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Drasztikusan terjed világszerte a 
családon belüli erőszak a karanté-
nintézkedések hatására. A rosszabb 
helyzetbe került áldozatoknak igye-
keznek több segítséget nyújtani.

ELMÚLIK
Lesznek még szebb napjaink. 
Addig is meleg étel kiszállítással, 
receptkiváltással és  
pénzügyi támogatással segít  
az önkormányzat. 14

MARADJ OTTHON,  
DE PARKOLJ INGYEN!
Az ellentmondásos rendelet haszna 
kevesebb lehet, mint amekkora 
kárt okoz a forrásmegvonásoktól 
sújtott önkormányzatoknak. 18
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Elmúlik
Voltak már és lesznek is sokkal szebb napjaink. Váratlanul forgatta fel életünket a járvány, amely legfontosabb  
értékeinktől foszt meg minket jelenleg is: biztonságunktól, szeretteink társaságától és közösségi élményeinktől.

Egyik napról a másikra változtak meg az 
önkormányzatok feladatai és működése is. 
A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselőtes-
tületek jogait egyszemélyben a polgármes-
terek gyakorolják, törvény szerint kötelező 
feladataink jelentősen bővülnek, miközben 
pénzügyi lehetőségeink szűkülnek. Jóval 
kevesebből kell kihoznunk sokkal többet. 

A Ferencvárosi Önkormányzat a márci-
us 12-re kitűzött rendes képviselőtestületi 
ülésre készült, amit az előző nap kihirde-
tett veszélyhelyzet miatt már nem tudtunk 
megtartani. A veszély mértékét és a kor-
mány működését is pontosan mutatja, hogy 
a rendelet azonnali hatállyal kötelezte az 
önkormányzatokat; többek között a 70 évnél 
idősebbek ellátására. Ez a közepes lélekszá-
mú kerületek közé tartozó Ferencvárosban is 
nyolcezer emberre vonatkozik. Egyik napról 
a másikra.  

A kiemelten veszélyeztetettek törvény sze-
rint is kötelező ellátása mellett, a IX. kerü-
letben négy további prioritást jelöltünk meg 
a járvány elleni védekezésben: 

• az orvosi ellátás átszervezését úgy, 
hogy a 65 évnél idősebb orvosok ki-
vonása mellett is változatlanul ren-
delkezésre álljon valamennyi rendelő,

• a kormány által gyalázatos módon ma-
gukra hagyott egészségügyi dolgozók 
felszerlésének biztosítását;

• a legforgalmasabb közterületek és a 
technikailag lezárhatatlan játszóterek, 
parkok rendszeres fertőtlenítését; va-
lamint

• a jövedelmüket hirtelen elvesztő mun-
kavállalók és a bevételeiktől elesett 
kerületi kisvállalkozások támogatását.

Önkéntes programunkról
Az önkormányzat szűkös kapacitásainak 

ismeretében, a veszélyhelyzet kihirdetésekor 
azonnal önkéntes segítő programot hirdet-
tünk. Az eredmény minden várakozásunkat 
felülmúlta, és nem kis részben a mintegy 
350 ferencvárosi önkéntesnek köszönhetjük, 
hogy céljainkat ma már bőven túlteljesí-
tettük.

A Döme Zsuzsanna alpolgármester irá-
nyításával működő önkéntes hálózat példás 
munkájának eredménye, hogy a hatósági 
karanténban lévők és az önkéntes karantént 
vállaló 65 évnél idősebbek egyetlen napig 
sem maradtak magukra. Nem csak a bevá-
sárlást és a gyógyszerek kiváltását tudjuk 
biztosítani, hanem kutyasétáltatástól kezdve 

a, hallókészülék javíttatásig rengeteg egyéni 
kérést is teljesítünk. 

Nem lehetünk elég hálásak az önkéntese-
inknek, akikkel szorosan együtt dolgoznak 
az addigi munkakörüket elvesztő önkor-
mányzati alkalmazottak. Akik békeidőben 
a gyerekeinkkel foglalkoztak a bölcsődében 
és az óvodákban, azok most textil maszkot 
varrnak, vagy ebédet szállítanak. Akik a par-
koló autókat ellenőrizték, azok plakátokat 
ragasztanak, fertőtlenítenek. Hozzájuk csat-
lakoztak pártállástól függetlenül valamennyi 
frakcióból az önkormányzati képviselők.

Bajban ismerszik meg az ember, és ugyan-
ott az emberek közössége. Ilyen példátlanul 
széleskörű összefogás, a ferencvárosi pol-
gárok odadó segítőkézség és önfeláldozása 
nélkül ma nem tudnánk két, folyamatosan 
üzemelő Segítő Központot működtetni  
(a Bakáts téri Polgármesteri Hivatalban és a 

József Attila lakótelepen), egészségügyi és 
mentálhigiénés forródrótot, ingyenes jogse-
gély szolgálatot biztosítani.

Pénzügyi támogatás
Reiner Roland, a pénzügyi tervezésért és a 

rendkívüli beszerzésekért felelős alpolgár-
mester, irányításával készültek el a járvány 
szociális következményeit enyhítő rendel-
kezéseink. Mindannyian azt kívánjuk, hogy 
bárcsak ne lett volna szükség pandémiás 
járadék bevezetésére, de a nehészégek köze-
pette joggal lehetünk büszkék az országban 
első településként biztosított rendkívüli tá-
mogatásra, amelyre 300 millió forintot külö-
nítettünk el. A szürke és fekete gazdaságban 
foglalkoztatottakat a szociális támogatások 
feltételeinek enyhítésével, és a támogatási 
összegek növelésével próbáljuk meg segí-
teni. Az önkormányzati helyiségeket bérlő 
kisvállalkozásokat a bérleti díjfizetés elha-
lasztásával támogatjuk.

Legjobb szándékunkkal és igyekezetünk-
kel sem tudunk azonban minden nehézséget 
elhárítani. Nincsen olyan hatóság a világon, 
amelyik egy ilyen rendkívüli helyzetet sú-
lyos áldozatok nélkül tudna kezelni. Reális 
célunk csak a károk enyhítése lehet, aminek 
sikere pedig elsősorban a lakosságon múlik. 
Különösen igaz ez Magyarországon, ahol az 
önmagát korlátlan teljhatalommal felhatal-
mazó miniszterelnök éppen a védekezést 
biztosító önkormányzatok forrásait vonja 
el, és a saját propagandája ellenére képtelen 
biztosítani a védekezés alapvető feltételeit.

Ahogy minden más település, úgy Fe-
rencváros is kiszolgáltatott a járványnak, az 
Európai Unió legelhanyagoltabb egészség-
ügyi rendszerének és a járvány kezelésben 
szégyenletes színvonalon működő magyar 
kormánynak. Van azonban egy olyan előnye, 
amit az elmúlt hetekben tapasztalhattunk 
meg igazán: lakosainak érett fegyelmezett-
sége és önzetlen odaadása. Polgármesterként 
legnagyobb tőkém az a tudat, hogy bízhatok 
a kerület tudatos és bátor polgáraiban. 

Egy indiai, vagy más források szerint zsidó 
mesében az uralkodó azzal bízza meg az 
ország leghíresebb ékszerészét, hogy készít-
sen neki egy olyan ékszert, amire ha nagy 
bánatában ránéz, akkor megvigasztalja, ha 
viszont éppen különlegesen nagy örömében, 
akkor a földön tartja. Az ékszerész végül 
egy gyűrűt adott át az uralkodónak, amire 
egyetlen szót vésett: „elmúlik”.

Baranyi Krisztina,  
Ferencváros polgármestere
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Mit tehetünk, ha házi karanténra 
köteleznek bennünket?
Bár a hívogató tavaszi napsütésben 
sokan érezhetik azt, hogy elegük van 
a kijárási korlátozásokból, mások 
összetennék a két kezüket, ha a helyük-
ben lehetnének. Ők a betegség gyanúja 
miatt házi karanténra ítélt embertársa-
ink, akikre a legszigorúbb elkülönítési 
szabályok érvényesek.

A kormány március 12-én rendkívüli járvá-
nyügyi intézkedés keretében rendelkezett a 
potenciálisan fertőzött, tüneteket produkáló, 
vagy tünetmentes személyek hatósági házi 
karanténba való helyezéséről. Mit jelent ez a 
gyakorlatban? Mivel továbbra sem tesztelik 
a lakosságot, a betegségre gyanús szemé-
lyeket a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi főosztálya és a járási (vagy 
fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi 
osztálya kötelezheti hatósági házi karantén-
ra. Ha a karantén ideje alatt légúti tüneteket 
(pl. láz, köhögés, légszomj) észlel, köteles 
azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost 
telefonon értesíteni. Az, akit erre kötelez-
tek, 14 napig nem hagyhatja el otthonát, 
vendéget nem fogadhat, a lakás ajtajára 
pedig egy piros hatósági feliratot köteles 
kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy 
a lakásban olyan ember tartózkodik, aki jár-
ványügyi megfigyelés alatt áll. Ha megszegi 
a karantén szabályait, azzal bűncselekményt 
követ el.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos már-
cius 12-én arról is beszélt, hogy a hatósági 
házi karanténra kijelölt személynek a ház-
tartási szemetet dupla zsákba helyezve kell 
a szemétkukába tenni. Postát, áruszállítót 
fogadhat, az ajtóban átveheti a küldeményt, 
mert ezek az esetek nem számítanak szoros 
kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban 

egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak 
neki. Azokról, akik ilyen karanténban van-
nak, és nem tudják megoldani a saját ellá-
tásukat, az önkormányzatok gondoskodnak.

Az ország területére belépett, és veszélyez-
tetettnek nyilvánított állampolgárok adatait 
először a járványügyi hatóságok veszik nyil-
vántartásba, majd ezek a rendőrség körözési 
rendszerébe kerülnek, melyekről az illetők 
lakóhelye szerint értesítik a kerületi kapi-
tányságokat. Ferencváros rendőrkapitánya, 
Ámán András arról tájékoztatta lapunkat, a 
házi karantén ellenőrzést a főváros egész te-
rületén a BRFK Közrendvédelmi Főosztálya 
végzi. A rendőrség saját adataik mellett az 
illetékes kormányhivataltól is kapnak egy 
folyamatosan frissülő listát a házi karantén-
ban érintett személyekről, melynek frissü-
lését 2 óránként ellenőrzik. A rendőrjárőrök 
személyesen mennek ki az adott lakcímekre, 
hogy az érintettek betartják-e a házi karantén 
szabályait.

Az ellenőrzéseket a rendőrség folyama-
tosan végzi, tehát akár mindennap várható, 
hogy a hatóság becsenget a karanténra ki-
jelölt otthonokba. A rendőrkapitány hang-
súlyozta, a hatósági lista nem a fertőzöttek 
listája. Ennek oka, hogy hazánkban nem 
tesztelik az embereket koronavírusra, csak 
a fertőzésgyanús személyeket tartják szá-
mon. Tehát a házi karanténra kijelölt sze-
mély nem feltétlenül fertőzött – árnyalta 
a képet Ámán András azok számára, akik 
tartanak a házukban megjelenő piros jel-
zéstől. Ferencvárosban a járvány kezdete 
óta 123 betegségre gyanús személyt ítéltek 
kéthetes házi karanténra, de a legtöbb eset-
ben már letelt ez az idő, így ma már csak 
a negyedükre vonatkozik a korlátozás. A 
kapitány úgy tudja, a hatóság emberei eddig 
nem találkoztak szabályszegővel.

(K.T.)

Az operatív törzs jelentése szerint lazult a lakos-
sági fegyelem: egyre többen szegik meg a kijárási 
korlátozás szabályait. A járőrök Ferencvárosban is 
figyelmezetik az embereket az élelmiszervásárlás 
idősávjaira és a korlátozások egyéb szabályaira.

Évtizedekkel ezelőtt a skar-
lát számított „piros cédu-
lás” fertőző betegségnek, 
az érintettek ajtajára egy 
piros színű figyelmeztető 
feliratot ragasztottak, amely 
arról tájékoztatott, hogy a 
lakásban fertőző, ragályos 
beteg tartózkodik, aki nem 
látogatható, és a lakást sem 
hagyhatja el. Most a koro-
navírus-járvány kapcsán 
jelentek meg újra a piros 
cédulák az ajtókon.
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A járványra hivatkozva központilag 
fosztják ki az önkormányzatokat
Ingyenes parkolás: többe kerül a leves, mint a hús?
Biztosan sok autós örült a hírnek, hogy a kormány rendeletben törölte el a parkolási díjakat a fővárosban. Az elsőre 
kedvezőnek tűnő döntés azonban számos kérdést és problémát vet fel: a Ferencvárosi Önkormányzat több száz millió 
forinttól eshet el, és azzal, hogy némileg ellentmond a „Maradj otthon!” felhívásnak, nehezíti a járvány elleni védeke-
zést. A hetekben a gépjárműadó oroszlánrészét is elvették a helyhatóságoktól.

„A koronavírus-járvány elleni védekezés 
egyik legfontosabb eszköze az emberek 
közötti biztonságos távolság fenntartása. 
Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon 
ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, 
fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját 
autóját, emiatt indokolt a kerületi parkolási 
díjak megszüntetése” - ezzel magyarázta a 
miniszterelnök április 5-én, hogy a kormány 
másnaptól rendeletben tette ingyenessé a 
közterületi parkolást. 

A Fidesz már hetek óta kampányolt amel-
lett, hogy a főváros törölje el a parkolási dí-
jakat a kormányfő érveire hivatkozva. Emel-
lett szólhat az is, hogy más nagyvárosokban, 
például Bécsben, már hetekkel korábban 
ingyenessé tették a parkolást. Karácsony 
Gergely korábban azzal hárította el a lépést, 
hogy nem csökkent úgy az autóforgalom a 
városban, ahogy várták, sokan autóba ültek 
a közösségi közlekedés járművei helyett. 
Két fideszes kerületi polgármester, Szent-
györgyvölgyi Péter (Belváros), valamint 
Pokorni Zoltán (Hegyvidék) sem támogatta 
a díjak eltörlését - a helyben élők érdekeire 
hivatkozva.

Az ellenzéki polgármesterek azonban en-
nél is húsba vágóbb okból támadták a kor-
mány döntését, és arra hívták fel a figyelmet, 
ezzel újabb bevételi forrásuktól fosztják meg 
az önkormányzatokat. A ferencvárosi ön-
kormányzat havonta körülbelül 50 millió 
forinttól esik el addig, amíg a veszélyhely-
zet vagy a parkolási díjak eltörlése tart. A 
parkolás üzemeltetését az év elején saját 
kézbe vevő kerület tehát bevételekre nem 
számíthat, azonban továbbra is fizetnie kell 
a parkolóőrök bérét, a parkolási szoftvert, az 
automaták bérleti díját. Az önkormányzat azt 
tervezi, hogy tovább foglalkoztatja a mint-
egy 20 parkolóőrt, akiknek más közérdekű 
feladatot adnak erre az időszakra.

Baranyi Krisztina polgármester szerint a 
kormány célja inkább az önkormányzatok 
szisztematikus kivéreztetése, mint a járvány 
elleni érdemi intézkedés. „Ez biztosan jelen-
tős problémát fog okozni, Belső-Ferencvá-
rosban már így is kétszer annyi engedély van 
kiadva, mint amennyi hely rendelkezésre 
áll” - jelentette ki a polgármester. A döntést 

kommentáló Facebook-posztjában azt írta, 
azzal együtt, hogy egy nappal korábban a 
gépjárműadó-bevételeket is elvonta a kor-
mány, Ferencváros 210 millió forinttól esik 
el idén.

Az első ingyenes parkolásos napon vilá-
gossá vált, hogy a döntés melletti érvelés 
ingatag lábakon áll. Autóba ülve valóban 
elszigetelten utazhatnak az emberek, de 
többet fognak mászkálni, többet lesznek az 
otthonuktól távol, mint korábban. Ha nem 
hinnénk a saját szemünknek, a népszerű 
navigációs alkalmazás, a Waze adatai is 
azt mutatták, hogy jóval többen voltak az 
utakon, mint egy héttel korábban. A döntés 
után így elég abszurdnak hatott a kormány-
zati operatív törzs tájékoztatóján elhang-
zott „Sajnos sok lett az autó Budapesten.” 
mondat. A tisztifőorvos lényegében arra 

kérte a budapestieket, ne vegyék komolyan 
a miniszterelnök bejelentését, ne éljenek 
vele, mert az fokozza a járványveszélyt - 
kommentálta a változást Facebook-oldalán 
Karácsony Gergely, aki szerint  a parkolási 
díj eltörlése óta nem csökkent a közösségi 
közlekedés kihasználtsága. Vagyis olyanok 
szállhattak autóba, akik amúgy nem indultak 
volna útra.

A parkolás ingyenessé tétele tehát leg-
alábbis ellentmondásos: miközben minden 
arról szól, maradjunk otthon, kaptunk egy 
segítséget ahhoz, hogy biztonságosabban 
mozduljunk ki a lakásunkból. Miközben 
ezáltal az önkormányzatok - és így az ő 
segítségükre szoruló emberek -  több száz 
millió forinttól esnek el.

(Cs.B.)
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Soha nem látott helyzet elé állította a BKK-t a koronavírus-járvány: egyszerre fogytak el az utasok a járatokról, keve-
sebb járműre lett szükség, miközben arra is figyelni kell, hogy a megmaradt utazók ne zsúfolódjanak össze a buszokon, 
villamosokon. A kezdeti bukdácsolást a főpolgármester elismerte, és korrigálta a menetrend változtatásokat.

A közlekedési társaság a járvány kirobba-
nására jól reagált, hiszen gyorsan eltörölte 
az elsőajtós felszállást, a buszon történő 
jegyvásárlást, gondoskodott a sofőrök vé-
delméről, és bezárta az ügyfélszolgálatokat, 
pénztárakat. A menetrendben is sikerült le-
követni az iskolák fizikai bezárását, az első 
sulimentes nap adatait látva gyorsan dön-
töttek a tanítási szüneti menetrend március 
19-i bevezetéséről.

Az utasok el is tűntek a buszokról, met-
rókról, korábban elképzelhetetlenül üresek 
lettek a tömött reggeli járatok. Az már ebben 
az időszakban is világos volt, hogy felborult 
a fővárosi közlekedés területi utasaránya: 
a budai, hegyvidéki viszonylatok sokkal 
jobban kiürültek, mint a pesti vonalak. A 
gondok akkor kezdődtek, amikor a BKK a 
március 28-tól életbe lépő kijárási korláto-
zásokra válaszul, április 1-től átállt szombati 
menetrendre (bizonyos járatokon gyakoribb 
indulásokkal). 

Gyorsan kiderült, hogy ez rossz döntés 
volt, hiszen már az első nap reggelén  zsú-
foltság alakult ki a járműveken. Karácsony 
Gergely azonnal reagált, és még aznap utasí-
totta a BKK-t, hogy a szombatinál nagyobb 
sűrűséggel közlekedjenek bizonyos járatok. 

A főpolgármester másnap személyesen el-
lenőrizte a reggeli közlekedést, és a magyar 
közéleti viszonyok között váratlan dolgot 
tett: elnézést kért azoktól, akiket a korábbi 
döntés kellemetlenül érintett. A BKK is kor-
rigált: április 6-tól visszaállt az iskolaszüneti 
menetrend - a zsúfoltság pedig megszűnt.

„Valaki ezt nagyon benézte.” – foglalta 
össze röviden az elmúlt napok történténé-
seit a Ferencváros újságnak Dorner Lajos, a 
Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 
(VEKE) elnöke, aki szerint a BKK nem a 
valós utazási igényekre reagált. A szombati 
menetrend - egy az egyben - alkalmazása 
a hétköznapokon szerinte egyértelmű hiba 
volt. A két működés között ugyanis nemcsak 
a sűrűségben, hanem magukban a járatok-
ban is különbség van, hiszen hétköznap a 
munkába járást kell kiszolgálni, hétvégente 
meg például a kirándulókat. A BKK tanítási 
szüneti menetrendje azonban már jobban 
idomult a fennálló helyzethez.

„Az igazi megoldás az lett volna, ha egyedi 
menetrendet alakítanak ki, ez azonban ko-
molyabb felkészülést igényelt volna, amit 
sajnos megspóroltak a BKK-nál” – jelentette 
ki Dorner Lajos. A VEKE elnöke szerint 
több hete lett volna a cégnek, hogy, figyelve 

a forgalom alakulását, kidolgozzon egy, a 
speciális helyzethez jobban alkalmazkodó 
„járvány-menetrendet”. 

Mostantól tehát nem lehet ugyanazokat a 
szabványokat alkalmazni mint eddig, hiszen 
a szociális távolságtartás miatt máshogy kell 
kezelni a kapacitásokat. Vagyis a szükséges 
1,5 méteres távolság betartása miatt egy bu-
szon például nem ötven, hanem mondjuk 
csak 23 utas fér el. Az új helyzethez jelenleg 
a tavaszi tanszüneti menetrend átalakításával 
lehet alkalmazkodni. A VEKE határozott ál-
láspontját kifejtve az elnök szerint mostantól 
folyamatosan monitorozni kell az utazási 
igényeket.

A közlekedési szakértő arra a problémára 
is felhívta a figyelmet, hogy a metróból, a 
járatokról eltűntek az ellenőrök, a bizton-
sági őrök, megszűnt az elsőajtós felszállás, 
miközben megjelentek olyan „gyanús ele-
mek”, akiket máskor nem engednek utazni. 
A sofőrök biztonságérzete nőtt az elmúlt 
hetekben, az utasoké azonban csökkent. 
„Ez egy rendészeti kérdés, ezzel sürgősen 
kezdeni kell valamit. Rendőrökre van szük-
ség a közösségi közlekedésben is” – zárta 
gondolatait Dorner Lajos.

(Cs.B.)

Döcögősen indult  
a közösségi közlekedés átállása
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A maszkos emberek látványa eleinte ide-
genkedést, gúnyos mosolyokat váltott ki, a 
járvány fellángolása és a kijárási korlátozás 
bevezetése óta azonban egyre többen pró-
bálják takarni az arcukat, ha valamiért ki-
merészkednek az utcára. A maszk körüli 
kételyeket a hivatalos szervek ellentmondá-
sos állásfoglalásai sem oszlatták el: Müller 
Cecília országos tisztifőorvos az Egész-
ségügyi Világszervezet, a WHO ajánlását 
idézve azt hangsúlyozta, hogy maszkot nem 
kell egészséges embernek hordania, csak a 
koronavírus-fertőzötteknek és az őket ápoló 
szakembereknek, vagy családtagoknak. Hi-
vatala, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
egy Facebook-posztban is ezt javasolta min-
denkinek, ám a közfelháborodás hatására ez 
a – főleg az egészségügyi dolgozók ellátmá-
nyát féltő - bejegyzés gyorsan eltűnt a tiszti 
főorvos hivatalos közösségi oldaláról. Mül-
ler Cecília újabban már arról beszél, hogy 
hordhatunk maszkot, de csak helyesen: ne 
tapogassuk össze, és ne nyúljunk alá, akkor 
sem, ha viszket az arcunk. Orbán Viktor ál-
lítólag magának varrt otthon védőeszközt, és 
szerinte az lenne a jó, ha mindenkinek jutna 
profi maszkokból. A cseh kormány ennél 
határozottabban foglalt állást: már március 
18-án kötelezővé tették az arc eltakarását a 
közterületeken.

Az egykori tisztifőorvos, Falus Ferenc 
is feltétlenül a maszkviselés mellett fog-
lal állást a látszólag egészséges vírushor-
dozók jelentette kockázat miatt, és azért, 
mert mindenképpen csökkenti a szájból 
és orrból kiáramló páracseppek terjedését. 
Azt a jelenlegi országos tisztifőorvos is 
elismeri, hogy koronavírus-fertőzöttek jó 
része tünetmentes, de ettől továbbadhatja 
a betegséget. A Columbia Egyetem kutatói 
a Science Magazinban számoltak be arról, 
hogy Kínában a kijárási tilalom elrendelése 

előtt a fertőzöttek 86 százaléka tünetmentes 
volt, vagy csak gyenge tüneteket mutatott 
–  megbetegedésüket így hivatalosan nem 
tartották számon, miközben a továbbfertő-
zések 79 százalékáért ők felelhettek.

A vírus terjesztőinek ráadásul köhögniük 
sem kell. Kilégzéssel, beszélgetés közben 
is vírusokat hordozó páracseppeket szór-
hatnak szét, a mikroszemcsék pedig a légá-
ramok hátán órákig a levegőben maradhat-
nak. A Magyar Orvosi Kamara lapunknak is 
eljuttatott közleménye szerint az arcmaszk 
nagy arányban gátolhatja a cseppek levegő-
beli terjedését – ráadásul a maszk látványa 
pszichésen is távolságtartásra késztet. Bár 
a kórokozó olyan apró – 0,06-0,14 mik-
ronnyi – hogy elvileg a profi védőmasz-
kok membránszűrőjén is átjutna, szerencsére 
csak nagyobb méretű közvetítő anyagokkal, 
részecskékkel képes terjedni, ezek pedig már 
fennakadnak a védelmi vonalon.

Filléres termékből  
aranyárú kincs

De akkor mit tegyünk az arcunk elé? Vég-
szükség esetén egy sál vagy kendő, akár 
textilpelenkából házilag varrt textilmaszk 
viselése is megteszi, bár egyesek nem ri-
adnak vissza a szénszűrős gázálarc, vagy a 
búvármaszk ajánlásától sem. A szájat-orrot 
beborító szövet ugyan nem jelent viselője 
számára teljeskörű védelmet a koronaví-
rustól, mivel azonban nem tudni senkiről, 
hogy ki lehet vírushordozó, minden esetben 
csökkenti a fertőzésveszélyt. Ugyanezt sze-
repet tölti be az egyszer használatos sebész 
textilmaszk. Ilyen típusú védőeszközt hor-
danak a háziorvosok és a fertőzöttekkel nem 
érintkező egészségügyi dolgozók.

Jóval hatékonyabbak, és viselőjüket is 
megóvhatják az FFP-besorolással (Filte-
ring Face Piece) rendelkező, membránszű-

Mutasd a maszkod,  
megmondom, ki vagy!
Pelenkától a gázálarcig – Tanácsok kezdő maszkviselőknek

Venni vagy nem venni – ez itt a kérdés, hiszen a védőmaszk viselés kérdése a 
Kínából induló koronavírus-járvány hazai megjelenése óta erősen megosztja a 
szakmát, a politikát és a közvéleményt. A repertoár mindenesetre széles, orvosi 
és munkavédelmi maszkkal, de a szánk elé tett sállal is találkozhatunk az utcán. 
De valóban védelmet nyújtanak ezek, és ha igen, kinek? Miért ennyire drágák? 
Cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.
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rős ipari és orvosi arcmaszkok. Az FFP1-es 
típus ugyan nem nyújt teljeskörű védelmet, 
de a levegőben szálló mikrorészecskék 80 
%-át szűri 0,6 mikrométerig. Az igazi vé-
delem az FFP2-es maszkkal kezdődik, ami 
a részecskék 94 %-át szűri, tehát csak a 
kinti levegő 6 %-a érkezik szűrés nélkül. 
Az FFP3-as típus pedig már a szemcsék 
99 %-át kiszűri, és kimondottan vírusok és 
gombaspórák ellen ajánlják; ilyen hármas 
típusú maszkot használnak a koronavíru-
sos betegeket közvetlenül ellátó ápolók és 
orvosok is.

A védelmi képességgel egyenes arány-
ban drágulnak a piaci forgalomban elérhe-
tő eszközök is – már ami még kapható, a 
patikákból és barkácsáruházakból ugyanis 
szinte azonnal elkapkodták a készleten lévő 
maszkokat. Az óriási kereslet napok alatt az 
egekbe lőtte az árakat: a gyógyszertárakban 
a járvány előtt 40-50 forintos darabáron elér-

hető sebészmaszkok jelenleg 700-800 forint-
ba is kerülhetek, a netes ár-összehasonlító 
oldalakon, Facebook-hirdetésekben pedig 
5000-6000 ezer forintért kínálják a koráb-
ban pár száz forintért megvehető FFP3-as 
típusok darabját.

Az árversenybe a naponta több tízezer 
maszkot legyártató, a kórházakat is ellátó 
börtönök is belekényszerültek. A Bünte-
tés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága 
az Index kérdésére elárulta, hogy bár cégük 
a kezdetekben 7 forint 50 filléres egységá-
ron adott el egy maszkot, ám a világszerte 
elszálló alapanyag-árak miatt március köze-
pén már 62 forint 50 fillérért adtak minden 
darabot. Azóta tovább is emelkedhettek az 
előállítási árak: az ügyben megkerestük a 
BVOP-t, de kérdéseinkre lapzártánkig nem 
érkezett válasz.

Nagy kérdés az is, hogy a főként kínai im-
portból származó országos készletek meddig 
tarthatnak ki – és hogy milyen minőségűek. 
A kormány egy parlamenti levelezés –  Rét-
vári Bence államtitkár beszámolója  – alap-
ján április 6-án 19,7 millió sebészi maszkot, 
1,7 millió speciális maszkot, 8 tonna maszk 
alapanyagot, 206 ezer darab arcvédőt, 430 
ezer védőruhát, 30 ezer pár gumikesztyűt 
tartott készleten.

Ezek azonban számos kórház között osz-
lanak meg, és zömében egyszer használatos 
eszközökről van szó, amiket pár órán belül 
cserélni kell a szennyeződés, nedvesedés 
miatt. Ráadásul, több országnak is meggyűlt 
már a baja a Kínából érkező védőfelszere-
lésekkel: Hollandia például 600 ezer darab 
védőmaszkot kellett, hogy visszaküldjön a 
megrendelt 1,3 millióból, mert már a kórházi 
gyakorlat alapján kiderült, hogy a termékek 
közel fele hibás volt.  

 (K. T.)
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Ha nincs gyógymód, nincs szabadság

Túl sok áldozattal járna  
a karantén feloldása
A koronavírus járványnak több hulláma is lesz, tehát a vártnál is hosszabb időre rendezkedhetünk be a korlátozások-
kal és lemondásokkal teli életre – állítja Dr. Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ANTSZ) nyugalmazott 
járványügyi főosztályvezetője, aki számos tévhitet oszlatott el azzal kapcsolatban, hogyan is kéne hatékonyan kezelni a 
Covid-19 pandémiát.

Ahogy most állnak a dolgok, még 2021-ben 
is a járvány valamelyik hullámával fogunk 
küzdeni, ezért álláspontja szerint a jelenlegi 
intézkedéseket, ameddig lehet, fenn kell tar-
tani. Az orvos arra a gyorsan terjedő, egyre 
népszerűbb közvélekedésre is reagált, mely 
szerint, ha - karantén ide vagy oda - úgyis a 
lakosság 70%-a el fogja kapni a betegséget, 
akkor a járvány elhúzása helyett jobb len-
ne, ha a vírus korlátozások nélkül, gyorsan 
áthaladna az országon, megkímélve ezzel 
a munkahelyeket és a gazdaságot. Ócsai 
Lajos úgy véli, bár a várható gazdasági hatás 
valóban tragikus, az emberéletek elveszése 
sem kevésbé az. 

De mégis, meddig fog tartani  
ez a bizonytalan helyzet?

A cél, hogy minél kevesebb ember be-
tegedjen meg addig, amíg nincs hatékony 
ellenszer a járványra. Tehát addig, amíg 
a kutatóorvosok nem fejlesztenek ki ha-

tékony kezelési módot, gyógyszert, vagy 
védőoltást a vírus ellen. Nemcsak azért 
kell lelassítani a járványt és kerülni a szo-
ciális érintkezést, mert az egészségügyi 
rendszerünket siralmas állapotban érte 
a járvány. Hanem azért – magyarázza 
a pandémiás szakértő – mert a magyar 
halálozási adatok igencsak gyászosak: az 
5%-os halálozási ráta a XXI. században ret-
tentő rossz aránynak számít. Összehasonlí-
tásképpen egy átlagos influenza szezon alatt 
4-500 ezer ember betegszik meg hazánkban, 
amihez, ha hozzáadjuk azt az 5000 kísérő 
halálozást, amit nem az influenza okozott, 
csak az alapbetegségekhez adódva járult 
hozzá a beteg elvesztéséhez, nos, az influ-
enza mortalitása még ezzel együtt sem éri el 
az 1%-ot. Az arány világszinten is hasonló. 
Az influenza és a koronavírus között óriási 
különbség továbbá, hogy – még ha folya-
matos mutációkon is megy keresztül - az 
influenza évszázadok óta ismert betegség, 

amihez alkalmazkodott az emberi szerve-
zet, és van rá hatékony védőoltás is. Ezzel 
szemben a koronavírus meglepetésként éri 
az immunrendszert, ami – gyógymódok és 

A Bács-Kiskun Megyei Kórház koronavírus-fertőzések ellátására kijelölt intenzív osztálya Kecskeméten 2020. április 8-án. MTI/Bús Csaba
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Így működik a koronavírus
Biológia óra röviden
Az új koronavírussal fertőzöttek egy része csupán enyhe megfázásos tüneteket észlel magán, mások viszont súlyos, kü-
lönösen a tüdőt érintő problémákat tapasztalnak, melyek akár halált is okozhatnak. De miért támadja meg épp a tüdőt 
a vírus? És az egyik ember immunrendszere miért képes legyőzni, a másiké pedig nem? Rövid összefoglalónk feleleve-
níti az iskolában tanultakat, és kibővíti azt a koronavírusról eddig szerzett orvosi tapasztalatokkal.

A Covid-19 megjelenése óta nyilvánvaló az orvosok 
számára, hogy a betegség lefolyásában fontos 
szerepet játszik az immunrendszer. Az elha-
lálozások többségét nem maga a fertőzés 
okozza, hanem az, ahogyan a vírus 
felbolygatja az immunrendszer 
működését. 

A tüdőbe  
költözik a leginkább

Amikor a vírus megfer-
tőzi a szervezetet, az pont 
úgy reagál rá, mint bármi-
lyen más vírus támadására. 
Interferonoknak nevezett 
fehérjék termelődnek, me-
lyeknek az a feladata, hogy 
megakadályozzák a vírus 
reprodukcióját a testben. Más 
immunsejteket is segítségül 
hívnak, hogy felvegyék a harcot 
a betolakodóval. Ideális esetben ez 
az immunválasz megtorpanásra kész-
teti és kiűzi a szervezetből a vírust. Az 
is előfordul persze, hogy a kórokozó nem adja 
fel könnyen a harcot és megpróbál védekezni, 
blokkolni az interferonok hatását. 

A beteg ebben a szakaszban kezdi észlelni a betegség 
enyhe tüneteit – nyilatkozta az Elemental című 

egészségügyi lapban dr. Mandeep Meh-
ra, a Harvard Egyetem professzora.  

Az interferonok próbálják a szerve-
zet tudtára adni a betolakodó jelen-

létét, ezért alakul ki láz, köhögés, 
hányás-hasmenés (attól függő-

en, hogy a test mely pontján 
telepedett meg a vírus). Az 
új koronavírus- egy a sejt-

felszínen található ACE2 
enzim receptorokon 
keresztül fertőzi meg 
a gazdasejteket. Mi-

vel ez a receptor a legy-
gyakrabban a tüdőben van 

jelen, a vírus ezt a szervet 
támadja meg elsősorban.  
A tüdőn kívül a béltraktusban 

is megtalálható ez a receptor, 
ezért sok koronavírusos páciens 

észlel hányásos-hasmenéses tüne-
teket. Amikor tehát a vírus a szájon 

keresztül kerül a szervezetbe, a garaton 
keresztül kétfelé, a tüdőbe és az emésztő-

rendszerbe távozhat.

hatékony védekezés híján - nehezen küzd 
meg vele. Nem lehet azonban figyelmen kí-
vül hagyni a karantén gazdasági, társadalmi 
hatásait sem. - Egy járványügyi intézkedés 
akkor tud hatékony lenni, ha az gazdasá-
gilag is elfogadható mértékű. Ugyanakkor 
nagyon nehéz most megmondani, hogy a 
munkahely elvesztése, vagy a megbetegedés 
a nagyobb probléma – elemezte a helyzetet 
a járványügyi szakember.

Az egy hónapos teória
Egy másik Facebook-os véleményhullám 

azt hangoztatja, hogy ha az elején bevezet-
ték volna a legszigorúbb kijárási tilalmat 
egy hónapra, gyorsan megállíthattuk vol-
na a járványt, hiszen a lezárt kórházakból, 
vagy az otthonokból – emberi érintkezések 
híján - nem terjedt volna tovább a vírus. A 
doktor úr szerint a dologban van logika, de 
csakis elméletben létező megoldásról van 
szó. A teljes leállás ugyanis kivitelezhetet-
len, közgazdaságilag legalábbis biztosan. 

A lakosság ellátását egy nagyvárosban nem 
lehet megszervezni emberi érintkezés nél-
kül. Már a lépcsőházakba való ételszállítás, 
vagy a közös a szellőzőrendszer is problémát 
jelentene. Ráadásul bizonyos közszolgálta-
tások (kórház, mentő, tűzoltó, rendőrség, 
élelmiszer, vagy áramellátás, közművek, 
média, stb.) nem állhatnak le, munkájuk 
pedig sok esetben nem oldható meg otthoni, 
vagy elkülönített körülmények között.

A múlt figyelmeztet
Sajnos a korlátozások mellett szólnak a 

múlt tapasztalatai is. A 60-as években pusz-
tító hong-kongi influenza járványt (H3N2, 
H3N1) „ráengedték” a társadalomra, igaz, 
egy idő után már védőoltás is rendelkezésre 
állt. Az eredménye az lett, hogy 4 éven ke-
resztül cirkulált a lakosság körében, melynek 
során több mint 5 millió ember betegedett 
meg. A betegség halálozását akkor még nem 
mérték, de az influenzához volt hasonló. 

Hogyan lesz valaha ellenszer  
a vírusra?

Jó hír, hogy világszerte több tízezer beteg 
gyógyult már fel a betegségből. Ócsai doktor 
szerint az ő vérükből ki lehet vonni az ellen- 
anyagot, ezek az ún. hiperimmun gamma 
globulinok, amire megvan a megfelelő gyár-
tástechnológia. Ezt a betegek gyógyítására is 
lehetne alkalmazni, de ami legalább ennyire 
fontos, hogy a betegség frontvonalában küz-
dő egészségügyi dolgozóknak jelenthetne 
plusz védelmet, legalábbis rövidtávon. Dr. 
Ócsai Lajos azt javasolja, az idősek és a 
krónikus betegséggel élők vigyázzanak a 
leginkább magukra, maszkot pedig min-
denki viseljen, aki teheti, hiszen valamilyen 
mértékben mindenképpen gátolja a vírus 
terjedését, már csak annál fogva is, hogy 
fizikailag akadályozza arcunk önkéntelen 
piszkálását.

(T.D.)
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Mit tegyen,  
ha korona- 
vírusos beteg  
van a háznál?

Kerülje a személyes érintkezést! 

Ebben segít, ha a beteg külön szobában 
van, amit gyakran szellőztet, szükség sze-
rint párásíthat, és ahová nem mehetnek be 
a háziállatok. 

Otthon is tartson 2 méter távolságot a többi-
ektől, és ha van, viseljenek maszkot!

Kommunikáljon a beteggel telefonnal!

A betegnek legyen saját ágyneműje, töröl-
közője, amit 60 fokon mos rendszeresen. 
Biztosítson neki külön tányért, poharat, 
evőeszközt, és tisztítószereket is, mert bár-
mennyire rosszul van, fertőtlenítenie kell 
maga után a fürdőszobát, vécét.

A tünetek enyhítésére tartson otthon vény 
nélküli láz- és fájdalomcsillapítót! Hagyd 
a fertőzött személyt sokat aludni!

Fontos a megfelelő folyadékpótlás, ezért a 
beteg igyon sok vizet, teát, gyümölcslevet, 
levest!

Vezessen naponta betegnaplót!

Fertőtlenítse a gyakran használt felülete-
teket, és mindenki gyakran mosson kezet! 

Versenyfutás az idővel
Az ösztönös immunválasz feltartja a vírust 

és akadályozza a szaporodását, és ezzel időt 
nyer ahhoz, hogy életbe lépjen a második 
védelmi vonal, a szerzett immunválasz. Eb-
ben a szakaszban a szervezet segítő sejteket, 
ún. T-limfocitákat termel, amelyek felisme-
rik a vírust és gyorsabban képesek végezni 
vele. Ezek miatt az antitestek miatt alakul ki 
védettség a vírussal szemben azoknál, akik 
egyszer már átestek a fertőzésen. Előfordul-
hat azonban, hogy a vírus túlságosan gyor-
san terjed, ezért az immunrendszer képtelen 
felvenni vele a versenyt. Ez előfordulhat 
például olyankor, ha túlságosan nagy meny-
nyiségű kórokozó jut be a szervezetbe. Ezért 
különösen veszélyes helyzetben vannak pél-
dául azok az orvosok, ápolók, akik nap mint 

nap, órák hosszat a fertőzött páciensekkel 
foglalkoznak. Azoknál, akiknek az immun-
rendszere nem elég erős, a szervezet szintén 
nem tudja megfelelő módon és gyorsasággal 
hátráltatni a vírus szaporodását. Ezért van-
nak nagy veszélyben az idősebbek, illetve 
a krónikus betegségben szenvedők.

A tüdőbe kerülve a vírus egyre több sejtet 
fertőz meg, és ez tüdőgyulladáshoz vezethet. 
A sejtkárosodást részben maga a fertőzés 
okozza, a legtöbb esetben azonban az el-
lene harcoló immunrendszer az okozója. 
Ebben a szakaszban ugyanis két dolog tör-
ténhet. Szerencsés esetben a T-sejteknek 
sikerül felülkerekedniük a víruson, rosszabb 
esetben viszont az immunrendszer bepáni-
kol, és elkezd túlműködni. Egyre nagyobb 
mennyiségben termel citokineknek nevezett 

fehérjéket, amik sejtgyulladást okoznak. A 
tüdő sejtjei pusztulni kezdenek, és ez sú-
lyos légzési nehézséghez, akár halálhoz is 
vezethet. A tüdő megtelik folyadékkal és 
képtelen oxigént felvenni, vagy vérmérge-
zés (szepszis) alakul ki, és a tüdő nem tudja 
fenntartani a vérnyomást.

Egyes koronavírusos betegeken megfigyel-
ték, hogy az első stádium lázas időszaka 
után elkezd jobban lenni a páciens, testhő-
mérséklete visszaáll a normális értékre. Ám 
ez becsapós javulás, mert rövid időn belül 
elkezdődik a tüdőgyulladásos szakasz. Ezért 
az orvosok szerint érdemes lenne korábban, 
már az enyhe tünetek időszakában minél 
alaposabb kezelést alkalmazni, hogy meg-
akadályozhassuk a betegség súlyosbodását. 

(T.D.)
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Segítség a segítőknek

MSZP-s parlamenti képviselők fizetéséből  
vásároltak be a FESZOFE dolgozóinak
A parlamenti MSZP-frakció tagjai úgy döntöttek, hogy fizetésükből képviselőnként 1 millió forintot, összességében 15 
millió forintot ajánlanak fel tisztítószerek, fertőtlenítőszerek és védőfelszerelések beszerzésére – olvashattuk a párt két 
héttel ezelőtti közleményében. Ebből az összegből jutott pénz arra is, hogy a vírus elleni védekezésben jelentős szerepet 
vállaló ferencvárosi cég, a FESZOFE megváltozott munkaképességű dolgozóinak vásároljanak élelmiszert és tisztító-
szert.

A közlemény szerint a 15 millió forintot 
az MSZP Szolidaritási Alapján keresztül, 
a párt megyei elnökeinek koordinálásával 
juttatják el a frontvonalban, az egészség-
ügyben, és a szociális ágazatban dolgozók 
számára, illetve azoknak a rászoruló csalá-
doknak, akiknek a védőfelszerelések, fer-
tőtlenítőszerek beszerzése problémát okoz. 
Emellett ötpontos csomagot állítottak össze 
az egészségügyi és szociális dolgozók, a 
munkavállalók, a nyugdíjasok, valamint a 
kis- és középvállalkozások védelméről.

A párt országszerte arra kérte fel saját te-
lepülési szervezeteit, hogy bonyolítsák le a 
felajánlás jótékony célú elosztását. - Olyan 
embereket szerettünk volna támogatni, akik 
aktív szerepet játszanak a koronavírus jár-
vány elleni védekezésben – adta meg a vá-
laszt Hidasi Gábor arra a kérdésre, hogy mi-
ért éppen a FESZOFE dolgozóit támogatják. 
A kerület parkgondozásáért felelős, varrodát 
is üzemeletető cége szemétszedést, utca-
fertőtlenítést végez Ferencváros közterein, 
munkatársai többezer szájmaszkot varrnak 

egészségügyi, szociális, hivatali, intézményi 
dolgozók számára. A FESZOFE többségé-
ben rászoruló dolgozói számára összeállított 
élelmiszer és tisztítószer csomagot a helyi 
képviselők személyesen szállították ki, és 
adták át Sebők Endre ügyvezetőnek. A párt-
nál hagyomány, hogy szociális alapjukból 
Karácsonykor és Húsvétkor is élelmiszer-
csomaggal segítik a FESZOFE dolgozóit.

(T.D.)

Saját pénzükből is segítenek  
a helyi romák a rászorulóknak
A Roma Önkormányzat képviselői 
önkéntesek segítségével közel 300 
csomagot szállítottak ki házhoz ke-
rületi rászoruló családoknak. Bár a 
szervezet minden évben többször oszt 
adományt, most a képviselőik saját 
zsebükbe nyúltak, hogy jusson pénz 
a járvány miatt munkahely és bevétel 
nélkül maradt családok támogatására.

Sokan csodálkozva nyitottak ajtót, amikor 
roma képviselők csöngettek be hozzájuk teli 
bevásárlószatyrokkal a kezükben. A cso-
magokba liszt, olaj, cukor, rizs, tészta, vaj, 
üdítő, konzervek kerültek, a gyerekeknek 
pedig még édességet, rágót is találtak a cso-
magban. A kisgyermekesek babatápszert is 
kaptak, és minden családnak jutott maszk is.

-Magánemberként, saját pénzünkből finan-
szíroztuk a csomagok felét, a másik felét 
pedig a Családok a Családosokért Polgári 
Egyesület ajánlotta fel, akik az Élelmiszer-
banknál pályáztak, és kaptak élelmiszert erre 
a célra – mesélt a kezdeményezés hátteréről 
Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke. Az általuk meg-
hirdetett adományozási akcióra több mint 40 
önkéntes jelentkezett, sokan a szervezésben, 
a csomagok összeállításában, a teherhordás-
ban, pakolásban segítettek. Az adományokra 
nagyjából félmillió forintot gyűjtöttek, de a 

termékek piaci értéke meghaladta az egymil-
lió forintot. A csapat a roma önkormányzat-
nál regisztrált rászorulókhoz látogatott ki, 
de számos nem roma nagycsaládos, idős 
is részesült az ajándékcsomagban. – Mikor 
elkezdünk becsöngetni a régi, gangos házak 
lakásaiba, sokan kijöttek mások is az udvar-
ra vagy a folyosóra, hogy ők is szeretnének 
csomagot kapni – vázolta az ilyenkor előálló 
kellemetlen helyzetet József, aki társaival 
– látva, hogy hiányt szenvednek ők is – töb-

beknek a csomaghoz hasonló értékű pénzt 
nyomott a kezébe. – A képviselőink mel-
lett az önkénteseinkre is büszkék lehetünk, 
hiszen még a komoly anyagi gondokkal 
küzdő, segítségre szoruló családok is el-
jöttek segíteni – árulta el az elnök, majd az 
ígérte, a követező hónapokban sem hagyják 
magukra a családokat: osztást, bevásárlást, 
nem anyagi jellegű támogatást is nyújtanak 
a rászorulóknak. 

 (T.D.)



FERENCVÁROS12 SZOCIÁLIS ÜGY

Összezárva az 
ellenséggel

Fontos tisztáznunk, hogy az elmúlt hetek 
kényszerű összezártsága nem jelenti azt, 
hogy ahol korábban nem volt jelen a csalá-
don belüli bántalmazás, ott most megjelenik. 
Mindenképpen meg kell különböztetnünk 
a párok között előforduló veszekedéseket, 
konfliktusokat a családon belüli erőszaktól 
– hangsúlyozza Nyúl Boglárka, az ELTE 
Szociálpszichológiai Intézetének tudomá-
nyos munkatársa. Valószínűleg a veszeke-
dések száma is megnő 
az összezártság kö-
vetkeztében, hiszen 
több időt tölt együtt a 
család, több lehetőség 
kínálkozik a súrlódás-
ra, de ez nem vezet 
feltétlen erőszakhoz. 
A családon belüli 
erőszak esetén jelen 
van a két fél közötti 
egyenlőtlenség, a státuszbeli különbség, 
a bántalmazó valójában a hatalmát akarja 
gyakorolni a bántalmazott fölött. Ennek a 
kontroll gyakorlásnak az eszköze az erőszak.

A válságok kitermelik  
az erőszakot

A 2008-as gazdasági válság idején is erősö-
dött a családon belüli bántalmazások aránya, 
ez a mostani helyzetben sincs másként. A 
jelenségre már Antonio Guterres ENSZ-fő-
titkár is felhívta a figyelmet. Az Országos 

Kríziskezelő és Információs Telefonszolgá-
lat jelentése szerint megduplázódott a pár-
kapcsolati erőszak miatt segítséget kérők 
száma a kijárási korlátozások bevezetése 
óta, a bántalmazások gyakoribbá és súlyo-
sabbá váltak. Ezekben az esetekben is a 
betelefonálók 90-95%-a nő.  

Spronz Júlia, a Patent Egyesület munka-
társa segélyvonaluk forgalomnövekedéséről 
nem tudott beszámolni, hiszen a kapacitása-

ikat eddig is 100%-osan 
kihasználták. A kijárási 
korlátozások bevezeté-
se miatt chatügyeletet is 
üzemeltetnek, sajnos ez 
is a maximális fordula-
ton pörög: egyre többen 
kérnek online is segít-
séget. A bántalmazá-
sokban inkább minőségi 
változást figyeltek meg: 

egyre több elkövetőnél figyelhető meg, hogy 
az eddigi verbális erőszak mellett megjele-
nik a fizikai is. Ilyenkor a gazdasági erőszak 
is erőteljesebben van jelen: a válsághelyzet-
ben a családfő – általában férfi – az egyet-
len, aki az anyagi javak felett rendelkezik, ő 
szabja meg, hogy mennyit költhetnek példá-
ul élelmiszerre. Emellett a járvány ürügyén 
a személyi szabadságot is egyre gyakrabban 
korlátozzák, a bántalmazott nőket sokszor 
már vásárolni sem engedik ki az utcára, így 
a segítségkérés lehetőségei is beszűkülnek.

A magyarországi adatok nem egyedülál-
lóak, a világ minden pontján radikálisan 
nő a családon belüli erőszak gyakorisága. 
Egy volt kínai rendőrtiszt szerint februárban 
háromszor annyi bejelentés érkezett párkap-
csolati bántalmazásról, mint egy évvel az azt 
megelőző időszakban. Brazíliában 40-50 
%-kal, Katalóniában 20 %-kal emelkedett az 
esetek száma, Franciaországban 32-37%-os 
a növekedés. És ezek csak a konkrét rend-
őrségi bejelentések, miközben tudjuk, hogy 
a családon belüli erőszak a legtöbb esetben 
nem jut a hatóságok tudomására.

A bezárkózás  
a bántalmazónak kedvez

A “social distancing” azaz a közösségi 
távolságtartás az elkövetők malmára hajtja 
a vizet, mert nehezebben vesszük észre, ha 
valaki áldozattá válik, miközben az ottho-
ni erőszaknak hétköznapi élethelyzetben 
is nagy a látenciája. A bántalmazók egyik 
stratégiája, hogy szép lassan leválasztják 
az áldozatot a szociális kapcsolatrendszeré-
ről. Ezt a lépést most eleve megspórolják, 
hiszen az áldozat a kialakult helyzetben 
amúgy sem találkozhat senkivel. Eltűnnek 
azok a nyugalmasabb napszakok is, amikor 
egyikük elment dolgozni, vagy az elkövető 
nem tartózkodott otthon – edzett, vagy a 
barátaival töltötte az estét. Mivel mindenki 
otthon van, alkalom sincs segítséget kérni. 
Olaszországban a bántalmazottak megse-

A koronavírus-járvány terje-
désének megállítására egyre 
több országban vezetnek be 
kijárási korlátozásokat, amely 
számos tervezhető, és előre 
nem látható társadalmi hatást 
hoz magával. A szakemberek 
ezek sorában elsőként észlel-
ték a családon belüli erőszak 
jelentős mértékű felerősödé-
sét. Ha nem teszünk semmit, 
a párkapcsolati erőszakot 
elszenvedők válhatnak a jár-
vány néma áldozataivá.

„...megduplázódott a 
párkapcsolati erőszak mi-
att segítséget kérők száma 
a kijárási korlátozások 
bevezetése óta, a bántal-
mazások gyakoribbá és 
súlyosabbá váltak.”
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gítésére alapított forródróton alig csörög a 
telefon, annál több e-mailt és SMS-t kapnak, 
mert akiket bántanak, nem tudnak elvonulni 
telefonálni.

Szociálpszichológiai norma a család szent-
ségébe vetett hit. Gyakran nem reagálunk, 
amikor a környezetünkben épp perpatvar 
van, mondván, ez máshol is előfordul. Kifelé 
az sem feltűnő, hogy mindig az egyik fél 
kiabál a másikkal.  Érdemes tudni, hogy ha 
a bántalmazó érzékeli, hogy megfigyelik, az 
valamelyest visszatartja őket. Ez a hatósági 
figyelemre is igaz. A bíróságoknál elrendelt 
ítélkezési szünetből sokan arra következtet-
tek, hogy a figyelem kizárólag a járványra 
irányul, erőszakos viselkedésük még inkább 
rejtve maradhat. Mivel a hatósági kontroll 
hatására minden esetben csökken az erőszak, 
fontos lenne a nem bagatellizáló, határozott 
rendőrségi fellépés a jelen helyzetben is. 

A járvánnyal együtt járó gazdasági válság 
pedig eleve kedvez az erőszaknak. Amerikai 
adatok szerint a nők nagyobb arányban ve-
szítik el a munkájukat, ami fokozza az anya-
gi függőségüket, ezzel növelve az áldozattá 
válás lehetőségét. Sok  bántalmazó eleve 
igyekszik elérni, hogy a partnere maradjon 
otthon a gyerekekkel, és kizárólag háztartás-
beli feladata legyen. Ez eleinte még vonzó-
nak is tűnhet, de ahogy az anyagi függőség 
kialakul, úgy zárul be a kalitka, a partner 
teljesen kiszolgáltatottá válik.. Márpedig a 
kapcsolatból való kilépéshez is pénz kell. 

Gyakori, hogy a bántalmazott, mielőtt el-
menekül a kapcsolatból, anyagi tartalékokat 
gyűjt, viszont most éppen ezeket a titkos 
tartalékokat kénytelenek sokan felélni.

A vírus miatti félelem  
elzárhatja a menekülési utakat

A helyzetet tovább súlyosbítja a koronaví-
rus miatti rettegés: többen arról számoltak 
be, hogy partnerük azzal fenyegette őket, 
hogy kirakja őket a lakásból, ha felmerül 
a gyanú, hogy elkapták a betegséget. Nyúl 
Boglárka olyan esetről is hallott, amikor 
egy fojtogatást követően súlyos fizikai és 
lelki sérüléseket elszenvedett nő nem mert 
kórházi kezelést kérni, mert attól félt, hogy 
az egészségügyi intézményben megfertőződ-
het. A félelem sokakat visszatarthat attól 
is, hogy fizikai vagy szexuális abúzust 
követően orvoshoz forduljanak vagy lát-
leletet vetessenek fel, amivel később iga-
zolhatják az elszenvedett bántalmazást.  
A Patent Egyesülethez pedig olyan panasz is 
érkezett, mely szerint egy tüsszögő nőt nem 
vették fel az anyaotthonba a fertőzésveszély 
miatt. Tudomásuk van olyan esetről is, ahol 
a krízisközpontba való felvételt negatív ko-
ronavírus-teszthez kötötték. A bántalmazott 
nők a szüleikhez és barátaikhoz sem mer-
nek menekülni, mert féltik őket is a meg-
fertőződéstől. Így az ördögi kör bezárul, a 
bántalmazás pedig a négy fal közt marad és 
folytatódik tovább.

A pozitív példa: Franciaország
Hogy lehet mégis megszakítani a bántal-

mazás körét? A francia példa tűnik köve-
tendőnek. A francia kormány igen gyorsan 
reagált, mikor megérkeztek a jelentések 
az otthoni bántalmazások növekedéséről. 
Több mint 20 ezer hotelszobát béreltek ki az 
erőszak áldozatainak, ezenkívül 20 mozgó 
tanácsadó központot állítottak fel. A hatósá-
gok igyekeznek felkutatni a potenciális ál-
dozatokat, hogy segítséget ajánljanak nekik.

Spanyolországban és Franciaországban a 
gyógyszertárak is a segítségkérés helyszíne-
ivé váltak, méghozzá titkos jelszó bevezeté-
sével. Ha valaki „19-es maszkot” kér, azzal 
jelzi a patikusnak, hogy partnerkapcsolati 
erőszak áldozatává vált, és segítségre van 
szüksége. Ehhez persze megfelelő tájékoz-
tatás, a gyógyszerészek felkészítése és erős 
intézményi háttér szükséges – hangsúlyozta 
Nyúl Boglárka. A budapesti kerületek közül 
Ferencváros kezdeményezte elsőként, hogy 
üresen álló önkormányzati  ingatlanokból 
védett otthonokat alakítsanak ki a jövőben. 
Ez lehet az első lépcsőfok, ám az út a statisz-
tikák jelentős javulásáig hosszú lesz.

Ha Önnek vagy a környezetében élők-
nek segítségre van szüksége, hívja a Fe-
rencvárosi Önkormányzat mentálhigiénés 
segélyvonalát az alábbi telefonszámok 
egyikén! 06-70-797-4314, 06-70-797-4315, 
06-70-797-4316, 06-70-797-4338, 06-70-
797-4340
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Az önkormányzat 
segítséget nyújt 
a fogyatékkal 
élőknek
Járvány idején hogyan vásárolnál vakon? Mernéd végig 
tapogatni a termékeket vagy segítséget kérni a vevőktől, el-
adóktól? Hogy mennél át az úton, öltöznél fel, vagy fürödnél 
kerekesszékesként? Mernél hívni segítőt, úgy hogy közben 
tudod, a két méter távolság megoldhatatlan? Írásunkban 
utánajárunk, hogyan telnek a fogyatékkal élők  mindennap-
jai a karantén idején, és számíthatnak-e külső segítségre. 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere március 
25-én intézkedési tervet adott ki, melyben az önkormányzatokat bíz-
ta meg a problémák megoldásával. A társadalom amúgy is hajlamos 
megfeledkezni a fogyatékkal élőkről, válság idején különösen. Erre 
figyelmeztet az Európai Tanács Emberi Jogok Biztosának Hivata-
la, illetve az Inclusion Europe is. A tájékoztatás, az információk 
akadálymentes közlése, az életmentő egészségügyi szolgáltatások, 
számos jogi és pénzügyi segítség őket is megilleti. Erről szól az 
EMMI által kiadott kilenc pontos intézkedési csomagja is. Előz-
ménye, hogy március 19-én Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke arra kérte 
Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a fogyatékos személyek 
fordulhassanak az önkormányzathoz segítségért.

Az idősek jelentős  
része is fogyatékkal élő

Az önkormányzatoknak első körben fel kell mérniük, területükön 
hány fogyatékkal élő lakik, ebből mennyi szorul segítségre akár 
most, akár ha a rokona, lakótársa megbetegszik. Mint azt az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövet-
ségének (ÉFOÉSZ) képviselője elmondta: - Mivel az egészségügyi 
adatok (így a fogyatékosság is) fokozottan érzékenyek, ezért ilyen 
adatigénylést nem kérhetünk. A fogyatékos egyesületek viszont 
csak az önként belépett tagjaikat ismeri. A Nemzeti Innovációs 
Hivatal kiadhatna egy állásfoglalást, hogy a jelen helyzetben ezek 
továbbíthatók - fogalmazta meg igényeit a szervezet.  Külön prob-
lémát jelent, hogy sok veszélyeztetett korú 70 év feletti egyben 
fogyatékkal élő is. Ráadásul nem egy közülük idős korára vált azzá, 
ezért kevésbé önállóak, mint fiatalabb sorstársaik.

A miniszter tervezetében a jegyző vagy közjegyző feladata az 
információgyűjtés. A személyi és állapotra vonatkozó adatok mellett 
arról is meg kell bizonyosodni, a rászorulónak van-e megfelelő in-
fokommunikációs eszköze. A koordinátoroknak a területen működő 
család- és gyermekvédelmi szolgálatokkal, a helyi érdekvédelmi 
szervezetekkel, a szociális étkeztetést, gondozást végző szerveze-
tekkel, valamint az egészségügyi szolgálatokkal is kapcsolatban 
kell állniuk. Ahogy az ÉFOÉSZ képviselője rávilágított: „A legfőbb 
probléma az, mi legyen a hozzátartozó nélkül maradó fogyatékkal 
élő személlyel? Kaphat-e házi ellátást vagy intézményi elhelyezésre 
szorul?” Utóbbi a felvételi zárlat miatt sem egyszerű.
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További miniszteri kérés, hogy az önkormányzatok kérjék meg a 
lakosokat, hogy jelezzék, ha a környezetükben fogyatékkal élő sze-
mélyről tudnak. Ezen kívül feladatuk még az online ügyfélfogadás 
akadálymentesítése, illetve az önkéntesek és nélkülözhető állami 
alkalmazottak bevonása a fogyatékkal élő emberek ellátásába. 
Utóbbi azért szükséges, mivel az állam korábban elhanyagolta a 
támogató szolgálatokat, így a fővárostól távol, a kis településeken 
nincs is ilyen.

   Mint Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke elmondta, a szociális 
területen dolgozók legalább akkora veszélynek vannak kitéve, 
mint az egészségügyiek. „Az egészségügyi dolgozók többnyire 
kórházakban, rendelőkben találkoznak a betegekkel, míg a szo-
ciális munkások tömegközlekedésen utazva, otthonukban segítik 
a gyakran többféle ellátásra szoruló ügyfeleket.  Nekik mégsem 
jár taps, vagy köszönet, mint ahogy a szükséges védőeszköz és 
bérkiegészítés sem.” Az intézkedésekre a fogyatékos szervezetek 
azonnal reagáltak. A Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi 
Egyesületének (VGYKE) elnöke, Fodor Ágnes szerint a reakciók 
vegyesek voltak. Több kerületből rögtön válaszoltak, küldtek kü-
lön a fogyatékkal élőknek fenntartott e-mail címet, telefonszámot. 
Máshonnan csak annyit írtak, köszönik a jelentkezést, aki hozzájuk 
fordul, azt ellátják maguktól. Azonban öbb olyan eset is történt, 
ahol a rászorulók a megadott számon csak fél nappal később tudtak 
segítséget kérni. „Vidéken is elsősorban a támogató szolgálat, az 
egyházak és a Máltai Szeretet Szolgálat aktív.”

   Az önkormányzatok és a fogyatékosokat képviselő szervezetek 
együttműködése azért is fontos, mivel változó, melyik fogyatékkal 
élőnek miben kell segíteni. A vakok elsősorban a vásárlásban, 
gyógyszer kiváltásban igénylik, a mozgássérülteknek ellenben 
jóval komplexebb szükségleteik vannak. Lelki támogatásra viszont 
mindegyik csoportnak nagy szüksége van, különösen az intéze-
tekben élőknek. Őket egyszerre sújtja a tömeges fertőzésveszély 
és a bezártság. Az ÉFOÉSZ képviselője elmondta: „Több szülő is 
sérelmezi, hogy nem viheti haza a gyermekét, vagy ha mégis, vissza 
már nem mehetnek.” Pedig egy halmozottan fogyatékos gyerekét 
egyedül nevelő anyuka nem biztos, hogy mindig otthon tud lenni.

   Hasonlóról számolt be a VGYKE vezetője, Fodor Ágnes is:  
„A vakok intézetét senki sem hagyhatja el, még vásárolni is a segítők 
mennek, mivel egy látássérült nem tud úgy közlekedni, hogy ne 
érjen hozzá semmihez.” 

További probléma, hogy – ugyan a kormány a távmunkában ru-
galmas feltételeket szabott - sok megváltozott munkaképességűt 
foglalkoztató akkreditált munkahely nem tud távmunkára átállni. 
Például a vakokat is foglalkoztató FőKefe Rt. vagy a mozgássé-
rültekkel dolgozó maszk gyártó üzem. Volt ahol ezt a munkáltató a 
munkaviszony közös felmondásával, vagy az egész évi szabadság 
kivételével oldotta meg. 

   Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke arra figyelmeztet, válság idején 
a megszorítások először mindig a fogyatékos emberek társadal-
mi csoportját érintik. A fogyatékosügyben elérteket megőrizni 
kell és nem visszalépni a válságra, megszorításokra hivatkozva. 

Hazánkban közel egymillió fogyatékos ember él. A karantén ezt 
a kisebbséget még láthatatlanabbá teszi, a fertőzésveszély pedig 
a többségi társadalmat még ridegebbé. Pedig most lenne igazán 
szükség az egymásra figyelésre, segítésre. Reméljük a kormány a 
gazdaság talpraállításakor sem feledkezik meg a fogyatékos em-
berekről.

(Juhász Tamás vak író, dalszerző)
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Boltkórosok figyelem!
Szűkülhet az áruválaszték, de lesz mivel utántölteni a polcokat
Lehet, hogy a kedvenc márkánkat nem találjuk, de a keresett árucikkből mindig lesz a boltokban az Országos Kereske-
delmi Szövetség főtitkára szerint. Megfontolt vásárlásra kéri az embereket Vámos György, akivel annak jártunk utána, 
miért töltődhetnek lassabban a vásárlási rohamban kiürült polcok. 

Sokan szembesültek az elmúlt időszakban 
azzal, hogy bizonyos árukat nem találtak 
meg az üzletekben: találkozhattak üres lisz-
tes vagy vécépapíros polcokkal, csillagászati 
áron kínált húsfélékkel, vagy épp eladók 
hátára celluxozott, “Élesztő nincs” feliratú 
papírfecnikkel. 

Az új-típusú koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos fejlemények eddig három nagyobb 
felvásárlási hullámot generáltak. A legelső 
február utolsó napjaiban történt, a legutóbbi 
pedig a kijárási korlátozás bejelentésekor 
- mondta lapunknak Vámos György, az Or-
szágos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. 
A főtitkár szerint bár valóban előfordultak 
üres polcok, áruhiányról nincs szó, csupán 
ideiglenesen nem voltak elérhetők egyes 
termékek. 

Időre van szükség
Vámos György szerint  időbe telik, amíg 

pótolják a raktárból, a logisztikai központból 
vagy a gyártótól azt, amit elkapkodnak a 
vásárlók, ezért a szakember inkább a “vá-
lasztékhiány” kifejezést preferálja. „Lehet, 
hogy valamelyik árucikkből négyféle volt 
elérhető, de most csak kettő közül választ-
hatunk, és a kedvencünk nincs köztük.”  
A főtitkár szerint az elmúlt időszakban 

visszaesett a forgalom, legalábbis országos 
szinten, de ettől még területileg lehetnek 
eltérések. „Épp nincs roham, de az kiszámít-
hatatlan, hogy nem lesz-e újabb. A vásárlói 
magatartás már csak ilyen, ha rendkívüli hírt 
hall, ösztönösen megindul”.

Nehéz rá felkészülni
Mivel a roham bekövetkezte és mértéke 

kiszámíthatatlan, ezért nem is tudnak rá 
igazán felkészülni az üzletek. Persze min-
denki igyekszik nagyobb készleteket tartani, 
de a raktározási és logisztikai kapacitások 
végesek. 

A főtitkár szerint a polcok visszatöltése 
folyamatos, de ennek idejét befolyásolja az 
alapanyagok és csomagolóanyagok meg-
léte, a raktározási, szállítási, csomagolási 
kapacitás. Akkor a leggyorsabb, ha saját 
raktárból lehet pótolni az árut. A logisztikai 
központból már több időbe jellemzően pár 
órába kerül ugyanez, ha pedig a gyártótól 
kell szállítani az utánpótlást, ahhoz napok is 
kellhetnek. Sőt, ha a gyártónak is várnia kell 
például egy alapanyagra, akkor még hosz-
szabb ideig is tarthat. Ez szerinte érhető: a 
vásárlási rohamok másfél hónapja indultak, 
egy új gépsor beállítása viszont nem megy 
öt perc alatt.

Ésszel vásároljunk!
Vámos György szerint abban nem lehetnek 

biztosak az üzletek, hogy mely termékeket 
kapkodják el, de nagy vonalakban sejtik. 
A tartós élelmiszerek ilyenek, de a főtitkár 
szándékosan nem akar konkrét árucikkeket 
említeni, mert egy ilyen jóslás újabb téves 
felvásárlási hullámot indíthat. A szakember 
mindenkit megnyugtat, az iparnak van ka-
pacitása, alapanyag, árualap is van bőven, 
mert a vendéglők, szállodák forgalma jelen-
tősen visszaesett, és ez az árumennyiség is 
a fogyasztók rendelkezésére áll. Felesleges 
spájzolni, nem kell félni semmitől - hang-
súlyozta.

Megugrott 
a kiskereskedelmi forgalom

Szinte minden üzlettípus forgalma hullám-
zik, de a sok bizonytalanság közepette egy 
biztos: február végén országos szinten bőven 
duplájával nőtt az élelmiszer kiskereskedel-
mi forgalom. Normál helyzetben 5 % körül 
alakul a bővülés, most viszont 11 % fölött 
volt a forgalomnövekedés, de a márciusi 
adatok is tartogatnak még meglepetéseket.

(B. V.)
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Élet a járvány előtt

Az ország legjobb festőpalántái 
mutatkoztak be a kerületben
Bár csak másfél hónapja változott meg gyökeresen körülöttünk a világ, mégis rettentő távolinak tűnnek a megszokott hétköz-
napok. Amikor pezsgő közösségi és kulturális élet zajlott a városokban, kerületekben. Amikor könnyű- és komolyzenei koncer-
tekre, színházba, moziba, előadásokra, étterembe, kávézóba járhattunk, a munkahelyünkön dolgoztunk, ügyeket intéztünk, az 
iskolák pedig zsongtak az élettől. Akkoriban is éreztük néha egyhangúnak a mindennapokat, mai szemmel viszont bizonyára 
másképp gondolunk azokra az időkre. Talán igaz a mondás, hogy a szabadság értékét akkor érzed igazán, amikor elveszik 
tőled. Mivel egyes helyi eseményekről a hirtelen berobbanó járvány miatt nem volt lehetőségünk beszámolni, most megtesszük, 
mert ami akkor értékes volt, az most is az, vagy talán még értékesebb. /Török Dániel, főszerkesztő/

Március elején néhány napra festészeti galériává változott a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium tornaterme, 
melynek falára 240 alkotás került ki. Az ország 32 iskolájából vettek részt tehetséges diákok a III. Országos Festészet-
versenyen, amit idén kerületünk népszerű művészeti gimnáziuma rendezett meg.

 „Minden gyermek művész, a gond csak az, 
hogyan maradjon művész felnőttkorára is.” 
- ezzel a Picasso idézettel kezdte beszédét 
Csőváriné Gurubi Judit, tankerületi igaz-
gatóhelyettes a III. Országos Festészetver-
seny díjkiosztó ünnepségén március 6-án, 
a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázi-
umban.

Az előző évekhez képest rekordszámú 
jelentkezés érkezett a megmérettetésre, az 
első korcsoportban a 12-13. osztályos diá-
kok versenyeztek, a másodikban pedig az 
OKJ-s képzésben tanulók, összesen 79-en. 
Az előválogató után a diákoknak a hely-
színen ugyanazt a három feladatot kellett 
teljesítenie. Elsőként egy ún. „vanitas-csen-
déletet” vártak a diákoktól olyan tárgyi ele-
mekkel, mint a könyv, gyertya, koponya, 
melyek a földi élet elmúlását hivatottak 
bemutatni. Második kihívásként  az „Alak 
enteriőrben” című feladatban egy függöny 
előtt, széken ülő alakot vittek vászonra. A 
harmadik körben pedig – szintén a transzpa-
rencia jegyében – egymást fedő, egymáshoz 
kapcsolódó geometrikus formákat festettek 
a versenyző diákok. Bár a téma ugyanaz volt 
mindenkinek, mégis nagyon különböző al-
kotások születtek a diákok személyiségének, 
látásmódjának függvényében.

„Le akartam festeni a napot, és rájöttem, 
hogy nem tudom reprodukálni, csak repre-
zentálni.”- idézte Paul Cézanne impresszi-
onista festő szavait Pintérné Varga Zsuzsan-
na, a Jaschik igazgatója azt szemléltetve, 
mindenki csak saját magán átszűrve tudja 
megmutatni a valóságot. 

A technikai kivitelezés mellett a zsűri azt is 
figyelte, a pályázók mennyire innovatívak, 
mennyire mernek kockáztatni, új techni-
kát alkalmazni. A zsűri egyik tagja, Radák 
Eszter, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
rektora elragadtatásának adott hangot értéke-
lőjében. Kijelentette, európai szintű versenyt 
és alkotásokat kísérhetett figyelemmel, majd 
azzal biztatta a diákokat, hogy szereplésük 

kiváló erőpróba az egyetemi felvételihez, és 
aki itt jól teljesít, annak nem lesz félnivalója 
a „Képzőn” sem.

Az I. korcsoportból végül Hahn Petra, a 
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és 
Kollégium tanulójának ítélték az első helyet, 
míg a II. korcsoportban Vida Vanda, a Budai 
Rajziskola diákja lett a legjobb. Korosztály- 
onként az első három helyezettet díjazták, 
de két különdíjat is kiosztottak. A házigazda 
Jaschik iskolának sem kellett szégyenkeznie: 
az ott tanuló Pálfai Liliána Katinka bron-
zérmes lett korosztályában. - A legnagyobb 
élmény számomra az volt, hogy a tanáraim 
egyáltalán beneveztek a versenyre, és bíztak 
bennem annak ellenére, hogy hosszú évek 
óta nem festettem. Ehhez képest, hatalmas 
ez az eredmény – mondta el Liliána. 

A 23 éves lány jelenleg OKJ-s képzésben 
animációt tanul az intézményben, előtte 
Pécsett a szobrászattal ismerkedett. A most 
elért siker pedig lehet, hogy egy újabb útra 
tereli a karrierjét. - Az országos verseny 
hatalmas lendületet adott a festéshez - me-
sélte lelkendezve a lány, aki a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemre készül felvételizni 
animáció képzésre, de ha nem sikerül, jövőre 
a Képzőművészeti Egyetem festő szakára is 
lesz bátorsága jelentkezni.    (Sz.D.)
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A hazai sport még  
jól is kijöhet a járványhelyzetből
Leálltak a futballbajnokságok, elhalasztják a tokiói olimpiát, egy évvel eltolják az atlétikai világbajnokságot. Csak pár 
példa arra, hogy az új típusú koronavírus-járvány hatásai alól a sportélet sem menekülhet. Sokan tartanak átrendező-
déstől, de a hazai kluboknak nincs miért aggódniuk, a kormányzat várhatóan segítő jobbot nyújt. Dénes Ferenc sport-
közgazdásszal annak igyekeztünk utánajárni, mire számíthat a sportélet a járvány után.

Nagyon nagy a bizonytalanság, és hiába 
számolgatja mindenki, egyelőre nem lehet 
megmondani, mekkorát fog bukni a sport-
világ a járványhelyzet miatt. Amerikában 5 
milliárd dollárról szóló becsléseket hallani, 
a tokiói olimpia elhalasztásából 2 ezer mil-
liárdos kár is származhat egyesek szerint 
- Dénes Ferenc sportközgazdász szerint 
egyik sem biztos, csak évek múltán tudunk 
egy valószínűsíthető összeget mondani. Az 
első Orbán-kormány sportminisztériumában 
1998-ban helyettes államtitkárként dolgozó 
szakember szerint a nézői bevétel elmaradá-
sa miatt kiesett összeg csak egy a sok közül, 
így nem írja le a valós helyzetet. Azt sem 
lehet még tudni, hogy a játékosok fizetéséről 
hogyan állapodnak meg.

Tartalék, márkaérték,  
vagy állami zseb

A fő kérdés az, hogy mi lesz a járvány 
okozta vészhelyzet elmúltával, melyik klub, 
hogyan fog túlélni, ám szerinte három té-
nyezőn múlik majd. Az első a tartalék, hogy 
kinek, mennyi készpénze marad a kasszá-
ban. Ha a focit nézzük, ott az angoloknál 

általában sok van, de például a Barcelonánál 
ez hamar kifogyott. 

A második az adott sportszereplő márkaér-
téke. A Barcelona vagy a Real Madrid pél-
dául bárkinél kopogtat majd, tárt kapukkal 
várják, és a rajongók is egy emberként fog-
nak majd össze értük. Csakhogy ezt nem sok 
klub mondhatja el magáról, Európa-szerte 
talán nem több mint kéttucat, és ők is első-
sorban a labdarúgásban érdekeltek. „Nekik 
is van miért aggódniuk, de túl fogják élni. 
Rajtuk kívül viszont mindenki szenvedni 
fog a piaci alapon működő sportkluboktól 
az egyéni sportolókig. Persze lesznek, akik 
kevésbé: a jelentős tartalékokkal rendelkező 
sztárgolfozók legfeljebb némi bevételkiesés-
sel számolhatnak.”

A harmadik tényező, hogy a gazdaságélén-
kítő állami segélycsomagokból mennyi jut 
majd a sportra. Azt még nem tudni, hogy a 
német vagy az angol kormány hogyan terve-
zi a sport, – mint ágazat – megsegítését, de 
náluk általában alapelv, hogy külön állami 
támogatást nem tesznek bele. Az azonban 
előfordulhat, hogy egy másik megtámogatott 
ágazat, például a turizmus alá besorolják a 

sportot is (mert például a nagy sportren-
dezvények komoly turisztikai vonzerőt je-
lentenek). „Az viszont biztos, hogy ahogy 
haladunk Londontól Moszkva felé egyre 
nőnek majd a sport újraélesztésére szánt 
állami összegek - állítja a sportközgazdász. 
A magyar kormánytól pedig pláne azt vár-
hatjuk - már jelezték is a gazdasági mentő-
csomagban -, hogy minimalizálni próbálják 
majd a meghatározó sportcsapatok kárát.

Bízhatnak a klubok a kormány 
sport iránti elfogultságában 

Dénes Ferenc biztos benne, hogy a ma-
gyar sport összességében jól fog kijönni a 
járványhelyzetből, mert ugyan senki nem 
úszhatja meg veszteségek nélkül a válságot, 
de azokkal szemben előnyre tesz szert, ahol 
az állam kevésbé fordít olyan intenzív fi-
gyelmet a sportra, mint itthon. „A hazai sport 
nemzetközi versenyképessége rövidtávon 
erősödni fog, elsősorban a többiek várható 
gyengélkedése miatt” - véli a szakember.

Ismerve a magyar politikai vezetés prio-
ritásait, bár lesznek károk és csökkenő be-
vételek, ez mégis keveseket fog a padlóra 
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Az FTC milliókkal támogatta  
a járványban harcoló kórházakat
 A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében a Magyar Labdarúgó-szövetség felfüggesztette az összes 
felnőtt nagypályás versenysorozatot. A klubokban az edzéseket sem tartják meg, a játékosok egyéni edzéstervek 
alapján készülnek a reményeik szerint mielőbbi folytatásra.

Az FTC a leállás után tettekben is kifejezte elismerését a fertő-
zésveszélynek leginkább kitett, hősies és áldozatos munkát végző 
orvosoknak, nővéreknek, és ápolóknak. A zöld-fehér egyesület 
vezetői, játékosai, edzői, a szakmai stáb tagjai 15 millió forintot 
ajánlottak fel a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, 
Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítványnak.

Ehhez a kezdeményezéshez később csatlakozott a Ferencváros 
jégkorong-, kézilabda- és vízilabda-szakosztálya egyenként 5-5 
millió forintot, összesen 15 milliót ajánlottak fel vírus elleni 
védekezésre az Uzsoki Utcai Kórház Mobilitás Alapítványának. 

A Groupama Arénát üzemeltető Lagardère Sports Hungary Kft. 
pedig 10 millió forinttal járult hozzá a Szent László és Szent 
István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány 
munkájához.

A Szent László Kórház dolgozóinak étkezését segíti a legújabb 
akció. Az FTC és a Lagardère Sports április 8-tól minden nap 140 
adag meleg ebédet, valamint tízórait szállít a Groupama Aréna 
konyhájából. Csatlakozott a felajánláshoz a cateringes partner, az 
Eventrend Kft. is, a cég dolgozói készítik és viszik el az ebédet 
a kórházba, a finom tízórairól a Pek-Snack Kft. gondoskodik.

Tóni bácsi elment
 Aki a 70-es évek eleje és a 2000-es évek vége között járt Fradi-meccsre, az szinte biztos, hogy ismerte Faragó Antalt 
– vagy ahogy mindenki hívta, Tónit, a legendás jegy- és relikviaárust, aki már az égi stadionokban árulja a legjobb 
helyeket.

Ferencvárosi gyerekként egykor a klub 
utánpótlás csapatában futballozott, majd 
az új stadion avatója óta árult jegyet az 
FTC hazai mérkőzéseire, az étterem és a 
söröző közti területen mindig meg lehetett 
őt találni. Aztán ahogy egyre többen kerül-
tek vele haveri-baráti viszonyba, úgy nőtt 
azok száma, akik bízhattak abban: tuti lesz 
belépőjük még a legfontosabb meccsekre 

is (akkoriban ez nagy szó volt). A jegyek, 
bérletek mellett sapkákat, sálakat és egyéb 
Fradi-apróságokat is lehetett nála kapni. A 
félretett „zsugákért” vidékről, sőt a határon 
túlról is eljöttek hozzá a szurkolók, Angyal 
utcai lakásában sokan megfordultak.

Amikor főpénztáros lett, akkor is megma-
radt a drukkerek Tónijának, Tóni bácsijá-
nak – életkortól függően. Amint leszámolt, 

már igyekezett is a lelátóra, hogy legalább 
a második félidőben láthassa kedvenc csa-
patát. A népligeti sporttelepen rendezőként 
is dolgozott, mindenkihez volt néhány ked-
ves szava. A klub aktuális vezetői szintén 
jól ismerték és kedvelték őt.

Faragó Antal nyolcvanhat évesen elhunyt. 
Igazi fradista volt, és hihetetlen, hogy már 
nincs köztünk.

küldeni, mert kiemelten kezelik majd a labdarúgást és a 2021-re 
halasztott olimpia is fontos lesz a kormánynak - mondta. A szakem-
ber szerint az olimpia akár még sikertörténet is lehet a számunkra, 
mert jó eséllyel tesz majd több pénzt bele a kormányzat, mint más 
országokban. A hazai sport kormányzatfüggő szegmensének nem 
kell aggódnia - tette hozzá. Arról pedig mindenki maga dönt, hogy 
ez mennyire igazságos.

Biztos lesznek olyan sportolók, akiknek élete lehetősége úszik el 
egy-egy elhalasztott sportverseny miatt, de hát ezernyi olyan sztori 
van, hogy valaki kirobbanó formában várja a versenyt, de közvetlen 
előtte lesérül. „Emberi drámákra lehet számítani. Valakinek elúszhat 
az utolsó olimpiája, de másvalakinek pont kapóra jön a csúszás, és 
beérik addigra. Sok embernek pedig az hozhatja el az esélyt, hogy 
mások esetleg rosszabbul reagálták le a járványt.” 

Kivárás és felkészülés
A hazai klubok kivárnak, de érdemes elgondolkodni, hogyan in-

dul majd újra a sportélet. Rövid távon rá fognak jönni az emberek, 
hogy értékesek a közösségi élmények. Az első mérkőzéseken tele 
lesznek a stadionok, legyen szó bármilyen sportról - mondta. „Lesz 
egy bosszúköltés, ami jól fog jönni majd a szórakoztatóiparnak.”

Közép- és hosszú távon pedig rá kell feküdnie a sportvállalaltok-
nak is a digitalizációra, hiszen most, a karantén alatt sokan fedezik 

fel, vagy merülnek el még jobban az internet világában. „Egyre 
szélesebbre nyílik a digitalizációs csatorna, azoknak lehetnek jobb 
esélyeik a túlélésre, akik jobban ráéreznek erre.”

Azonos elvek szerint
A sportvilág sem tökéletes, sokan igyekeznek rajta javítani, de a 

különböző elképzeléseknek megvan a maguk hibája. A közgazdász 
szerint a legkisebb rossz mégis a szabadpiaci verseny volna.

Magyarországon bőkezűen, talán túlságosan is bőkezűen bánnak 
a központi és a helyi költségvetések a sporttámogatásokkal. És bár 
számos sport területre jut pénz, azért továbbra is a teljesítménysport 
áll a támogatások fókuszában, arányaiban pedig továbbra is keve-
sebb jut a részvételi sport fejlesztésére. Dénes Ferenc erős iskolai 
sportéletet látna szívesen, de ez alatt nem csak a mindennapos 
testnevelés óra értendő.

Szerinte fejleszteni kellene a sportélet digitalizálását, és elter-
jeszteni az okoseszközök alkalmazását a szabadidőparkokban, 
sporttelepeken. 

A válságból való kilábalást pedig mindenki számára hasonlóan 
kellene támogatni: „Amennyivel megsegítik a pékeket, annyival 
kellene segíteni a sportot is. Ez persze lehet akármekkora összeg, 
a lényeg, hogy azonos elvek szerint jusson minden ágazatnak.”

(B.V.)



FERENCVÁROS20 VÉLEMÉNY

Budapest, a bűnös város
Budapest az I. világháború vége óta bűnös város, mert úgymond „itt találták ki” a kommunizmust. Kitaláltak itt sok 
minden mást is, azóta e sokszínű város – ne feledjük, a 19. században egy ideig többen beszéltek itt nem magyarul, mint 
magyarul – a még sokszínűbb kerületeivel mindig az aktuális kormány kalapácsa alá kerül. Mert úgymond az 1956-os 
forradalom is itt tört ki, meg a rendszerváltás, és még a fülkeforradalom is, hiszen 2010-ben itt is elhasalt a szocialista 
kormányzat.

Ferencváros sem különb, a IX. kerület népe is időnként azt mondja, 
ebből elég volt. Legyen szó bárkiről vagy bármely pártról. És a 
városrészek többségével együtt most megkapja a büntit, a körmöst. 
Mert igaz, hogy most nem vagytok rosszak, de akkor is, eljött az 
idő, hogy megfizessetek.

Régi toposz, hogy a jelenlegi hatalom vidéki fiúkból áll, akik 
ugyan végül itt jártak egyetemre, meg Soros pénzéből kinézhet-
tek nyugatra, de sehogy sem találják a helyüket. A félreértések 
elkerülése végett megjegyezném, hogy én is (dél)vidéki vagyok, 
csakhogy engem a város befogadott, de nem pusztán a két szép 
szememért, hanem magam is tettem azért, hogy befogadjon. Az 
nem fog szeretni, akit te sem szeretsz.

A mostani Budapest-ellenesség, az ellenzéki irányítású kerületek 
elleni sarcolás a török időket idézi. Annak is vége szakadt – intő 
jel lehetne ez. Nehezen érthető, hogy a kormány első körben miért 
éppen az önkormányzatoknak esett neki, elvonva jövedelmük egy 
részét, na meg ingyenessé téve a parkolást. Ez, tudtommal, egész 
Európában unikális lépés, és noha nem vagyok közgazdász, értelmét 
sem látom. Ezzel az erővel az egészségügytől is elvonhatnának 
újabb pénzeket, mert csak. Az egész világon tapsolnak az orvosok-
nak, nővéreknek, de nem, ez a kormány nem szájmaszkokat osztogat 
ingyen, hanem olyan maszkot, ami a szabad véleménynyilvánítás 
jogát is megvonja. Az egészségügyi szakértőktől is. Mert a járvá-

nyügyi szakemberek helyett nálunk a politikus mondja 
meg, mit kell csinálni.

A központi hatalom végtelenül cinikus, mi-
közben a keresztény aszkézist hirdeti. Ha 

máshonnan nem, hát Michel Foucault 
munkásságából tudjuk, hogy a kettő közt 

nemhogy ellentmondás nincs, hanem 
kéz a kézben járnak. Miközben Or-

bán Viktor a csóró miniszterel-
nök szerepében tetszeleg, az 

aszkétát játssza, mint vala-
mi ferencesrendi szerze-

tes, aki legfeljebb néha 
harap bele egy kol-

bászba vagy lök 
le egy páleszt, 

ugyanezt az 

aszkézist várja el az önkormányzatoktól. Éljenek ezek is koldus-
boton, ne kérjenek adóbevételt, vagy pénzt a parkolásért, mert az 
embereknek most ez jár. Természetesen politikailag és akár esz-
meileg is ez teljesen zűrzavaros koncepció, ne is akarjunk ebben 
logikát keresni.

Csakhogy meglesz a hátulütője. Mert az önkormányzatok efféle 
rugdosása rugó mechanizmust válthat ki: ha lenyomtad, vissza 
fog ugrani. Most hagyjuk annak elemzését, hogy a pesti kerületek 
többségében miért nyerhetett az ellenzék, de érdemes kiemelni a 
civil összefogások erejét és hatását. A civileket eddig is utálta a 
hatalom, mert tudják, hogy a bizalom az állam iránt átszivárgott 
lokális szintre. Ha követhetetlen, hogy fenn mit mondanak és mit 
akarnak, akkor előbb-utóbb lenn keresünk menedéket, egymás közt, 
nincs ebben semmi különös. Én például párnaponta becsöngetek 
az idős szomszéd házaspárhoz, hogy vannak, kell-e valami. Ahe-
lyett, hogy elküldtek volna a piacra, behívtak egy pohárka borra, 
és beszélgettünk. Azóta se kérnek semmit, mert rendben vannak, 
de a jó szó értéke ma többet ér, mint máskor. 

Mindezt a szolidaritás fogalmával érthetjük meg. Ez az, amivel 
szemben a hatalom tehetetlen, akármennyit is osztogat egyesek-
nek. Diktatúrát lehet építeni, de az emberi kapcsolatokat teljesen 
szétverni nem. 

Ahelyett, hogy a kijárást és a csoportosulást korlátoznák szigo-
rúbban, most is csak az jutott eszükbe, hogy Budapest a bűnös. 
De ott sem mindenki. A boltosoknak délután 3-kor zárniuk kell, 
miközben a nemzeti dohányboltokban estig zajlik az élet. Rendet 
és fegyelmet hirdetnek, de a válság kezdete óta én a József- és 
Ferencvárosban, már ha egyáltalán járok valamerre, 
rendőrt szinte nem is láttam.

És csak egy óvatos párhuzam. Szerbiában 
nőttem fel, diktatúrá(k)ban, de Slobodan 
Milošević többek között azért bukott 
meg, mert amikor az ellenzék a leg-
több önkormányzatban megnyerte 
a választást 1996-ban, ezt nem 
ismerte el. Nálunk a hatalom 
ugyan elismerte, de most pá-
ros lábbal rúgnak vissza.

Szerbhorváth 
György

1956. októbere az Üllői út a Nagykörúttól a Nagyvárad tér felé nézve. Jobbra a Kilián laktanya. fotó: Fortepan / KURUTZ MÁRTON
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Utcát neveztek el az ország  
leggazdagabb oligarchájáról?
Sokszor előfordul, hogy hiába járunk nap mint nap ugyanabban az utcában, esetleg ott élünk évekig, mégsem tudjuk, 
kinek a nevét viseli a közterület. Rovatunkban szeretnénk megmutatni, ki, vagy milyen történet áll az ismeretlen, vagy 
ismerősnek tűnő környékbeli utcanevek mögött. Kezdésként egy Ferencvárostól alig néhány méterre húzódó, csalafinta 
nevű utcába látogattunk el.

A József Attila-lakótelepen élők kikapcso-
lódásként biztosan áttévednek néha a Határ 
úti Kiserdőn túl kezdődő Wekerletelepre. 
Ha a Távíró közön áthaladva keresztezzük 
a villamossíneket, egy meghökkentő nevű 
helyre csöppenünk: a Mészáros Lőrinc ut-
cába. A közéletre fogékony járókelő rögtön 
viccelődni vagy dohogni kezd azon, hogy 
a milliárdos magyar stróman nemcsak zsí-
ros állami megrendeléseket, de már utcát is 
kaphat. Talán azért sejtik, nem a miniszterel-
nök gázszerelőként indult legjobb barátjáról, 
korábbi felcsúti polgármesterről nevezték 
el az utcát.

A Wekerle telep ezen részét nem hívták 
mindig így: az 1909-ben építeni kezdett ál-
lami munkástelep szóban forgó útszakasza a 
Kálmán király utca nevet viselte, a korábban 
is létező kispesti “folytatását” pedig sokáig 
Eszterházynak hívták. Utóbbi szakaszt már 

a II. Világháború után átnevezték, a Kálmán 
király utca nevét pedig 1965-ben változtatta 
szintén Mészáros Lőrincre a Fővárosi Ta-
nács Végrehajtóbizottsága. Vagyis ekkortól 
visel egy nevet az egykori két utca, egységes 
számozással.

De akkor ki volt Mészáros Lőrinc?
Nem kisebb történelmi szereplő volt, mint 

az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés egyik 
alvezére, nem mellesleg katolikus pap. A 
Zemplén vármegyei Megyaszón született, 
és ismert volt Lőrinc papként, sőt, Nagybotú 
Mészáros Lőrincként is. Ceglédi papként 
csatlakozott az eredetileg keresztes hadjárat-
ra induló seregekhez, melyek végül paraszt- 
lázadást indítottak. Mészáros Lőrinc Dózsa 
három hadteste közül az egyiket vezette, 
valamint - az 1982-es Magyar Életrajzi Lexi-
kon szerint - a parasztháború ideológiájának 

legradikálisabb képviselője volt. Részt vett 
a Dózsa bukásával záruló Temesvári csatá-
ban, majd később maradék csapatával Bi-
harban folytatta a harcokat. Fogságba esett, 
végül Kolozsvár főterén máglyára vetették. 
Életével kapcsolatban sok a kérdőjel, mert, 
ahogy több forrás is megemlíti, a történelmi 
Mészáros Lőrinc személyében több azonos 
nevű pap életrajza is összekeveredhetett.

Az egykori pap-alvezér nevét az országban 
több utca is viseli, például Győrben, Siófo-
kon és Szolnokon. Szintén neki állít emléket 
a józsefvárosi Lőrinc pap tér, szülőfalujá-
ban pedig iskolát neveztek el róla. Az talán 
köztudott, hogy a Dózsa-felkelés történelmi 
megítélése változó volt, igazán kiemelt hely-
re a szocialista történetírás helyezte, ennek 
köszönhetjük a Mészáros Lőrinc utcákat. 
Hogy a jövőben gyarapodik-e a sor, nem 
tudni.    (Cs.B.)
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Retró hírek Ferencvárosból
Mit történt évtizedekkel vagy éppen egy évszázaddal korábban a kerületben? Beletúrtunk a hazai folyóiratok, napila-
pok archívumaiba, hogy bemutassuk, milyen más, vagy éppen hasonló volt az élet akkoriban.

1920: Horogra akadtak az árdrágítók 
Az I. Világháború utáni zavaros időkben - a Tanácsköztársaság 

bukása, Horthy Miklós budapesti bevonulása után és a trianoni 
döntés előtt járunk - természetesen sokan ügyeskedtek a folyamatos 
áruhiánnyal. „Érdekes árdrágítási bűnügyben hozott itéletet a IX. 
kerületi rendőrkapitányság” - írta 1920. április 8-án a Kis Újság. 
Az ügy főszereplője egy 36 éves vendéglős,  Klein Árpád volt, aki 
„felhasználván azt a kedvező helyzetét, hogy egy közintézmény 
menzájának kezelője, a menza raktárába saját áruit is elhelyezte és 
innen mintegy a menza védelme alatt űzte árdrágítás manővereit.” A 
rendőrök azonban tetten érték az árdrágítót, amikor sót, babot, darát 
és köleskását szállított egy Ferenc körúti vendéglőshöz, akinek a 
maximális árnál jóval magasabban adta el. Klein Árpádot nemcsak 
három hónapi elzárásra, pénzbüntetésre, hanem a remélt haszna 
kétszeresének a megfizetésére is kötelezte. A lefoglalt kétszáz kiló 
sót, százötven kiló babot, háromszáz kiló darát, ötszáz kiló kölest és 
a fél tonna kukoricakását elkobozták és jótékony célra értékesítették.

1970: Kálvin tér, a metrók csomópontja 
Április első hetében metrólázban égett a főváros, sőt, az egész 

ország, ugyanis április 2-án adták át a kelet-nyugati vonal első 
szakaszát. Mindenki ezt ünnepelte, és bár a IX. kerületet ekkor 
még nem érintette a metró, jó alkalom volt arra, hogy a már létező, 
grandiózus budapesti fejlesztési terveket bemutassák. A napi sajtó 
is írt erről részletesen, a legalaposabban a Közlekedéstudományi 
Szemle foglalta össze, mit tartogat Budapest közlekedésfejlesztési 
terve. Ezek szerint 1985-1990 környékére a Kálvin tér ugyanolyan 
csomópont lett volna, mint a Deák tér: a valóban elkészült hármas 

metrót itt keresztezte volna a dél-budai vonal (ez az Astoria-Gel-
lért tér-Fehérvári út-Budafok irányban haladt volna), valamint 
ide futott volna be a csepeli, illetve a pesterzsébeti gyorsvasút 
is. „A mai ismereteink alapján rögzíthető, hogy a vázolt vonalak 
megépítése mintegy 15-20 év alatt reális és Budapest szempont-
jából végrehajtható, de egyben nélkülözhetetlen program” - írta a 
Közlekedéstudományi Szemle, amely „a metróvonalak különleges 
csomópontjának” nevezte a három irányban elágazó Kálvin teret.

Gyűjtésünkben nagy segítség volt az Arcanum Digitális Tudo-
mánytár.

1970. Ferenc körút - Üllői út sarok, aluljáró építése. Szemben az egykori Kilián laktanya épülete. fotó: Fortepan / Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Ferenc körút, balra a Mária Terézia Laktanya, szemben a 43-as sz. ház. Fotó: Fortepan

FERENCVÁROS ANNO



FERENCVÁROS 23KÖZÉRDEKÜ HÍREK

REJTVÉNY Iskolásoknak szánt digitális eszköz  
adományokat vár az Önkormányzat 
A digitális oktatás bevezetésével nyilvánvalóvá vált, hogy Ferencvá-
rosban is számos olyan rászoruló család él, ahol nem rendelkeznek 
számítógéppel, és a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy bár-
milyen digitális eszközt vásároljanak a gyerekeiknek. A Ferencvárosi 
Polgármesteri Hivatal jelenleg 82 olyan családról tud, ahol a gyerekek 
oktatása digitális eszközök hiányában bizonytalanná vált. Egy informa-
tikai oktatással foglalkozó cég már két hátrányos helyzetű családnak 
adományozott laptopot, azonban sok gyerek vár még segítségre ahhoz, 
hogy befejezhesse a tanévet, és ne essen ki az oktatási rendszerből. Ezért 
az Önkormányzat felhívással fordul a kerületi magánszemélyekhez 
és cégekhez, hogy akinek van lehetősége, ajánljon fel számítógépet, 
laptopot, tabletet annak érdekében, hogy a rászoruló gyerekek foly-
tathassák tanulmányaikat a járvány miatt bevezetett digitális oktatási 
rend idején. Felajánlásaikat a virusinfo@ferencvaros.hu e-mail címen, 
illetve a 06-80-399-399-es telefonszámon tudják jelezni.      (K.T.)

Önkormányzati Krízis Alap
Nem kértük, mégis nagyon sokan – cégek és magánszemé-
lyek – ajánlották fel, hogy a ránk rótt terhek miatt anyagi 
támogatást szeretnének nyújtani nekünk. Köszönjük!

A pénzadományokat kizárólag járványügyi célokra használ-
juk fel, az eddigiekből például közel 100 rászoruló családnak 
vásároltunk és szállítottunk szociális segélycsomagot.
Az adományoknak létrehozott Krízis Alap bankszámla-száma: 

10401196-00032517-00000004.
Kérjük, hogy kedvezményezettnek Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatát jelöljék meg.
Külföldről történő utaláshoz a szükséges adatok:

• IBAN számlaszám:  
HU73 10401196-00032517-00000004

• SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

Karantén koncertek  
Ferencvárosban
A koronavírus miatt a kulturális élet is leállt a kerü-
letben: bezártak a színházak, a koncerthelyszínek. 
A veszélyhelyzet a lakókat a szórakozás lehetőségé-
től, a művészeket pedig a munkájuktól fosztotta meg. 
 
Döme Zsuzsanna alpolgármester kezdeményezésére a magyar 
költészet napján kezdődtek el a karantén koncertek, amelyek 
során a ferencvárosiak nem csak online, hanem az ablakuk-
ból, vagy az erkélyükről is élvezhetik az élő előadásokat. 

A nagy sikerre való tekintettel minden csütörtökre 15 órá-
tól 19 óráig mozgó, biztonságos utcai programokat szerve-
zünk, így nem csak az időseknek és a rászorulóknak, hanem 
a nehéz helyzetbe került előadóművészeknek is segítünk. 
 
Kedves ferencvárosiak: jó szórakozást!
Kedves művészek: jó munkát! 



?
Ki, mit segít a bajban? 
Kerületi kérdezz-felelek

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

-Többféleképpen. Először is odafigyelünk a kerü-
letben 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 pos-
tára 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 össze-
barátkozni 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 időseb-
bekre vonatkozik, leginkább az ő hívásaikat várjuk. 
Azonban ha Ön beteg, bajban van, valamilyen fo-
gyatékossággal él, vagy ilyen személyt ápol, akkor 
is tudunk segíteni. 

- Egyre több betegről hallani, hogy kitették a kórház-
ból és házi ápolásra szorul. Nekik is tudnak segíteni? 

Minden ilyen esetet megvizsgálunk, és ha a beteg 
nem igényel orvosi  ellátást és felvette már a kapcso-
latot a kerületi egészségügyi ellátó rendszerrel, akkor 
tudunk segíteni házi ápolásban is. 

-  Én tudok magamról gondoskodni, viszont a jár-
vány 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. ja-
nuár 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 igényel-
het 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 érdek-
lődni? Hová menjek, hová telefonáljak? 

- Ügyfélszolgálatunk minden kedden és csütörtö-
kön 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 rend-
kívüli támogatásról a 330-as vagy 387-es melléken 
adnak munkatársaink támogatást. E-mail címünk:  
humanszolg@ferencvaros.hu. 


