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A rendelet és így a korlátozás határozatlan 
ideig érvényes. Visszavonására az Országgyűlés 

hatalmazhatja fel a kormányt.

A kijárási korlátozásról
A korlátozásról 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet 
rendelkezik, amely elolvasható a net.jogtar.hu oldalon.  
Az értelmezésben és a részletek kibontásában a Társaság 
a Szabadságjogokért civil szervezet honlapja, a tasz.hu segít.

A korlátozás megsértése szabálysértésnek számít, így 
5000-től 50 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. 

Fontosabb korlátozások:

 
A lakást csak alapos 

indokkal (munkavégzés, 
segítségnyújtás, vásárlás, 
orvos stb.) hagyhatjuk el.

Vendéglátóipari 
egységben nem 

tartózkodhatunk, de 
a házhoz szállítás 

engedélyezett.

Az élelmiszerüzletekben,  
a drogériákban, a piacokon 

és a gyógyszertárakban  
9 és 12 óra között csak  

65 év fölöttiek 
vásárolhatnak, ők csak 
ebben az időszakban 

tartózkodhatnak az említett 
üzletekben.
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a szerk.

Több vekni kenyér, élesztős és kovászos, négy tepsi kifl i, ugyanannyi magos zsöm-
le, két tepsi túrós batyu és néhány fonott kalács. Ezt a pékárumennyiséget gyártot-
ta le a feleségem az utóbbi hetekben, legalábbis e sorok írásáig, mert most is a sülő 
kenyér (vagy talán bagett?) konyhából bekúszó illata gyengíti a munkamorálomat. 
Nem elszigetelt eset az övé, sokan dagasztják manapság a tésztát, formázzák a 
kifl it, fonják a kalácsot – karanténpékké képezte ki magát a fél ország. Az újdonatúj 
pékek nagy részét bizonyára meglepte ez a fordulat az életükben, ahogy a felesé-
gem sem érzett olthatatlan vágyat a kenyérsütésre annakelőtte, a járvány előtti 
boldog békeidőkben. De hát, ugye, arra sem számítottunk, hogy szorosan beépül 
a ruhatárunkba a szájmaszk és a gumikesztyű; hogy meg sem fordul a fejünkben a 
kézfogás, a puszi vagy az ölelés, sőt inkább átmegyünk az utca túloldalára, ha jön 
velünk szembe valaki; hogy otthon tanítjuk a gyereket deriválni, pedig nem is na-
gyon tudjuk, mi az; hogy hónapokig nem látjuk a szüleinket, a gyerekeinket; hogy 
felborul az életünk, kifordulnak magukból a hétköznapjaink.  

Mi sem így képzeltük a megújult kerületi lap, a BP18 Városkép első számának 
elkészítését. A vírushelyzet még azelőtt felülírta a munkamódszereinket, hogy azok 
igazán kialakulhattak volna, módosította tervezett tematikánkat, és napról napra olyan gyorsan vál-
toztatja meg az események alakulását, hogy egy ilyen havilapnál könnyen aktualitásukat veszíthetik a 
leírtak, mire az olvasóink kezébe kerül. Azt az elhatározásunkat azonban jottányit sem változtathatta 
meg, hogy egy színes, szép, érdekes, olvasmányos magazint készítsünk. Nincs az a gaz pandémia, amely 
eltéríthetne minket attól, hogy olyan újság legyen a BP18 Városkép, amit el is olvasnak az emberek, nem 
csak krumplit pucolnak rá, netán a cipőjük kitömésére használják. Büszkék rá a kerületiek, vagy vitat-
koznak vele, szeretik, vagy olykor felháborodnak tőle, de elolvassák, mert róluk és nekik szól, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimréről, Budapestről és időnként az egész országról.   

Akárhogy is, de ez a lap a mi frissen sült kenyerünk. Ezentúl minden hónapban sütünk egyet. Talán 
lesz még szebb, ropogósabb, fi nomabb, de reméljük, hogy már most is ízlik. Jó étvágyat hozzá!

Kisült a kenyér!

Juhász Mátyás

Fotó: Rózsa Erika



Hirdetés

INGATLAN

ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás 
esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 20 éves szakmai tapaszta-
lat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 
06 20 397-40-55 

SZOLGÁLTATÁS

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással.

Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyeg padló-lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06-31-780-6430,780-3732, festesma.iwk.hu 

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info

ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELY-
SZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. 
ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13  

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés, 
kerítés építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20-259-6319

Dolgozzon otthonában! Kozmetikai dobozok hajtogatása, stb. el-
érhetőségei érd: 06-90-603-607 (audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 
06-209104517)

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Meleg 
vizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-
STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 280-75-
74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés 
azonnal. Rácsok, ka-puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬-
katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, 
bontással-javítással kapcsolatos munkák elvégzése. Tel.: 06-70/617-79-40

A karanténban 
tartózkodó 70 

év fölötti pestszentlőrinc-pestszentimrei lakosok for-
duljanak bizalommal a polgármesteri hivatal segítő 
központjához, amennyiben nincs a környezetükben 
olyan személy, akire számíthatnak.

Telefon: 296-1306 (munkanapokon 8 és 16 óra kö-
zött), e-mail: info@bp18.hu.

70 év fölöttiek fi gyelmébe!
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városháza

■ Az elmúlt hónapban hogyan rangsorolták az 
önkormányzat vezetői a feladataikat? 
■ Ilyen drasztikus helyzetre korábban nem volt 
példa, ezért azt követtük, amit a kormány diktált. 
Végrehajtottuk az utasításait, például gondosko-
dunk a hetven évnél idősebb emberekről, védő-
maszkkal láttuk el azokat, akik ebben a munkában 
részt vesznek, segítettünk az egészségügyi szolgál-
tatónak, védőfelszerelést adtunk a szociális ága-
zatban, az intézményeinkben és a polgármesteri 
hivatalban dolgozóknak.
■ Mennyire sikerül betartatni a vásárlási idősá -
vo  kat? 
■ Javult a helyzet, de még most sem nevezhető 
ideálisnak. Az első napokban sokan nem tartották 
be a szigorítást. Azóta a közterület-felügyelet is 
fi gyelmeztet, és úgy tapasztalom, egyre fegyelme-
zettebbek az emberek. 

■ Említette, hogy Kínából kapott segítséget a 
kerület. Honnan kapott még, kikre lehetett, illetve 
lehet számítani?
■ Hét-nyolc felajánlás érkezett, elsősorban a 
kerületben dolgozó vállalkozók jelentkeztek. 
A segítség nagy része itt élő külföldiektől jött. Az 
önkormányzat természetesen vásárolt is, és ami 
a legfontosabb: a varrodánk üzemel, eddig 4500 

Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere arról beszélt a BP18-nak, hogy a kerület-
ben a karanténban lévők számát tekintve nem romlott drasztikusan a helyzet, de azt sem mondhatjuk, 
hogy a veszély elmúlt. Még nem dőlt el a járvány kimenetele. A Magyarországon meghozott intézkedések 
ugyan szigorúak, de nem elégségesek ahhoz, hogy megállítsuk a kór terjedését. A polgármester azt is 
elmondta, hogy a közelmúltban a Kínai Evangélikus Egyház képviselői 3000 maszkot hoztak a kerület 
megsegítésére. A vendégek a hazánkban tapasztalt helyzetről úgy vélték, a teljes karantén jelenthetne 
megoldást. Kínában ezt tették, és meg is lett az eredménye. 

Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, 
hiszen a kormány úgy döntött, hogy 

kirúgják azokat a kórházigazgatókat, 
akik nem hajtják végre a sok esetben 

az embertelenség határát súroló 
intézkedéseket.
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maszkot készítettek, és további 6500 varrása van 
folyamatban. Amennyiben a helyzet megköveteli, a 
65 év fölötti emberek között osztunk ki maszkokat.
■ Hogyan működik most az önkormányzat, hogy 
lehet a demokratizmust biztosítani?
■ A törvény úgy szól, hogy veszélyhelyzetben 
azért, hogy a szükséges döntéseket gyorsan meg 
lehessen hozni, a polgármesterek szabadon dönt-
hetnek a védekezési feladatokról.
■ Ez felhatalmazás és felelősség is egyben.
■ Úgy van, hiszen ha nincs ellenőrző testület a 
vezetők mögött, hibázni is könnyebben lehet. Az 
önkormányzat demokratikus vívmányait úgy őriz-
zük meg, hogy hetente tartunk a képviselőkkel 
távkonferenciát, ahol megbeszéljük a feladatokat, 
illetve ilyenkor válaszolok a képviselők által fel-
tett kérdésekre. Vannak természetesen korlátok, 
hiszen ebben a helyzetben sem élhet vissza a pol-
gármester a jogkörével. Sajnos több – jellemzően 

kormánypárti – polgármester a rendkívüli felhatal-
mazást arra használta fel, hogy ellehetetlenítse az 
ellenzék munkáját. Volt, aki a település költségve-
tését szavazta meg egymaga. Mi azonban kizárólag 
a járvány elleni védekezéssel foglalkozunk.

A Pestszentimrei Sportkastélyban segélycsomagokat állítottak össze

Az önkormányzat 
demokratikus vívmányait 

úgy őrizzük meg, 
hogy hetente tartunk 

a képviselőkkel 
távkonferenciát.
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COMBNYAKTÖRÉSSEL AZ EMELETRE
■ Hogyan érinti a kerületet a kórházi ágyak hat-
van százalékának kötelező felszabadítását elrende-
lő miniszteri utasítás?
■ Nem értem, miért kell a kórházi ágyak több 
mint felét felszabadítani. Vagy a járvány rettene-
tes elszabadulására számítanak, vagy más lehet a 
háttérben. Egyetlen példával hadd érzékeltessem, 
milyen helyzetek tanúi vagyunk: egy combnyaktö-
réssel több hete kórházban lévő, hetven év fölöt-
ti beteget kitettek a kórházból úgy, hogy egy első 
emeleti lift nélküli házban él. Nem kapott járóke-
retet, se botot, de hiába is kapott volna, mert nem 
tud a lépcsőn felmenni. Egyre többen keresnek meg 
és kérnek tőlünk hasonló ügyekben segítséget. Na-
gyon nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen a kormány 
úgy döntött, hogy kirúgják azokat a kórházigazga-
tókat, akik nem hajtják végre a sok esetben az em-
bertelenség határát súroló intézkedéseket.
■ Hány ember sorsa vált bizonytalanná?
■ A Dél-pestiből és három, a közelben lévő kór-
házból 150 beteget bocsátottak el, és ez óriási 
tehertétel, mert például a Somogyi László Szociá -
lis Szolgálat gondozóházában mindössze négy 
helyünk van. Abban tudunk segíteni, hogy civil 
önkéntesekkel megerősítettük a családsegítő szol-
gálatunkat, és ők naponta elmennek megkérdezni, 
hogy miben tudnak segíteni. 

KICSIT LELASSULT A VILÁG
■ Rendhagyó körülmények között, de mégiscsak 
valami új kezdődik azzal, hogy a Városkép után 
most jelenik meg először a BP18 magazin. Milyen-
nek kellene lennie ahhoz, hogy az emberek öröm-
mel forgassák? 
■ Amikor hivatalba léptünk, elborzadva láttuk, 
milyen iszonyatos pénzt költöttek az elődeink arra 
a médiára, amelyik elsősorban saját maguk fénye-
zéséről szólt. Az volt az első lépéseink egyike, hogy 
megfeleztük a médiaköltségeket. Ugyanakkor azt 
kértük, hogy a lapban az emberek életét sokkal 
közelebbről mutassák be, legyenek benne érdekes 
témák és információk a kerület vezetésének mun-
kájáról. Fél év elteltével elmondhatom, hogy nagy 
utat tettünk ebbe az irányba, és ezt a lakosság is 
jelezte. Az új lapunk azért lesz kicsit magazino-

sabb, színesebb, mert azt szeretnénk, hogy többen 
olvassák, és ne csak döntően az idősebbek. Ezért 
várjuk, hogy az új forma mögött szerethető tarta-
lom is legyen.
■ Végül hadd kérdezzem meg, hogy az elmúlt hó-
nap milyen tapasztalatokkal szolgált a személyes 
életében? 
■ Néhány év múlva biztosan furcsa lesz visz-
szanézni azokat a maszkos képeket, amelyeket mi 
magunk és mások is kitesznek a közösségi oldalak-
ra. A maszk viselése a mindennapjaink része lett. 
Azt gondolom, és saját példám is ezt mutatja, hogy 
a családtagok sokkal közelebb kerültek egymáshoz. 
Azt hiszem, ez a legnagyobb tanulsága annak, hogy 
most kicsit lelassult a világ. Ha nem lenne járvány, 
csak ez a lelassult élettempó, akkor talán még jobb 
világunk lehetne, mint amilyen korábban volt.

Gyuricza Péter

Fotók: 
Totev 

 Alexander
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FELADATMEGOSZTÁS A KORMÁNY 
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTT
Valójában a kormány az önkormányzatoktól sem-
mit sem vett át, de semmit nem is biztosít. Például 
a védekezésért elsősorban a helyi védelmi bizott-
ság elnöke a felelős, aki egyben a kormányhivatal 
elnöke is, neki kéne a helyi védelmet megszervez-
nie, de ebből semmi nem valósult meg. Kötelezett-
ségének teljesítéséhez nincs semmilyen eszköze, s 
ugyanez igaz az önkormányzatokra is. Feladatuk a 
hetven év feletti lakosság ellátása, ehhez azonban 
két dolgot nem biztosítanak: információt és pénzt. 

KIESŐ BEVÉTELEK 
ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 
Ugyan van az önkormányzatnak egy elfogadott 
költségvetési rendelete, de az ma már hipotetikus-
nak tekinthető. Egyrészt azért, mert abban volt egy 
gépjárműadóból származó bevétel, ami több mint 
790 millió forint, de ettől most az önkormányzat 
elesett. Emellett van még két bizonytalansági té-
nyező. Az egyik az, hogy még nem lehet tudni, 
milyen bevételeket vesz el a kormányzat, erre irá-
nyuló kommunikáció egyáltalán nincsen, így nem 
is tudnak kalkulálni. A másik az, hogy azokat az 
adókat, amiket az önkormányzat saját maga szed 
be, legközelebb ősszel kell befi zetniük a gazdasági 
élet szereplőinek (telek-, iparűzési és építmény-
adó), azonban nem lehet megjósolni, hogy meny-
nyire lesznek fi zetőképesek a vállalkozások. 

Se pénz, se információ
Nem kérdés, hogy az egész világon gazdasági válság van 
kialakulóban. A világjárvány nem várt költségeket és ter-
heket ró a közigazgatás szereplőire is. A XVIII. kerületi ön-
kormányzatot érintő legfontosabb tudnivalókat és intézke-
déseket Kőrös Péter alpolgármester összegezi.

A vírushelyzet miatt leállított építkezés: a pestszentimrei gyermekorvosi rendelő
Fotó: Kürti János
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A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSBŐL 
EREDŐ PLUSZKÖLTSÉGEK
Ezek közé tartozik a közterületek folyamatos fer-
tőtlenítése és az ehhez szükséges védőfelszerelés 
biztosítása is. Emellett az önkormányzat összeál-
lított tízezer higiéniai csomagot a kerület hetven 
év feletti lakosainak. Mivel a kormányhivatal nem 
biztosítja a védekezésben részt vevők számára a 
védőfelszerelést, ezeket az eszközöket is a saját 
büdzséből kell a kerület vezetésének megvásá-
rolnia. A nem várt kiadások közé sorolható az is, 
hogy az önkormányzati intézményekben dolgozók 
számára biztosították az otthoni munkavégzéshez 
szükséges feltételeket. A legjelentősebb kiadás 
azonban a szociális ellátási rendszerben megjelenő 
pluszteher. Most rengetegen veszítik el a munká-
jukat, ezért egyre több családra vonatkoznak a ked-
vezményes vagy teljesen ingyenes ellátások. Egyre 
nagyobb az igény például a gyermekek ingyenes 
étkeztetésére, ráadásul ebben a helyzetben az éte-
lek elkészítése és csomagolása is jóval költsége-
sebb, továbbá házhoz is kell szállítani az ebédet. 

A jelenlegi költségvetésben egész évre 106 millió 
forint van a szociális támogatásokra, ez azonban 
nyárig elfogy. Nagy kérdés továbbá, hogy mi lesz 
annak a több mint ezer főnek a fi zetésével, akik va-
lamelyik önkormányzati intézményben dolgoznak, 
de munka hiányában szabadságra kényszerültek, 
a szabadságuk viszont már elfogyott?  Ez főként 

a bölcsődei dolgozókat érinti. Ha az állam ennek 
megoldására hamarosan nem hoz valamilyen dön-
tést, akkor az önkormányzatnak kell a már amúgy 
is megkurtított költségvetéséből megoldania a 
problémát, ami lehetetlen. 

„BTERV” A BÉREK KIFIZETÉSÉRE
A városvezetés listázta azokat a teendőket, amiket 
esetleg majd elhagyhatnak. A kötelező feladatoknak 
természetesen eleget tesznek, de elképzelhető, hogy 
az önként vállaltakat nem tudják maradéktalanul 
ellátni. Ilyen például a közterületek és az intézmé-
nyek karbantartása. Az így megspórolt pénzekből 
esetleg még tudnának béreket fi zetni, azonban en-
nek a döntésnek lenne egy hosszú távú negatív ha-
tása is. Ha egy karbantartáson most megspórolnak 
100 ezer forintot, akkor előfordulhat, hogy azt ké-
sőbb már csak 150 ezer forintból lehet helyrehozni. 

A KERÜLETBEN ZAJLÓ BERUHÁZÁSOK
Jelenleg a sportcsarnok és a gyermekorvosi rende-
lő épül, azonban a kivitelező döntése alapján már 
mindkettőt leállították. A helyzetre való tekintet-
tel további megrendeléseket és pénzbeli kötele-
zettségvállalást nem írnak alá. 

Domján Vivien 

Kőrös Péter 
alpolgármester

azokat az adókat, amiket 
az önkormányzat saját 

maga szed be, legközelebb 
ősszel kell befizetniük a 

gazdasági élet szereplőinek, 
azonban nem lehet 

megjósolni, hogy mennyire 
lesznek fizetőképesek 

a vállalkozások. 

gazdaság
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Koronavírus-fertőzés gyanújával Magyarországon 
éppen a kerületi Zsebők Zoltán Szakrendelőben 
jelentkezett az első ember, a vizsgálat akkor nega-
tív eredményt hozott. Nem sokkal később azonban 
Szaniszló Sándor polgármester innen volt kényte-
len bejelenteni az első magyarországi halálos végű 
esetet: egy 75 éves férfi  nem tudott megbirkózni a 
kórral. A szakrendelő előtt a Városgazda Zrt. segít-
ségével másnap megkezdte működését az előszű-

rő sátor és az elkülönítő. Amint azt D r. Szebényi 
Attila hangsúlyozta, lázas beteg azóta nem léphe-
tett be a rendelőbe.

MINDENBEN AZ ELSŐK KÖZÖTT
Gyanús eset észlelésekor az eljárási rend az, hogy 
a mentő házhoz megy, elvégzik a tesztet, és ha 
az megerősíti a gyanút, a beteg hatósági házi ka-
ranténban marad. Kórházba csak az kerül, akinek 
súlyos az állapota. Az igazgató főorvos szerint 
összességében  megállapítható, hogy a kerületi 
egészségügyi szolgálat mindenben az elsők között 
alkalmazta a megelőző eljárásokat.

Folyamatos a készültség a kerületben
Nem egyszerű történet

Nem érte felkészületlenül a kerületi egészségügyi szolgála-
tot a koronavírus-járvány, és továbbra is teljes a készültség. 
Dr. Szebényi Attila igazgató főorvost kérdeztük. 

Dr. Szebényi 
Attila

Fotó: Ványi 
Ákos
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– A rendelőben az országos átlagnak megfele-
lő a korosztályi összetétel – mondta. – Főleg az or-
vosok között elég sok a 65 év fölötti. Ők telefonon 
vagy online végzik a munkájukat ezekben a hetek-
ben, és ez még jó darabig így lesz. Egyes orvosok 
pedig szüneteltetni kénytelenek az ellátást, amíg a 
rendelet életben van. 

– Ezzel együtt rendben működik a szakrendelő, 
sürgősségi ellátást ad, ahogy azt az eljárási  rend 
előírja. Ez azért is különösen fontos, mert a kerü-
letben nincs kórház. 

NEHÉZ A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
A világjárvánnyá  terebélyesedett fertőzés megje-
lenése egybeesett a hagyományos infl uenzajárvá-
nyéval. Szebényi Attila valószínűnek tartja, hogy 
hazánkban ez a koronavírus megjelenése előtt je-
lentkezett. Hozzátette:

– Amúgy nem könnyű megkülönböztetni őket 
egymástól, mert mindkét esetben vannak egyesek-
nél klinikailag nagyon erős tünetek, másoknál eny-
hék, és van olyan ember, aki tünetmentesen esik át 
a fertőzésen. 

A helyes diagnózishoz laboratóriumi megerő-
sítés kell.   Az igazgató főorvos kiemelte, hogy a 
szakdolgozók nagyon becsületesen helytállnak, és 
nincs kétsége afelől, hogy a jövőben is ez lesz jel-
lemző. Az egészségügyi szolgáltató kapott állami és 
önkormányzati támogatást, és saját beruházásai is 
voltak. A technikai eszközök mellett van maszk, vé-
dőruha és kézfertőtlenítő is, s a jelenlegi átfertőző-
dési ütem mellett minden rendelkezésre áll. 

NEM CSAK AZ EGÉSZSÉGÜGY FELADATA
A tél végi, tavasz eleji szűrővizsgálatot a korona-
vírus-járvány megjelenésekor le kellett mondani, 
talán kora ősszel pótolni lehet. Ami a kerület la-
kosságának egészségi állapotát illeti, az Szebényi 
Attila szerint a budapesti átlagnak megfelelő. 

– Magyarország sajnos nem jó helyen áll az 
európai rangsorban. Ennek több oka van, életmód, 
túlterheltség, környezetszennyezettség, és  sorol-
hatnánk tovább. Komplex társadalmi problémáról 
van szó, és ezt nem egyedül az egészségügynek 
kell megoldania. A felvilágosításban pedig a médi-
ának is szerepet kell vállalnia. 

Az igazgató főorvos úgy véli, hogy az operatív 
törzs intézkedései, amelyekhez az önkormányza-
tok is csatlakoztak, idejében jöttek, és ezzel talán 
elkerülhető a kiugró csúcs. Ha tehát az elnyúj-
tott fertőződés marad jellemző, akkor az egészség-
ügyi rendszer a továbbiakban is rendben el tudja 
látni a feladatát. 

Szebényi Attila végül elárulta, hogy az asszisz-
tensével együtt két hétig karanténban volt, mivel 
ők kezdték meg annak a betegnek a kezelését, aki 
később az első magyarországi áldozata lett a jár-
ványnak. 

A hangja továbbra is higgadt, tárgyilagos maradt, 
de szomorú felhangot éreztem, ahogy hozzátette:

– Nem egyszerű, az egész világra nézve nagyon 
nem egyszerű ez a történet. 

Kerekes András

A tél végi, tavasz eleji szűrő -
vizsgálatot a koronavírus-járvány 
megjelenésekor le kellett mondani, 

talán kora ősszel pótolni lehet.
Ami a kerület lakosságának

egészségi állapotát illeti,
az Szebényi Attila szerint a budapesti 

átlagnak megfelelő. 

Előszűrő sátor 
a szakrendelő 

előtt
Fotó: 

Kürti János

Egészség
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A Havanna-piac tavaly áprilisban hajtotta ideigle-
nes álomra a fejét, hogy egy esztendő elteltével ar-
culatában megváltozva, de a piaci hangulatot meg-
őrizve nyissa meg kapuit a vásárlók előtt. Szükség 
is volt a változásra, hiszen a régi piac egyáltalán 
nem felelt meg a 21. század igényeinek. 

Az egykori „lakókocsipark” helyett a jövőben 
7000 négyzetméteren 32 árusítóhely portékáiból 
lehet majd válogatni, jól átlátható, könnyen be-
járható területen, és – ezt a korábbi helyzet miatt 
fontos megemlíteni – mindenki számára elérhető 
illemhellyel.

A tervezők által kigondolt közösségi téren lesz 
lángos- és pecsenyesütő, sörpadok, és különféle 
kikapcsolódási lehetőségek a sakktáblától az ug-
róiskoláig, felnőttek és gyerekek részére egyaránt.

Külön érdekessége a területnek az egyedi fes-
tés, amely nem véletlenül lett ilyen. A színek és a 
formák Kondor Béla egyik csendéletét idézik, így 
tisztelegve a művész emléke előtt. 

Hétezer négyzetméteren 32 árusítóhellyel, átlátható, jól 
bejárható területtel, közösségi térrel és hamisítatlan  piaci 
hangulattal áll készen a megújult Havanna-hetivásár a 
piac  látogatók fogadására. 

Közösségi tér hamisítatlan
piachangulattal

Fotók:  Váradi Levente, Piacfelügyelet
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Szaniszló Sándor átadja a piac kulcsát 
az árusok képviselőjének

A piac vezetője, Hild Róbert lapunknak elmond-
ta, hogy már az utolsó simításokat végzik, a vásár-
tér gyakorlatilag készen áll a látogatók fogadására. 
A Havanna-hetivásár a nyitás után szombatonként 
5 és 13 óra között várja majd a vásárlókat.  csd

Akár többször is
Kőrös Péter alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat 
szeretné, ha a piac a későbbiekben nem csak heti egy alkalom-
mal fogadná a vásárlókat

– Azt szeretnénk, hogy a vásárlási lehetőség a későbbi-
ekben heti kettő, esetleg három napra növekedjen. A szom-
bat mellett erre a kedd, a szerda vagy a csütörtök látszik 
megfelelőnek.
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Százmillió forintos keretből biztosít segít-
séget Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön -
kor  mányzata azoknak a kerületi lakosok -
nak, akik a járvány miatt elvesztették a 
mun  kájukat, és ezzel nehéz anyagi hely-
zetbe kerültek. 

– Szeretnénk járványügyi támogatásban részesíte-
ni azokat, akik nem tudnak gondoskodni családjuk 
fenntartásáról, mert a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően, március 11. után elveszítették a mun-
kahelyüket. Ennek érdekében a kerület elfogadott 
költségvetésében szereplő 106 millió forintos szo-
ciális támogatási keretet megemeltük 100 millió fo-
rinttal. Így összesen 206 millió jut az idén szociális 
támogatásra – mondta a lapunknak Ferencz István 
alpolgármester, a rendelettervezet előterjesztője.  

A támogatást a veszélyhelyzet ideje alatt – de 
évente legfeljebb két alkalommal – az igényelhe-
ti, aki a szóban forgó időszakban vesztette, illetve 
veszíti el a munkáját, és regisztrált a munkaügyi 

hivatalnál, ami által hivatalosan álláskeresővé vált. 
Az önkormányzat célja az, hogy kiegészítse az ilyen 
módon krízisbe kerülő helyi lakosok jövedelmét.

A támogatást az önkormányzat szociális osz-
tályán lehet igényelni postai úton vagy elekt-
ronikus formában. Az igénylés alapfeltétele a 

Szebb lett a Kondor Béla 
sétány
Modern térré alakult a Kondor Béla sétány 
Barta Lajos utca felőli részénél a posta előtti 
terület. A sétánynak ez a része hangulatos ta-
lálkozóhely lett térkő burkolattal és pihenőpa-
dokkal. A felújítását tovább szeretné folytatni 
az önkormányzat.

– Reméljük, hogy a Kondor Béla Közösségi 
Házhoz kötődő pályázat révén mielőbb lehe-
tőség lesz arra, hogy a kultúrház bejárata és a 
Szent László-plébániatemplom közötti részt is 
felújítsuk. A tervek szerint ide egy szabadtéri 
színpad is épülne, így egy olyan egységet alkot-
na a közösségi ház környezete, amely kulturált 
helyszínt biztosítana színvonalas programok 
megrendezéséhez – mondta Kőrös Péter alpol-
gármester. P. A.

100 millió forintos járványügyi keret
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30 ezer forintos támogatást igényelhet az az 
egyedülálló személy, akinek jövedelme havi  
85 500 és 114 ezer forint közötti, vagy az a sze-
mély, akinek családjában az egy főre jutó jövede-
lem 71 250 és 99 750 forint közötti.

30
 0

0
0

40 ezer forintos támogatást igényelhet az az 
egyedülálló személy, akinek jövedelme havi  
57 ezer és 85 500 forint közötti, vagy az a sze-
mély, akinek családjában az egy főre jutó jövede-
lem 42 750 és 71 250 forint közötti.

40
 0

0
0

50 ezer forintos támogatást igényelhet az az egye-
dülálló személy, akinek jövedelme nem haladja 
meg a havi 57 ezer forintot, vagy az a személy, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a 42 750 forintot.

50
 0

0
0

Összegét az öregségi nyugdíj legkisebb  
összege alapján állapítják meg, figyelembe  

véve az igénylő családi állapotát is.

Járványügyi 
támogatás 

munkaügyi hivatal írásbeli igazolása arról, hogy 
az igénylő állása vagy a munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzellátása 2020. március 
11. után szűnt meg, valamint hogy az igénylést 
megelőző 30 napon belül nem részesült rendkívüli 
támogatásban vagy járványügyi támogatásban.

A járványügyi támogatást a rendelet hatálybalé-
pésétől lehet igénybe venni, a veszélyhelyzet meg-
szűnésével pedig megszűnik ez a támogatási forma.

Van a kĳ árási 
korlátozásnak jó 

oldala is. Az interneten renge-
teg vicces, művészi vagy akár 
drámai fotót találni olyanoktól, 
akik az otthonlét unalmát pró-
bálják ily módon elűzni. 

Mutassa meg Ön is, hogy 
telik a karantén! Ételfotó? Vi-
rágos erkély? Nyüzsgő gyere-
kek? Bohóckodó kutya? Elka-
pott pillanat?  Jöhet!
Várjuk fényképeiket a szerkesz-
toseg@bp18.hu e-mail címre. 

A legjobbakat a következő 
számunkban bemutatjuk!

Szerkesszen velünk!

Fotó: Unsplash 
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A XVIII. kerületi sportegyesületek is kénytelen 
voltak beszüntetni a közös edzéseket. A PLER ké-
zilabdázói ugyanúgy egyéni, otthoni edzésekkel 
készülnek a folytatásra, mint a BLSZ I-es labda-
rúgó-bajnokságban szereplő 1908 SZAC és a BLSZ 
II-es Pestszentimrei SK játékosai.

– Valamennyi sportágban és valamennyi kor-
osztályban egyéni edzésterv alapján tartják formá-
ban magukat kerületünk sportolói. Egyelőre nem 
lehet tudni, hogy mikor indul újra a sportélet – vá-
zolta a helyzetet Somody László alpolgármester. – 
Ugyanakkor örömteli, hogy több felajánlás is érke-
zett az önkormányzathoz az egyesületek részéről. 
Vannak, akik a személyes segítségüket ajánlották 
fel az idősek ellátásához, de például a PLER a mik-
robuszait is rendelkezésre bocsátotta.

Ami a bajnoki küzdelmeket illeti, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség lezárta a 2019–2020-as bajnoki 
idényt, így a lőrinci csapat az NB I/B osztály nyuga-

Otthoni edzések a formában maradásért

A címben elhangzó szlogennel indította el az időseket 
segítő akcióját a szombathelyi piac, és ehhez a kezde-
ményezéshez az elsők között csatlakozott a lőrinci piac. 

A kezdeményezés célja az, hogy önkéntesek 
közreműködésével házhoz szállítással segítsék azo-
kat az időseket, akik rendszeresen vásárolnak a pi-
acon, de most a koronavírus-járvány miatt inkább 
otthon maradnak. Az akció természetesen nemcsak 

az időseknek jó, hanem a kereskedőknek is, s a ve-
vők és az eladók közti kapcsolat is megmarad.

A XVIII. kerületben a 06-70-703-0002-es te-
lefonszámon lehet leadni a rendeléseket, reggel 7 
és déli 12 óra között. Ezt követően a kerületi önkor-
mányzat önkéntesei viszik házhoz a megrendelt árut. 

Az élelmiszer mellett a piacon lévő egyéb üz-
letekben megvásárolható vegyi árut, trafi kárut, 
palackozott italokat, állateledelt is lehet rendelni, 
illetve a gyógyszertári beszerzések is elintézhetők 
a segítők révén.

Ne cipekedj, nagyi!
Mi megoldjuk, ha kell valami!

A koronavírus világszerte lecsapott a sport világára is, 
sőt talán a leglátványosabban éppen a sportolókat és  a 
sportközvetítések, élő sportesemények közönségét sújtja. 
A jövő nyárra halasztották a tokiói olimpiát, félbeszakadtak, 
vagy idő előtt fejeződtek be a különféle hazai és nemzetközi 
bajnokságok, így egyelőre csak a sportcsatornák fel  vé    tel  ről 
sugárzott korábbi közvetítésein lát  hat  juk a kedvenceinket.

19

A profik is otthon készülnek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre közvetlen szomszédságában, 
Kispesten működik a Budapest Honvéd FC.  Az élvonalbeli 
profi  labdarúgócsapat sem kivétel, játékosai ugyancsak egyéni 
edzésterv alapján készülnek. Mivel az NB I küzdelmeit (lap-
zártánkig – a szerk.) még nem zárta le az MLSZ, kérdés, hogy 
lesz-e lehetőség legalább zárt kapus mérkőzésekkel befejezni a 
bajnoki szezont.

– Természetesen jó lenne, ha le tudnánk játszani a hátra-
lévő mérkőzéseket, de egyértelmű, hogy az egészség a legfon-
tosabb. Elfogadjuk az MLSZ álláspontját, bármi is lesz a végső 
döntés. A csapategység kiváló, a játékosok és a vezetők az in-
ternet segítségével napi kapcsolatban állnak egymással – adott 
helyzetjelentést Rác Benedek, a kispesti klub kommunikációs 
vezetője.

ti csoportjában a má-
sodik helyen végzett. 

Április közepén 
még nem hozott dön-
tést a Magyar Labda -
rúgó Szövetség, így 
hi  va  talosan nem zá -
rultak le a bajnoki küz -
del  mek. Nem hivatalos 
in  formáció szerint az amatőr csapatok arra számí-
tanak, hogy a kézilabdázáshoz hasonló döntés szü-
letik, vagyis feljutók és kiesők nélkül érnek véget az 
alsóbb osztályú bajnokságok.

Mészáros Dániel, nem is kell őket ösztökélni. A PSK 
edzője jó példával elöl járva egy otthon, a négy fal kö-
zött is elvégezhető, erőnlétet, állóképességet fejlesztő 
gyakorlatsort mutat be az egyesület Facebook-oldalán. 

A pestszentimrei klub pedig még egy kis opti-
mizmust is csepegtet a kerületiekbe, mivel augusz-

tus 20-án – természetesen csak akkor, ha a körül-
mények engedik – mini kispályás labdarúgótornát 
szeretne rendezni. P. A.

A bevásárlás végén visszahívják a megrendelőt, 
elmondják, hogy mennyibe kerültek a termékek, 
majd a kiszállításkor bevásárlólistával és nyugtával 
történik az elszámolás.

Amint az a Lőrinc Piac hivatalos Facebook-ol-
dalán olvasható, kérés alapján a kedvenc keres-
kedőtől szerzik be a termékeket, ha nincs olyan, 
akkor tapasztalat alapján, az ár-érték arány fi gye-
lembevételével, hiszen fontosnak tartják, hogy a 
piac a jövőben is az egyik kedvenc bevásárlóhely 
maradjon.

– Eddig valamivel több, mint 140 fő jelentke-
zett önkéntesnek az önkormányzat felhívására. 
Vannak közöttük, akiknek a segítségét a piaci ak-
cióban vagy máskor már igénybe tudtuk venni – 
mondta el Petrovai László alpolgármester.

Ahogy az az eddigi adatokból látszik, a koro-
navírus továbbra is az idősekre a legveszélyesebb, 
ezért fontos, hogy ha csak tehetik, maradjanak ott-
hon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy 
az önkormányzat segítségét!

P. A.

hírek

Somody László
Fotó: Ványi Ákos
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„Találkozunk járvány után este hatkor a Regé-
ben…” – posztolta a Švejkből ismert idézet ak-
tualizált ferdítését a közösségi oldalán kedves 
ismerősöm, Cserna-Szabó András író. Úgy tűnik, 
a vendéglátósok erre a járvány utáni hat órára vár-
nak, de hogy az mikor lesz, és addig hogyan lehet 
túlélni, arra mindenkinek más a válasza. Három 
népszerű kerületi étterem tulajdonosát kérdeztük.

NINCS MUNKA, NEM NŐSÜLÖK
Alaposan betett a szinte kizárólag rendezvények-
ből élő Új Tündérkert Étteremnek a kĳ árási korlá-
tozás: épp megkezdődött volna az esküvők tavaszi 
szezonja, amibe kicsit később a ballagásoké is bele-
vegyült volna, máris be kellett zárniuk.

– Ha tartalékból, ha saját zsebből is, de igyek-
szem megtartani az embereimet – mondta Szigeti 
Csaba tulajdonos. – A lefoglalt rendezvények jó 
részét később megtartják, de azért néhány meg-
rendelő pénzét nekem is vissza kellett fi zetnem, 
ami nyilván fáj. A helyzetet egyébként jól jellem-
zi, hogy van olyan esküvő, amit azért mondtak le, 
mert a bezárások miatt az ifjú pár mindkét tagja 
elvesztette a munkáját. Ez szomorú.

Szigeti Csaba mindazonáltal úgy véli, hogy az 
Új Tündérkert és a szintén általa üzemeltetett K5 
Kultbisztró túl tudja vészelni a leállást, ha az nem 
tart túl sokáig.

– A nemzetközi híreket fi gyelve abban remény-
kedem, hogy június közepén nyitni tudunk. Az egész 
biztos, hogy a bezártság után az emberek vágyni 
fognak arra, hogy egy jó kis kerthelyiségben, tera-
szon megigyanak egy kávét, egy limonádét, egy sört. 
Persze nagy kérdés, hogy mennyi pénz lesz egy ilyen 
nehéz időszak után a vendégek zsebében. Biztos, 
hogy nekünk is újra kell majd gondolnunk mindent.

MEG LEHET BESZÉLNI
Szigeti Csaba és a Gombás Éttermet vezető ifjabb 
Gombás András egyetért abban, hogy a házhoz-

Járvány után hatkor
Kerületi vendéglátás: hogyan tovább?

Új Tündérkert Étterem és Kávéház
Fotó: Kürti János

Zila Kávéház-Krisztina Cukrászda
Fotó: Váradi Levente

A járvány elmúltával egészen 
biztosan átalakul a hazai vendéglátó 
piac – állítják határozottan azok 
a XVIII. kerületi vendéglősök, akiket 
erről kérdeztünk. A jövőt senki 
nem látja, de a tapogatózás az új 
lehetőségek után már a kijárási 
korlátozás ideje alatt megkezdődött.
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szállításba nem érdemes beszállni, mert nagyon 
nehéz versenyképesen.

– Azok, akik hosszabb ideje ezt csinálják, profi k 
ebben. Nemcsak a logisztikai hátterük bejáratott, 
hanem a konyhájuk is – fejtette ki Gombás And-
rás. – Házhoz kicsit olcsóbb, „menzásabb” étele-
ket kérnek a vásárlók, a Gombás Étterem kínálata 
viszont a magas minőségű magyaros ételekből áll 
össze. Nagyon komoly átállásra lenne szükségünk 
az igazodáshoz.

Gombás András és csapata az elvitelre készített 
ételeket látta mentőövnek. A húsvéti hétvégére 
hirdették meg először ezt a lehetőséget, elsősor-
ban a törzsvendégek körében, s közben igyekeztek 
érdeklődőket találni a közösségi médiában is. 

– Átgondoltuk, mit szeret leginkább a vendég-
körünk, és egy kicsit szűkített étlappal, olcsóbb 
ételeket kínálva, de a tőlünk megszokott minősé-
get tartva dolgoztuk ki az új kínálatot.

A Gombás Étteremnek szerencséje volt a ren-
dezvényekkel is.

– A vendégek nagyon toleránsan álltak az új 
helyzethez, senki nem kért vissza pénzt, egyszerű-
en új időpontokat egyeztettünk. Ez nagyon pozitív 
visszajelzés számunkra.

VÁGJUNK BELE!
A Zila Kávéház-Krisztina Cukrászdát vezető 
ifjabb Zila László úgy véli, ez a helyzet egy új le-
hetőség is.

– Amikor március közepén egy szerdai napon 
a kormány bejelentette, hogy a járvány miatt ta-
nácsos otthon maradni, másnap olyan történt 
nálunk, ami még soha: délig egyetlen vendégünk 
sem volt – mesélte. – Ez megrémített bennünket. 
A házhozszállítási rendszer kidolgozásán már töp-
rengtem egy ideje, és ez a helyzet most engem iga-
zolt, lépnünk kellett.

Az étlapot a Zilának is át kellett alakítania, a 
minőségből nem engedtek, de az árcsökkentést 
vállalniuk kellett. A visszajelzések azt igazolják, 
hogy a ZilaGo jó kezdeményezés volt.

– Úgy gondolom, reagálnunk kell az új kihí-
vásokra, amint már mondtam, a házhozszállítás 
megszervezése időszerű volt – mondta ifjabb Zila 
László. – Biztos, hogy ez működni fog később is. A 
járvány okozta szituáció elgondolkodásra késztet 
bennünket, biztos, hogy hamarosan át fog alakulni 
ez az ágazat. Szerintem, ha az ember elég ügyes, 
akkor most új piacokat szerezhet.

 Kerékgyártó György

Új Tündérkert 
Étterem 

és Kávéház
Fotó: Kürti 

János
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Fővárosi anziksz 
vészhelyzet idején

Fotó: 
Főpolgár -

mesteri 
Hivatal
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■ Minthogy ez a beszélgetés a XVIII. kerület új 
magazinjának első számában jelenik meg, talán 
joggal adódik a kérdés: miképpen látja az önkor-
mányzati választások után a nyilvánosság állapo-
tát, milyennek ítéli a helyi tévék, újságok helyzetét? 
■ Az elmúlt bő egy évtizedben Magyarországon 
a sajtószabadság sajnos nagyon sokat romlott. Ez 
elsősorban amiatt van, hogy a kormány részben 
olyan jogszabályokat hozott, részben pedig olyan 
gazdasági környezetet alakított ki, amely nagymér-
tékben rontotta a hazai sajtó sokszínűségét. Ilyen 
szempontból fontosnak tartom, hogy a munkáju-
kat a tavaly októberi önkormányzati választás után 
elkezdő új önkormányzatok erősítsék a hiteles és 
valóban közcélú tájékoztatást. Minden helyi kö-
zösségnek tudnia kell a saját ügyeiről, s ennek ér-
dekében az új önkormányzatoknak partnerekként 
kell viszonyulniuk a helyi sajtóorgánumokhoz, 
amelyeknek pedig hitelesen kell tájékoztatniuk. 
Az ellenzéki településeknek tehát nem onnan kell 
folytatniuk, ahol a korábbi vezetés abbahagyta, 
vagyis ne propagandamédiumokat működtessenek, 
hanem valóságos köztájékoztatást végezzenek.
■ Látszanak már erre példák?
■ Amennyire ismerem az új vezetésű kerületek-
ben a sajtót, azt látom, hogy ez működik, és nem 
a megválasztott vezetők személyi kultuszát építik, 
ahogy azt korábban sokszor láttuk.

DÖNTÉSEK KÖZÉPPONTJÁBAN
■ Az első száz nap után nem sokkal Magyaror-
szágot, egyben Budapestet is elérte a járvány. Most 
mindent a védekezésnek rendelnek alá, vagy köz-
ben folytatódik a fővárossal kapcsolatos elképzelé-
sek kidolgozása? 
■ Azért nyertünk választásokat, hogy megvaló-
sítsuk a programunkat. Ugyanakkor most valóban 
nehéz felmérni, hogy a járvány időszakában, illetve 
azt követően fellépő gazdasági, társadalmi válság 
milyen mértékben írja felül a korábbi elképzelése-
inket. A választási kampányban is sokat beszéltünk 
az egészségügy fontosságáról, és a fővárosi költ-
ségvetésről szóló expozémban is elmondtam, hogy 
olyan várospolitikára törekszünk, amely az emberi 
életet, az egészséget állítja a döntések középpont-
jába. Ezt a fajta fi lozófi át a járványhelyzet erősen 

Miként az egész országnak, 
fővárosának is a járványveszély 

jelenti a legfontosabb 
teendőit ezekben a hetekben és 

hónapokban. Új megjelenésű 
és tartalmi szempontból is 

változó lapunk első számában 
Karácsony Gergely 

főpolgármestert Budapest 
jelenlegi helyzetéről, valamint 

a járványhelyzet elmúltával 
várható feladatairól kérdeztük.

„A célok maradnak, 
az eszközöket kell 
újragondolnunk”
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igazolta. Ezzel együtt is nehéz még felmérni, hogy 
milyen mértékben kell újragondolni a terveinket a 
költségvetés függvényében.
■ Milyen tervek megvalósításáról kell a járvány 
elleni védekezés miatt lemondani, illetve miket kell 
elhalasztani?

■ A kerületek és a főváros költségvetési bevéte -
leit is nagyon radikális mértékben felülírja a mos-
tani helyzet, hiszen nagymértékben csökkennek 
ezek a bevételek. Budapesten ebben az évben akár 
százmilliárd forintot is elérő bevételkieséssel kell 
számolnunk. A kormány pedig ahelyett, hogy segí-
tené az önkormányzatokat, adóelvonásokkal még 
nehezíti is a helyzetüket. A nagyberuházások egy 
részét érintheti mindez, de az egyik legfontosabb 
fővárosi fejlesztést, a 3-as metró felújítását foly-
tatjuk, és az ehhez kapcsolódó villamosfejlesztés-
től sem tekinthetünk el. Minden más nagyberu-
házás azonban idén kérdésessé válik. Az erőinket 
most az köti le, hogy védőfelszereléseket és vírus-
teszteket szerezzünk be, valamint a napról napra 
folytatott küzdelem, hogy az intézményeinket és 
az önkormányzati cégeinket, a közszolgáltatások 
működőképességét fenntartsuk.   

A FEGYELMEZETTSÉG ELVÁRHATÓ  
■ Milyennek ítéli a főváros és a kormány kapcso-
latát a járvány idején? 
■ Azt látom, hogy valamennyi válsághelyzet meg-
erősíti a mindenkori kormányt. Fontos lenne, hogy 
ezzel a megerősített többséggel több felelősséget 
vállaljon, és ne több hatalmat gyakoroljon. A kor-
mány és az önkormányzatok közötti egymásra -
utaltság miatt is együttműködésnek kellene kiala-
kulnia. Ennek vannak jelei, hiszen például amikor 

a Külügyminisztérium segítségét kérjük a Kínából 
érkező adományok szállításához, vagy amikor más 
ügyben a Belügyminisztériumhoz fordulunk, akkor 
segítséget kapunk, de úgy látom, rendszerszinten 
az önkormányzatok problémáival nem kíván kellő 
mélységében foglalkozni a kormány.
■ A járvány idején a helyi, esetünkben a fővárosi 
operatív törzs munkája a legfontosabb. Mi mindent 
végez ilyenkor ez a szervezet?
■ Az operatív törzs mindennap ülésezik, aminek 
során átbeszéli a fővárosi cégek és intézmények 
aktuális helyzetét. A védekezéssel kapcsolatban 
minden lépés itt dől el. Ez az a testület tehát, 
amely nap mint nap meghozza a szükséges intéz-
kedéseket, valamint követi az országos operatív 
törzs döntéseit. Mi soha nem teszünk olyan lépést, 
amely ellentétes lenne az országos testület lépése-
ivel, mert úgy gondoljuk, hogy a megfelelő fegyel-
mezettség elvárható tőlünk is.

NAPI KAPCSOLAT A KERÜLETEKKEL
■ Mégis, amikor már nem tudott összeülni a köz-
gyűlés, önt azonnal diktátorként emlegette a sajtó 
egy része. Milyen most a döntéshozatali folyamat, 
mielőtt kihirdeti egy-egy döntését?
■ Tudni kell ehhez, hogy maga a törvény hozza 
létre azt a helyzetet, amivel most az önkormány-
zatoknak együtt kell élniük. Eszerint a közgyűlés és 
a képviselő-testületek jogkörét ilyen helyzetben a 
polgármesterek gyakorolják. Ez így van Magyaror-
szág minden településén. Így tehát annyira vagyok 
diktátor, mint az összes polgármester, noha remé-
lem, hogy valójában sokkal kevésbé, ugyanis voltak 
olyan polgármesterek, akik a helyzetükkel visszaél-
ve olyan döntéseket is hoztak, amelyekről biztosan 
tudták, hogy a képviselő-testületük többsége nem 
szavazta volna meg. Mi azt az elvet követjük, amely 
szerint az előterjesztések előkészítése ugyanabban 
a rendben történik, mint amikor működik a Fővá-
rosi Közgyűlés. Az így született előterjesztésekről 
egyeztetünk a frakciókkal és a fontosabb ügyekben 
a független képviselőkkel is. Én csak olyan döntést 
támogatok, amelyről biztosan tudom, hogy a Fővá-
rosi Közgyűlés többsége megszavazná. 
■ Milyen az együttműködés ebben a helyzetben a 
kerületekkel, ezen belül a XVIII. kerülettel?

Az ellenzéki településeknek tehát 
nem onnan kell folytatniuk, 
ahol a korábbi vezetés abbahagyta, 
vagyis ne propagandamédiumokat 
működtessenek, hanem valóságos 
köztájékoztatást végezzenek.
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■ Igyekszünk napi kapcsolatot tartani a kerüle-
tekkel, ami nyilván a helyi vezetők hozzáállásán is 
múlik. A korlátozó intézkedések elfogadásakor több 
olyan fórumot is tartottunk, amikor az összes pol-
gármester véleményét meg tudtuk kérdezni. Sze-
mélyes kapcsolatunk kiváló Szaniszló Sándorral, 
aki rendszeresen bekapcsolódik a döntés- előkészítő 
megbeszélésekbe. Számítunk a javaslataira, s mi is 
próbáljuk a kerület igényeit mindenben kielégíteni. 
A járványügyi védekezés miatt a kerületek vezetői 
is rendkívül elfoglaltak, naponta kell megoldaniuk 
lehetetlennek tűnő feladatokat, s látom, hogy pol-
gármester úr milyen nagyszerűen végzi a feladatát, 
hogyan próbál segíteni a kerületben a rászoruló, 
főleg idős embereken. 

ÚJRATERVEZÉS ELŐTT
■ Készül-e már a járvány utáni időszakra a Fő-
városi Önkormányzat? Melyek lehetnek a veszély-
helyzetet követő időszak legfontosabb teendői? 
■ Budapestnek részt kell vállalnia abban, hogy 
újrainduljon az élet a fővárosban. Lehet, hogy 
jobb, ha újrakezdésről beszélünk, mert a „minden 
rosszban van valami jó” elvet követve érdemes a 
járvánnyal kapcsolatosan globális és lokális követ-
keztetéseket is levonni. A globális világban, amely-
ben élünk, láthatóan olyan nagy mértékű hazánk és 

ezzel Budapest kitettsége, hogy azt csökkentenünk 
kell. Nagyon fontos tehát a kis- és közepes vállal-
kozások, valamint a helyi gazdaság megerősítése. 
Költségvetési szempontból lényegében mindent 
újra kell gondolnunk, s azokat a beruházásokat, 
amelyek – még ha fontosak is – nem járulnak hozzá 
a munkahelyek stabilitásához, mert nem munkain-
tenzívek, lehet, hogy el kell halasztani. Helyettük 

olyanokat kell ösztönözni, amelyek valóban segítik 
a város talpra állását. Gyakorlatilag mindent újra 
kell tervezni, de az eredeti célkitűzésünk, az, hogy 
egy élhető, szolidáris várost építsünk, még sokkal 
aktuálisabb, mint korábban. A célok maradnak, az 
eszközöket kell majd újragondolnunk. 

Bodzay Zoltán 

Budapesten ebben az évben akár 
százmilliárd forintot is elérő 

bevételkieséssel kell számolnunk. 
A kormány pedig ahelyett, 

hogy segítené az önkormányzatokat, 
adóelvonásokkal még nehezíti is 

a helyzetüket.

Fotó:
Ványi Ákos
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Most, hogy a jó tanácsokat megfogadva, ha tehetjük, 
otthon maradunk, ablakunkból vagy erkélyünkről 
kitekintve egészen újfajta jelenségeket észlelhetünk 
a budapesti utcákon, tereken. Ha pedig vásárolni 
megyünk, mert azt néha mégis kell, testközelből 
is megtapasztalhatjuk: szinte üres a város. Mind a 
közösségi közlekedés eszközeit, mind a gyalogoso-
kat tekintve egy nyári vasárnap délutánhoz képest 
is elhagyatottak, elárvultak az utcák és terek. Ennek 
megfelelően javult a levegő minősége.

KÍNA AZ ELSŐ
Külhonból érkező beszámolók szerint ez nemcsak 
Budapesten van így, hanem a világ szinte vala-
mennyi nagyvárosában, mert az emberek több-
nyire megfogadják a „Maradj otthon!” fi gyelmez-
tetést. 

A járvány kiindulási helyén, Kínában a terme-
lőüzemek részleges vagy teljes leállásának is van 
pozitív következménye. A NASA által közzétett 
műholdfelvételek alapján a Kínában tapasztalható 
légszennyezettség rendkívüli módon csökkent. A 
képek tanúsága szerint a járvány kitörését követő 
gazdasági lassulással párhuzamosan jelentősen 
mérséklődött az autók, az ipari létesítmények és az 
erőművek által kibocsátott nitrogén-dioxid meny-
nyisége.

Budapest fölött az ég
Javulnak a légszennyezettségi adatok

 Ha kicsit megerőltetjük magunkat, és a pozitív oldalait is 
keressük a ránk törő járványnak, akkor az egyik ilyen min-
den bizonnyal a környezetszennyezettség mérséklődése. És 
egy tanulság: nem feltétlenül a tehenek anyagcseréje fele-
lős a klímaváltozásért.
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VISSZATÉR A SZENNYEZÉS?
A 2008-as pekingi olimpia időszakában is csökke-
nést fi gyeltek meg Peking környékén, azonban a 
játékok végeztével a szennyezés mértéke visszaállt 
a korábbi szintre. 

Mint tudjuk, a járvány a közép-kínai Vuhanból 
indult el. A várost január 23-a óta tartják lezárva, 
a lakosságnak otthon kell maradnia, s a vállalkozá-
sok nem működhetnek. A NASA-felvételek alapján 
a nitrogén-dioxid mennyiségének csökkenése elő-
ször Vuhan közelében volt tapasztalható, majd a 
jelenség az egész országra kiterjedt. Nem lehetnek 
azonban illúzióink, hiszen a járvány elmúltával 
feltehetően visszatér a légszennyezés. 

ITÁLIA ÉS LONDON
Nincs ez másként Európában sem, ahol a gazdaság le-
lassulásával, a szennyezés fő forrásaiként a villamos -
energia-termelési ágazatnak, a széntüzelésű erőmű-
veknek, valamint a kipufogócsövek működésének a 
mérséklődésével ugyancsak nagymértékben csökkent 
a légszennyezés. Az olaszországi nitrogén-dioxid- 
kibocsátás apadását szintén igazolják a légi felvételek.

Londonban is tisztult a levegő, ahol az utóbbi 
években a legnagyobb kárt a nitrogén-dioxid okoz-
ta, amely a járművek égéstermékeiből felszabaduló 
nitrogén-oxidból képződik. Az elmúlt esztendők-
ben London belvárosában a vizsgálatok szerint az 
Oxford Streeten volt világszinten a legrosszabb a 
levegőminőség, megelőzve ebben Pekinget. Össze-

vetve a többi európai nagyvárossal, a brit főváros 
levegője volt eddig a legmérgezőbb: napi szinten 
lépte át a megengedett EU-s határértéket a káros -
anyag-koncentráció.

TEHENEK ÉS BARÁTAIK
Egyúttal az is bebizonyosodni látszik, hogy nem a 
légkör és a tehenek széljárása a fő felelős az üveg-
házhatás kialakulásában, hanem egyértelműen az 
ipari létesítmények és a közlekedés.

Korábban tudósok arra hívták fel a fi gyelmet, 
hogy a szarvasmarhák és a juhok kérődzése és bél-
működése nyomán gigantikus mennyiségű metán 
szabadul fel, s ez a színtelen, de egyáltalán nem 
szagtalan gáz a szén-dioxidnál is agresszívabban 
fűti a légkört. Itt az idő tehát, hogy a szarvasmar-
hák visszakapják régi megbecsülésüket, és ha nem 
is állnak majd olyan nagy becsben, mint Indiában, 
azért ne csak a lila csoki miatt szeressük őket.

Bodzay Zoltán

A kerületünkben és a környékén 
ezekben a hetekben csökkent 

a légi forgalom is, aminek 
köszönhetően nemcsak a levegő lett 

tisztább, hanem a zajszennyezés is 
elviselhetőbbé vált. 

Légifotók: 
Ruzsa István
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A járvány után minden más lesz
A kooperáció és a szolidaritás segíthet

Csepeli György szociálpszichológus nem-
csak magánemberként, hanem a csoport-
közi viszonyok kutatójaként is meg tudja 
ítélni a koronavírus-járványt. Megfi gyeli, 
hogyan viselkedünk mi, hétköznapi embe-
rek, miként alkalmazkodunk a személyes 
szabadságunkat korlátozó helyzethez. Erről 
beszélgettünk.

■ Szociálpszichológusként hogy írná le a világon 
és Magyarországon zajló folyamatot? Hogyan vál-
toztak az emberek a vírus megjelenése óta?
■ Az emberek nem változtak, csak alkalmazkodtak 
a megváltozott viszonyokhoz. Volt, aki pánikba esett, 
volt, aki nem vett tudomást a változásokról, és volt, 
aki pragmatikusan tudomásul vette, hogy mit lehet 
és mit nem lehet tenni. A java persze még hátravan. 
A járvány szétpattintotta a buborékot, amelyben él-
tünk, s még nem tudjuk, mi marad velünk.
■ A kutató élőben folytathat egy társadalmi vi-
selkedés kísérletet, amire jobb esetben csak labo-
ratóriumban lenne módja. Melyek a legfontosabb 
megállapításai? 
■ Ez egy negatív pánik, mely a klasszikus pá-
nikkal szemben nem késztet menekülésre, mert 
nincs hova menekülni. Marad a szorongás, a kilá-
tástalanság. A segítő hivatások betöltői, a szociális 
munkások, a mentők, az orvosok, az ápolónők, a 
rendőrök csodálatra méltóan viselkednek. 

ELÉRT HOZZÁNK IS A JÁRVÁNY
■ Az év elején a vírus távoli veszély volt: Kínában, 
valahol a világ végén betegedtek meg és haltak meg 
emberek. Aztán elérte Európát, és csak idő kérdése 
volt, hogy Magyarországon is megjelenjen. Hogyan 
változott a betegségről alkotott kép a veszély köze-
ledtével?
■ A hitetlenkedés fokozatosan adta át a helyét a bi-
zonyosságnak. A magyarok gyorsabban kaptak ész-
be, mint a legtöbb nyugat-európai ország. A britek 

drágán fi zetnek a hitetlenkedésükért, s várhatóan a 
svédek sem ússzák meg, nem is beszélve az Egyesült 
Államokról, New Yorkról, ahol horrorfi lmekbe kíván-
kozó jelenetek játszódnak le nap mint nap.
■ Miként reagál, hogyan alkalmazkodik a magyar 
társadalom a hétköznapi életritmus korlátozására?
■ Meglepően jól, a hosszú távú következmények 
azonban nem adnak alapot a túlzott optimizmusra. 
A globális gazdasági visszaesés mindenütt kollek-
tív haragba torkollhat, melyről tudjuk, hogy rossz 
tanácsadó.
■ A válságkommunikáció alapvetése, hogy jól, 
gyorsan és pontosan kell informálni. Ennek a krité-
riumnak mennyiben felel meg a magyar tájékozta-
tási gyakorlat?
■ Van hova fejlődni.
■ Van-e összefüggés a kormányzati kommuniká-
ció és az egy-egy bejelentést követő pánikvásárlás 
között? Ha igen, ebből a kommunikáció minőségére 
lehet következtetni?
■ A pánikvásárlás spontán elindult, ebben nem 
ludas a kormányzati kommunikáció. A probléma a 
hitelesség, hogy elhiszik-e az emberek vagy sem, 
amit mondanak nekik. 

DÉJÀ VU
■ Vannak generációk, amelyek még átéltek áru-
hiányt, amikor spájzolni, felvásárolni, sorban állni 
kellett. Lát-e a korosztályok reagálása között kü-
lönbséget? 
■ Bennem is azonnal mozgósultak az 1956 telén 
kialakult refl exek. A fi atalabbakból ezek a refl exek 
természetesen hiányoznak.
■ Hogy jelenik meg napjainkban a szorongás, a 
félelem, a pánik? Hogyan lehet ezeket csillapítani, 
tompítani?
■ A közösségi média sokat segíthet. Önsegítő cso-
portok jönnek létre a virtuális térben, ahol fi zetős 
és ingyenes pszichológiai segítség egyaránt igény-
be vehető. A vészhelyzet megerősítette az emberek 
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■ Ha tanácsot adhatna, mit javasolna a vírusról 
kommunikáló hivatalosságoknak, és mit tanácsol 
az egyszerű polgároknak?
■ A neves nyelvfi lozófus, Paul Grice négy maxi-
mában foglalta össze az együttműködő kommuni-
káció elveit. Elsőként arra fi gyelmeztet, hogy légy 
releváns, csak arról beszélj, ami a tárgyhoz tarto-
zik. Második maximája az, hogy ne fecsegj, ne tit-
kolózz, azaz se többet, se kevesebbet ne mondj a 
szükségesnél. A harmadik maxima úgy szól, hogy 
ne használj kétértelmű, homályos jelentésű szava-
kat, beszélj egyenesen. S végül arra int Grice: ne 
mondj semmi olyat, amiről te is tudod, hogy nem 
igaz! Én sem tudok mást tanácsolni.

Gyuricza Péter

közötti kötéseket, az ismerősök nap mint nap látják 
egymást, jóval gyakrabban, mint korábban.
■ A vírus hazai megjelenését kezdetben elsősor-
ban rendvédelmi kérdésként kezelték, csak másod-
sorban egészségügyi problémaként. Azóta a vírus 
elsőrendű politikai téma lett. 
■ Én inkább a kooperációra és a szolidaritásra 
helyeztem volna a hangsúlyt, de engem nem kér-
dezett senki. A járvány után minden más lesz, be-
leértve a politikát is.
■ Mit valószínűsít, milyen állapotban lesz a ma-
gyar társadalom a járvány végére?
■ A pesszimista kifutás a barbarizmus, a harc a 
megcsappant javakért. Az optimista kifutás a szoli-
daritás, a gyengék segítése. Valószínű, hogy mind-
kettőre bőven látunk majd példát.

Bennem is azonnal 
mozgósultak az 1956 
telén kialakult reflexek. 
A fiatalabbakból ezek 
a reflexek természetesen 
hiányoznak.
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A média
elvesztett
háborúja
■ Azért az a személyesség, ami egy igazán jó in-
terjúhoz kell, így hiányzik. Neked nem?
■ Dehogynem. Én most azt a stratégiát válasz-
tom, hogy leginkább olyanokkal készítek interjút, 
akikkel jóban vagyok, és nem ciki beszélgetés köz-
ben szólni, hogy várj már egy kicsit, mert a gyerek 
akar valamit. Ilyen helyzetben sokkal erősebb ver-
bális eszközöket használunk, mint személyesen, 
és egy ismerőssel azért ez jobban megy. A rádióba, 
újságba vagy a netre el tudom készíteni az inter-
júimat, de a színházi beszélgetéseim elmaradnak. 
Sokan írták, hogy miért nem csináljuk meg online. 
Azért nem, mert bár technikailag kivitelezhető, 
a minősége biztosan csorbát szenvedne. Tényleg 
nem ugyanolyan képernyőn vagy telefonon keresz-
tül beszélgetni, mint élőben. Bár még mindig jobb, 
mint ha nem csinálnánk semmit.
■ Nyilván jobb, de az is kérdés, hogy milyen tartal-
makat szolgáltatsz a bezártságban élő embereknek. 
■ Szerencsére sokan elkezdtek könyveket felol-
vasni, verseket mondani a világhálón, a színházak 
elérhetővé tették az előadásaikat, egyre több ne-
tes interjú készül. A kanapéról is tízezreket lehet 
elérni igényes tartalommal. És az emberek mintha 
most tudatosabban keresnék az ilyesmit. Persze 
muszáj a koronavírussal is foglalkozni, mert még 
mindenki arra kíváncsi. Aztán lehet, hogy majd 
alábbhagy az érdeklődés, és inkább más témákra 
koncentrálunk, hogy ne őrüljünk bele a vírushely-
zetbe. Már így is a virológusok országa lettünk. Na 
meg a pékeké. (nevet) 
■ Szerinted a televíziózást hosszú távon megvál-
toztatja ez a mostani helyzet?
■ Sokan rájöttek arra, hogy simán elérhetők olyan 
technológiák, amiket eddig nem használtunk. Még 

nagy amerikai tévék komolyabb műsorvezetőit is 
láthatjuk bejelentkezi a nappalĳ ukból. Mert már 
lehet komplett adásokat készíteni otthonról, mi-
közben már tudod feliratozni is a beszélgetéseket, 
videókat bejátszani közben, vagy akár összekötte-
tésbe kerülni a világ teljesen más pontjaival. Izgal-
mas kérdés, hogy ezzel a felszabadító lehetőséggel 
mit kezdünk. Aki most ezt az esélyt nem veszi ész-
re, nagyon lemarad. 

VISZONYÍTÁSI PONT
■ Viszont így még több ember formálhat véle-
ményt fontos kérdésekben, mi meg már végképp 
nem tudjuk, kinek higgyünk. Itthon jobbára amúgy 
is politikai meggyőződésünk alapján minősítünk 
hitelesnek vagy hiteltelennek információkat.

■ Magyarországon a politika nagyon sokat tett 
azért, hogy a média ne lehessen viszonyítási pont 
az embereknek. Mindenféle szándékkal, beavatko-
zással, „féknyúzozással” erre törekedett. Persze ez 
nem csak a politikán áll vagy bukik, de ezt a hábo-
rút a média elvesztette. Most például olvasunk egy 

Évek óta készít interjúkat tévében, rádióban, újságban, 
színpadon. Sokáig vezette a köztévében Záróra című 
beszélgetős műsorát, majd a Hír TV-ben az Alindát. Ma-
napság a szlovák közrádió magyar nyelvű adásában, a Pátria 
Rádióban jelentkezik szombatonként, a Belvárosi Színházban 
pódiumbeszélgetéseket vezet, április végétől pedig az ATV 
reggeli műsorában láthatjuk. Betartva a kĳ árási korlátozást, 
laptopjaink képernyőjén keresztül beszélgettünk a vírus és 
cenzúra tépázta újságírásról Veiszer Alindával.

Pillanatkép 
az  interjúból
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csomó hírt a vírusról, de valójában fogalmunk sem 
lehet arról, hogy melyik igaz. Mi az, ami támpon-
tot adhat? Oké, mondjuk, a brit Nature magazin 
hivatkozása, mert arról tudhatjuk, hogy hiteles, a 
legjobb tudósok publikálnak benne. 
■ Jó, de itthon mi ez az iránytű? Nemigen olvas-
suk a Nature-t…
■ Igen, itt jön a médiaszereplők, a véleményfor-
málók szerepe. A hivatalos Facebook-oldalamat 
31 ezren követik, de van olyan posztom, ami 450 
ezer embert ért el, és ha ismerem a tényeket, ak-
kor helyre tudom tenni legalább a falamon azt, ami 
blődség, és nem posztolok ostobaságokat sem a té-
mában. Szerintem ez nagy felelősség.

ELVESZTETT KÖZTÉVÉ
■ Nem ez lenne a közszolgálati média feladata? 
De nehéz volna jó szívvel állítani, hogy a köztévé 
Híradója tárgyilagos forrása, igazodási pontja az 
egész országnak. 
■ Sajnos ez így van. És nagyon igazságtalan-
nak tartom, amikor a jelenlegi közmédiát csak 

pillanatokra is összehasonlítják a 2010 előttivel. 
Dolgoztam akkor hírszerkesztőségben, kulturális 
szerkesztőségben és saját szerkesztőségben is, és 
pontosan tudom, hogy hülyeségeket nem mond-
hattunk be, feltüntettük a forrásainkat, szóval egy 
csomó olyan újságírói alapszabályt fi gyelembe vet-
tünk, amiket ma már nyomokban sem látok. Ezt el-
vesztettük, és nem tudom, hogy van-e visszaút. Ma 
nyílt titok, hogy létezik cenzúra a közmédiában. 
Hogy a szerkesztőknek nem szabad bárkit meghív-
niuk, sok művész, politikus, közéleti szereplő be 
sem teheti oda a lábát. 
■ Sokan meg erre azt mondják, hogy jó, van eb-
ben valami, de 2010 előtt is így volt…
■ Ez hazugság. És ezt nagyon bátran állítom. Aki 
ezt mondja, idézze fel nyugodtan, hogy akkor Az 
Este volt az a műsor, amelyben az érettségi előtti 
este odadugták az akkori oktatási miniszter, Ma-
gyar Bálint orra alá az érettségi tételeket. Ez ma 
hogy történhetne meg? Ott dolgoztam, amikor a 
2006-os események után Baló György beszélgetett 
Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral, és egyik 

Fotók: 
Ruzsa István
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Magyarországon a politika nagyon 
sokat tett azért, hogy a média 

ne lehessen viszonyítási pont 
az embereknek. Mindenféle szándékkal, 

beavatkozással, „féknyúzozással” 
erre törekedett. Persze ez nem csak 

a politikán áll vagy bukik, 
de ezt a háborút a média elvesztette. 

sem boldogan ment ki a stúdióból. Ilyen típusú in-
terjúk ma elképzelhetetlenek.

A KÖZ TULAJDONA
■ Az önkormányzati választások után sok helyen 
megújultak a helyi médiumok. Például ez a lap is. A 
hiányolt közszolgálatiság szerinted megvalósulhat 
a városi, kerületi nyilvánosságban?  
■ Ez a helyzet iszonyúan nagy felelőségvállalást 
kíván mindenkitől. Nekünk, újságíróknak, az a lé-
nyegi problémánk, hogy a politika tart fönn min-
ket, beleszól abba, hogy mit írhatunk meg, kivel 
készíthetünk interjút. És a politika természetéből 
ered, hogy nehezen fogja vissza magát, nehezen 
mondja azt, hogy hagylak szabadon dolgozni. Per-
sze van erre is példa, és remélem, egyre több lesz. 
Mert ezek a lapok, tévék nem a helyi politikai elit 
tulajdonai, hanem a közé. Közügy, a köz pénzéből. 
Ha az ellenzék megcsinálja ugyanazt pepitában, 
ami eddig volt, akkor nekem az pont ugyanannyira 

lesz antipatikus. Az optimális helyzet az, ha a po-
litikus nem szól bele a szerkesztőség munkájába. 
Vissza kell adni a sajtónak az ellenőrző, kontrollá-
ló, kérdező funkcióját. Ugyanis az egésznek így van 
értelme.

Juhász Mátyás
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… Összeszorítottam a fogamat, csikorgott, a kellemetlen hang rosszab-
bul esett, mint az érzés, hajnal volt, viszont már a vége, az ébredés. 
Rossz álmot búcsúztatott a szervezetem, valamiféle durva hajszolt-
ságból tértem magamhoz. Olykor-olykor bizonyára mindenkivel 
megtörténik, hogy egy-egy mondat átkúszik az utolsó álomból a va-
lóságba, így történt ma reggel is, a mondat a következő volt: a karan-
ténban az a rossz, hogy semmire nincs ideje az embernek. 

Milyen igaz.
Szép terveket kovácsoltam, miszerint most majd lehet selejtezni, 

szanálni felesleges dolgokat, kigyomlálni – kertem nincs, tehát – tár-
gyakat, emlékeket; az életet. Nem kell munkahelyre bejárnom, itt a 
szabadidő luxusa. Nem szabadon választott, de lehet élni vele. 

Reggel óta az esti online sörözésre készülök, ehhez persze szeren-
csésen meg kell érkeznie a napokkal korábban berendelt italoknak. 
Milyen magányos lény lett mostanra az ember, még a csoportos italo-
zás is egyedül zajlik. Miközben társasnak teremttettünk alapvetően, 
falkaélőlénynek. Akadnak persze földrajzi, genetikai és elsősorban 
kulturális hagyományokban gyökerező különbségek. 

Cholnoky Viktor, a magyar irodalom egyik méltatlanul elfeledett 
zsenĳ e – komolytalanabb irodalomtörténészek szerint csak „kismes-
tere” – irodalmi igényű publicisztikái egyikében a magyarság össze-
fogásáról, „egyesületi érzéséről” értekezik, pontosabban annak hiá-
nyát fájlalja. Nem birkaszellemet szeretne, hanem igazi összefogást, 
vagy – ahogy ő fogalmaz – „társulási ösztönt”. Azt állapítja meg, hogy 
ilyesmi csupán valamiféle külső veszedelem esetén éled fel. Szerinte 
nálunk még a nagyszabásúnak minősített ötletek is csak ezen össze-
függésben születnek meg. Széchenyi két „zseniális  tévedése”, a ka-

Online sörözés

Ebben a rovatban jeles kortárs írók, publicisták tollával ékeskedünk. Májusi szerzőnk: 

Egressy Zoltán (1967. VIII. 2.)

Szép Ernő- és József Attila-díjas író, költő. Színdarabjait számos hazai és külföldi színházban tűz-
ték műsorra, Portugál című drámáját 20 évig játszotta a Katona József Színház. Írásait rendsze-
resen publikálják folyóiratok. Három novelláskötete mellett öt regénye is megjelent (Szaggatott 
vonal; Százezer eperfa; Lila csík, fehér csík; Szarvas a ködben; Hold on).
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szinó és a lóverseny a veszteségektől való rémület miatt vált valóra, 
talán csak azért, hogy ezeken a helyeken enyhíteni lehessen a kárt, 
bár az okfejtés itt kissé kusza. 

A szerző ugyanebben a cikkben emlékezik meg arról a szabóról, 
akit lángvörös bajusza miatt rúgtak ki az önkéntes tűzoltók közül. 
Megĳ edtek tőle, mert úgy ítélték meg, serceg a bajusz, amikor sört 
iszik. Attól tartottak, hogy szilvórium fogyasztása esetén lángot fog. 

Nem lebeg tehát közöttünk testületi szellem, kivételt csak vész-
helyzet jelent. Amit most vélhetően a természet bocsátott ránk a 
klímaügy bagatellizálása miatt, illetőleg a Föld túlélésének az érde-
kében. Talán nem is a Föld, inkább az emberiség megmentése a cél. 
Cinikus a természet, hiszen emberáldozatokkal fi gyelmeztet, nehe-
zen megoldható feladatot ad, ugyanakkor egyszersmind vizsgáztat is. 
És globálisan gondolkodik: nemcsak nemzeti alapon kellene össze-
fogni, hanem sokkal inkább összemberi szinten. Milyen mesés volna, 
ha legalább nem politizálódna át minden döntés és nemdöntés!

Nemsokára érkezik a sörszállítmány. Addig ránézek a világháló-
ra. Igyekszem a szükséges minimumra redukálni a hírek fi gyelését, a 
fontosakra fókuszálni, nem pánikolni, helyette reménykedni abban, 
hogy az online sörözést lassan felválthatja majd egy igazi, kocsmás, 
presszós, kerthelyiséges, napsütésben vagy józanító hűvösségben, 
együtt, de nem uniformizálódva. 

Este koccintunk majd a számítógép képernyője előtt. Én ösz-
szeszorított fogak helyett összeszorult szívvel szurkolok az emberi-
ségnek. Mindenkinek. Hajrá világ, hajrá világpolgárok! 

Egressy Zoltán

Szelfi   söröskorsóval

Cinikus a természet, 
hiszen emberáldozatokkal 

figyelmeztet, nehezen megoldható 
feladatot ad, ugyanakkor 

egyszersmind vizsgáztat is.
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■ Készült önről festmény hosszú pályafutása alatt?
■ Igen, elég régen. Gyémánt László Kossuth-díjas 
festőművész vitt a vászonra. Nagyon jól sikerült a 
kép, magamra ismertem…
■ Régi tévéfelvételeken az első paródiáit nézve 
egy szemtelen képű, magabiztos és igen tehetséges 
kamasszal találkozhatunk. Ilyen tehetséggel meg-
áldva egyenes út vezethetett a színházakba…

HARMADSZORRA VETTÉK FEL  
■ Az 1968-as Ki mit tud?-on előadott paródiáim, 
hála a televíziónak, pillanatok alatt országszerte 
ismertté tettek, és leszerződtettek a Kamara Vari-
etébe, ahol esténként komoly gázsiért léptem fel, 
hétköznap ötven, hétvégeken hetven forintért. 
Nagy sikereim voltak, de a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola felvételĳ én csak harmadszorra vet-
ték észre a tehetségemet. Pedig én világ életemben 
színész akartam lenni, méghozzá híres színész!
■ A Madách Gimnáziumban viszont már középis-
kolásként Thália-tag volt… 
■ Valóban, így hívták azt a stúdiót, amelynek tagja 
volt Verebes Pista és a későbbi ismert tévés, Szegvári 
Katalin is. Dürrenmattot, Madáchot és persze ren-
geteg kabarét játszottunk. S milyen az élet? A főis-
kola elvégzése után a Thália Színházba szerződtem 
Kazimir Károly hívására, aki azt mondta, két dolgot 
nem fogok csinálni: nem fogok statisztálni, és nem 
fogok parasztszerepeket játszani. Nos, az első „iga-
zi” szerepemben éppen parasztfi gurát alakítottam, 
és később több statisztaszerep is osztályrészemül 
jutott. Emiatt nagyon el voltam keseredve, már azon 
gondolkodtam, hogy otthagyom az egészet, és in-
kább maradok parodistának, mert abban folyamato-
san sikereim voltak a színpadon és a televízióban.

JÖTTEK A NAGYOBB SZEREPEK 
■ Szerencsére nem fordított hátat a színháznak.
■ Ehhez valóban szerencse is kellett. Egy héttel a 
premier előtt ugyanis a Komédiás című darab fősze-

Tizedesből tábornok
Szeret nevettetni, de szeret jóízűeket nevetni is

Ha egy festőművész 
szeretné megfesteni 
Gálvölgyi János 
portréját, 
törhetné a fejét, 
hogy a színész 
melyik arcát vigye 
vászonra, ugyanis 
a modelljének 
ezer arca van. 
Ezért arra kértük 
a népszerű Kossuth-
díjas színművészt, 
hogy a kérdéseink 
segítségével ő „fesse 
meg” az arcképét…

A Furcsa párban
Fotó: Madách Színház 37
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replője összeveszett a rendezővel, és Kazimir ezekkel 
a szavakkal kért meg a beugrásra: „Apuskám, maga 
eddig tizedes volt, mostantól tábornok lesz!” Ez a sze-
rep valóban nagyot lendített a sorsomon. A Komédiás 
után jött a Bánk bán Ottója, majd a többi nehéz és ko-
moly szerep. Hamar rájöttem, nem elég, hogy megka-
pom a főszerepet, azzal még rengeteg plusz jár, hiszen 
biztosnak kell lenni abban, hogy nemcsak meg tudom 
csinálni, hanem jól is! Drága jó apósom, Rodolfo – aki 
csodálatos, bölcs ember volt – mondta egyszer nekem, 
az ifjú színésznek: azt még csak-csak el tudnám intéz-
ni, hogy megkapd Hamlet szerepét, de én nem játsz-
hatom el helyetted. És milyen igaza volt!
■ Önt láthatóan nagyon elvarázsolta a világhí-
rű bűvész, hiszen minden nyilatkozatában dicséri. 
Ritka az, amikor egy apóst vagy egy anyóst dicsér-
nek, mindkettőt szinte soha.  
■ Nálam nem így van, mert az anyósom is tüne-
ményes ember volt. 

■ Ön arról is ismert, hogy rajongó típus, jó közönség.
■ Ha jó a darab, amit éppen nézek. Nagyon hálás 
közönség tudok lenni, egy jó előadáson széttapso-
lom a tenyeremet. Született rajongóként örülök a 
kollégák sikerének, legfeljebb azt sajnálom, hogy 
nem vagyok benne a darabban. Kíváncsi vagyok 
rájuk, és különösen a fi atal tehetségekért vagyok 
oda. Viszont nagyon szenvedek, ha tehetségtelen-
séggel, rossz előadással találkozom. 

RANGJELZÉS A NADRÁGON
■ Hamar „kiszúrja” a tehetséget, illetve a tehet-
ségtelenséget?
■ Elég hamar. A zseniális színész, Kálmán György 
mondta nekem egyszer a következőt: „Janika, fi -
gyelj rám, ezen a pályán pontosan tudjuk egymás-
ról, ki kicsoda. Mindnyájan tudjuk, kinek milyen 
rangjelzés van a nadrágja oldalán. Hiába mész be 
azzal a színpadra, hogy tábornok vagy, mi látjuk, 
ha csak egy őrmester. Egymásnak tudunk hazud-
ni, nagyképűsködni a büfében vagy a társalgóban, 
de a színpadon soha!” S neki is milyen igaza volt! 
Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy igazi tá-
bornokok, például Márkus László, Rátonyi Róbert, 
Körmendi János, majd nem sokkal a halála előtt 
Darvas Iván tehetségéből, művészetéből, szemlé-
letéből annyi mindent szívhattam magamba, amit 
a mai napig tudom hasznosítani a pályámon, sőt a 
hétköznapokban is.
■ A tábornokok közismerten szigorúak. Kritikus 
típus? 
■ Egy paródiában az ember először mindig egy 
emberi tulajdonság vagy az élet fonákját veszi ész-
re. Iskoláskoromban a tanáraimat, később a kol-
légáimat és más ismert személyiségeket parodizál-
tam. Valóban sok mindent kritikusan nézek, lehet, 
hogy ez az egyik rossz tulajdonságom.
■ És a másik? 
■ Nincs több… (nevet)
■ S milyen jó tulajdonsága van?
■ Abból több is van. Például az egyik az, hogy most 
már harminc perce interjút adok… De félre a tréfával, 
talán a legjobb tulajdonságom az, hogy nem vagyok 
senkire irigy. Kollégára sem, hogy milyen autója, háza 
van, vagy milyen szerepet játszik. Sérelmeket sem 
hordozok magamban, pedig – bármilyen hihetetlen – 

Gálvölgyi 
János –

Gyémánt 
 László 

 festménye
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ért egy pár az életben. És úgy tudom, nem ártottam 
senkinek, s akarattal senkit nem bántottam meg.  

NEM FOG SENKIVEL KEZET  
■ A humor mennyire van jelen az életében?
■ Mostanában egyre kevesebb okunk van a ne-
vetésre. És ezt nem a koronavírus miatt mondom, 
amit túl kell élni, és túl is élünk! Mióta az eszemet 
tudom, egyéni módon védekezem a vírusok ellen – 
senkivel nem fogok kezet… Egyébként én nemcsak 
azt szeretem, ha nevettetek a színpadról vagy a 
képernyőről, de azt is, ha engem nevettetnek meg. 
Társaságban elég visszahúzódó vagyok, jobban ér-
zem magam a hallgató szerepében…
■ A Klubrádió hallgatói pedig szívesen hallgatják 
önt péntekenként. Érdeklődő, beleérző műsorveze-
tőként is „tábornokká” lett.
■ Nagyon élvezem ezt a munkát, mert általában 
olyan emberekkel találkozom, akik érdekelnek. Eb-
ben a műsorban nem politizálok, csak kíváncsisko-
dom, igaz, ebben a nehéz időszakban nem élőben, 
hanem „konzervből”. 
■ Végezetül az iránt kíváncsiskodnék, hogy a két 
lányát, Esztert és Dorkát sohasem csapta meg a 
színház „füstje”, nem akartak színészek lenni?

■ Átfutott rajtuk, mint a tavaszi nátha… Dorkát 
jobban magába szívta a színház világa, hiszen néhány 
évvel ezelőtt létrehozta a Hatszín Teátrumot a város 

szívében, ami egyre népszerűbb lett, de most ott is 
lehúzta a rolót a vírus. Igen nehéz helyzetbe került, 
pedig él-hal a színházáért. Néha még Eszter is bese-
gített neki. Színházvezetők és színészek egyaránt na-
gyon várjuk már, hogy újra felgördüljön a függöny! 

Temesi László

„ezen a pályán pontosan tudjuk 
egymásról, ki kicsoda. Mindnyájan 

tudjuk, kinek milyen rangjelzés 
van a nadrágja oldalán. Hiába 

mész be azzal a színpadra, hogy 
tábornok vagy, mi látjuk, ha csak egy 
őrmester. Egymásnak tudunk hazudni, 

nagyképűsködni a büfében vagy 
a társalgóban, de a színpadon soha!”

A Furcsa párban 
Fotó: Madách 

Színház
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A negyven pluszos korosztály a mai napig 
meg tud hatódni a Kossuth téren járva, ha 
eszébe jut az a két-két és fél évtized, amíg 
itt működött a dél-pesti régió egyik ked-
velt szórakozóhelye és a rock rajongóinak 
fontos koncertpódiuma, a Lőrinci Ifjúsági 
Park. De hogyan emlékeznek rá a zenészek?

Hogyan születik egy ifjúsági park? Látszólag egy-
szerűen: Pestlőrincen például csak be kellett kerí-
teni azt a parkos, kellemes hangulatú teret, ahol 
– a Tomory Lajos Múzeum honlapján található 
adatok szerint – már 1954-ben működött szabad-
téri színpad, 1959-től pedig büfé is. A területet 
1965-ben kerítették be, de csak hat évvel később 
lett belőle ifjúsági park.

– Az akkori rendszer engedte működni a rock-
zenekarokat, de szerette, ha minden kontroll alatt 
marad, ami a KISZ irányítását jelentette. Az ifjúsá-
gi parkokban (ilyen volt Budán, Kőbányán és Cse-
pelen is) szem előtt maradtak a szórakozó fi atalok 
– magyarázta Schuster Lóránt, a P. Mobil alapítója 
és vezetője, hogy miért alakítottak ki szervezett 
szórakozóhelyeket.

NAGY NEVEK EGY BANDÁBAN: A FERM
A park fontos szerepet játszott az 1968 és 1974 
között működő, legprofi bb amatőr együttesnek 
tartott Ferm történetében, amelynek indulásáról, 
pályájáról 2020 februárjában kiállítást rendeztek a 
Kondor Béla Közösségi Házban. A megnyitón részt 
vettek az egykori tagok, Környei Attila (Ferm, M7, 

A magyar rock fénykora 
és a Lőrinci Ifjúsági Park

Lőrinci 
 Ifjúsági Park 

Fotó: 
 Fortepan
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R-Go), Karácsony János (Ferm, Generál, LGT), Szi-
kora Róbert (Ferm, Hungária, R-Go), Gerdesits Fe-
renc (Ferm, Magyar Állami Operaház). 

Nem tudott megjelenni, de szintén a Fermben 
kezdte zenei pályafutását a XVIII. kerületben élő 
Menyhárt János gitáros és dalszerző, aki később 
a V’Moto-Rockban játszott, s az elmúlt években 
nagy sikerű koncerteken lépett fel többek között 
a Sportkastélyban Demjén Ferenc zenekarának 
tagjaként.

A közönségtalálkozóval egybekötött kiállí-
tás-megnyitón a Ferm tagjai felidézték az egykori 
zenei élet számukra fontos mozzanatait. Kará-
csony János a 60-as és 70-es években gomba módra 
szaporodó együttesekről és a fi atalok lázadásának 
okairól, lehetőségeiről beszélt. Gerdesits Ferenc a 
Luxemburg Rádióról lehallgatott dalokról és az on-
nan megtanult számok saját gyártású befejezéséről 
mesélt: a rádióban nem játszották végig a dalokat, 
így azoknak a végét ki kellett találni. 

Szikora Róbert, a Ferm dobosa az akkori gázsik-
ról és a zenekarvezetők szigorúságáról osztotta 
meg élményeit, és a Fermet sokkal családiasabb 
együttesnek nevezte, mint amilyen a Neoton volt, 
amely pedig a nevében is famíliának hívta magát. 

INNEN INDULTAK: A  KARTHAGO
A sikeres zenekarok életében viszonylag pontosan 
meghatározható az a pillanat, amikor úgy érzik, 
sikerült áttörniük azt a láthatatlan falat, amely el-
választja a sikertelenséget a befutástól. A Karthago 
esetében az egyik ilyen alkalom 1979-ben ugyan-
csak a XVIII. kerülethez köthető. 

A Karthagónak az országos elismertséget a 
Roxínpad című televíziós műsor hozta meg, ami-
kor a Lőrinci Ifjúsági Parkban ma már hihetetlen 
technikai körülmények között örökítették meg az 
együttes koncertjét. A hangstúdió a zenekarveze-
tő Szigeti Ferenc autójában volt berendezve, ahol 
egy kezdetleges Uher magnóra rögzítették a szá-
mokat. A televízióban addig példa nélkül állt, hogy 
egy zenekarról olyan felvételt közöljenek, amelyen 
mindenki ugrál, fetreng, s az énekes felmászik a 
színpad állványzatára. 

A visszaemlékezések szerint nagy volt a meg-
lepetés, amikor kiderült, hogy a kínosabb részeket 

Schuster Lóránt
Fotó: Ványi Ákos 

FERM- kiállítás. 
Karácsony János, 
 Szikora Róbert, 

Gerdesits Ferenc
Fotó: Kürti Kánossem vágták ki a cenzúrázók. Ettől a felvételtől, 

majd a Roxínpad adását követően a nyíregyházi 
Sóstói Ifjúsági Park idénynyitóján megjelenő ha-
talmas tömeget befogadó bulitól számolja a Kart-
hago az országos ismertségét.

Nem csak az említetteknek volt fontos a fellé-
pés a Lőrinci Ifjúsági Parkban. Évről évre színpadra 
lépett itt többek között a Skorpió, a Piramis, a Mini, 
a Korál, a Generál, a Hobo Blues Band és az Edda is.

ÉRTETTÉK ŐKET: A HOBO BLUES BAND
Nem túlzás azt állítani, hogy a Hobo Blues Band 
életében is fontos szerepet játszott a park, hiszen a 
zenekar itt adta első koncertjét.

– A P. Mobil előtt játszottunk egy órát – idézte 
fel a kezdeteket Hobo még lapunk elődje, a Város-
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kép számára. – A Mobilt jól ismertem, dalszövege-
ket írtam nekik már 1976-tól, később pedig időn-
ként vendégénekesként felléptem velük. Amikor a 
HBB színpadképes lett, természetesnek tűnt, hogy 
előttük mutatkozzunk be.

Arra, hogy milyen volt ez az első fellépés, az 
énekes-dalszerző röviden válaszolt:

– Én csak arra emlékszem, hogy elkezdődik, 
és már vége is van. Gyorsan történt minden. Meg 

arra, hogy az itteni közönség nagyon értette, amit 
csináltunk.  Életem legkedvesebb koncertélménye-
inek egyike.

HA CSÜTÖRTÖK, AKKOR P. MOBIL
A magyar rock egyik legnagyobb táborral rendel-
kező, máig aktív csapata, a P. Mobil pályafutását 
hosszan végigkísérte a park. 1969. augusztus 20-án 
a félamatőr Hausbyrds zenekar tagjaként Schuster 
Lóránt itt jelentette be, hogy ezentúl Gesarol a 
banda neve.

– Más emlékezetes esemény is köt ide bennün-
ket – emlékezett vissza a kedvünkért. – Rendszere-
sen fellépett itt egy Beton nevű együttes. Amikor 
annak idején a P. Mobilból a lemezgyári menedzs-
ment elvitte Vikidál Gyulát a Dinamitba, itt fűztük 
meg a Beton énekesét, hogy jöjjön át hozzánk. Tu-
nyogi Péternek hívták.

A P. Mobil az 1973-as megalakulásától gyakor-
latilag heti rendszerességgel lépett fel itt.

– A csütörtök volt a mi napunk – idézte fel a ze-
nész. – Mi sok helyen voltunk otthon, és a közön-
ség egy része kísért minket, de az olyan külvárosi 
ifjúsági parkokban, mint a lőrinci, a helyi közönség 
volt túlsúlyban. Az itteniek például nagyon szeret-
tek táncolni, még a mi koncertjeink alatt is táncra 
perdültek néhányan. Családias hely volt. 

A hely és a kor hangulatát néhány érdekes mo-
mentummal idézte meg az örökmozgó zenekarvezető.

– A szervezők tiltották a büfében a tömény 
szeszt, amit a fi atalok a „csöves koktél” beveze-
tésével ellensúlyoztak. Almabor és Diana sósbor-
szesz keveréke volt, amit kint ittak meg. Józanul 
mentek át a beléptetőn, és az ital odabent ütött. 
Tilos volt a farmer, sőt a mezítlábasság is. A rekke-
nő forróságban a gyerekeknek zoknit kellett húz-
niuk a vietnami papucsos lábukra. A zoknit sok-
szor kidobálták egymásnak, öten-hatan mentek be 
ugyanazzal, bent aztán levették. 

A park történetét és a korszakot összegezve 
Schuster úgy véli:

– Jó volna egy olyan szórakozóhely a fi atalok 
számára, amit az állam politikamentesen támogat. 
Az a helyzet, hogy amik most vannak, azok csupán 
feltupírozott vendéglátós helyek.

Bodzay Zoltán – Kerékgyártó György

A park fontos szerepet játszott 
az 1968 és 1974 között működő, 
legprofibb amatőr együttesnek 
tartott Ferm történetében.

Földes László 
HOBO

(Hobo Blues 
Band)
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Heilauf Zsuzsanna. Fotó: Ványi Ákos

Száztíz évvel ezelőtt a spanyolnátha pusz-
tított Magyarországon is. A pestszentlőrin-
ciek közül kevesen kapták meg, hála a jó 
helyi levegőnek. Tudta? Nem? Akkor irány 
a Tomory múzeum virtuális kiállítótere!

Mindenki ismeri a nagyon régi mondást Mohamed-
ről és arról a bizonyos hegyről. A járvány terjedése 
és a kĳ árási korlátozás miatt hasonló helyzetben 
találták magukat a közművelődési intézmények, 
köztük a Tomory Lajos Múzeum is: a hegy, már-
mint a látogató közönség nem jöhet, így kényte-
len az intézmény lépni. Erre jó lehetőséget nyújt a 
virtuális tér, amely egyre többek számára érhető el 
egyre olcsóbban. Így gyakorlatilag a karosszékünk-
ből járhatjuk be az egész múzeumot.

– Még tanuljuk, de ideje volt. És elég lelkesek 
vagyunk – összegezte tömören Heilauf Zsuzsanna, 
a múzeum igazgatója a kĳ árási korlátozás kellős 
közepén azt, hogy hol tartanak a munkában. 

Sétáljunk egyet – ülve…
A Tomory Lajos Múzeum anyaga az online térben

Kondor Béla 
a  repülés 

 vonzásában 
 kiállítás

Fotó: Tomory 
Lajos Múzeum
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A múzeum két felületen nyitott a virtuális tér-
ben is érdeklődő látogatók felé. Egyrészt elérhető-
vé tette a honlapján saját gyűjteményének tárgyi, 
képi vagy írott dokumentumanyagát, másrészt 
ezen az oldalon keresztül eljuthatunk más intéz-
mények, például a Magyar Elektronikus Könyvtár 
olyan felületeihez, amelyek a kerülettel kapcso-
latos anyagokat tartalmaznak. A Pestszentlőrinc 
vagy Pestszentimre múltja iránt érdeklődő olvasó-
kat a hivatalos Facebook-, illetve Instagram-olda-
lon közzétett cikkekkel is igyekeznek megszólítani.

– Mindennap más a tematikája a posztoknak – 
mondta Heilauf Zsuzsanna. – Alkalmanként a művé-
szeti vagy a repüléstörténeti gyűjteménnyel, a kert-
tel, a mackókollekcióval, a repüléstörténettel vagy a 
kerületi utcákkal kapcsolatosak, és a legtöbb esetben 
igyekszünk aktualitásokhoz kötni a cikkeket.

Remélhetőleg a járvány, illetve az amiatt beve-
zetett korlátozások nem tartanak örökké. A kérdés 
az, hogy lesz-e azután is online múzeum.

– Erre ma már biztosan szükség van. Elkezdtük 
ezt a munkát, működik, a látogatóknak tetszik. 
Biztosan érdemes lesz folytatni.

Kerékgyártó György

Kondor a legérdekesebb

A Tomory Lajos Múzeum közösségi oldalán közzétett 
posztok közül eddig a Kondor Béla lőrinci gyermekkorát 
felelevenítő keltette a legnagyobb érdeklődést. 

Adj nevet a mackónak!

Sokan tudják már, hogy a Tomory je-
lentős játékmackó-gyűjteménnyel 
rendelkezik. Érdemes szerdánként a 
gyerekekkel együtt rápillantani a mú-
zeum honlapjára, ilyenkor ugyanis a 
gyűjtemény egy-egy tagja mutatko-
zik be, aki alig várja, hogy a család 
nevet adjon neki.

Hol érhető el?

A múzeum honlapja: http://muzeum18ker.hu/
A közösségi oldal: https://www.facebook.com/Helytor-
tenetiGyujtemeny18/
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Izgalmak a négy fal közt
Sorozatajánló
Közhely, de ma már a csapból is sorozatok folynak. A kínálat zavarba ejtően bőséges, néző legyen a 
talpán, aki képes eligazodni a rengeteg cím között. Mi most fajsúlyos drámák helyett inkább olyan 
könnyedebb szériákból válogattunk, amelyek segítenek pár órára kiszakadni a karanténból – lega-
lább lélekben. Baski Sándor összeállítása.

Felhők felett 
kiállítás 

Fotó: 
Ványi Ákos

Izgalmak a négy fal közt
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Közhely, de ma már a csapból is sorozatok folynak. A kínálat zavarba ejtően bőséges, néző legyen a 
talpán, aki képes eligazodni a rengeteg cím között. Mi most fajsúlyos drámák helyett inkább olyan 
könnyedebb szériákból válogattunk, amelyek segítenek pár órára kiszakadni a karanténból – lega-
lább lélekben. Baski Sándor összeállítása.

Sir Arthur Conan Doyle legen-
dás detektívjének kalandjaiból 
ez idáig közel 25 ezer különféle 
adaptáció készült. Ha azt gon-
doljuk, hogy ebben a témában 
nem lehet újat mutatni, akkor 
tévedünk. A négy évadot megélt 
brit Sherlock olyan szellemesen 
és szórakoztatóan modernizál-
ta a klasszikus történeteket és 
Sherlock Holmes fi guráját, hogy 
azt tanítani kellene, és való-
színűleg már tanítják is. A mai 
nyüzsgő London ideális helyszín, 
a Benedict Cumberbatch által 
(zseniálisan) alakított mester-
detektív még az eredetinél is 
különcebb zseni, a bűntények 
pedig elképesztően csavarosak, 
de humorból sincs hiány, mert az 
alkotók szerencsére nem veszik 
túl komolyan magukat. (Netfl ix, 
2010–2017)

Milesnak van munkája (egy reklám-
ügynökségnél dolgozik), és egy sze-
rető felesége, mégsem boldog. Úgy 
érzi, teljesen kiégett. Egy kollégája 
megoldást ajánl: működik egy kü-
lönleges klinika a város szélén, ahol 
már egyetlen kezelés után úgy érzi 
az ember, mintha kicserélték vol-
na. Miles él a lehetőséggel, de csak 
később tudja meg, hogy a klinikán 
valójában klónozták, és a klónja át 
akarja venni az ő életét, beleértve a 
munkáját és a feleségét is. Ha leírva 
ĳ esztőnek tűnhet is a sztori, a so-
rozat valójában romantikus komé-
dia egy középkorú férfi ról, akinek 
saját jobbik énjével szemben kell 
bizonyítania, hogy még ugyanez az 
ember, akibe a felesége annak ide-
jén beleszeretett. És ha ennyi nem 
lenne elég: a Hangyából ismert Paul 
Rudd fantasztikus a dupla szerep-
ben. (Netfl ix, 2019)

Emlékszünk még arra, hogy egy 
időben nem láthatatlan vírusok 
izgatták a legjobban a forgató-
könyvírók és a nézők fantáziáját, 
hanem a terrorizmus? Ezt a témát 
lovagolta meg a BBC hatrészes mi-
nisorozata is, amelyben egy hábo-
rús veteránnak kellene a belügymi-
nisztert a terroristák támadásaitól 
megvédenie. A helyzetet bonyolít-
ja, hogy a férfi  (a Trónok harcából 
ismert Richard Madden) egészen 
más elveket vall, mint a gondjaira 
bízott politikus. Jogos a kérdés: a 
nagy sikerű 24 című sorozat után 
lehet-e még egy újabb bőrt lehúzni 
a témáról? A Testőr valóban nem 
újítja meg a műfajt, cserébe viszont 
olyan izgalmas az első másodperc-
től az utolsóig, hogy amíg nézzük, 
tényleg megfeledkezünk minden 
másról – még a vírusokról is. (Net-
fl ix, 2018)

SHERLOCK AZ ÉLET 
ÖN  MA  GAM  MAL

TESTŐR
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A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet-
ben bezártak az oktatási intézmények. Március 
közepén először a felsőoktatásban álltak át a 
távoktatásra, majd nem sokkal később az álta-
lános és középiskolák bezárásával az ott tanu-
lókra és legfőképpen a szüleikre várt rendkívül 
nehéz helyzet, hiszen a távoktatás – főleg az 
alsó tagozatban – azt jelenti, hogy a szülőnek 
tanárrá kell válnia. Komoly feladat írni, olvas-
ni, számolni tanítani egy elsőst, de még egy 
másodikos gyerkőccel sem könnyű haladni.

Az úgynevezett digitális oktatáshoz megfele-
lő elektronikus eszközök kellenek – számítógép, 
tablet –, és ezekhez internetelérés. Jobb esetben 
a gyerekek különböző oktatási platformokra beje-
lentkezve a tanárral online kapcsolatban vesznek 
részt a tanórán. Gyakori azonban, hogy a szülők 

elektronikus levélben kapják meg a tananyagot, és 
azt nekik kell otthon „leadniuk”. 

Azok a szülők valamivel jobb helyzetben van-
nak, akik otthonról dolgozhatnak.

A XVIII. kerületben is vegyes a kép, ami a táv-
oktatásra, illetve a digitális oktatásra való átállást 
illeti, de alapvetően jók a tapasztalatok. Kuba Gá-
bor, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója 
elmondta, hogy intézményükben már volt előzmé-
nye a digitális oktatásnak. Hozzátette:

– Nagyon sok segítséget kapunk a digitális felü-
leteken. Az interneten az összes tankönyv elérhető 
digitális formában, és le is tölthető. A tantestület is 
felkészült, a kollégák többsége rendelkezik iskolai 
tablettel vagy notebookkal, otthoni számítógépe 
pedig minden pedagógusnak van. 

Az iskolának a gyerekek elérhetősége okoz több 
problémát, mert nem általános az, hogy a gyerekek 

Alkalmazkodtunk 
a távoktatáshoz
A tanárok, a gyerekek 
és a szülők is partnerek
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és a szülők folyamatosan fi gyelik a Kréta interne-
tes rendszer felületét. 

– Összességében elmondható, hogy a szülők 
a helyzetüktől függően rugalmasabban vagy ne-
hezebben, de alkalmazkodnak az újfajta oktatási 
helyzethez – mondta Kuba Gábor. – Azoknál a csa-
ládoknál, ahol nincs meg az elektronikus háttér, 

CSAK ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI LESZ

A kormány döntése alapján csak írásbeli érettségit tesznek idén a diákok. 

Előrehozott érettségit sem lehet most letenni, kizárólag végzősök vizsgázhatnak, azok, akiknek most kell a tovább-
tanuláshoz. Nem kötelező most érettségizni, ha valaki úgy dönt, ősszel is vizsgázhat, de ő majd a jövő évi felvételi 
folyamatba kapcsolódik be. A vizsgázók és a pedagógusok biztonsága érdekében az írásbelit úgy kell megszervezni, 
hogy másfél méteres távolság legyen minden érintett között, és egy helyiségben a vizsgázók létszáma ne haladja meg 
a tízet. A vizsgák május 4-én kezdődnek.

a hagyományos papíralapú feladatok küldésével 
folytatódik a tanítás. 

A gyerekekkel kapcsolatban talán az a legnehe-
zebb, hogy megértessék velük: az iskola bezárása 
nem jelenti azt, hogy szünidő van, hanem bizony 
tanulni kell. A szülőkre hárul az a feladat, hogy 
fenntartsák az érdeklődésüket az iskolai tananyag 
iránt, és tudatosítsák, hogy az órai munkát otthon 
is el kell végezni.

– A gyerek boldog, hogy nem kell iskolába 
mennie, de sms-ben küldik a leckét, amit mi le-
fotózva küldünk vissza. Nem könnyű, de mindent 
megteszünk – mondta el a Webhíradó18-nak egy 
édesanya.

Ahhoz, hogy érvényes legyen a tanév, a feladat-
megadás, -ellenőrzés és -értékelés folyamatának is 
működnie kell. Gyakorló szülőként e sorok írója azt 
tapasztalja, hogy a számítógépes, illetve a kreativi-
tást igénylő feladatokat szívesebben oldják meg a 
gyerekek, de minden gyerek más, így, aki szeret szá-
molni, annak a matematika, aki pedig szívesen olvas, 
annak az irodalmi feladatok is örömet jelentenek. 

Érdekes például a testnevelés online oktatása. 
Már az otthoni iskola első hetében számos videót 
lehetett fellelni az interneten, amelyeken elsősor-
ban tornateremmé avanzsáló kertekben, teraszo-
kon tornáztak a nebulók, de ebben a tantárgyban 
éppen az a jó, hogy a szabadba kĳ utva bármilyen 
mozgásformával, sporttal lehet jó jegyet szerezni.

Összességében elmondható, hogy valamilyen 
formában minden feladat teljesíthető, és ha nem 
is beszélhetünk mindenhol valóban digitális okta-
tásról, a tanévet megmenti a gyerekek és tanáraik 
lelkesedése, illetve a szülők áldozatkészsége, így ki 
lehet majd osztani a bizonyítványokat.

Fotók: 
 Unsplash
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Bombaként robbant be a mindennapjainkba 
egy teljesen új, beláthatatlan következmé-
nyekkel járó világjárvány. A gyerekek pénte-
ken még a tornazsákjukat rugdosva sétáltak 
haza az iskolából, hétfőn reggel pedig már 
online csengettek be nekik. A matektanár-
nő helyett anya állt szemben, a reggeli kávé 
mellett tanulmányozva, mi is a tanagyag, 
amit ezentúl neki is be kell vágnia, hogy se-
gíteni tudjon. De hogyan? – merül fel a jogos 
kérdés. Szepesi Anikó pszichológussal, há-
romgyermekes családanyával beszélgettünk. 

■ El lehet ezt a helyzetet magyarázni a gyere-
keknek?
■ Sőt kell is a magyarázat. Már a kis ovisoknak is 
mesélünk arról, hogy most vigyázni kell egymás-
ra, fokozottan fi gyelni a kézmosásra, és számukra 
is érthető módon azt is elmondjuk, hogy miért. 
A saját életkoruknak megfelelően a gyerekekkel 
most beszélgetni kell erről a helyzetről, arról, mi 
az, amit biztosan lehet tudni, arról, mik a félelme-
ik, a kérdéseik. A gyerekek mindent megértenek, 
az érzelmi feldolgozásban kell segíteni nekik. Dup-
lán  nehezített a helyzetük, mivel érzékelik a világ 
történéseit, átveszik a szüleik rezgéseit, sőt ha mi, 
felnőttek, kontrollvesztettek lettünk, ők fokozot-
tan. Egy előnyük van, a rugalmasságuk. Az olyan 
részletek, amik támpontot adnak, növelik a megér-
tést vagy a biztonságérzetet, nyugodtan megoszt-
hatók velük. 
■ Még a legtöbb felnőttnek is rémisztő, ha azt ké-
rik, beszéljen a félelmeiről.
■ Egy gyerektől ez ilyen formában nem is várható 
el, azonban szerencsére vannak olyan módszerek, 
amelyekkel a szülők „kicsalogathatják” és oldhat-
ják a gyerekek félelmeit. Az egyik legfontosabb 
kérdés az, hogy mit álmodott. Gyakran felnőttként 
is csináljuk, hogy álomként meséljük a számunkra 
kényes, de nagyon is valós gondolatokat. A gye-
rekek erre még hajlamosabbak, hiszen úgy érzik, 
hogy van egy világ, ami mögé elbújhatnak, így 

bátran beszélhetnek az érzéseikről. A másik remek 
érzelmekre nyíló kapu a rajzolás. Ebben a helyzet-
ben például azt játszhatjuk, hogy a gyermek raj-
zolja le, hogyan képzeli el a koronavírust. Azonnal 
ki fog derülni, hogy a szó hallatán mikre asszociál 
először. Fontos, hogy a gyerekeknek nem kész stra-
tégiákra, hanem konkrét, gyakorlatias válaszokra 
van ahhoz szükségük, hogy megnyugodjanak. Nem 
kell helyettük gondolkodni.
■ Például? 
■ Egyszer a kislányom azt kérdezte, hogy mi lesz, ha 
én és az apukája is meghalunk. Mondtam neki, hogy 
akkor a mama fog felnevelni. Mire jött a kérdés: És ha ő 
is meghal? Akkor a kerianyu – válaszoltam. Aztán már 
csak annyit kérdezett: És kerianyu tudja, hol az ovi? 

FOKOZOTT FESZÜLTSÉG 
■ Azért nehéz megfogni a jelenlegi otthontanulás 
kérdését, mert nem saját döntés következménye. A 
gyerekek, a szülők és a tanárok is egyik pillanatról 
a másikra kényszerültek bele egy számukra teljesen 
idegen helyzetbe. A gyerekekben milyen folyamatok 
játszódhatnak le ebben a szituációban?
■ Itt is több szempont van, ilyen az életkor 
vagy éppen a szociális kapcsolatok. A kisebbek 
még örülnek, hogy többet lehetnek a családjuk-
kal, a nagyobbaknak hiányoznak a kortársaik. Az 
érettségi, felvételi előtt állóknak nagyobb lehet a 
tét, így a stressz is. A gyerekek szívesen tanulnak 
otthon, legalábbis annyira, mint eddig az iskolá-
ban. A zavart a módszertanokban jelenleg zajló 
egyensúly-kialakítás, a szülők bolyongása az in-
ternetes felületeken és az új struktúra okozza. Egy 
másik szint az, amit tudatosan nem érünk tetten. 
Ilyenkor például nyűgös, hisztis, ideges mindenki. 
Ezeket az ismert tényeknek tudjuk be. Azonban a 
gyerekekben óriási feszültség van pusztán a jár-
ványtól, a szüleik reakcióitól, ezért hagyni kell 
őket hisztizni, ordítani, s ugyanakkor meg is kell 
védenünk őket. Ebben tényleg segít egy rugalmas 
napirend kialakítása, a beszélgetések, az indulatok 
elfogadása és a mozgás. 

Kell a hiszti is
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A KULCS AZ ALKALMAZKODÁS
■ Hogyan tud ezzel a helyzettel megküzdeni egy 
szülő, akinek szintén teljesen felfordult az élete? 
■ Mindenkinek van egy megküzdési stílusa, stra-
tégiája, amit már hetek óta kiélezetten gyakorol. 
Ez első körben a munkahely, a rokonok, a háztar-
tás fenntartását, a „mi lesz, ha” forgatókönyvek 
kitalálását és a környezet elemzését jelentette. 
Erre robbant rá a digitális otthonoktatás a teljes 
nehéztüzérségével és folyamatos rendszeroptima-
lizálásával. Mivel senki nem kapott időt, a kulcs az 
alkalmazkodás. Prioritások felállítása, elengedni 
azt, ami feszültséget szül, és nem létkérdés.
■ Persze a család az család, és maximum vicc 
szintjén említjük, hogy elegünk van a folyamatos 
összezártságból, de a fele minden viccnek igaz. 
Egészséges ez? 
■ Elvileg nem egészségtelen, sőt immunerősítő 
hatásúnak kéne lennie. De lássuk be, a fi zikai tér, az 
eddigi rutin elvesztése, a bizonytalanság, a szerepek 
összezavarodása terheli ezt a szituációt. Amennyi-
ben nincs elviselhetetlen szélsőség és konfl iktus a 

családban, ezt a helyzetet, az összezártságot pozi-
tívba lehet fordítani. Minden családtagnak más a 
ritmusa, máskor fog kiborulni és mástól. Érdemes 
mindennap átbeszélni az igényeket az énidőre, azt, 
hogy kinek milyen határokra van szüksége. Én pél-
dául nagyon nem értettem, miért nincs időm egy 
apró sorozatrészt sem megnézni, és ettől egyre fe-

szültebb lettem. Aztán rájöttem, hogy erre eddig is 
csak trolizás közben szántam időt, így bezárkóztam 
a vécébe, és kiírtam az ajtóra, hogy 75-ös trolibusz. 
■ Magam körül azt látom, hogy sokan esnek a 
„majd mi megmutatjuk” csapdába, és nem tudják 
elfogadni vagy belátni, hogy ez egy nehéz helyzet, 
és nem szégyen, ha képtelenek maradéktalanul tel-
jesíteni a kötelezettségeiket.

Érdemes mindennap átbeszélni 
az igényeket az énidőre, azt, hogy 

kinek milyen határokra van szüksége.

Fotó:
Váradi 
Levente
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■ Ez nagyon lényeges meg  látás, 
azonban fontos, hogy többeknek ez 
ad biztonságot. Itt van kontroll, fele-
lősség, hasznosságérzet. Ugyanakkor 
az inkompetenciaérzés elfogadása és 
ezzel az irreális felelősség letétele 
megengedett. A szülők nem pedagó-
gusok, fejlesztők, edzők. Érdemes a 
gyerekünknek is beszélni arról, hogy 
tőlünk most ennyi telik, jó esetben 
humorral. Azt mondják, nem arra 
fognak emlékezni a családok, mit 
csináltak otthon, hanem arra, ho-
gyan érezték magukat. 

Domján Vivien

gyerekszoba

Szepesi 
Anikó

A gyerekek mindent 
megértenek, az érzelmi 

feldolgozásban 
kell segíteni nekik. 
Duplán  nehezített 
a helyzetük, mivel 
érzékelik a világ 

történéseit, átveszik 
a szüleik rezgéseit, 

sőt ha mi, felnőttek, 
kontrollvesztettek 

lettünk, ők 
fokozottan. 
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Ha fi noman akarnék fogalmazni, akkor 
én ezt nem így írtam alá. Vagy lehet, csak 
nem fi gyeltem oda az apró betűs részekre? 
Mindenesetre a koronavírus-járvány idején 
babát várni sokkal nehezebb, mint eleinte 
gondoltam. És azt hiszem, ezzel most sok 
hasonlóan szorongó kismama egyetért. Ne-
kem, negyven fölött, szinte csodaként jött 
össze ez a gyerek, ami még hangsúlyosabbá 
teszi a pozitív, de sajnos a negatív tapasz-
talatokat is. Mert ő az első és az utolsó ter-
hességem. Most pedig itt van ez az őrület, 
és nem elég, hogy rettegek attól, hogy elka-
pom a vírust, de az egész életem kifordult 
magából.

Mintha nem lenne elég az alapszintű aggódás! 
(Igen, az első intelem egy kismamának az, hogy ne 
aggódjon, de tegye fel a kezét, aki félelmek nélkül 
csinálta végig ezt a kilenc hónapot…)

Az egy dolog, hogy lelkileg kikészít az izoláció. 
Mert mindenkit kikészít. De például én soha nem 
fogom megtapasztalni, milyen az, ha kedves mo-
sollyal átadják a helyet a villamoson, nem megyek 
büszke fejjel bababoltokba nézelődni, a barátaim 
és sajnos a szűkebb családom, még a vidéken élő 
édesanyám is csak fotókon és a Skype-on látja, 
hogyan nő a hasam. Tudom, örüljek, hogy van la-
kásom, ahol karanténban ülhetek, hogy még van 
munkám, hogy én és a családom egészségesek va-
gyunk, de akkor is… Valahogy pont az a gondtalan 
öröm koszolódott most be napi szinten a rossz hí-
rekkel és szorongásokkal, ami elvileg életem leg-
szebb időszakának alapja. 

De ezek csak apróságok és egyéni nyavaly -
gások.

Mert közben azért vannak tények. Mint például 
az, hogy akadozik a terhesgondozás. Hogy olyan 
vizsgálatok, amik pár hónappal ezelőtt még egyér-
telműek és persze szükségesek voltak, most el-
maradnak, és szinte naponta változik a protokoll. 
Jelenleg az apás szülés még mehet – ki tudja, med-

dig. De előtte, utána min-
den anyuka egyedül néz 
szembe a nehézségekkel, 
és csak reméli, hogy az 
agyonhajszolt dolgozók 
részéről jut elegendő fi -
gyelem, amíg haza nem 
tud menni. A kórházat, 
ahol a választott orvosom 
dolgozik, a napokban mi-
nősítették át járványköz-
ponttá. Gondolom, nem 
nehéz elképzelni a jeges 
szorítást a gyomromban 
a hír hallatán, hiszen az 
egészségügyben jelenleg 
uralkodó viszonyok miatt 
ki merné azt írásba adni, hogy engem ez nem fog 
közvetlen közelről érinteni? Mi van, ha berobban a 
járvány, maga alá  temetve a kórházamat, az orvo-
somat és minden reményemet a komplikációmen-
tes szülésről?

Szerencsém van, mert van egy tündéri orvos-
nőm, és vagyok olyan helyzetben, hogy egyelő-
re magánban meg tudom oldani a vizsgálatokat. 
Persze már ez se zökkenőmentes. Sokan viszont 
nem tudják ezt megtenni, így nekik marad a tele-
fonálgatás, a bizonytalanság, a káosz, a rettegés a 
zsúfolt sztk-ban. És mindenkinek marad az állandó 
kérdés: mi jön még?

A dokim szerint most párnázott kanapén vala-
mi fi nomat eszegetve Mozartot kéne hallgatnom, 
és masszívan boldognak lennem. Persze, vagyok is, 
hiszen amikor sikerül lekanyarodnom az informá-
ciós szupersztrádáról, akkor nagyon odafi gyelek, 
hogy minél több harmonikus gondolat jusson ma-
gamnak és a babámnak is. Ilyenkor az is eszembe 
jut, hogy apám és anyám is a második világháború 
alatt született, szóval, az én kisfi am ehhez képest 
még mindig jó helyzetben van.

De az biztos, hogy lesz mit mesélni neki, ha 
majd túlleszünk EZEN is. -bh-

Áldott állapot?

Fotó:
Totev 

 Alexander
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A járványügyi intézkedések a sportolási 
lehetőségeket is korlátozzák, ám ez nem 
jelenti azt, hogy a négy fal között ragadva 
nincs lehetőség rendszeres testmozgásra. 
Sőt kifejezetten ajánlott napi szinten mo-
zogni – ehhez csak elhatározás és némi 
krea  tivitás szükséges.

MIÉRT FONTOS A NAPI AKTIVITÁS?
A bezártság miatt most az átlagosnál is kevesebbet 
mozgunk, pedig ez a keringésünkre, a vérnyomá-
sunkra, a vércukorszintünkre, az alvásunk minősé-
gére, az agyműködésünkre – mondhatni, szerveze-
tünk minden funkciójára – jótékony hatással van. 
Ha hirtelen és huzamosabb időre lecsökken az ak-
tivitás, akkor a test elkezd „leépülni”, megkezdő-
dik az izmok, a csontok sorvadása, hízni kezdünk, 
felszaporodnak a stresszhormonok, és mentálisan 
is egyre rosszabb állapotba kerülünk.

Harley Pasternak személyi edző, aki számtalan 
hírességgel (Gwyneth Paltrow-val, Lady Gagával, 
Robert Downey Jr.-ral és még sorolhatnánk) dol-
gozik, azt mondja, szakember felügyelete nélkül 
is érdemes a napi rutin részévé tenni a mozgást, 
ám ad pár jó tanácsot, amit mindenképp érdemes 
megfontolni.
■  Nem most kell Schwarzeneggerré válni: bár-

mennyire sok az üres szabadidő, nem ajánlott 
azonnal sokkolni a testünket és órákat izzadni. 

Ha eddig nem mozogtunk rendszeresen, akkor 
bőven elegendő napi 15-20 perc könnyű torna, 
amit aztán szépen kitolhatunk akár egy órára 
is. Az izmaink nem fognak egy nap alatt robba-
násszerű fejlődést mutatni, ám könnyen meg-
sérülhetünk, és a végén nem hogy mozogni, de 
az ágyból felkelni sem tudunk majd.

■  Írjunk napi/heti tervet: Sokat segít, ha előre 
eltervezzük, mely izomcsoportokat akarjuk az-
nap megmozgatni. Ha csak heti pár alkalommal 
edzünk, akkor érdemes egy hosszabb, teljes 
testet átmozgató programot kitalálni. Ha nem 
vagyunk rutinosak, akkor inkább keressünk egy 
videót vagy alkalmazást, vagy próbáljunk meg 
online kapcsolatba lépni az edzőnkkel. Ne most 
reformáljuk meg a fi tnesz tudományát, és ne 
akarjunk saját gyakorlatokat kitalálni!

■  Az edzés nem felüléssel kezdődik: Mindig fi -
gyeljünk oda a megfelelő bemelegítésre és a 
végén a nyújtásra. Ezek minden testmozgás 
alapjai, ám sokan könnyen elfeledkeznek róla, 
ha nem áll mellettük egy edző. 

■  Figyeljünk a testünk jelzéseire: ahhoz, hogy 
elkerüljük a sérüléseket, a legjobb, ha minden 

Maradjunk fi ttek 
karanténban is!

Ép testben

feszülést, kisebb fájdalmat komolyan veszünk. 
Inkább csökkentsük az ismétlések számát, vagy 
változtassunk testhelyzetet, vagy – ha végképp 
nem megy – egyszerűen fogadjuk el, hogy ezt 
vagy azt a gyakorlatot nem nekünk találták ki.

SZOBÁBÓL EDZŐTEREM
Keressünk megfelelő helyet!
Nem könnyű a torna, ha kicsi a lakás, és nagy a 
rakás. Talán mégis meg lehet oldani, hogy napi 
pár percre vagy legalább heti három alkalomra 
átcsoportosítsuk a családot egy másik helyiségbe. 
Fontos, hogy zavartalanul tudjunk koncentrálni a 
gyakorlatok pontos kivitelezésére, illetve az sem 
árt, ha nem esünk át Fifi kén két kitörés között. 
Érdemes jól szellőző helyiséget választani, mert 
hidegebb már nem nagyon lesz, és az izzadás ál-
dásos folyamata gyorsan átcsaphat hőgutába egy 
ablaktalan két négyzetméteres területen. 

HASZNÁLJUK KI A TECHNIKÁT!
A tévé, az okostelefon és a számítógép nem csak 
unaloműzőnek használható. Ha kifogytunk a saját 
ötletekből, és unjuk az alapgyakorlatokat is, esetleg 
egy kis digitális noszogatásra vágyunk, akkor érde-
mes körülnézni ezeken a felületeken. Sok kábel-
tévés szolgáltatónál elérhető kifejezetten fi tnesz -

csatorna, de ha az nincs, az 
M5-ön is van rendszeres napi 
torna. A mobilos fi tneszalkal-

mazások közül sokat kifeje-
zetten otthoni használatra 

szánnak, így semmilyen 
kiegészítő eszközt nem 
igényelnek, viszont pontos 

keretet szabnak a napi mozgásnak, 
és a fejlődésünket is nyomon követ-

hetjük. Az internetes videók pedig 
– van, aki a YouTube-ot nem 

ismeri? – minden napra saját 
személyi edzőt és változatos 

tornát varázsolnak a nappa-
liba, akár bokszolni akarunk, 

akár jógázni, mindezt ráadásul 
ingyen.

-bh-

Alapgyakorlatok
Ha csak napi pár perc mozgás a célunk, érdemes 
elővenni azokat az egyszerű, de hatásos gyakor-
latokat, amiket nagyjából kisiskoláskorunk óta 
ismerünk. 
■  guggolás
■  fekvőtámasz
■  felülés (csak az egészséges gerincűeknek!)
■  négyütemű gyakorlat
■  helyben futás
■  karemelések (súlyok helyett akár ásványvi-

zes palackkal)

A lényeg, hogy határozzunk meg egy számunkra 
is megfelelő ismétlésszámot, és variáljuk a gya-
korlatokat a túlerőltetés megakadályozására.
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Virtuális istentisztelet
Jól vették az akadályt a kerületi közösségek

Ahogyan senki, az egyházak sem vol-
tak felkészülve a járványra, illetve an-
nak következményeire. Ennek ellenére 
gyorsan sikerült reagálniuk, és úgy tű-
nik, az online istentiszteletek, szentmi-
sék beváltották a hozzájuk fűzött remé-
nyeket, a kĳ árási korlátozás nem árt a 
közösségeknek. 

 Kiss László 
Fotó: 

Ványi Ákos

Ép lélek
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Az istentisztelet vagy a szentmise televíziós, rá-
diós közvetítése nem új dolog, ilyesmi évtizedek 
óta megtalálható a hazai közszolgálati médiumok 
kínálatában. Ezekre elsősorban az idősek, az ágy-
hoz kötött betegek miatt van szükség, akik otthoni 
magányukban még jobban igénylik a közösség kö-
zelségét, illetve az Istennel találkozást a közösségi 
eseményen. Az azonban, hogy egy teljes gyüleke-
zet, pontosabban a hívek összessége kizárólag az 
online térben vehet részt a liturgián, új a magyar 
hívőknek. 

ONLINE TÖBBEN LETTEK
A Szemeretelepi Református Egyházközség az el-
sők között igyekezett kialakítani a távkapcsolattar-
tást a közösségen belül, miután a többi református 
gyülekezettel együtt azonnal elfogadta a zsinat 

elnökségének erre vonatkozó ajánlását. 
– A nehéz időszakok mindig próbá-

ra teszik az embert, de alkalmat adnak 
arra is, hogy átgondoljuk, mit kell más-
képp csinálnunk a jövőben – mondta 
Kiss László lelkipásztor.

A szemeretelepiek szinte azonnal 
elkezdték az online istentiszteletek su-
gárzását: a szertartást a lelkész végzi el 
egyedül pénteken, ez kerül adásba fel-
vételről vasárnap a megszokott isten-
tiszteleti időben.

– Talán furcsán hangzik, de az online isten-
tiszteleten többen vesznek részt, mint korábban a 
hagyományos alkalmakon. Ennek sok oka lehet, és 
biztosan köztük van az is, hogy ebben a helyzetben 
az embereknek fokozottabban van szükségük a kö-
zösségre is, Isten közelségére is.

Az internetet használják bibliaórák közvetí-
tésére is, a közösségi média pedig lehetőséget ad 
a gyülekezeti kapcsolattartásra. Ami a személyes 
gondoskodást illeti, bevásárlásban, gyógyszerek 
kiváltásában segítenek a fi atalabbak az idősebbek-
nek, és Kiss László természetesen búcsúztatást is 
vállal temetéseken.

– Van még egy fontos része a mostani szolgá-
latnak, ez a telefonos kapcsolattartás – mesélte. 
– Most nekem is van időm, nem rohanok sehova. 
Magam is meglepődöm, hogy mennyivel többet tu-
dok meg a gyülekezetem tagjairól.

A lelkész azt is elmondta, hogy a közösségében 
még vita folyik arról, hogy az úrvacsora kiszolgál-
tatható-e online, és amíg ez a vita el nem dől, ők 
tartózkodnak ettől. 

IMRÉRŐL ÉLŐBEN
Egészen más a helyzet ezzel kapcsolatban a kato-
likus közösségekben: itt ez a kérdés fel sem merül-
het, hiszen az eucharisztiát (oltáriszentséget) csak 
személyesen veheti magához a hívő. De hogyan 
helyettesíthető mindaz, ami köré a szentmise épül?

– Az úgynevezett lelki áldozásra van lehetőség 
– mondta Blanckenstein Miklós, a Pestszentimrei 
Római Katolikus Plébánia plébánosa. Az imreiek 
sikeresen vették az akadályt. Miután a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia döntött a szentmisék 
és a templomi szertartások, alkalmak szünetelte-
téséről, gyorsan kiépítettük a saját rendszerünket. 

– Egy YouTube-csatornát használunk, ahol 
sok-sok, a közösséggel, a liturgikus élettel kapcso-
latos anyag lelhető fel, amelyek alkalmasak a köz-
vetítésre is – magyarázta a plébános.

Az egyházközség képviselő-testületének elnö-
ke, Kovács István, aki maga is részt vett a rendszer 
kiépítésében, úgy tájékoztatott, az első közvetítést 
felvételről sugározták, de virágvasárnaptól már 
élőben, valós időben jelentkeztek a misével.

Kerékgyártó György
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Konyhakert az erkélyen
A koronavírus-járvány okozta bezártság 
enyhíthető egy kis kertészkedéssel, hiszen 
a kertben mindig van tennivaló. De mi van 
azokkal, akiknek nem jutott kert, akik a 
négy fal között töltik idejük nagy részét? 
Nekik sem kell feladni a kertészkedést, tal-
palatnyi hely is elég hozzá.

– Mostanában sok ismerőstől hallhatjuk, hogy 
könnyebb az élet a kĳ árási korlátozások alatt, ha va-
lakinek kertje van – mondta lapunk megkeresésére 
Bajtai Miklós kertész szakoktató, akiről hamar kide-
rült, hogy pestszentlőrinci származású. – Egy kert-
ben mindig van mit tenni, itt az ideje a régen elter-
vezett, de időhiány miatt elhalasztott karbantartási 
munkáknak, kerítésfestésnek, sziklakertépítésnek.

A szakember szerint azoknak sem kell kétség-
beesniük, akik nem kertes házban laknak: a nö-
vénytermesztéshez elég egy balkon, egy erkély, sőt 
tulajdonképpen még ennyi sem kell hozzá.

– Akár a lakásban is termeszthetünk növénye-
ket, ráadásul olyanokat, amelyek hasznosak is. 
Szinte semmi nem kell hozzá, ami mégis, azt be le-
het szerezni webáruházakból vagy mezőgazdasági, 

kertészeti szaküzletekből. Cserépben, ládában, de 
akár egy vödörben is lehet termeszteni zöldségeket, 
sárgarépát, folytontermő paradicsomot. Ezzel nem-
csak az időnket tudjuk eltölteni, hanem gyakorlati 
haszna is van: a saját termésünket fogyaszthatjuk, 
legalább ezért nem kell majd boltba menni.

Ráadásul a lakásnak éppen úgy díszítőelemei 
lehetnek a gondozott zöldségfélék, mint a szoba -
növények. Egy balkonon, erkélyen pedig kifejezet-
ten üdítő díszítőelem lehet egy szép paradicsom- 
vagy csilibokor, netán az eper. Az pedig valósággal 
felemelő pillanat, amikor az ember leszüretelheti a 
reggelihez valót.

Azoknak sem kell 
kétségbe    esniük, akik nem 

kertes házban laknak: 
a növénytermesztéshez 

elég egy balkon, egy erkély, 
sőt tulajdonképpen még 

ennyi sem kell hozzá.

57

Fotók: Unsplash

Fotó: 
Totev  Alexander

Fotó: Unsplash

Bajtai Miklós elárulta, régi bánata, hogy egyre 
többször csak díszkerteket lát, amikben nincs he-
lye a konyhakerti növényeknek, pedig azok – pél-
dául egy, a mostanihoz hasonló helyzetben – igen 
hasznosak lehetnek. És szerinte még egy díszkert-
ben is van lehetőség elszeparálni egy sarkot az ül-
tetéshez, vagy létrehozni egy szép magaságyást, 
esetleg az egyik részre fűszernövényeket ültetve, 
amik mutatósak is. Ezeknek sokszor egy cserép 
is elég, és bizonyos fajok – például a rozmaring – 
megfelelő gondozással évekig elélnek akár a kert-
ben, akár a lakásban.

Ha valaki cserépben szeretne zöldséget ter -
mesz  teni, de nincs ideje vagy kedve a magok elve-
tésétől végigkísérni a növények életét, az ilyenkor 
még kis utánajárással elég nagy palántaválasztékot 
talál. Ezek a növények később szép terméssel há-
lálhatják meg az ügyes gondozást.

A kertészkedés tehát egyáltalán nem a családi 
házakban élők privilégiuma, bátran lehet próbál-
kozni vele lakásban is. Tulajdonképpen csak a fan-
táziánk és a pénztárcánk szab határt – és persze a 
természet, hiszen jól kell választani annak alapján, 
hogy milyen az igénye az ültetni szándékozott nö-
vénynek. Ez azonban nem csak a lakásra és a bal-
konra igaz – a kertészkedőknek gyakran kell ilyen 
kompromisszumot kötniük. -csd-

Passzió
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Éljen május 1-je!
A munka ünnepének története az Ameri-
kai Egyesült Államokba és 1886-ra nyúlik 
vissza, amikor a május 1-jén Chicagóban 
indult munkástüntetésnek sortűz vetett 
véget. Ennek emlékére 1890. május 1-jén 
számos országban, így Magyarországon is 
felvonulásokat szerveztek. Itthon a legna-
gyobb szabású megemlékezést 1919. május 
1-jén tartották, amikor Budapestet elárasz-
tották az ideológiai indíttatású plakátok, 
dekorációk és szoborátalakítások. 

1919. május 1-je különösen jeles napja volt Pest-
szentimrének is, amely akkor Soroksárpéteri néven 
Soroksár községhez tartozott. Itt a Kastélydombon 
tartottak egész napos népünnepélyt a diákság fel-
vonulásával és névadóünnepséggel. A legfonto-

sabb esemény azonban az volt, hogy délután be-
jelentették: a község önállósul, és a majális örök 
emlékére a Marxfalva nevet veszi fel. A névváltoz-
tatási döntést aztán a belügyminisztérium 1919 
szeptemberében megsemmisítette. Pestszent-
lőrincen a tömeg nemzeti színű zászlókkal a Bó-
kay-gödörbe vonult, ahol a felnőttek piknikeztek, 
a gyerekek pedig játszottak.

1945-től május 1-je állami ünnep, amelyet et-
től kezdve Budapesten rendszeresen központi fel-
vonulásokkal ünnepeltek meg. Miután Pestszent-
lőrinc és Pestszentimre is a főváros része lett, a 
XVIII. kerületi Tanács és a helyi üzemek dolgozói 
is felvonultak a Dózsa György úton.

Az 1940-es években az ünnepről teret neveztek 
el a Szemeretelepen – ma is így hívják. De a lőrinci 
strandfürdőnek is Május 1. volt a neve, nem vélet-

Majális  
2001-ben

Fotó: 
Tomory Lajos 

Múzeum
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helytörténet

1951. május 1. 
Lőrinci 

felvonulók. Fotó: 
Tomory Lajos 

Múzeum

1919. május 1. Ünneplés 
a  Bókay- gödörben

Fotó: Tomory Lajos 
Múzeum
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lenül, hiszen ez a dátum a strandszezon kezdete is 
egyben.

1956 után a városligeti központi ünneplés mel-
lett egyre nagyobb teret kaptak a helyi rendezvé-
nyek is. A XVIII. kerületi programok fő helyszíne a 
Kossuth téri ifjúsági park lett. Az 1980-as, 1990-es 
években a rendezvény mind több látogatót és árust 
vonzott, a színpadot a sportcsarnok elé helyezték, 
a pavilonok a Thököly úton húzódtak végig. 

2002-ben a majális átköltözött a Bókay-kertbe, 
és ekkor az Üllői úttól a Szélmalom utcáig a Vá-
rosház utcát végig elárusító bódék szegélyezték. 
A programban újból megjelent a felvonulás, de 

immár nem politikai, hanem kulturális tartalom-
mal: a Tébláb Táncegyüttes tagjai sétáltak a Kos-
suth térről a Bókay-kerti nagyszínpadig. 2009-től a 
Hofherr-Dutra Emléktársaság a Bókay-kerti prog-
rammal egy időben rendezi meg a Gépmajálist az 
Új Tündérkert Étterem udvarán. 

Újabb rétege az ünnepnek, hogy Magyaror-
szág 2004. évi európai uniós csatlakozása is május 
1-jére esett, így 16 éve már ezt is ünnepelhetjük.

Pápai Tamás László
Tomory Lajos Múzeum

Május 1. 
Strandfürdő 
(1957). Fotó: 
Tomory Lajos 

Múzeum

Az 1940-es években az ünnepről teret 
neveztek el a Szemeretelepen – ma is így 
hívják. De a lőrinci strandfürdőnek is 
Május 1. volt a neve, nem véletlenül, 
hiszen ez a dátum a strandszezon 
kezdete is egyben.

Majális  
2017-ben

Fotó: 
Tomory Lajos 

Múzeum
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Szaniszló Sándor

polgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 06-(1)-296-1320, 06-(1)-296-1330
E-mail: polgarmester@bp18.hu
Facebook: 
https://www.facebook.com/SzaniszloSandorO�  cial/
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatalban (Üllői út 400.).
Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
Tel.: 06-(1)-296-1313
Mobil: +36-20-934-74-44
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www.facebook.
com/Ferencz  Istvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelent-
kezés a 296-1313 telefonszámon. Minden hónap második 
keddjén 15–18 óra között a Demokratikus Koalíció képviselői 
irodájában (Üllői út 493.)

Kőrös Péter
alpolgármester
MSZP
Tel.: 06-(1)-296-1318
Mobil: +36-30-249-50-72
E-mail: koros.peter@bp18.hu
Facebook: https://www.facebook.
com/Koros.Peter.18.kerulet/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentke-
zés a 296-1318 telefonszámon. Képviselői fogadóóra: minden 
hónap utolsó szombatján 10 és 12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban (Kondor Béla sétány 8.)

Petrovai László
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
Tel.: 06-(1)-296-1350
Mobil: +36-30-252-93-68
E-mail: petrovai.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www.facebook.
com/petrovailaszlo/
Előzetes egyeztetés alapján minden 
hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 

között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentke-
zés a 296-1350 telefonszámon.

Somody László
alpolgármester
Momentum
Tel.: 06-(1)-296-1315
Mobil: +36-30-248-76-50
E-mail: somody.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www.facebook.
com/somodylaszlo18ker/
Előzetes egyeztetés alapján 
minden hónap utolsó hétfőjén 

16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői 
út 400.). Bejelentkezés a 06-1-296-1315 számon. Kép-
viselői fogadóóra minden hónap első keddjén 17 és 
17.45 óra között a Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.)

kunhalmi ágnes

A kerület országgyűlési képviselője
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-
zött az MSZP székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-
dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady E. u. 83/B alatti kép-
viselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045-ös te le fonszámon 
hétköznapokon 14–18 óra között.



kisokos

Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra kö-
zött a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyez-
tetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

Bauer Ferenc
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-159-95-92
E-mail: bauerferi@t-onlinehu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Dabasi Ottóné
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-20-592-48-00
E-mail: evadabasi04@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 és 18 
óra között a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 
ebédlőjében (Kondor Béla sétány 10.) Előzetes egyezte-
tés szükséges a 06-20-592-4800 telefonszámon.

Dámsa József Lajos
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-412-28-50
E-mail: jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19 óra között a 
Kandó téri iskolában.

Fehér Gábor
MSZP
Mobil: +36-20-335-17-08
E-mail: feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között a Darus utcai isko-
lában, minden pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon előzetes egyeztetés 
alapján.

Galgóczy Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-927-37-40
E-mail: gz777@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján

Kassai Dániel
Független
Mobil: +36-30-407-45-61
E-mail: kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban 
(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-30-407-4561 telefon-
számon.

Kádár Tibor
Fidesz–KDNP
E-mail: kadar.tibor@fi desz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–18.30 között a Vörös-
marty iskolában, minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

Kiss Róbert
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-572-66-81
E-mail: kisrob@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Láng István
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-30-951-72-27
E-mail: lang.istvan01@gmail.com
Megszűnt a fogadóórája a Gyöngyvirág utcában a Szent 
Lőrinc Katolikus Általános Iskolában.
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 és 19 
óra között az Eötvös Loránd Általános Iskolában (La-
katos út 30.), továbbá minden hónap negyedik keddjén 
18 és 19 óra között a Szent Lőrinc Katolikus Általános 
Iskolában (Gyöngyvirág u. 41.). Előzetes egyeztetés 
szükséges a 06-30-951-7227 telefonszámon.

Dr. Lévai István Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-30-942-73-79
E-mail: levaiz79@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Makai Tibor
Jobbik
Mobil: +36-70-409-71-80
E-mail: makai.tibor@jobbik.hu
Fogadóóra: Minden hónap első péntekén 17-19 óra 
között a Jobbik Üllői út 489. alatt lévő irodájában, vagy 
sürgős esetben telefonon.

Nagy Balázs
Momentum
Mobil: +36-20-206-73-55
E-mail: nagy.balazs.istvan@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Nagy Károly
Momentum
E-mail: nagy.karoly@momentum.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Pál Norbert
MSZP
Mobil: +36-20-458-25-51
Fogadóra: minden második csütörtökön 16 és 18 óra 
között, Ady Endre utca 83/B. Előzetes egyeztetés szük-
séges a 06-20-458-2551 telefonszámon.

Szarvas Attila Sándor
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-458-25-51
Előzetes egyeztetés alapján.

Tóth Kálmán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-974-23-78
E-mail: bokay.kepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Közérdekű információk

és címek

Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hi-

vatal ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés  és időpontkérés a 296-1440-es 

telefonszámon.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

 Polgármesteri Hivatal

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

Hatósági Főosztály:

dr. Gocs Éva főosztályvezető

Városház u. 16. Tel.: 296-1400.

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

XVIII. Kerületi Kormányhivatal

1181 Városház u. 16. Tel.: 896-4319. Hivatal-

vezető: Hodruszky Csaba. Ügyfélfogadási idő: 

H.: 13-17, Sz.: 8-12 és 13-16, P.: 8-12

Kormányablak 

Üllői út 445. Tel.: 896-4098. Nyitvatartás: H.: 

7-17 óráig, K.: 8-16 óráig, Sz.: 12-20 óráig, 

Cs.: 8-16 óráig, P.: 8-14 óráig. Soron kívüli 

ügyintézéshez időpontfoglalásra a www.ma-

gyarorszag.hu és a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as telefonszámon 

van lehetőség.

Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda

1188 Nemes u. 14. Tel: 290-8493, 297-5619).

A személyes ügyfélfogadás szünetel!

Pestszentimrei referensi iroda

Tel: 294-1685. Pestszentimrei Városrészi Ön-

kormányzat. (www.bp18.hu)

Közjegyzők

Üllői út 423. I. em. Tel.: 296-0809

Bartók L. u. 5. III. 6. Tel.: 297-4110

Üllői út 365. I/1. Tel.: 290-0809

Zsebők Zoltán Szakrendelő

Thököly út 3. Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán Szakrendelő

Nemes u. 18 www.18euszolg.hu. Tel.: 297-

1210

Rendőrkapitányság

Üllői út 438. Tel.: 292-9212

Tűzoltó-parancsnokság

Üllői út 235. Tel.: 459-2319

Közbiztonsági Centrum

Kondor Béla. sétány 1. Tel.: 294-1011

„Anya, ki mindennap hős, meséje csodavilág

Ki mással törődik, nem csak az orráig lát

Aki eléri a célját, úgy, hogy segít hátra is

Megmutatja, hogy sikerül, majd lehet másnak is

Ápol, kitart, őszintén gyászol

Aki elfogadja, ha el kell engedni magától

Aki mások örömében igaz módon osztozik

Nem csak a sikeres hős, az bizony a szorgos is“

(Punnany Massif: Hétköznapi hősök) 

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNUNK!



Pestszentimre

#szeretemakerületem


