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Pünkösdi majális:  
Korlátozások után - szabadon
Május utolsó hétvégéje több szempontból is különleges volt idén. Egyszerre volt Pünkösd, Gyermeknap és ez volt az 
első „szabad” hétvége a kijárási korlátozások budapesti feloldása után. Ebből az alkalomból Ferencváros színes sza-
badtéri programsorozattal lepte meg a kerületieket, melyek között gyerekprogramok, tetőkoncertek is helyet kaptak. 
Megnéztük, hogyan indul újra az élet a ferencvárosi utcákon.

Szombaton kora délután a Bakáts téri temp-
lom előtt, három gólyalábas artista készü-
lődik, éppen az utolsó simításokat végzik 
a felszerelésükön. Két fiatal férfi és egy nő 
egyensúlyoz a magasban, a Kreatív Kráter 
Kör elnevezésű csoport tagjai. Az a felada-
tuk, hogy a  ferencvárosi hétvége program-
jait népszerűsítsék a környéken. A tavaszhoz 
képest hűvös van, az eső is szemerkél, a 
gólyalábasok mégis jókedvűen indulnak 
útnak. Volt már ebben az utcában nagyobb 
tömeg is, rikkantja el magát az egyik srác, 
amikor befordulunk a Ráday utcába. Való-
ban egy furcsa időutazáson érzem magam. 
Tavasz van, mégis olyan a hangulat, mint 
január elsején, amikor mindenki lassan esz-
mél fel a szilveszteri buli után. Ferencváros 
ébredezik a „karantén” után. Néhány étterem 
és kávéház terasza nyitva van már, itt-ott 
vendégek is ülnek, de sok helyen csak ké-
szülődnek az újrakezdésre, egymásra pakol-
va várakoznak még az asztalok és a székek.

 Merítkezzenek meg a kultúra sodrásában 
a hétvége folyamán - harsan - újra az egyik 

gólyalábas fiú hangja a házak között. Ez kö-
zel volt - mondja, miközben villámgyorsan 
lehajol és átbújik egy kifeszített elektromos 
kábel alatt. A gólyalábon korzózó artisták 
hamar feltűnést keltenek a járókelők kö-
rében. Hírt adnak a hétvége eseményeiről, 
szórólapokat osztanak a programokról, és 
közben megnevettetnek szinte mindenkit, 
aki velük szembe jön. A Kálvin térnél az 
egyik teraszra váratlanul behajol egyikük. 
Úristen! - kiált fel egy hölgyvendég. - Nem 
egészen, az egy kicsit még nálam is maga-
sabban van - jegyzi meg mosolyogva a srác 
a bajsza alatt.

Átutazom a József Attila lakótelepre, sze-
retném meghallgatni a 100 tagú cigányze-
nekar néhány tagjának karanténkoncertjét, 
amire egy edzőterem tágas, lapos tetején 
kerül sor. Mire befutok, már egy emelős 
kocsi pakolja a tetőre a színpadi eszközöket. 
Megérkeznek a zenészek is. A 100 tagú ci-
gányzenekarból négyen fognak most játsza-
ni. Elegáns, kifogástalan öltönyben állnak, 
az előadással kapcsolatos utolsó eligazítást 

hallgatják. - Ha véletlenül eső van, akkor 
tudom, hogy fontosak a hangszerek, de leg-
először titeket hozunk le - hangsúlyozza a 
vezető technikus. Ha valaki esetleg szédül, 
az most szóljon - szól utánuk egy szervező, 
de addigra már a zenészek el is helyezked-
nek a tetőn kialakított biztonsági kordonok 
között.

-Ez az első fellépésünk, amióta hazatértünk 
Moszkvából, meséli Farkas Nándor, a 100 
tagú cigányzenekar elnöke. Amikor a ko-
ronavírus vészhelyzetet kihirdették, éppen 
egy oroszországi turnét fejeztek be, március 
14-én érkeztek haza. Azonnal önkéntes, házi 
karanténba vonultak mindannyian. Nehéz 
időszak ez számukra is, a zenekarnak ren-
geteg koncertje elmaradt. Mindenki csak 
egyénileg gyakorolhatott eddig, de amint 
a törvény megengedi, azonnal újra fogják 
kezdeni a próbákat, ígéri Farkas. Abban bí-
zik, hogy augusztusban már újra koncerteket 
adhatnak majd.

Közben már szól a zene a tetőről. Elein-
te nem sok mozgást tapasztalni, de az első 
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szám után elismerő taps harsan fel minden-
felől, megjelennek az ablakokban és erké-
lyeken a kíváncsiskodók. Az alkalmi tető-
színpadnak otthont adó épület körül pedig 
többtucatnyian gyülekeznek. Fiatalok, idő-
sek, gyerekekkel sétáló családok, kutyások  
mindannyian élvezettel hallgatják a zenét. 
Akik nem együtt jönnek, már ösztönösen 
távolabb állnak egymástól. Világszínvonal 
- mondja valaki és nem is vitatkozik vele 
senki.

A pünkösdi hétvége alatt szeszélyes volt az 
időjárás mindvégig. Eső, szél, napsütés és 
meleg követhetetlenül váltogatta egymást, 
mégis sokan élvezték azt, hogy végre tör-
ténik valami a kerületben. Vasárnap a gyer-
meknap miatt a legfiatalabbakat célozták 
meg szórakoztató programokkal. A Kálvin 
térnél kézműves foglalkozáson vehettek 
részt a kicsik, például saját elképzeléseik 
szerint festhettek maguknak arcmaszkokat. 
Később a Troup Tadam bohócainak tréfáin 
kacaghattak, valamint a Cinka Panna Cigány 
Színház és a Batyu Színház művészeinek 
utcai, játékos előadásait figyelhették nagy 
kerek szemekkel. A ferencvárosi pünkös-
di programsorozat, hétfő délután, a Szent 
Efrém Férfikar ünnepi tetőkoncertjével zá-
rult.

(M.P.)

Így segített az Önkormányzat 
A járványhelyzet szerencsére mérséklődött, ezért sokan tették fel szerkesztőségünknek a kérdést, meddig vehetők még 
igénybe a rendkívüli időszakban kialakított és megítélt önkormányzati támogatások. A Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Irodája arról is tájékoztatott, mekkora forrást fordított az önkormányzat az itt élők megsegítésére. 

A pandémiás járadékot azok igényelhetik, 
akik igazoltan elvesztették a munkájukat a 
járvány alatt. A támogatást a veszélyhelyzet 
lejártát követő 30 napig lehet kérni. Az ön-
kormányzathoz június közepéig 325 igény-
lés érkezett, addig 212 esetben állapították 
meg a jogosultságot, és 68 kérvényezőt utsí-
tottak el. Erre a célra április 6. óta összesen 
14,74 millió forintot fizettek ki. Rendkívüli 
támogatást (munka elvesztése, fizetés nél-
küli szabadság, vagy éppen a megnöveke-
dett költségek miatt) 828-an igényeltek, 721 
esetben meg is állapították a jogosultságot, 
és csak 53 igénylést utasítottak el. Erre a 
támogatási formára 15,623 millió forintot 
fordítottak. A lakhatást segítő támogatást 
a veszélyhelyzetre tekintettel 101 kerületi 
lakó igényelte, 61 esetben megállapították, 
12 esetben kellett elutasítani a kérelmet. 
Erre a támogatásra közel 5 millió forintot 
fordított az önkormányzat. Veszélyhelyzeti 
gondozási támogatást még nem igényelt 
senki április eleje óta.

Más formában is segítette a IX. kerületben 
élőket az önkormányzat. Az otthonukból 
ki nem mozduló idősek segítését a ve-
szélyhelyzet végéig, illetve addig, amíg 
ez törvényileg kötelező feladat, biztosan 
folytatja az önkormányzat - azt követően 
pedig felmérik az igényeket. A rászoruló 
családokat szociális tartósélelmiszer- és 
tisztasági csomaggal segítették heti rend-

szerességgel, ez június közepéig tartott.  
A Gyermekétkeztetési Alapítvány továbbra 
is ingyen biztosít meleg ebédet a kerületi 
rászorulóknak. Az üzlethelyiségek bérleti 
díját az április-június közötti időszakra fa-
gyasztotta be az önkormányzat - már foly-
nak az önkormányzat és a bérlők közötti 
egyeztetések, mekkora összegű bérleti díjat 
engedjen el az önkormányzat.          (Cs.B.)
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„Tanulni kellene a hibákból”
A magyar nemzet történetében az egyik legnagyobb trauma az I. világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés. 
Nem csak azért, mert Magyarország ezzel elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát. Hanem 
azért, mert az elcsatolt területeken több mint 3 millió magyar is élt. Trianon 100 éves évfordulóját írjuk idén, ami a 
veszteségek mellett arra is figyelmeztet, itt az ideje a feldolgozásnak. Interjú Dr. Ungváry Krisztián történésszel.

A történelemtudomány mennyire dolgoz-
ta fel alaposan a trianoni eseményeket? 
Maradtak vitás kérdések, homályos foltok 
a témában?
Talán furán hangzik, de a történelemtu-

domány nem tud végleges válaszokat adni 
történelmi kérdésekre. Hogy mikor épült fel 
Trója, arra talán van olyan válasz, ami ezer 
év múlva is igaz lesz. De ha Trianon okait 
keressük, attól is függ a válasz, hogy éppen 
mi érdekli az embereket. A történelem tudo-
mányának pont az a lényege, hogy azonos 
történelmi tényekből kiindulva különbö-
ző időpontokban más-más kérdéseket tud 
feltenni, más szempontból tud rákérdezni, 
ezért a válasz sem lehet azonos. Ezért van 
az, hogy még a legkutatottabb történelmi 
témákban is jelennek meg újabb publikáci-
ók, mert a kérdésfeltevés változik. Az Ó és 

újszövetségi szövegeket ezer éve vizsgálják, 
és még ma is írnak róla újdonságokat. 
Okként emlegetik, hogy a magyar terüle-
teken élő nemzetiségek kárvallottjai voltak 
a monarchia dualista rendszerének, ezért 
később benyújtották a számlát.
Érdekes kérdés, mert attól függ, honnan 

nézzük. A magyarországi németek biztosan 
nem voltak annyira kárvallottjai a rendszer-
nek, őket az asszimilációs nyomás 1920 előtt 
csak kevéssé sújtotta. Az erdélyi románok 
tényleg vesztesei voltak, de paradox módon 
egyes szempontok szerint a jogi komfortér-
zetük 1920 után csökkent: a nyilvános bot-
ütéses büntetés itthon már rég nem létezett, 
Romániában viszont 1920-ig alkalmazták. 
A történet tehát nem fekete-fehér. Amikor 
létrejött Csehszlovákia, az oda csatolt ru-
szin népcsoport másodosztályú nemzetté 

vált, hiszen nem kapta meg az ígért területi 
autonómiát, ezért létezett egy magyarpárti 
ruszin politikai elit is. Ha Trianon okait ku-
tatjuk, elsőként kell említeni, hogy Magyar-
országon a magyar, mint államalkotó nemzet 
létszáma alig haladta meg az 50%-ot, egyéb 
demográfiai mutatói pedig rosszabbak vol-
tak, mint a románoké, szlovákoké, szerbeké. 
Mivel a szomszédságban már léteztek román 
és szerb nemzetállamok, hosszútávon ez a 
konstelláció nem lett volna tartható, akkor 
sem, ha nincs világháború. De volt, és az 
ország vesztett. Ez a másik ok. De még ha 
megnyertük volna is, kérdéses, hogy meddig 
lehetett volna fenntartani az ország területét, 
hiszen a román, szerb lakosság nem tűnt 
volna el, sőt, demográfiai okokból még nőtt 
is volna, amit az asszimiláció sem tudott 
kompenzálni. Azt a szívóhatást pedig, amit 
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a szomszédos nemzetállamok jelentettek, 
egyszerűen nem lehetett semmivel ellen-
súlyozni.
Úgy növünk fel, hogy megtanuljuk, sze-
rencsétlen sorsú a magyar nép, akit „vé-
szek hányának”, „megbűnhődte már e 
nép a múltat, s jövendőt”. A politikusok 
narratívája és a közvélekedés is gyakran 
egybecseng ezzel: mi mindent megteszünk, 
de a sors mindig kibabrál velünk, a rossz 
dolgokról mindig más tehet. Trianonnál 
is ez a képlet? 
Az az igény, hogy egy nemzet magát ál-

dozatnak, a többieket pedig tettesnek lássa, 
nemzetközi jellegzetesség. Minden ország-
ban létezik, kivéve Németországban, ahol a 
hivatalos emlékezetpolitika magát kizárólag 
tettesnek, a többieket áldozatnak tekinti. 
Látni kell például azt is, hogy a lengyel nép 
sorsa akkoriban a magyarokénál is tragiku-
sabb volt, hiszen ők a nemzetállamiságukat 
is elvesztették. Hazánk nemzeti önállósága 
ehhez képest a monarchiában is megmaradt, 
a II. világháborút is előnyösebb pozícióból 
kezdte. Az áldozat szerep pszichológiailag 
érthető hozzáállás, más kérdés, hogy egy 
magát komolyan vevő értelmiségi, illetve 
politikus nem ragadhat le ennél. Ez a hozzá-
állás mérhetetlenül kártékony, mert lehetet-
lenné teszi azt, hogy tanuljunk a hibáinkból. 
Nem produktív és nem konstruktív, mert az 
önsajnáltat nem vezet sehova, nem ad esélyt 
arra, hogy túllépjünk a problémán.
Ha tehát a trauma feldolgozásban elaka-
dunk, nem jutunk el a szorongástól a lelki 
felszabadulásig. Ehhez képest általánosan 
a „soha be nem gyógyuló seb”, és a „fel-
dolgozhatatlan fájdalom” jelzőket sulykol-
ják a politikai szereplők. A veszteség tény, 
de valamit mégis kezdenünk kellene vele. 
Mi a dolgunk Trianonnal?
A „soha be nem gyógyuló seb” tétel mu-

tatja a retorika fonákságát. Ez ugyanis 
azt feltételezi, hogy nem történhet olyan 
történelmi esemény, ami a traumát kezeli. 
A mohácsi csata, vagy a tatárjárás is ka-
tasztrófát jelentett az országnak, mégsem 
mondjuk azokra, hogy nem feldolgozható. 
Azért, mert manapság nem jelent közvet-
len fenyegetést számunkra a (nem létező) 
tatár, vagy a török állam. Ezzel szemben 
Trianon azért maradt fájó, mert a szlovák, 
román, vagy szerb állam elfogadhatatlanul 
bánik az ott élő magyarokkal. Ezen azonban 
lehetne okos politikával változtatni, persze 
hosszútávon. A dél-tiroli németek elnyo-
mását például megszüntette, hogy területi 
autonómiát kaptak. Ez a magyarság gondjára 
is gyógyírt jelentene. A Trianon okozta seb 
egy része a határokból fakadt, melyek már 
nem korlátoznak senkit (kivéve amikor le-
zárják őket járvány idején). Ha, tegyük fel, 
20 év múlva a szlovák és erdélyi magyarság 

területi autonómiát kap – bár szlovák, román 
városok magyarsága addigra nagyrészt el-
tűnne - azzal akkor már együtt lehetne élni, 
mert a többség jogai biztosítottak. Azzal 
együtt, hogy a magyar kultúra megsemmi-
sülése mindenképp fájó seb marad. Az vi-
szont, hogy az egykor magyarlakta Etelköz 
és Levédia nem a miénk, már senkinek nem 
fáj. A lényeg, hogy a most élő határon túli 
magyarság jogai rendeződjenek. Ezek most 
csorbulnak, de nem kell, hogy örökké így 
legyen.
Ehhez mit kellene tenni? Javítani a diplo-
máciai kapcsolatokat?
A feladat nehéz, mert az érintettek nélkül 

ezt nem lehet megoldani. Nem Magyaror-
szágnak kell kiegyeznie például Szlováki-
ával, hanem a szlovákiai magyaroknak a 
szlovákokkal, ezt pedig Magyarországnak 
segítenie kell. Például azzal, hogy elkerüli 
a hamis látszatot, hogy megváltoztatná a 
határokat. A kiegyezés azért nem lehetet-
len, mert nemsokára olyan kihívások érik a 
két országot, amelyek mellett a nemzetiségi 
ellentétek eltörpülnek. Mindkettőt súlyos 
népességszám csökkenés fenyegeti, fenn-
tarthatatlanná válik az egészségügyi és a 
nyugdíjrendszer, de a klímaváltozás miatt is 

megrendül az életmódunk. Rájönnek majd, 
hogy mindketten sokkal többet nyernek a 
kooperációval, de ehhez a szlovák és a ro-
mán többségi társadalomnak kell először 
gesztusokat tennie.
A holokauszt-emlékezet azt hirdeti, azért 
emlékezzünk, hogy ilyen sose forduljon elő 
többet. Ehhez képest mire tanít Trianon? 
Mi a tanulság?
A zsidó nép emlékezetpolitikája a felejtés 

tiltását tartalmazza, ami nagyon problema-
tikus, és nem kívánnám ennek teljes átvé-
telét. A holokauszt abszolutizálásával az a 
baj, hogy a totális áldozat narratíva szintén 
nem konstruktív helyzet, és nem előnyös, 
ha ez a legfontosabb identitásformáló erő. 
Zsidó körökön belül is sok kritika éri ezt a 
hozzáállást. Abból, hogy ki van mondva, 
hogy nem felejthető, és más eseményhez 
nem hasonlítható, az következik, hogy ez 
nem egy történelmi esemény. Mert azokat 
adott esetben felejteni is el kell tudni. Ha 
nem történelmi esemény, nem is tudjuk 
megérteni az okait, így végül egy misztikus, 
vallási ügy lesz belőle. Pedig a holokauszt 
is történelmi esemény, és fel lehet dolgozni. 
Így viszont nem vonatkozhat rá a felejtés 
és összehasonlítás tilalma. Akik ezt tagad-
ják, azok akadályozzák, hogy megértsük az 
okokat, és tudjunk tenni azért, hogy többé 
ne történhessen meg hasonló. Trianonból 
számtalan tanulságot le lehet vonni. Például 
azt, hogy széllel szemben nem lehet pisilni, 
és egy épen hogy 50% feletti magyar több-
ség nem elegendő egy ország megtartásához. 
Másrészt trianoni helyzetet nemcsak külső 
erők idézhetnek elő. Amikor egy ország 
politikai elitje kimondja, hogy a nemzet 
egy része nem tartozik a nemzethez, belső 
Trianont követ el. Az utóbbi 60 évben sok 
példa volt erre. Kimondták a zsidókra és 
deportálták őket, majd a németekre, akiknek 
ugyanez lett a sorsuk. Újabban kimondják 
az ellenzékre, nem is akárki, hanem maga 
a házelnök. Amikor régóta jól látszik, hogy 
az ilyen húzások drasztikusan csökkentették 
az itthon élő magyarok számát, el kellene 
gondolkodni, hogy lehet ezt manapság kö-
vetkezmények nélkül megtenni.
A recept tehát: megérteni, elfogadni és 
felejteni?
Igen, de a felejtés érdekes ügy. A történe-

lem egyre halványul a nemzet emlékezeté-
ben. A honfoglalás például mindannyiunk-
nak nagyon absztrakt, senkinek nincs már 
olyan ismerőse, akinek emlékei lennének 
róla. Mégis emlékszünk rá. Közben egy 
csomó ember leéli úgy az életét, hogy soha 
nem is gondol erre. Bárkinek joga van arra, 
hogy elfelejtse, hogy volt honfoglalás vagy 
török hódoltság. Inkább azt mondanám, nem 
kell elfelejteni történelmi eseményeket, csak 
együtt kell tudni élni velük.   (T.D.)
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Trianonra emlékezett a kerület

A megbékélés volt a trianoni békeszerző-
dés aláírásának 100. évfordulójára rendezett 
kerületi megemlékezés központi üzenete. 
A jubileum alkalmából az önkormányzat 
száz - határon túli magyar település nevével 
ellátott - cserjét helyezett ki végig a Lónyai 
utca két oldalán. 

100 harangütés nyomta el a város zaját 
fél 5-kor, abban a percben, amikor 1920. 
június 4-én, 100 évvel ezelőtt Versailles 
mellett aláírták az első világháborút lezáró 
békeszerződést. - Ferencvárost is érintette 
Trianon, még ha nem is olyan közvetlen 
értelemben mint Komáromot – kezdte be-
szédét Baranyi Krisztina polgármester. „Erre 
ékes példa József Attila, akinek az édesapja 
a mai Románia területén született, és aki 
pályája során is többször változtatott Tri-
anonnal kapcsolatos nézetein. Fiatalon írt 
verset Nem! Nem! Soha! - címmel, volt az 
internacionalizmus híve, majd halála előtt 
felismerte, hogy Közép-Európa népeit sok-
kal több köti össze, mint ami elválasztja. Ha 
a költő maga is többféleképpen viszonyul-
hatott a békekötéshez, nem meglepő, hogy 
azon népek, akik számára felszabadulást, 
gyarapodást, önállóságot hozott, másként 
vélekednek Trianonról. Hogy a látszólagos 
ellentétet feloldjuk, a kulcsszó a megbéké-
lés. Őszintén, de megértéssel kell viszonyul-
nunk szomszédainkhoz.

Amikor a Trianon okozta sebek begyó-
gyításán gondolkodunk, akkor valamennyi 
jogfosztott ember és közösség védelmére 
kell szövetkeznünk. Mindent meg kell ten-
nünk a határon túli magyarok védelmében és 
ezzel párhuzamosan, ugyanilyen elszántan 
kell megvédenünk a Magyarországon élő ki-
sebbségeket, vagy a határainkon felbukkanó, 
hazájukból elüldözött menekülteket” – zárta 
gondolatait a polgármester.

A kerület vezetője után Ungváry Krisztián 
történész tartott beszédet. „A magyarság 
arányának csökkenése egy erőszakos, tűz-
zel-vassal végrehajtott asszimiláció ered-
ménye, ez egy magyarsággal szembeni 
etnocídium, amit gyászolnunk kell és nem 
szabad felednünk” – utalt a szakember a ha-
táron túli települések magyar lakosságának 
drasztikus csökkenésére. Megjegyezte, ez 
a csökkenés a magyar kormányok bűne is, 
hiszen 1944-ben több visszacsatolt erdélyi és 
felvidéki területről a magyar állam deportált 
el tömegeket, csökkentve ezzel a magyarság 
arányát. „Ez a mi belső Trianonunk” – tette 
hozzá Ungváry.

A Lónyay utca két oldalán elhelyezett, lá-
dába ültetett babérmeggyek Alsólendvától 
Brassóig, Beregszásztól Újvidékig a határa-
inkon kívül rekedt magyar városokra hívják 
fel a figyelmet.

(MK)
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Júliustól már fizetni kell a parkolásért
Orbán Balázs államtitkár a parlamentben ellenzéki kérdésre vála-
szolva elmondta, mivel a járványügyi intézkedések eredményesnek 
bizonyultak, a rendkívüli jogrendet meg lehet szüntetni, melynek 
következtében július elsejétől Budapesten az autósoknak újra 
fizetni kell várakozási díjat. Karácsony Gergely főpolgármester 

nem sokkal később bejelentette, egységes szemléletben készült 
új parkolási rendszerre van szükség a fővárosban, amely az első 
negyedórában ingyenes, azt követően pedig sávosan növekvő 
díjakat tartalmaz a belvárosban. 
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Jajj, úgy élvezzük 
majd a strandot!
A városlakók többsége már alig várja, hogy a hosszú, tétlen és program-
hiányos hónapok után legalább a strandon élvezhessék a nyár szépségeit, 
ha már az utazási lehetőségek korlátozottak. Idén azonban a strandolási 
szokásainkat is meg kell változtatnunk a járvány elleni védekezés jegyé-
ben. De hogyan? Maszkban járunk majd fürdeni? Ennek jártunk utána.

Budapesten - az ország többi megyéjétől 
eltérően - később nyithattak ki a strandok 
és gyógyfürdők. A nyitást komoly előké-
születek előzték meg, a vendégeknek is több 
személyes higiéniára és a szociális távolság-
tartásra irányuló előírást kell betartaniuk.

Május 30-án öt budapesti strandfürdőt – a 
Palatinust, a Paskált, a Rómait, a Csillaghe-
gyi és a Pesterzsébeti strandokat – nyitották 
meg a közönség előtt. Ezekhez június 15-
én csatlakozhatott a Pünkösdfürdői strand. 
A strandokon azonban komoly biztonsági 
intézkedéseket kellett bevezetni - mond-
ta el egy sajtótájékoztatón Szűts Ildikó, a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. ve-
zérigazgatója.

A medencék vizét az előírások szerint fer-
tőtlenítik, minőségét két óránként ellenőrzik. 
A belépéshez használt proxy órákat minden 
használat után fertőtlenítik. A forgalmasabb 
látogatóterek (pl. beléptetés, közlekedőterek, 
vizes blokkok, mellékhelyiségek) legalább 
óránként, a medence-, illetve lépcsőkorlátok, 

vízbe jutást segítő eszközök 30 percenként 
kerülnek fertőtlenítésre. Az olyan típusú 
strandok területén, ahol egyéb szolgáltatá-
sok (pl. játszótér, sportpályák) üzemelnek, 
ott ezeket legalább naponta kétszer takarítják 
mostantól. A vendégek részére alkoholos 
kézfertőtlenítő szert és a helyes kézmosásról 
szóló tájékoztatókat is kihelyeztek.

Vége a „hering” strandolásnak
Úgy tűnik, idén nem amiatt fogunk aggód-

ni, hogy a mellettünk napozó idős úr be-
leszuszog a fülünkbe, vagy hogy a hozzánk 
túl közel letelepedett család gyerektagjának 
ordítását kell hallgatnunk, mert nem kapott 
fagyit a lángos után. A szociális távolság-
tartás ugyanis a strandon is alapszabály: a 
látogatóknak személyenként 16 négyzet-
métert, a medencékben pedig 4 négyzet-
méternyi vízfelületet kell biztosítani. Ezzel 
viszont jelentősen lecsökken a strandfürdők 
befogadóképessége, így elképzelhető, hogy 
bármennyire szeretnénk, nem tudjuk vízkö-

zelben tölteni a hétvégét. A jegyekről ezért 
érdemes jó előre gondoskodni. A budapesti 
strandbelépőket online vehetjük meg, az 
ezeken szereplő vonalkódot a pénztárnál 
kell kontaktmentesen bemutatnunk.

A fertőzések elkerülése érdekében a buda-
pesti strandok területén kötelező a papucs-
viselés, maszkot azonban nem kell felven-
nünk. (A papucsok meglétét a bejáratnál 
ellenőrzik.) A 1,5 méteres távolság betartását 
a medencékben és az öltözőkben is ellenőr-
zik. Fizetni a szolgáltatásokért csak bank-
kártyával, vagy a pénztárnál váltott feltöl-
tőkártyával tudunk. A nehézségek ellenére a 
jegyárak a tavalyihoz képest nem drágultak, 
így, ha időben megvesszük, a megszokott 
zsúfoltságtól mentesen élvezhetjük a nyarat 
Budapesten is. A strandok egységesen reggel 
9-től este 7-ig tartanak nyitva, de a vendég-
forgalomtól függően a melegebb napokon 
elképzelhető a későbbi zárás is.       

  (K. T.)
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Kétkerekű dilemma

Élhetőbb lett Budapest  
az új kerékpársávokkal?

Bevezetésük óta forrnak az indulatok a főváros új kerékpáros sávjai körül, ezért 
megpróbáltuk a legtöbb oldalról megvilágítani a témát, hogy kiderüljön: vajon 

 a biciklisávok kialakításával óriási lendületet, vagy épphogy  
defektet kap a város közlekedése?
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A járványidőszak egyik jelentős közéleti 
témájává nőtte ki magát a budapesti kerék-
pársávok ügye, minket meg pláne, hiszen 
a főbb közlekedési útvonalakon kialakított 
bringautak jelentős része Ferencvárosban 
vagy annak környékén fut. A Magyar Kerék-
párosklub a veszélyhelyzet márciusi kihirde-
tése után nem sokkal állt elő javaslataival, 
amikor drasztikusan visszaesett az utakon a 
forgalom. Majd Karácsony Gergely főpol-
gármester a hónap végén döntött is arról, 
hogy ideiglenes kerékpársávokat alakít ki 
a járvány terjedésének lassításáért.

Ennek eredményeként a Nagykörúton az 
Üllői út és a Váci út között, az Üllői út Kál-
vin tér és a Könyves Kálmán körút közötti 
szakaszán, a Bartók Béla út Móricz Zsig-
mond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, 
a Tétényi úton a Bartók Béla út és az Etele út 
között hoztak létre kerékpársávokat – össze-
sen mintegy 20 kilométer hosszan.

Érdekeket sért
Ahogy az várható volt, az intézkedés 

különböző érzelmeket váltott ki – pozití-
vakat és negatívakat egyaránt. A környe-
zetbarát közlekedést ünneplők azt látták 
ebben a lépésben is, hogy a járvány elleni 
védekezésből kinőhet valami klímabarát, 
új, környezetkímélőbb fővárosi világ. A Bu-
dapestre az autós közlekedés városaként 
tekintők viszont nem nyugodtak ebbe bele, 
rendszeresen posztoltak a dugókról, illetve 
készítettek képeket az üres bringasávokról 
és szabálytalankodó kétkerekesekről.

A főpolgármester kabinetfőnöke, Balogh 
Samu az Indexen megjelent véleménycik-
kében azzal érvelt, hogy a fővárosi utazások 
jelentős része (28%) 5 kilométernél rövi-
debb, az utazások több mint fele pedig 10 
km alatti, így a kerékpározás vagy a gyalog-
lás reális alternatíva lehet. De csak abban az 
esetben, ha erre alkalmas és vonzó környe-
zetet biztosítunk, azzal, hogy az utcák, terek 
autóközpontúból emberközpontúvá válnak. 
Ez pedig helyenként szükségszerűen az ed-
digi közlekedési helyzet megváltoztatásával, 
ezzel együtt pedig érdeksérelemmel jár.

Az Üllői úti sávról kérdez a BKK
Érzékelve az ideiglenes kerékpársávokkal 

kapcsolatos kritikákat, Karácsony Gergely 
június közepén bejelentette, hogy új intézke-
désekkel könnyítik az autósok életét. „Bár a 
mindannyiunk életét átalakító járvány miatt 
azonnali cselekvésre volt szükség az alter-
natívákat kínáló, egészségügyi szempontból 
biztonságos közlekedés megteremtésére a 
belvárosban, a jó megoldást csakis pár-
beszéddel, a budapestiek visszajelzéseire 
reagáló finomhangolásokkal lehet megta-
lálni” – írta a Facebookon. Annak kapcsán 
írta ezt, hogy több helyen módosították a 
lámpaprogramot a Nagykörút mentén, át-

alakították a sávok használatát az Üllői úton 
a Corvin-negyednél, illetve a Teréz körúton 
a Nyugati tér előtt, annak érdekében, hogy 
ezekben a csomópontokon ne torlódjon fel a 
forgalom; valamint eltávolították a Nagykör-
út egyes pontjairól a bringasávokat kijelölő, 
forgalomterelő betonelemeket. A BKK pedig 
internetes felmérésbe kezdett: egy kérdőí-
ven keresztül az Üllői úti kerékpársávval 
kapcsolatban július 5-ig várják a környéken 
közlekedők véleményét: mennyire tartják 
biztonságosnak az új közlekedési rendet, 
és milyen további észrevételeik vannak a 
fejlesztéssel kapcsolatban?

Maradjanak szeptember után is!
A kezdeményező Magyar Kerékpárosklu-

bot a bő kéthónapos időszak tapasztalatairól 
kérdeztük meg. - Az új bringasávok vonzób-
bá teszik a kerékpározást a még nem kerék-

pározó, de arra nyitott többségnek, azoknak, 
akik még nem mertek elindulni. Másrészt le 
tudja hozni a járdáról a félősebb kerékpá-
rozókat, sőt, a tükrök között szlalomozást 
is kiváltja. Sokkal egyértelműbb helyzetet 
teremt az összes közlekedőnek – mondta 
kérdésünkre Halász Áron, a szervezet szóvi-
vője. A szeptemberig tartó időszak végén azt 
szeretnék, ha minél több kerékpársáv meg-
maradna, illetve elkészülne, mert hálózatba 
illeszkedve tudnak igazán hatékony alterna-
tívát nyújtani az autózás helyett. Hozzátet-
te, az Üllői úti bringasáv kialakítását már a 
főváros kerékpárosbarátnak nem nevezhető 
előző vezetése is tervezte, míg a körúton 
belüli szakasznak 6-7 éve kellett volna el-
készülnie. A Kerékpárosklub márciusi javas-
latai érintettek egyébként több ferencvárosi 
útvonalat is: véleményük szerint könnyen, 
gyorsan és olcsón lehetne kerékpársávokat 
kialakítani például a Tompa utca és a Bakáts 
tér kétirányú összekötésével.

Halász Áron statisztikák nélkül is biztos 
benne, hogy sok útvonalon biztonságosabb 
lett a kerékpározás a bringasávoknak kö-
szönhetően. - A legfontosabb teendő talán az 
lenne, hogy a médiumok és netes felületek 
ne hergeljék egymás ellen a kerékpárral és 
autóval járókat: mindannyian közlekedni 
szeretnénk, amihez az épp kézenfekvő köz-
lekedési eszközt választjuk. Sokan autóval 
járnak most, de ha vonzóbb lesz kerékpároz-
ni, akkor könnyen kerékpárra ülhetnek. Ettől 
nem lesznek másmilyen emberek, hiszen 

csak egy eszközt változtatnak – mondta a 
szóvivő.

Nem készültek fel
A Nagykörúton a hivatalos adatok szerint 

két irányban közlekedő napi 2500-3000 
kerékpárost roppant gyenge eredménynek 
nevezte a Ferencváros újságnak Dorner 
Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület (VEKE) elnöke. A közlekedési 
szakértő két nagy problémát lát az intézke-
déssel kapcsolatban: az ideiglenes jellegét 
és azt, hogy a BKK érdemi szakmai előké-
szítés nélkül jelölte ki a kerékpáros sávok 
útvonalait. Dorner Lajos szerint az érintett 
utak teljes útfelületeit újra kell osztani a kü-
lönböző használati módok (autók, közösségi 
közlekedés, parkolás, kerékpárok, gyalog-
járda) – és fel kell vállalni, hogy nem lesz 
mindenre hely, ahogy az történt - a szerinte 
jó példa - a Kiskörúton.

- A biztonságos kerékpáros közlekedés 
budapesti feltételeinek megteremtése évti-
zedes elmaradás, ezt pótolni kell. De nem 
így – jelentette ki a VEKE elnöke, aki sze-
rint a kijelölés előtt nem éltek a BKK-nál 
meglévő modellezési lehetőségekkel. „Nem 
készültek fel arra, hogy ha belenyúlnak a 
város közlekedésébe valahol, az Budapest 
egy másik pontján fog gondot okozni. Az 
alapprobléma ugyanis az, hogy túl sok autó 
van a városban. Ha úgy döntünk, hogy az 
autós sávok helyén építjük ki a kerékpár-
sávot, akkor azzal számolni kell, hogy a 
csökkentett kapacitás miatt máshol torló-
dás lesz. Úgy kellene átállítani a lámpákat 
az egész városban - Óbudától Kispestig -, 
úgy kell átalakítani a forgalomtechnikát, 
hogy a Nagykörútra eleve kevesebb autó 
jusson be. Ez láthatóan nem történt meg, 
vagyis ez nem tervezés. Amatőrizmus úgy 
gondolkodni, hogy az élet majd megoldja 
ezt, és az autósok kitalálnak valamit.”

Dorner Lajos nagyon sajnálná, ha egy jó-
szándékú, pozitív intézkedést vissza kelle-
ne vonni azért, mert nem szakmai módon 
hajtották végre. A budapesti közlekedés a 
szakértő szerint két politikai oldal csatájának 
lett az áldozata, mert ezek a politikai oldalak 
vélt, vagy valós szavazóbázisuknak akartak 
megfelelni. A VEKE elnöke szerint a kor-
mány az autósok szavazataira hajt, a főváros 
új vezetése pedig a kerékpáros közegnek 
szeretne kedvezni. Politikai kiszúrásnak 
nevezte azt, hogy a kormány továbbra is 
fenntartja az ingyenes parkolást, növelve 
ezzel az autók számát a forgalomban és így 
a légszennyezést. A két egymással versengő, 
mégis egymást erősítő folyamat eredője az 
a plasztikus kép lett, amely szerint az el-
múlt hetekben a Nagykörút autósforgalma 
jelentősen esett, miközben a környező utcák 
forgalma csökkent.

(Cs.B.)

„A jó megoldást csakis 
párbeszéddel, a budapestiek 

visszajelzéseire reagáló 
finomhangolásokkal lehet  

megtalálni”
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Állati jó társkereső az Illatos úton
Költözés, válás, kisbaba születése, haláleset, pénzhiány. Ezekben a helyzetekben válnak meg a legtöbben kutyájuktól, de 
előfordul az is, hogy a gazdinak egyszerűen nincs kedve többé gondoskodni háziállatáról. A Budapesten elárvult vagy 
elkóborolt kutyák, macskák jelentős része a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának Illatos úti ebtelepén 
köt ki, ahol a szakemberek „randiképes” állapotba hozzák őket, hogy újra emberi társra találhassanak. Az 1995 óta 
működő intézmény több mint 90 férőhelyet biztosít, éves szinten ezernél is több kutya fordul meg a létesítményben. A 
telep életébe Deák Ferenc osztályvezető és Dr. Lénárt Lívia állatorvos engedett betekintést.

Az Illatos úti telep nem klasszikus állat-
menhely és nem is közönséges sintértelep. 
Akkor valójában mi a küldetése? 
L.L.: Az állategészségügyi Szolgálat a 

kóbor, illetve veszélyes kutyák befogására 
szakosodott. Szocializáljuk, rehabilitáljuk és 
gyógykezeljük, majd lehetőség szerint örök-
be adjuk őket. Tehát elsősorban gyepmesteri 
telep vagyunk, így számos olyan kötelező 
feladatot ellátunk, amit egy menhelynek 
nem kell. Ez jelentős teher, ráadásul mi a 
menhelyekkel ellentétben nem tehetjük ki 
a megtelt táblát sem. Abban is különbözünk 
tőlük, hogy míg az intézményünk közpénz-
ből, ők adományokból és 1%-os felajánlá-
sokból működnek. 

D.F.: Minden az állatok begyűjtésével kez-
dődik. Lakossági, illetve hatósági (rendőr-
ségi) bejelentés alapján szállunk ki az egyes 
helyszínekre. Beérkezéskor első dolgunk, 
hogy megnézzük, van-e bennük chip, ami tá-
jékoztat a gazdi kilétéről. Az azonosítás után 
az országos rendszerből az is látszik, milyen 
kezeléseken esett át az állat, megkapta-e 
a kötelező oltásokat. Ezután egészségügyi 
vizsgálat következik, ellátjuk a sérüléseiket, 
kiirtjuk a prazitáikat, és ha kell, beoltjuk 
őket. A gondozók figyelik az étkezésüket, 
ürítésüket, viselkedésüket, így később fény 

derülhet a rejtett egészségügyi problémákra. 
Ha van chip, kötelező felkutatnunk a gaz-
dát, aki elviheti a kutyáját az 1500 forintos 
napidíj plusz 5000 Ft szolgáltatási díj el-
lenében. Ha viszont lemond róla, azonnal 
örökbe adható. Abban az esetben, ha nem 
találjuk meg a gazdát, 14 nap után kerül 
állami tulajdonba az eb. Szolgáltatásaink 
közé tartozik az elhullott állatok átvétele is.

L.L.: Jól felszerelt orvosi helyiségeink van-
nak, bőven hozzuk egy átlagos állatorvosi 
praxis színvonalát. Ha egy kutya vagy macs-
ka megmar egy embert, a tulajdonos behoz-
hatja az állatot 14 napos megfigyelésre, hogy 
biztonságos környezetben megállapítsuk, 
veszett-e. Egy ilyen incidensnek legtöbbször 
az az oka, hogy az állatot megijesztették, 
fájdalmat okoztak neki, hozzányúltak az éte-
léhez, vagy épp betörőnek nézett valakit. A 
kutya általában „vétlen”, de néha előfordul, 
hogy „bekattan”, agresszívvé válik. 

D.F.: A jogszabály azt mondja, minden 
esetben vizsgálni kell az emberi hatást. 
Amennyiben a kutyát az állatvédelmi ható-
ság veszélyesnek nyilvánítja, a tulajdonos 
kérheti az elaltatását. De ha lemond az ál-
latról, mi adunk időt, és később döntjük el, 
hogy felelősen örökbe lehet-e adni, ameny-
nyiben az új tulajdonos vállalja az ezzel járó 

többletkötelezettségeket. Fontos tudni, hogy 
2012 óta nem altattunk el kutyát helyhiány 
miatt, csak olyan betegség esetén, ami fe-
lesleges szenvedést okozott neki. Ezt nagy 
eredménynek tartom. Nálunk alap, hogy 
nagyon szeretjük az állatokat. 
Nehéz egy kóbor kutyát örökbe fogadha-
tóvá nevelni? 
D.F.: Ha meglátunk egy ugató, vicsorgó 

kutyát, ritkán jut eszünkbe, hogy ők ugyan-
úgy szeretetre, törődésre, az ember közelsé-
gére vágynak, mint saját házi kedvencünk. 
Az esetleges barátságtalan viselkedés oka 
gyakran a félelem, a bizalmatlanság. Lehet, 
hogy az adott kutya nem ember mellett nőtt 
fel, rossz körülmények között tartották, vagy 
csak elszökött és falkába verődött, ami mi-
att megváltozott a viselkedése. A mi kóbor 
kutyáink közül sokakat egyáltalán nem kell 
szocializálni, mert jó természetűek, és alig 
várják, hogy gazdihoz kerüljenek. Persze 
előfordul agresszív kutya is, akit rehabili-
tálni kell. Kifejezetten erre a célra alakítot-
tunk ki egy tréning pályát, ahol szakemberek 
foglalkoznak velük. Emellett minden kutyát 
rendszeresen sétáltatunk a telepen.
Van olyan kutya, akinek a „lelkét” már 
nem lehet meggyógyítani?
L.L: Ritka az ilyen eset. Hálásak vagyunk 
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azért, hogy a problémásabb esetekben ön-
kéntes alapon kutyatrénerek jönnek el se-
gíteni, de mi is hívunk szakértőt, ha kell. A 
kóbor állatok előéletét nem ismerjük, ezért 
idő kell a megismerésükhöz. Mikor bekerül-
nek, stresszesek, agresszívek, amit nem kell 
komolyan venni, mert ilyenkor rettentően 
félnek, hisz nem értik, mi történik velük.
Évi ötszáz fölé kúszott az állatkínzásos 
esetek száma hazánkban, a drámai esetek 
miatt törvényt is kellett szigorítani. Ide is 
kerülnek be bántalmazott kutyák?
L.L.: Úgy havonta egyszer érkezik hoz-

zánk szörnyű állapotú kutya. Fontos tudni, 
hogy az állatkínzás fogalmi körébe nemcsak 
a direkt bántalmazás tartozik, hanem az el-
hanyagolás, éheztetés is. Egy olyan triviális 
probléma, mint a bolhaekcéma is válhat sú-
lyossá, ha a tulajdonos annyira sem képes, 
hogy bolhanyakörvet rakjon a kutyára. Nem 
ritkán fogunk be teljesen kopasz, sebekkel 
borított állatot, akit kinézete, állapota miatt 
dobtak az utcára. Tőlünk kap egy ampulla 
bolhairtót, és csodák csodájára kiszőrösödik, 
két hét múlva pedig kutya baja sincs. Persze 
vannak brutálisabb esetek is. Egyszer egy 
teljesen leégett pofájú, testű kutyust hoztak 
be, valószínűleg savat öntöttek rá. De az 
elhanyagolás gyakoribb. Ha például nem 
nyírják a kutyát, összenemezesedik a sző-

rük, és csúnya bőrproblémáik lesznek. Nyári 
szezonban pedig a nyüvesség fenyeget: egy 
kerítés, vagy harapás okozta kezeletlen sé-
rülésbe a legyek belepetéznek. 

D.F.: Az állategészségügyi hatóság az 
állatvédelmi törvény alapján kobzást is 
elrendelhet. A hatósági állatorvos pár hete 
20 kutyát kobzott el egy lerobbant kertből. 
Azóta rehabilitáltuk őket és már örökbe is 
fogadták mindet.
Mit rontanak el a leggyakrabban a gazdik?
L.L.: A felelőtlen állattartás számos for-

májával találkozunk. A megunt és a kóbor 
kutyák bekerülési aránya hosszú évek óta 
50-50 %, ami azt jelenti, hogy sokan nem 
tudatosan vállalnak kutyát. A legnagyobb 
hiba, hogy a gazdik nem biztosítják, hogy 
az állat ne szökhessen ki az ingatlanból, a 
kóbor kutyák ugyanis közlekedési balese-
tet okozhatnak, és megharaphatnak valakit. 
Gyakori az is, hogy nem ivartalanítják őket, 
arra hivatkozva, hadd élje ki a kutya a sza-
porodási ösztöneit. Ez a gyakorlat az állat 
téves humanizálásából ered, tehát emberség-
ből, „jó szívből” teszik ezt a gazdik. Pedig a 
kutya nem ember, és csak ártunk nekik azzal, 
hogy növeljük a felesleges szaporulatot, és 
így a szerencsétlen sorsú kutyák számát. 
Jóindulatból válik felelőtlenné az az ember 
is, aki tömegesen fogad be állatokat, hiszen 
hamar kiderül, hogy nem tudja gondjukat 
viselni. Emberségből etetik a kóbor kutyákat 
is, emiatt viszont visszajárnak, szaporodnak 
a szomszédos erdőben, falkába verődnek, és 
így már veszélyt jelenthetnek az emberre. 
Ezzel szemben az lenne a jó gyakorlat, ha az 
állampolgárok inkább bejelentenék a kóbor 
kutyát, mi behozzuk, orvosi ellátást kap, és 
gazdához kerülhet.  
Mi az örökbefogadás menete?
D.F.: A járvány teljes levonulásáig csak 

az ebtelep.hu honlapon lehet keresgélni, 
ahol az összes nálunk lakó kutya fényképes 
adatlapja megtalálható. Ha kiválasztottuk 
az ebet, a megadott örökbefogadhatósági 
dátum előtti napon 15 óráig kell jelezni fe-

lénk a szándékot. Amennyiben egy állatért 
többen jelentkeznek, felelős állattartással 
kapcsolatos tesztkérdésekkel döntünk, ki a 
legrátermettebb gazdi.

L.L.: Amikor visszatér az élet a normál 
kerékvágásba, érdemes lesz személyesen 
is eljönni, a fotó ugyanis nem adja vissza a 
valóságot. A látogató sokszor teljesen más 
kutyába szeret bele a helyszínen, mint amit 
kinézett a weboldalon. Viszont előnye is van 
a mostani webes választásnak: aki végigcsi-
nálja a hosszabb jelentkezési procedúrát, 
általában komolyan gondolja a dolgot, és 
nem pillanatnyi impulzus hajtja.
Hogyan lehet elkerülni, hogy a kiválasz-
tott kutya egy év múlva ne egy menhelyen 
landoljon újra?
L.L.: Az örökbefogadás íratlan szabályai 

közé tartozik, hogy nem veszünk kutyát 
ajándékba. Gyereknek sem. Egy felnőtt-
nek tudnia kellene, hogy ha kutyát vesz, 
bárkinek is szánja, magának veszi, tehát úgy 
számoljon, hogy bármi történjék, ő maga 
tudjon róla gondoskodni. A kulcs tehát az 
előregondolkodás. Menjen el konzultálni 
egy állatorvossal, vagy kutyatrénerrel, aki 
tájékoztatja a fajtajellegről, tartásról, költ-
ségekről. Ne akarjunk panelbe komondort!

(T.D.)
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A járvány megmutatta:  
nem az iroda teszi a dolgozót 
Sokáig fogja még uralni a közbeszédet az a kérdés, hogy milyen tartós változásokat eredményezhet mindennapi éle-
tünkben a koronavírus járvány. A munkahelyek tekintetében kialakultak a távmunkában nem végezhető, és a home 
office kategóriák. Az irodistákat egyértelműen a konyhaasztalhoz parancsolta a járvány, és úgy néz ki, az otthon végzett 
munka meghatározó lesz ezen a területen.

Több százezer irodai dolgozó élete változott 
meg, amikor a kormány március elején jár-
ványügyi vészhelyzetet rendelt el. Az addig 
főként csak multinacionális cégekre jellem-
ző home office általános elvárás lett, hiszen 
a zárt térben, egymáshoz közel végzett mun-
ka a fertőzés melegágyának számított. Az 
Index május 25-i cikke az Ingatlanfejlesztői 
Kerekasztal Egyesület (IFK) becslését idéz-
te: utóbbi szerint a veszélyhelyzet bevezeté-
se után több mint 70 százalékkal csökkent a 
továbbra is irodaházakban dolgozók aránya.

A járványhelyzet jelentős erőfeszítésekre 
késztette a hazai munkáltatókat, melyeknek 
törvényi kötelezettsége, hogy irodáikban 
alacsony szinten tartsák a koronavírus-fer-
tőzés kockázatát. A  két nagy hazai kom-
munikációs mamutvállalat, a ferencvárosi 
székházat fenntartó Vodafone Magyarország 
és a Magyar Telekom példaértékűen reagált 
a helyzetre a több ezer dolgozót érintő biz-
tonsági intézkedéseik révén.  A Vodafone 
sajtóosztálya kérdésünkre jelezte, a vállalat 
már két nappal a veszélyhelyzet kihirdeté-
se után kiürítette összes fővárosi irodáját – 

gyorsaságuk indokolt is volt, hiszen az első 
10 magyar koronavírusos beteg egyike a 
Vodafone-hoz beolvadó UPC-nél dolgozott.

A Telekom március 16-án ürítette ki iro-
dáit, és több mint 7000 alkalmazottjuk 80 
%-át távmunkában foglalkoztatták - még 
a call centeres ügyfélszolgálatot is, így a 
székházakban csak a hálózatüzemeltetés, 
és a biztonsági szolgálat nélkülözhetetlen 
munkatársai maradtak.

Oly távol vagy tőlem
A járvány első hullámának lecsengése után 

megkezdődött a lassú újrakezdés, de az iro-
dai alkalmazottakat már teljesen megválto-
zott körülmények fogadták. A közmédiában 
is hangoztatott ‚social distancing’(szociális 
távolságtartás) a munkahelyek aranysza-
bálya lett, az óvintézkedések gyökeresen 
átalakították az irodán belüli életet. A Voda-
fone székházába jelenleg a korábbi állomány 
negyede járhat be dolgozni - de  csak akkor, 
ha előtte elvégeztek egy online biztonsági 
tanfolyamot. Az épületen belül a távolság-
tartásra figyelmeztető padlójelek fogadják a 

visszatérőket. Az egyéni védelmet pedig a 
mindenhova kihelyezett fertőtlenítőszerek, 
kendők, és a dolgozók számára kiosztott, 
fejenként öt mosható maszk jelenti. A nyitott 
irodákban mindenki csak a saját „munkaál-
lomását”, vagyis asztalát használhatja, és a 
korábbinál sokkal gyakrabban takarítanak. 
A Magyar Telekom szintén szigorú bizton-
sági előírásokat vezetett be: június elején 
megnyitott irodáiba csak önkéntes alapon 
jelentkező kollégák jöhetnek vissza - ők „A” 
és „B”, csoportban, két hetes váltásokban 
dolgoznak, cseréjük előtt pedig fertőtlení-
tik az épületet. A székházban az épületen 
belül kötelező a maszkviselés, a közössé-
gi terekben - például az étkezőkben, tár-
gyalókban - pedig csak annyian lehetnek, 
hogy a 2 méteres távolságot tartani tudják 
a kilincsek, liftek felületeit pedig antivi-
rális titán-dioxid bevonattal látták el, ami 
egy évig megakadályozza a baktériumok 
és vírusok megtapadását. Az épületen belül 
kihelyezett kézfertőtlenítők, az új bizton-
sági szabályokra figyelmeztető matricák 
mindkét nagyvállalatnál alapvetőek, de 
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gondoskodtak az ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársakról 
is: őket plexifalakkal, a két méteres távolságtartásra figyelmezte-
tő padlójelzésekkel, kesztyűvel és maszkkal védik a fertőzéstől. 
 Müller Cecília országos tisztifőorvos ajánlása szerint az irodai 
asztalok között is nagyobb távolságot kell tartani, a dolgozók pedig 
fertőtlenítsék rendszeresen asztalukat és billentyűzetüket.  A meg-
előzés szempontjából praktikusabbak a kisebb, egy-két személyes 
irodák, a nagy, nyitott légterű helyiségekben pedig ajánlott rendsze-
resen szellőztetni. A tisztifőorvos a légkondicionáló berendezések 
jelentette kockázatra is figyelmeztetett, különösen azokra, amik a 
belső levegőt keringetik: ezek szűrőit rendszeresen kell tisztítani, 
különben maga a klímaberendezés szállíthatja el az épületen belül 
mindenhova a kórokozókat.

Maradjunk végleg otthon?
A veszélyhelyzet tehát nemcsak megváltoztatta a munkakörül-

ményeket, de „mellékhatásként” megkérdőjelezte az állandó irodai 
jelenlét szükségességét is. Bebizonyosodott, hogy óriási cégek ké-
pesek pusztán a home office-ra alapozva a korábbi hatékonysággal 
vagy annál eredményesebben működni. A Magyar Telekom 5000 fő 
befogadására alkalmas székházába az elmúlt hónapokban alig 40 
ember járt be –  ennyi munkatárs kellett a csak helyben elvégezhető 
munkafolyamatok ellátásához. Mindez előrevetíti, hogy később nem 
lesz szükség az óriási, évente több százmilliós fenntartási költségű 
irodaház-monstrumokra sem.

Dilemmák övezik a home office-t
A járványhelyzet ugyanakkor a munkáltatók mellett azoknak is 

kihívást jelentett, akik először próbálták ki az otthoni munkavégzést. 
- A home office tömeges bevezetése igazi mélyvíz volt. Élesben de-
rült ki, hogy egyáltalán ki alkalmas az ilyen típusú munkára, hogy az 
átállás milyen hatással lesz az adott cégre és a dolgozókra - mondta 
el lapunknak Kisházy Gergely munkapszichológus. A szakember 
szerint sokak számára talán vonzónak tűnhetett, hogy pizsamában, 
a fotelből ülve is lehet dolgozni, de  van, aki alkatilag képtelen a 
megszokott keretek nélküli munkavégzésre, koncentrációra, és ha 
nincsenek kényszerítő körülmények, az első kávéját is dél körül 

issza meg. A körülmények változása ugyanakkor a vezetőket is 
próbára tette, hiszen elvesztették a közvetlen számonkérés lehetősé-
gét – Kisházy saját tapasztalatai szerint sok kezdő főnök valósággal 
beleroppan abba, ha el kell engednie a kontrollt; ekkor derül ki, 
hogy saját képességeikben, beosztottjaikban sem bíznak igazán.

A helyzetet ráadásul nehezítette, hogy – bár az állami és a céges 
kommunikáció is az otthoni munkát szorgalmazta – közel sem 
klasszikus home office-ról volt és van szó, hiszen a járványhelyzet 
idején az egész család otthon ült: a gyerekek ellátására, tanítására 
is időt kellett szánni, ráadásul mindenkinek kellett a net és egy zug 
a munkához vagy tanuláshoz. - Ha mindez nem lett volna elég, a 
stresszt csak fokozta a közösségi médiából ránk ömlő hurráopti-
mizmus: „ Fejleszd magad, tanulj nyelveket vagy jógázz - üzente 
mindenki, látszólag boldogan, ebből pedig olyan megfelelési kény-
szerek és feszültségek alakulhattak ki, aminek a család és a munka 
is kárát láthatta” - mondta szakértő.

Így éld túl az otthoni munkát!
Kisházy Gergely megosztott egy-két túlélési tippet is, akiket fel-

készületlenül ért a kötelező home office: érdemes otthon is betartani 
az irodában már begyakorolt munkarendet, átöltözni ébredés után, 
a munkát pedig kávészünetekkel, rövid beszélgetésekkel megszakí-
tani, akár csak a munkahelyünkön tennénk. Jó, ha a lakáson belül 
is van saját bázisunk, ahol nem zavar minket senki, és határozottan 
be kell tartanunk a munkakezdés és végzés időpontjait. Így elkerül-
hető, hogy káoszba fulladjon a nap, túl keveset vagy épp túl sokat 
foglalkozunk a munkahelyi teendőkkel.

A nehézségek mellett a változás számos előnnyel is járt: egyér-
telművé tette, hogy nem kell mindenkinek a hét öt napján az iro-
dából hajtania, nem kell pontban reggel nyolckor megjelennie 
munkahelyén, a rugalmasabb, emberibb arculatú munkavégzés 
pedig sokszor eredményesebbnek is bizonyult. Ezek a tapasztala-
tok később a norma részévé válhatnak egy cégnél. A Pénzcentrum 
június 8-án publikált felmérése és cikke (Rémesen kontrollmániás 
a legtöbb magyar főnök: itt a nagy home office kutatás) szerint a 
hazai dolgozók közel 57 százaléka gondolja azt, hogy a járvány 
lecsengése után is többet dolgozhatunk home office-ban, közel 83 
százalékuk pedig azt is támogatja, hogy német mintára itthon is 
foglalják törvénybe az otthoni munkavégzés jogát. Ennek fejében 
közel háromnegyedük azt is elfogadná, hogy a munkaadó távolról 
figyelje tevékenységüket - ha ez nem sért személyiségi jogokat.

(Koncz T.)

 

– Marika, meghoztam az aláírt példányokat!

Biztonságos távolság



FERENCVÁROS14 KÖZÖSSÉG

Romkocsmából közösségi piac
Ha eddig azt hitte, kiváltságnak számít olyan alapanyagból megfőzni a vasárnapi ebédet, ami aznap hajnalban még a 
földben volt, érdemes ellátogatnia a Tűzoltó utca 22-be. A piaci bevásárlást szórakozássá varázsló Pancs Gasztro Placc 
ugyanis erre tett fel mindent. Az Élesztőház udvarán az őstermelők természetes finomságai mellett élménydús gasztro- 
események nevelnek minket a tudatos táplálkozásra. 

A ferencvárosiak igénylik a természetes 
élelmiszereket, a Fővám téri csarnok pedig 
messze van – vágja rá a választ a miértre 
Rattner Réka társszervező, aki azt is rögtön 
elárulja, hogyan került termelői piac egy 
kocsma udvarára. A Tűzoltó utcai Élesztő-
házban működő VinoPiano borbár vezetője, 
Vajas Balázs séf és Réka sokáig járta a ren-
dezvényeket, fesztiválokat, hogy tapaszta-
lataikat összegyűjtve valami különlegeset 
alkossanak. 

Sztárok a placcon
-Négy éve nyitott a borbár, a borok mel-

lé pedig ételeket is kínáltam volna. Mivel 
melegkonyha bevezetésére nem volt lehető-
ség, a legjobb út egy belvárosi kistermelői 
piac szervezése volt, melynek kiváló helyet 
szolgáltatott a vasárnap délelőtt zárva tartó 
romkocsma udvara – mesél a kezdetekről 
Balázs, a piac alapítója és főszervezője. 
Az Élesztő udvarán azonban nem csak vá-
sárolni lehet. Minden hónapban egyszer 
tematikus napot szerveztek, ahol pusztán 
szívességből olyan gasztro-celebek vezé-

nyeltek le közösségi főzést a helyi termelők 
alapanyagaiból mint Mautner Zsófi, Stahl 
Judit, Lakatos Márk vagy Steiner Kristóf; 
népszerűsítve ezzel a tudatos és változatos 
táplálkozást. – Bárki, akit megkerestünk, 
hihetetlenül lelkesen állt az ötleteinkhez, 
de még így is meglepett, mekkorát robbant 
a hely – tette hozzá Balázs. Az indulás óta 
stabil törzsközönséget sikerült megalapozni-
uk, amiben segítségükre volt az elmúlt évek 
intenzív városrehabilitációja. Ez ugyanis 
olyan középosztálybeli családokat vonzott a 
környékre, akiknek van igénye a minőségi, 
házi élelmiszerekre. 

Minden, ami háztáji
Az alapítóknak ma is nagyon fontos, hogy 

csak olyan magyar termelők kínálják por-
tékáikat a placcon, akik számára fontos a 
természettel való összhang. Kapható itt sze-
zonális zöldség, mátrai gyümölcs, sajt, házi 
sonka, szalámi, pékáru, szörp, lekvár, gyü-
mölcslé és bor is. De egyikből sem olyan, 
amit a boltok polcain látunk. A natúr, kén-
dioxid mentes borok például szűretlenek, 

akárcsak a bodzaszörp.
A jászberényi Kiss Húsműhely, szakítva 

az egyhangú paprikás szalámi-füstölt sonka 
világgal, új, európai ízeket ismertet meg a 
közönséggel. Azért a hazai ízek kedvelőinek 
sem kell aggódniuk, mert a tökmagos vagy 
toszkán paradicsomos gourmet kolbászok 
mellett hagyományos, magyaros finomságo-
kat is árulnak. A tehén és kecske sajtokat kí-
náló GombSajt kézműves sajtkészítő család 
- a közel 20 termelő közül a legmesszebbről 
- Csokonyavisontáról érkezik minden héten 
a Tűzoltó utcába. A klasszikus alapanyagok 
mellett egyre nagyobb teret biztosítanak a 
nyers vegán táplálkozást kiszolgáló terme-
lőknek is, akik krémeket, vegán süteménye-
ket, salátákat, mogyoró, és mandulavajat 
kínálnak.

A Placcon válogathatunk még a Kozár-
mislenyről érkező Mislenyi Ízműhely ener-
giagolyóiból, aszalványaiból és krémeiből.  
A műhely fő attrakciója ugyanis a lencséből, 
csicseriborsóból és különböző hüvelyesek-
ből készített zöldségkrémek, ami után még a 
húsevők is megnyalják a tíz ujjukat. A han-
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gulatos udvarban vásárolhatunk paradicsom-
levet, befőttet, savanyúságot, mindenmentes 
vegánpitét, kecsketejes háziszappant és íny-
csiklandó füstölt liba termékeket. Sőt, még 
a kenyeret, házi pékárut is megvehetjük itt.

A forgalom azt mutatja, értő közönség jár 
ide, akik nyitottak az egészséges táplálko-
zásra és a minőségre – teszi hozzá Réka, 
aki minden termelőt személyesen hív meg a 
piacra, bár a gazdálkodók rengeteg munkája 

miatt ők nem mindig tudnak ott lenni. Ami 
viszont a legélvezetesebb a piacozásban – 
hogy az árus minden kérdésre válaszol, és 
még a tehén nevét is tudja, akinek a tejéből 
kézműves sajt készült - itt biztosan meg-
kapjuk.

A piacon ma is szerveznek közösségi fő-
zést, melynek bevételeiből civileket támo-
gatnak. Ilyen a török reggeli, amikor egy 
török gasztroblogger mutat be és kóstoltat 

reggeliket, vagy amikor egy másik szakács 
megtanít házi tésztát készíteni a jelentke-
zőknek. – Szeretném visszaráncigálni az 
embereket a konyhába, hiszen a főzés iga-
zán jó móka – mondja Réka, és arra biztat 
a 2-3 órás, Facebook-on meghirdetett work-
shopokon magunk is felfedezhetjük ezt az 
élményt. Az udvaron felállított közösségi 
asztalon ilyenkor együtt fogyasztják el a 
résztvevők az ételeket, de időről időre haj-
léktalanoknak szóló főzéseket is rendeznek 
az udvarban. A Placc közösségi főzéseinek 
fontos partnere a bevándorlókat, menekül-
teket, romákat és hátrányos helyzetűeket 
támogató Artemisszió Alapítvány, akik 
számos tematikus ebédükhöz közvetítették 
egy adott nemzet állampolgárát, majd az 
ebéd bevételét az alapítványnak ajánlották. 
– Fontos számunkra, hogy különböző nációk 
megjelenjenek nálunk, hiszen ez nemcsak a 
hazai étkezési kultúrát teszi nyitottabbá, de 
magát az embert is – állítja az alapító séf, 
majd hozzáteszi, bár most divat lett csúnyán 
nézni a bevándorlókra, őket ez nem érdek-
li. - Néha éreztünk enyhe lemorzsolódást a 
közönségben, például amikor meghívtuk 
a liberális gondolkodású, meleg, és zsidó 
gyökerekkel is rendelkező Steiner Kristóf 
műsorvezetőt, de mi pont az ilyen előítéletek 
ellen vagyunk – jelentette ki Balázs. A Placc 
emellett rendszeresen támogatja - például 
sütivásárokkal - a füzesabonyi állatvédőket.

Boltba költöznek  
a piaci termékek

A karantén beköszöntével a csapat 4 nap 
alatt hozott össze egy webshopot, aminek 
óriási sikere volt. A netes rendelésnek kö-
szönhetően ma már Pest megyébe is szállí-
tanak, és ezáltal kétszer annyi termelőnek 
adnak árusítási lehetőséget. A webshop 
indulása  azonnali bevételhez juttatta a jár-
vány miatt elkeseredett termelőket, ami még 
jobban összekovácsolt minket - tette hozzá 
Balázs.  A szervezők nemrég felkérték Szabó 
Esztert, a Felelős Gasztrohős munkatársát, 
hogy a termelőkkel együttműködve állítsák 
át a piacot műanyagmentesre. Az alapító 
úgy véli, komoly kihívás lesz az átállás, de 
a döntés ideológiai: hisznek abban, hogy 
mindenkinek hozzá kell járulnia Földünk 
megmentéséhez. A vezető lapunknak árulta 
el először, hogy erre építve nyitnak egy cso-
magolásmentes delikátesz boltot a Tompa 
utcában, ahol a piachoz hasonlóan ősterme-
lők termékeit lehet majd kapni. A tapaszta-
latok szerint a vasárnaponként a Placcon 
megforduló 3-400 embernek van igénye 
hétközben is megvenni az itt megkedvelt 
finomságokat. A boltban a tervek szerint 
mindenféle élelmiszert megvehetünk, amire 
csak szükségünk lehet, a nyitás augusztus 
végén várható.   (T.D.)
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Rejtőzködő oázis  
a Határ úti kavalkádban
Azok a tízezrek, akik naponta ingáznak keresztül Dél-Pest egyik legforgalmasabb tömegközlekedési csomópontján, 
nem is sejtik, hogy néhány lépésre a zajtól és a szmogtól milyen varázslatos közösségi kert jött létre Ferencváros szélén. 
Egy szálloda, egy civil szervezet és szorgalmas városi kertészek közös munkájának hála, saját termesztésű zöldséget és 
gyümölcsöt ehetnek a környékbeliek.

Takaros parcellák, frissen kiültetett paradi-
csompalánták, mosolygós felnőttek és cser-
fes, szaladgáló gyerekek között bolyongok 
már egy ideje és még mindig hihetetlennek 
tűnik, hogy ez a folyamatos madárcsicsergés 
az Üllői úttól néhány méterre szól. A Határ 
úti metróállomás közvetlen közelében, az 
Ibis Budapest Citysouth szálloda – vagy, 
ahogy évtizedekig ismertük, Hotel Aero – 
udvarán járunk, ahol egyedülálló módon 
közösségi kertet alakítottak ki.

A történet több mint négy évvel ezelőtt 
indult, amikor a hotel tulajdonosa, az Accor 
Hotels elhatározta, szeretné, ha a lánc tagjai 
nyitnának a környezet - és az ott élők felé 
– számolt be a kezdetekről Tóth Tamás, a 
szálloda igazgatója. Ekkor hallottak először 
a Budapesten is egyre jobban terjedő közös-
ségi kertekről és adódott az ötlet, hogy a 
szálloda Kiserdő felé eső, rendezett, de még-
is kihasználatlan zöldfelületét átalakítsák.  

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) lett 
ebben a szakmai partner, ugyanis a civil 
szervezet már 2010 óta foglalkozik a városi 
kertészkedés magyarországi meghonosítá-
sával: több közösségi kert létrehozása és 
működtetése van már a hátuk mögött.

Összefogásból ötös
A szálloda a korábbi füves udvarrészt adta 

a projekthez, de támogatta a kert kialakítá-
sát, és folyamatosan biztosítja az öntöző-
vizet. A közösségi kert koncepcióját pedig 
a KÉK alakította ki, majd koordinálta, és 
finanszírozta a kertépítést, amely során tá-
rolók is épültek a szerzámoknak, sőt, az itt 
munkálkodó kertészeknek közös beszélge-
tésre alkalmas részt is kialakítottak. Városi 
környezetről van szó, így felmerülhet, meny-
nyire szerencsés itt élelmiszert termeszte-
ni, de erre elég egyértelmű választ kaptak: 
szakemberek vizsgálták meg a talajt és fo-

gyasztásra alkalmasnak minősítették az itt 
termelt zöldséget, gyümölcsöt.

A közösségi kert többet jelent, mint egy-
más mellett kertészkedő emberek csoportját 
- erről már Kertész Mónika, a KÉK alapí-
tó tagja és kurátora, a szervezet közösségi 
kertekkel foglalkozó programjának vezetője 
beszélt. Ezért összhangban, rendszeresen 
szerveznek képzéseket, workshopokat az 
itt kertészkedőknek. 

Terápiás „nyugi” kert is nyílt
A projekt annyira sikeres lett, hogy a szál-

loda átengedte a kertészeknek a szállórész 
mögötti udvarrészt is, amely a szobák felé 
néz. Itt nyitott meg másfél éve az Ibis Hea-
ling Garden, vagyis gyógyító kert. Alapjá-
ban véve itt is parcellákat látunk, azonban 
a veteményesek mellett gyógynövényeket 
termesztenek, egy nagyméretű fa szélha-
rang meditálásra hív, és kialakítottak egy 
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mezítlábas ösvényt is, amelynek a felüle-
tét különböző tapintású anyagokból rakták 
ki. Ezzel olyan mintakert vált a területből, 
amellyel tanulmányozni lehet a terápiás 
kertek működését.

Kertésszé vált városlakók
Több mint 40, egyenként 6 négyzetmé-

teres parcellán, és néhány közös területen 
művelik a területet a kertgazdák, természe-
tesen vegyszermentesen. Van, aki gondosan, 
minden négyzetcentit kihasználva konyha-
kertként használja parcelláját, más „felfelé” 
építkezik, és uborkát, babot futtat fel hálóra. 
Ez már a kertgazdákkal való beszélgetésből 
derült ki. Nincs nagy cserélődés közöttük, 
de azért változnak a tagok, sokszor azért, 
mert a távozók elköltöznek a városból, 
vagy éppen azért, mert sikeres közösségi 
kertészkedés után egy jóval nagyobb, saját 
kertben tudják folytatni hobbijukat. A KÉK 
kimutatásai szerint a tagok kétharmada jön 
Ferencvárosból, jellemzően a közeli József 
Attila-lakótelepről, de van, aki Pestszent-
lőrincről, Józsefvárosból, vagy éppen a 
közeli Wekerletelepről jár ide.

Mariannal beszélgetve kiderült, ő zug-
lói, azonban a Millenniumi Városrészben 
dolgozik – így kerékpárral teljesíti, szinte 
naponta, az otthon-munkahely-hobbikert 
háromszöget.  Azt mondja, vidéken nőtt 
fel, így Budapesten is hiányzott neki a ker-
tészkedés, ez hozta őt ide évekkel ezelőtt. 
Mariann elsősorban egzotikusabb, ritkább 

növényeket termeszt itt, például lóbabot, 
okrát, articsókát, amelyek a zöldségesnél is 
ritkák. Norbi idén csatlakozott a közösségi 
kerthez, neki a szakmája is kertész, azonban 
itt a saját szórakoztatására tud növényekkel 

foglalkozni. Ő minden elhanyagolt, kidobott 
növényt megment, és díszkertészként első-
sorban a fűszernövények vonzzák. Tímea 
a XVIII. kerületben él, és számára lánya, a 
hároméves Lujza jelentett motivációt, aki-
nek meg szeretné mutatni, hogyan jönnek 
létre a zöldségek.

Az egyik legrégebbi aktív tag, Móni arról 
mesélt, hogy az itt kertészkedőket összehoz-
za a közös téma, barátságok is szövődnek, 
tartják egymással a kapcsolatot. Nemcsak 
egymás mellett kapálnak, hanem a tavasz 
kezdetén nyitóbulit, télen pedig Mikulás-ün-
nepséget is tartanak. Szerinte kifejezetten jó 
a kapcsolat a szállodával, és itt olyan kü-
lönleges események is előfordulnak, hogy 
a teraszon kávézgató turisták azt figyelik, 
hogyan kötözi éppen a paradicsomot, vagy 
amikor éppen japán szállóvendégek iga-
zítják meg önszorgalomból az ágyásokat.

A karantén időszaka alatt nem tartottak 
közösségi alkalmakat, Kertész Mónika 
szerint azonban ez azzal a tanulsággal járt, 
hogy nagy létjogosultsága van a közösségi 
kerteknek: megnőtt az igény az ilyen vá-
rosi terek iránt.Tóth Tamás azt mondta, a 
szálloda részéről megérte belevágni ebbe 
a szokatlan projektbe, ami vonzerővé vált 
az ideérkezőknek: a közösségi kert miatt a 
szállodájuk a világon egyedülálló. A kert 
ma már része a hotel identitásának: közös 
tereiben, a recepciónál, vagy a bejáratnál 
feliratokkal  hirdetik a kertet. Az egyedi 
ötlet nemcsak a vendégek tetszését nyerte el, 
hanem a cégcsoporton belül is elismeréseket 
hozott: a Határ úti egység a 4000 szállo-
da körében fenntarthatósági és innovációs 
díjat nyert, Ferencvárosnak pedig egyedi 
szigetévé vált.

(Cs.B.)
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Üresen állnak  
a legnépszerűbb éttermek
A járvány szinte nullára redukálta a turizmust, ezért Budapesten is nagy bajba kerültek a vendéglátásra épülő vállalko-
zások. Főleg a külföldiekre építő helyek jártak rosszul, de úgy tűnik, a magyar ember is jóval kevesebbet jár étterembe. 
Utánajártunk, hogy a korlátozások feloldása után milyen szezonra számítanak,  hogyan próbálnak túlélni a szektor 
képviselői.

A koronavírus okozta válság a lehető leg-
rosszabb pillanatban érte a vendéglátósokat. 
Ebben a szektorban ugyanis a decemberi 
kiemelt időszak után a januári és februári 
hónapok mindig csendesek. A legtöbb ét-
terem ilyenkor a tartalékait éli fel és várja 
a tavaszi, de még inkább a nyári szezon 
hónapjait. A vendéglátósokat tehát eleve 
legyengülve érték a bezárások és kijárási 
korlátozások, aki pedig nem tudott házhoz 
szállítani, teljesen bevétel nélkül maradt.

Eltűntek a turisták  
és az irodisták

-Amíg lehetett, nyitva maradtunk, aztán 
muszáj volt bezárni - elevenítette fel a kor-
látozások kezdetét a Kálvin téri Café Intenzo 
egyik tulajdonosa, Balassa István. Mivel 
a bevételeik megszűntek, a személyzetet 
sem tudták tovább foglalkoztatni a szokott 
formában. De nem akarták őket végleg el-
veszíteni, ezért 2 órás állományba helyeztek 

mindenkit, így tudtak valamennyi fizetést is 
adni. Azzal is segítették az alkalmazottakat, 
hogy rendszeresen élelmiszercsomagokat 
állítottak össze a részükre. A vendégkör 
70%-át itt a turisták jelentik, másik részét 
a környékbeli irodaházak dolgozói adják, de 
most mindkettőből alig van. Déli menüjük 
nagyon népszerű volt a környéken, de most 
ez a forgalom is egyharmadára esett visz-
sza. Tovább fokozza a nehézségeket, hogy 
a templom melletti helyiség egyházi tulaj-
donban van. A tulajdonos nekik nem engedte 
el a bérleti díjat a válság idején sem, csupán 
halasztott fizetést engedélyezett, illetve a 
kétségtelenül dekoratív, de amúgy most 
teljesen üres belsőudvari terasz használa-
táért is folyamatosan fizetniük kell. Pedig 
az újranyitás óta is nagyon kevés a bevétel.

Régebben nyüzsögtek itt az emberek, most 
nincs senki, - tárta szét a karját a Kálvin 
téren körbe nézve István, - máskor éjfélkor 
alig tudtunk bezárni, most 9 óra után egy lé-

lek nem jár a környéken. Szerinte ehhez az is 
hozzájárul, hogy az emberek más életmódra 
rendezkedtek be, másként gondolkoznak az 
életükről és kevesebbet járnak el otthonról.

A tulaj szerint most az a legnagyobb baj, 
hogy nincs jövőkép előttük. Akkor is nagyon 
nehéz helyzetben voltak, amikor a 4-es met-
ró építése zajlott a téren, a de tudták, hogy a 
végén egy gyönyörű tér épül köréjük, tehát 
megéri kivárni. Most viszont egyáltalán nem 
tudni, mi lesz.

A megmaradt vendégek  
kevesebbet költenek

A válság hatásait nyögi az a Ráday utcai 
étterem is, melynek vezetője név nélkül 
nyilatkozott. Hétfő délután 5 óra körül ez 
a vendéglő is szinte teljesen üres, egyetlen 
utcai asztalnál ülnek, összesen ketten. Nekik 
nem kellett elküldeni az alkalmazottakat, de 
hónapokon át csak túlélési pénzt fizettek. 
Mint ahogy szinte valamennyi étteremben a 
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környéken, itt is a turisták adták a vendégek 
kb. háromnegyedét. Vannak ugyan magyar 
törzsvendégeik, de pusztán ebből a vendég-
körből az üzlet bérleti díját, illetve a rezsit 
sem lehet kitermelni. Ráadásul azt is látjuk 
a magyar törzsvendégeken, hogy nem en-
gedhetik meg maguknak, hogy ugyanannyit 
költsenek nálunk, mint korábban - osztotta 
meg tapasztalatait az étterem vezetője. A 
környékbeli irodaházak bezártak, vagy mi-
nimális kapacitással működnek, így rájuk 
sem lehet számítani.  

Magyarországon élő,  
külföldi törzsvendégek

Az egykor minden délután és este nyüzsgő 
Ráday utca mindkét oldalán egymás érik a 
teraszok, napernyők, kávézók, fagyizók, ét-
termek és bárok, de vendégeket csak elvétve 
látni. A Tifliso nevű grúz vendéglő szintén 
majdnem  teljesen üres, Bara Nikoletta, a 

fiatal üzletvezető mégis egészen optimis-
tának tűnik. Ennek az lehet az oka, hogy a 
törzsvendégek között sok Magyarországon 
élő grúz és orosz van, akik újra járnak hoz-
zájuk ebédelni és főleg vacsorázni. Nagy 
áldás ez, még akkor is, ha ők is igyekeznek 
kevesebbet költeni.

A Tifliso a korlátozások bevezetése után 
egy ideig próbálkozott házhozszállítással is, 
de annyira alacsony forgalmat bonyolítot-
tak, hogy végül teljesen le kellett állniuk. A 
felszolgálókat ugyan elbocsátották, de meg-
ígérték, hogy a válság után újra alkalmazni 
fogják őket, és ez így is történt. Nikoletta 
úgy érzi, az esti forgalom már nagyjából 
visszaállt a korábbi szintre, nappal viszont 
még nagyon üres az utca. 

20 százalékra esett a forgalom
Egy kicsit távolabb, már a Ferenc kör-

út túloldalán, a Mester utcában található 

a Chef Mester Vendéglő és Pálinkaház. A 
hely tulajdonosából valósággal ömlik a 
szó, határozott véleménye van az elmúlt 
hónapok történéseiről. - Merem állítani, 
hogy a fővárosban a vendéglátóhelyeken 
dolgozó 3-4000 fő 80%-a azonnal munka-
nélkülivé vált, a szerencsésebbek csak 2-3 
hét után - állítja Tőke Roland. 13 éves kora 
óta a vendéglátásban dolgozik, a szakmában 
sok mindenkit ismer, rendszeresen fellép a 
szektorban dolgozók érdekeiért. A válság 
elején próbált átmeneti munkahelyeket ke-
resni az elbocsátott vendéglátósoknak, de 
szinte sehol sem akarták alkalmazni őket, 
hiszen mindenki tudta, amint lehet, ezek a 
srácok vissza fognak térni a korábbi mun-
kahelyeikre. A Chef Mester is próbálkozott 
ételkiszállítással, de hamar belátták, akkora 
lett ezen a területen a kínálat, hogy nem éri 
meg folytatni.

Mivel a környéken 11 szálloda van, és ez 
a hely az egyetlen tradicionális, hazai íze-
ket kínáló vendéglő errefelé, rengeteg volt 
a vendégük korábban. - Két hete vagyunk 
nyitva, de nem jön senki, a megszokott for-
galomnak a 20%-át hozzuk, állapítja meg 
elkeseredetten Roland. Az önkormányzat 
segítségképpen ugyan elengedte az utcai 
teraszok bérleti díját, de nekik nincs tera-
szuk, annak megépítési költségeit most nem 
tudják vállalni. 

A magyar vendégek  
váltak fontossá

Az önkormányzati bérleményben működő 
helyiségek éppen a bérleti díj könnyítés és az 
ingyenes közterületi terasz használat miatt 
valamivel kedvezőbb helyzetben vannak.  
A kormányzati munkabér támogatást viszont 
nagyon kevesen tudják igénybe venni, hi-
szen a legtöbben nem tudták napi 8 órában 
megtartani az alkalmazottaikat.

-Minden rosszban van valami jó: Most, 
hogy hosszabb időre eltűntek a turisták a 
magyar vendégek felé nyithatunk - fogal-
mazta meg a jövővel kapcsolatos elkép-
zeléseit a Tifliso étterem üzletvezetője, 
akivel egyetértett a Chef Mester főnöke is. 
Ez azonban nem könnyű feladat: a magyar 
közönség kevésbé fizetőképes, ráadásul 
nagy a bizalmatlanság, a negatív előítélet a 
magyar vendéglátósokkal szemben. Tőke 
Roland szerint a kedvezőtlen véleményeket 
egy országos marketing kampánnyal lehet-
ne megfordítani, ehhez viszont a szektor 
szereplőinek összefogására, illetve külső, 
kormányzati, vagy önkormányzati támoga-
tásra is szükség lenne.

Az idő viszont szorít. Az étteremtulajdo-
nosok szerint, ha semmi sem változik, a leg-
több hely csak néhány hónapig tud életben 
maradni. Amikor a tartalékok elfogynak, 
végleg be kell zárniuk.   (M.P.)
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Fotós szemmel

Ilyen volt a járvány a kilencben
Az elmúlt időszak valamennyiünk életében nagy változásokat hozott. Megrémültünk, bezárkóztunk, alkalmazkodtunk, 
reménykedtünk, újranyitottunk, újraterveztünk. A rendkívüli idők, a rendkívüli élethelyzetek megörökítésre érdeme-
sek. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány (FKA) a dokumentálás szándékával kérte fel Csoszó Gabriella ferencvárosi 
fotográfust, hogy a fotóművészet eszközeivel ábrázolja a korlátozások idejének egy-egy pillanatát és azt, hogyan kez-
dődtek újra a mindennapok a visszakapott életben. 

A több ciklusból álló nagyképsorozat a Nálunk a kilencben címet 
kapta, témáit elsősorban az FKA fókuszában működő ferencvárosi 
szervezetek, kerületi emberek adják. A képek alá a fotóművész 
szövegeket is szerkeszt, idézeteket, részleteket azokból a beszél-
getésekból, amelyek a fotózás közben elhangoztak. Eddig három 
képsorozat jelent meg.

„Ticanik”
Az első sorozat témája a Konkáv Közösségi Tér tanulószobája volt, 

ahol olyan hátrányos helyzetből jövő gyerekek kaptak a konkávos 
munkatársaktól és önkéntesektől az otthontanuláshoz segítséget,  
akik magukra maradtak ebben a szituációban, és személyes támoga-
tás, jelenlét nélkül elvesztek volna  a digitális tanrendű oktatásban. 
Gyerekek maszkban tanulás közben, dolgozatírás, huncutkodás, 
használatra váró ceruza, szórakozásból rajzolt firka – szinte a gye-
rekzsivajt is hallani, ha megnézzük a sorozatot, amelynek a címe 
Ticanik. A vezető képről a fotóművész elmondta, a fényképezés 
közben az egyik padon talált egy papírhajót, amire az volt felírva 
édes gyerekbetűkkel, hogy “Ticanik”. A hajót egy mobiltelefon 
tartotta. Azt érezte, ez egy metafora, amiben az egész drámánk 
benne van: a süllyedés, ahogy itt vagyunk most az online térben, 
meg a valóságban, egy kicsike gyerekhajón.

A napfény íze
A második ciklus képei a Horizont Alapítvány egy napján ké-

szültek. A művész végigkísérte, fényképekkel lekövette, amint az 
Alapítvány munkatársai élelmiszercsomagokat vittek rászoruló 
családokhoz. Középső-Ferencváros félkomfortos vagy komfort 
nélküli lakásaiba léphetett be vendégként, mondta a művész, aki 
úgy látta, sikerült rögzítenie azokat a pillanatokat, amelyek a Ho-
rizont vezetője, Berecz Dénes és a meglátogatott családok közötti 
bizalmat kifejezik. A fotográfus azt tapasztalta, hogy nem olyan 
emberekkel találkozott az adományosztás során, akik csak várják 
a segítséget, de nem tesznek érte semmit, hanem olyanokkal, akik 
akarnak változtatni, és a horizontosok katalizátorként működő értő 
segítségével ez működik is. Úgy látja, a képei a segítségnyújtáshoz 
fűződő negatív sztereotípiát segítenek lerombolni. 

A sorozat címe: A napfény íze. Nem véletlenül juthat eszünkbe 
Szabó István filmje, annak néhány jelenetét az egyik meglátogatott 
házban forgatták, de a filmtörténeti kapcsolódáson kívül a címadás a 
napfényben levésnek a jelzése is - fogalmazta meg Csoszó Gabriella.  
Olyan embereket kerestek fel, akik alagsori lakásokban élnek, ahol 
kevés a fény, de a látogatáskor besütött a nap, mégis picit árnyékban 
álltak, és a képek ezeket a pillanatokat rögzítik. Szépek, rajtuk van 
az élet egyszerűsége és teljessége. 

Hiányzol nekünk, színház!
„A személyes kapcsolat a színház lelke. Ennek a művészeti ágnak 

pont az a varázsa, hogy működik a valós térben egy olyan közös 
energia a publikum és az alkotók között, ami rendkívüli és nem 
nagyon tapasztalható meg az online térben – Gyarmati Kata, a 
Stúdió K Színház igazgatója szavait idézi az egyik képaláírás a 
Nálunk a kilencben harmadik ciklusában. Csoszó Gabriella képein, 

bár játszók nélküli színházat fotózott, nem a hiány és az üresség 
jelenik meg, hanem azt az energiával megtöltött álló időt mutatja 
meg, amelyben éppen a felkészülés és a készenlét érzékelhető.  
A képsorozat mottója a Stúdió K honlapján szomorkodó szöveg 
- „Következő előadások: Nincs közelgő esemény.” A fotókból az 
derül ki, ugrásra készen várják, hogy ez a kiírás megváltozzon.

A nagyképsorozat jelenleg július végéig tart, 9-10 naponta jelennek 
meg újabb ciklusok. Biztosan lesznek felvételek a Corvin Hotelről, 
éjszakai pingpongról a H52 Ifjúsági és közösségi térben, a József 
Attila lakótelepen működő Anyahajó Anyaközpont és Családi 
Kikötő Egyesületről. 

A  Nálunk a kilencben fotósorozat a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány oldalán érhető el (www.nalunkakilencben.kozossegiala-
pitvany.hu). Csoszó Gabriellával a Rádió 9 június 11-i műsorában 
interjút készített a képsorozatról, amely meghallgatható a radio9.
hu oldalon.

Bencsik Márta -FKA kurátor, Rádió9 szerkesztő
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Kullancsok lesnek ránk  
és kedvenceinkre
A kijárási korlátozás megszűnése óta az átlagosnál jóval többen indulnak el hétvégen-
te kirándulni és veszik az irányt az erdők felé. Mivel a vírusról sokan már hallani sem 
akarnak, eszükbe sem jut, hogy a kullancsokkal is számoljanak. A klímaváltozás miatt 
ugyanis nemcsak az egyedszámuk nő évről évre, de egyre több kullancsfaj jelenik meg 
hazánkban, melyek többféle betegséget terjeszthetnek emberek és kutyák körében. De 
semmi pánik, ha felkészülünk a túrára, megelőzhető a baj.

Fontos tudni, hogy nem csupán erdős, 
bokros területeken találkozhatunk kullan-
csokkal, hanem réteken, legelőkön (akár 20 
cm-es fűszálakon), városi parkokban, de a 
családi házak kertjében is. Tévhit tehát, hogy 
a fák lombjairól ugrik ránk az ízeltlábú.  
A klímaváltozással járó enyhe telek követ-
keztében a kullancsok átvészelik a fagymen-
tes időszakot, így számuk az utóbbi években 
drasztikusan megemelkedett. Ezzel párhu-
zamosan a kullancsok aktív időszaka is nö-
vekszik: míg eddig a tavasz és a nyár volt a 
kritikus időszak, az utóbbi évek tendenciája 
alapján már decemberben is találkozhatunk 
velük. 

Mit tegyünk, ha kullancsot  
találunk magunkon?

Minél hamarabb távolítsuk el bőrünkből! 
Nem célszerű olajat, vietnami kenőcsöt, al-
koholt vagy bármilyen más anyagot az ízelt-
lábúra csepegtetni, mert az oxigénhiánnyal 
küzdő kullancsból még több vírus juthat az 
ember vérkeringésébe. Nem szabad a kul-
lancs potrohát semmivel sem bekenni, sőt 
megfogni, megnyomni sem, mert lehet, hogy 
ekkor juttatja a kórokozót szervezetünkbe.

A legjobb megoldás, ha kullancskisze-
dő-csipesszel közvetlenül a bőrfelszínen 
fogva kivesszük. Meg lehet próbálni hosz-
szabb körmű hüvelyk- és középső ujjal, 
lehetőleg a fejéhez közel megfogni. A pár 
órán belül ránk mászott kullancs körömmel, 
csavaró mozdulat nélkül enyhe húzással ál-
talában kijön a fej beszakadása nélkül.

Ezután jódoldattal (Betadine) kenjük be a 
kullancs helyét. Ha néhány hét múlva a csí-
pés körül kör alakban halvány pír jelentke-
zik, amely nem feltétlen feltűnő, nem viszket 
és nem fáj, az (Lyme) fertőzést jelezhet. 

A legjobb védekezés  
a megelőzés

A kirándulások alkalmával lehetőleg 
hosszú nadrágot viseljünk, esetleg a szárát 
tűrjük be a zokninkba, és persze gyakran 
ellenőrizzük, hogy nem került-e ránk kul-
lancs, így esetleg még azelőtt elkaphatjuk, 
hogy befúrná magát a bőrünkbe.

A kullancsok a napsütötte, rövidre vágott 

gyepet kevésbé szeretik, így ha rendszere-
sen vágjuk a kertünkben a füvet, csökken a 
kullancsveszély. Ha kullancsriasztó szerek 
mellett döntünk, használjunk inkább DEET-, 
illetve pikaridin-tartalmú szereket.

Kedvenceinkre is vigyázzunk!
Egy szakmai tanulmány szerint a rég-

óta ismert, gyakran végzetes kimenetelű 
babéziózis közel 30-szor nagyobb eséllyel 
támadja meg Magyarországon a kutyákat, 
mint Európa más országaiban.  

- Egy friss szakmai tanulmány alapján 
itthon a vizsgált kullancsok 30%-a volt 
babéziával fertőzött. Nemzetközi szinten a 
kullancscsípés megelőzésére nagyobb hang-
súlyt fektetnek, ezért a kullancsok kisebb 
mértékben fertőzöttek, és az esetszám is ala-
csonyabb” – hangsúlyozta dr. Paulina Anna, 
klinikus állatorvos, a Magyar Bőrgyógyász 
Állatorvosok Egyesületének elnökségi tagja.

A kullancsok számát növeli a védekezés 
hiánya is: amennyiben kedvencünket nem 
óvjuk a vérszívótól, egy köztük lévő „anya-
kullancs” kifejlett stádiumában több ezer 
utódot hozhat a világra. A házi kedvencekre 
a korábban vadállatok véréből táplálkozó 
kullancsok is tapadhatnak. Mivel a renge-
teg kullancsot hordozó rókák, vaddisznók, 
őzek egyre gyakrabban merészkednek be 
a lakóövezetekbe is, intenzíven növelik a 

városi vérszívók állományát.
Ha a kutyák vérébe jut a paraziták által ter-

jesztett babézia kórokozója, pár napon belül 
akár bele is halhat az állat. Ha a háziked-
vencnél lázat, étvágytalanságot, levertséget, 
hátsó testfél gyengeséget, vagy vörösbarnára 
színeződött vizeletet tapasztalunk, azonnal 
forduljunk orvoshoz. 

Kutyáról emberre is  
átkerülhet a kór

A Lyme-kórt okozó baktériumot 5,6 %-ban 
mutatták ki a vizsgált kullancsokban, amely-
nek akár 5 hónapos lappangási ideje is lehet 
kutyákban. A nehezen diagnosztizálható be-
tegséget az állatok akár évekig is hordoz-
hatják, ami az emberre nézve is veszélyes, 
hiszen a kutyáról lehulló kullancs nagyobb 
eséllyel fertőzheti meg Lyme-kórral a gazdit 
is. Ezek a paraziták a fehérvérsejteket pusz-
tító anaplazmózist, bénulást és a macskákra 
különösen veszélyes hemobartonellózist is 
okozhatnak.

Védekezésül választhatunk tablettás, spot 
on-os, nyakörves, és akár ultrahangos tech-
nológiával működő vegyszermentes megol-
dásokat is. Mivel egyik termék sem biztosít 
100%-os védettséget, a kullanccsal sűrűn 
fertőzött területeken érdemes kombinálni a 
vegyszeres és ultrahangos védekezést. 

(RM)
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„Aktív apuval 
működhet  

csak igazán jól  
a család”

Hogyan kapcsoljuk be Apát a családi életbe? Mi-
ért fontos a férfiak szerepe a gyereknevelésben? 
Hogyan működhet jól az otthoni csapatmunka? 

Ezekre, és millió hétköznapi kérdésre ad választ a 
Léder László pszichológus vezette Apa Akadémia, 
amely a modern apaság legfontosabb kérdéseiről 

kezdeményez vitát. A nagysikerű Apafüzet, és az új 
Csendes Apa-forradalom című könyv szerzője sze-
rint a világnak aktív apákra van szüksége, amihez 

azonban meg kell tanulni (jó) szülővé válni.
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A modern apaság néha zűrzavaros világá-
ban szeretnétek útbaigazítani az apákat. 
Miért kell támogatni őket? 
Alapvetően a családokon kell segíteni. Mi 

a gyermekes-apás családokra fókuszálunk. 
Az apák támogatása így egyben a családok 
támogatását jelenti. Egyik legnagyobb kihí-
vás, hogy a társadalom jelentős része még 
mindig az apáktól várja a család fenntartását. 
A legliberálisabb országokban, Svédország-
ban, és az USA-ban is gyakran az apáké 
az egzisztenciateremtés teljes felelőssége.  
A KSH adatai szerint a férfiak felé támasz-
tott elvárás még nőtt is a 2008-as gazdasá-
gi válság óta. Ez azért baj, mert a gyerek- 
vállalás költségeinek biztosítása miatt az 
apák rendszerint kiesnek a családból. Ez 
pedig azzal is jár, hogy érzelmileg eltávolod-
nak a társuktól, a gyermekükkel nem alakul 
ki közeli kapcsolat. További gondokat okoz, 
hogy jellemzően nem szólítják meg őket a 
családtervezés, a várandósság és a szülés 
folyamataiban. A válás pedig a legsúlyosabb 
probléma. Az esetek többségében küzdeni 
kell azért, hogy az apák egyáltalán láthassák 
a saját gyereküket. Úgy vélem, a magyar 
válási gyakorlat egy „nemzeti apátlanító 
rendszer”.
Sokszor hallani manapság, hogy férfi és nő 
téves szerepelvárásoknak akar megfelelni. 
Ön is ezt látja?
Sok esetben igen. Ma nagyon nehéz szülő-

nek lenni, többek között azért, mert a nagy-
család eltűnésével a szülőkön többszörös a 
teher, mint 100 éve. A munkahelyi életünk 
sem lett könnyebb. Ezért nincs értelme a 
konzervatív sztereotípiák mentén elhatárolni 
férfi, vagy női feladatokat. Ebből csak bukás 
lesz. Inkább csapatban érdemes gondolkod-
ni. Nem oké, hogy a gyermeknevelést és a 
háztartásmenedzsmentet női dolognak gon-
doljuk, hiszen ez egyszerűen szülői feladat. 
Ha egy férfi attól érzi magát férfinak, hogy 
nem mosogat, akkor már rég baj van. Annak 
persze nyilván nehezebb ezt elfogadni, aki 
ezt a mintát hozta hazulról. És ez nem csak 
férfi probléma. Mikor egyszer otthon elő-
vettem a porszívót, a feleségem kritikának 
érezte, mert szerinte biztosan azért akartam 
takarítani, mert ő nem tart elég nagy tiszta-
ságot. Tehát ez a sztereotípia a nők fejében 
is ott van.

Apakutatásokból derült fény arra is, hogy 
a családok nagy része régen sem volt egy-
keresős. Az 1900-as években a családok 
90%-a mezőgazdaságból élt, együtt dol-
gozott apa, anya, gyerek, tehát a férfi nem 
szakadt ki a családból. A kutatásokból az is 
kiolvasható, hogy régen sokat foglalkoztak 
a férfiak a gyerekeikkel: játszottak velük, 
szeretgették, tanították őket. Tehát az sem 
igaz, hogy 100 éve általánosan hidegek let-
tek volna az apák. Vagyis ami most modern 

felfogásnak számít, az igazából a régihez 
való visszanyúlás. Fónagy Zoltán történész 
Széchenyi elemzésében kifejti, a gróf kifelé 
rideg arisztokrata volt, de a gyerekeit imád-
ta, csak ezt akkoriban nem illett nyilvánosan 
kimutatni. Az azonban mindenképp korunk 
pozitív hozadéka, hogy a férfiak mára kezdik 
felfogni, attól, hogy sokat foglalkoznak a 
gyerekükkel, nem lesznek nőiesek, anyásak. 
Ez a régimódi beidegződés ma is él, de sze-
rencsére már inkább trendi dolog jó apának 
lenni. Az Apa Akadémiára olyan átgondolt 
gyereknevelési kérdésekkel érkeznek, mint 
az anyukák szoktak: például, hogy hogyan 
kezeljék a testvérféltékenységet, a hisztit, 
vagy a játékfüggőséget.
Az Apa Akadémia tehát igazából egy apuka 
továbbképző?
Ingyenes előadásokat, workshopokat tar-

tunk a Múzeum utcai Kossuth klubban, 
de számos kerületbe és vidékre is hívnak 

minket. Mi nem romantikus nézőpontból 
magasztosítjuk fel a férfiakat, hanem ki-
fejezetten gyakorlatiasan beszélünk az 
apaszerepről. Szakértőket hívunk, és arról 
beszélgetünk, különböző helyzetekben mi-
lyen a jó apai viselkedés, mire vigyázzunk, 
milyen hibákat lehet elkövetni. A tematikus 
előadásokat intenzív beszélgetés követi. Ez 
tehát nem egy zárt férfiklub: a vegyes cso-
portokban hiszünk, ezért anyukák, nagy-
mamák, gyerekek is jönnek, akik nagyon 
jókat tudnak hozzászólni. Csodálatos látni, 
amikor egy apa elmeséli a problémáját, amit 
a felesége, vagy a mellette ülő másik anyuka 
tátott szájjal hallgat, majd felsóhajtanak: Ha 
én ezt tudtam volna! Vagy azt mondják: „Ezt 
miért nem mondtad otthon? Mire a válasz: 
„Mert csak itt és most tudtam igazán megfo-
galmazni.” Tehát az Apa Akadémia fóruma 
gyógyítja a párkapcsolatokat is.
A járvány nem várt helyzeteket hozott a 
családokban is. Egy felmérés szerint az 
apák többet segítettek a háztartásban, 

ugyanakkor be is sokalltak attól, hogy ilyen 
sok időt töltöttek a családjukkal. Kell emi-
att szégyenkezniük?
A karantén nem egy önként vállalt, hanem 

egy kényszerű, szorongásokkal teli helyzet 
volt. Voltak olyan szerencsések, akik számá-
ra egy boldog családi időszakot jelentett ez a 
pár hónap, de akinek például családfenntar-
tóként bizonytalanná válik az egzisztenciája, 
nehezen fog aludni, zaklatott lesz. Másrészt 
ez az összezártság a nőket, gyerekeket egy-
aránt megviselte, mert ehhez senki nem volt 
hozzászokva. De valóban jó lehetőség volt 
a férfiaknak megérezni a házimunka súlyát 
és örömét egyben, ami kicsit lazítja az eddig 
bebetonozott szerepeket. Ahol feszültség 
volt, ott rátett egy lapáttal a problémákra.
Ön kétgyerekes apuka, aki ráadásul épp 
gyeden van. Hogy viseli?
Nagyon szeretem ezt a helyzetet minden 

nehézségével együtt. Jobban viselem, mint 
amikor 100 %-os dolgozó apuka vagyok, 
ülök a dugóban, és egész nap intézkedek. 
Azt mondják az ismerőseim, kisimultabb 
vagyok, annak ellenére, hogy sokat vagyok 
fent éjszaka, van bőven tennivalóm. Aktív 
apa voltam eddig is, mégis van mit tanul-
nom arról, mekkora feladat a gyerekneve-
lés, ugyanakkor óriási öröm, amiről nem 
érdemes lemaradni. Ráadásul a gyerekek 
imádnak az apákkal lenni. 
Júniusban van Apák Napja. Három fontos 
kérdésre hívja fel a szervezet a közvéle-
mény figyelmét. Mik ezek?
Elsőként a munka-magánélet egyensúly 

javítását szeretnénk elérni főleg kisgyer-
mekes apáknál. Jelenleg 5 nap apai szülői 
szabadság jár egy férfinak, mi pedig azt 
szorgalmazzuk, hogy fokozatosan beve-
zessék ennek egy hónapra növelését, hogy 
több időt tölthessenek a családjukkal. Ez 
Nyugat-Európában régi gyakorlat, de még 
Romániában is 10, vagy akár 20 nap jár az 
apáknak. Másodszor szeretnénk, ha minden 
szülészet apa baráttá válna, hogy az apa ott 
lehessen a szülészeti felkészítésen és részt 
vehessen apás szülésen. A harmadik pedig a 
válási gyakorlat átalakítása nemzetközi pél-
dák mentén. Külföldön ugyanis több ország-
ban régóta a váltott elhelyezés rendszerét 
alkalmazzák, ami biztosítja a gyerek jogát 
ahhoz, hogy 50-50%-ban láthassa mindkét 
szülőjét. A módszerrel kapcsolatban csak 
pozitív tapasztalat van. Abszurd, hogy ha-
zánkban előfordulnak 8-10 évig elhúzódó 
gyermek elhelyezési perek. Az EU Bírósága 
nemrég büntetést is szabott ki, pedig „csak” 
egy 6 évig húzódó németországi perről volt 
szó. Egy 148 ezer gyerek vizsgálatán alapuló 
kutatás szerint a gyerekek számára a váltott 
elhelyezés a legegészségesebb, ami az elvált 
párok kapcsolatát is javítja. Mi erre évek óta 
felhívjuk a döntéshozók figyelmét.     (T.D.)
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Hangversenyteremmé vált  
a bérházak udvara
Talán sosem hallottuk volna a világhírű Budapesti Fesztiválzenekart egy ferencvárosi bérház udvarán zenélni, ha nincs 
a járvány. A kerületben előadott Szerenádkoncertek azon pozitív dolgok egyike, amit a vírus hozott magával. A zenekar 
vezetői eddig is igyekeztek zenéjüket a hangversenytermeken kívülre is eljutattni, de most, hogy az összes koncertjüket 
lemondták,  az alternatív fellépési lehetőségek még fontosabbá váltak. 

A Bokréta utca álmos, lusta, vasárnap dél-
utánjának csendjét egyszerre csak szokatlan 
készülődés törte meg. Zenészek érkeztek, 
hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, illetve 
néhány segítő is jött kottatartóval a kezük-
ben. A készülődés a Budapesti Fesztivál-
zenekar egy speciális projektjének szól: 
ezúttal Belső-Ferencváros néhány bérháza 
ad otthont az ún. Szerenádkoncerteknek. 

Fischer Iván, a zenekar vezetője régóta kül-
detésének érzi, hogy előadásaikat azokhoz 
is eljutassák, akik soha sem jutnak el hang-
versenytermekbe. Amikor kitört a járvány, 
és a kulturális élet egy csapásra leállt, adta 
magát az ötlet, hogy nyitni kell az alterna-
tív előadások felé. A zenekar tagjaiból 4-5 
fős munkacsoportok alakultak, akik együtt 
választották ki, majd próbálták össze az egy 
csokorba illeszthető, szerenád jellegű zene-
műveket. - Amikor a programot meghirdet-
tük, azonnal több mint 100 ház jelentkezett 
helyszínnek. A zenekar minden tagja része 
lett valamelyik csoportnak, így egy időben 7 
különböző helyszínen tudunk játszani min-

den hétvégén és hétfőn - büszkélkedett a 
projekt sikereivel Gátay Tibor, a Budapesti 
Fesztiválzenekar egyik hegedűse. Azt még 
nem lehet tudni, hogy a veszélyhelyzet után 
is lesznek-e még ilyen fellépéseik, de egy 
ideig még biztosan, mert a hónap végéig 
minden hétvégéjük foglalt. A júniusi eleji 
hétvégén a Bokréta utcában és a Mester utca 
környékén került sor Szerenádkoncertekre: 
összesen négy bérház belső udvara szolgált 
alkalmi koncertteremként. A programban 
ezúttal Haydn művei szerepelnek. 

Szokatlan jelenet, amint a zenészek elő-
készületei közben elégedetten nyugtázzák, 
a hangszertokok tárolására kiválóan alkal-
masak a szelektív kukák, mert tiszták és 
jól elfér rajtuk minden. Az első dallamok 
pontosan este hatkor csendülnek fel, velük 
együtt kondunak meg a környék templo-
mainak harangjai is. Haydn muzsikája és a 
csodálatos előadás úgy látszik, az időjárásra 
is pozitív hatással van. Az addig borús, esőre 
hajló idő kellemesebbre fordul, rövidesen 
kisüt a nap is.  A zenére néhány lakó kijön 

a folyosóra nézelődni, mások az erkélyről 
hallgatják a zenét. Egy tűzfal fölött mobil-
telefont tartó kezek emelkednek a magasba, 
hogy kamerával is rögzítsék, ami ideát, a 
szomszédban történik. A régi házak udvara 
igazán ideális helyszínnek bizonyul, kifeje-
zetten jó az akusztika. 

A zenészek nem a klasszikus vonósné-
gyes felállást alkalmazzák, hiszen bőgős is 
szerepel közöttük. Gátay Tibor elmondja, 
ezekbe a darabokba Haydn nem írt bőgő-
szólamokat, azokat ők maguk hangszerel-
ték bele, azért, hogy az udvari előadások 
még élvezetesebbek legyenek. A jövővel 
kapcsolatban a Fesztiválzenekar hegedűse 
még bizonytalan. Azt mondja, reményeik 
szerint szeptembertől újra elindulhat majd 
a hangversenyszezon, folytatódhatnak a 
külföldi fellépések is. Érdekesen hangzik, 
hogy a novemberi tervek között kínai turné 
is szerepel. Ha minden jól megy, a zenekar 
a koronavírus járvány kiindulópontjaként 
elhíresült Vuhanban is fellép majd. 

(M.P.)

KULTÚRA
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Utcák, amelyek túlélték  
az idők viharát 
„Feltehetően világelsők vagyunk az utcák át- meg átkeresztelgetésében. Talán soha nem lesz vége!” - írja Ráday Mihály 
a budapesti közterek neveiről szóló monumentális munkájának első soraiban. Most annak néztünk utána, Ferencváros-
ban mely utcanevek cáfolnak rá erre az állításra. Ismerjék meg a kerület legrégebbi utcaneveit!

Ha át- meg átkeresztelt közterekre gondolunk a kerületben, so-
kunknak eszünkbe juthat a Vámház körút, amit hívtak már (a szovjet 
marsallról elnevezve) Tolbuhinnak. Sőt, korábban viselte Horthy 
István, még korábban Ferdinánd bolgár cár nevét, kezdetben pedig 
Mészáros utcának nevezték. A Lónyayról beugrik Szamuely Tibor 
neve, és számos ferencvárosi emlékszik még a Haller utca előd-
jére, a Hámán Kató utcára is. Ha az állandóságot keressük, akkor 
elsőként az Üllői útra gondolnánk, vagy a Kálvin térre. De előbbi 
1874-ben nyerte el csak mai nevét, a Kálvint pedig csak 1953 óta 
írjuk így - előtte Calvin térként ismertük. 

Kis kutatással végül öt utcát találtunk, amelyet 1872. december 
12. óta ugyanúgy hívnak - vagyis lassan 150 éve változatlan a 
nevük. A Bakáts utca előbb kapta a nevét, mint az ugyanígy hívott 
tér - és valójában nem is így „helyes”. Mátyás király udvarának 
egykori titkára, a későbbi nagyhatalmú, nagy vagyonra szert tett 
bíboros nevét ugyanis írták Bakócznak, Bakátsnak, sőt Bakácsnak 

is. A történelmi kutatás csak 1889-ben véglegesítette Bakócz Ta-
másként, azonban ekkor már 15 éve létezett a Bakáts utca, amely 
azóta így is maradt. Korábban az itt működő üzem miatt Bőrgyár 
utcának  nevezték. A közeli Czuczor utcát Istvánról keresztelték 
át és emlékeztet azóta is az 1848-ban verséért bebörtönzött bencés 
Czuczor Gergely szerzetes, költő, nyelvtudósra. 

A másik három „veterán” utca Középső-Ferencvárosban fut.  
Az Ipar utcát a hasonló jelentésű Gewerbe Gasséről magyarosították. 
A reneszánsz költőről, Eger diadalának megéneklőjéről elnevezett 
Tinódi utcát már 1872 előtt is így hívták, csak éppen szintén a német 
Gasse utótaggal. A sorban utolsó Vaskapu utca az Eiserne-thorgasse 
névről „magyarosított”, és valószínűleg egy jellegzetes itteni kapu 
miatt hívjuk így. Hogy kitartanak-e újabb 150 évig ezek a ferenc-
városi utcanevek? Meglátjuk…

(Cs.B.)

UTCATÁBLA

Bakáts utca Ipar utca
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Klímatippek

Ha ablaka van, kertje is lehet
Városlakóként saját napsütötte kertünkben 
tevékenykedni és élvezni munkánk gyümöl-
csét, a gyönyörű virágokat, a friss zöldsége-
ket, vagy az aromás fűszernövényeket? Nem 
csak álom, még ha az a kiskert valójában 
csak az erkélyünket jelenti. Ehhez csak egy-
két virágláda, nagyobb cserép kell, és már 
ültethetünk is a balkonra - vagy az ablakba.

Természetes, evolúciós ösztön, hogy la-
kásunkból a zöldbe vágyunk. A természet 
nyugtató hatással van az emberi idegrend-
szerre, a város forgatagában erre pedig igen-
csak szükség van. Ahhoz, hogy a balkont 
kertté varázsoljuk, rengeteg ötletet találunk 
az interneten, de a tervezésnél érdemes a 
következő szempontokat figyelembe venni: 
mennyi helyünk van? Milyen tájolásúak, 
benapozottságúak az ablakok? Mennyit időt 
és mennyi pénzt szánunk a zöldítésre? Van 
már tapasztalatunk benne?

Klasszikus választás a virágok ültetése. 
Kívülről-belülről egyaránt látható vidám 
színeikkel jó hangulatot csempésznek az 
ablakba, és kellemes illattal is kényeztet-
nek. Kezdő kertészként érdemes először a 
hagyományos fajtákkal próbálkozni, és ké-
sőbb áttérni a nagyobb odafigyelést igénylő 
növényekre. Jól mutatnak, praktikusak és 
helykihasználás szempontjából is ideálisak 
a futó virágok, amelyek túl tudnak nőni az 
ültetőládán, és nagyobb felületet hódítanak 
meg. Ilyenek a petúnia, a lobélia, porcsin-
rózsa, mézvirág. Árnyékos ablakba begó-
niát, fuksziát érdemes ültetni. A felsorolt 

egynyáriaknak jó váltópárja lehet az ősztől 
tavaszig virágzó, fagytűrő, színpompás ár-
vácska. Egy virágtartó lehet homogén, de 
lehet valódi kompozíció, amelybe akár szép 
levelű növényeket, kisebb örökzöldeket is 
lehet telepíteni.

Terjednek az ablakpárkányokra ültetett 
haszonnövények is, több fajból nemesítet-
tek már balkonládába ültethető fajtát. Leg-
népszerűbb a koktélparadicsom, amelyből 
létezik determinált növekedésű – ellentéte 
a folyton növő  –, termései pedig nyersen, 
közvetlenül a tőről fogyaszthatóak. Érdemes 
itt is helytakarékos zöldségeket választa-
ni, melyek kis helyen sok termést hoznak 
– ehhez viszont szükség lehet támszerke-
zetre, rácsra, karóra. A csili-rajongóknak jó 
hír, hogy az erőspaprika palánták remekül 
érzik magukat napfény és gazdag locso-
lás mellett a párkányon is. Érdemes rövid 
tenyészidejű fajtákkal is tenni egy próbát: 
mint a madársaláta, a spenót, a fejes saláta, 
a rukkola, a (dug)hagyma, vagy a retek. De 
„párkánykompatibilisek” a bab, a padlizsán 
és a cukkini is. Sőt, akár szamócával is pró-
bálkozhatunk, ez ráadásul évelő.

Az aromás, gyakran gyógyhatású fűszer-
növényeket semmiképp se hagyjuk ki a lá-
dából, mert akár a teljes főzési igényeinket 
kiszolgálhatja. Egy-egy tő rozmaring, bazsa-
likom, zsálya, kakukkfű, oregánó, citromfű, 
zeller, petrezselyem vagy lestyán egész éven 
át friss zöldfűszerrel tudja ellátni a kony-
hát, hiszen miután hajtásaikat, leveleiket 

lecsíptük, újakat hoznak. A pillanatok alatt 
elkészíthető paradicsomos tésztára helyezve 
egy pár friss bazsalikomlevelet, szinte egy 
új ételt kapunk, a citromfű leveleit forrázva 
nyáron hűsítő ital nyerhető, a lestyán pedig 
egyfajta mélységet kölcsönöz a leves ízének. 
Szükségleteiket tekintve megállapítható, 
hogy az üde zöld levelű növények kevesebb 
napot és több vizet igényelnek, a kisebb le-
velű, mediterrán fűszerek pedig jobban tűrik 
a meleget, a napot és a szárazságot.

Összefoglalva elmondható, hogy bárki, 
szinte bárhol elkezdhet növényeket termesz-
teni, ami csökkenti a stresszt, sikerélményt 
ad, és a környezetnek is jót tesz, hiszen la-
káson belül hűsítheti a levegőt. A frissen 
szedett, saját zöldségek és fűszerek egész-
ségesebbek, a gyerekek pedig élvezettel fi-
gyelik, hogy csíráznak ki, fordulnak termőre 
a magról vetett növénykék.

Nyáron sincs késő elkezdeni az ültetést. 
Érdemes jó minőségű virágföldet és egész-
séges palántákat vásárolni. Ültetéskor a 
virágtartókat biztonságosan rögzítsük, és 
nézzük meg, hogy alul van-e lyuk rajta – a 
pangó vizet semmilyen növény nem kedveli. 
Lehet magról vetni vagy palántát vásárolni 
– kezdőként minél nagyobb palántát érde-
mes szerezni, még ha drágább is. Jó, ha napi 
rendszerességgel törődünk növényeinkkel 
akár csak pár percet: lecsípjük az elnyílt 
virágokat, a zöldségekről az esetleg nem 
kívánt hajtásokat, elszáradt részeket. A si-
kerélmény nem fog elmaradni.    (MK)

KLÍMATIPPEK
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Avarok a toronyházak alatt
Bizonyára kevesen tudják a József Attila-lakótelepen élők közül, hogy egy honfoglalás előtti nép, az avarok egy temetője 
húzódik a házaik alatt. A számos érdekességgel szolgáló régészeti lelőhelyről és az avarokról dr. Kiss Viktória régésszel, 
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

Ismert tény, hogy a József Attila-lakótelep 
megépülése előtt ezen a helyen állt a Mária 
Valériáról elnevezett nyomortelep, az azon-
ban már kevéssé köztudott, hogy jóval a 
honfoglalás előtt, már a 8. században is éltek 
itt emberek, mégpedig az avarok.

Egészen különleges időpontban, 1956 jú-
liusától szeptemberig tartott az az ásatás, 
amelynek során 54 sír került elő a lakó-
telep déli-délkeleti oldalán. „A temető az 
avarok 8. századi emlékanyagához köthe-
tő, köznépi sírokat tartalmazott, vaskések-
kel, dinnyemag alakú gyöngyökkel, öntött 
griffes-indás veretes övekkel” – mondta el a 
Ferencváros újságnak Kiss Viktória, az inté-
zet tudományos főmunkatársa. A régésznek 
nem ez a kutatási témája, csupán a közeli 
Wekerletelepen él, és érdekelte a lakóhelye 
története, másrészt az itt húzódó Kiserdő 
múltja kapcsán is keresett támpontokat. Mint 
kiderült, már az egykori temető helyének 
meghatározása sem mentes a talányoktól. 
A régészeti dokumentáció is zavarba ejtő, 
hiszen a sírok lelőhelyét a Magyar Nemzeti 
Múzeum nyilvános adatbázisa „Bp. 9. ke-
rületi ún. Wekerle-telepi avar temető”-ként 
rögzítette – annak ellenére, hogy ez a terület 
soha nem volt a Wekerletelep része.

Az ásató, Nagy Tibor, a Budapesti Történe-
ti Múzeum munkatársa „az Üllői utat keresz-
tező ún. Illatos-árok É-i oldalán” található 
geodéziai háromszögelési ponthoz kötötte 

a helyszínt, ma azonban hiába keresnénk 
a lelőhelyet a lakótelep szélén, a Kiserdő 
mellett futó árok mentén, mert a későbbi 
építkezés során a vízfolyást „áthelyezték” 
délebbre. Kiss Viktória egy mérnök, Masek 
János segítségével kiderítette, hogy az ásatá-
si helyszín - és így az egykori avar temető - a 
mai Toronyház utca 19. számtól 40 méterre 
délre húzódott.

„Azt gondolom, hogy eredetileg egy na-
gyobb, akár többszáz síros temető is lehetett 
itt, és a hozzá tartozó avar falu is a közelben 
kellett legyen, hiszen a vízparti környezet al-
kalmassá tette a területet a megtelepedésre” 
– mondta Kiss Viktória, hozzátéve, érdekes, 
hogy a lakótelep 1957-1981 közötti építése 
során nem érkezett hír további sírokról. Az 
Illatos-árok partszakasza egyébként jelen-
leg is kiemelten védett régészeti lelőhely. 
Nagy Tibor 1975-ben, Budapest története 
az őskortól az Árpád-kor végéig címmel 
megjelent könyvében foglalkozott az avarok 
megtelepedésének nyomaival és arra jutott, 
hogy a mai dél-pesti területen élénken jelen 
lehettek. 

A feltételezhető település földbe süllyesz-
tett, vesszőfonatos falú épületekből állhatott. 
A sírok – a Budapesti Történeti Múzeumban 
őrzött - leletanyagát csak megtalálásuk után 
sokkal később, 1998-ban publikálta Nagy 
Margit a főváros területén feltárt avar kori 
leleteket összefoglaló könyvében. Képeink 

a lakótelepen előkerült temető térképét és a 
csontvázas sírokban talált edényeket, vastár-
gyakat, szíj bronzvereteket, és egy madaras 
csatot mutatják.

És kik voltak az avarok? – tettük fel a kér-
dést Kiss Viktóriának. Írott kínai és perzsa 
források szerint a belső-ázsiai avar csopor-
tok 552-ben nyugatra menekültek és 558-
ban már Konstantinápolyban tárgyaltak. 
Justinianus császár buzdítására dél-orosz-
országi törzseket igáztak le, majd még 
nyugatabbra indultak. A magyarok előtt bő 
300 évvel, 568-ban Baján kagán vezetésével 
telepedtek le a Kárpát-medencében. Az itt 
talált germán népeket, a longobárdokat és a 
gepidákat legyőzték, így először egyesítették 
egy államban a Dunántúlt és az Alföldet – 
mondta el a régész. Később újabb népek 
csatlakoztak hozzájuk keletről, ennek hatá-
sára változtak meg a használati tárgyaik, a 
viseletük a 7. és a 8. században. A keletről 
érkező bevándorlást az avarokhoz köthető 
emberi maradványok archaikus genetikai 
vizsgálata is megerősíti. A Régészeti Intézet 
Archeogenetikai Laboratóriuma és ELTE 
Régészettudományi Intézete kutatásai sze-
rint az 6-7. századi avarok inkább családi 
szerveződésben, és nem csak katonai alaku-
latként vándoroltak. A József Attila-lakóte-
lep alatti sírok a kései avarok emlékét őrzik.

(Cs.B.)

TÖRTÉNELEM
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Retró hírek Ferencvárosból
Mi történt évtizedekkel korábban a kerületben? Ismét beletúrtunk a hazai lapok archívumaiba, ezúttal azért, hogy 
megmutassuk: negyven évvel ezelőtt, 1980 tavaszán-nyárelőjén mivel került be Ferencváros a hírlapokba.

Épülnek a József Attila lakótelep 
munkáslakásai 

A Magyar Nemzet írt április végén arról, 
hogy a vállalatok által támogatott munkás-
lakás-építkezésekre hamarabb összegyű-
lik a pénz. Ezt erősítette meg az is, hogy a 
Napfény utcában öt helybeli nagyvállalat 
összefogásával készült el 1980 tavaszára 100 
lakás. „A négyszintes épületekben a kerületi 
tanács szervezésében és ellenőrzésével vé-
gezték a munkákat, a vállalat dolgozói pedig 
jelentős társadalmi munkával, szombati és 
vasárnapi műszakokkal rövidítették le a ha-
táridőt. Így egy évvel korábban költözhettek 
be a lakók, köztük nem egy építő is” – írta 
a lap, cikkében említve azt, hogy 1978-ban, 
a Pöttyös utcában a 43. számú Állami Épí-
tőipari Vállalat dolgozói vehették birtokba 
a maguk építette tízemeletes lakóházat. A 
Magyar Nemzet cikkének érdekessége, hogy 
egyszer sem említi a József Attila-lakótelep 
nevet. Nem véletlenül, ugyanis az egykori 
Mária Valéria-telep helyére felhúzott, és 
1980-ra elkészült városrészt csak a rend-
szerváltás óta hívják így hivatalosan.

Felújítási felelőtlenségek. Ez már egy 
májusi Magyar Hírlap-írás címe volt, és jól 
jelzi, hogy a 80-as évek magyar sajtójában 
egyszerre volt jelen a propaganda és a kriti-
ka. Értelemszerűen itt is az állami építőipar 
került terítékre, miután Budapesten a népi 
ellenőrök hét kerületben több lakóház, ok-
tatási és egészségügyi intézmény felújítási 
munkálatainak minőségét, számlázását elle-
nőrizték. Nem hallgatták el, hogy sok kíván-
nivalót hagytak maguk után a kivitelezések. 
A cikk többször említi a Szamuely u. 18/a (a 
mai Lónyay utca) alatti ház felújítását. „Az 
épületnél a munkálatok tetőjavítással kez-
dődtek, és menet közben derült ki, hogy tel-
jes felújításra van szükség. A műszakiaknak 
ezt már a kezdet kezdetén fel kellett volna 
ismerniük!” – írták. A költségek megugrása 
sem volt ismeretlen abban az időben sem: 
a Bakáts téri általános iskola felújítása az 
eredeti terv szerint 4 millió 624 ezer forintba 
került volna, de a különböző módosítások 
miatt ennek többszörösét, 20 millió 700 ezer 
forintot kellett kifizetni!

Amíg kaput nyit a tábor. Az idei ta-
vasz-nyár egyik nagy kérdése, mi lesz a 
gyermekek táboroztatásával. 1980-ban már 
rendszeresek voltak az óvodások, iskolások 
nyári táborai, napközis táborai, de a Magyar 
Hírlap Amíg kaput nyit a tábor című cikké-
ből az derül ki, hogy ezt ekkor még inkább 

vívmánynak tartották, nem alapvetésnek, 
mint most. „Két napközis és egy óvodás 
táborunk van, ezen kívül három évvel ezelőtt 
elkészült a Balatonnál a boglárlellei úttörőtá-
borunk is. A hűvösvölgyi napközis táborban 
mintegy hatszáz gyerekről gondoskodunk 
naponta. Reggel nyolc órakor visszük ki 
őket, s délután öt óra tájban indul vissza az 
autóbusz. A másik napközis táborunkban, 
Ráckevén, kéthetenként váltják egymást a 
csoportok” – nyilatkozta a lapnak Szabó Jó-
zsefné, a IX. kerületi Tanács művelődésügyi 

osztályának gazdasági főelőadója. Kiderült, 
azok ódzkodnak a táboroktól, akiknél a gye-
rekek rokonokhoz tudnak menni, „a több-
ség azonban örömmel veszi igénybe a nyári 
napközit”. Szabó Józsefné azt is elárulta a 
lapnak, hogy a térítési díj Ráckevén napi 16 
forint, Bogláron 40 forint, a hűvösvölgyi 
táborozásért pedig a tanév idejére megálla-
pított napközis díjat fizetik.

Gyűjtésünkben az Arcanum Digitális Tu-
dománytár segített.

(Cs.B.)

FERENCVÁROS ANNO

József Attila lakótelep

Hűvösvölgyi tábor
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55 éve nyerte meg  
az UEFA-kupa elődjét a Fradi
 A magyar klubfutball legnagyobb sikerét a Ferencváros 
érte el 1965-ben. A Mészáros József által irányított zöld-fe-
hérek kiváló csapatokat felülmúlva bejutottak a Vásárvá-
rosok Kupája döntőjébe, ahol legyőzték a Juventust. Erre a 
dicsőséges diadalmenetre emlékezik írásunk.

 Tíz évvel voltunk a válogatott vb-ezüstérme és hárommal a szovjet 
Latisev „jóvoltából” elbukott, Csehszlovákia elleni vb-negyeddöntő 
után, amikor „csak” 5. lett a magyar válogatott. Az MLSZ 1963-
ban egyidényes bajnokságot rendezett, mert visszatért a naptári év 
szerinti kiíráshoz, a címvédő FTC rosszabb gólaránya miatt harma-
dik lett az azonos pontszámmal végző három együttes közül. Így 
a zöld-fehérek 1964 őszén a Vásárvárosok Kupájában indulhattak 
(ennek utóda az UEFA-kupa, mai nevén Európa-liga), miután nyáron 
EB-bronzérmes lett a válogatott.

Már bajnoki aranyérmesként kezdte meg szereplését szeptember-
ben a Fradi a VVK-ban. A Népstadionban 45 ezer néző előtt 2:0-ra 
nyert a gárda Albert és Varga Z. találatával az előző sorozatban 
negyeddöntős csehszlovák Zbrojovka Brno ellen. Egy héttel később 
1:0-ra kikapott a sérülésektől sújtott FTC (akkor még nem lehetett 
cserélni), de összesítésben továbbjutott.

Október végén Bécsben a Wiener SC várt a zöld-fehérekre, és 
mivel elmaradt az Albert buktatásáért járó 11-es, a hazaiak 1:0-s 
sikerét hozta az összecsapás. A Népstadionban is az osztrákok 
szerezték meg a vezetést, de Novák rögtön egyenlített büntetőből, 
majd a II. félidő közepén Varga Z. fordított. Az idegenbeli gól 
akkoriban nem számított, így harmadik meccs döntött. Bár a két 
csapat megegyezett, hogy semleges helyszínen, Münchenben foly-
tatják, az UEFA ragaszkodott a sorsolás eredményéhez, így ismét 
Budapesten játszottak. A szakadó esőben 40 ezren ünnepelték az 
Albert két góljával továbblépő Ferencvárost.

1965 márciusában még nem kezdődött el az új bajnokság, amikor 
már Rómában lépett pályára az FTC, a katonai szolgálatát töltő Al-
bert nélkül. Az olasz kupagyőztes AS Roma vehemensen kezdett, de 
a rohamokat átvészelte a Fradi, és az első félidő hajrájában Rátkai 
kapáslövésével szerzett vezetést. A fordulás után jobban játszottak a 
zöld-fehérek, majd a 78. percben Fenyvesi megduplázta az előnyt, 
az olaszok csak a végén szépítettek. A visszavágón a szünet előtt 
Albert gólja lényegében biztossá tette az újabb sikert, ráadásul a 
meccs vége előtt nem sokkal De Sisti a kapufára lőtte a megítélt 
tizenegyest.

A negyeddöntőben a spanyol-baszk Athletic Bilbaóval csapott 
össze a Fradi. Viharos támadásokkal indítottak a zöld-fehérek, 
és még fél óra sem telt el, amikor Juhász I. lőtt az Európa-bajnok 
Iribar hálójába. A második félidőben a jugoszláv bíró „elfelejtette” 
megadni Albert buktatásáért a büntetőt, így kemény meccs várt a 
csapatra Bilbaóban. Az már a kezdést megelőző sorsoláson kiderült, 
hogy ha lesz harmadik meccs, az FTC a pályaválasztó. A mély 
talajú pályán az első negyedóra végén Varga Z. bombájával került 
előnybe Mészáros József együttese, ám a szünet előtt egyenlítettek 
a baszkok. A sárdagasztásban elfáradtak a felek, ismét elmaradt egy 
jogos 11-es, majd a győzelmet egy kapu előtti kavarodásból begyö-
tört gól hozta meg az Athleticnek. Az újrajátszást Népstadionban 
38, a tv-képernyő előtt több százezer néző látta. Egy öngóllal jutott 
vezetéshez az FTC, a félidő lefújása előtt pedig Fenyvesi lőtt a 
kapuba. A továbbjutás a 63. percben végleg eldőlt, Albert szlalomja 
végén ismét Fenyvesi volt eredményes.

Nem akármilyen csatársorokat láthatott a Manchester United 
stadionjának, az Old Traffordnak közönsége május 31-én. Conn-
elly, Charlton, Herd, Law, Best az egyik, Rátkai, Varga Z., Albert, 
Rákosi, Fenyvesi a másik oldalon. A félidő közepén jogos 11-es 
helyett szabadrúgást lőhetett Novák, és a hálóba bombázott. Az 
angolok büntetőből egalizálták az állást, majd egy órai játékot 
követően nyolc perc alatt Herd kétszer is mattolta Géczit. Rákosi 
hamar szépített, de aztán kimaradtak a helyzetek. Három nap múlva 
bajnoki meccs, újabb három nappal később az MU várt a Fradira. 
A Népstadionban 55 ezren figyelték, hogy a francia bíró kezezés 
helyett közvetett szabadrúgást ítélt, majd a félidő végén már nem 
merte nem megadni a 11-est, amit Novák a szokott módon gólra 
váltott. A durván védekező angolok megúszták a rohamokat, így 
ismét Fortuna kezébe került az FTC. A szerencse istenasszonya 
újból nekünk kedvezett, Budapesten dőlhetett el a párharc, de az 
Armstrong-koncert miatt csak tíz nappal később.

Hetvenezer néző látta, hogy a nyári melegben veszélyesebb volt 
az MU az első félidőben, de a lefújás előtt Karába János 25 m-ről 
kilőtte a bal felső sarkot. Lendületbe jött a Fradi, és tíz perc játékot 
követően Fenyvesi növelte az előnyt. A végén ugyan betaláltak az 
angolok is, de nyert és VVK-döntős lett a Fradi. A szakmai stáb a 
meccs után tudta meg, hogy a vezetés a már lekötött amerikai túra 
miatt lemondott az oda-visszavágó lehetőségéről, és Torinóban kell 
megmérkőzni a Juventusszal.

Június 23-án este fél 10-kor kezdődött a finálé. Mindkét oldalon 
kimaradtak a helyzetek, így jött el a 74. perc: Novák jobbról ívelt 
a 16-oson belülre, a fejelni készülő Albertet ellökték, de érkezett 
Fenyvesi, aki az ötösről a jobb alsó sarokba fejelt. A Fradi higgadtan 
őrizte előnyét, és Mátrai Sándor csapatkapitány magasba emelhette 
a VVK-serleget.

Horváth „Api” László 21 évesen, 1965. április 4-én játszott elő-
ször bajnoki meccsen a Ferencvárosban, majd három nap múlva 
a Bilbao ellen debütált a VVK-ban, és hét mérkőzésen volt biztos 
pontja a védelemnek.

– Kiváló játékosok játszottak akkor a Fradiban, egységes csapatot 
alkottunk – emlékezett vissza. – A sport kiugrási lehetőséget jelen-
tett, és mi nagyon akartuk a sikert. Bár nagy élmény volt a Bilbaó 
és a Manchester ellen is játszani, a legemlékezetesebb számomra 
a torinói döntő maradt, ahol a francia válogatott csatár, Combin 
alaposan próbára tett. Óriásit küzdöttünk a Juventusszal, és a lefújás 
után még jó ideig nem hittük el, hogy megnyertük a kupát.

M.S.

SPORT
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Bajnok lett a Fradi
 A Ferencváros labdarúgócsapata 31. alkalommal szerezte meg a magyar bajnoki címet. A zöld-fehérek 24 év után tud-
ták megvédeni az előző idényben kiharcolt elsőségüket, összességében pedig tizenegyedszer.

 Az első kilenc forduló alatt többször is csak a rosszabb gólkü-
lönbség miatt nem a Fradi nevével kezdődött a tabella, majd a 10. 
játéknap után az élre állt az FTC, és innentől csak az előny mértéke 
volt kérdéses. A koronavírus-járvány miatti szünet utáni újraindulást 
két győzelemmel kezdte a gárda, az elmaradt mérkőzéseket – nézők 
nélkül – megnyerve kilenc ponttal elhúzott a Fehérvártól, nyolc 
fordulóval a vége előtt. Aztán négy körrel később 11-re nőtt a kü-
lönbség, ekkor már korlátozással, de lehettek szurkolók a lelátókon.

A Bp. Honvéd elleni idegenbeli összecsapás tétje az volt, hogy ha 
győz, bajnok a Ferencváros. Az MTK stadionjában a zöld-fehérek 
a második félidő elejét felpörgették, két gólt is szereztek, és együtt 
ünnepeltek azzal a száz Fradi-szurkolóval, akik jegyhez jutottak.

Legutóbb 1996-ban fordult elő, hogy megvédte bajnoki címét az 
FTC. Érdekesség, hogy az évad első felében akkor is vitézkedtek 
a nemzetközi porondon a zöld-fehérek, 1995-ben a BL-ben, tavaly 
az Európa-ligában jutottak be a csoportkörbe.            (ms)

Három ütemben nyit újra  
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasói 
a koronavírus járvány miatt az utóbbi hó-
napokban nélkülözni kényszerültek a köl-
csönzés, a helyben használat, vagy éppen 
a könyvtári rendezvényeken, foglalkozáso-
kon való részvétel lehetőségét. A könyvtár 
ebben az időszakban továbbfejlesztett táv-
szolgáltatásokat kínált használóinak. Ott-
honról elérhető adatbázisokkal támogatta a 
digitális oktatásban résztvevő diákokat és 
tanárokat; online meseolvasással, kézmű-
ves foglalkozásokkal és játékokkal segítet-
te a szülőket és a gyerekeket a szabadidő 
hasznos eltöltésében. A IX. kerületben is 
jelentős a rendszeres könyvtárlátogatók 
száma. Számukra jó hír, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárainak 
újranyitására három ütemben sor kerül. 

A kerületben működő könyvtárak így 
nyitnak ki:

IX/1. Börzsöny utcai Könyvtár 2020. jú-
lius 22-től H, Sz, Cs: 14.00-18.00 K, P: 

10.00-14.00 
IX/2. Boráros téri Könyvtár 2020. au-

gusztus 12-től H, Sz, Cs: 14.00-18.00 K, 
P: 10.00-14.00 

Az újranyitást követően jelentős forgalom 
várható a FSZEK összes tagkönyvtárában, 
hiszen 63 688 olvasótól 231 457  dokumen-
tumot várnak vissza. Emiatt is szükséges az 
ütemezett nyitás. A könyvtárakban a zárva-
tartás alatt is folyamatos volt az új köny-
vek beszerzése, így a nyitáskor valamennyi 
tagkönyvtár a legfrissebb újdonságokkal 
várja az olvasókat. 

A nyár folyamán az újranyitott könyv-
tárakban nem terveznek szünetet. A 
kedden és pénteken 10-től 12 óráig tartó 
idősávot elsősorban a 65 év felettieknek 
ajánlják, de bárki felkeresheti a könyvtárat 
nyitvatartási időben. A könyvtár a távol-
ságtartás szabályainak betartását és maszk 
használatát kéri a látogatóktól.  

Az olvasók elégedettségét szem előtt 

tartva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
ingyenesen hosszabbítja meg a fizetős 
könyvtári tagságok lejáratát, mindenkinek 
annyi nappal, amennyi neki a zárvatartás 
miatt kiesett. Fontos információ, hogy a 
nyitás után 30 napon belül késedelmi díj 
fizetése nélkül lehet visszavinni a zárás 
előtt kölcsönzött műveket. 

A könyvtár átmenetileg ingyenessé tette 
az előjegyzési szolgáltatását is, mivel köl-
csönözni egyelőre csak az előre megrendelt 
könyveket, filmeket és hangzó anyagokat 
lehet.  Az igénylésre a könyvtár a honlapján 
elérhető katalógusból, e-mailben és szemé-
lyesen is lehetőséget biztosít. Az újranyitást 
követően átmenetileg nem lesz mód a hely-
ben használatra, a polcokról történő válo-
gatásra. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
a jövőben a lehetőségek szerint igyekszik 
bővíteni az elérhető szolgáltatások körét. 
Az újranyitásról naprakész információkat 
a www.fszek.hu címen olvashatnak.s

SPORT

MTI / Illyés Tibor
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INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS PRÓBAHORDÁS!

Dandár u. 25. fszt. 2-3. 06 (1) 770 0526

06 (70) 628 9372

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2020. 07. 24-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós

hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat

után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és az i l lesztés a szakmai irányelvek

maximál is betartásával történik.

MEGNYITOTTUNK! „ARANY-
LÁZ” Ötvös–Ékszer–Érme üzlet. 
Arany és ezüst ékszerek eladása, 
vétele, javítása és tisztítása. Régi 
fém- és papírpénzek adásvétele. Fi-
gyelem!  Ferencvárosi lakosoknak 
egész évben minden nálunk, vitrin-
ből vásárolt arany ékszer árából 10 
%, minden ezüst ékszer árából 20 % 
engedményt adunk! Cím: 1092 Bp., 
Ráday u. 63. Nyitva: H–P 10–18. 
Szombat: 10–13 óra. Tel.: (36-1)794-
57-67. Honlap: www.radayekszer.hu; 
email: info@radayekszer.hu;  Face-
book.com/otvosekszererme.aranylaz                 

KERÁMIA KÉZMŰVES félnapos 
tábor FAndi családi fazekas műhely-
ben IX. kerületi Bokréta utcában 8-16 
éveseknek. Információ: 06-30-688-
1134; fandikeramia@gmail.com

Nyugdíjas munkavállalókat keresünk 
gépszerelő és asztalos munkakörbe a 9. 
és 10. kerületben, 4-6-8 órás munkaidő, 
kimagasló bérezés bruttó 1300-2000 Ft/
óra. További munkáink és információk : 
20/215-0837 vagy 20/625-3107. Szom-
szédok Nyugdíjas Szövetkezet.

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS, bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minő-
ségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 
06-31-780-6430, 06/1-780-3732, fes-
tesma.iwk.hu

FELMENT AZ ARANY ÁRA! Ma-
gas áron vásárolok aranyat-ezüstöt, 
herendi porcelánt, kar-, zseb-, asztali, 
faliórát, hagyatékot.  Bp. 11. kerület, 
Fehérvári úti Vásárcsarnok, földszint 
virágsor, PORCELÁN-EZÜST ÜZ-
LET. 06-20/200-6084; 061/209-4245

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, átépíté-
se, belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

ÉLETJÁRADÉKOT fizetne értel-
miségi házaspár ingatlan öröklése 
fejében. Személyes megbeszélés 
érdekében hívjon bizalommal. 06-
70/252-48-97

Új villamosvonal épül Ferencvárosban
Idén év végén elkezdődik az M3-as metróvonal középső szaka-

szának felújítása. Ez azt jelenti hogy a Nagyvárad tér és a Lehel 
tér között kell majd pótolni a metrót. A BKK erre készülve döntött 
úgy, hogy új villamosvonalat állít “csatarendbe”. Összekötik a 
24-es és a 2-es vonalát, amely a pesti fonódó hálózat első eleme 
lesz. Így közvetlen összeköttetésbe kerül a Keleti pályaudvar és a 
Jászai Mari tér. Az összekötés előnye az is, hogy a Nagyvárad téren 
a metróról leszállók átszállási lehetőséghez jutnak, így gyorsabban 
tudják majd elérni a belvárost. Ehhez az új vonalhoz azonban új 
vágánykapcsolatot kell kiépíteni a Soroksári út és a Haller utca 
kereszteződésében. Ez 2020 leghangsúlyosabb villamosközlekedési 
fejlesztése, amelyre a Fővárosi Önkormányzat 1,8 milliárd forintos 
forrást biztosít. A fejlesztés miatt ideiglenesen - várhatóan november 
végéig - a 2-es villamos csak a Jászai Mari tér és a Boráros tér kö-
zött, a 24-es villamos a Keleti és a Soroksári út között közlekedik. 
Változott a közúti közlekedés is: a Haller utcát a Soroksári útról a 
Dandár utcán, illetve a Pápay István utcán keresztül lehet elérni. 

(Cs.B.)

APRÓHIRDETÉS
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