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Járványügyi intézkedéseket  
hozott a polgármester

Mivel a márciu-
si testületi ülést 
megelőző napon a 
kormány kihirdet-
te az egészségügyi 
vészhelyzetet a 
koronavírus járvány 
miatt, a március 12-
re tervezett rendes 
ülést a polgármes-
ter elnapolta, hogy 
Ferencváros képvi-
selő-testülete rend-
hagyó állásfoglalást 
fogadhasson el. Az 
ülés a vészhelyzeti 
teendők kihirdetésé-
ről és megvitatásáról 
szólt.

A veszélyhelyzet kihirdetésével az is együtt 
jár, hogy az önkormányzati képviselőtestü-
letek hatáskörét 15 napon át a polgármeste-
rek veszik át, döntéseiket tehát semmilyen 
esetben nem írhatja felül a testület. Ennek 
értelmében Baranyi Krisztina polgármester 
a helyzetre való tekintettel a meghirdetett 
előterjesztések megvitatását elhalasztotta, 
és a kerület egyszemélyi felelőseként fontos 
intézkedéseket fogalmazott meg.

Ezek között szerepelt, hogy a kerület le-
mond minden 100 főnél nagyobb létszámú 
beltéri, illetve 500 főnél több vendégre szá-
mító kültéri rendezvényt. A polgármester 
kiemelte, hogy az Olaszországból, Kíná-
ból, Dél-Koreából, Iránból, és az iszlám 
köztársaságok területéről érkező magyar 
állampolgárok számára - amennyiben a kö-
telező egészségügyi vizsgálatukon a fertő-
zés gyanúja nem merül fel – a kerületeknek 
kötelessége biztosítani az otthonukba való 
hazatérést, de házi karanténba kell vonulni-
uk. Ez idő alatt róluk az adott településnek, 
vagy kerületnek kell gondoskodnia – ennek 
részleteiről már folynak az egyeztetések.

Március 12-én még az a kormányrende-
let volt hatályban, hogy a kerületek nem 
függeszthetik fel a pedagógiai intézmények 
működését saját hatáskörben – ez a rendelet 
automatikusan módosult a testületi ülés más-
napján elhangzott miniszterelnöki bejelentés 
után, ami új, digitális oktatási munkarendet 

léptetett életbe és az oktatási intézmények 
átmeneti bezárását írta elő.

Le kell mondani a külföldi  
iskolai kirándulásokat is

Megtiltották továbbá a külföldre irányuló 
iskolai kirándulásokat, a már lefoglalt, kifi-
zetett utakat is le kell mondania az oktatási 
intázményeknek. Március 12-én az önkor-
mányzati intézmények vezetőit az elkövet-
kező időszak pandémiás stratégiájának és 
karantén esetén életbe lépő „home-office” 
munkavégzés kidolgozására kérte fel a pol-
gármester.

Elhangzott az is, hogy széles körben tá-
jékoztatni kell a lakosságot arról, hogy a 
lehetőségek szerint az elkövetkező hetekben 
online próbálják meg elnitézni a hivatali 
teendőiket. Az ügyfélszolgálatokon a sze-
mélyes megjelenést csak abban az esetben 
fogadják el, ha erre semmilyen más lehető-
ség nem adódik. Az intézkedés kiemelten 
vonatkozik a március 31-ig beadható parko-
lási engedélyek kérelmére, amit polgármes-
teri jogkörével élve Baranyi Krisztina egy 
hónappal, április 30-ig meghosszabbított. 

A napirendi pontokra kitérve a polgármes-
ter úgy nyilatkozott, egyetlen olyan döntést 
sem hoz meg saját hatáskörben, ami nem az 
önkormányzat és a kerület biztonságos napi 
működésével vagy a veszélyhelyzetből adó-
dó teendőkkel kapcsolatos. A március 12-

re előirányzott előterjesztések és döntések 
újbóli megtárgyalását és annak időpontját a 
rendkívüli helyzet alakulásától teszi függő-
vé. Előzetes egyeztetések alapján egyetlen, 
az M3-as metró felújításával kapcsolatos 
döntésről jelezte döntési szándékát.Végül 
bejelentette, Ferencváros önkormányzatá-
nak munkáját új, címzetes főjegyző segíti 
Baloghné dr. Nagy Edit személyében.

Operatív csoport alakult,  
a rászoruló gyerekeknek 
étkezést biztosítanak

A képviselői kérdések sorában Takács Zol-
tán (Momentum) a nap témájától némileg 
eltávolodva három közelmúltbeli tévedését 
érezte fontosnak korrigálni a testület nyil-
vánossága előtt, melyeket a Ferencvárosi 
Torna Clubbal kapcsolatban a január 30-i 
költségvetési vitában vétett – erre maga a 
sportegyesület hívta fel a figyelmét. Egy-
részt a szakosztályok 17 milliárdos álla-
mi támogatásában, másrészt a labdarúgók 
havi 20 milliós fizetésében, harmadrészt 
a színvonalhoz képest aránytalan mértékű 
jegyáremelésekkel kapcsolatos megjegy-
zésében ismerte el a tévedését.

Takács Krisztián (Momentum) azzal a ké-
réssel fordult a polgármesterhez, hogy a 3-as 
metróval kapcsolatos döntés mellett szület-
hessen döntés a „10 millió fa” alapítvánnyal 
megkötendő szerződésről is. Kérését azzal  
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indokolta, hogy a tavasz közeledtével el-
kerülhetetlenek a kertészeti munkálatok, 
az ültetési időszak megkezdése. Baranyi 
Krisztina jelezte egyetértését, valamint azt, 
hogy miután a testületi álláspont is egységes 
a kérdésben, erről is döntést hoz.

Deutsch László (FLE) hozzászólásában 
felszólította a polgármestert, hogy azonnali 
hatállyal zárassa be az FMK-t és a hozzá tar-
tozó intézményeket. Szilágyi Zsolt (Jobbik) 
az óvodák és a bölcsődék bezárását követő 
szociális ellátásról, a hátrányos helyzetű 
gyerekek étkeztetésének, és az otthon ma-
radó szülők önkormányzati támogatásának 
lehetőségéről is érdeklődött.

Baranyi Krisztina válaszában biztosította 
a testületet, hogy az önkormányzat önként 
vállalt feladatként azoknak a gyerekeknek, 
akik csak az önkormányzati intézményeken 
keresztül jutnak meleg ételhez, házhoz szál-
lítják a meleg ételt. A szülői támogatásról 
szóló kérdésben a kormány által kidolgozott 
tervezetet várják, mivel ebben nincs döntési 
jogosítványa az önkormányzatnak.

Torzsa Sándor arra volt kíváncsi, alakult-e 
operatív csoport a kerületben, kik a tagjai, 
hogyan tájékoztatják a lakosságot az aktu-
ális helyzetről, hogyan alakul a fertőzöttek 
száma a kerületben és honnan lehet majd 
értesülni a rendkívüli helyzetben hozott 
polgármesteri döntésekről.

A polgármesteri válaszban elhangzott, 
hogy az operatív csoport tagja a polgár-
mester, a jegyző, az aljegyzők, illetve olyan 
önkormányzati vezetők, akik kidolgozzák 
a pandémiás terv részleteit. Az informális 
csatornák között említette a kerület hivatalos 
facebook-oldalát, a működő önkormányzati 
honlapot, a Ferencváros újságot, valamint a 
rendelkezésre álló, jelentős számú köztéri 
önkormányzati felületet. Lehetséges in-
formációs pontokként szóba jöhetnek még 
a Fradi-kiállítás köztéri tábláit is, amivel 
kapcsolatban megbeszéléseket folytatnak 
az egyesülettel. Amennyiben sikerül meg-
állapodniuk, ebből 50-60 tábla állhat az 
önkormányzat rendelkezésére.

Takács Máriusz (DK) arra figyelmeztetett, 
hogy a kerületi kulturális intézményeket, 
színházakat erősen sújtani fogja a járvány-
helyzet. Arra kérte az önkormányzatot, hogy 
a lehető legkisebb károk érdekében segítsék 
az érintetteket. Baranyi Krisztina polgármes-
ter a testületi ülés zárásaként elmondta, hogy 
a kerületben élő hajléktalanoknak szeretne 
vitaminokat, immunerősítő szereket eljuttat-
ni a szociális ellátórendszereken keresztül. 
Ehhez, mivel anyagi ráfordítást igényelnek, 
rendhagyó módon szóban kérte a képviselők 
beleegyezését – amit egyöntetűen meg is 
kapott. 

(H.P.)
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Teltházas érdeklődés a  
közmeghallgatáson

Valódi kérdések és érdemi válaszok jellemezték Ferencváros Önkormányzatának február 27-i közmeghallgatását,  
amelyen a lakók személyesen tehették fel kérdéseiket a kerület vezetőinek. Szóba kerültek csatornázási kérdések,  
a József Attila lakótelep régóta húzódó felújítása, társasházi ügyek és kulturális kérdések is.

Az első felszólalások a MÁV-Aszódi lakóte-
lepet érintették, ahol 2014 óta befejezetlen a 
társasházak teljes körű csatornázása, mely-
nek elengedhetetlen feltétele a számlatarto-
zások rendezése is. Az önkormányzat az idei 
költségvetésben 10 millió forintot különített 
el a probléma megoldására.

Szóba került a József Attila lakótele-
pen álló, hosszú ideje használaton kívüli 
Coop-üzlet tulajdonosi háttere is: az ön-
kormányzat válaszát várják, hogy lesz-e 
beleszólása az ingatlan majdani kialakí-
tásába, mivel a környék fejlesztési tervei 
akár parkolóház kivitelezését is lehetővé 
tennék. Arra is kíváncsiak voltak, kötelez-
hető-e a jelenlegi tulajdonos, hogy tartsa 
értékesíthetőségi szinten az épületet. Az ön-
kormányzat válaszából kiderült, az ingatlan 
egy felszámolás alatt álló takarékszövetke-
zet magántulajdona, így az önkormányzat 
jogkörei erősen korlátozottak az épülettel 
kapcsolatban. Az ingatlan jövőbeni sorsát 
a városrendezési terv hatályos lehetőségei 
szabályozhatják.

Felszólaltak a Gát utca 10. szám alatti 
lakóház közössége nevében is, akik arról 
érdeklődtek, hogy mikor számíthatnak az 
épület régóta tervezett felszámolására, mi-
vel ennek tudatában kerülik a nagyobb fel-
újításokat. Az épület remélt, idei kiürítését 
tudakolták, a polgármester válaszából pedig 
kiderült, a kerületben rengeteg leromlott ál-
lapotú épület vár felújításra, vagy bontásra. 
Ezeket a munkákat - források tekintetében 
- fontossági sorrendben képes csak végrehaj-
tani az önkormányzat. Később elhangzott, 
a Gát utcai ház felújítása ügyében idén a 
tervezéséhez tud forrást biztosítani az ön-
kormányzat.

Sokan igényelték a Közös Képviselők 
Klubja rendezvénysorozat felélesztését, 
mivel a az őszi választások óta elmaradtak 
a „műhelytalálkozók”. Ferencváros új ve-
zetése jelezte, elkötelezett amellett, hogy 
folytatódjon a rendkívül népszerű program-
sorozat. A tervek szerint tavasszal, a társas-
házi pályázatok kiírásával egy időben kerül 
sor az első idei találkozóra.   

A jelentős számú, ingatlanokat érintő 
problémafelvetések mellett felmerült a köz-
területek, közparkok helyzete is. A lakók 
felhívták a figyelmet a Ferenc tér közelében 
lévő Balázs Béla utcai kutyafuttató elhanya-
golt állapotára. A válaszból kiderült, hogy a 
terület fenntartását és tisztántartását az ön-
kormányzat közterületeit kezelő FESZOFE 
Kft. végzi, amely a hasonló területek prob-
lémáit talajfelszedéssel és mulcsszőnyeggel 
semlegesíti. A parkokban gyakran okoznak 
konfliktusokat a figyelmetlenül száguldozó 
kerékpárosok is, akikkel szemben a parkő-
rök és a közterület-felügyelők igyekeznek 
minél hatékonyabban és kellő határozottság-
gal fellépni. Nem árt tudni, hogy utóbbiak, 
bár részlegesen, de hatósági jogkörrel is 
rendelkeznek. Egyebek mellett szó esett 
arról, hogy az önkormányzat már kiírta a 
kulturális pályázatokat, lehet rájuk jelent-
kezni.

(H.P.)
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Baranyi: Vége a bürokratikus 
ping-pongnak a MÁV lakótelepen
Az önkormányzat és szerveinek vezetése lakossági fórumot tartott az Aszódi úti lakótelepen. A környékbeliek a legsür-
getőbb problémaként az Aszódi lakótelep rendezetlen közműveit, a Nyolcház sajátos helyzetét és az Aszódi úti hajlékta-
lanszállót jelölték meg.

Baranyi Krisztina köszöntőjében elmondta, a lakossági fórum célja 
az eddig mostoha gyerekként kezelt MÁV-Aszódi lakótelep gond-
jainak megoldása akár többletfeladatok vállalása árán is, hogy a 
lakók ne ütközzenek lépten-nyomon falakba, és végre előrelépések 
történjenek az ügyeikben. A polgármester rendszeres egyeztetéseket 
ígért a jövőben, és reményét fejezte ki, hogy a felvetett problémák 
megoldása bele fog férni az ötéves ciklusba, igaz, ez nem csupán 
az önkormányzaton múlik majd.

A polgármester mellett Döme Zsuzsanna alpolgármester, Sajó 
Ákos helyi képviselő, az aljegyzők, a kerületi irodavezetők, a köz-
terület-felügyelet vezetője és a hajléktalan-ellátóhelyek munkatársai 
válaszoltak a lakók kérdéseire.

Gallai Tamás, az Aszódi úti szálló vezetője mutatta be a 2012-ben 
alapított intézményt, ahol 150-200 lakónak nyújtanak szállást. A Fő-
városi Önkormányzat által fenntartott nappali melegedőben és éjjeli 
menedékhelyen 3-4 hónapig maradhatnak a hajléktalan emberek, 
akiken lakhatási megoldásokkal és reintegrációval próbál segíteni 
az intézmény. Az ellátottakra sok panasz érkezik a környéken lakók-
tól, többen a biztonságérzet csökkenését említették a parkban és a 
játszótéren. Mióta megszűnt a közelben működő körzeti megbízotti 
iroda, rendőrök sem járnak a környéken, ezért a polgármester azt 
ígérte, az iroda újranyitását fogja kezdeményezni, járőröket kér a 
területre, de a kerületi közterület-felügyelet is állandó járőrpárt fog 
biztosítani a környéken.

Alépítmény nélküli út, százéves csővezetékek, rendezetlen csator-
názás, elavult villamos hálózat – a MÁV-Aszódi telep gondjainak 
döntő része abban gyökerezik, hogy a házakat egykor a vasúttár-
saság építtette, így a közművek a mai napig hozzájuk tartoznak, 

ám a vállalattal nem könnyű dűlőre jutni. Az évtizedeken átívelő 
súlyos problémahalmaz megoldása azonban elkezdődött, a víz-
szolgáltatás már rendben működik, közvilágításra és a villamos 
hálózat korszerűsítésére szóló tervek kidolgozása már zajlik, ám 
kulcsfontosságú a csatornahálózat felújítása is. Utóbbi fekszik 
ugyanis a legmélyebben, a keskeny, alépítmény nélküli utcákon 
a járművek súlya könnyen összeroppantja a csöveket, csőtörést 
idézve elő – az utcák szakszerű burkolása is csak ezen munkák 
elvégzése után lehetséges.

Számos bonyodalom nehezíti a Nyolcház (Gyáli út 21-23) lakóinak 
életét is. Bár a társasházak udvara közterület, jogszabályi akadályok 
miatt mégsem szerelhető fel oda térfigyelő kamera, hiába kérvé-
nyezte ezt több lakó is. Lépcsőházi kamerarendszerek telepítésére 
van lehetőség, Rimovszki Tamás, a közterület-felügyelet vezetője 
szerint a pályázati keret biztosít erre támogatást, csakhogy az ott 
lakók 75 %-ának beleegyezése híján eddig nem szavazta meg a 
lakóközösség. 

A fórumon felmerült a parkolás javítása, a kutyafuttató rendbetéte-
le, az Ihász és az Irinyi iskola épületeinek esetleges hasznosítása, a 
Fék utcai illegális „román buszpályaudvar” felszámolása, valamint 
a metrópótlás jobb megszervezése.

Döme Zsuzsanna alpolgármester a MÁV aluljáró tavasszal ese-
dékes rendbetételéről osztott meg tudnivalókat, Rimovszki Tamás 
pedig az ezzel együtt megvalósuló okososzlopok kihelyezéséről 
közölt információkat. Az alpolgármester beszámolt arról is, 2020 
első félévében minisztériumi pályázati forrásból sportpark létesül 
az Aszódi telepen, ahol nemsokára átadják az új közösségi házat.

MK
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800 milliós egészségügyi  
fejlesztés indulhat a kerületben
Megvan az első eredménye annak a 
megállapodásnak, amit Ferencváros 
és a főváros ért el a kormánnyal a 
2023-as atlétikai világbajnokság meg-
rendezése kapcsán.
Az elmúlt napokban felértékelődhetett annak 
a jelentősége, hogy a kerület és Budapest 
új vezetése az egészségügy fejlesztéséhez 
kötötte az atlétikai világbajnokság támo-
gatását. Mint ismert, az októberi választá-
sok utáni egyik első fontos ügy a 2023-as 
sportesemény sorsa volt. A stadionstoppal 
kampányoló Karácsony Gergely főpolgár-
mesterként úgy döntött, nem fekszik ke-
resztbe a kormány tervei előtt, hanem a vébé 
támogatását saját programjának megvaló-
sításához kötötte. Ehhez csatlakozott a IX. 

kerület új polgármestere, Baranyi Krisztina, 
hiszen a tervek szerint Ferencvárosban épül 
fel az esemény központi helyszíne. A felté-
teleik arra irányultak, hogy a fővárosban 50 
milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés 
valósuljon meg és valamennyi kerületben 
legyenek meg a modern diagnosztika felté-
telei (MR- és CT-gépek).

A kormány 2019 utolsó napján bólintott rá 
a feltételekre, de ekkor még konkrétumok 
nélkül fogadta el azokat. Aztán idén február 
közepére az is kiderült, hogy már idén 10 
milliárd forint állami támogatás érkezik az 
Egészséges Budapest Program keretében 
a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére és a 
várólisták csökkentése érdekében a gépek 
beszerzésére.

Az összegből 2 milliárd forint jut a fő-
városnak az MR- és CT-berendezésekre, a 
fennmaradó összeget a kerületek között osz-
tották szét. A kerületek sorában a harmadik 
legnagyobb támogatás Ferencvárosnak jut: 
a kormányhatározat szerint 800 millió forint 
fordítható épületfelújításra és -korszerűsítés-
re. Az összegek még 2020-ban megérkeznek 
az önkormányzatokhoz, és 2021 közepéig 
használhatóak fel. A támogatásról döntő 
kormányhatározat nem jelölte meg, hogy 
mire fordítják az összeget, és a testület sem 
döntött még róla. Amikor Baranyi Krisztina 
tavaly novemberben ismertette feltételeit, 
azt kérte, a Mester utcai szakrendelő mellé 
a kormány építsen egy teljesen új, felszerelt 
szakrendelőt.   (Cs.B.)

Így lett a református kollégium bontásából “Lex Baranyi”
A Ráday utcai református kollégium leégése után az újjáépítési munkálatok idejére az egyház a közterület ingyenes 
használatát kérte a kerülettől, amire a polgármester nemet mondott. A kormányoldal felháborodását kísérő ügyben 
határozott érvek feszültek egymásnak.

Méretes botrány lett a képviselő-testület de-
cemberi döntéséből. Még a december 12-i 
testületi ülésen tárgyalták a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület közterület-használati 
kérelmét, amelyet a 2019 januárjában leégett 
Ráday utcai református kollégium újjáépítése 
kapcsán, a bontási munkálatok idejére nyúj-
tottak be a Markusovszky tér egy részére. A 
testületben már akkor komoly vita bontako-
zott ki, mert az egyház a közterület térítés-
mentes használatát kérte. A Fidesz-KDNP 
képviselője, Gyurákovics Andrea azt mondta, 
erkölcsi támogatást kell nyújtani a tragédia 
után az ingyenes területhasználattal. Árvai 
Péter (Új Pólus), a városfejlesztési bizottság 
elnöke azt mondta, hogy a területhasználati 
díj nem gazdasági kérdés, hanem egy ösz-
tönző annak érdekében, hogy minél előbb 
befejeződjön a beruházás. Baranyi Krisztina 
polgármester a vitában kijelentette, hogy a 
Markusovszky téren az építkezéssel minden 
közösségi funkció két évre „lenullázódik”, a 
rengeteg porral és zajjal járó munkálatokkal 
tehát az itt élők többszörös, és aránytalanul 
nagy jogsérelmet szenvednek. Arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy az összességében 6,5 
milliárd forintba kerülő újjáépítés teljes egé-
szében állami forrásból valósul majd meg. 
A testület végül díjcsökkentéssel együtt 30 
millió forintos területhasználati díjat szabott 
ki a március végéig tervezett bontás idejére.

A testületi döntést február végén hango-
sította fel országos szintre Kocsis Máté, a 
Fidesz-KDNP parlamenti frakcióvezetője, 
aki egy törvénymódosítást vezetett fel azzal, 
hogy „Gátat szabunk Baranyi Krisztina és a 
ferencvárosi baloldal szívtelen és gátlástalan 
mohóságának!”  A törvénymódosítás arra 
irányult, hogy díjtalan legyen a jövőben 
a több mint 50 %-ban közpénzből finan-
szírozott, kiemelt közérdekű beruházások 
közterület-használata az építkezéshez szük-
séges időre. Bár Kocsis Máté a ferencvárosi 
döntéssel indokolta a javaslatot, és a saj-
tó gyorsan el is nevezte a módosítást Lex 
Baranyinak, a polgármester felhívta rá a 
figyelmet, hogy a Ráday utcai beruházás 
valójában a jövőben sem mentesül a terü-
lethasználati díj fizetése alól. Baranyi Krisz-
tina kijelentette, a módosítással valójában 
a Fideszhez közeli építési vállalkozóknak, 
és a nekik adott állami nagyberuházásoknak 
akarnak kedvezni. Ilyen eset a Ferencváros-
ban a Déli összekötő vasúti híd építésének 
idejére kiszabott 150 millió forintos díj is, 
amit az önkormányzat a kivitelező Duna 
Aszfalt Kft.-től kért. A parlament elfogadta 
a törvénymódosítást, így a kerületben folyó 
nagyberuházások kapcsán az önkormányzat 
legalább félmilliárd forint bevételtől esik 
el 2020-ban.

(Cs.B.)



FERENCVÁROS 7

Reformkori séta  
a nemzeti ünnepen
 A koronavírus árnyékában emlékeztek 1848-ra

A járványügyi intézke-
dések miatt az egész or-
szágban elmaradtak az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc előtt 
tisztelgő rendezvények. 
A Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai mégis 
szerettek volna emléket 
állítani a forradalom 
hőseinek, ezért két 
nappal a nemzeti ünnep 
előtt korhű ruhákban 
járták be Ferencváros 
belvárosát és kokárdá-
kat osztottak a járó-
kelőknek. 

Két nappal a nemzeti ünnep előtt a Polgár-
mesteri Hivatal néhány munkatársa reform-
kori ruházatban gyülekezik az épület előtt 
a nem túl szívderítő helyzet ellenére is jó 
hangulatban. A csapatban Baranyi Krisztina 
polgármester tűnik fel világosbarna, XIX. 
századi zsinóros mintás köpenyben. Döme 
Zsuzsanna alpolgármester, kékszínű selyem-
ruhában, szürke „deák” köpönyegben, és 
Reiner Roland alpolgármester csatlakozik 
hozzá, sötét, szmokingra emlékeztető öl-
tönyben, szürke kalappal a fején. Végül 
megérkezik Csárdi Antal országgyűlési 
képviselő is, aki tweed zakóban és hetyke 
cilinderben indul útnak a többiekkel. 

Március 15-re egy sor rendezvénnyel ké-
szült a kerület, ahol nagyon sok program lett 
volna, a táncműsortól, a bajuszversenyen 
át a borkóstolóig, meséli Baranyi Krisztina 
polgármester, ezeket az eseményeket most 
mind le kellett mondani. A kerület hivata-
los ünnepsége az internetre költözött, de 
a szabadtéri rendezvényekre kölcsönzött 
korhű ruházatokkal még kezdeni szerettek 
volna valamit. Végül az a döntés született, 
hogy a kerület vezető tisztségviselői né-
hány vállalkozó kedvű kollégával együtt 
48-as polgárokká változnak, és sétát tesznek 
Ferencváros belvárosában, emléket állít-
va a 1848-as forradalom kitörésének. - A 
Kutyapárt korábban is interneten tartotta a 

nemzeti ünnepeket, így ebben az értelemben 
is az ország előtt járunk - jelenti ki Döme 
Zsuzsanna alpolgármester, hozzátéve, hogy 
szeretnének mintát adni a kezdeményezés-
sel.

A kis társaság először a Bakács téri temp-
lomhoz sétált, majd a Ráday utca felé vette 
az irányt, természetesen nem kis feltűnést 
keltve. Erről Baranyi Krisztináék maguk is 
gondoskodtak, hiszen sorra megszólították a 
járókelőket, és kokárdát ajándékoztak nekik. 
Perceken belül ajándékba kapott kokárdával 
sétáltak köztisztasági felügyelők és építő-
munkások, nagybevásárlást tartók, vagy ép-
pen munkába igyekvők, néhány diák, sőt, 
több turista is. 

Ha mindenáron valamilyen kapcsolatot 
keresünk a koronavírus járvány és a 48-as 
események között, akkor az a kitartás és 
az együttműködés fontossága. Erről Csárdi 
Antal, IX. Kerület Ferencváros parlamenti 
képviselője beszélt, aki szerint ugyanúgy, 
ahogy 1848-ban, most is nagy kitartásra és 
türelemre, valamint együttműködésre és fe-
gyelemre van szükség az emberek részéről, 
annak érdekében, hogy a lehető legjobban 
át tudjuk vészelni a járványt, illetve az azt 
követő nehéz időszakot. 

A sétát szűk körben megtartott koszorúzási 
ünnepség zárta le. A Köztelek utca és Ráday 
utca sarkánál lévő Kossuth domborműnél 

koszorút helyezett el a polgármester, az al-
polgármesterek és a kerületi pártok képvi-
selői. Baranyi Krisztina rövid beszédében 
kitért arra, hogy ilyen rendkívüli körülmé-
nyek között 1848 legfontosabb értékei is 
átmenetileg háttérbe szoríthatók. Hozzátette, 
mindenkit terhel a felelősség, hogy betartsuk 
az ilyenkor előírt  szabályokat. 

(M.P.)

ÜNNEP
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„Ha jól csináljuk, hosszú lesz a járvány”

Otthonmaradásra  
szólít fel a háziorvos

Dr. Eörsi Dániel 2007 óta dolgozik 
háziorvosként a Ferenc téren. Szavai 
szerint azért választotta ezt a hiva-
tást, mert - a betegségek természetén, 
kezelésén túl - az érdekelte, milyen 
szerepet játszik az emberek életében 
az egészség és a betegség. Az élethosz-
szig tartó egészségtudatos szemlélet-
ben, és az ezt támogató gyógyításban 
hisz. Eredetileg a háziorvosi rendszer 
kihívásairól kérdeztük volna Eörsi 
doktort, ám a koronavírus-fertőzés 
terjedése közbeszólt. 

– Egy járvány kitörése vastagon aláhúzhat-
ja az egészségügyi rendszer hiányosságait. 
Melyek ezek?
– Nem látok súlyos hiányosságokat. 

Többnyire nagyon magasan képzett, mély 
morális elkötelezettség mellett dolgozó 
kollégák alkotják az egészségügyet. Ez 
teszi lehetővé a járvány kezelését. Nehéz-
ségek persze vannak: a háziorvosi alapel-
látás hagyományosan elég lazán integrált, 
a módszertani irányítás nincs megfelelően 
kiépítve. Hiányosság hogy nem kaptunk elég 
védőfelszerelést (maszkok, egyszer haszná-
latos köpenyek, védőszemüveg stb.), ezért 
a betegellátás során meglehetősen nagy a 
vírusfertőzés veszélye. További hiányosság, 
hogy egyelőre szervezési okból nem történik 
elég vírusdiagnosztikai mintavétel. Pozití-
vum a mentés és a sürgősségi betegellátás 
szervezettsége. 
– Milyen a ferencvárosi helyzet? Mennyi 
beteg jelentkezik, és milyen gyorsnak látja 
a terjedést? 
– Utoljára pénteken (március 13-án – KZS) 

láttam el beteget, akkor a szokványos prob-
lémákkal jelentkeztek, érezhető volt, hogy 
fokozódik a készültség, a szorongás. A koro-
navírus terjedést még nem tudom megítélni, 
de pár nap múlva olyan lesz az esetszám, 
hogy minden praxisban találkozunk ezekkel 
a betegekkel. Elméletileg azt gondoljuk, 
hogy elsősorban közvetlen kontaktus útján 
terjed: családban, orvosnál, vagy például a 
közösségi közlekedésben. A járvány nem 
elkerülhető, az egyes emberek viszont elke-
rülhetik, ha megfelelően elzárt környezetben 
tartózkodnak a vészhelyzet végéig. 
– Túlzó, vagy jogos a jelenlegi intézke-
déssorozat? Meddig tarthat a karantén 
helyzet?

– Nem túlzó, sőt, drasztikusabb intézke-
désekre lenne szükség. (Az interjú felvétele 
óta több szigorú intézkedés történt – KZS.)
A kedvtelési célú közlekedést országon be-
lül is le kell állítani. Kijárási tilalmat kell 
elrendelni. Viszont tudni kell azt is,  hogy 
minél jobban csináljuk a védekezést, annál 
tovább fog tartani a járvány, hiszen csak 
lassítani tudjuk a vírus terjedését. Szóval 
nem annak drukkolunk, hogy minél hama-
rabb túl legyünk rajta. Kínában 2,5 hónap 
után fordult meg a trend, de nem szeretnénk 
annyi áldozatot, mint ott, szóval remélem, 
hogy legalább nyár közepéig eltart.
– Mit tanácsol a lakosságnak, menjenek 
orvoshoz, ha tüneteket érzékelnek?
– Ez több, mint tanács, ez kötelező: aki 

teheti, maradjon otthon. Az otthonmaradás 
azt jelenti, hogy nem jövünk ki az ajtón. Na 
jó, egyesével el lehet menni futni, bicikliz-
ni, amíg ezt is meg nem tiltja a kormány.  
A vásárlásnál nagyon vigyázzunk a megfe-
lelő távolságra. Ajánlom az érintés nélküli 
bankkártyás fizetést. Köhögni, tüsszenteni 
közösségben nem szabad, könyökhajlatba 
tüsszentsünk. Naponta nagyon sokszor, 
rendesen, hat lépésben mossunk kezet.  
A szájmaszkokat hagyjuk meg az egész-
ségügyi dolgozóknak. Orvoshoz lehetőleg 
ne menjünk! Előzetesen telefonon, e-ma-
ilben konzultáljunk, csak akkor menjünk 
személyesen a rendelőbe, ha az orvossal ezt 
beszéltük meg. Aki lázas, köhög, a torka fáj, 
vagy nehézlégzése van, az maradjon otthon 
és telefonon egyeztessen a háziorvossal! 
Ilyen betegség esetén az orvosi rendelőbe 
előzetes egyeztetés nélkül lemenni szigorú-
an tilos! Ha az orvossal otthoni kezelésben 
egyeztek meg, akkor maradjon otthon lega-
lább két hétig! Ha családtagjaival találkozott 

már betegen, akkor a családtagok se jöjjenek 
ki. A bevásárlás úgy történjen, hogy a segí-
tőjük a küszöbön hagyja az ételt.
– Hogy bírják az orvosok?
– Mi, háziorvosok jól vagyunk, köszön-

jük. Meg kell tanulnunk úgy dolgozni, hogy 
alapvetően távkonzultáció alapján tájéko-
zódunk a betegeink állapotáról, ez nekünk 
is szokatlan, új helyzet. Sokkal többet kell 
dolgozni, hiszen a 65 év feletti kollégákat 
is pótolni kell, és az ügyeletből kiesőket is. 
A családunk nyilván hiányzik majd, főleg, 
hogy hamarosan sokan karanténban leszünk. 
De már elkezdtük szervezni az utánpótlást 
az EMMI-vel. Aztán letelik majd a karantén, 
és akkor folytatjuk, amíg véget nem ér a 
járvány.       Kácsor Zsolt
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Érvénybe lépett a kijárási korlátozás
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban bejelentette, kijárási korlátozást vezetnek be március 28-tól 
április 11-ig. "A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos 
indokkal kerülhet sor" – áll a jogszabályban. 

A Magyar Közlönyben részletes lista is 
megjelent arról, hogy milyen indokkal lehet 
elhagyni a lakásunkat:
• a munkavégzés, a hivatásbeli kötele-

zettség, a gazdasági, mezőgazdasági 
és erdészeti tevékenység, valamint az 
ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket árusító 
üzletben (különösen a műszaki cikket, 
az építőanyagot és eszközöket árusító 
üzletben) történő vásárlás,

• napközbeni kiscsoportos felügyelet 
okán a kiskorú gyermek kísérése,

• az egészségügyi ellátás és szolgáltatás 
igénybevétele, beleértve a gyógyító 
tevékenységen túl a testi és a lelki 
egészség megőrzése céljából nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokat (külö-
nösen pszichoterápiás ellátás, fiziote-
rápiás kezelés, gyógytorna),

• az egyéni szabadidős sporttevékeny-
ség, szabadidős célú gyalogos köz-
lekedés,

• a házasságkötés és a temetés szűk 
családi körben,

• a napi fogyasztási cikket értékesítő 
élelmiszerüzletben történő vásárlás,

• a napi fogyasztási cikket értékesítő 
egyéb (illatszert, a drogériai terméket, 
a háztartási tisztítószert, a vegyi árut 
és a higiéniai papírterméket árusító) 
üzletbe történő vásárlás,

• az állateledelt, takarmányt forgalmazó 
üzletben történő vásárlás,

• a mezőgazdasági üzletben történő vá-

sárlás, ideértve műtrágyát értékesítő 
üzletet és vágóhidat,

• a piacon, a helyi termelői piacon tör-
ténő vásárlás,

• a gyógyszert, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletben történő 
vásárlás,

• az benzinkút felkeresése,
• a dohányboltban történő vásárlás,
• a fodrász, a manikűrös szolgáltatások 

igénybevétele,
• a szállítási, tisztítási és higiéniás szol-

gáltatások igénybevétele,
• a gépjármű- és kerékpárszerviz, a 

mezőgazdasági és erdészeti gépek és 
berendezések javításával kapcsolatos 
szolgáltatások igénybevétele,

• a hulladékgazdálkodással összefüggő 
szolgáltatások igénybevétele,

• a legszükségesebb esetben a szemé-
lyes megjelenést igénylő ügyintézés, 
így hatósági, banki, pénzügyi, bizto-
sítási és postai szolgáltatások igény-
bevétele,

• az állatok ellátása, háziállat közterületi 
sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az 
állatkórház látogatása,

• a szülői jogok és kötelezettségek,
• a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondos-
kodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló 
személy (például kiskorú személy, idős 
személy és beteg személy) részére történő 
segítségnyújtás.

A rendelet szerint mindenki köteles más 
emberekkel a szociális érintkezést – a kö-
zös háztartásban élők kivételével – a lehető 
legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik 
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 mé-
ter távolságot tartani, tömegközlekedésen is.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, sza-
badidős célú gyalogos közlekedés külterü-
leten, valamint a települések belterületén 
– lehetőség szerint a zöldterületeken – pedig 
egyedül vagy ugyanazon háztartásban élők-
kel közösen folytatható azzal a megkötéssel, 
hogy másoktól itt is meg kell tartani a lega-
lább 1,5 méteres távolságot.

Továbbá a vendéglátóhelyeken – az ott 
foglalkoztatottak kivételével – tilos a tartóz-
kodás a következő két hétben (korábban itt 
az volt a kikötés, hogy délután 3 után nem 
lehet tartózkodni, de ezen szigorítottak). 
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek 
kiadása és szállítása.

Bevezetnek egy olyan korlátozást is, hogy 
"saját és családja érdekében a 65. életévét 
betöltött személy az élelmiszerüzletet, dro-
gériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra 
és 12.00 óra közötti időben látogathatja" 
csak. Ebben az idősávban a 65 évnél fiata-
labbak nem lehetnek ezekben az üzletekben, 
az eladókat kivéve.

A kijárási korlátozás betartását a rendőrség 
ellenőrzi, a katonai rendészet segítségével. 
A rendelet megszegése szabálysértésnek 
minősül, amit helyszíni bírsággal szankci-
onálhatnak, 5000-től 500 ezer forintig.
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“A gyerekek alig várták az online órákat”

Így indult az iskolákban  
a digitális átállás

Milyen helyzetben érte 
a magyar oktatást a jár-
ványhelyzet miatti isko-
lai átállás? Hogyan rea-
gáltak a tanárok, szülők 
az egy pillanat alatt 
megváltozott helyzetre? 
Lesznek pozitív hatásai 
is ennek az időszaknak? 
És mi lesz az érettségi-
vel? - ezekre a kérdések-
re is kerestük a választ 
Sztyéhlikné Hradszki 
Csillával, a Bakáts Téri 
Ének-Zenei általános 
igazgató-helyettesével, 
valamint Nahalka István 
oktatáskutatóval.

„Az iskolák bezárására természetesen min-
denki gondolt, de a felkészülésre nem volt 
idő. Semmilyen gyakorlatunk nem volt egy 
ilyen helyzet megszervezésében – kezdte 
beszámolóját kérdésünkre az első napok 
tapasztalatai nyomán Sztyéhlikné Hradszki 
Csilla. A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános 
iskola felsős tagozatvezető igazgató-helyet-
tese szerint ennek ellenére, vagy talán épp 
a közös gond miatt, a bejelentés után azon-
nal elkezdődött a szülői munkaközösség 
önszerveződése, a pedagógusok tervező, 
ötletgyűjtő munkája.

Lehetne könnyebb is
-Nagyon érdekes helyzetben találta meg 

a magyar oktatást a járvány, hiszen éppen 
egy nagy vita kellős közepén tartottak a 
szakemberek. A Nemzeti Alaptantervvel 
kapcsolatos vélemények, kritikák azonban 
egyik pillanatról a másikra eltűntek – ezt 
már Nahalka István mondta a Ferencváros 
újságnak. Az oktatáskutató rámutatott, a 4 
éve, több milliárd forintból zajló digitális 
oktatási fejlesztés eredményeire most na-
gyon nagy szükség lenne, de ezekből eddig 
alig láttunk valamit. – Ha ebben a folyamat-
ban jobban állnánk, sokkal könnyebb lenne 
ez az előttünk álló időszak - tette hozzá.

Már a tanároknál sem egyértelmű, hogy 
otthon mindenki rendelkezik olyan laptop-
pal, számítógéppel, amit csak ő használ, 
vagyis amin nyugodtan lehetne dolgozni 
- derült ki Sztyéhlikné Hradszki Csilla sza-
vaiból. Néhány kolléga az iskolában hasz-
nálatos laptopját vitte haza, a szülők pedig 
azon dolgoztak, hogy kölcsöngépet szerez-
zenek a gép nélküli otthonokba. A progra-
mok közül a Google Classroomra esett a 
választásuk, melynek használatát magyarázó 
videók segítségével kezdték elsajátítani a 
pedagógusok. 

Az első döntést csoportszervezés követte, 
szaktanárok, osztályfőnökök, szülők egyez-
tettek. Kedden és szerdán a tanárok már az 
anyagokat tervezték – az előkészítés miatt az 
első három napon nem volt tanítás, viszont 
így már csütörtök reggel elindulhatott az 
online oktatás. „Az biztos, hogy a gyerekek 
alig várták „digitális munkarend indulását, 
kíváncsiak voltak arra, milyen is lesz otthon-
ról tanulni” - mesélte az igazgatóhelyettes.

Új eszközök, változó módszerek
Az oktatáskutató úgy véli, rossz állapo-

tú oktatási rendszert ért most krízis. Ami a 
NAT-vita kapcsán is igényként fogalmazó-
dott meg, vagyis a korszerű, projektalapú 
oktatás, a tanuló középpontba állítása, a 
differenciált értékelés, digitális eszközök 
bevonása nem eléggé elterjedt Magyarorszá-Az elmúlt években lassan, de terjedni kezdtek a hazai iskolákban a digitális oktatási módszerek. 

Nemrég még több ferencvárosi iskolában is ilyen okostantermekben tanulhattak a gyerekek. 
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Maszkok készülnek  
a FESZOFE-nél
Több, mint ezer textil szájmaszk legyártásával segíti az ügyfelekkel, bete-
gekkel érintkező kerületi intézmények dolgozóit az önkormányzat cége. A 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, parkgondozásért is felelős 
társaság varrodai részlege minden mást félretéve igyekszik valamelyest 
pótolni a járvány miatt előállt maszkhiányt. 

A veszélyhelyzetben a megnövekedett igé-
nyekre reagálva Sebők Endre, a FESZOFE 
Nonprofit Kft. a testületi ülésen ajánlotta 
fel, hogy a cég varrodája kész 1000 száj- 
maszkot készíteni a kerület számára, az 
önkormányzat pedig minden támogatást 
biztosított ehhez. A vállalt adag nagyjából 
egy hét alatt teljesíthető, de a tervek szerint 
továbbiak követik, feltéve, ha a járvány-
helyzet indokolta kényszerintézkedések 
vagy alapanyaghiány ezt nem akadályozza.

Sebők Endre, a FESZOFE ügyvezető 
igazgatója leszögezte, ezek a maszkok 
nem minősített egészségügyi eszközök, 
tehát elsődleges szerepük a továbbfertőzés 
megakadályozása, az orr és a száj védelme 
a levegőben terjedő nedvességcseppektől. 
A két réteg textilből és közötte poliészter 
(PES) töltőanyagból álló maszkok kör-

nyezetbarátak, hiszen moshatók és így 
többször használhatók.

A cég korábban is készített szájmaszkot, 
csomagolóüzemében saját munkatársai is 
használnak ilyet. A varrodában mind a 12, 
köztük több nyugdíjas és megváltozott 
munkaképességű varrónő, teljes műszak-
ban készíti az egészségügyi védőfelsze-
reléseket. Ezek először az önkormányzat 
ügyfélszolgálati dolgozóihoz kerülnek, de 
a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) is 
kapni fog 150 darabot.

A FESZOFE a korábban fertőzött terüle-
teken járt dolgozóit otthon tartja, a gyer-
meküket egyedül nevelőkkel és a 70 évnél 
idősebb munkavállalókkal egyetemben. 
A munkahelyen szigorúan betartatják a 
higiéniás előírásokat.  (M.K.)

gon, a többség a hagyományos módszereket 
alkalmazza.

Az oktatáskutató szerint az eddig megszo-
kott előadásra, visszakérdezésre, magya-
rázásra épülő tudásátadást most nem lehet 
használni. Hagyni kellene az osztályozá-
sos értékelést is, és sokkal több szöveges 
visszajelzést alkalmazni. Ráadásul vannak 
olyan tantárgyak – például a matematika –, 
amelyekben a tankönyvek kevés magyará-
zatot adnak: ott telefonon vagy skype-on 
fogja elmagyarázni egyesével a tanár, amit 
a diák nem értett? - tette fel a kérdést Na-
halka István.

A Bakáts téri iskola vezetője pozitívabban 
látja a kérdést, szerinte a diákok állandó 
támogatása, a folyamatos visszajelzések le-
hetővé teszik a hatékony otthoni tanulást.  
Az ének, a testnevelés, és a többi készség-
tárgy persze különös helyzetbe került, de az 
internet rengeteg lehetőséget kínál a videós 
óráktól kezdve az ismeretterjesztő filmek 
ajánlásáig.

Minden rosszban van valami jó
A nehézségek ellenére Nahalka István sze-

rint a válsághelyzetnek pozitív hozadéka 
lehet, hogy a digitális eszközöktől eddig 
idegenkedő pedagógusok most behozhatják 
lemaradásukat a digitális módszerek terén. 
A távoktatás pedig új tanítási, értékelési 
módszereket honosíthat meg az oktatási 
rendszerben. Előny az is, hogy intenzívebb 
lett a kapcsolat a pedagógusok és a szülők 
között, akik így jobban belelátnak a tanulási 
folyamatokba. Viszont az is látszik, hogy az 
eddig is nagy teher alatt dolgozó tanárok az 
új tanítási környezetben még többet dolgoz-
nak, ugyanis a digitális átállás, a távkapcso-
latban oktatás sok energiát emészt fel. 

Félő azonban, hogy az országban tapasz-
talható jelentős társadalmi különbségek 
tovább nőhetnek azáltal, hogy az alacsony 
digitális eszközellátottságú családok hát-
rányt szenvednek a távoktatásban. - Saj-
nos azt feltételezzük, hogy nagyon hosszú 
távra kell tervezni. Elmaradnak versenyek, 
kirándulások, erdei iskola, táborok, Eras-
mus-projektek, házi tanulmányi versenyek, 
és így tovább. Most ezt kell elfogadnunk 
- számolt be a várható változásokról Sztyéh-
likné Hradszki Csilla. Nahalka István abban 
bízik, hogy a következő félévet már normá-
lis körülmények között lehet megkezdeni. A 
várható eseményeket latolgatva a szakember 
elmondta, van törvény adta lehetőség elma-
radt tananyagot a következő évre átvinni, 
és szerinte meg fogják tartani a május eleji 
érettségi vizsgákat. Ellenkező esetben az 
egyetemi felvételik is elmaradnának, ami 
óriási károkat okozna. Az érettségire pedig 
online úton is fel lehet készülni - jelentette 
ki az oktatáskutató.   (Cs. B.)
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Otthontanulás gyerekcipőben

Új korszakot  
indít a digitális tanrend
Az ország történetében példátlan módon március 16-án határozatlan időre bezárták az iskolákat. A pedagógusoknak 
mindössze 2-3 napjuk volt a digitális oktatásra való átállásra. Hogyan sikerült ezt megugrani? Egy kétgyerekes  
pedagógus anyuka segítségével első kézből ismerhettük meg az új helyzetben rejlő lehetőségeket, és a váltás hatásait.

Google Classroom, Zoom.us, Meet, Red-
menta… A pedagógusok java része soha 
nem hallott ezekről a programokról, appliká-
ciókról, ahogy a diákok és a szülők sem. Egy 
hete azonban ezek körül forog a családok 
élete: videochaten bekapcsolva maradt mik-
rofonok, online testnevelés órák, netes házi 
feladatok és narrált prezentációk sűrűjében 
igyekszik kiismerni magát minden érintett.

Virágvölgyi Dóra két budapesti gimnázi-
umban oktat spanyol nyelvet, a tanításon 
kívül kétgyermekes édesanyaként is érintett 
a távoktatásra való átállásban. Az elmúlt hét 
tapasztalatairól kérdeztük.
A munkahelyein hogyan indult az átállás?
Mindkét iskolában tanítási szünetet ren-

deltek el, hogy legyen két napunk a felké-
szülésre. Kitaláltuk, milyen netes felületeket 
használjunk az oktatásra, az informatikus 
kolléga pedig segített telepíteni a progra-
mokat és applikációkat, tőle tanultuk meg 

rohamtempóban ezek használatát. Aki egy 
nap után még bizonytalan volt magában – 
például az idősebb kollégák – kedden is 
bemehetett az iskolába, ahol újra átvettük 
a felmerülő kérdéseket. Szerdától pedig éles-
ben szembesültünk a problémákkal. 
Adottak ehhez a technikai feltételek ott-
hon? Működik az új metodika?
Az egyik iskolában szerencsére kaptam 

egy laptopot, így a sajátomat most a kamasz 
lányom használhatja. Mivel bölcsész va-
gyok, a számítástechnikai ismereteim kor-
látozottak, ezeket az elmúlt napokban kellett 
annyira fejlesztenem, hogy órát tarthassak. 
Rendelkezem okostelefonal és internet előfi-
zetésünk is van, az viszont biztos, hogy ez 
nem minden tanártársamról mondható el. 
Van olyan kollégám, aki kétségbeesett az 
átállástól, de segítjük egymást, átadjuk a 
tapasztalatainkat, minden nap megbeszéljük 
a felmerülő problémákat. A diákok eszköz-

hiányát is igyekszünk csökkenteni azzal, 
hogy akinek több van, kölcsönad laptopot 
másoknak. Sőt, ha az egyik diák nem tud 
le- vagy feltölteni egy dokumentumot, a 
többiek segítenek neki. Zökkenők persze 
vannak: nem működik egy felület, vagy cső-
döt mond a mikrofon, stb. Egy ilyen gyors 
átállás ezzel is együtt jár.
Több terhet jelent a pedagógusoknak a 
távoktatás?
Azt gondolom, hogy mind a pedagógu-

sokra, mind a szülőkre, mind a diákokra 
sokkal több feladat hárul az elkövetkező 
időszakban, ennek azonban hosszú távon 
meg lesz az eredménye. Jelenleg az tan-
anyagok összeállítása, az óramenet meg-
tervezése veszi el minden időmet. Arra is 
oda kell figyelnünk, hogy ne terheljük túl 
a tanulóinkat, hiszen egy élőben megtartott 
órán sem kell mindenkinek felelnie, dol-
gozatot írnia. A digitális oktatás jó oldala, 

Kong az ürességtől a Bakáts téri iskola összes tanterme. A tanárok olykor az iskolában ülve,  
a diákok és szülők pedig otthon, együtt dolgoznak. A munka mindenkinek többszörös.



FERENCVÁROS 13OKTATÁS

hogy növelhetjük a digitális jártasságunkat. 
A gyerekek ebben a térben mozognak igazán 
otthonosan, mi pedig most „felzárkózha-
tunk” hozzájuk. A nyelvtanításnál például, 
ahol különösen fontos az anyanyelvi beszéd 
hallgatása, szintén előny, hogy ilyen jellegű 
videókat is használhatunk.
Hogy reagáltak a tanulók az átállásra?
A gyerekek nincsenek megijedve, hiszen ez 

az ő terepük, a többség informatikai tudása 
magas. Elkezdtük használni a prezentáció 
műfaját, ami később szintén a hasznukra 
válik. Úgy látom, hogy a kialakult helyzet 
képes erősíteni a csoportkohéziót is: olya-
nok magyarázzák el az osztálytársuknak a 
Google Classroom használatát, akik eddig 
szóba sem álltak egymással az iskolában. 
Ugyanebbe az irányba mutat a pedagógusok 
és a szülők hozzáállása is. Ezúton is kérek 
mindenkit, hogy az eszközeit, a tudását osz-
sza meg azzal, akinek szüksége lehet rá.
Végig lehet így venni az idei tanév anya-
gát?

Pár nap tapasztalatából nehéz ezt meg-
mondani. Azt gondolom, hogy gimnáziumi 
környezetben tartható. Szakiskolák eseté-
ben, ahol a gyakorlati tanításra helyeződik 
a hangsúly, nem biztos. Előny az is, hogy 
lehetőségünk van narrált prezentációkat 
készíteni, így a gyerekek egyszerre kapják 
meg írott szöveggel, és a tanár „hangos” 
üzeneteivel, magyarázataival együtt az órai 
anyagot. Ezeket a prezentációkat bármikor 
visszanézhetik. A szobafestés vagy az autó-
szerelés esetén ez nyilván nagyobb kihívás.
Eddig a lehetőségekről esett szó, de a táv-
oktatásnak hátrányai is vannak. Hogy 
lehet ezeket kezelni?
Ez a fajta tanulási módszer hatalmas ön-

fegyelmet követel meg a diáktól, akinek 
folytonosan figyelemmel kell követnie a 
kiküldött feladatokat. Ebben segít, ha az 
egész iskola egyetlen felületet használ, így 
az összes óra egy platformon nyomon kö-
vethető. Az a diák viszont, aki nem fektet 
elég energiát abba, hogy kövesse és beüte-
mezze a feladatokat, hatalmas lemaradást 
halmozhat fel. Ez persze az iskolai oktatás 
keretében is előfordul, de ott nagyobb a 
tanár kontroll szerepe. A nehezen figyelő, 
kevéssé motivált, az órát amúgy is zavaró 
tanulókat az otthontanulás komoly próba 
elé állítja. Még nem tudjuk, mit tegyünk 
akkor, ha egy diák például semmilyen fel-
adatot nem küld vissza. Ebben az esetben 
a tanár, az osztályfőnök, vagy az iskola-
igazgató felveszi a gyerekkel és a szülővel 
a kapcsolatot. Megtörténhet az is, hogy a 
diákok vakációként fogják fel a távokta-
tást, hiszen nincs akkora nyomás rajtuk, 
nem kell bejárni. A kamaszok sok esetben 
eleve nehezen tudják strukturálni az ide-
jüket, ezért is szükséges, hogy az órákat 
valós időben tartsuk meg. Probléma lehet 
abból is, hogy számukra nagyon fontos a 
barátokkal, kortársakkal való rendszeres 
találkozás. Nem látjuk még, hogy az elszi-
geteltség hogyan fog hatni rájuk.
Anyaként hogy éli meg az új helyzetet?
Mivel otthonról dolgozom, a gyerekeim 

mellett lehetek, így szerencsére nem kellett 
azon gondolkodnom, hogy ki vigyáz rájuk, 
amíg itthon tanulnak. Azt látom, hogy a 13 
éves lányom az elmúlt napokban önállóbb 
lett. Mivel én az óráimra készültem, keve-
sebb időm jutott rájuk, de megoldották a 
feladataikat. A tanárok a Bakáts téri isko-
lában igyekeznek otthon is jól teljesíthető 
feladatokat adni, ezért a lányom tanulmá-
nyaiért nem aggódom. A 16 éves kamasz 
fiamat viszont másként érinti az átállás. Az 
ő önfegyelmét fejleszteni kell, ráadásul rá 
rosszul hat az elszigeteltség. Vele biztos, 
hogy sokkal többet kell foglalkoznom, hogy 
ne maradjon le a tananyaggal.

(K.T.)
fotó: Máthé Zoltán / MTI
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Túlélőcsomag járvány idején

Az önkormányzat védőhálót sző  
a rászorulók megsegítésére

A koronavírus-járvány 
olyan helyzeteket teremtett az 
élet számos területén, amire 
senki nem vol felkészülve, és 
ami a hatóságokat, szakember-
ket, civileket egyaránt gyors 
megoldások kidolgozására ösz-
tönözte. Ferencváros a buda-
pesti kerületek közül elsőként 
állított fel Segítőközpontot, 
hogy támogassa idős és rászo-
ruló lakóit. Szociális étkezte-
tés, bevásárlás, fertőtlenítés és 
sok-sok önkéntes munka köré 
épül a városvezetés intézkedés-
csomagja.

A kormány a világjárványra való tekintettel 
március 11-én vészhelyzetet rendelt el az or-
szágban, az idősek és rászorulók ellátásában 
azonban a helyi önkormányzatokra hárul a 
legnagyobb feladat.

Ferencvárosban jelenleg 7600 időskorú 
ember él. A 70 éven felüli veszélyeztetett 
korosztálytól azt kéri az önkormányzat – a 
kormány és a Magyar 
Orvosi Kamara 
ajánlásaival ösz-
szhangban –, hogy 
maradjon otthon, 
ne hagyja el a la-
kását. De mi lesz 
így azokkal, akik a 
mindennapi étke-
zésben, takarításban, 
ügyintézésben segít-
ségre szorulnak? Erre 
több megoldás is szüle-
tett. Egyrészt a Ferencvárosi Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 
(FESZGYI) alaphelyzetben is 160 idős 
és rászoruló kerületi lakosnak nyújt rend-
szeres szolgáltatásokat,  3-400 embernek 
pedig meleg ételt biztosít. 15 gondozójuk 

a takarításban, bevásárlásban, meleg étel 
kiszállításában, a gyógyszerek kiváltásában, 
a személyi higiénia biztosításában nyújt se-
gítséget – beleértve akár a pelenkázást is a 
krónikus betegek esetében.

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója 
kérdésünkre elmondta, az étkeztetést ed-
dig három formában oldották meg: hely-

ben lehetett elfogyasz-
tani az ebédet az 
önkormányzat által 
fenntartott öt idős-
klubban, vállaltak 
házhozszállítást, il-
letve az ellátást kér-
vényezők maguk is 
hazavihették a meleg 
ételt. Jelenleg, a jár-
ványügyi kockázatok 

miatt – a helyben ét-
keztetést szüneteltetik, az 

ebédeket házhoz szállítják, illetve a rászo-
rulók vihetik haza, ahogy eddig is. 

A nyugdíjasoknak nyújtott szolgáltatások 
egy részét – gyógytorna, masszázs, orvosi 
tanácsadás, rendezvények – az idősklubok 
ideiglenes bezárásával szüneteltetik, a szo-

ciális segítségnyújtás és az étel-házhozszál-
lítás azonban ezekben a hetekben kiemelt 
jelentőséget kap. A szociális étkeztetésben 
a kapacitásaikat a jelenlegi 3-400 adagról 
akár 2-3000 adagra is fel tudják emelni, ha 
igény mutatkozik rá. Ferencváros néhány 
hete iskolatej akciót hirdetett, melynek során 
minden pénteken kiflit, dobozos tejet és túró 
rudit kaptak a kerületi általános iskolások. 
Most, hogy bezártak az iskolák, az igénylő 
nyugdíjasok között osztják ki ezeket.

A kerület két bentlakásos intézményében 
– a Gyermekek Átmeneti Otthonában és 
az Időskorúak Gondozóházában – kijárási 
tilalmat vezettek be, a bent lakók saját és a 
többiek érdekében jelenleg nem látogatha-
tók. A két intézménybe a felvétel is szünetel, 
csak indokolt esetben tudnak újabb gyerme-
ket vagy időst elhelyezni. A szakemberek 
arra is figyelmeztetnek, a bezártság és a 
bizonytalanság agressziót válthat ki egyes 
emberekben, a családon belüli erőszak pedig 
még inkább észrevétlen maradhat a karantén 
alatt. Március 18-án  például két gyermeket 
bántalmazás miatt kellett felvenni az átme-
neti otthonba. 

„A szociális étkezte-
tésben a kapacitásaikat  

a jelenlegi 3-400 adagról 
akár 2-3000 adagra is fel 
tudják emelni, ha igény 

mutatkozik rá.”
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Az élelmiszer- és gyógyszervá-
sárlás is megváltozott

A vészhelyzet bejelentését követő pánikvá-
sárlások mérséklődése óta az áruházláncok 
élelmiszer-ellátása rendeződött, azonban a 
további felvásárlások megelőzése érdekében 
több üzlet is korlátozásokat vezetett be. Van, 
ahol arra kérik a vásárlókat, hogy egy adott 
termékből maximum 10 darabot vásárol-
janak egyszerre. A gyógyszertárak mellett 
egyes élelmiszerüzletek is korlátozzák az 
üzletben tartózkodók számát. Ha az utcán 
kell sorban állnunk, viseljük türelemmel, hi-
szen a saját érdekünk, hogy egyszerre minél 
kevesebben tartózkodjunk egy légtérben!

A patikákban a kézfertőtlenítő, az orvo-
si arcmaszk és a gumikesztyű sajnos to-
vábbra is hiánycikk, a rendszeresen szedett 
gyógyszerekhez azonban mindenki hozzájut.  
A Magyar Orvosi Kamara arra kéri a la-
kosságot, hogy aki nem tapasztal magán 
újabb tüneteket, a rendszeresen szedett 
gyógyszereit telefonon, e-receptként írassa 
fel háziorvosával.

Felállt a Segítőközpont
A budapesti kerületek közül elsőként Fe-

rencváros kérte önkéntesek jelentkezését a 
koronavírus-járvány miatt megnövekedett 
feladatok ellátására. Március 23-án már 240 
önkéntes jelentkezőt tartottak számon a hi-
vatalban. Ezek egy része fizikai segítséget 
nyújt, egy részük pedig a telefonos ügyinté-
zés lebonyolításában segíti az önkormányzat 
munkatársait.

A Segítőközpontot az alábbi ingyenes, 
zöld számokon hívhatják a rászorulók:
• 06-80-399-399
• 06-1-217-0519

A diszpécserszolgálatra március 22-ig 64 
hívás futott be, másnapra a segítséget ké-
rők száma megduplázódott. Az önkéntesek 
jelenleg a bevásárlásban, gyógyszerek ki-
váltásában, étel házhozszállításban, szám-
labefizetésben és kutyasétáltatásban tud-
nak segíteni - mondta el kérdésünkre Döme 
Zsuzsanna, a kerület alpolgármestere. Ezt 
azonban azok az idősek vehetik igénybe a 
zöld számon keresztül, akik vállalják, hogy 
nem mozdulnak ki otthonról.

Érdemes tudni, hogy az idősek és rászo-
rulók védelmében a Segítőközpont mun-
katársai minden esetben telefonon jelzik a 
kérvényezőnek, hogy ki megy ki hozzájuk 
és mikor érkezik. Az önkéntesek maszkot 
és gumikesztyűt viselnek a fertőzés meg-
előzése érdekében. A lakásba semmilyen 
esetben nem mennek be! Ha bevásárlásra 
vagy gyógyszer kiváltására van szükség, a 
fentiek árát utólag, blokk ellenében rende-
zik, előre nem kérnek és nem fogadnak el 
pénzt. Az alpolgármester arra kér mindenkit, 
hogy ha a fentiektől eltérően ismeretlenek az 
önkormányzat nevében szeretnének bejutni 
a lakásába,  utasítsa vissza.

Bár a koronavírus-járványban a veszélyez-
tetett korosztályt a 65 éven felüliek kép-
viselik, az önkormányzat és a tankerület 
továbbra is gondoskodik a rászoruló gyer-
mekekről is. 

Azok, akik eddig az iskolában jutottak 
meleg ebédhez, továbbra is megkapják a 
szociális támogatást. Ez sajnos nem jár au-
tomatikusan, az iskolában kell kérvényezni 
az étel-házhozszállítást. Azok a gyerme-
kek, akiknek a kijelölt iskolákban biztosít 
nappali gyermekfelügyeletet az intézmény, 
ugyanúgy megkapják az ingyenes étkezést, 
mint eddig.

Elindult a mentálhigiénés  
telefonsegély

A Ferencvárosi Segítőközpont elindította 
a mentálhigiénés segélyvonalat is. Akik a 
megnövekedett stressz, bizonytalanság és 
magány miatt lelki segítségnyújtásra szorul-
nak, az alábbi számokat hívhatják hétfőtől 
vasárnapig 8-18 óra között. A segélyvonalon 
pszichológusok, szociális- és mentálhigiénés 
szakemberek fogadják a hívásokat.

• 06-70-797-4314
• 06-70-797-4315
• 06-70-797-4316
• 06-70-797-4338
• 06-70-797-4340

Az Emma Egyesület pedig várandós nők 
és kismamák számára tart fenn segélyvona-
lat, melyet kedden és csütörtökön 10-12-
ig, valamint 21-23-ig hívhatnak az alábbi 
számon.

• 06-70-622-3346
(KT)
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Ne váljon  
csalók  
áldozatává!
A mások átverésére utazó szélhámosok 
a jelenleg zajló egészségügyi válság-
helyzetet is igyekeznek kihasználni. 
Hatósági személynek kiadva magukat 
lakásokba csöngetnek be azzal, hogy 
ingatlanfertőtlenítést végeznek, vagy 
a vírus szűrésére alkalmas tesztet és 
maszkot értékesítenek, illetve idős sze-
mélyek ellátására ajánlanak fel szolgál-
tatást. Semmiképp se engedjenek be 
senkit ilyen indokkal az otthonukba, 
hiszen sem hatósági, sem önkéntes sze-
mély nem megy ki házhoz fertőtlení-
teni, maszkot árulni, stb. Az Országos 
Rendőrfőkapitányság további ajánlásai:

Mindig tartsa szem előtt:
• A koronavírus fertőzöttség kimuta-

tására alkalmas gyorsteszt egyelőre 
nem létezik, így az sem a gyógyá-
szati segédeszköz boltokban, sem 
telefonon vagy személyesen nem 
kapható.

• A vásárlás módjától függetlenül, 
mindig ajánlott leellenőrizni az 
árut ajánló vállalat vagy személy 
valódiságát.

• Fogjon gyanút, ha orvosi felszerelé-
seket kínálnak, vagy a járvány-hely-
zethez kapcsolódó szolgáltatásokat 
ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva 
személyes adatait kérik, a hivatalos 
szervek (pl.: önkormányzatok vagy 
a háziorvos nevében). A legálisan 
működő egészségügyi szervezetek 
nem így veszik fel a kapcsolatot az 
állampolgárokkal, vállalkozásokkal, 
szervezetekkel.

• Kérjék a hozzátartozók az idős, tá-
vol lakó szeretteiket, hogy idegent 
ne engedjenek be a lakásba, házba, 
kertbe. Ez nem csak a csalók elke-
rülése, de a betegség terjedésének 
megelőzése miatt is fontos. 

• Előzzük meg az „unokázós” csalá-
sokat. Ha a hozzátartozóra hivatko-
zik az idegen, azonnal ellenőrizzék 
vissza, hogy igaz-e, amit mondtak!     

• Amennyiben úgy érzi, csalás áldo-
zatává vált, értesítse azonnal a rend-
őrséget a 112-es ingyenesen hívható 
segélyhívószámon!

Gondolkodj,  
mielőtt vásárolsz!
A járvány kibontakozásának havában virtuális viccek (mémek) sora árasztotta 
el az internetet a karantént kísérő társadalmi jelenségekről. Ezek között talán 
a legismertebbek azok az abszurd szupermarket-beli jelenetek, amikor egye-
sek közelharcot vívnak a WC papírért, vagy tonnaszám vásárolják a lisztet. El 
is nevezett minket az internet népe az „Ezer pék országának”. A pánikvásár-
lásnak semmi értelme - hangsúlyozzák rendszeresen az operatív szakemberek.

A jelenség feltehetően háborús csalá-
di emlékekből, és posztapokaliptikus 
katasztrófafilmekből táplálkozik, de 
erősen hat rá a híresztelési hullám, 
valamint a komformista viselkedés, 
amikor utánozzuk a másik embert, 
mert az illető biztosan nem véletle-
nül csinálja, amit csinál. Az üresedő 
polcokat látva rohanunk a boltokba, 
ahelyett, hogy racionálisan átgon-
dolnánk, mire lehet szükségünk, és 
hiteles forrásból tájékozódnánk. Ame-
rikában például tényleg előfordulnak 
brutális trópusi viharok, hurrikánok, 
havazások, földrengések, amelyek sú-
lyosan akadályozzák az ellátást, ná-
lunk azonban nagyon más a helyzet. 
Az élelmiszerellátó rendszer képvise-
lői többször elmondták, hogy ugyan 
néhány termék elérhetősége csökken-
het a boltokban, de az alapvető élelmi-
szerellátás folyamatos. Átmeneti áru-
deficit éppen az őrült tempóban zajló, 
és nálunk hetekig tartó felhalmozások 
miatt volt érzékelhető. Sokan a kijá-
rási tilalomtól félve gyűjtenek be 2 
hétre elegendő élelmiszert. 
Ez érthetőnek tűnik, de érdemes tud-
ni, hogy az élelmiszerboltok akkor is 
nyitva lesznek. Tehát gondolkodjunk, 
mielőtt végigsöpörjük a gondolákat 
a közértben. Az ajánlott mennyiség 
nagyjából 3 napnyi élelmiszer, de 
ennyit sokan alapjáraton is tartanak 
otthon. Ha már konzerv, akkor a nem 
túl finom készételek helyett inkább 
gyümölcs, zöldség konzerveket ve-
gyünk (egész paradicsom, bab, ku-
korica, csicseriborsó, borsó, stb.), 
vagy halkonzervet. Aztán jöhetnek a 
köretek, hüvelyesek, gabonák, mint 
a rizs, bulgur, kuszkusz, zabpehely, 
köles, lencse, hiszen ezeket könnyű el-
készíteni, és táplálóak. Jó, ha van ott-
hon olaj, (nem kell 20 liter), hagyma, 
krumpli, kávé, tea, lekvár, és magvak. 
Ami pedig ritkán hangzik el, szappan. 
Mert a betegség ellen kézmosással 
lehet védekezni, nem konzervvel.

(T.D.)



FERENCVÁROS 17JÁRVÁNYHELYZET

“Határozatlan ideig zárva”

Így változtatta meg a járvány  
az életünket Ferencvárosban
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan változott meg a Ferencvárosban működő közintézmények működése, nyitvatar-
tása a veszélyhelyzet kihirdetése után. A vírus terjedésével párhuzamosan a szabályok akár napról napra változhatnak, 
összeállításunk a lapzártakor érvényes rendeletek alapján készült. 

Ferencváros megújulóban lévő honlapján 
és Facebook-oldalán naprakész hírek olvas-
hatók a kerületi intézményekről. Az isko-
lák március 16-tól, az óvodák és bölcsődék 
18-tól zártak be, lezárták a játszótereket 
is. Az orvosi rendelők nem zártak be, de 
mindenkit kérnek, hogy először telefonon 
jelentkezzen háziorvosánál. Étkeztetést és 
kiscsoportos gyermekfelügyeletet is biztosít 
a kerület, további információkat az erről 
szóló cikkünkben, és az önkormányzat zöld 
számán kaphatnak. A közterület-felügyelet 
felfüggesztette a kerékbilincselést és au-
tó-elszállítást, azonban a parkolás továbbra 
is fizetős. Idősek segítéséhez és közérdekű 
információk terjesztéséhez az önkormányzat 
önkénteseket keres, jelentkezni az önkor-
mányzat Facebook-oldalán keresztül lehet.

Természetesen a korábban meghirdetett 
kerületi programok elmaradnak, nem lesz 
húsvétvárás a lakótelepen, de a “Teljesség 
felé” idősügyi koncepció összes programját 
is határozatlan időre felfüggesztette az ön-
kormányzat. A Magyar Labdarúgó Szövet-

ség felfüggesztett minden meccset és prog-
ramot, így a Fradi mérkőzéseit sem játsszák 
le. Az FTC vezetői és munkatársai 15 millió 
forintot adományoztak a Szent László és 
Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért 
és Dolgozóiért Alapítványnak.

A kormányhatározat értelmében a Nemzeti 
Színház, a Müpa és a Trafó, valamint a többi 
kerületi játszóhely előadásai elmaradnak, 
a jegyeket az intézmények visszaváltják. 
Az interneten kezdeményezés indult #ne-
váltsdvissza címmel azért, hogy aki meg-
engedheti magának, ne váltsa vissza jegyét, 
ezzel is támogatva a nehéz helyzetbe kerülő 
színházakat. Zárva vannak a mozik, szóra-
kozóhelyek, kulturális intézmények, már fé-
rőhely számtól függetlenül. Számos színház, 
kulturális intézmény azonban ingyenesen 
hozzáférhetővé tett előadásokat , amelyeket 
így otthonról is el lehet érni.

Az ügyfélszolgálatok is bezártak. A Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal is az ügyfélszolgá-
lata telefonos vagy digitális elérését ajánlja 
és emlékeztet az Ügyfélkapu szolgáltatás 

előnyeire, amelyen keresztül számos szol-
gáltatás érhető el elektronikus úton. Kor-
mányhatározat értelmében a lejárt okmá-
nyok a veszélyhelyzet visszavonása után 
15 napig érvényesek.

Szintén kormányhatározat döntött a ke-
reskedelmi egységek nyitva tartásáról, az 
üzleteknek, éttermeknek és kávézóknak 15 
órakor be kell zárniuk. Ezt követően csak az 
élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogéri-
ák, benzinkutak és dohányboltok lehetnek 
nyitva.

A BKK járatai nyári szüneti, ritkább me-
netrend alapján közlekednek. Az utasteret 
gyakrabban takarítják, fertőtlenítik, az első 
ajtót lezárják a járművezetők védelme ér-
dekében. Aki teheti, kerülje el a közösségi 
közlekedés használatát.

Erre buzdít a Kerékpárosklub is, hiszen a 
biciklivel olcsón, dugók és fertőzés veszély-
től mentesen, egészségesebben intézhetjük 
napi ügyeinket. Végezetül, ha sorban kell 
állnunk valahol, mindig tartsunk egy méter 
távolságot.        MK



FERENCVÁROS18 

Maradj otthon!  
Rendben, és mi lesz azután?
Legtöbbünk életében teljesen újnak számító helyzettel állunk szemben: arra kérnek, ne mozduljunk ki a lakásból.  
De ehhez egyáltalán nem vagyunk hozzászokva! Egyedül élek, mihez kezdjek egymagam? Az egész család itt nyüzsög, 
nincs egy perc nyugtom! Ez a két véglet. Milyen hatása van az emberi pszichére a bezártság? 

A Moravcsik Alapítvány vezetője, dr. Simon 
Lajos pszichoterapeuta, egyetemi docens 
évtizedek óta foglalkozik pszichoszociá-
lis betegségekkel. Arról, hogy milyen lelki 
problémákat okozhat a bezártság, azt mond-
ja, a bezártsággal kapcsolatos nehézségek 
már ott kezdődnek, hogy ez egy korlátozás. 
Ha az emberek korlátozás alá kerülnek, arra 
mindenki másképp, – a saját személyisége 
szerint – reagál.

Hova lett a szabadságom? 
Vannak, akik könnyebben tudnak alkal-

mazkodni a megváltozott körülményekhez 
más esetekben is, nekik most is könnyebb. 
Vannak viszont, akik nincsenek hozzászokva 
a korlátozásokhoz. 

Ez a típus nehezen viseli azt, hogy egy 
külső hatalom erőszakot tesz a szabad dön-
tésein. Komoly feszültség alakulhat ki benne 
amiatt, hogy korlátozzák a mindennapi te-
vékenységeit. Ilyenkor valódi stresszhely-
zetről beszélhetünk, annak minden ismert 
hatásával és következményével együtt. 
Onnantól kezdve, hogy például felmegy a 

vérnyomása, az összes pszichoszomatikus 
betegség kialakulásának veszélye fennáll. 

Mit tehetünk ez ellen? Először is, meg kell 
értenünk a kialakult helyzetet. Másodszor, 
oldani a feszültséget, csökkenteni a stresszt. 
A szakember szerint jó megoldás például 
az autogén tréning, a különböző relaxációs 
technikák (szerencsére ma már az interneten 
számos ilyen módszert otthonról is megis-
merhetünk), valamint a figyelemelterő te-
vékenységek, legyen szó akár valamilyen 
szellemi tevékenységről, alkotó munkáról, 
művészeti tevékenységről. Nem kell mű-
vésznek lenni – az otthon végezhető kreatív 
munkák is leköthetnek!

Ha bezártság egyben  
összezártságot is jelent...

Egy másik probléma, ha az elrendelt vagy 
önkéntes karantén egyben kényszerű össze-
zártságot is jelent – veti fel dr. Simon Lajos. 
Mindenkinek más a kiterjedése, más méretű 
az intim szférája, amelyre szüksége volna a 
harmonikus működéshez. Most előfordulhat, 
hogy szokatlanul összezsúfoltan, folyamato-

san együtt töltik családok az időt, 4-5 vagy 
több ember is egy lakásban. Minél kisebb 
alapterületen, annál előnytelenebb tud lenni 
a helyzet, annál kevesebb lehetőség marad 
feltöltődni. 

A normális, hétköznapi életvitel mellett 
megszoktuk, hogy meg tudjuk élni a saját 
autonóm terünket, mindig adódik lehetőség 
az egyedüllétre (ha máskor nem, amíg eljá-
runk dolgozni, sportolni, vásárolni). Ha ez 
nincs meg, az ugyanolyan hatással bír, mint 
maga a korlátozás ténye a kevéssé alkalmaz-
kodó típus számára: stresszeli az embereket. 

A feloldása is hasonlóan történhet mint a 
fentebb említett helyzetben. A pszichote-
rapeuta hozzáteszi: fontos szerep kell jusson 
a közös élményszerzésnek, az együtt foly-
tatott figyelemelterelő tevékenységeknek. 
A társasjátékozás nagyon jó példa erre. Ha 
egymásban megtaláljuk mindazt, ami ösz-
szeköt minket, akkor közös teherviseléssel 
tudjuk oldani a közös bezártság érzést.

A jelen helyzet mindenkitől alkalmazko-
dást igényel. Komoly nehézség, hogy nem 
tudjuk, mennyi ideig fog tartani. Minél hosz-

EGÉSZSÉG
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Válságok, járványok, blokádok
Pár hete szociológuskutatókkal azt terveztük, hogy egy ausztriai faluba uta-
zunk az ott dolgozó, élő magyarokat kutatni. Azon viccelődtünk, milyen érde-
kes is lenne, ha ottragadnánk karanténban, a hermetikusan lezárt településen, 
és így alkalmunk lenne megfigyelni az emberek viselkedését, és megírnánk a 
karantén szociológiáját.

Nem mintha az olyan zárt intézményeknek, 
mint amilyen például a börtön, a katonaság 
vagy a pszichiátria, ne lenne meg a társa-
dalomtudománya. A kérdés azonban annyi, 
mi hasznosítható a tudásból, ha már napok, 
sőt hetek óta ücsörgünk a lakásban. Mert a 
kíváncsiság ugyan sokunkat kivitt a házból, 
de látnivaló nemigen akad a szomorúan üres 
közterületeken. Leszámítva azokat, akik 
alighanem igen felelőtlenül mégis inkább 
a kisboltok előtt trécselnek, vagy épp az el-
néptelenedés egyedülálló élményét élvezik.

Ám ha visszaugrunk az időben, találhatunk 
olyan eseményeket a magyar avagy a buda-
pesti történelemben, amikor részben hasonló 
jellegű válsággal nézhettek szembe az em-
berek. Az I. világháború végén kitört spa-
nyolnátháról alighanem újabban mindenki 
hallott, ahogyan a kolerajárványokról is, me-
lyek a 19. században dúlták szét Budapestet 
is. 1854-55-ben bő egy 
éven át tartott, bár el-
térő intenzitással, és 
inkább a kaszárnyák-
ban terjedt, kevésbé 
a polgári lakosok 
körében, és inkább a 
szegényeket érintette, 
semmint a jómódúakat. 
És jobban a József- és Terézvárosban élőket, 
mint például éppen a ferencvárosiakat, ha 
hihetünk a beszámolóknak. Mert hát akkor 
is mindenki járványügyi szakértővé vált…

De térben is ugorhatunk, és nem is kell 
messzire mennünk a magyar határtól. Éppen 
most lesz harminc éve, hogy elkezdődtek a 
délszláv háborúk, egyes városokat csak pár 
hónapig ostromoltak a szerb fegyveresek, 
mint Vukovárt, a tengerparti Dubrovnikot 
már tovább tartották blokád alatt, míg Sza-
rajevót három évnél is tovább. 1999-ben pe-
dig Szegeden is jól hallották, hogy a NATO 
hogyan bombázza Kis-Jugoszláviát, így a 
határmenti Szabadkát, azaz a vajdasági ma-
gyarokat. Két és fél hónapig tartott, nem volt 
iskola, áram és víz sem mindig, az internetet 
pedig még igen kevesen használták. Mégis, 
sokan arról számoltak be, hogy a bombázás 
ellenére is furcsa szolidaritás alakult ki, az 
emberek közelebb kerültek egymáshoz, 
és ha csak lehetett, bandáztak, főztek, 
kártyáztak, és ami a leglényegesebb, be-
szélgettek.

De maradjunk Budapesten. A II. világhá-
borús ostromot most nem is említeném, hisz 

annak brutalitása semmivel sem összehason-
lítható. 1956 emléke viszont az utóbbi idők-
ben mintha elhalványulna, pedig nemcsak 
a pesti fiúk mutatták a jobb arcukat, hanem 
általában a lakosok is, hisz páratlan szoli-
daritás alakult ki, utaljunk csak arra, hogy a 
pénzt kosarakban, ládákban gyűjtötték, úgy 
hogy arra senkinek nem kellett felügyelnie.

Aztán 34 évvel később, 1990. október 25-
én Budapest lakói is egy igazán furcsa napra 
ébredtek. Sokaknak rémlik még a taxisblo-
kád, amikor a drasztikus benzináremelés 
miatt a taxisok és a fuvarosok lezárták a vá-
rost. Se ki, se be nem jöhetett senki – ahogy 
más vidéki városokba sem –, a hidakat is 
lezárták, a közterek javát, tehát mondhatni, 
az egész város lebénult, a mentőkön, tűz-
oltókon, rendőrökön kívül akkor senki sem 
közlekedhetett járművel. Maradt a gyalog-
lás. Csak négy nap után „szabadult fel” a 

város, amikor a kormány és 
a taxisok megegyeztek.

Én magam ugyan nem 
éltem itt akkor, de az 
agyamba égtek a tévés 
képsorok. Rengetegen 
szimpatizáltak a taxi-
sokkal, a hidak lábához 

hordták a teát, a zsíroske-
nyeret, és talán még némi fesztiválhangulat 
is kialakult. Mások persze éppen a taxisokat 
szidalmazták, hogy ugyan miért gondolják 
azt, hogy mások életét ilyen módon lebénít-
hatják? (Ahogyan most is szóba kerültek a 
taxisok, vajon miért éppen nekik engedte 
el az adót először a kormány?) Persze alig-
ha mondhatjuk, hogy ama napok a magyar 
történelem fényes napjai lettek volna, de 
mégis, ama válság is megmutatta, hogy az 
emberek képesek egymás megsegítésére, s 
nem csak önös érdekeit nézik… 

Persze ez a hasonlat nagyon sántít, s in-
kább csak arra utalnék: az ember életében 
előbb-utóbb eljön az az idő, amikor rend-
kívüli vészhelyzetben kell élnie, és még 
inkább megtanulnia azt, hogy másképpen 
is lehet és kell cselekedni.

Ami viszont nagyon nem jó, hogy annyi 
zagyvaságot sem lehet hallani, olvasni, mint 
mostanság. Az összeesküvéselméleteknek 
se szeri, se száma, ugyanakkor ha a neten 
kóborlunk, láthatjuk, újra él a (pesti) humor. 
Legalább ennyi vigaszunk legyen.

Szerbhorváth György 

„...az emberek közelebb 
kerültek egymáshoz, és ha 

csak lehetett, bandáztak, főz-
tek, kártyáztak, és ami a leglé-

nyegesebb, beszélgettek.”

szabban, annál nehezebb lesz majd újabb 
és újabb feszültségoldási módokat találni. 

Na, és mi a helyzet  
a szorongással?

Nem csak a bezártság, de önmagában a 
járvány miatti szorongás is okozhat lelki 
problémákat. A CDC – az amerikai köz-
egészségügyi hivatal – készített egy össze-
foglalót arra vonatkozóan, hogy miképpen 
tudunk saját magunk segítségére lenni: 

1. A járványról szóló hírek fogyasztásában, 
illetve a közösségi média használatában tart-
sunk szüneteket!

2. Figyeljünk oda testünkre! Most külö-
nösen fontos a megfelelő étkezés, mozgás, 
elegendő alvás, az alkohol és más drogok 
kerülése.

3. Lazítsunk és szánjunk időt azokra a te-
vékenységekre, amelyeket igazán szeretünk 
csinálni!

4. A kialakult helyzetről, érzéseinkről és 
aggodalmainkról beszélgessünk olyanokkal, 
akikben megbízunk.   

(R.M.)
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Felnőtt háziorvosok elérhetőségei
 2020. március 18-tól, amennyiben szükséges felkeresniük háziorvosukat vagy házi gyermekorvosukat, a személyes 

megjelenés helyett szíveskedjenek az alábbi elérhetőségeken érdeklődni illetve egyeztetni orvosával!
1093 Közraktár u. 24. 1097 Drégely u. 19.

dr. Szíjártó Csaba 210-0835 
dr.szijartocs@t-online.hu dr. Tordy Béla 06-30-940-4429

dr. Palkó Judit 217-0714
palkorendelo@gmail.com dr. Somlai András 951-5465

06-30-793-3015

dr. Zentai Nándor 219-0377
drzentai@gmail.com ápoló 951-5465

1093 Lónyay u. 19. dr. Molnár Márta 388-8254

dr. Takács István 06-20-944-0285
drtakacsistvan@gmail.com

ápoló (Ferencziné 
Sánta Judit) 388-8254

ápoló /Kovácsné Varga 
Szilvia/ 06-30-210-9793 dr. Ferenczi Judit 06-30-914-1622

708-9645
dr. Szepesi András 

Gábor
06-20-962-5786 ápoló 708-9645

dr. Méhész Magdolna

217-6818
06-30-966-0724

drmeheszmagdolna@gmail.com
8-20., hétvége:10-18.

dr. Zegnál Mária 210-2937

1094 Ferenc tér 1. ápoló 210-2937

dr. Hilgert Géza

210-0436
215-3362

06-70-789-2745
hilgertdr@hilgert.t-online.hu

dr. Morsányi Klára 210-0379

dr. Eörsi Dániel 06-20-981-9406 (8-20-ig)
email:dr.eorsi.rendeloje@gmail.com dr. Kotányi Péter 06-30-298-1106

ápoló 06-20-939-0232 dr. Környei Zsuzsanna 217-5600

dr. Kamondi Zsuzsanna 216-4544
kamondizsuzsanna@gmail.com ápoló 217-5600

1091 Üllői út 65-67. dr. Jelinek Benjamin 
Gábor

210-0379, 06-30-627-2172
qualitashaziorvos@gmail.com

dr. Zsoldos Noémi 
Emőke

noemiszatan@gmail.com 1098 Dési H. u. 20.

dr. Pálvölgyi Gabriella 06-30-407-0116
orvosom@gmail.com Dr. Máté Attila 357-6134 v. 378-2417 v. 280-

6605

ápoló (Márton Zsoltné) 456-0325 ápoló 357-6134 v. 378-2417 v. 280-
6605

dr. Király Edit 456-0326, 06-20-286-5194 dr. Dobi Kornélia 357-6134 v. 378-2417 v. 280-
6605

ápoló (Kerekes Klára) 456-0326 dr. Kocsis Kálmán drkocsis1@gmail.com

ápoló 357-6134 v. 378-2417 v. 280-
6605

1098 Börzsöny u. 19.

dr. Bitó Krisztina 347-0581, 06-30-755-4884
email:borzsony.kriszta@gmail.com ápoló 280-6856

ápoló Planicska 
Gyöngyi

06-30-756-3010
planicskagyongyi1965@gmail.com dr. Nagy Andrea 347-0592

dr. Szuhács Dóra 347-0581, szuhacsdora@gmail.com ápoló 347-0592
ápoló 347-0581 dr. Bogdán Beatrix 06-20-946-3457

347-0592
dr. Keskeny Sándor 280-6856

06-30-941-1678 ápoló 347-0592

1097 Ecseri út 19.
dr. Olasz József 280-6781

Háziorvosi ügyelet: Haller u. 29/A Tel.: 215-1644, 215-6983
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FESZ Mester utcai Szakrendelője által nyújtott ellátások
A járványügyi vészhelyzet miatt Szakrendelőink miniszteri utasításra a tervezett ellátásokat elhalasztják, így csak sürgősségi 
ellátásra (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerülhet sor.

12 órás folyamatos rendelkezésre 
állással működnek akut életveszély 

esetére

Szokásos rendelési idejükben 
telefonos ügyeletet tartanak 

(távkonzultáció: receptfelírás, 
tanácsadás)

Átmenetileg szünetel

Sebészet Angiológia Gyógytorna
Kardiológia Diabetológia Fizikoterápia

Nőgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Masszázs
Radiológia Ideggyógyászat Bőrgyógyászat

Mentálhygiéne, Pszichiátria Klinikai szakpszichológia

Ortopédia Osteoporosis ambulancia/ODM labor 
(Csontsűrűség mérés)

Proctológia Gasztroeterológia
Reumatológia Audiológia

Ultrahang Mammográfia
Szemészet
Urológia

A Kihelyezett Szakorvosi Rendelők (Czuczor u. 1., Ifjúmunkás u. 25., Börzsöny u. 19.) működése átmenetileg szünetel.

Fogászati ügyelet a budapesti 9. kerületi 18 év feletti felnőtt lakosság részére
Rendelési idő 10:00 és 18:00 között, melyen legkésőbb 17:00-ig kell jelentkezni

március 23-27. hétfő-péntek Dr. Horváth Ildikó    Toronyház u. 3/B   Tel.: 281-1584, 0670/7701584
március 30 - április 3. hétfő-
péntek Dr. Gyúró Zoltán      Pipa u. 4.                Tel.: 218-0809/13, 0630/3313314

Fogászati ügyelet a budapesti 9. kerületi 18 év feletti felnőtt lakosság részére 
Rendelési idő 10:00 és 18:00 között, melyen legkésőbb 17:00-ig kell jelentkezni

március 23-27. hétfő-péntek Dr. Horváth Ildikó     Toronyház u. 3/B    Tel.: 281-1584, 0670/7701584
március 30 - április 3. hétfő-
péntek Dr. Gyúró Zoltán       Pipa u. 4.                Tel.: 218-0809/13, 0630/3313314 

április 6-9. hétfő-péntek Dr. Cseh Judit           Mester u. 45.          Tel.: 455-4588, 0620/4702254

április 10-13-a között az ellátás szünetel (Nagypéntek, Húsvét)

április 14-17. hétfő-péntek Dr. Rajcsányi Barbara   Pipa u. 4.           Tel.: 218-0809/12
április 20-24. hétfő-péntek Dr. Borics Éva            Toronyház u. 3/B   Tel.: 281-1584, 0630/9353786

április 27-30. hétfő-csütörtök Dr. Kerényi Hajnalka  Pipa u. 4.               Tel.: 218-0809/11
május 1-jén, pénteken  az ellátás szünetel (Munka Ünnepe)

május 4-8. hétfő-péntek Dr. Horváth Dominik  Mester u. 45.         Tel.: 455-4588, 0620/4702254
május 11-15. hétfő-péntek Dr. Nyáry Zsolt           Pipa u. 4.               Tel.: 218-0809/13

május 18-22. hétfő-péntek Dr. Horváth Ildikó      Toronyház u. 3/B    Tel.: 281-1584, 0670/7701584

május 25-29. hétfő-péntek Dr. Gyúró Zoltán        Pipa u. 4.                Tel.: 218-0809/13
Rendelési időn túli ügyelet elérhetősége: Semmelweis Egyetem Fogászati- és Szájsebészeti Oktató Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Hétköznap: 20.00.- 07.00. Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 08.00-13.00. és 14.00-19.00. között. Tel.: 317-6600

Ferencvárosi ügyeletes iskolák április 6 – 8. és április 15 – 17. között:
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnázium

Lónyai u. 4/c – 8.
Telefon: 06-1-217-6476
E-mail: iskolatitkar@szgya.hu

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános 
Iskola és EGYMI

Vágóhíd u. 35. és Gát u. 6.
Telefon: 06-1-210-0323
E-mail: komplexegymi@gmail.com

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola, EGYMI és Kollégium

Friss u. 2.
Telefon: 06-1-347-0328
E-mail: igazgato@aimi-dogyo.sulinet.hu



Klímatippek
Apró albérlők kerestetnek
A klímaválság a Föld minden emberére hatással van, ezért a károkat is csak 
úgy mérsékelhetjük, ha mindannyian kivesszük a részünket az ellene folytatott 
küzdelemből. Egy kis odafigyeléssel, hétköznapi szokásaink újraírásával sokat 
tehetünk otthonunkért, a Földért.

Városban talán nem annyira feltűnő, ami 
a rovarokkal manapság történik: hogy 
egyre kevesebben vannak. Ennek talán 
sokan még örülnek is, de csak mert nem 
tudják, milyen fontosak az ízeltlábúak 
az egészséges életterünk fenntartásában. 
A tavasz derekán azt járjuk körül, mit 
tehetünk a rovarokért, ezáltal pedig saját 
magunkért.

„Ha kipusztulnak a méhek, az emberiség 
azt csak négy évvel éli túl” – így szól a köz-
ismert, tévesen Einsteinnek tulajdonított 
idézet. Ettől azonban az állítás nem veszti 
hitelét, hiszen tény, a méhek szerepe az öko-
szisztémában kulcsfontosságú. Ugyanakkor 
kontinensünkön több, mint 2000 beporzófaj 
él, melyek korántsem mind a méhek közül 
kerülnek ki.

A rovarok száma azonban az elmúlt évtize-
dekben az intenzív mezőgazdaság, a rovar-
ölőszerek, a városiasodás és összességében 
az élőhelyek megfogyatkozása miatt jelentős 
csökkenést mutat. Ennek egyik jele, hogy az 
autó szélvédőkön is egyre kevesebb rovar 
leli halálát: egy dán kutatás 1997 és 2017 
között 80 százalékos (!) visszaesésről szá-
mol be, emiatt pedig a rovarevő madarak 
száma is megfogyatkozott.

Dr. Békési László, a méhbetegségek ku-
tatója a méhek válságos helyzetéről azt 
gondolja, „akár azért is válhattak kiszol-
gáltatottabbá különféle betegségeknek, mert 
mióta az ember szolgálatába állította őket, 
soha nem látott egyedszámban élnek a Föl-
dön. Ahogy egy járvány gyorsan terjed a 
városban, úgy egy felduzzasztott méhpopu-
lációban is. És ahogy a kanárik a bányában 
hamarabb észlelték a sújtólég megjelenését, 
mint az ember, úgy a méhek pusztulása is 
előrejelzi a természeti károk következmé-
nyeit.”

Mit tehetünk mi, emberek? Az egyik leg-
fontosabb teendő élőhelyeket létrehozni a 
számukra, például rovarhotelt. Ez nem vicc, 
ilyet készíthetünk régi, lyukacsos téglából, 
vagy egy öles fahasábból, amibe furatokat 
készítünk. Tegyük esőtől védett, legalább 
részben napos helyre. A 2-10 mm átmérőjű 
és néhány centi hosszú, vízszintes lukak 
bölcsőkamrául szolgálhatnak számos rovar-
fajnak, akik petéiket ide rakják le.

Méghogy rovartanyát telepítsek a közelem-
be? - vágnák rá sokan, pedig ha van saját 
házuk,  nem a miénkbe fognak beköltözni. 
A rovarok segítik a kultúrnövényeink életét, 
és a madarak mellett számos állatfajnak is 
táplálékul szolgálnak. A rovarhotel előnye, 
hogy a különféle beköltözők a szakértők sze-
rint sosem támadó fajták. Ha elkészítettük, 
vagy megvásároltuk a kis élőhelyet, akár az 
ablakpárkányra is kihelyezhetjük, takarítani 
sem kell, ezt elvégzik a rovarok. Mi csak 
figyeljük meg őket munka közben – ahogy 
például utódaiknak sárból építenek bölcsőt.  
Élőhelyet persze kertben is kialakíthatunk 
olyan sarokban, ahol természetes vegetá-
ció működhet. Aki lakásban él, és nem akar 
szállodát nyitni ízeltlábú barátainknak, az is 
tehet valamit értük: elég, ha a balkonládába 
gyógynövényeket ültetünk, hisz ezek vonz-
zák a rovarokat, virágzáskor a rozmaring 
körül szinte mindig látni nektárszívogató 
pillangókat is.

Fontos leszögezni, hogy kaptárépítő házi-
méhek és veszélyes darazsak nem fognak 
beköltözni a rovarhotelbe, magányos fajtáik 
viszont igen, de ezek tényleg nem támadnak 
sem emberre, sem háziállatra. Rovarhotel 
kialakításához számtalan tippet és szakszerű 
információt találni az interneten, például a 
Magyar Madártani Egyesület honlapján, de 
a Wikipédia is tartalmas szócikkben foglalja 
össze a tudnivalókat.

Érdekesség, hogy Ferencvárosban a 2-es 
villamos vonala mellett a Nehru parton, a 
Zsil utca és a Boráros tér között, az FKF Zrt. 
a biológiai sokféleség jegyében, alternatív 
gyepgazdálkodást folytat. Nem kaszálják 
az adott területet, a virágos növényeket – 
többek közt mályvát, katángot – hagyják 
megnőni, virágozni, magot érlelni, hogy az 
elhullatott magokból jövőre újrasarjadhas-
son az ökoszisztéma. A természetes gyep 
nemcsak szép, de otthont is jelent az apró 
lakóknak.

MK
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Megjelent a természet az aszfaltdzsungelben

Fákat kapott a Gát utcai suli
Ahogy a nagykönyvben meg van írva. 
A mondás jól illik a gyógypedagógiai 
munkát végző Gát utcai Komplex 
Óvoda és Általános Iskola udvarának 
rendezését kísérő példás összefogásra, 
amelyben egy helyi képviselő, egy civil 
szervezet és az önkormányzat szo-
katlan gördülékenységgel oldott meg 
egy helyi ügyet. Az egykor lehangoló, 
sivár és mocsaras udvart ma játszótér 
és fasor díszíti, ahová jó érzés kijárni. 

Az egész úgy kezdődött, hogy az ovi kör-
nyékén lakó Takács Zoltán önkormányzati 
képviselő megválasztása után bement az 
igazgatóhoz elbeszélgetni, mire lenne szük-
ségük, hogyan javulhatnának az intézmény-
ben dolgozók és tanulók körülményei. Mivel 
a válasz az udvar zöldítésére vonatkozott, 
kapcsolatba lépett a Ferencvárosban is he-
lyi szervezetet működtető „10 millió fa” 
mozgalommal, akik már korábban jelezték 
együttműködési szándékukat. Vállalták is 
az egész akció koordinálását, melynek során 
felvették a kapcsolatot a kerület parkgondo-
zó cégével, a FESZOFE-val, akik felmérték 
a terepet és árajánlatot adtak. Az időzítés 
jól sikerült, mert a képviselő rögtön be tud-
ta vinni a korrekten előkészített szakmai 
anyagot a január 30-i testületi ülésre, ahol 
385.000 Ft-ot meg is szavaztak a faültetésre. 
A teljes kivitelezés ennél persze többe ke-
rült, de a leleményes civilek jó ötletekkel, és 
sok önkéntes munkával minimálisra tudták 
csökkenteni a költségeket. 

A FESZOFE dolgozói termőföldet terí-
tettek szét az udvaron, murvás közlekedő 
utat alakítottak ki, majd bobcattel gödröt 
ástak a fáknak.  – Öröm volt látni, hogy 
hetek alatt lezajlott a munka fizikai része, 
és mindenki elképesztően motivált volt ab-
ban, hogy megvalósuljon az óvoda álma 
– mesélte lelkesen Nagymihály Emma, a 
„10 millió fa” önkéntese. Az iskola-óvoda 
udvarát határoló téglafal vonalába 11 darab 
nagyméretű és nagy értékű fát ültettek el. 
A gyertyán, díszkörte, japán cseresznye, 
vérszilva és törökmogyoró fák mostantól 
nemcsak természetes közeget teremtenek az 
intézmény lakóinak, de árnyékot is adnak a 
nyári kánikula idején. Az ültetés hatalmas 
bulit jelentett a kisdiákoknak, akik kitörő 
lelkesedéssel segítettek a lapátolásban. 

-A komplex ovi állami iskola, de fontos-
nak tartjuk kisegíteni a forráshiányos állami 
intézményeket – mondta el a helyszínen a 
képviselő, aki szerint ezek után a szemben 
lakók, és a járókelők is gyönyörködhetnek a 

lombokban, virágokban. A Gát utcai komp-
lex ovi igazgatója, Kovács József István 
arról tájékoztatott, a játszótéret nemrég az 
önkormányzat újította fel, de a civilek eb-
ben is segítettek. A „Mozdulj!” Közhasznú 
Egyesület ugyanis jótékonysági bált szerve-
zett, melynek bevételéből fél millió forintot 
kaptak a nemes célra. - A fásítás a környezeti 
nevelési projektünk része. A 8 osztályunk 
mindegyike kap egy fát, amiről nekik kell 
gondoskodni, ezzel pedig felelős gondol-
kodásra tanítjuk őket – mesélt a fejlesztés 
további hasznáról az igazgató.

A „10 millió fa” ezzel egy időben faülte-
tést szervezett a Friss utcai, és a Toronyház 
utcai nyugdíjasklubba, ahol orgonafa, és 
gyümölcsfák leltek otthonra, a Táblás ut-
cai hajléktalanszálló környékére pedig 30 
dísz- és gyümölcsfát, valamint fűzfát ültet-
tek a fedél nélküliekkel közösen. Hasonló 
akciót terveznek még a Liliom, a Napfény, 
és a Kerekerdő óvodában, és két kerületi 

cég is vállalta, hogy - a Főkert engedélye 
alapján - az egyik 22, a másik 15 fát ültet 
az utcájába, illetve udvarába. Az áprilisi 
Föld hetére közterületi ültetéseket tervez a 
csoport, de a járvány miatt ez nem biztos, 
hogy megvalósul.

Takács Zoltán képviselő elárulta, a Te-
rézvárosi Önkormányzat kiválóan működő 
fakataszterét szeretnék Ferencvárosban is 
megvalósítani. Az összes kerületi fa digitális 
nyilvántartásában ugyanis tűpontos GPS 
koordináták jelzik a fák helyét, a rendszer 
informál a fák fajtájáról, törzsük és lomb-
koronájuk állapotáról is. Ha ezt a jövőben 
összekötnék a közműkataszterrel, nemcsak 
átláthatóvá és tervezhetővé válna a faültetés, 
a növények gondozása, vagy az esetleges 
kivágásuk, de egy közös térképen az is lát-
szana, pontosan hová szabad ültetni a fákat, 
hogy gyökérzetük elférjen a csatornák, ve-
zetékek mellett.

(T.D.)
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Önsajnálat és a bűnbakok:  
a Nemzetiben Trianon darab készült
A Nemzeti Színház március hatodikán mutatta be Tizenhárom almafa című előadását. A darab Wass Albert azonos 
című regényéből, valamint a trianoni béketárgyalások dokumentumaiból készült, és tökéletes példája a hamis történel-
mi mítoszépítésnek.

A traumafeldolgozás sok lépcsős folyamat, 
ráadásul amolyan roxforti (lásd: Harry Pot-
ter) lépcsők, bármelyik fok elmozdulhat, mi 
pedig hosszabb időre ott ragadunk térben 
és időben. Trianon trauma, ez vitán felül 
áll. Ahogy az is, hogy a magyarok száz éve 
az önsajnálat lépcsőfo-
kán ragadtak. Hiába 
tudja, és tanítja meg 
újabb és újabb diák 
generációknak a tu-
domány a választ a 
„miért történt”-re, a 
kelet-közép európai 
emberek mentalitása 
nem változik. Talán 
a megszállások, a si-
kertelen függetlenedési 
kísérletek, a folyton megakadó felzárkózá-
si próbálkozások tehetnek arról, hogy úgy 
gondolkozunk: mi mindent megteszünk, 
de a sors valahogy mindig kibabrál ve-
lünk. Bűnbakot állítunk: kis árulókat, nagy 
hatalmakat, akikre mutogatva nem a saját 
sikertelenségünket látjuk, hanem pont ellen-
kezőleg: egy félig hamis képet saját nagyra 
hivatottságunkról, amit mások irigyelnek, 
ezért igyekeznek tönkretenni.

A Tizenhárom almafa ennek tökéletes pél-
dája: a csupaszív Tánczos Csuda Mózest, 
és családját elcsatolják hőn szeretett hazá-
jától. Az első világháború csak tizenhárom 
csonkot hagy húsz almafájából, de azok újra 
kinőnek, jelképezve, hogy Isten is megsegíti 
a benne hívő népeket. A második bécsi dön-
téskor a falut visszacsatolják, de az almafák 
egy része Romániában marad.

Később Mózest a haza harcba hívja az „al-
jas bolsevikok” ellen, ő pedig megismeri a 
háború, a hadifogság borzalmait. Végül baj-
társai nélkül hazatér a romos faluba, ahol az 
épen maradt családjával – újra Romániában 
- új jövő építésébe kezdenek. Mindeközben 
a színpad egy elszeparált részén láthatjuk, 
amint a bátor, hazaszerető magyarok az 
igazságért küzdenek a trianoni palotában 
Teleki Pál és Apponyi Albert vezetésével.

Bár Wass Albert története fekete-fehérben 
gondolkodik, ez még nem ok arra, hogy a 
XXI. század elején is kizárólag ezt a két 
színt használjuk. A család drámája valóban 
jól mutatja Erdély és az elcsatolt részek sor-
sát. Láthatjuk a bosszúvágyó románokat, 

azt az abszurditást, mikor a Bécsben döntő 
Hitler és Mussolini egy tollvonással félbe-
vágja Tánczos Csuda Mózes kertjét.

Ha a rendező, Vidnyánszky Attila valódi 
színházi feladatot vállalt volna, ezen keresz-
tül tökéletes görbe tükröt állíthatott volna a 

magyar társadalom elé. 
Beszélhetett volna 
arról, milyen régre 
nyúló gyökere van a 
magyar-román szem-
benállásnak, hogy a 
bosszúállás csak az 
egymás szívatásá-
nak újabb láncszeme, 
hogy az igazságtalan 
trianoni döntés mi-

ként hajtott minket a 
fasizmus karjába, ahol a meglelt igazságot 
ismét csak bosszúra használtuk, végül a tri-
anoni trauma hogyan 
vezetett egy újabb, 
még rosszabb vere-
séghez.

Ám a kormánypo-
litikát kihangosító 
Nemzeti Színháztól 
mi sem áll távolabb, 
mint a kritikus gon-
dolkodás. Az önsaj-
nálat jótékonyan el-
takarja a hibáinkat, és 
felnagyítja másokét, 
akik onnantól ellensé-
gek lesznek. A velük 
folytatott szélma-
lomharc pedig ismét 
kudarcra ítéltetett, 
főleg mert sokszor 
az ellenfél nem is tud 
róla. Az újabb kudarc 
újabb önsajnálathoz 
vezet, és kezdődik 
minden elölről. Az 
előadás karakterei: 
a csupaszív székely, 
és családja, a hazáját 
rendületlenül védő 
Teleki és Apponyi, a 
meg sem jelenő, így 
némaságuk miatt is 
ellenszenves győztes 
nagyhatalmak, a szi-

gorú, de igazságos katonatiszt, a szabotáló, 
gyáva kommunista közlegény, a butuska, a 
vidéket nem értő szocdem újságírónő, mind 
egy irányba mutatnak: a magyarokban hiába 
van meg minden pozitív érték, a sors, az 
árulás, az ellenség mégis legyőzi. De a ma-
gyar tűri balsorsa minden nyűgét, és kitart.

A baj csak az, hogy a történelem leegysze-
rűsített, féligazságokra alapozott bemutatása 
nem segíti a trauma feldolgozását. Hiába 
borul az előadás végén egymás nyakába a 
székely-magyar és a román szomszédja, nem 
két nemzet tesz pontot a múltra, csak két 
szomszéd, akik felülemelkedvén eszmén, 
politikán, nemzetiségen, végre kibékülnek. 
Ők ketten. De mikor jönnek a többiek? 

(J.T.)
Fotók: Eöry Szabó Zsolt

„...úgy gondolkozunk: 
mi mindent megteszünk, 
de a sors valahogy 
mindig kibabrál velünk.„
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Hello Again: Csak arra kellesz…
Mit akarunk valójában a másiktól, amikor szexuális kalandba keveredünk? Mi a testi vágy mozgatója, és milyen ká-
rokkal jár annak kiteljesedése? A Pinceszínház frissen debütált Hello Again című darabja musical létére fogós kérdé-
sekre keresi a választ. A színpadon a társadalom legkülönbözőbb rétegeihez tartozó férfiak és nők kattannak egymásra, 
találkozásaikat azonban romantika helyett horzsolások, és lelki zúzódások kísérik. 

Arthur Schnitzler 1900-ban íródott Körtánc 
című, örökérvényű férfi-nő története Mi-
chael John LaChiusa amerikai zeneszerző 
átiratában született újjá, ezúttal pedig Dicső 
Dániel rendezésében kerül a közönség elé 
a korokon átívelő „légyott”-ok izgalmas 
körforgása. A darabban szereplő 10 karakter 
10 embertípust jelenít meg a társadalom leg-
különbözőbb rétegeiből. Egy férfi és egy nő 
világháborútól a hajókatasztrófáig különbö-
ző élethelyzetekben és korokban találkozik 
össze, majd keveredik szexuális viszonyba 
egymással. Egy utcalány egy katonával, egy 
katona egy nővérrel, egy nővér egy diákkal, 
egy diák egy feleséggel, egy feleség egy 
férjjel, egy férj egy sráccal, egy srác egy 
íróval, végül egy író egy színésznővel.

Mindegyik találka aktust is ábrázol. Az er-
kölcsi vészharangokat kongató, és az éppen 
ellenkezőleg, botrányra éhes nézőközön-
séget is ki kell, hogy ábrándítsam, hiszen 
a szex bár fontos elem a darabban, inkább 
csak az emberi kapcsolatok kuszaságának 
kísérőjeként, a konfliktusok detonátoraként 
jelenik meg. 

A darab sokkal inkább azt kutatja, hogy 
férfi és nő miért akar egymástól szexet, és 
hogyan akarják azt. A szexuális vágyat és 
annak kiteljesedését ugyanis általában vala-
minek a hajhászása, kompenzálás, függőség, 
vagy hiányérzet mozgatja, és gyakran a má-
sik fél megalázásával jár. 
Az egyik sztori például 
azt mutatja meg, ho-
gyan kell udvarolni 
ahhoz, hogy aznap 
este hazavihess egy 
nőt, vagy férfit, és 
hogy az egyéjszakás 
kalandra vágyónak 
mennyire kell ehhez 
megjátszania magát. 
A szex itt hatalmi 
játszmaként jelenik 
meg, hiszen a szerep-
lők megélik az alá- és 
fölérendeltséget: amikor 
az ember alulmarad a kapcsolatában, hajtja 
a vágy, hogy a következőben ő legyen a 
domináns. – Ez csupán az ego játéka, mégis 
mindenkiben benne van ez az érzés, mióta 
emberek élnek a földön – magyarázza Dicső 
Dániel.

Egy másik etűd egy elfáradt házasság tag-
jainak széttartó útjairól mesél, amelyben egy 

fiatal fiú és egy 20 évvel idősebb elhanya-
golt feleség viszonya bontakozik ki. A nő 
a heves udvarlást többnek gondolva szere-
lemet érzékel, miközben a srác csak keresi 
önmagát, és elhiteti vele, hogy sokat jelent 
neki. Viszont amikor már nincs szüksége rá, 

gyorsan továbblép. Érde-
kes szál a fiatal srác és 
a melegségét házas-
ságával leleplező férj 
története is. Utóbbira 
egy hajókatasztrófa 
kellős közepén talál rá 
a szerelem (?), és éle-
te utolsó félórájában 
kitör belőle az, amit 
30 évig elnyomott. 
De ismerős szituáció 
lehet a színésznő és az 
író viszonya, amely-
ben karrier érdekek 

ütköznek személyes ér-
zelmekkel. A színpadon gyorsan kialakuló, 
zökkenőkkel teli, és viharos sebességgel 
felbomló viszonyokat látunk, melyekben 
mindig valaki jobban akarja a másikat, vagy 
kihasználja a másik érzéseit, hogy kielégít-
se saját vágyait. A szeretet, az egészséges 
kötődés csak egy villanásra jelenik meg a 
szenátor jelenetében, aki egy prostituálttal 

talál olyan őszinte kapcsolódást, amiből akár 
lehetne is valami igazi. A nem éppen hap-
py endre kifutó párkapcsolati történeteket 
figyelve akár el is keseredhetünk, hiszen 
a valóság tükrébe nem mindig kellemes 
belenézni. De legalább látjuk, milyenek 
vagyunk.

(T.D.)

„...mikor az ember alul-
marad a kapcsolatában, 
hajtja a vágy, hogy a kö-
vetkezőben ő legyen a 
domináns.„
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Korona idején is szól a Rádió9
„Csókolom, én éppen pakolok, de tessék 
kérdezni! Viszont nagyon fel vagyok dúlva! 
Tudja maga, mennyibe kerül most minden 
a nagybanin? A sima krumplit 5-600 Ft-ért 
adják, francia nincs is, hát hogy adjam én 
azt tovább, mégis mennyiért, ezen a környé-
ken, ahol egy csomó szegény, öreg ember 
él?” - kiabálja nekem a telefonban Józsi, 
a Mester utcai zöldséges, amikor interjút 
készítek vele a Rádió9 másnapi műsorába. 
Szerény próbálkozásom hiábavaló az otthoni 
kanapén, hogy ne legyen túlvezérelt a felvé-
tel. Nem baj, a fiúk máris írják a Facebook 
csoportban, hogy küldjem csak, majd ők 
megoldják, Peti szintezi ha kell, a Főnök 
megvágja. Felkonf nem kell, azt majd Márti 
és Gabi mondanak elé a stúdióból, vagyis a 
nappaliból, csak nyomjam az infókat email-
ben. És ez csak egyetlen, szinte jelentéktelen 
kis epizód a műsorkészítéssel, háttérmunká-
val járó feladatokból, koronavírus idején.

Amikor a kerületi lokálpatrióták által 2011-
ben létrehozott Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány (FKA) tavaly tavasszal kezde-
ményezte egy helyi, online civil „rádiós” 
program létrejöttét, még nem tudhattuk, 
hogy mostanra – túlzás nélkül - történelmi 
időket fogunk élni. Igaz, az eredeti szándé-
kunk sem volt szerény. A Rádió9 – a kerület 
civil hangja – egy 7x3 órás adással szerette 
volna erősíteni a helyi nyilvánosságot az 
őszi önkormányzati választások előtt. Abban 
hittünk, hogy saját eszközeinkkel és tapasz-
talatunkkal mi is tehetünk valamit a kerületi 

civil közélet élénkítéséért, a nyílt vitákért 
és a szabad tájékoztatásért. Még egy olyan 
közegben is, amiben e kerületi lap oldalain 
is a regnáló polgármester volt a legtöbbet 
szereplő figura akkoriban.

Júliusban próbaadást készítettünk a he-
lyi klíma-és zöldhelyzetről, a helyszín a 
gyalogosoknak átadott Szabadság híd volt. 
Szeptembertől az adások tematikái közt 
voltak helyi fókuszú egészségügyi, szo-
ciális, oktatási és városrehabilitációs kér-
dések, de a megszólaltatott közel 40 civil 
szakértővel, helyi intézményi képviselővel 
szó volt közösségi tervezésről, a kulturális 
sokszínűségről, a helyi nyilvánosság és ci-
vil érdekvédelem kapcsolatáról is. Mindezt 
egy tucatnyi kerületben élő, dolgozó, tanuló 
ember készítette, egy könnyen szállítható, 
akár egy kávéházi asztalon is elférő tech-
nikai felszereléssel. Közvetítettünk már 
kávézókból, borozóból, csokiboltból, szál-
lodából, Duna-parti pavilonból. Az akkori 
programhoz szükséges pénzügyi forrásokat 
az FKA, egy a közösségi alapítványokat 
támogató lengyel szervezettől, az Academy 
for Philanthropy-tól nyerte el pályázaton, 
és a Tilos Rádiótól kaptunk lehetőséget az 
online közvetítésre.

Rádiózunk tovább  
az újratervezés évében

A pályázati program véget ért, de a Rádió9 
csapata együtt maradt, az FKA továbbra 
is támogatja a programot.  Bár változott a 

kerületi vezetés, és vele együtt - reméljük 
tartósan - a nyilvánossághoz való viszony 
is, a helyi civil hangoknak továbbra is kell 
a saját terep. Vagyis a Rádió9 nem csak mé-
dium, formailag inkább egy – kéthetente 
csütörtökön este 6-tól jelentkező – podcast, 
de céljában is egy hosszútávú hatást remélő, 
közösségfejlesztő  program. 

Januárban aztán jött a polgármesteri beje-
lentés, hogy Ferencváros az elsők közt áll 
bele a családon belüli erőszak elleni küzde-
lembe, és ún. védett lakások programot indít. 
Nosza, arról is csináltunk műsort! Majd a Jó-
zsef Attila lakótelep zöldítése volt a témánk, 
ezt követte a Bakáts téri átalakítások körüli 
pletykák és találgatások tisztába tétele. Már 
javában a sokak szerint „mostohagyerek-
nek” számító Aszódi lakótelep problémáival 
készültünk foglalkozni, amikor beütött a 
korona! Egy új időszak kezdődött. A már 
most nyilvánvalóan érzékelhető, nagy és 
fájdalmas egyéni és közösségi veszteségek 
mellett két dolog nagyon felértékelődött: az 
életmentő információ és a személyes érint-
kezés nélküli kapcsolattartás. Ebben pedig a 
Rádió9 internetes médiumnak kihagyhatat-
lan szerepe lehet, nem beszélve arról, hogy 
már létezése is alternatívát jelent a tanult 
tehetetlenséggel szemben.

Lakásstúdió   
a veszélyhelyzetben

Ebbe a szerepbe most beleálltunk. Először 
is, az eddig itt-ott felbukkanó popup stúdión-
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kat biztonsági okokból hazaköltöztettük, és 
mostantól főszerkesztőnk belső-ferencvárosi 
nappalijának ajtajára került ki a Csendet 
kérünk, ADÁS! tábla. A Rádió9 csapata pe-
dig motiváltabb mint valaha, és szeretnénk 
minden összegyűlt tapasztalatunkat és kí-
váncsiságunkat a kerületiek javára fordítani. 
Bencsik Márta médiajogász, Sarkadi Péter 
(főszerkesztő) környezetvédelmi szakújság-
író és e sorok írója, az FKA igazgatója, mind 
egykori közszolgálati rádiósok vagyunk. 
Berecz Péter televíziós újságírást tanuló 
egyetemista. Borbás Gabriella a Kilencben 
az élet bloggere, közgazdász, Nemesné Sin-
ger Edina egyedülálló tudással rendelkező 
biostatisztikus és folyton mozgásban lévő 
civil aktivista, Oláh Roland közösségfejlesz-
tő, szociális munkás, FKA kolléga, Pádár 
Gergely egyetemista pedig hangmérnökként 
tagja az alap-stábunknak. Az interjúkat mos-
tantól telefonon rögzítjük, ami sokkal több 
háttérmunkát, vágást, fazonírozást, átszer-
kesztést jelent, de hadd szóljon! A felvett 
műsorok így is felkerülnek a Rádio9 olda-
lára, ahogyan a leírt változatok is. 

Ma szombat van, és még nem jött egyetlen 
üzenet sem a stáb titkos facebook csoportjá-
ba, ami fura. Igaz, tegnap este csúcsra járat-
tuk magunkat, záporoztak keresztbe-kasba 
a kérdések: Mikor kerül ki a mixcloudra 
a hanganyag? Ki cseréli ki a borítóképet 
a szobastúdiósra? Megpróbáljuk ezt már 
kitenni podcastként? Miközben mindenki 
home office-ban dolgozik, gyereket ne-

vel és házi feladatot szkennel, bevásárol a 
nagyinak és böngészi a hazai és nemzetközi 
híreket. És akkor egyszer csak megjelenik 
a legfontosabb kérdés a  sorban: Gyerekek, 
akkor mi legyen a következő adásban?

Barna Era
A Rádió9  - a kerület civil hangja követ-
kező adása: 2020. április 2. 18:00 óra. 

radio9.hu

Ennivaló dobozok
Már a ferencvárosiak is segíthetnek a rászorulóknak a Gát utcában elhelyezett ételadomány dobozon keresztül.  
Ha szeretnénk segíteni nehéz sorsú embertársainkon, elég, ha összeállítunk egy kis ételcsomagot a hűtőnkből, vagy 
pár száz forintért kiflit, konzervet vásárolunk, amivel aznap valakit jól lakathatunk. 

Segíteni nem olyan nehéz, mint az elsőre 
gondoljuk. Például, ha otthon megmarad 
egy kis étel, ne dobjuk ki, hiszen sokan 
szívesen elfogyasztanák. Pár hete ugyanis 
becsomagolt ételt tehetünk a Gát utca 4. 
szám alatti Kaniziusz Szent Péter templom 
falára kihelyzett ételadomány-dobozba. A 
ferencvárosi dobozt az Ételt adok-kapok /
Kék mikró-szekrény/ Facebook csoport, 

a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez 
Egyesület és a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt közös kezdeményezése helyezték ki. 
A módszer egyszerű: a kis szekrény, benne 
két polccal, mindig nyitva áll. Ebbe kell he-
lyezni higiénikus csomagolásban az ételt. 
Vihetünk otthonról származó megmaradt 
ételt, de a boltban is vehetünk mindenből 
egy picit többet, hogy jusson az éhezőknek. 

Elsősorban tartós élelmiszert, konzerve-
ket, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, lek-
várokat, befőtteket érdemes itt elhelyezni, 
olyan ételeket, amelyek nem igényelnek 
hűtést. –Minden nap erre sétálok, hogy 
megnézzem, van-e benne valami – mondja 
egy éppen arra járó idős néni. – Már vettem 
ki belőle zöldség- és gyümölcskonzervet. 
Nagyon örültem, mert nekem nem telik 
ilyenekre a kis nyugdíjamból. De ha meg-
látom, hogy hajléktalan áll a szekrénynél, 
akkor nem jövök ide, mert félek tőlük, és 
mert lehet, hogy neki egyáltalán nincs mit 
enni – magyarázza Lilla néni, hozzátéve, 
hogy sajnos még sokszor üres a szekrény.

A szervezők éppen azért arra kérik a rá-
szorulókat, hogy tartsák be az egyetlen 
szabályt: annyit vegyenek ki, amennyit 
egyszerre elfogyasztanak.

A közterületre kihelyezett ételszekrény 
ötlete a pécsi Morvay Imre Pio atyától 
származik, aki 2015-ben rakta ki az elsőt 
a városában. A kezdeményezés olyan nép-
szerűnek bizonyult, hogy az egész ország-
ban sorra kerültek ki a kis szekrénykék a 
házak falaira. Mára kb. 170 lehet belőlük.

(Sz.D.)
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A  
költészet egy  
kitanulhatatlan 
szakma
Interjú Szálinger Balázzsal
Szálinger Balázs közvetlen figura, nem az elefántcsont-to-
ronyból beszél, sőt, gyakorlati tanácsokkal is segíti a 
pályakezdőket. A Bárka-díj jelentőségén túl aktuális mun-
káiban is nagy szerepet tölt be a Bárka folyóirat, hiszen 
„mivel rendszeresen kellett verseket küldenem, elvonta a 
figyelmemet attól a rágódástól, hogy hogyan tovább egy 
befejezett verseskötet után, és ürügyet adott a kísérlete-
zéshez.” A József Attila-díjas poétával a Költészet Napja 
alkalmából beszélgettünk.

Szálinger Balázs Jó-
zsef Attila-díjas magyar 
költő. 1978-ban született 
Keszthelyen, tizenhét éve 
él Ferencvárosban. Körül-
belül húsz éve robbant be 
a magyar irodalmi életbe. 
A verseken kívül műfor-
dításokkal, színpadi dara-
bok írásával is foglalkozik. 
Az elmúlt két évtizedben 
számos verseskötete jelent 
meg (legutóbb, 2018-ban a 
361° című), országszerte 
láthatóak mesedarabjai, 
valamint kamaradrámái (a 
legfrissebb a Krizantémok, 
avagy Liú halála). Szálin-
ger Balázs februárban ve-
hette át – Darvasi László 
mellett – a Bárka-díjat. 
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Néhány éven keresztül a Hévíz nevű fo-
lyóirat főszerkesztőjeként dolgozott, ahol 
nap mint nap fiatal költőket istápolt. Ők a 
lap elhagyása után valahogy kikoptak az 
életéből, de Szálingernek továbbra is volt 
mondandója a részükre: 

–  Azt terveztem, hogy írok egy verstan-
könyvet. Másoktól közben jelentek meg 
hasonló indíttatásból kötetek, de volt egy 
hiány, hogy például hogyan írjunk meg egy 
kísérőlevelet egy szerkesztőnek. Vagy: mit 
kell gondolnunk 
arról a fogalom-
ról, hogy ihlet? És 
arról, hogy nekro-
lóg?

Az irodalmi élet-
be bele lehet ta-
nulni, nekem eze-
ket elmagyarázták 
20 évvel ezelőtt, 
nagyon jóban vol-
tam idősebb pályatársakkal. Mára nagyon 
atomizált lett egy pályakezdés, annak elle-
nére, hogy a közösségi média összegyűjti a 
figyelmet. Úgy érzem, hogy nincsenek meg 
azok a csatornák, hogy a legfiatalabbak a ná-
luk 15-20 évvel idősebbekkel a kellő bizalmi 
szintre kerüljenek. Ha én ezeket elmondom, 
akkor biztos vagyok benne, hogy tudok segí-
teni a tizen-huszonéveseknek. A következő 
könyvhétre ebből készül egy kézikönyv.

– Hol tart ezzel a munkával? 
– Most könyvhéten, ha nem marad el 

idén minden ebben az országban, útinap-
ló-kötetem jelenik meg Alduna címmel, il-
letve nemrég egy darabot kellett leadnom, 
úgyhogy leginkább ezekkel foglalkoztam.  
A Bárka-sorozattal szerencsére nincsen sok 
dolgom, havi egyet kell írnom. A legutóbbi 
most jelent meg, az alkotói válságról szól. 
Szóval egyelőre az egy írás/hó tempóban, 

kényelmesen haladok, és gondolom, jövő 
tavasszal, a kötetbe rendezés idején lesz vele 
komolyabb munka.

– Nézzünk bele a pályakezdő költők éle-
tébe: mik a nehézségek ma? Milyen fajta 
képességekre van szükség – a tehetségen 
túl? Vagy az így is, úgy is utat tör magának?

– Hogy mik a nehézségek? A mosta-
ni generációnak teljesen mást jelent a 
nyilvánosság, mint nekem jelentett húsz 
éve. Kicsit elveszettek, nehezebben kon-

centrálnak egy 
konkrét dologra, 
ugyanakkor képe-
sek több helyre is 
figyelni egyszerre. 
Ez nyilvánvalóan 
az internettel hoz-
ható kapcsolatba, 
egyszerre több 
cikket is képesek 
vagyunk olvasni, 

és nincs nagyon idő, hogy el-elmélyüljünk 
valamiben, akkora a hírzaj. Életkoromból 
adódóan a régi és az új világot is ismerem 
valamennyire, szerintem tudok használható 
tudást adni tapasztalatból, de meg tudom 
fogalmazni az ő nyelvükön. 

A képesség... hát pont a külvilág kizárása. 
Ne érjen stressz attól, hogy mások, mondjuk 
pályatársak a hangos Facebook-jelenlétnek 
köszönhetően jobban szem előtt vannak, 
attól te még tedd a dolgod. Ez például 
egészen fontos, egész pályák elmehetnek, 
ha erre nincsenek felkészülve. Utat tör a 
tehetség, de nem árt, ha kellő pillanatban 
valami erő-tanács-segítség megemeli, hogy 
szárnyat kapjon. 

– Ha már a fiatalok: a Heaven Street Seven 
énekeseként megismert Szűcs Krisztián-
nal néhány éve rendszeresen fellép „iro-
dalmi, zenés ámokfutást” rendezve, mint 

Szűcsinger formáció. 2018-ban jelent meg 
Ennyit tudtunk segíteni c. közös albumuk, 
ami egy könyv-lemez. Most a koronavírus 
miatt bizonytalan ideig biztosan nincs itt 
a fellépések ideje. Dolgoznak új, kiadásra 
szánt közös anyagon?

– Hát igen, az összes tavaszi fellépésünket 
lemondták. Muszáj dolgozni, végre elővesz-
szük a régi tervünket, bizony. A téma a ma-
gyar középkor, Mátyás király és a humor, 
többet egyelőre nem szabad mondanom.

– Eddig nagyjából kétféle költővel talál-
koztam: az egyik típus azt mondja, a versek 
„csak úgy” jönnek, valahonnan „fentről”, 
egy magasabb régióból, a tehetséges ember 
„csak” közvetítő. A másik fajta pedig az, aki 
úgy gyakorolja a szó legnemesebb értelmé-
ben vett mesterséget, hogy minden nap leül, 
mint egy hagyományos munkahelyen, és 
megírja a „megírnivalókat”. Önnél melyik 
működik?

–  Olyan kérdés ez, mint hogy fehér bor 
vagy vörös. Szóval mindkettő. Évszakfüg-
gő. Időjárásfüggő. Nagy ajándék az ihlet, 
szerencsés, aki sokat találkozik vele. Nem 
is ritka, illetve ismerned kell a szerveze-
ted és a pszichéd, hogy előkészítsd magad 
a fogadására. Aztán vagy jön, vagy nem. 
De dolgozni se szégyen. Szóval bizony  
a szorgalom nélkül, csak a lepkevadászatra 
berendezkedni nem lehet. Igen, jegyzetel-
ni kell, valamennyit olvasni minden nap, 
és sokat tervezni. Amikor pedig megvan  
a terv, akkor alárendelni neki sok mindent. 
Négykor kelni, ha hajnalban tudsz dolgoz-
ni, könyvtárazni, elvonulni, kikapcsolni a 
telefont.

– Április 11. a magyar költészet napja.  
A rendezvények jó eséllyel még akkor is el-
maradnak, készül esetleg (online) valamivel?

– Isten őrizz, megteszik majd ezt mások 
helyettem is!

Egy helyütt azt írta: „Mennyi idő 
alatt lehet kitanulni a szakmát? 
Soha nem lehet eléggé kitanulni. 
A verstan alapszintje 2-3 hónap. Az 
irodalmi életen belüli magabiztos-
ság 5-6 év. Illetve: túl kell jutni egy 
kudarcon, és ki kell jönni belőle.”

A költőt néhány éve a József Attila Emlékhelyen rendezett irodalmi szalon 
vendégeként ismerhette meg személyesen a közönség.
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Gyermek háziorvosok elérhetőségei
 2020. március 18-tól, amennyiben szükséges felkeresniük háziorvosukat vagy házi 

gyermekorvosukat, a személyes megjelenés helyett szíveskedjenek az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődni illetve egyeztetni orvosaikkal

1097 Vaskapu u. 23-29.

dr. Diczházy Andrea Ágnes
215-0876

06-20-934-4984
dr.d.a.rendelo@gmail.com

dr. Sztranyák Anikó Tamara
215-0876

06-30-545-9397
praxis.sztranyak@gmail.com

dr. Solt Mária solt.praxis@gmail.com

dr. Külkey Orsolya
215-0876

06-30-940-7532
praxis.kulkey@gmail.com

dr. Jakab Zsuzsanna
215-0876

06-30-545-9397
praxis.jakab@gmail.com

asszisztens /Aszalai Csilla/ 06-70395-5073

1098 Csengettyű u. 23.

dr. Ravasz Ágnes
280-7990

06-30-962-0209
csengettyu.rendelo@gmail.com

dr. Ventilla Márta
280-7990

06-30-961-4363
csengettyu.rendelo@gmail.com

dr. Harangozó Krisztina Erzsébet
280-7990

06-20-355-8765
bell.medicplus@gmail.com

1093 Lónyay u. 46.
dr. Csécsei Márta Éva csecsei.marta@gmail.com

dr. Kiss Éva
217-0317

06-30-556-4979
gyermekr@gmail.com

asszisztens
Kuglics Szilvia 06-70-420-8011

Gyermekorvosi ügyelet: 1096 Tűzoltó u. 71-75. Telefon: 783-1037
Hétköznap 20.00.-08.00, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon.
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REJTVÉNYAPRÓHIRDETÉS

SZÍNES

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN  
- INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett  
pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már  

ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK  
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára" vagy „viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!

 

– Jenőke, el kéne még ugranod a nyolc gurigáért!

BIZTOS, AMI BIZTOS

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

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

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

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

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Bu-
dapest, Szabó Ervin tér 1.) nem nyugdíjas se-
gédmunkást keres. Foglalkoztatás: közalkal-
mazottként, heti 40 órában. Érdeklődni lehet 
a 411-5035-ös telefonszámon vagy e-mailben 
az ufo@fszek.hu címen.
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Ha ellátásra (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, számlabefizetés,  
kutyasétáltatás) van szüksége vagy önkéntesnek jelentkezne,  

hívja a 0680 399-399 vagy a 061 217-0519 zöld számot,  
vagy írjon a virusinfo@ferencvaros.hu e-mail címre.

Egészségügyi forródrót: 061-459-3661  
Gyermekorvosi forródrót: 061-459-3660

Mentálhigiénés segélyvonal:  
0670 797-4314 ; 0670 797-4315 ; 0670 797-4316 ;  

0670 797-4338 ; 0670 797-4340
 Jogsegély: 0630-826-2804


