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„Ha nagy a baj,
összekapaszkodunk”
Baranyi Krisztina a válságkezelésről és az önkéntesség erejéről
Komoly csapásként érte Ferencvárost a járvány miatti bevételkiesés és az annak ürügyén bejelentett kormányzati
elvonások, a városrész akár 3,5 milliárd forintos bevételtől is eleshet idén. A szorult helyzetben válik igazán fontossá
a szolidaritás, a kerületet most ez tartja mozgásban - mondta el lapunknak Baranyi Krisztina polgármester.
A tavalyi választások után alig rázódhatott
össze az új hivatali felállás, máris közbeszólt a világjárvány. Hogyan élte meg ezt?
Kicsit csalódottak voltunk. Nagy lendülettel vágtunk bele a munkába, úgy számoltunk, hogy idén nyárra a teljes szervezeti
átalakítással megleszünk, sok választási
ígéretünket teljesítjük. A pandémia azonban mindent felborított, ilyen eseményt még
senki nem élt át az I. világháború vége óta.
A rendkívüli helyzet kihatott a kerület vezetésére is: pandémiában a Katasztrófavédelmi
törvény szerint a városrészt átmenetileg nem
a választott testület, hanem a polgármester
irányítja, mert ilyenkor gyors döntésekre és
gyors cselekvésre van szükség. A második
jelentős változás az volt, hogy a kormánytól
olyan feladatokat kaptunk, melyek nagyban
eltérnek az önkormányzat szokásos tevékenységétől: ránk ruházták az itt élő 8000
idős ember, illetve a karanténban élők teljes
ellátását, meg kell oldanunk az utcák fertőtlenítését, az óvodák, bölcsődék bezárását,
az ügyelet kialakítását, az orvosi ellátás átszervezését, az egyik napról a másikra munkájukat elvesztett emberek napi gondjainak
enyhítését. Helyzetünket ráadásul tovább
nehezítették a kijárási korlátozások és az
új szabályok. Sok kollégánk kényszerült
életkora miatt home office munkavégzésre, többen pedig szabadságra mentek, tehát
kevesen vagyunk sok munkára. Mindez komoly kihívást jelent.
Az önkormányzat a járványidőszakban
mennyit költött az önként vállalt, vagy a
rendeleti úton rátestált feladatok ellátására,
maszkokra, védőfelszerelésekre?
Külön költségvetési soron vezetjük a
pandémiás kiadásokat. Ezek közül a legnagyobb tétel a maszkvásárlás volt: 150 ezer
maszkot vettünk eddig, melyekből 100 ezret
vittünk házhoz, fejenként két darabot. Mióta
a főváros bevezette a zárt téri maszkviselés kötelezettségét, már az utcán is osztunk
maszkokat, hogy akinek nincs, az is tudjon
boltba menni, járműre szállni. A védekezésre
eddig mintegy 150-160 millió forintot fordítottunk. Jelenleg is dolgozunk a Covid-19
tesztek beszerzésén, eddig ugyanis nem
kaptunk tesztet a kormánytól még az első
vonalban harcoló egészségügyi és szociális

dolgozóink számára sem. Az egyetlen, Friss
utcai idősotthonunkban viszont mindenkit
leteszteltünk, mindenki negatív lett. Kaptunk 160-180 darabot a „Soros-tesztekből”,
amiket Budapest vezetése Soros György
egymillió eurós adományából vásárolt,
és lakosságarányosan oszt szét a kerületek között. Ezekkel a tesztekkel a kerületi
időseket szeretnénk ingyenesen vizsgálni,
a ferencvárosi egészségügyi és szociális
dolgozókat, közterület-felügyelőket pedig
az önkormányzat által vásárolt tesztekkel
szűrjük majd.
Hány embernek nyújtanak segítséget a
járványhelyzet miatt a kerületben, és milyen formában?
Jelenleg 400 idős lakót segít az önkormányzat, akiknek hetente többször szállítanak ételt hivatali munkatársak és 400
önkéntesünk. Hetente átlagosan 100 rászoruló család, azaz 250 személy kap szociális tartós élelmiszer és tisztasági csomagot.
Eddig mintegy 2,8 millió forintot költöttünk a csomagokra, melyeket a hozzánk
érkező adományokból finanszíroztunk.
A 65 évesnél idősebb lakók esetében, kérésre, teljes ellátást biztosítunk: ez azt jelenti,
hogy ha valaki egyáltalán nem mozdul ki a
lakásából, mindennel ellátjuk őt, az ételtől
a gyógyszeren át a kutyasétáltatásig. Olyan
is előfordult, hogy valakinek az autóját vittük el vizsgáztatni. A kötelező feladat mellett
pedig önként vállaltuk a fogyatékos gyermeket nevelők, fogyatékkal élők, csökkent
munkaképességűek ellátását.
Szociális jövedelemkiegészítő támogatásokat is bevezettünk. A pandémiás járadék
azoknak segít, akik igazoltan elveszítették
a munkájukat a járvány alatt. A lakhatást
segítő és rendkívüli támogatást pedig azok
igényelhetik, akik kiestek a munkából, nincs
jövedelmük, de nem tudják igazolni a munkaviszony elveszítését. Fontos tudni, hogy
van még keret a jövedelempótló szociális
támogatásokra, és az idősellátásban is van
még szabad kapacitásunk.
A bérlakásokban élőkkel mi lesz, ha nem
tudnak fizetni?
A bérlakások díjtétele nagyon alacsony:
8-30.000 forint között mozog. A díjakat
csökkenteni nem tudjuk, de az itt élő sze-

gény embereket adományokkal, a szociális
támogatások megemelésével, és élelmiszercsomagokkal segítjük. Idén nem emelünk
senkinek lakbért, sőt egyéb bérleti díjakat
sem a kerületben.
Miközben az önkormányzat számos plusz
feladatot vállalt, pénzből nem lett több, sőt,
jóval kevesebb. Mekkora összeg hiányzik a
költségvetés bevételi oldaláról, és mekkora
kiesésre számítanak még?
A bevételkiesésünk jelentős, részben a
kormányzati elvonásból, részben a járványhelyzetből adódik. A kormány 210 millió
forintnyi gépjárműadót vett el tőlünk. Egész
évre elvonták az idegenforgalmi adót, így ez
a bevétel akkor is kiesik, ha esetleg helyreáll, vagy legalább javul a turisztikai szektor
helyzete. Az iparűzési adóból legalább 30%kal kevesebb fog beérkezni, és az évi 1 milliárdot hozó parkolási bevétel is lenullázódott
az ingyenessé tett parkolás miatt. Így ös�szesen 3-3,5 milliárd forinttal lesz kevesebb
az éves bevételünk a tervezettnél. Emiatt
önként vállalt feladataink egy részéről le
kell mondanunk. Ugyanakkor egyik legfőbb
ígéretünket, a városrehabilitáció folytatását
nem adjuk fel, és csak a legvégső esetben
nyúlunk annak forrásaihoz.
Spórolunk viszont azzal, hogy a költséges
szabadtéri nagyrendezvények elmaradnak,
kulturális kiadásaink alig vannak, és a helyzetből adódóan csökkentek az óvodákkal
kapcsolatos kiadások. Maradt közel 3 milliárd forint szabadon felhasználható forrás
az előző ciklus zárszámadásából. Ez az a
forrás, amit a helyi Fidesz korábban 8-9
milliárdos tartalékként emlegetett. Ezt arra
tesszük félre, hogy befoltozzuk a lyukakat,
ha szeptembertől nem folynak be az említett
adóbevételek. Hogy jót is mondjak, látva a
nehézségeinket, sok cég és magánszemély
ajánlott fel nekünk pénzügyi segítséget. Erre
a célra egy Krízisalapot hoztunk létre: külön
bankszámlaszámra utalhatnak adományokat a segíteni szándékozók. Az ide befolyó
pénzből a legrosszabb helyzetben élő lakóinkon segítünk élelmiszerrel, játékokkal,
tablettel, vagy fertőtlenítőszerrel.
Ferencváros kapott egy meglepetés büntetést is: elvették a József Attila lakótelepi közösségi ház felújítására megítélt 400 millió

forintot. Minek köszönhető ez a kitüntetett
figyelem?
Valóban fontosnak tartom, hogy minden
kerületnek áldoznia kell a saját forrásaiból,
hogy megvédjük az embereket a járványtól, vagy annak hatásaitól. Minket azonban
nemcsak a központi elvonások sújtanak.
A csapások egy kisebb tétellel kezdődtek
még a járvány előtt: a Haller park felújításának részeként pályázati úton elnyertünk
a Kézilabda Szövetségtől 20 millió forintot
a kézilabdapálya felújítására. A választások után jött egy levél, hogy hiába nyertünk
a pályázaton, nem fogjuk megkapni a pénzt,
így saját forrásból kell felújítanunk a pályát.
Aztán jött a „Lex Baranyi”, ami a kiemelt
kormányzati beruházások által elfoglalt
közterületek használatának ingyenességét
foglalta törvénybe. Eszerint nem szedhetünk közterület-használati díjat azoknál
a nagyobb építkezéseknél, felújításoknál,
amelyeknek a lebonyolítása a miniszterelnök szűk környezetének érdekeltségeibe
tartoznak. A törvényt mintha Ferencvárosra
írták volna, hiszen 10 fölött van a kerületben
a kiemelt kormányzati beruházások száma.
A díjak beszüntetésével közel 1 milliárd
forint fog hiányozni a kasszánkból. A sort
csak folytatta a Toronyház utcai közösségi ház felújítására szánt 400 millió forint
kormányzati elvonása. Az ország költségvetésében láthatatlanul csekély összeg úgy
látszik, nagyon hiányzik a járványügyi védekezéshez. Ennek hátterében ugyancsak
Kocsis Mátét sejtem.
A 2 hónapja tartó pandémia alatt a hivatal, a lakosság és az önkéntesek között
olyan szövetségek alakultak, melyekre korábban nem volt példa. Milyennek látja ezt
az együttműködést?
A nyilvánvaló problémák mellett nagyon
sok haszna is volt ennek az időszaknak. Ös�szekovácsolódtak az emberek, kiderült, kire
lehet számítani, ki miben jó. Felálltak hivatali és önkéntes segítő csapatok, az idősek és
a fiatalok kapcsolata is erősödött. Egy gondozott idős pár például szülinapi köszöntést
szervezett saját, megszeretett önkéntesük
számára. A maszkokat biciklis futárok szállították ki, nagyon hatékonyan: néhány nap
alatt megoldották a kerület ellátását. Jó érzés
látni az emberek szolidaritását. Az önkéntesek körében arra számítottunk, hogy a kezdeti lelkesedést gyors lemorzsolódás követi
majd. Ezzel szemben stabilan tartjuk a 400
főt. Ettől függetlenül várjuk a jelentkezőket,
mert szükség van rájuk. Sokat hallottunk a
nagyvárosi elidegenedésről, most viszont az
látszik, ha nagy a baj, összekapaszkodunk.
(T.D. – K.T.)
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Az érettségi, amit
nem felejtünk el egyhamar
Életünk első igazán nagy megmérettetése a nagybetűs élet kapujaként is emlegetett érettségi vizsga mindannyiunk számára kitörölhetetlen emlék. Az idei azonban másképp lett emlékezetes. Gimnáziumok előtt posztoló rendőrök, maszkban vizsgázás, sok kézfertőtlenítő, egy kevés gumikesztyű, másfél méter távolság és nulla bankett. Ilyen volt a végzős
középiskolások érettségije 2020-ban.
A második világháború óta nem volt szükség
olyan különleges szabályozásra az érettségi
vizsgák kapcsán, mint idén. Csak írásbeli
vizsgákat tartottak, hogy ezzel is csökkentsék a tanárok és diákok közti kontaktust. A
vizsga egy órával később kezdődött a szoksásosnál, hogy a tömegközlekedési eszközökön ne alakuljon ki tumultus. Egy teremben maximum tíz diák lehetett egyszerre,
akiknek másfél méteres távolságban kellett
elhelyezkedniük egymástól. A maszkviselés
elvileg kötelező volt a teremben is, de több
diák azt mesélte, ha a stressz miatt nem bírta
magán elviselni, engedték, hogy levegye.
Az érettséginek helyet adó intézmények
felkészülten várták a diákokat: az épületeit
fertőtlenítették, az ajtókat kitámasztották,
hogy a kilincset se kelljen megfogni. Az
iskolák előtt sok helyen rendőrök állomásoztak, hogy betartassák a járványhelyzet
miatti szigorú intézkedéseket. Sokan talál-

gatják ma is, jó ötlet volt-e a májusi érettségi
megtartása.

Terembe zárva
a járvány tetőzésekor
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és 30 másik szakmai szervezet
egyértelműen ellenezte, hogy az érettségit a
meghirdetett módon bonyolítsák le, hiszen
a diákok március 16. óta be sem léphettek
a középiskolák épületébe, így a felkészülés
is sokkal nehezebben ment. Azok, akik nem
tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba, a
többieknél is nagyobb hátrányból indultak.
A koronavírus-járvány tetőzését május 3-ra,
egy nappal a kitűzött írásbelik megkezdése
előttre jósolták a kormányzati szervek, így
sok pedagógusban, szülőben és orvosban
merült fel a kérdés: az operatív törzs által
megjelölt tömeges megbetegedések időszakában célszerű-e hosszú órákra egy légtérbe

terelni diákok és tanárok tízezreit? A PDSZ
bojkottra szólította fel a tanárokat, azt javasolva, hogy az érettségi napjára vegyenek
ki szabadságot, lehetetlenné téve ezzel a
vizsgák lebonyolítását. A bojkottal azonban
igen kevesen éltek.
Dr. Ócsai Lajos, a Tisztifőorvosi Hivatal
nyugalmazott járványügyi főosztályvezetője
szerint az érettségi májusi megtartása oktatáspolitikai döntés volt, nem járványügyi.
Bízik benne, hogy azok, akik ezt a döntést
meghozták, több információval rendelkeznek, mint a sajtóból tájékozódó átlagember. A járványügyi szakember lapunknak
elmondta, jelenleg úgy tűnik, különösebb
járványügyi következmények nélkül meg
lehetett rendezni ebben a helyzetben az írásbeli érettségit. Ehhez természetesen szükség
volt a biztonsági intézkedések – fizikai távolságtartás és maszkviselés – fegyelmezett
betartására is.

Hogy később lesz-e járványügyi következménye az idei érettséginek, még nem lehet
tudni, igaz, a tömeges tesztelés hiányában a
hazai koronavírus-fertőzöttségről is nagyon
kevés adat áll rendelkezésre. Az érettségi
előkészületeit azonban teljes bizonytalanság
övezte. Ez látszott abból is, hogy mindössze
tíz nappal a vizsgák előtt jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, hogy az
érettségit májusban mindenképpen megtartják. Arról is csak április 20-án értesülhettek
a diákok, hogy májusban csak az tehet érettségi vizsgát, akinek hallgatói jogviszonya
van (tehát aki magánúton készült fel, most
nem vizsgázhatott) valamint aki felsőoktatási intézménybe jelentkezett. A többiek
halasztva, 2020 őszén vizsgázhatnak, igaz,
akkorra várják a koronavírus-járvány második hullámát.
Aki a járványhelyzet miatt nem szeretett
volna most érettségizni, az következmények
nélkül lemondhatta azt. Ezzel a lehetőséggel
kevesebb, mint 2500 diák élt, igaz, sokan
valószínűleg nem önszántukból döntöttek
a halasztás mellett. Dr. Nahalka István oktatáskutató, az ELTE nyugalmazott docense
tud olyan diákról, aki azért halasztotta őszre
a vizsgát, mert a testvére krónikus beteg, aki
nem biztos, hogy túlélt volna egy esetlegesen hazavitt fertőzést. A korlátozások következtében az idei érettségire jelentkezőkhöz
képest 25%-kal kevesebb diák, összesen 80
ezer fő kezdte meg a vizsgákat.

Növekvő esélyegyenlőtlenség
Dr. Nahalka István szintén megerősítette, hogy az érettségik megtartásáról oktatáspolitikai döntés született, amelyben a
kormányzat nem vette figyelembe a pedagógusok álláspontját. Nahalka István úgy
látja, hogy a járványt tekintve semmivel
sem volt jobb a helyzet május 4-én, mint
április közepén volt, tehát ugyanúgy fennállt a fertőzés veszélye. Szerinte hiba volt
megtartani a vizsgákat, jobb lett volna, ha

„Az érettségi vizsga megtartása így mindenképp
növelte a hazai oktatásban
jelen lévő esélyegyenlőtlenséget.”
a szakmai szervezetek álláspontját követve
június végére halasztották volna azokat. Az
érettségi vizsga megtartása így mindenképp
növelte a hazai oktatásban jelen lévő esélyegyenlőtlenséget.
Az tudható, hogy a digitális oktatásból a
diákok 30%-a esett ki, ezek többsége általános iskolai tanuló. Hogy hány végzős
középiskolást érintett negatívan az átállás,
arról nincsenek pontos adatok. A hátrányos
helyzetű térségekben eleve sokkal keve-
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sebben jutnak el az érettségiig - emelte ki
a szakember - azonban az ő helyzetüket
nagyon megnehezítette az online tanulás.
Ferencváros Polgármesteri Hivatala laptop
gyűjtőakcióval igyekezett azért tenni, hogy
digitális eszközökhöz juttassa a rászoruló
gyerekeket, de kevés ilyen akció indult a
kisebb településeken. Aki pedig kimaradt
az online oktatásból, az le is maradt.

A ballagás is elmaradt
Az üdvrivalgás azoknál is elmaradt, akik
leérettségizhettek. Róza, egy budapesti gimnázium érettségizője kérdésünkre elmondta,
hogy a felkészülésben nagyon hiányoztak
neki a tanárok és a diáktársak, sokkal kevésbé volt motivált a támogató közeg nélkül.
Az érettségi vizsgáján pedig az volt a nehéz,
hogy nem látja a maszktól tanárai arckifejezéseit. Az iskola kiürítése miatt viszont nem
volt az érettséginek olyan szigorú hangulata,
mint amire számított.
És hogy milyen az érettségi ballagás és
bankett nélkül? Róza eddig is úgy érezte,
hogy a vizsga előtt megtartott ballagás
olyan, mintha előre innának a medve bőrére,
így nem bánja, hogy azt elhalasztva, ősszel
tartják majd meg, ahogy a bankettet is. Más
középiskolákban viszont előfordulhat, hogy
egyáltalán nem tartanak ballagást, bankettet, és szerenádot sem. Idén be kell érni a
kipostázott bizonyítvánnyal.
(K.T.)
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A MOTTO házhoz viszi
az irodalmat

Telefonos társalgók
beszélgetnek a lakókkal
Fullajtár Andrea

TUDTA? Fullajtár
Andrea a MOTTO
mellett önkénteskedett is Ferencvárosban. A Nehru parton
közterület-felügyelőkkel dolgozott
együtt, valamint
maszkokat csomagolt. Nagyon fontosnak tartja, hogy
a járványhelyzetben
civilként ugyanúgy
hasznos tagja legyen a közösségnek,
mint színészként.

olyan megye, ahonnan ne csatlakoztak volna
színészek. Egészen elképesztő volt látni,
hogy egyik pillanatról a másikra így felpörgött a projekt, nem győztünk hétről hétre
csodálkozni a fejlődésen. Az elmúlt másfél
hónapban olyan színészek is csatlakoztak
hozzánk, akik anyanyelvi szinten beszélnek
egy idegen nyelvet, vagy hosszabb ideig
éltek külföldön. Így már a nemzetközi irodalomból is elkezdtünk tartalmakat gyártani
eredeti nyelven, ezzel segítve a gimnazistákat. Rengeteg anyagot tudtunk megosztani,
a kötelező olvasmányok listája az általános
iskola első osztályától egészen az érettségiig
elérhető.
Jelenleg 480 irodalmi anyag található az
oldalon, a látogatóink száma meghaladja
a 180 ezret. Hamarosan magyartanárok is
csatlakoztak a MOTTO-hoz, ők rendszeresen jelzik, épp hol tartanak a tananyagban,
milyen videóra lenne szükségük. Mi pedig
szinte azonnal reagálunk ezekre a kérésekre,
így az aktuális tananyaghoz tartozó videót
tudják megosztani a gyerekekkel az online
irodalomórákon.
Lassan véget ér a tanév. Mik a további
tervek?
Egyelőre a legfontosabb célunk az, hogy
a járvány idején helytálljunk, hogy a tanév
végéig segítsük a pedagógusok munkáját.
Nyáron megbeszéljünk majd, hogy szep-
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Pótunokák, pszichológusok a vonalban

A karantén ideje alatt színészek fogtak össze, hogy segítsék az online oktatást, mégpedig azzal, hogy
kötelező olvasmányokat olvasnak fel. Az egész egy Facebook-poszttal indult, mára a magyartanítás
segítő mozgalmává nőtte ki magát a Művészek az Otthoni Oktatásért (MOTTO) weboldal. A kezdeményezés egyik alapítójával, a Jászai Mari-díjas színésznővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem
tanárával, Fullajtár Andreával beszélgettünk.

Hogyan indult a MOTTO?
A március 11-én megjelent hivatalos kormányrendelet után pár nap alatt bezártak a
színházak, az egyetemek, az általános és
középiskolák. Március 14-én Bíró Kriszta
kolléganőm a Facebookon írt egy posztot arról, hogy ha színészként épp nem léphetünk
fel, segítsünk az induló online-oktatásban
a magyartanároknak. Egyetemi tanárként
tagja vagyok az online-oktatás pedagógus
csoportnak, ami egy igen nagy létszámú
csoport. Itt kérdeztem meg a tanárokat arról,
hogy segítséget jelentene-e nekik egy ilyen
kezdeményezés - 4 órán belül 20 ezren osztották meg a posztot. Másnapra összeállt a
szakmai stábunk. Csatlakozott hozzánk egy
nagyon profi marketinges, Ézsöl Andrea,
Kleb Attila fotográfus, a GetCloser Concerts
művészeti vezetője, Seres Tamás rendező és
Vető Balázs, a Fisherman’s ügynökség ügyvezetője, aki a videókat gyártja. A MOTTO
hangsúlyozottan önkéntes oldal, a munkánkat ingyenesen adtuk és adjuk bele a videók
elkészítésébe.
Hogy lett ebből mozgalom?
Miután felállt a kezdőcsapat, elkezdtünk színészeket keresni, akik hajlandóak
hozzánk csatlakozni. Mostanra a határon
túlról is rengeteg színész kapcsolódott be
a munkába felolvasóként. A határon belül
gyakorlatilag nincs olyan színház, nincs
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tembertől merre megyünk tovább. Azt is
végig kell gondolnunk, hogy ha ősszel
újraindulnak a színházak és forgatások,
fogjuk-e tudni ebben az iramban folytatni
a videós felolvasásokat, hiszen ez jelenleg rengeteg időt és energiát emészt fel.
A MOTTO-t mindenképpen folytatjuk, ez
egy olyan kezdeményezés, amit valóban
megéri csinálni, akár egy startup keretében. Azt szeretnénk elérni, hogy a tanárok
kéréseire minél gyorsabban tudjunk reagálni, hogy a pedagógusok az adott órájukhoz azonnal találjanak szemléltető videót.
A digitális tér használata a diákoknak nem
csak a járvány idején fontos: a hétköznapi
oktatás keretében is egyre nagyobb szükség
mutatkozik az online tartalmakra. Ebben
az értelemben a MOTTO egy teljesen új és
nagyon előremutató kezdeményezés itthon.
A júniusi iskolai tanévzáróra egy mindenkit összefogó búcsú videóval készülünk,
amivel mi is lezárjuk az évet. Nyáron pedig
speciális tartalmakat teszünk fel a MOTTO
oldalára. Könyvajánlókat osztunk meg, hogy
megszerettessük a fiatalokkal az olvasást.
Ónodi Eszter vagy Nagy Ervin ajánlására
talán többen fordulnak majd a szépirodalom
felé, mintha a tanár egyszerűen csak kötelező olvasmányként adja fel az adott művet.
www.motto.suli.hu
(K.T.)

Egy jó szó néha fontosabb, mint a fizikai segítségnyújtás:
Ferencvárosban mindennap szakemberek, önkéntesek
várják a beszélgetésre vágyók jelentkezését.
Nem csak az egészségünkre és megélhetésünkre, de lelki egyensúlyunkra is lehet káros hatással a járványhelyzet. A Budapesten
májusban is fenntartott karantén időszaknak már mindenki a végét
várja, a kerület vezetése pedig a lehető legtöbb kreativitással – mozgó koncertekkel, önkéntes segítségnyújtással – próbálja enyhíteni
az izoláció tüneteit.
Ilyen kapaszkodót nyújt a kerületben a pandémia alatt üzemelő
telefonos lelkisegély szolgálat is, ahol pszichológusok és önkéntes
segítők várják a segítségre szorulók, vagy csupán az emberi kontaktusra, beszélgetésre vágyók hívásait. A program Döme Zsuzsanna
alpolgármester ötletéből valósult meg.
„Március közepén pár nap alatt kellett felállítani egy új irodát és
minden lehetséges módon tudatni az emberekkel, hogy segítünk.
Miután beindult, egyből megmutatkozott, hogy a bevásárlás, receptkiváltás és egyéb segítség mellett beszélgetésre, társas kapcsolatokra
is megnőtt az igény. Van, aki gyerekekkel tölti az egész napját
otthon, mások meg egyedül. Felvettem a kapcsolatot lelkisegély
területen dolgozó szakemberekkel, és megszerveztük a telefonos
szolgálatot” - mondta el lapunknak az alpolgármester.
Március végén elindult a szórólapokon és plakátokon is hirdetett
mentálhigiénés vonal: a munkában hét szakképzett tanácsadó – köztük tapasztalt gyermekpszichológus családterapeuta is – és közel
húsz társalgó vesz részt. A szóróanyagokon a szakértők telefonszámát tüntették fel, első körben őket lehet keresni, a rendszeres
beszélgetést igénylőket pedig már az önkéntesek hívják vissza.
Döme Zsuzsa elmondása szerint a szolgálat eddig 52 emberen
tudott segíteni, zömében nőkön, a telefonálók többségéről pedig
annyit lehet elárulni, hogy főként családos emberek, akik csak egy
kellemes, stresszoldó beszélgetésre vágynak.
Vannak azonban helyzetek, amikor a mentálhigiénés vonal életmentő lehet: gyakran hívja a segélyvonalat például egy autista
testvérpárt nevelő, egyedülálló családanya. A gyerekeket ugyanis
nagyon megviseli a bezártság és a megszokott programok elvesztése. A családon különböző együttműködések útján segítenek.
- Egy önkéntes például Skype-on keresztül mesél rendszeresen
a gyerekeknek, vagy a kutyája trükkjeivel köti le őket, ami nagy
segítség az anyának - számolt be a nehéz sorsú család történetéről
Döme Zsuzsa.
A mentálhigiénés vonal 6-18 óra között mindennap elérhető, de
nem csak őket lehet hívni, ha baj van: a szolgálat együttműködik
az időseket segítő Délután Alapítvánnyal és az ifjúsági közösségi
programokat szervező Konkáv Alapítvánnyal - előbbi országosan
hívható lelkisegély szolgálatot tart fenn, utóbbi pedig a fiataloknak
nyújt sokrétű támogatást.

programhoz országszerte csatlakozó fiatal önkéntesek a járvány
miatt otthonaikba kényszerülő idősebb korosztályt hívják fel, afféle
pótunokaként. Ha valaki vállalja, hogy pótunoka lesz, az általa megadott időintervallumban napi szinten kell telefonon vagy
videócseten beszélnie a nagymamával vagy nagypapával, akivel
összekötötték. Hogy mik az ajánlott, illetve a kerülendő témák,
az szerepel a szakemberek által összeállított tréninganyagban.
A legutóbbi népszámlálás szerint több mint 170 ezer egyedülálló,
80 év feletti ember él Magyarországon, ami jelzi a magyar társadalom elöregedését.
Mentálhigiénés segélyvonal: 06-70-797-4314, 06-70-797-4315,
06-70-797-4316, 06-70-797-4338, 06-70-797-4340.
(Koncz T.)

FRANCISKA NÉNI

Beindultak az önkéntes
pótunokák
A ferencvárosihoz nagyon hasonló telefonos szolgáltatást indított a Fesztivál Önkéntes Központ is a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben. A „Hogy tetszik lenni?” című

– Kérek egy új pótunokát, a múltkori
a kisállataim miatt felmondott!
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gadják a hívásokat. Várandós nők és kismamák számára az Emma Egyesület tart fenn
segélyvonalat: 06-70-622-3346, ez kedden
és csütörtökön 10-12-ig, valamint 21-23-ig
hívható.

Segítség az online tanuláshoz
Ingyenes digitális tanulósarkok működnek
minden hétköznap a Ferencvárosi Művelődési Központban (10:00 -17:00), a Dési
Huber István Művelődési Házban (10:0014:00), és az Osztag u. 15. sz. alatti Aszódi
Tanulósarokban (12:00 -16:00). A helyszíneken rendelkezésre állnak számítógépek,
internet és az oktatáshoz szükséges programok. A tanuláshoz szükséges számítógépek
szponzori felajánlásból érkeztek Ferencvárosba, három hónapos kölcsön használatra.
A Tanulószoba program lényege, hogy
a feladatok megoldásában és az eszközök
használatában önkéntesek segítenek a gyerekeknek. A biztonságos tanulás érdekében
pedig maszkot és fertőtlenítőt is kapnak a
tanulósarkokat látogató diákok. Arra is törekednek, hogy minél kevesebben legyenek
egyszerre egy térben, illetve, hogy az ablakok, ha csak lehet, nyitva legyenek.

Maszkvarrás gőzerővel

Több száz önkéntes akcióban!
Ferencvárosban a járvány kirobbanása után gyorsan, és szinte mindenre kiterjedően indult meg a korlátozások miatt
hiányt szenvedők megsegítése. A városvezetés intézkedéscsomagjának egyik fő pillére a mára 400 főre bővült önkéntes
közösség, amely a bevásárlástól kezdve a maszkvarráson át az utcafertőtlenítésig rengeteg feladatot vállal. A Ferencvárosi Segítőközpont által irányított lelkes csapat létszáma pedig napról napra nő.
A budapesti kerületek közül elsőként Ferencváros kérte önkéntesek jelentkezését a
koronavírus-járvány miatt megnövekedett
feladatok ellátására. A közreműködők egy
része fizikai segítséget nyújt, egy részük
pedig a telefonos ügyintézés lebonyolításában segíti az önkormányzat munkatársait.
Segítő munkát persze nemcsak az “utcáról
beesők” végeznek: önkormányzati dolgozók, kulturális intézmények, a helyi média,
vagy az óvodák munkatársai is különböző
segítő feladatokban vállalnak szerepet. A
vállalható feladatok tárháza pedig egyre
szélesebb. Ma már az önkéntesek a gyógyszerkiváltásan, a postai ügyek elintézésében,
kutyasétáltatásban, melegétel kiszállításban,
valamint a szociális alapú meleg és hideg
ételcsomag házhozszállításban is segédkeznek, de a lakosság a Segítő központ vonalain
információkat, mentálhigiénés tanácsokat
is kaphat. Ezt a sort gyarapítja az önként
vállalt köztéri fertőtlenítés, a maszkvarrás,
kihordás és osztás, a tanulószoba, valamint
a közterületi segítők munkája.
Május elejéig már közel 400-an jelent-

keztek, hogy szívesen vállalnak önkéntes
munkát a kerületben – tudtuk meg a H52
Ifjúsági Iroda szakmai programfelelősétől,
Bázsa-Mosó Lászlótól, aki most az önkéntes
segítők munkáját koordinálja. A jelentkezők
bekerülnek egy adatbázisba, ahol megjelölik, ki, milyen feladatokat tud elvállalni.
Döme Zsuzsa alpolgármester ötlete alapján

pedig egy ideje a „parki cuki” programra is
lehet jelentkezni.

A parkokban is jelen vannak
A közterület-felügyelők munkáját támogató önkéntesekre azért van szükség, mert
egyre többen szegik meg a kijárási korlátozásokat. Főleg fiatalok verődnek össze

parkokban, lakótelepeken, hogy élvezzék
a szabad levegőt és egymás társaságát. A
gond csak az, hogy egyelőre még veszélyt
jelentenek a társas érintkezések. Ilyenkor
a közterület-felügyelő figyelmezteti őket,
hogy tartsák be a szociális távolságtartás
szabályát. - Hogy ez a figyelmeztetés minél
kevésbé legyen kellemetlen, a közterület-felügyelővel együtt járőrözik egy fiatal önkéntes, aki a lehető legkedvesebben hívja fel az
emberek figyelmét a szabályok betartásának
fontosságára - mondta el kérdésünkre az
alpolgármester.
A regisztrált önkéntesek legtöbben a fiatal
korosztályból kerülnek ki (a Segítőközpont,
ha szükséges, az önkéntes szakmai gyakorlatot és társadalmi munkát írásban is igazolja), 18 éves kortól lehet jelentkezni, a teljes
skála körülbelül az ötvenesekig tart, de volt,
aki 66 évesen is vállalta volna az önkéntes
munkát. A program szervezői a rendszerességre törekednek, hiszen a legtöbb esetben
az idősek ragaszkodnak a megszokott arcokhoz. Bár az ígért szolgáltatás biztosítása az
elsődleges szempont, a szervezők azért igye-

keznek úgy megszervezni a szállításokat,
hogy ugyanahhoz az igénylőhöz lehetőleg
mindig ugyanaz az önkéntes menjen.
Érdemes tudni, hogy az idősek és rászorulók védelmében a Segítőközpont munkatársai minden esetben telefonon jelzik a
kérvényezőnek, hogy ki megy ki hozzájuk,
és mikor érkezik. Az önkéntesek maszkot és
gumikesztyűt viselnek a fertőzés megelőzése
érdekében, a lakásba pedig semmilyen esetben sem mennek be. Ha bevásárlásra vagy
gyógyszer kiváltására van szükség, a fentiek
árát utólag, blokk ellenében rendezik, előre
nem kérnek és nem fogadnak el pénzt.
Ha nem így viselkedik az illető “önkéntes”,
akkor erős lehet a gyanúnk, hogy csalóval
van dolgunk. Ezért ha bárki az önkormányzatra hivatkozva szeretne bejutni a lakásba,
azt vissza kell utasítani! A Segítőközpontot
a következő, ingyenes zöld számokon hívhatják az igénylők: 06-80-399-399, 06-1217-0519.
A Ferencvárosi Segítőközpont mentálhigiénés segélyvonalat is működtet, ahol
pszichológusok, szociális szakemberek fo-

A hónap elejéig több mint 13 ezer mosható
textilmaszk készült már el a Ferencvárosi
Szociális Foglalkoztató és Ellátó Központ
Kft. (FESZOFE) varrodájában. Az FMKban dolgozó önkéntes maszkvarrók is az
ő mintáik alapján készítik az eszközöket.
A FESZOFE Gubacsi úti tepelhelyén működő varroda dolgozói az igényeknek és
az évszaknak megfelelően az indulás óta
újragondolták a maszkok formáját, és új
szabásmintákat dolgoztak ki. A többrétegű
arcmaszkok külső és belső rétege továbbra
is 100 százalékos pamutból készül, és bár
nem minősülnek hitelesített védőöltözéknek, gátolják a vírus terjedését. 90 fokos
mosás, fertőtlenítés és vasalás után újra- és
újrahasználhatóak és még jól is néznek ki a
színes, nyarat idéző minták!

Vigyázzunk a szemétre!
Önkéntesek a köztéri fertőtlenítésben is
nagy számban vesznek részt – az otthon keletkezett fertőző hulladékkal kapcsolatban
azonban mindenki tehet a közös biztonságunkért. Az FKF Zrt. azt kéri, a használt
maszkokat, kesztyűket, papírzsebkendőket,
ételmaradékokat, és más esetleg fertőző
hulladékot zárt csomagolásban helyezzük
a szemétgyűjtőkbe. Kihelyezéskor fertőtlenítsük a tartályok fogantyúját, az ürítéseket
követően pedig mossuk ki, ha mód van rá,
fertőtlenítsük is a tartályokat. A kukákba
csak annyi hulladékot tegyünk, hogy a teteje
lecsukható legyen!
(RM)
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A kultúra utat tört a karanténban
Riksán szállítják házhoz a koncerteket
Popposított Anyám tyúkja bömböl egy kisvonat fedélzetéről a József Attilalakótelepen a Vahur csodát lát együttes előadásában, Gangxsta Zolee pedig
riksán dúdol blues-dalokat a Bakáts téren. Nem mindennapi előadásokat
hallgathatnak a koronavírus miatt négy fal közé kényszerülő ferencvárosiak –
ha már ők nem mehetnek el egy koncertre, a fellépők jönnek el az ablakuk elé
minden héten csütörtökön.. A kerület egyéb kulturális programjai átmenetileg
az online térbe költöztek.
A karanténkoncertnek nevezett sorozatot a
Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK)
szervezi: április 11-e, a Költészet napja óta
minden héten csütörtökön indítanak zenejáratokat Belső-Ferencvárosba a lakótelepi
övezetbe, hogy egy kis színt lopjanak a járvány miatt monotonná vált mindennapokba.
- Döme Zsuzsanna alpolgármester ötletéből
valósult meg a mozgó koncertsorozat azzal
a céllal, hogy enyhítsük a bezártságérzetet,
de azért ne keltsünk utcai csődületet sem.
Igyekszünk minden hétre húzóneveket találni: Gangxstának óriási sikere volt, de Gerendás Pétert és Torres Dani koncertjére is
sokan integettek az ablakból - mesélte Kerek
András, az FMK igazgatója. Ganxsta Zolee
a gitáros Takács Vilkóval valóban erősen
indította a sort: Dos Diavolos néven kedvenc
rap és blues ságereit adta elő akusztikusan,
amitől odáig volt a közönség.
A világzenétől a jazzen át a popig, a gyerekdaloktól a mulatósig számos zenei stílus
képviselteti magát a mozgókoncerteken.
A hangosítást és a kezdeti kisvonat helyett
alkalmazott riksákat az önkormányzat
biztosítja, a fellépőkről és a helyszínekről pedig a ferencvárosiak szavazhatnak
a kerület honlapján, illetve a Facebookon.
A hétfőig beérkezett szavazatok alapján áll
össze a csütörtöki fellépők listája. A nagy
sikerre való tekintettel az önkormányzat a

karanténhelyzet végéig meghosszabbította
a koncertsorozatot. Így nem csak a kerületiek hétköznapjaiba csempésznek egy kis
szórakozást, de a bevételkieséssel küzdő
művészeket is támogatják. Egy-egy csütörtök délután négy fellépőt hallgathatnak
meg a lakók, a zenészeknek pedig egységes,
50 ezer forintos fellépti díjat fizet a kerület.
A szervezők törekednek a minél változatosabb műfaji kínálatra, az útvonalakat pedig
úgy tervezik meg, hogy a kevésbé frekventált utcákba is eljussanak a zenélő riksák.
A Délkelet-Ázsiában népszerű háromkerekű robogón zenélni igencsak szokatlan
volt a zenészeknek, mégis nagyon élvezték
a koncerteket. Kádár Dávid, a Valami Swing
gitárosa lapunknak elmondta, fizikailag nehezebb dolguk volt, az élmény azonban kárpótolta őket a nehézségekért. A sanzonokkal,
swinggel és gipsy jazzel készülő Valami
Swing zenekar tagjainak az április 23-i koncert előtt másfél hónapig nem volt lehetőségük közönség előtt játszani, így különösen
élvezték, ahogy a kerületiek az ablakokból
és erkélyekről követték a fellépésüket.

Versvideók, filmpályázat
és távoktatás
Bár a mostani koncerteket nehéz überelni,
a Ferencvárosi Művelődési Központ (FMK)
és kulturális tagintézményei is igyekeznek a

megszokott színvonalon folytatni munkájukat, miközben kiveszik részüket a járvány
elleni védekezésből. - Személyes találkozások híján a Facebookon próbálunk minél
több embert elérni - mondta el kérdésünkre
Varga Barbara, a Dési Huber Művelődési Ház vezetője. “Az oldalunkat korábban
is sokan kedvelték, jelenleg pedig olyan
kampányokat indítunk, amelyek elviselhetőbbé teszik a karanténidőszakot: szókeresőt, filmcím felismerő játékot , furcsa tárgyak-játékot hirdetünk”. A Dési közösségi
oldalán minden napra jut valami újdonság,
hétfőn könyveket és filmeket, csütörtökön
zenéket ajánlanak, szerdánként pedig mesedélutánt tartanak. A művelődési intézmény
alá tartozó József Attila Közösségi Ház a
járványhelyzetre való tekintettel szintén
bezárta kapuit, az itt rendszeresen fellépő
együttesek felvételei azonban elérhetőek a
Facebookon – ahogy pályázatok és hasznos
információk is.

Bár a vírus a Gát utcai József Attila Emlékhelyet is karanténba kényszerítette, a
nívós programjairól ismert intézmény még
profitálni is tudott a bezártságból: határozottan megerősödtek az online térben, ahova
átköltöztették programjaikat. “Egy hónap
alatt 150 új követőnk lett a Facebookon,
vannak posztok, amiket 4600-an is megnéznek, de jól fejlődik a néhány hónapja
indított Instagram-oldalunk is” - mesélte
Kollarits Krisztina, az emlékhely vezetője.
A nézettséghez persze minőségi tartalom
kell, az intézmény pedig erről is gondoskodik: Minden napra egy vers című videósorozatukban például 33 kortárs költő olvassa
fel verseit, a felvételeket déli 12 órakor teszik közzé az emlékhely Facebook-oldalán.
A Ferencvárosi irodalmi séták keretében
pedig az egykor, vagy ma a kerületben élő
költők életrajzát, írók munkásságát mutatják
be. Kollarits Krisztina gondolt a ferencvárosi iskolákra is: az online távoktatás elin-
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Ambrus helytörténész, intézményvezető.
A frissítés meglátszik Facebook oldaluk
nézettségén: a látogatottság rövid idő alatt
9-10-szeresére nőtt, és naponta akár 2-3 kutató kér tőlük információt. Ezeket az igényeket szerencsére a zárlat alatt is ki tudják
elégíteni, hiszen már korábban digitalizálták
a gyűjtemény tárlatanyagát.
Az FMK tagintézményei közül talán a
Mester Galéria és Közösségi Tér mindennapi munkáját érinti a legdrámaibb formában a változás. Itt eddig a kerületi és más
budapesti iskolák tehetséges tanulóinak
munkáiból szerveztek kiállításokat és indítottak művészeti képzéseket, a diákok pedig náluk dolgozhatták le a kötező 50 órás
közösségi szolgálatukat. Ez a találkozóhely
átmenetileg megszűnt, a korábban telt házzal
üzemelő galéria nem fogadhat látogatókat.
“Amit lehet, most a Facebookon folytatunk,
filmtörténeti, képzőművészeti sorozatokkal
segítjük a középiskolásokat – meséli Nyedulásakor oktatási segédanyagot állítottak rusai Viktória galériavezető.
Programjaik közül a Nulladik óra kifejezetössze kollégáival az emlékhely fotó- és
ten
az online távoktatáshoz nyújt mankót, a
szöveggyűjteményéből, amit igény szerint
Mozigépész
a filmművészet történetét mueljuttatnak a kerületben dolgozó magyartatatja
be
a
kezdetektől,
a Karanténkönyvtár
nároknak.  A József Attila Emlékhely most
sorozatába
pedig
Fehér
Renátó, a galéria
önkéntes regisztrációs pontként működik,
költő
munkatársa
tölt
fel
rövid
könyvismerde bekapcsolódtak a maszkvarrásba, illetve
tetőket
és
linkeket.
A
kedvcsináló
ajánlók
az FMK-ban kialakított számítógéptermet
mellett
a
galéria
pályázatokkal
is
igyekszik
látogató kerületi diákok korrepetálásába is.  
A járványidőszak kihívás elé állította a fenntartani a művészet iránti érdeklődést:
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény A Te sztorid! - címmel animációs és römunkatársait is, ezért ők szintén a netre köl- vidfilm-pályázatot indítottak középiskolás
töztek: naponta töltenek fel Facebook-olda- diákoknak, ahová augusztus 30-ig várják
lukra helytörténeti érdekességeket, képeket, a legfeljebb 6 perces filmeket. A fődíj egy
felvételeket. Elérhetővé tették eddigi közel minidrón, a pályázat hatalamas előnye pedig
300 ferencvárosi sétájuk videóanyagát a, az, hogy a jelentkezők a kisfilmek elkészíkorábbi személyes programokat pedig online téséhez segítséget kapnak a galéria mentoelőadásokkal pótolják. - A járványhelyzet raitól, így munka közben megismerhetik a
miatt kénytelenek voltunk megtanulni pár új filmes vágás és forgatókönyvírás fogásait.
dolgot: videót szerkeszteni, Zoomot és Power pointot kezelni, amit később is használni
(K.T.)
szeretnénk” -mondta kérdésünkre Gönczi
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Az üzletelés elviselhetetlen
könnyűsége
Mondhatnánk, hogy jó dolguk van a kiskereskedőknek, mert egy részük ugyan
kinyitott, vagy be sem zárt, de csak három óráig dolgoznak, ráadásul vevő is
alig akad. A kényszer és a remény élteti őket.
Ferencvárosi sétánk is ellentmondásos érzéseket vált ki. A város ikonikus utcájának
számító, gyakorlatilag üres Ráday egyszerre
mutatja meg pőre szépségét, de az üzletek
lehúzott redőnyei, a bezárt éttermek látványa
nem szívderítő. Nincs ez másképp a körút
másik oldalán sem, bár a Mester és a Tompa
utca környékén mintha nem állt volna le az
élet különösebben, szinte annyi a járókelő,
mint „békeidőben”, bár itt is rengeteg üzlet van zárva, a galériákról és kávézókról,
kocsmákról nem is beszélve.
A nyitvatartókkal azonban nem könnyű
szóba állni, hisz egyszerre egy ember tartózkodhat az üzletben, vagy a bejáratánál,
a riporter pedig mégsem akadályozhatja az
üzletmenetet azzal, hogy csak kérdezősködik. Háromkor pedig mindenki bezár, már
akinek addig van engedélye. Egyes szakmákat, szolgáltatókat teljesen taccsra vágott a
járvány, de az biztos, hogy a biciklijavítókat
nem. Az utca egyik színfotjának számító, a
kávézót a bicikliszervízzel ötvöző Mesterbike & Coffe project nevű helyre is nehéz
bejutni.

Lakásból házba
Általános tapasztalat, hogy a vásárlók száma megcsappant. De hová lettek a lakók?
Bezárkóztak, netán elköltöztek? Bagoly Zoltán ingatlantanácsadó is a Mester utcában
dolgozik, bár most a közvetítő iroda kevés
ügyfelet fogad, miközben lassan azért éled
az ingatlanos szakma is. Az árak viszont
csökkennek. Részben azért, mert akinek
sürgős lakásának eladása, az többet enged
– az alkumérték a kétszerese lett a válság
előttinek: ha egy ingatlan árából például 5
százaléknyit lehetett lealkudni, akkor most
10 százalékot, sőt többet is. Bagoly szerint
a válság pozitív hozadéka, hogy eltűntek a
„turisták”, azaz akik tét nélkül nézelődtek
a piacon (például, hogy bemérjék, mennyit
érhet saját lakásuk), most viszont csak a tudatos, rámenős vásárlók járják a lakásokat. A
kerület különösebben nem lóg ki a budapesti
térképről, ahogy a lakások ára csökken, a
belső kerületekből igyekeznek kifelé az emberek. Viszont a családi házak iránti igény
megnőtt, bár az árak nem növekedtek, itt az
alkuarány maradt meg. Ferencváros ráadásul
sokszínű: belső részéből inkább mennének

a lakók, de a csendesebb övezetben lévő
József Attila lakótelep közkedvelt maradt,
még a vidékiek is érdeklődnek az itteni lakások iránt. Tehát általában a túlárazottság
szűnt meg, és Bagoly Zoltán úgy véli, a válság után is hasonló marad a helyzet, a piac
konszolidálódott.

A szolidaritás ára
Az üzletek vezetőit viszont a bérleti díj sorsa érdekli, illetve akinek a saját tulajdonában
van a helyiség, leginkább az, hogyan termelje ki a rezsit – hisz azt fizetni kell, ha nyitva vannak, ha nem. Ez ügyben semmilyen
halasztásra, segítségre sem számíthatnak a
vállalkozók. A klasszikus zsidó vicc juthat
eszünkbe a veszteséges boltosról, aki arra a
kérdésre, hogy akkor ugyan miből él meg,
azt válaszolta, hogy hát szombaton (avagy
vasárnap) nem nyitok ki… Mindenütt a forgalom jelentős megcsappanásáról beszélnek.
Állandó vitatéma, hogy a nyugdíjasok miért
éppen akkor vásárolhatnak, amikor. Akadt,
aki arról számolt be, hogy 9-12 között egyetlen (!) vevője akadt, miközben láthatólag
a nem nyugdíjasok tucatjai igyekeznének
besurranni. A kisebb élelmiszerüzletek forgalma – bár összegekről senki sem volt hajlandó nyilatkozni – 20-40 százalékkal esett
vissza, és az egyik dolgozó – név nélkül
persze – arról számolt be, annak érdekében,
hogy mind a négyük munkában maradhasson, úgy döntöttek, lemondanak fizetésük
ötödéről, amibe a főnök bele is ment. A
szolidaritásnak ára van, de azt is hozzátette
a fiatal dolgozó, ha ketten maradnak, akkor
is négyük munkáját kellene elvégezni, ami
viszont lehetetlen terhet róna rájuk.

Csak a rezsire futja…
A helyzet természetesen szolgáltatás-specifikus, de a rendeletek sűrűjében szinte
mindenki eltéved, mikor, kinek, mit szabad.
A fodrászok ki- és bezártak, kuncsaft is alig
akadt kezdetben, de a haj csak nő. A kozmetika kvázi nem létkérdés, de másfél hónap
után lassan feléledt az ápoltság és szépség
utáni igény is. A házi kedvencek piaca viszont stabilabb, a kutyaeledelek fogynak,
mert a gazdák megadják kedvenceiknek a
megszokottat, és a kutya úgysem tér át a
maradék paprikáskrumplira.
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A helyi boltosok egymástól próbálták információkat szerezni, egyikük pedig hozzáfűzte, hogy a rendőrök és a közterületi
figyelők senkire sem szálltak rá. Volt, hogy
egy lakos rendszeresen feljelentette a boltost, mert zavarták őt az üzlet környékén
italozók. De a rendőrök inkább szemet hunytak a dolog fölött. Mint amikor egy boltos
kivitte a portékáját egy utcai asztalkára, mert
a vevők nemigen merészkedtek be a piciny
üzletekbe. A rend őrei az üzletek helyett
inkább a dohányboltok előtt csoportosulókat
próbálták szétzavarni.
A boltosok maguk igyekeztek rendet vágni,
leveleztek a NAV-val és az önkormányzatokkal, de egyöntetű a vélemény, hogy semmire sem jutottak még, főleg nem a bérleti
díjak halasztása kapcsán. Ha túl is élik ezt
az időszakot, bizonytalan és keserves év vár
rájuk, optimizmusuk abban merül ki, hogy
csak már rendesen dolgozhatnának.

Amit nem tilos, azt lehet?

A vásárlási kedv megcsappanása persze
nem csak azzal függ össze, hogy mindenki összehúzza magát vagy már elfogyott a
pénze. Balogh István és felesége 1992 óta
viszi a Voltos Boltot a Tompa utcában. Az
elektronikai kisáruház a saját tulajdonukban
van, ők be sem zártak, és noha nyugdíjasok,
ez meg sem fordult a fejükben, hisz a munka mindig is az életük volt, az egész napos
otthon ülés nem is menne nekik. A forgalom
viszont hihetetlenül megcsappant, a korábbi
10-20 százalékára. A szóbanforgó napon 3
óráig 17 vevő tért be összesen, a bevételből jó, ha a rezsit ki tudják termelni, de ők
sem jogosultak semmilyen kedvezményre,
hiszen alkalmazottjuk sincs. Vevőik java
korábban munkából hazamenet 4-5 óra után
tért be. De eltűntek a villanyszerelők is: a
mester sem megy ki a helyszínre, de a lakók
sem engednek be szívesen idegent.
Aztán jót nevetünk azon, hogy déltől ők
ugyan nem mehetnek üzletbe, hisz elmúltak
65 évesek, viszont saját boltjukban kiszolgálhatnak. De nem érdemes logikát keresni
a rendeletek özönében, arra is csak legyintenek, vidéken miért indulhatott újra az
élet. Ám az az érzésük, az emberek egyre
bátrabbak, megunták a bezártságot, az élet
mintha újraindulna.

Szabó Ágnes egy Ferenc körúti könyvesbolt és antikvárium egyedüli alkalmazottja a
családi vállalkozásban működő üzletben. Talán az ő esetük mutat legjobban rá a helyzet
gyakori abszurditására. A kényszerű bezárás
után nem sokáig bírták, már két hét után
kinyitottak, miközben a környékbéli, több
alkalmazottal dolgozó könyvesbolt zárva
maradt. Nem világos ugyanis, könyvet szabad-e árulni, vagy csak nem tilos, amit pedig nem tilos, azt lehet… Hiszen a rendelet
valahogy úgy szól, legalábbis interpretálható úgy, hogy csak az élet fenntartásához
legszükségesebb dolgok árulhatók. Vajon a
könyv az? Sablon-leveleket kaptak, és végül
arra jutottak, hogy kinyithatnak.
Még azt is mondták nekik, hogy ugyan
nyitva tarthatnak, de az a vásárló is büntethető, aki bemegy a boltba. A forgalom
ötödére, sőt, nyolcadára esett vissza, akadt
nap, hogy két ember ment be. Az online
kereskedés fellendítésével próbálkoztak, de
az emberek mintha a csomagokkal szemben is bizalmatlanokká váltak volna. (Az
ételszállítók esete az ellenkezőjére utal, bár
enni inkább kell, mint olvasni.) Az olvasóközönség is megváltozott: egyetemisták
jelentek meg, akik idegen nyelvű regények
után érdeklődtek, illetve a nyugdíjasok, tehát
éppen olyanok, akik korábban nem, a munka
után beugrók viszont értelemszerűen nem
térhettek be. Kelendővé váltak az egészséges
életmódról szóló könyvek is. Szabó Ágnes
szintén úgy látja, hogy az utóbbi időben már
bátrabbak az emberek.
Kész regény, mondhatnánk. A kérdés, hogy
hanyadik fejezeténél járunk, és valaha vége
lesz-e.
Szerbhorváth György
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A humor
a legjobb
védőoltás
Két hónapja valaki azt mondta nekem,
jó dolog a humor, de egy halálos vírusból azért nem illik viccet csinálni. Azóta
tonnányi internetes tréfát termeltek
a magyarok kezdve a leárazott kaspóval, amibe operatív törzset ültethetünk,
egészen a példaképpé emelt Viszkis rablóig, aki 10 évig kibírta, hogy ne menjen
az utcára. Litkai Gergely humoristával,
a Dumaszínház művészeti vezetőjével
a humor szabályairól, éltető erejéről,
és a szakma jövőjéről beszélgettünk.

INTERJÚ

INTERJÚ
Mivel szabad, és mivel nem szabad viccelni?
A humor most egy végső menedék a kaotikus, átláthatatlan és bizonytalan helyzetben,
ami sok feszültséget képes levezetni. Nyilván nem szabad viccelni az áldozatokkal,
vagy aki önhibáján kívül bajba került. Minden mással lehet a jó ízlés határai környékén. Egyébként sosem maga a poén tárgya
bántó, hanem a szándék tud az lenni.
Létezik humorista etikai kódex? Vagy
mindenki maga dönti el, mi fér bele a jó
ízlésbe?
Van etikai kódexünk, de az inkább arról
szól, hogy ne lopjuk el egymás poénjait,
és ne az internetről nyúljuk le, kerüljük a
rasszista kiszólásokat stb. Én inkább a véleményszabadság pártján állok, és egyéni
felelősségnek tartom, ki, miről beszél a műsorában. Nem vagyok senkinek az apukája,
sem a lelki vezetője, hogy megmondjam
neki. Ha mégis túlmegy egy határon, megbeszélem vele.
Történelmi tapasztalat, hogy válságok
idején a komédiák iránt nagyobb az érdeklődés. Akkor a humoripart most nemcsak lefelé húzza az örvény, de felhajtó
erő is hat rá?
Így igaz. 2008-ban a gazdasági válság
kirobbanásának évében alapítottuk meg a
magyar Comedy Centralt a Viacom-mal.
Az amerikai ingatlanpiac bedőlése magával
rántotta a pénzügyi szektort, és mindenhol
visszaesést okozott. Kivéve a Comedy Centralnál, ahol brutálisan megnőtt a nézettség,
és terjedtünk, mint a vírus. Akkoriban a
stand-up fellépéséket is megtartották, csak
épp soha nem fizették ki. Az is egyértelműen
látszott, ahogy az elmúlt években nőttek a
belpolitikai feszültségek, úgy emelkedett a
Dumaszínház látogatottsága. Kicsit olyanok vagyunk, mint a gyógyszeripar: minél
rosszabb a helyzet, nekünk annál jobb. Ha
újra lehetnek előadások, lesz közönség is.
Ez látszik abból is, hogy amint lazultak a
szabályok, rögtön beindult a teraszokon az
afterpandémia és a dolce vita.
Ti hoztátok be a felnőtt rajzfilmeket
itthon a köztudatba. Szerinted miért sikeresek? Igényesnek nevezhető ez a fajta
humor?
Egyrészt mert szerintem nagyon jók. Az
volt a szerencsénk, hogy az induláskor a magyar piacon a sitcomok (helyzetkomikumon
alapuló sorozatok) és a felnőtt rajzfilmek
ára nagyon alacsony volt, mert itthon nem
vette senki. De hamar kiderült, hogy nagyon
szeretik az emberek, ezért sorra vették fel a
palettájukra más csatornák is. A hazai tévétársaságok először nem merték bevállalni,
mert eleve kicsit alábecsülik a közönséget. A
felnőtt animáció pedig fejleszti a magyar nézői ízlést. Azzal sokan nincsenek tisztában,

hogy a humor tárgya nem feltétlenül jelzi a
humor minőségét. A legprosztóbb dolgokról is lehet igényesen viccelni. Például egy
szellentésből is ki lehet hozni csodálatos
poénokat. Ha van mögöttes tartalom, akkor
nagyot üthet. A Hétköznapi vámpírok című
sorozat például buta poénokkal van tele, de
annyira összetett a felépítése, hogy nagyon
jó az összhatás.
Milyen helyzetben van most a Dumaszínház?
Válságot menedzselünk. A Dumaszínház
azért egy elég nagy cég, amely a bevételeinek 99%-át egyik napról a másikra elvesztette. Most próbálunk túlélni, és készülünk
az újraindulásra. Ötletelünk, hogyan tudjuk
elérni a közönségünket ebben a helyzetben.
Közben arra is próbálunk figyelni, hogy ne

Litkai Gergely:
Karinthy-gyűrűs humorista, forgatókönyvíró, a Dumaszínház művészeti vezetője, a Comedy Central
tévécsatorna egykori főszerkesztője,
programigazgatója, a Rádiókabaré
korábbi állandó szerzője. A kereskedelmi rádiókban kezdte pályafutását
ötletemberként, majd a kereskedelmi
televíziókban számos műsor háttérembere volt: dolgozott Friderikusz
Sándor és Hajós András műsoraiban
is. Az első magyarországi stand-up
comedy club, a Godot Dumaszínház
elindítója volt, melynek főszerkesztőjeként sikerült megvalósítania
egy országos klubhálózatot, amely
a stand-up comedy műfaj magyarországi elismertetéséhez jelentősen
hozzájárult.
essünk ki a kreatív munkarutinból, ezért
folyamatosan alkotunk otthon. Lehet, hogy
meglesz a böjtje, de a kollégáink 90%-át
megtartottuk, akinek pedig mennie kellett,
végkielégítést kapott. Fellépőink és technikai kollégáink megsegítésére létrehoztunk egy segélyalapot saját forrásainkból,
és két hónapig nyújtunk nekik támogatást.
A stand-uposok viszonylag jó helyzetben
vannak, megbecsült a szakmájuk, ők remélhetőleg ki fogják bírni.
Akkor nem fogunk vicceket mesélő
árufeltöltőkkel találkozni a szupermarketben?
Talán nem, de Európa-szerte kevés az
olyan ember, aki 3 hónapig megél pusztán a
tartalékaiból. Az átmeneti váltás ugyanakkor
nem ördögtől való. Az amerikai színészek
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karrierjében például simán kiesik két év,
amíg nem kapnak jól fizető munkát, és ha
nem szupersztárról van szó, elmennek dolgozni valami mást.
Ha újraindul az élet, be mernek majd
menni az emberek egy színházba? Lesznek stand up felkérések céges bulikra,
mint régen?
Talán meglepő, de most is vannak céges
felkéréseink online előadásra, amit kicsit
szürreálisnak érzünk, de ezt is meg lehet
tanulni. Emellett tartalmat gyártunk a YouTube csatornánkra, ahol többmilliósak a
megtekintéseink, a feliratkozók száma
meghaladta a 105 ezret. Elindítottuk a saját streaming platformunkat, a Dumatv.hu-t,
dolgozunk a Hvg-nek, a Comedy Centralnak
pedig épp egy 10 részes sorozatot készítünk.
Bizakodóak vagyunk, mert a tavaszi előadásokat folyamatosan tesszük át őszre, hiszen
a nézők 90%-a nem váltja vissza a jegyét,
és kivárja, hogy lásson minket.
Hogyan alakulhat át az előadóművészet
és a szórakoztatóipar a jövőben?
Ez is attól függ, visszaáll-e a normális
élet, vagy csak részlegesen. Európa-szerte éledezik a filmipar, a Netflix forgatásai
is elindultak. Csehországban 100 főig engedik megtartani a színházi előadásokat
maszkban, külön ültetéssel. Hogy ez megéri-e nekik? Ez sokmindentől függ. Egyes
moziknál működhet, egy színházban pedig
meg kell nézni, egy székre mennyi támogatás jut. Félháznál már rezeghet a léc. Az
állami, önkormányzati színházakban a bevételek 20-30% teszik ki az eladott jegyek.
A Dumaszínháznál ez most 100%. Viszont
nálunk asztaltársaságok vannak, akiket el
lehet különíteni némileg. Egy hagyományos
színházi élményt viszont el tud rontani, ha
nagy szünetekkel ülnek le az emberek, mert
nem érvényesül a közönség hatás, nem ragad
át a nevetés egymásra. A stand-up műfajban
nagyon fontos az élő kapcsolat a közönséggel: a műsor ritmusát, élvezetét veszítené el
nélküle. Nálunk épp ezért a tévé felvételek is
élő közönség előtt készülnek. Amikor egyedül beszélsz egy kamerába néma csöndben,
az elég lehangoló. Ezen kísérletezünk most,
hogy átjöjjön a hangulat.
Szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Most mi az a jó?
Mivel a Dumaszínház székhelye Ferencvárosban van, és én is a közelmúltig itt laktam,
követem az eseményeket. Azt látom, hogy a
válság jó dolgokat is kihoz az emberekből.
Az önkormányzat elvontabb, távoli dolog
volt számukra, amely most a segítségnyújtás
és az önkéntes akciók miatt közelebb került
az emberekhez. A laptop gyűjtést, a maszkos
akciókat, a segítséget örömmel veszik. Jó
lenne, ha ez a lendület kitartana.
(T.D.)
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Aszódi úti hajléktalanszálló

Fedél nélkül a járvány idején
Sokan tartanak attól, hogy az utcákon élő hajléktalanok elősegítik a koronavírus járvány terjedését. Pedig, mivel a
legtöbben nagyívben elkerülik őket, valószínűleg nem jelentenek különös veszélyt a járókelőkre. A zsúfolt átmeneti szállásokon, éjjeli menedékhelyeken élő, rossz egészségi állapotú emberek viszont már jobban ki vannak téve a fertőzésnek.
Írásunkban utánajárunk, milyen hatással van a vírushelyzet a hajléktalanokra, és hogyan vészelik át ők a pandémiát.
A járványügyi vészhelyzet kihirdetésének
első hetében, a Corvin negyednél egy 50
év körüli, hajléktalan férfi ételre kért pénzt,
közben azon zsörtölődött, hogy alig lát embert az utcán, így még kevesebben adakoznak neki. Kérdésemre elmondta, a koronavírusról nem sokat tud, és nem is tart tőle.
Szerinte olyan lehet, mint egy komolyabb
megfázás. Úgy tűnt, tőlem hall először a
kijárási korlátozásokról is. - Jobb, ha most
otthon marad! - csúszik ki a számon a rutin
mondat, de gyorsan eszembe jut, hogy neki
nincs hová hazamenni. De akkor hogyan
tarthatná be a szabályokat egy hajléktalan,
akinek még egy kézfertőtlenítés is nagy kihívást jelent?

A többség nem az utcán él
A budapesti hajléktalanok számát nehéz
pontosan meghatározni, mert a szám attól is
függ, kiket tekintünk annak. Misetics Bálint,
a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai
főtanácsadója először is azt hangsúlyozza,
hogy a hajléktalan emberek jelentős részének van munkája, csak az ebből származó
jövedelemből nem tudnak maguknak lakást,
de még egy kisebb szobát sem bérelni. A
fővárosban jelenleg 1500-2000 ember lakik

éjjeli menedékhelyeken, ezen kívül nagyjából háromezren élnek átmeneti szállásokon.
A különféle szállásokon élőknél kevesebben
laknak közterületeken, vagy valahol a szabadban, és legalább ennyien vannak azok,
akik szükséglakásokban, fűtetlen, nem lakáscélú helyiségben, alig lakható pincékben
kénytelenek meghúzni magukat. Utóbbiak
ugyan nem feltétlenül kerülnek be az ellátó
rendszer látókörébe, de őket is inkább fedél
nélkül élőknek lehet tekinteni.

Amíg a szállások zsúfoltak,
még az utca is jobb lehet
A koronavírus járvány kezdete óta a Fővárosi Önkormányzat hetente két alkalommal videokonferencián értékeli a helyzetet
a nagyobb hajléktalanellátó szervezetekkel
közösen. A Főpolgármesteri Hivatal, a Menhely Alapítvány és a szállásokat üzemeltető
Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei (BMSZKI) közös ajánlást adott
ki, amely részletesen tárgyalja a hajléktalan
ellátás feladatait és lehetőségeit a járvány
idején. A segítő munkához persze fontos
lenne tisztában lenni a lokális fertőzöttségi adatokkal, mivel azonban csak nemrég
kezdték hazánkban tesztelni az embereket, a

hajléktalanokról sincs adat. Az viszont biztos, hogy a zsúfolt menedékhelyekre kényszerült fedél nélküliekre nagyobb veszélyt
jelent a betegség. Ugyan előfordul olyan
szállás, ahol két, vagy négyágyas szobákban
helyezik el az ellátottakat, de gyakoribbak
10-20 fős, vagy annál is zsúfoltabb szobák.
Ezeken a helyeken a szociális távolságtartás
feltételei csak korlátozottan érvényesíthetők.
A helyzetet ronthatja, hogy a hajléktalanok
többszörös kockázati csoportba tartoznak:
az életkoruk általában magasabb, számos
krónikus betegséggel küzdenek, rossz fizikai állapotban vannak.
A hatóságok és az ellátó szervezetek
igyekeznek csökkenteni a menedékhelyek,
szállók zsúfoltságát. Ennek egyik eredménye, hogy a vészhelyzet kihirdetése óta 71
fővárosi tulajdonban álló bérlakás került
szociális ellátó intézményekhez, illetve
megnyílt egy új, 50 férőhelyes krízisszálló
is. Misteics Bálint azt is elárulta, az utcai
szociális munkások most nem biztatják az
utcán élőket arra, hogy a túlzsúfolt intézményi szállásokra menjenek, de ha valaki kéri,
vagy feltétlenül elhelyezésre szorul, akkor
a járvány idején is biztosítják a bejutást.

Ha nem maradsz bent egy napig, lehet, hogy nem engednek
vissza
Most jöttem ki a kórházból, de semmi közöm nem volt a koronavírushoz, meg neki
se hozzám – ezt már a hatvanasnak látszó,
bottal vánszorgó férfi, László meséli, akivel
a Ráday utcában futottam össze. Arcát kékzöld zúzódások borítják, egyik fülén piszkos papírmaszk fityeg. Másfél héttel ezelőtt
lázasodott be, a szociális munkások hívtak
hozzá mentőt. Elmondása szerint öt napon
át vizsgálták és negatív lett a vírustesztje,
de legalább a köszvényes lábát is kezelték.
László most igyekszik többet tartózkodni a
szállón, ahol négyen laknak egy szobában.
A szociális munkásoktól részletes tájékoztatást kapott a járványról, figyel a higiéniára.
Antonio jóval fiatalabb, 30-as lehet, maszk
nélkül üldögél a Boráros tér környékén. Arra
panaszkodik, hogy kidobták a szállóról.
Nem tetszik neki, hogy az intézmények szigorítottak a belépés feltételein. Azt mondja,
gyakori, hogy az utcán élőket nem engedik
be a szállókra. Az összes csöves kint van
az utcán, – dühöng látványosan gesztikulálva. - Azért, mert nem maradsz benn egy
napig, már nem is engednek vissza - teszi
hozzá. Antonio egyáltalán nem érti, miért
van szükség a szigorra, hiszen ő még nem
látott beteget.
Beáta egy 40 év körüli nő, gyors léptekkel
halad maszk nélkül, mindkét kezében nagy
szatyrokat cipel. Elmeséli, rendszeresen jár
orvoshoz, de most még jobban figyel a higiéniára. Nem iszik senkivel egy pohárból és

használat előtt hipóval öblíti el az evéshez,
iváshoz használt eszközeit, amikor teheti,
kezet mos.

Látogatási tilalom, kijárási korlátozás, rizikószűrés a szállón
A Gyáli úti Átmeneti Szálló működtetője, a
BMSZKI intézkedéscsomagja a tisztifőorvosi
rendelkezésekkel egybehangzóan biztosítja az
ügyfelek és a dolgozók védelmét – tájékoztat
Pohlné Orosz Ágnes, a munkásszállóként is
üzemelő telephely ellátási egységvezetője.
Az intézmény teljes kihasználtság mellett
üzemel, jelenleg felvételi zárlat van. Látogatási tilalmat is bevezettek: csak a dolgozók
és az ott lakók tartózkodhatnak az épületben.
A szállóra csak rizikószűrés után léphet be
bárki is, ez hőmérőzésből, és egy kérdéssor kitöltéséből áll. Az épületet csak alapos
indokkal lehet elhagyni: ha például valaki
dolgozni megy, hivatalos ügyet intéz, vagy
élelmiszert, gyógyszert akar beszerezni. A
szociális munkások igyekeznek gátat szabni
a rendszeres, különösebb indok nélküli ki-be
járkálásnak. Arra kérik a lakókat, írják össze
teendőiket, és egyszerre intézzenek el minden
fontosat, vagy ha idejük engedi, inkább ők
vásárolnak be az ellátottaknak.
Az egységvezető szerint van elég sebészmaszk, gumikesztyű, és fertőtlenítőszer a
helyzet kezelésére. A bejárathoz felszereltek
egy kézfertőtlenítő adagolót, mindenki csak
ennek használata után léphet be az épületbe.
A szállón pedig rengeteg a tájékoztató anyag.
Pohlné Orosz Ágnes szerint az itt élők többsége megértette a helyzet komolyságát, sőt,
hálás azért, hogy odafigyelnek rá is.

Étellel is segítenek
Mivel az ellátórendszer igyekszik a szálláson belül tartani a fedél nélkül élő embereket,
kulcskérdés az élelmiszerellátás. A Fővárosi
Önkormányzat étkeztetési vállalata, igény
szerint, naponta akár 5000 adag reggeli, 3000
adag ebéd és vacsora elkészítését is elvállalja
a hajléktalanokat ellátó intézmények részére,
illetve azoknak, akik Budapesten családok
átmeneti otthonaiban élnek.
Az utcán élők étkeztetése nehezebb, de a
nappali melegedők és népkonyhák nagyobb
része működik, és az utcai szociális munkások is igyekeznek a szokásosnál több élelmiszert vinni a közterületen élő embereknek. - Mi ugyanúgy járunk az utcán élőkhöz
munkanapokon 18-22 óra között – számol
be munkájukról Siroki István, a kerületi LÉLEK Pont utcai szociális szolgálat vezetője.
A szociális munkások ruhaneművel, élelmiszerrel, vitaminokkal látják el az utcán élő
embereket, de maszkokat is osztanak nekik.
A szolgálat az önkormányzattól, a fővárostól
és magánszemélyektől is kapott védőeszközöket. Az utcán élők tájékoztatása bonyolult
feladat, a találkozások ritkábbak, rövidebb
ideig tartanak, és az érintettek nehezebben
tartják be az óvintézkedéseket - magyarázza
István, de mégsem gondolja azt, hogy ők az
átlagosnál veszélyesebbek lennének a társadalom tagjaira. Ezeknek az embereknek, hacsak nincsenek alapbetegségeik, ellenállóbb
lehet az immunrendszerük. Az utcai életmód
megedzette a szervezetüket – állítja a szolgálatvezető.
(M.P.)
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„Azokat kell segíteni,
akik újraindítják a gazdaságot”
Bod Péter Ákos közgazdász, a Corvinus Egyetem tanára szerint az országnak először a munkahelyeket kell megvédeni, a válság után pedig a fölösleges fogyasztást mérsékelni. A karantén alatt otthonról dolgozó MTA doktor, a Nemzeti
Bank egykori elnöke a járvány okozta krízis természetéről, a gazdaság újraindításáról, valamint a válságkezelés jó és
rossz irányairól osztotta meg gondolatait.
Kevesebb, vagy több a dolga home office-ban?
Öt tárgyam van az egyetemen, naponta
120 e-mailre válaszolok, éjjel-nappal tanítok. Amikor nem, akkor boltba megyek
és futópályára járok a fiaimmal. Mivel a
szintén egyetemen dolgozó feleségemmel
együtt négyen vagyunk otthon, négy laptop
pörög reggeltől estig. De a kertben a madárcsicsergés kárpótol.
Mihez fogható az a gazdasági válság, amit
a járvány okozott?
A szakma a 2008-ashoz hasonlítja, de ha
belegondolunk, a rendszerváltozás is gazdasági válsággal járt, és eszünkbe juthat ennek
kapcsán az olajválság is, amikor az olaj drágulása és hiánya miatt a holland királynő is
biciklire váltott. A mostani recesszió azonban mindtől különbözik, hiszen az oka nem
gazdasági, hanem egészségügyi. A koronavírus okozta válság egyben a legglobálisabb,
amit jól mutat, hogy Vuhanból a járvány 2
hét alatt érte el Elefántcsontpartot. Azért
okoz nagy fejtörést, mert nincs rá történelmi
minta, amihez visszanyúlhatnánk. Abban
viszont hasonló a többihez, hogy növeli a
társadalmi egyenlőtlenségeket. A hatalmas
vagyonok mindig a háborúk, válságok alatt
keletkeznek, miközben egyeseket elgázol a
történelem.
Még mindig csak találgatásokat hallunk
arról, mikor és hogyan lesz vége a korlátozásoknak, és mi lesz azután. Ön mit lát?
Nekünk, közgazdászoknak most nehéz a
dolgunk jóslás terén, mert rengeteg a változó
az egyenletben. Napról napra alakulnak a tudományos eredmények. Például tegyük fel,
hogy kiderül, aki már volt beteg, nem szerez
védettséget. Már csak ennek a részletnek is
óriási hatása lehet minden más tényezőre.
Most készült el az egyetemünk előrejelzése
a költségvetési tanács számára. Ebben is
különböző feltételezéssel kellet élnünk arról,
hogy mit jelent, ha majd kinyílik a gazdaság.
Mert nem fog minden a régi formájában működni. Az olcsó repülőjáratokra és olcsó italra épülő romkocsmás tömegturizmus például
nem fog helyreállni. A légitársaságok egy
része nem éli túl, a jegyek pedig drágulnak.

Egyre feszítőbb az a kérdés, hogy mit kellene tennie a döntéshozóknak: újraindítani a gazdaságot, és vállalni a további
fertőződés lehetőségét, vagy hagyni tönkremenni, leépülni az embereket, amíg meg
nem születik a biztos gyógymód. Ön melyik
oldalon áll?
Az Ön által feltett kérdés helyes, mert sokan hangoztatják, hogy a gazdaság vagy
egészség között kell dönteni, miközben az
egészség versus egészség szembeállítás a
helytálló. Ugyanis, ha maradnak a jelenlegi
korlátozó intézkedések, ugyanúgy meghalnak emberek, csak nem a vírusfertőzöttek,
hanem a rákosok, vagy más krónikus betegek, akiket hazaküldtek a kórházból, vagy
egyszerűen nem tudnak rendesen ellátni.
A döntési helyzetet bonyolítja, hogy a politikusok felhatalmazása helyi, miközben az
ügy globális. Nálunk például a hallgatók 10
%-a harmadik világbeli ösztöndíjas, akit a
magyar állam sok pénzért idehozott olyan
országokból, melyek vírushelyzete sokkal
rosszabb, mint Közép-Európáé. Jöhetnek
majd, vagy nem? A határon túli ingázók,
akikre szüksége van a társadalomnak, ki-be
járkálhatnak? Amikor egy gazdasági szakértő aggódik a gazdaságért, nem feltétlen
a profitot, és a GDP-t akarja megvédeni.
Negatív példa számomra a Tesla vezér Elon
Musk reakciója, aki fasizmusnak nevezte a
„Maradj otthon!” szabályt, mert ő autókat
akar eladni. Pedig a társadalmi óvatosság
most a legfőbb védelmünk. Mégis van egy
határ, amin – járvány ide vagy oda – nem
szabad túlmenni. Ha egy társadalom infrastruktúrája nem működik, például nincs
orvosi ellátás, jövedelem nélkül maradnak
családok, akkor a járulékos károk meghaladják a védekezés előnyeit. Nem könnyű
a döntés, az a jó válságkezelő, aki őszinte a
társadalomhoz, és nyitott a tanácsra, szaktudásra.
Mi lenne most a legfontosabb feladat? Kiken és hogyan kellene jól segíteni?
Abból kellene kiindulni, hogy ez nem egy
örökre velünk maradó helyzet. Ha pedig
átmeneti ügy, akkor a meglévő erőforrásokat

oda kell csoportosítani, ahol ezt a helyzetet
nehezen vészelnék át. Nem azt kell támogatni, akinek eleve jól megy, mert ilyen is
van, de azokat a cégeket, ágazatokat sem,
amelyek reménytelenül elsüllyedtek. Hanem
azokat, akikre szükség lesz, amikor a gazdaság újraindul. Ellenkező esetben szétesik
a munkaerő a munkáltató mögött. Hiába
indítanám be a cégem, ha az 5 legfontosabb
emberem végső elkeseredésében elköltözött, alkoholista lett, vagy átnyergelt más
szakmára. A német Kurzarbeit azért vált be
a 2008-as válság idején, mert nem túl nagy
összeggel, de gyorsan megoldották, hogy
minden dolgozó a helyén maradjon. Egy
munkavállaló fizetésének egyharmadát az
állam fizette, egyharmadot a munkáltató,
és egyharmadával csökkent a bér, és egyben a munkaidő. De amikor újraindult az
autóipar, a dolgozó ott állt a szalag mellett.
Az ilyen segítséggel nálunk a kormány elkésett. Amit végre a munkahelyek védelméért
tett, fukar módon tette, bőkezű viszont a
vállalatfejlesztéssel: 0 % kamatozású hitellel
most lehetőséget ad arra, hogy a „nagyok”
felvásárolják a válságba beleroppant cégeket. Ez nem helyes sem közgazdasági, sem
szociálpolitikai szempontból. Nyilván az is
felmerül az emberben, hogy a munkahelyek
megmentése helyett valakinek a barátai jól
járnak majd ezzel.
A sikeres országok szakértőket kérdeznek
meg, vonnak be nemcsak a járvány, de a
válság kezelésébe is. Nálunk ettől ugyancsak elzárkózik a kormány. Miért?
Én sem értem. A tudományos álláspont
persze nem áll mindenek felett, de ilyenkor
minél több véleményt kéne meghallgatni, és
kiszűrni a hibázás lehetőségeit. Másrészt ez
a bevonás a társadalom összezárását, szolidaritását segítené elő, az egyszemélyes
show helyett.
A világgazdaságot azért rendíti meg en�nyire a járvány, mert a társadalmunk
a fogyasztásra épül. A felhalmozás és
a folyamatos GDP növekedés célja helyett
nem kellene visszafogni a fogyasztást? Új
utakat keresni?

Az emberi természetnek része lett
az anyagi fogyasztásra való igény.
Ez a világ tehetős negyedének megadatott az 1960-as évektől. A nyugati
életmód viszont annyira megterhelte
a fogyasztásával a környezetet, hogy
ha ez ilyen tempóban folytatódott volna, a szeméthegy már lecsúszott volna
a földgolyóról. Szerencsére megjelent
a környezettudatosság, de ugyanakkor
nagy dilemmát jelent például az, hogy
1,3 milliárd kínai is szeretne jól élni.
A harmadik világ erős középosztályosodása fontos fejlemény, csak hát az is
a fogyasztás növekedésével jár. A mostani válság ugyan roppant súlyos, de
rávilágít arra, hogy léteznek fontos és
kevésbé fontos szükségleteink. Kérdés,
hogy a harmadik világ is hajlandó-e tudomásul venni, amit a fejlett országokban kezdenek felismerni: hogy nem kell
mindent eldobni, és újat venni, hogy
szigorú normákra kell rászorítani az
ipart. A magam válasza: itt az ideje annak, hogy az a réteg, aki megengedheti
magának a jólétet, az önmérsékletet
gyakoroljon. Ehhez viszont tudatosságra, és bölcsességre lenne szükség.
Ön mit tanácsol a katedráról a
diákjainak? Váltsanak szakmát?
Használják ki az új lehetőségeket?
Többek között gazdaságpolitikai
döntéselemzést tanítok, a diákok
fele magyar, fele nem. Óvatos
vagyok azzal, hogy befolyásoljam őket nézeteikben. Azt viszont
kérem tőlük, hogy minden tételt,
amit tőlem, vagy bárhonnan hallanak, kritikával szemléljenek, tehát
kritikusan gondolkozzanak. Volt
olyan külföldi hallgatóm, aki azt
mondta, tőle még életében sose
kérdezték meg, mi a véleménye
egy témáról. Pedig aki kritikusan
gondolkodik, több felől megvizsgálja azt, amit hall, sokkal kevesebbet téved. 		
(T.D.)
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Árcsökkenés? Vagy mégsem?

Otthon maradni: igen – otthon ülni: nem!

A járványhelyzet miatt teljesen lefagyott az ingatlanpiac, és egyelőre csak óvatosan lehet találgatni arról, mi fog történni a lakásárakkal. Ferencváros azonban jobban jöhet ki a válságból, mint a belső kerületek. Közben a kormány is
lépett, hogy ne zuhanjon be az új lakások építése.

A hosszúra nyúlt karantén időszakban sokaknak fel sem tűnik, hogy hetek telnek el anélkül, hogy az egérkattintásnál,
vagy a mosogatásnál nagyobb erőkifejtést végeztünk volna. Különösen így van ez, ha a munkahelyre sem járhatunk be,
esetleg a bevásárlást is más intézi. Ilyenkor ahelyett, hogy a karanténra fognánk a tespedést, érdemes megismerkedni
az otthoni és a házkörüli mozgás lehetőségeivel, ami nemcsak immunrendszerünket védi, de megakadályozza izmaink
pudinggá válását is.

Sportolj a négy fal között!

Mi történik az ingatlanpiacon?
Komolyabb trendek egyelőre nem látszódnak az ingatlanpiacon, egyszerűen azért,
mert az emberek betartották a kijárási korlátozásokat. Valóban megállt az élet, nem
most nézték ki a családok az új otthonaikat,
befektetéseiket és ez 80-90 %-os visszaesést
hozott a piacon – jelentette ki kérdésünkre Balla Ákos. A Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője szerint a kevés vevő csak
alkalmi üzletekbe bocsátkozott, tehát csak
nagy árengedményekkel lehetett őket megnyerni. Az egyelőre bizonytalan, hogy ezek
a lealkudott árak hosszú távra is jeleznek-e
valamit. - Nagyon kevesen vannak, akik
elfogadják, hogy egy egészségügyi-gazdasági válsághelyzet lefelé viszi az árakat,
így az irányárakban nincs esés – mondta az
ingatlanpiaci szakértő, hozzátéve, van olyan
eladó is, aki még emelt is.

Az albérletek jeleznek valamit
Előre jelezhet azonban valamit a sokkal
gyorsabban reagáló albérleti piac alakulása.
A kiadó lakások terén általános a 10-20%-os
árcsökkenés, de ott, ahol az ingatlanok komolyabb áresése várható, például az Airbnb
által érintett területeken, jóval nagyobb, akár
30-40 %-os is lehet az árzuhanás. - Ha ezt
a trendet követik az ingatlanárak, akkor a
külvárosokban 10 % körüli csökkenést, a
belső kerületekben 30 %-os visszaesést várhatunk – mondta Balla Ákos. A IX. kerületben kisebb csökkenést vár, mert nem olyan
erős az airbnb-jelenség, inkább nyugodt,
családiasabb környezetként tartják számon
a vevők Ferencvárost.
A kerületi albérlet piacot befolyásolhatja
az erősen jelenlévő egyetemista kereslet,

melynek idei alakulása kérdéses. A szakértő
szerint mivel a digitális oktatás alapjai a
felsőoktatásban adottak, előfordulhat, hogy
idén nyáron ez a réteg elmarad az albérleti piacról. Azonban egy IX. kerületi kiadó
lakás – ellentétben az eddig airbnb-s ingatlanokkal – alternatíva egy család számára
is, vagyis nem tart attól, hogy üresen maradnának ferencvárosi lakások.

A rozsdaövezet a mentőöv?
Visszaesés várhatóan lesz a lakáspiacon,
amit jelez, hogy a kormány már április közepén lépett, legalább annak érdekében, hogy
az új lakások piacát valamelyest mentse.
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter jelentette be, hogy a rozsdaövezetekben épülő
új lakások esetében 27% helyett 5 %-os
lesz az áfa. Azóta sem tisztázódott viszont,
pontosabban milyen területekre vonatkozik
majd ez, ugyanis a törvényi szabályozás
rozsdaövezetet nem, csak barnamezős területet ismer. Ez a kifejezés olyan területet
jelöl, amelyet a korábbi ipari, kereskedelmi,
közlekedési vagy honvédelmi felhasználás
után elhagytak, állapota leromlott, de fejlesztésekkel új életre kelhet.
Az első ránézésre is egyértelmű, hogy Ferencvárosban vannak ilyen területek, elég
a Soroksári út környékére, vagy éppen a
kormánybarát befektető miatt hírhedtté vált
egykori Közvágóhídon zajló építkezésre
gondolni. Ezt erősítette meg kérdésünkre
Szűcs Balázs, a kerület főépítésze is, aki azt
mondta, a fővárosban Csepel után Ferencváros rendelkezik a legtöbb rozsdaövezeti
területtel, így emiatt mindenképp pozitív
fejlemény az áfacsökkentés.

-A barnamezős területek átalakulása nálunk zajlik a leggyorsabb ütemben. A lakásépítések hozadéka, hogy a korábbi nulla
százalékos zöldfelületi mutató helyett az
érintett területek nagymértékű (jellemzően minimum 20-25%-os) zöldítése valósul
meg. A másik fontos szempont a korábbi
ipari területek alatt húzódó, nagykapacitású
közművezetékek helyzete. Ugyanis ezek
fenntarthatóságához nagyszámú aktív fogyasztóra van szükség. A barnamezős területek kijelölése egyébként az önkormányzatok
feladata, amely épp most végzi a véleményezést. - Különös figyelmet fordítunk arra,
hogy szakmai alapokkal nem rendelkező,
politikai hátterű projektek indokolatlan
anyagi előnyökhöz ne juthassanak – tette
hozzá Szűcs Balázs.
A rozsdaövezeti ingatlanok áfacsökkentéséről Balla Ákos azt mondta, hibás megfogalmazások téves várakozásokhoz vezettek. Nem lesz szó nagy területek tényleges
átalakulásáról – tehát például a leromlott
ipari területekkel rendelkező Csepel nem
fog hirtelen újjászületni, Ferencvárosban
viszont évek óta zajlanak ilyen fejlesztések.
Az áfacsökkentés azt fogja jelenteni, hogy a
már futó beruházások kapnak újabb lökést, a
„rozsdás” területeken pedig az elmúlt években is jelenlévő szereplők kerülnek helyzetbe. - Az intézkedés nem fog új szereplőket
behozni, és valószínűleg új területeket sem
fog bekapcsolni a fejlesztésekbe – mondta a
szakértő, aki szerint a járványhelyzet miatt
a fejlesztések visszaesését ellensúlyozhatja
ez a sebtében meghozott döntés.
(Cs.B.)

Sokan vagyunk, akik mostanában szinte az
egész napot a számítógép előtt töltjük. Az
ülőmunka pedig rendkívül egyoldalú terhelést jelent az egész test számára. Az izmok
mozgása rendkívül korlátozott, miközben a
gerinc, a nyak, a fej, a szem és az ízületek
folyamatosan ugyanabban a - gyakran káros
- pozícióban vannak.

Mozdulj meg!
– Az izmok az ülőmunkától megrövidülnek
és visszafejlődnek, ami azt eredményezi,
hogy elkopik a porc, majd elkezd fájni a
térd, a vállak, kialakul a teniszkönyök. –
magyarázza Solymosi Gergely edző, TacFit
instruktor. (A TacFit, azaz a taktikai fitnesz
egy harcművészeti alapokkal rendelkező
edzésmódszer. Az erő- és állóképesség edzések ciklikusan váltakoznak, átmozgatva a
teljes testet.) A mozgás azért is fontos, mert
levezeti a pszichés, szellemi szinten felgyülemlett feszültséget is.
Az állandó otthonlétre adott tipikus reakció a nagyobb mennyiségű kalóriabevitel,
ami lehet a stresszre adott válasz, de pótcselekvés is. A tartalmas fogások, az ebéd
utáni nassolás és a bőséges jutalomvacsora
azonban csak még egy indok a tornára! Hatásos módszer lehet, ha azzal a feltétellel
engedélyezünk magunknak megnézni egy
filmet vagy kedvenc sorozatunk legújabb

részét, ha előtte végigcsinálunk egy rövid
otthoni videóedzést.
Vannak egyszerű, átmozgató gyakorlatok,
amiket bármikor elvégezhetünk: karemelések, törzsfordítások, sarok- és lábemelések
– mint az iskolai tornaórák elején. A szintén
jól ismert vállvonogatás, vállkörzés is segít
kilazítani a befeszült csuklyás izmokat.
Az ülőmunka ellen a legkiválóbb gyógymód a nyújtó gyakorlatokat tartalmazó
edzés. Ezek közül az egyik legkomplexebb
mozgásforma a jóga, amely nemcsak nyújtja, átmozgatja és erősíti az egész testet, de
elménket is megnyugtatja. Ez a hatás akkor
érvényesül igazán, ha mozgás közben a gyakorlatok kivitelezésére, testünk érzeteire
figyelünk, és nem hagyjuk le a végéről a 1015 perc relaxációt sem. Változatos mozgást
kínál az egyszerű gumikötéllel, vagy szalaggal végzett gyakorlatok sora is, de ha van
otthon gimnasztikai labdánk, esetleg TRX
kötelünk már végtelen a lehetőségek száma.
Ha semmilyen sporteszközünk nincs otthon,
a talajgyakorlatok is tökéletesen megfelelnek. A szabadban is próbáljunk néha mozogni. Ehhez sem kell eszköz, a futás mindig
kéznél, illetve lábnál van.

Segítsd az alvásod!
A járvány időszaka a lelki egészségünket is
érinti. Ilyenkor növekszik a bezártság érzés,

pánik törhet ránk, vagy állandóvá válhat a
stressz és a szorongás. Az alvászavarok is
felerősödhetnek emiatt. Dr. Várdi Katalin
alvásspecialista javaslata szerint a mostani
időszak kiváló alkalom újragondolni alvási
szokásainkat.
Ha nem tudunk aludni, az leggyakrabban
azért következik be, mert nem tudjuk étkezésünket, mozgásunkat, napirendünket
megfelelően kontrollálni. Kezdjük el a napot
reggel! Ha túl sokáig alszunk, rögtön felborul az egészséges alvás-ébrenlét ciklus.
Rendszerezzük feladatainkat, különítsük
el a szabadidőnket. Kerüljük a hosszabb
napközbeni alvást. Próbáljunk meg minden
nap ugyanakkor nyugovóra térni!
Az alvás teljes sötétségben történjen! Ez
azért fontos, mert az álmosságért felelős melatonin nevű hormon csak sötétben termelődik az agyalapi mirigyben. Ha a mennyisége
kisebb a szervezetben, éberebbek leszünk,
nem tudunk elaludni.
Mivel most ritkán megyünk az utcára,
napsütésből is kevesebbet kapunk. Pedig a
napfény tényleg éltető: a D-vitamint ennek
hatására állítja elő a szervezetünk. Külső
forrásból, pl. vörös húsokból, tojásból, halakból is bevihetjük, de ebben az esetben
a tabletta is elfogadott, hiszen a magyarok
kétharmada D-vitamin hiányos.
(RM)
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Mit keres
King Kong
a Nagyvárad
téren?
Sokunknak hoztak felüdülést a karantén alatt azok a neten terjedő fura képek,
melyek vagy az elnéptelenedett Budapestet
ábrázolták a várost visszahódító állatokkal,
vagy épp Mukácsy ásító inasát, aki a 4-6-os
villamoson utazva szegi meg otrombán a
maszkviselési szabályt. Valamennyi manipulált kép szerzője KoPé, azaz Kovács Péter, aki azt is elmesélte, hogy sikerült előre
megálmodnia a kihalt Budapestet.

Néhány nappal azután, hogy megjelent egy
– később valótlannak bizonyuló – hír a velencei csatornákba visszatérő delfinekről,
terjedni kezdett, majd mémmé is vált egy
vicces, nyilvánvalóan megbuherált fotó,
amelyen egy cápa veti ki magát a Dunából az Erzsébet hídnál. Gyorsan kiderült,
a készítője nemcsak Budapestet, de híres
festményeket is átrajzolt „járványosra”. A
történetet még izgalmasabbá teszi a tény,
hogy KoPé, azaz Kovács Péter képeinek
jelentős része évekkel korábban készült,

melyek most új megvilágításba kerültek.
-2012-ben kezdtem az ’Alternative Budapest by KoPé’ sorozatot. Azon a nyáron egy
reklámügynökségnél dolgoztam, ahol épp
nem volt sok munka, így unalmas perceimben gondoltam gyakorlom kicsit a Photoshopot – válaszolta megkeresésünkre Kovács
Péter. – Elsősorban álfotósorozatnak szántam az „Alternative Budapest”-et. Mostanában azonban híres festményeket egészítek ki
úgy, hogy a jelenkorból is legyen rajtuk egy
kis morzsa. Az eredetihez hasonló techniká-

kat alkalmazok. Például ugyanolyan digitális
ecsetvonásokkal és színekkel dolgozom, és
az olajfestékre jellemző repedést is teszek a
képre - magyarázta a digitális képvarázsló.
Így került a Szabadság hídra egy hatalmas
dinoszaurusz, nyargaló vadlovak a Kálvin
térre vagy éppen egy 2012-es képen King
Kong a Nagyvárad téri SOTE-torony tetejére. Az elmúlt hetekben pedig neki köszönhetően szállt fel a 4-6-os villamosra
Rippl-Rónai József fehér pettyes ruhás nője
és Szinyei-Merse lila ruhás nője, valamint
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Munkácsy Mihály Ásító inasa. Szintén KoPé
jóvoltából díszíti Cézanne híres csendéletét
kézfertőtlenítő, vagy pózol Mona Lisa egy
kijárási korlátozást hirdető plakát mellett.
De a kormányüzenet felkúszott Csontváry
Magányos cédrusára is, Vermeer gyöngy
fülbevalós lánya pedig szintén kénytelen
volt maszkot húzni.
„Teljesen öncélú gyakorlás ez a részemről,
de nem mondom, hogy nem jó érzés, ha másoknak is tetszik – adta meg a választ Péter,
hogy miért csinálja az egészet. Az viszont
számára is különös érzés, hogy évekkel korábban „megálmodta” az üres várost és azt,
hogy egyáltalán felmerül, hogy a természet
„visszavehet” egy várost. “Emiatt újra van
értelme megosztani a képeimet, amelyeken
így már nem hat annyira utópisztikusnak,
hogy a városban kóborolnak az állatok, vagy
kihaltak a közterek. Ahogy például pár éve
rekord alacsony volt a Duna vízállása, akkor
is új értelmet nyert a Kiszáradt Duna című
képem, pedig a Duna legmagasabb szintje
idején készítettem. Remélem, azért nem válik minden képem valósággá. Bár a rakparton ugrándozó Super Mariót megnézném!”
Péter általában csak sétál az utcán, fotózik,
miközben beugrik egy fantáziakép, vagy
filmrészlet, és alig várja, hogy hazaérve
megvalósítsa. Volt olyan képe, amihez két
napon keresztül fotózta a témát, és előfordult, hogy több hónapig dolgozott rajta.
Kovács Péter alkotásai mögött komoly
szakmai múlt húzódik: 12 évesen már
animációt rajzolt a híres rajzfilmes Dargay
Attilának, rajzversenyeket nyert, 17-18 évesen karikatúrákat készített vicclapokba, 20
éves korától kezdve grafikusként dolgozik.
Jelenleg is több magazin művészeti vezetője,
számos reklámügynökségnek és budapesti
szórakozóhelynek is volt grafikusa, fotósa.
Az ’Alternative Budapest’ sorozat elismerést is hozott Péternek, képeinek rajongói
tábora is van már. Több kiállítással büszkélkedhet, az ARC plakátkiállításon pedig
nyerni is tudott a műveivel. Volt már tárlata
a Marriott Hotelben, amit Réz András nyitott
meg, máskor Nemere István méltatta munkáit. „Erre a helyszínre iskolás csoportokat
vittek tanáraik, hogy megmutassák nekik az
általam elképzelt Budapestet. Élmény volt,
hogy 2019-ben a Sziget fesztiválon rendezett
kiállításomon rengetegen látták a képeimet
az Art Zone helyszínen egy héten keresztül”
– vallott arról, hogy mit hozott neki az állatokkal benépesített, kihalt Budapest, és mit
hozhat még neki a fülbevalós-maszkos lány.
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Klímatippek
Ökológiai folyosó a Duna mentén
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.
Rovatunk a változás megkezdéséhez ad sorvezetőt.
A Nehru part 2016-ban született újjá, ekkor nyerte el méltó kialakítását a terület, sportpályával, játszótérrel, rendezett gyeppel, fákkal,
virágokkal. Hamar nagy népszerűségre tett szert, hiszen a Belvároshoz legközelebb itt lehet élvezni testközelből - vágányok és forgalmi
sávok nélkül - a Dunát. A független India első miniszterelnökéről
elnevezett park 2019-ben köztérmegújítási nívódíjat is kapott, de
maga a zöldfelület kialakítása is
úttörőnek számít.
Aki az elmúlt évek során járt itt,
vagy akár csak a 2-es villamossal
utazott a Boráros tér és a Zsil utca
között, felfigyelhetett arra, mintha
a park szélső, keskeny, de annál
hosszabb sávjában elfelejtették
volna lekaszálni a füvet. Ezen a
területen tavasszal megjelentek a
jól ismert színes, mezei virágok
is, aki pedig igazán jó megfigyelő,
észrevehette a kihelyezett táblát:
a Főkert Zrt. itt biodiverz gazdálkodást folytat.
A március óta tartó veszélyhelyzet egyik tanulsága, hogy milyen
fontos a városban a zöldfelület. A lakások bezártságából ilyenkor
mindenki a közeli parkokba menekül, és a kevésbé zsúfolt helyeket
keresi. Ebben az időszakban még azok is megismerték a közeli
tereket, parkokat, akik eddig zöldet csak a tévében láttak.
Konténeres facsemete, árvácska, fűkasza, locsoló berendezés – a
park szó hallatán a városlakóknak biztos hogy ez, a „szerkesztett”
zöldfelület ugrik be, melyet a geometrikus formákba rendezett
virágágyások fémjeleznek. Ennek oka az egykori arisztokrácia
kertkultúrájában keresendő, ahol azonban ökológiai szempontok
nem játszottak szerepet, csupán az esztétika. Az említett dunaparti
sávon azonban igazi természettel találkozhatunk.
A Főkert a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetemével
(ZHAW) partnerségben pályázati források felhasználásával indította el biológiai sokféleséget célzó, a fenntarthatóságot és az ökoszisztéma érdekeit szem előtt tartó projektjét, amelynek keretében

ökologikus, biodiverz kialakítást és alternatív gyepgazdálkodást
vezettek be több, mint 4000 négyzetméternyi felületen a város több
pontján. Biodiverz, hiszen az élővilág sokszínűségét vonultatja fel,
ökologikus, mivel alapvető szempont a minél kisebb ökológiai
lábnyom, a lehető legkevesebb víz, műtrágya és gyomirtószer
felhasználása. Ennek keretében olyan növénytársulásokat hoznak
létre, amelyek jó stressztűréssel rendelkeznek – azaz ellenállnak a
városi élet kihívásainak, a szárazságnak, a hőhullámoknak, a pornak,
a rosszabb minőségű levegőnek –, és a fennmaradásukat is képesek
biztosítani. Ehhez természetesen a parkgondozási folyamatot is át
kellett alakítani: a kaszálás programozott időben, évente egy-két
ízben történik, eltérő az öntözés,
a tápanyag-utánpótlás, permetezés
és a többi beavatkozás rendje is.
Őshonos növényfajtákat telepítenek, és mivel a kulcsszó a természetesség, hagyják a betelepülő
más fajok megjelenését is – ha
azok gazdagítják az összképet
és nem inváziós özönnövényekről van szó. Mezei katáng, erdei
mályva, pipacs, zsálya, pipitér
virítanak a békés egymás mellett élés jegyében – nem csupán
a virágok élnek a Nehru parton
békésen egymás mellett. A kaszálás ritkításával van lehetősége
valódi kis ökoszisztémák kialakulásának, növény- és rovarfajok
tartós megtelepedésének, hiszen a virágoknak van lehetőségük
magot érlelni és azt elhullatni, a sok szempontból veszélyeztetett
beporzó rovarokat pedig nem űzik el lakhelyük megbolygatásával.
Természetközeli élőhelyek létrehozásával egészségesebb, frissebb
genetikai állományú zöldfelületek jönnek létre, amelyek ökológiai
folyosót képeznek a főváros szívében. Ezek a növénytársulások a
betegségekre is kevésbé érzékenyek, mint a hagyományos monokultúrás ágyások, hiszen, ha itt egy kórokozó egy fajt megfertőz, a
többi faj érintetlenül fejlődhet tovább, egy hagyományos művelésű
területen azonban egy kórokozó az egész ágyás vesztét okozhatja.
A kisebb gondozás igény ráadásul az ilyen ágyásokat költséghatékonyabbá is teszi, amellett, hogy változatossá, egészségesebbé és
ellenállóbbá válnak tőlük a városi zöldfelületek. Egyetlen munka
van csupán, amit minden zöldfelületen ugyanolyan gyakorisággal
kell elvégezni: ez pedig a szemétszedés.		
MK

Utcanevek nyomában: a szabadkőműves
mártír találkozása a titkos alagúttal
Ugye Önnel is előfordul már, hogy egy szabad pillanatában elgondolkodott, vajon kit és milyen történeteket rejthet
az az utca, vagy köztér ahol már vagy milliószor áthaladt? De az is gyakori, hogy bár rengeteget használjuk az adott
útszakaszt, még sosem néztük meg, mi is a neve valójában. Rovatunkban egy újabb utcanév eredetét kutattuk fel.
A fenti leírás tökéletesen illik a Rákóczi
hídnál futó Laczkovich utcára. Hiszen aki
leszáll a 2-es villamosról vagy éppen a sínektől nem messze lévő barkácsáruházba
siet, esetleg a Művészetek Palotája garázsába autózik, az érinti, használja a vasúti töltés
mellett és a híd alatt is futó kacskaringós
utcát – megnevezni valószínűleg mégsem
tudná. Sőt, már az írásmódja is zavarba
hozhat, mert a mostani térképek Laczkovich utcaként rögzítik, míg korábban írták
Laczkovitsnak, sőt Laczkovicsnak is. Annyi
biztos, hogy ezt az utcát nagyon régen így
hívják. Az elnevezésekért akkor felelős Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1900. október
11-én adta az Összekötő vasúti híd tövében
kialakított, addig névtelen utcának a máig
használatos nevét.
Az utcanév Laczkovich János testőrkapitány-író-mártír alakját takarja, akinek születése 150. évfordulójára emlékeztek akkoriban. (Azóta azonban általánossá vált, hogy
1754-et adják meg születési éveként.) Nemesi családból származott - apja sokáig Pest
vármegye alispánja volt - és 1772-ben lépett
Mária Terézia leginkább Bessenyei Györgyről ismert nemesi testőrségébe. Katonaként
híresült el Olaszországban, Szlavóniában,
majd Belgrád 1789-es visszafoglalásakor
ő vezette az előcsapatokat. A több nyelven
beszélő Laczkovich János - bár a független
magyar hadsereg létrehozását és a magyar,
mint vezénylési nyelv bevezetését követelte
a császártól és az országgyűléstől - mégsem

katonaként került be a történelemkönyvekbe.
Hányattatott sors várt rá ezután, ugyanis követelése miatt vizsgálat indult ellene,
meghurcolták, majd 1790-ben önszántából
leszerelt, Pestre költözött és a hazájáért aggódó íróként tevékenykedett. „Ily körülmények között gyűlöletet érzett mindazok
ellen, kiket szomorú sorsáért felelősekké tehetett. A király ellen, kiért feláldozta ifjúságát és vagyonát, kiért vérét ontotta és életét
koczkára tette, s aki most minderről megfeledkezett” – írta róla Szinnyei József magyar
írókról szóló 1891-es művében. Laczkovich
hiába küzdött, hogy a bécsi udvartól magas
pesti megbízatást kapjon. Majd régi ismerőse, Martinovics Ignác hívására 1794-ben
csatlakozott a magyar szabadkőművesek
között szervezett jakobinus felkeléshez: a
négy igazgató közül az egyik ő lett. Bécs
kémjei és Martinovics vallomása azonban
leleplezte az éppen csak elinduló összeesküvést, így Laczkovichot is elfogták. Éppen
225 éve, 1795. május 20-án, a mai Vérmezőn végezték ki társaival együtt.
Jóval romantikusabb történetként meséli el Laczkovich halálát Vay Sándor – aki
maga is regénybe illő alak, hiszen 1859-ben
Vay Sarolta grófnőként született meg, életét
azonban férfiként élte le. Vay 1906-os, a
Pesti Hírlapban megjelent karcolata szerint
nem ármány áldozata lett a férfi, hanem a
szerelemé. A jóképűnek tartott katona-író –
Vay történetében – ugyanis ifjú szerelmének,

egy olasz fűszerkereskedő lányának, Joanelli Borbálának beszélt az összeesküvésről:
„Egy estén, amikor Borbála még lágyabban
esdeklett; amikor még forróbban tapadt keblére, fölfedezte az egész conspiratiót.” A fellelkesült fiatal lány, aki ezt hallva hitte, hogy
„nemsokára ledől minden korlát, egyenlő
lesz nemes úr és polgárleány, és nem lesz
bűn a szerelem“, elmondta barátnőinek a
hallottakat. Innentől egyenes volt az út a
lelepleződésig és a bukásig. Vay Sándor
elbeszélése szerint Borbála végignézte a
kivégzést, mert azt remélte, szerelme kegyelmet kap. „Tréfa ez. Bolondság. Rájuk
akar ijeszteni Ferenc császár” – vélte a lány,
azonban Laczkovichot lefejezték, Borbála pedig beleőrült elvesztésébe, és végzett
magával.
A Laczkovich utcához azonban biztosan
kötődik egy sokáig titokban tartott dolog:
itt végződik/kezdődik az a Duna alatti közműalagút, amely az 1930-as évek óta köti
össze a folyó két partján lévő erőműveket
és hálózatokat. A háborús veszély fokozódása miatt volt szükség erre a különleges
megoldásra, az építése 1940- 44-ig tartott.
Az éppen elkészült alagutat majdnem felrobbantották a visszavonuló németek, de a
világháború után még használták a különleges, több méter átmérőjű, ember által is
bejárható létesítményt, aminek a létezéséről
a csak a rendszerváltás után értesülhetett a
közvélemény.
(Cs.B.)
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Itt az ideje az újratervezésnek!

Vedd fel a harcot
a bizonytalansággal!
Saját bőrünkön érezzük, hogy szerencsés esetben nem a betegség, hanem a karantén következményei befolyásolják a
mindennapjainkat. Az egyik legnagyobb frusztrációt a bizonytalanság válthatja ki. Mi lesz a munkahelyünkkel? Hol
lesznek nyáron a gyerekek? Mehetünk nyaralni? Mikor vághatunk bele a lakásfelújításba? Mikor tehetem le végre a
jogsit? Rengeteg a megválaszolatlan kérdés. A terveink egy része már bedőlt, így újra kell gondolnunk az év hátralévő
időszakát, és megtanulni kezelni a helyzetet.
Februárban még tele voltunk tervekkel, úgy
vártuk a tavaszt. Mostanra ezeknek az elképzeléseknek egy részét már elengedtük,
hiszen feltehetően egyikünk sem karanténban töltve képzelte a húsvétot, vagy ballagás nélkül az érettségit. Mit tehetünk, hogy
az újratervezés sikeres legyen? Egyáltalán,
hogyan fogjunk hozzá?
Elszálltak az apró álmok
Hol tarthatnánk az életünkben, ha nem kell
kényszerűen megállnunk? És hol fogunk
tartani, ha újragondoljuk a következő időszakot? Az új tervek kialakításához elengedhetetlen, hogy elgyászoljuk azokat az elképzeléseinket, amelyek a kialakult helyzetben
nem válthatók valóra. Ezek után tudjuk csak
felmérni a lehetőségeinket, és új úton indulni. Van, akinek „csak” a ballagásról kellett
lemondania, van, akinek a régóta dédelgetett
álomnyaralása hiúsult meg, és akad, akinek

a munkahelye elvesztése után az egész életét
új alapokra kell helyeznie. Ráadásul a kapcsolatainkat is megviselte az elmúlt időszak.
Jó esetben közelebb kerültünk a párunkhoz, szüleinkhez, gyerekeinkhez, rosszabb
esetben most éreztük meg igazán, mennyire
nehéz az együttélés, vagy hogy mennyire
eltávolodtunk egymástól korábban.
Mi segíthet a krízisből való kilábalásban?
Hogyan fogjunk hozzá? Drubina Boglárkával, az ELTE Pszichológia Doktori Iskola
hallgatójával beszélgettünk a járvány utáni
újratervezésről.
Ügyeljünk a fokozatosságra! Ne várjuk
azt magunktól, hogy egyik napról a másikra
ugyanúgy zajlik majd az életünk, mint a
járvány kitörése előtt! Ahogy a járvány sem
cseng le egyik percről a másikra, az életünk
sem áll be vasárnapról hétfőre a régi kerékvágásba. A visszaállásunk csak fokozatos

lehet, mindenképpen érdemes felkészülnünk
arra, hogy a kijárási korlátozások vagy a
home office megszűnése után egy átmeneti
időszakot élünk majd meg. Fontos, hogy a
változások feldolgozására adjunk elég időt
magunknak, ezzel is csökkentve a stresszt.
Ha vasárnap még otthon ültünk, hetek óta
viszonylagos bezártságban, hétfőre ne tervezzünk egyszerre edzést, bevásárlást és
baráti találkozót. A változásokat, még ha
pozitív változások is, fokozatosan iktassuk
be az életünkbe.
Készítsünk megvalósítható terveket!
Fontos, hogy megtervezzük az újrakezdést,
azonban itt is érdemes betartanunk a fokozatosság elvét. Megvalósítható, egyszerű
„mini tervekkel” készüljünk a jövőre. Olyan
célokat állítva magunk elé, amiket ténylegesen meg tudunk valósítani, hiszen akár
csak az otthoni munkavégzésről való vissza-

állás arra, hogy minden reggel bemenjünk
a munkahelyünkre, számos régen megszokott, de mostanra félig-meddig elfeledett
nehézséggel szembesít majd. Megváltozik
az időbeosztásunk, a közlekedéssel töltött
időnk, a vásárlási szokásaink is, ami az első
napokban feszültséget okozhat.
Vessünk számot az elmúlt hetekben
történtekkel! Bár a hála fogalmát sokan
elavultnak tekintik, mégis szánjunk időt arra,
hogy végiggondoljuk, mennyi mindenért
lehetünk hálásak. Jó esetben megbetegedés
és nagyobb veszteségek nélkül tudunk túllépni az elmúlt heteken. Rosszabb esetben,
ha veszteségek értek minket, talán kaptunk
olyan segítséget, akár csak egy baráti beszélgetés keretében, ami segített. Becsüljük
meg, hogy egészségesek vagyunk, túléltük
a nehézségeket.
Fókuszáljunk a jövőre! Gyászoljuk el
azokat a dolgokat, amiket az elmúlt időszakban elvesztettünk, vagy amikre vágytunk, de
a járványhelyzet miatt nem teljesedhettek
be. Viszont a veszteségeknél való leragadás
helyett próbáljunk meg optimizmussal fordulni a jövő felé. Gondoljuk végig, hogy mi
vár ránk az elkövetkező hónapokban, mik
a feladataink, mik azok az álmok, amiket
megvalósíthatunk. Ha nem tudunk elmenni
nyaralni úgy, ahogy azt januárban terveztünk, akkor is vegyük számba a lehetőségeket. Lehet, hogy csak két napra tudunk majd
kimozdulni, esetleg csak egy-két kirándulás vagy strandolás fér majd bele. Fontos,

hogy ezekre a lehetőségekre is pozitívan
tekintsünk.
Vegyük fel a kapcsolatot az ismerőseinkkel! A kijárási korlátozások következtében a
kapcsolattartási lehetőségeink is beszűkültek. Sokakkal szinte alig kommunikáltunk
az online térben, a családtagokkal és a közeli
barátokkal is jobbára csak telefonon vagy
chat-en érintkeztünk, így sokkal kevésbé
voltak intenzívek a kapcsolataink, mint a
járvány előtt. Elevenítsük fel a kapcsolatot
azokkal, akikről hetek óta nem hallottunk,
akikkel a karatnénban töltött időszak alatt
nem volt lehetőségünk kommunikálni. Van
mit megbeszélnünk, ráadásul, ha csak elmeséljük egymásnak, hogy ki hogyan vészelte
át az elmúlt időszakot, az is segít abban,
hogy sikeresen túl tudjunk lépni a történteken.
Érezzük újra az életünk feletti kontrollt!
Az elmúlt hetekben mindannyian kontrollvesztést élhettünk meg, hiszen nem mehettünk oda akkor és amikor szerettünk volna,
nem dolgozhattunk, nem tanulhattunk úgy,
ahogy megszoktuk. Nem volt döntési lehetőségünk abban, hogy mikor megyünk szabadságra, hiszen sokakat kényszerszabadságra
küldtek, esetleg rövidített munkaidőben
kellett dolgozniuk vagy el is vesztették az
állásukat. Még a bevásárlást sem intézhettük
ott és akkor, ahogy a járvány előtt tettük.
Fontos, hogy most olyan elfoglaltságokat
találjunk, amik visszaadják az életünk feletti
irányítás érzését – tanácsolta Drubina Bog-
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lárka. Már rég nem éreztük igazán azt, hogy
van beleszólásunk abba, hogy mi történik
velünk. Ha kicsiben és apránként is, nagyon
fontos, hogy ezt az érzést visszaszerezzük.
Nézzük meg, mit érdemes magunkkal
vinnünk az elmúlt hetekből! Bár a karantén idejét sokan negatívan élték meg, talán
mindannyiunk életében történtek olyan apró,
pozitív változások, amiket érdemes lehet
beiktatnunk az életünkbe. Lehet, hogy évek
óta nem reggelizett együtt a család, esetleg
csak most mentünk biciklivel bevásárolni,
hogy elkerüljük a fertőzésveszélyt. Talán
most vettük elő évek óta először a gyerekekkel a társasjátékot, most olvastunk el
végre egy jó könyvet, vagy most tudtunk az
érzelmeinkről nyíltan beszélni a párunkkal.
Ezekből mindenképp érdemes magunkkal
vinni valamit a jövőbe.
Merjünk segítséget kérni! Vannak, akik
kisebb-nagyobb döccenőkkel vészelték át
az elmúlt időszakot, azonban vannak, akiket
súlyos veszteségek értek. Lehet, hogy azt
érezzük, talán fel kéne hívnunk egy lelkisegély-vonalat. Esetleg 20 év után munkanélkülivé váltunk, és hirtelen a számláinkat
sem tudjuk befizetni. Fontos, hogy tudjuk,
a problémáinkkal nem vagyunk egyedül!
Néha elképzelni sem tudjuk, hányan járnak ugyanebben a cipőben. Akárhogy is:
kérjünk segítséget, ha szükségünk van rá!
Lehet, hogy egy beszélgetés ad majd erőt a
továbblépésre, lehet, hogy átmeneti szociális
segélyért folyamodhatunk.
(K.T.)
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„Ha különleges
vagy, az utad
is az lesz ”
Hazánk egyetlen férfiszoprán énekese egyedülálló utat
járt be a hazai zenei életben. A Csillag születik című
tévés tehetségkutatóban ismerte meg az ország, majd
bejárta a klasszikus zene és a popzene közötti széles
műfaji skálát. Hangja annyira kivételes, hogy a világon
alig akad hasonló. Eddigi karrierjéről, életútjáról
és a karantén zenélésről osztotta meg gondolatait
Vásáry André.

KULTÚRA

Egy előadóművész, akinek létszükséglete
a szereplés, a közönséggel való közvetlen
kapcsolat, hogy viseli ezek teljes hiányát?
Kétfajta előadóművész van. Az egyik szinte kizárólag a színpadnak él, a másik pedig, amilyen én vagyok, ugyan imádja, amit
csinál, de más is meghatározza az életét.
Az, hogy nincsenek koncertek, fellépések,
nemcsak kellemetlen, de meglehetősen nagy
baj is, én azonban igyekszem úgy felfogni,
mint egy kötelező pihenőt. Nagyon várom,
hogy újra színpadra álljak, de nem estem
depresszióba, és nem készítek kényszeresen
karantén videókat sem. Szerintem a színpadi élményt semmi sem pótolhatja. Az egy
varázslat, amit a közönség, a helyszín és
a művész hármas egysége teremt meg. Ha
egy laptopnak énekelek, abból hiányozni
fog a lényeg. Jelen vagyok a közösségi oldalakon, még a Tik-Tokon is, de más típusú
tartalommal.
Ferencváros jó ideje az élettered, többször
nyilatkoztad, hogy érzelmileg kötődsz hozzá. Miért?
Szülővárosomból, Debrecenből 2006-ban
költöztem Budapestre, egyenesen a Ráday
utcába. Egy baráti találkozó során teljesen
beleszerettem a hely pezsgő hangulatába
és eldöntöttem, hogy itt fogok élni. Azóta
csak annyi változott, hogy a Bakáts térre
költöztem át. Közel van a Duna, a Bálna, a
Szabadság-híd, gyalog ott vagyok bárhol,
szóval minden adott, hogy jól érezze magát
itt az ember.
A Zeneakadémián tanultál. Könnyebb,
vagy nehezebb volt az adottságaiddal érvényesülni?
Már ismert énekesként, és egy tanári diplomával a zsebemben felvételiztem a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Csak
jót tudok mondani róla, de egy idő után
azt éreztem, duplán kell teljesítenem, valószínűleg a rám ragasztott „tehetségkutatós” stigma miatt. Kivételezésről tehát szó
sem volt. Amikor elkezdtem könnyűzenét
énekelni, azt mondták, ahhoz túl komoly
vagyok. Amikor pedig komolyzenét adtam
elő, akkor meg az volt a probléma, hogy
túl populárissá teszem azt. Végül eldöntöttem, hogy nem foglalkozom ezzel. Az élet
azt bizonyította, hogy meg tudtam maradni
mindkét műfajban, és van igény arra, amit
én képviselek. Ezért mindenkinek ezt tudom
tanácsolni: Nem tudsz azon változtatni, hogy

mit gondolnak rólad az emberek. Te csak
csináld a dolgod!
Színháztörténeti eseménynek számított itthon, amikor a Chicago című musicalben
az újságírónő Mary Sunshine szerepét az
eredeti, szoprán hangnemben énekelted.
Akkor tisztázzuk is, hogy te női hangon
énekelsz, vagy csak magas hangon?
Én férfi szoprán vagyok, ami egy született hangfaj, tehát nekem így fejlődtek ki
a hangszalagjaim. Érdekes, hogy a nagyon
magasan éneklő férfi kontra tenorok laikus
füllel női hangnak tűnhetnek, pedig még
ezek is mélyebbek az enyémnél. Jobban
érzékelhető, miről beszélek, ha elmondom, hogy a kontratenor férfiak a legmélyebb női hangnemben, altban énekelnek.
A kontratenor tehát egy választott hangfaj,
mert megfelelő képzéssel sokan képesek
ezt elérni, férfi szopránnak azonban csak
születni lehet. Egyébként tudok mélyebb,
férfi énekhangon is énekelni, ritkán ezt is
használom. A Chicagoban Mary Sunshine
dalait a szerző a 70-es években egy bizonyos férfi szopránra írta, utána aztán már
nem találtak senkit, aki így el tudta volna
énekelni, ezért sokáig nők játszották. Aztán
újra férfiak vették át a szerepet, de női ruhában. Nemcsak ez a szerep különleges, de az
is, hogy Magyarországon eddig még soha
senki nem énekelte el olyan magasan, ahova
megírták. Furcsának tűnhet ez a szerep, de
olyan ez, mint a görög színházakban: ezt
a női szerepet mindig férfiak játszották el,
„női” hangon. A csoda pedig az volt, hogy az
előadás 2019-ben elnyerte a Színikritikusok
Díját az év legjobb musicalje kategóriában.
A külföldi jogtulajdonosok külön gratuláltak, és közölték, a világon én vagyok a harmadik, aki az eredeti hangfajban énekelte el
a szerepet. Eddig csak a londoni Westend,
és a New Yorki Broadway egy-egy színésze
volt képes erre. Két éve játsszuk a darabot
a székesfehérvári Vörösmarty színházban,
most lett volna Budapesten a premierje a
RaM Colosseumban. Talán szeptembertől
műsorra lehet tűzni.
A Figaro házasságát rendezted is…
Producernek kértek fel egy siófoki fesztiválbeli előadás elkészítésére, de az egyik
énekesnő hirtelen visszamondta a szerepét, ezért beugrottam helyette. Ez is egy
különleges, a komolyzenében „nadrágszerepnek” hívott feladat volt, hiszen a férfi
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apród szerepét eddig mindig nő énekelte.
Itt is először fordult elő Magyarországon,
hogy a női hangra írt dalokat egy férfi énekelte. Ráadásul a végére már a rendező is
én lettem, így a három szerepkörben óriási
feladat volt egyszerre megfelelni.
Komolyzene, könnyűzene, crossover, egyházi zene. Melyik áll a legközelebb hozzád?
Az, amit éppen énekelek. Szerencsére általában úgy alakul, hogy felváltva érkeznek
a felkérések. Boldog vagyok, hogy mindegyiket művelhetem. Az Eurovíziós Dalfesztiválra válogató tévéműsorban imádtam,
hogy rockot énekelhettem, a TV2-n futó
Sztárban sztár pedig óriási lehetőség egy
énekesnek, mert hétről hétre főműsoridőben
a legkülönbözőbb szerepekben nyilvánulhat
meg. Zoltán Erika, Csepregi Éva, Honthy
Hanna, a rocker David Lee Roth, a nagydarab fekete énekes, Cee Lo Green, vagy az
egykori fiúcsapat, a Shy Guys dalait biztos,
hogy soha nem énekeltem volna, ezért is volt
fantasztikus élmény az egész. De rendesen
megszenvedtem vele, hogy hiteles legyen
az átalakulásom.
Az önkéntesség európai évében énekeseket
is megkerestek társadalmi feladatokkal. Te
rendhagyó énekórákat tartottál általános
és középiskolákban. Mi volt a célod ezzel?
Zenetörténeti sztorikat, botrányokat, izgalmas kulisszatitkokat meséltem nekik,
de énekeltem könnyűzenét és operát is az
órákon, amit interaktív beszélgetés zárt. Nagyon élvezték az egészet, de a beszélgetés
volt a leghasznosabb. Azt láttam ugyanis,
hogy sokan szeretnének híresek lenni, de
csak a felszínt látják. Elmondtam, hogy jogos vágy lehet az ismertség, de ahhoz teljesítmény kell. Legyél nagyon jó valamiben,
ehhez pedig munka, kitartás és türelem kell.
Elmeséltem azt is, hogy már diplomásként a
DM-ben dolgoztam, hogy meghallgatásokra
járhassak. Ez a fiataloknak egyáltalán nem
magától értetődő dolog, hiszen ma már 14
évesen világsztárok akarnak lenni. A társadalmi szerepvállalás persze azóta is része az
életemnek. Jelenleg például az állatvédelmi
ügyek és a felelős állattartás melletti kiállást
tartom többek között nagyon aktuálisnak. Az
állatmenhelyeknek – mivel nem kapnak állami segítséget sem – most óriási szükségük
van a támogatásra.
(T.D.)
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Online tornaverseny
fiataloknak
A tornászok a korlátozások alatt sem pihentek,
otthon edzettek. A magyar szövetség pedig online
versenyt hirdetett, amelyre a házilag bemutatott
gyakorlatokkal lehetett benevezni.

Folytatódik
a labdarúgó NB I
A koronavírus-járvány miatt az MLSZ március 16-án felfüggesztette a magyar labdarúgó-bajnokságokat. A korlátozó intézkedések enyhítése után, május elején úgy döntött
a szövetség, hogy csak az NB I-ben játsszák le a hátralévő
mérkőzéseket. A Ferencváros így a pályán szerezheti meg
31. bajnoki címét.
A küzdelemsorozat leállítása óta az FTC-nél kiscsoportos edzések
zajlottak úgy, hogy a klub minden érvényben lévő egészségügyi
előírást betartott. A kormány április 30-án bejelentette, hogy a következő héten újraindulhatnak a tréningek a magyar sportban, és
tarthatnak zárt kapus mérkőzéseket is. Az MLSZ az ünnepi hétvége
után határozott a folytatásról: az élvonalban lesznek a mérkőzések,
a többi osztályban viszont a pillanatnyi állás alapján döntöttek arról,
melyik csapat milyen bajnokságba nevezhet a következő évadban.
Az első csapatedzésen koronavírusteszttel indult a Ferencváros
programja. Néhány nappal később sor került az első edzőmeccsre
is, a zöld-fehérek az NB II éllovasát, a nyártól már az NB I-ben
szereplő MTK-t fogadta a Népligetben. Szerhij Rebrov a két félidőben két csapatot küldött pályára, és az FTC 4-1-re győzött. A
következő mérkőzésen a Zalaegerszeg ellen 2-0-ra nyert a Ferencváros. Folyamatosan újabb és újabb teszteken, vizsgálatokon esnek
át a játékosok, a Fradinál a német protokollt követik.
A bajnokság lapzártánk után a Debrecen elleni, még az 1. fordulóból elmaradt összecsapással folytatódik, majd a februárról
elhalasztott derbi következik Újpesten, és május utolsó hétvégéjén
kerül sor az első komplett fordulóra.
(M.S.)

A Ferencváros férfi tornaszakosztályának sportolói a
közös edzések felfüggesztése óta személyre szabott edzéstervvel, egyesületi eszközöket felhasználva készültek a
reményeik szerint mielőbbi újrakezdésre. Van olyan tornász, aki külön szereket is készíttetett magának. Az edzők
napi kapcsolatban vannak tanítványaikkal, és élő online
tréningeket is tartanak, sőt különböző versenyfeladatokkal próbálják feldobni a „home office” foglalkozásokat.
Ha már élőben nem mérhetik össze tudásukat a sportolók, a Magyar Torna Szövetség online versenyt szervezett az utánpótláskorúaknak, öt korosztályban. Erre
sokkal több videofelvételt küldtek be a fiatalok, mint arra
a sportág vezetői számítottak.
A beérkezett gyakorlatokat Puskás Jenő utánpótlás szövetségi kapitány, Kovács István, a felnőttek kapitánya,
Szűcs Róbert, a felnőttek és Rácz Attila, az utánpótlás
vezetőedzője bírálja el, a szakemberek az előzetes megállapodás szerint online konferenciabeszélgetés keretében
döntenek. A sajátos viadal elsődleges célja az volt, hogy a
tavasszal megmérettetés nélkül maradt utánpótlás tornászok számára versenyzési lehetőséget adjon. A fiataloknak
otthon is kivitelezhető gyakorlatokat kellett bemutatniuk,
ezeket a szülők segítségével rögzítették, majd elküldték
edzőiknek.
A Fradinál háziversenyt „rendeztek”, és így döntötték el,
hogy az egyes korosztályokban kinek a gyakorlata sikerült
a legjobban, majd a győztesek produkcióit benevezték az
MTSZ versenyére.
(M.S.)

Törölték a pólószezont
A többi csapatjátékhoz hasonlóan a vízilabdában is
felfüggesztette március közepén a szakszövetség a bajnokságokat. Két hónnappal később – követve más sportágakat – pedig törölte az MVLSZ a 2019–20-as szezont. Nem
sokkal korábban a Bajnokok Ligája is erre a sorsra jutott.
Ahogy azt már sejteni lehetett, a járvány miatt a nemzetközi
szövetség (LEN) május elején törölte a márciusban félbeszakadt
nemzetközi kupasorozatait. Így a Ferencváros férficsapata a 2019-es
diadal után nem védheti meg Bajnokok Ligája-elsőségét.
A magyar bajnokságban a felfüggesztésig valamennyi mérkőzését
megnyerte Varga Zsolt együttese, és a hazai címvédésre is jó eséllyel
pályáztak a zöld-fehérek. A női csapat a bajnoki döntőbe jutásért
küzdött, amíg lehetett. Egyik célt sem valósíthatják meg a fradisták,
ugyanis a hazai szövetség úgy döntött, törli a teljes évadot, és sem
a felnőtteknél, sem az utánpótlásban nem hirdet végeredményt. Ha
lesz rá mód, a következő idény nyáron a Magyar Kupával kezdődik.
(ms)

A kívül-belül gyönyörűen díszített Ráday utca 26. szám alatti házat Schmaltz Károly földbirtokos, nagyvállalkozó megrendelésére Bach
János építész tervei alapján Gerstenberger Emil építőmester építette. A kivitelezés időpontja a levéltári források szerint 1910-re datálható.
A bérház a Ráday és a Köztelek utcák sarkán, egy téglalap alakú telken áll. A belső udvart körülvevő függőfolyosókat míves korláttal szegélyezték, de a tartóoszlopok, falak is különlegesen szépek. A háznak két bejárata van: míg a főbejárat a Ráday utcáról nyílik, a másik a
Köztelek utca felől biztosított bejutást az udvarba, elsősorban kocsik részére. Hajdanán ezen a kapun szállították a szenet a ház udvarára.
Az épület legértékesebb része a maga nemében egyedülálló homlokzat. A szecessziós ihletésű architektúra stílusával és különleges motívumaival vonja magára a figyelmet.

APRÓHIRDETÉS
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752.
MEGNYITOTTUNK!
„ARANYLÁZ” Öt vös–Ékszer–Érme üzlet.
Arany és ezüst ékszerek
eladása, vétele, javítása
és tisztítása. Régi fém- és
papírpénzek adásvétele.
Figyelem! Ferencvárosi
lakosoknak egész évben
minden nálunk, vitrinből vásárolt arany ékszer árából 10 %, minden
ezüst ékszer árából 20 %
engedményt adunk!!!
Cím: 1092 Bp., Ráday u.
63. Nyitva: H–P 10–15.
Szombat: 10–13 óra. Tel.:
(36-1)794-57-67. Honlap:

REJTVÉNY
www.radayekszer.hu;
email: info@radayekszer.
hu; Facebook.com/otvosekszererme.aranylaz
ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős
nyugdíjas budapesti lakásáért odaköltözés nélkül.
Tel.: 06/20/441-0498
ANGOL EGYÉNI oktatás, korrepetálás tel:
06/20/558-0318
ÉLETJÁRADÉKOT fizetne értelmiségi házaspár ingatlan öröklése
fejében. Személyes megbeszélés érdekében hívjon
bizalommal. 06-70/25248-97
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Ki, mit segít a bajban?
Kerületi kérdezz-felelek

-Hogyan tud segíteni a Ferencvárosi Önkormányzat
a vészhelyzetben bajba jutottaknak?

-Többféleképpen. Először is odafigyelünk a kerületben élő mintegy 8000 idős lakosra. Minden nap
8 és 18 óra között a 06 80 399-399-es zöld számon
hívhatnak minket, ahol elmondhatják, hogy mire van
szükségük, hol tudunk segíteni.

-Jó, jó, de valós segítséget nyújtanak ezeknek az
időseknek, vagy csak megkérik, hogy ne menjenek
az utcára?

-Valós segítséget nyújtunk. Hívhatnak minket, ha
be kell vásárolni, ha ki kell váltani a recepteket, ha
meleg ételt szeretnének házhoz szállíttatni, vagy postára mennének. Aki hetek óta otthon van, és szívesen
beszélgetne valakivel, hogy egy kis változatosságot
vigyen a szürke hétköznapokba, szintén fordulhat
hozzánk. Kedves önkénteseink akár naponta felhívják
egy kis beszélgetésre.
-A kutyám csak velem hajlandó sétálni, mit tegyek?

- Megpróbálunk ilyenkor is segíteni. Önkéntesünk
úgy megy ilyenkor házhoz, hogy legyen ideje összebarátkozni az ebbel.
-Különleges kéréseknek is eleget tudnak tenni?

- Attól függ, miről van szó. Volt, aki egy bizonyos
bolthoz ragaszkodott, hogy odamenjünk áruért. Ezt
nem mindig tudjuk megtenni, mert naponta több száz
idősnek segítünk. Volt, aki különleges nevű önkéntes
segítőt keresett, neki megkerestük a legérdekesebb
hangzású névvel rendelkező személyt a csapatból.
- Hány éves kortól lehet jelentkezni az idősellátásra?
- Mivel a kijárási korlátozás a 65 éveseknél idősebbekre vonatkozik, leginkább az ő hívásaikat várjuk.
Azonban ha Ön beteg, bajban van, valamilyen fogyatékossággal él, vagy ilyen személyt ápol, akkor
is tudunk segíteni.
- Egyre több betegről hallani, hogy kitették a kórházból és házi ápolásra szorul. Nekik is tudnak segíteni?

Minden ilyen esetet megvizsgálunk, és ha a beteg
nem igényel orvosi ellátást és felvette már a kapcsolatot a kerületi egészségügyi ellátó rendszerrel, akkor
tudunk segíteni házi ápolásban is.
- Én tudok magamról gondoskodni, viszont a járvány miatt megszűnt az addigi jövedelmem.

- Létrehoztunk egy pandémiás járulék alapot. Az a
lakos igényelhet pénzt innen, aki március 11. után,
a korona-vírus járvány miatt vesztette el az állását,
szerepel az álláskeresők nyilvántartásában, 2020. január 1. előtt már a kerületben volt bejelentett lakása
és valóban itt is él.
- Hány hónapig jár ez a pénz, és mennyit lehet
kapni?

- A támogatás egy hónapra jár, legfeljebb háromszor
igényelhető. Egy családon belül akár két ember is
igényelheti. A mértéke 15 és 75 ezer Forint között van,
attól függően, hogy mennyi az egy főre eső jövedelem
a családon belül.
-Bárki igényelheti?

- Aki táppénzen vagy nyugdíjban van, nem igényelhet innen pénzt, mert ebből az összegből azoknak
szeretnénk segíteni, akiknek semmi jövedelme sincs
a mostani helyzetben. Akik valamiért nem jogosultak
a pandémiás járadékra, például a járvány előtt nem
volt bejelentett állásuk, rendkívüli támogatást, vagy
rendkívüli lakhatási támogatást igényelhetnek.
-Na jó, de minderről akkor most hol lehet érdeklődni? Hová menjek, hová telefonáljak?

- Ügyfélszolgálatunk minden kedden és csütörtökön 8-tól 16-ig tart nyitva a Lenhossék utca 24-28.
szám alatt. A pandémiás járadékról és a lakhatási
támogatásról a 06 (1) 215-1077 számon, a 317-es
vagy 354-es melléken érdeklődhetnek, míg a rendkívüli támogatásról a 330-as vagy 387-es melléken
adnak munkatársaink támogatást. E-mail címünk:
humanszolg@ferencvaros.hu.

