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H I R D E T É S

A járvány második hullámának meg-
érkezéséről beszélnek Magyarorszá-
gon. A keddtől érvénybe lépő határzár 
ugyan érzékenyen érinti a külföldi 
vendégekre számító szállodákat, de a 
magyarok nem estek kétségbe az in-
tézkedéstől. Budapesten a korábbinál 
érezhetően visszafogottabban „pezseg 
az élet”, maszkviselés többnyire van, 
távolságtartás kevésbé.
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M integy harmincan táncoltak a szín-
pad előtt vasárnap este a budapesti 
Bakáts téren, ahol a világzene egyik 

jelentős magyarországi képviselője, a Besh 
o droM zenekar koncertezett. A több száz fé-
rőhelyes mobil lelátó sem telt meg teljesen, 
pedig ingyenes koncertről volt szó. „Normá-
lis” időkben többezres tömeg tombolt volna 
ugyanitt, de a járvány Budapesten is érez-
teti hatását. Nemcsak a szabályozásokban 
– a szabadtéri rendezvényeket maximum 
ötszázan látogathatják –, de a hozzáállás-
ban is. A szokásosnál kevesebben vannak 
a vendéglők teraszain, igaz ez elsősorban a 
kevés külföldi turistával magyarázható. Ők 
nyaranként tomboló bulinegyeddé alakítot-
ták egész Budapestet, most erről nincs szó. 
Szeptember elsejétől pedig lassan a nullához 
közelít majd a külföldiek száma. Legalábbis 
azoké, akik szabadidős tervekkel érkeztek 
volna Magyarországra. Az új szabályozás 

szerint külföldi állampolgár csak jól megin-
dokolt okkal lépheti át a magyar határt. 

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Ét-
termek Szövetségének elnöke szerint van 
aggodalom az vendéglátói iparágban, mivel 
Budapesten akadnak olyan érintett vállal-
kozások, amelyek az őszi felfutásban bízva 
eddig kivártak, most azonban el kell gondol-
kodniuk azon, hogy nulla bevételből hogyan 
tudják tovább megtartani az alkalmazotta-
ikat. A főváros vendégkörének kilencven 
százalékát a külföldiek adták a koronaví-
rus-járvány előtti időkben, de már nyáron 
is ennek elenyésző százaléka érkezett a 
környező országokból: töredékére csökkent 

a repülővel érkezők száma, többen inkább 
autóval jöttek Ausztriá ból, Németországból, 
a cseh, lengyel, szlovák küldőpiacokról. Az 
új bejelentés viszont azt jelenti, hogy jövő 
héttől egyáltalán nem érkezhetnek a turisták 
külföldről, ami több piaci szereplő számára 
már végzetes lehet – számolt be írásában a 
Magyar Nemzet.

Az emberek a boltokban, a tömegközleke-
dési eszközökön hordják a maszkot, szabad-
téren viszont még a zsúfolt tereken, sétálóut-
cákon is nagyon ritkán találkozni maszkos 
járókelővel. A mifelénk sokat hangoztatott 
fi zikai távolságtartásnak itt nyoma sincs. 
Egyes boltokban ugyan korlátozzák a be-

lépők számát, de aki már bent van, az nem 
sokat törődik a másfél méterrel. Az általános 
benyomás az, hogy Budapesten a lehető leg-
nagyobb természetességgel „élnek együtt 
a vírussal”, azaz van némi óvatosság, ide-
gességnek azonban nincs nyoma. Az egyik 
népszerű budapesti bevásárlóközpont tető-
teraszán rendezett cseh sörfesztivált ezrek 
látogatják. Ottjártunkkor nem tapasztaltunk 
zavaróan nagy tömeget, a hangulat viszont 
az ilyen rendezvényekhez illően oldott volt. 

A helyzet persze itt is változhat. Tegnap 292 
újabb magyar állampolgáron mutatták ki az 
új koronavírus-fertőzést, a trend napok óta 
emelkedő. Szlávik János, a Dél-pesti Cent-
rumkórház infektológusa a Mandinernek azt 
mondta, elképzelhető, hogy ez a szám még 
tovább fog nőni. „Szerencsére az új betegek 
között elvétve fordulnak elő valóban bete-
gek, ami azt jelenti, hogy nem nőtt a kórház-
ban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma az 
elmúlt hetekben, vagyis az emelkedés egye-
lőre csak a fertőzöttek számában látszódik” 
– nyugtatta a kedélyeket a szakember. Hoz-
zátette ugyanakkor, ez a helyzet változhat, 
előfordulhat, hogy a közeljövőben többen 
szorulnak majd kórházi kezelésre. Szlávik 
János szóvá tette, mindenhol felhívják a fi -
gyelmet az oltásellenes és vírusszkeptikus 
hangok terjedésének veszélyére. Szlávik Já-
nos leszögezte: az egészségügyi hatóságok 
döntik el, milyen hatékonyságú vakcinát 
engedélyeznek, azt viszont tudni kell, hogy 
egy ország lakosságának ötven–hatvan szá-
zalékos átoltottsága szükséges egy nagyobb 
járvány elkerüléséhez.
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