoskodnak: az oIimpia-r€nde
Zés a Vllág és az 0rszá9 jelenlegi heIyzetében egy f€|ettébb 50k i5m€r€t|ene5 egyenIet, de azOn

ne mú|jon, hogy nincs meg a magyarfővárosban a megfeIelő infrastruktúra. Ennek köszönhető,
hogy minden másná| jobban, sőt minden más rovására szaporodnak Budapesten a spoít|éte
§itmények, ráadásul úgy, hogy szükségszerűségükrő|, heIyükről, megjelenésükról még csak ki

sem kell kérni a íőváros véleményét, Úgynev€zett kiemeIt kormányzati beruházás5al 5port(é|ú
enk|ávék sora épü|t éS épúl VáíOsszerte: a klubcsapatok futbaIlstadiOnjai meIiett eIké5zü|t a
Duna Aréna és a Puskás Aréna, építik a húszezer fós kézilabdacsarnokot, kezdésre vár a Ferenc
városban az atlétjkai stadion beruházása, miközben tervezik az újv€l0drOmot, a dunai evezős
köZpOntot é5 a Volt NagyvásárteIep környékén a 8500 fős ,diákVárost" nehéz ennek haIlatán
nem egy olimpiai faIura gondolni...
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legpontosabb válasz az, hogy fogaImunk sinC5. A Duna Aíéna beruházás 8
mi||iárdról induIt, 43 ná{ ért Vé9et, nem beszé|ve arról, hogy a látványterveken szerep|ő |égies
tünemény vé9ül egy külte|ki parkolóháznak adta át a he|yét. A Puskás Aréna szám|álója 150

mi||iárd helyett 190-nél á|lt Ie, aminek fényében aak ta|á|gathatjuk, mennyibe fog kerü|ni
mondjuk a 78 milliárdos kézilabdatsarnok. És mo5t ne a Lán(híd 6 milIiárdjához mérjúk ezeket
az ö55zegeket, hanem példáuI ahhoz, ho9y 80 milliárdért Ieheln€ |evinni a fö|d alá a Nemzeti
5zínház e|őtt rlégig(sattogó HÉV-et, és ez a beruházás már a színház húsz évvel eze|őtti fe|épí
tésének i5 a feltéteIe VoIt.

Ha örü|nek i§ egyes - budapestiek ezeknek az építményeknek, az eqészen biztos, hoqy szívesen
elmondanák róluk a vé|eményűket, odaloldanák a salát kívánsáqIistáiukat. Mint tórtént eZ aZ

atlétikai stadion esetében, amikor kiderült: a 150 milliárdos újabb aréna hely€tt a feren(VárOsiak
inkább szabadidőparkot,9örkoripá|yát, futókört, strandOt, fitnesszpaíkot, mászóíalat, óVOdát
§zeretnének. A kOrmány Válasza egyelőre egy ködös í9éret. A megvalósítás fogja megmUtatni,

l5sN:l78l590X
Nyilvá nta ítá 5i szánr: 2.2,4/2 3//2004
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SETALNI, B.ICIKI,IZNI
KELL ES NEZELODNI!
INTER]t I ZLll]l{FCZKI D_\\,I Dt)\L

Sokan szerettünk bele BudaPestbe Zubreczki Dátlid Urbanista blogján keresztiil. Egtudrosi séta sortín

megtaPasztaltam tlanízserejét, amelyet addig írott szötegeiből isnlertenl. Építészeti mesemondónak ne.oezi

magit, aki egy Prof urbanistóhoz hasonlóan odafglel afőoóros minden rezdülésére, aztán beszámol annall

fonto s é lete s eméryt eirő l.

- Hogyan kerültél kapcsolatba a városépíttlszettel, az urbaniz-
musol,és hogyan lettél az Urbanista bloggere?

6ódó|lőre jártam a Környezet és Tájgazdálkodási Intézetbe a Szent

lstVán Egyetemíe, Ott kezdtem el komolyabban aZ építészette| fog|alkoz

ni. Utána a lvlúszaki Könyvtárban szakszerkesztőként kaptam á |ást, te|e-

pülé5 és téí5égfejlesZtés témájú kiadVányaikat ké5Zítettem.

Amikor a kétezres éVekben eIindultak a bloqok l\,laqyarorszáqon

nagyon é|veztem ezeket o]Vasni, AZt gondOltam, hOgy ezeket bizt0s prOfi

szakmabeIiek írják, eZért íel sem merú|t bennem, hOgy én i5 beIefogjak.

Kerestem Váíosépítészettel, UrbaniZmUssaI fogIaIkozó blogot, de nem

talá|tam ilyet, VOIt az ndexnél egy ismerősóm, akiVe] együtt Zené|tünk és

ó mondta, hOgy szeíetnén€k indítani egyet, (sak ninCs rá emberük, Meg-

kérdezte, lenne-e hozzá kedvem. Akkorlban nem Vo|t e|é9jó blOgos tarta-

Iom ahhoz, hogy kitegyék az lndex címlapjára, ezért kaIoItak íel új témá

kat, í9y indíthattam el az Urbanistát 2008 ban,

- Mit gondolsz, niteszvalakit igazi uúanistóvó?
- Anó| egy igazi urbanistát k€lIene megkérdeini. Ez egy komoly szak

ma, amelynek a múve|éséhez diplomát keI szerezni, semmiképp sem

szeretném magamat annak nevezni. Én soha nem fOg aIkoztam városter-

vezésel, A bIogom miatt ragadt rám, hOgy én Vagyok a2 Ulbanista,

- Az l nagineBudopest egyik sétáját vuetted a nyóron, ott talál-
koztunk először, ahol úgy definiáltdd nlgad, hogy építészetimese-
mondó vogy, Ezzela negnevezéssel mfu tudsz azonosulni?

lgen, végre tudom definiálni, amit csinálok, men sokáig k€rest€m a

jó megnevezést. Mióta ninC5 Uíbanista, nem szeretem bloggernek mon-

dani magam. De új5ágírónak sem, mert nem vagyok szakmabeIi, ahogy

aZ építészetben 5em, MOst próbá|om megta|álni azokat a formákat, ame

lyek köze| á||nak hozzám, i||enek a mesemondáshoz, A városi séták pont

i|yenek, Újságcikkeket, bIogbejegyzéseket írok, kónyvekbe is be|evágtam,

csiná|om az lnstagramomat, FaCebookOmat, tehát sok (satOrnán, de tulaj-

donképpen u gyanazza| íoglaIkozom,

- Koróbban is vezettél városi sétát vagy nost először próbáltod
ki n ag ad ebb en a szerep kö rb en?

A közönség e|é kiá||niés beszé|ni nem volt új, mert nagyOn 50káig

zené|tem, és a zenekar frontembereként a fesztiválokon több száz vagy

ezeI ember e|őtt á]ltam színpadía. A sz(ivegek Iögtönzése mindig jól

ment, nagyOn szerettem, ráadásul a közónseg is é|Vezte, Hlányzott eZ a

íajü interak(ió, ]ó d0|0q, hoqy eljutsz az írásoddaI akár 'l00 ezer emberhez

-ennyien oIvastákegy egycikkemet,mikoraz l]rbanistaazlndexnél volt

-, de egészen más mikor húsz harminc embernek mesé|sz a vároyól.

- Hogyan lehet építégeti mesenondóként izgalmassá tenni
Budapestet vagy 0z uúaniznus ténót?

- Bármit érdekessé lehet tenni, ha Va|akijól mesél. Eqy tikkben úgy

keIl beszámo|ni egy témáról, hogy vicces, lenyűgóző |egyen é5 f€lhívja a

ü
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