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Téma: RENDHAGYÓ HÚSVÉT 
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A múlt héten megnéztük, milyen lehetőségeink vannak a vírus elleni védekezéssel kapcsolatban, 

majd átbeszéltük, hogyan lehet „átvészelni” az otthoni bezártságot. 

Továbbra is tombol a koronavírus világszerte. Ez természetesen a közelgő húsvétra is rányomja a 

bélyegét. A mindenkit foglalkoztató legfontosabb kérdések egyike, hogy lehet-e locsolkodni menni 

húsvétkor idén? 

A kormányszóvivő elmondta, hogy az idős rokonokra a kijárási korlátozás fenntartásától függetlenül 

is “különösen vigyázni kell húsvétkor is” - és lehetőleg ne tervezzenek egy légtérben családi 

összejövetelt. A mostani kijárási korlátozás szabályai szerint, nem lehetne locsolkodni menni 

húsvétkor, ezt csak az egy háztartásban élők tehetnék meg, mert a locsolkodás nem egy olyan alapos 

indok, ami a kijárási korlátozást felülírná. 

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában azt mondta: szerdára tervezi, hogy döntést hoznak a 

kérdésben. “A húsvét egy családi ünnep, vinné az embert a lába és a szíve”. Ez most aligha lesz 

lehetséges, legfeljebb szigorú keretek között - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. 

Döntenie kell majd arról, mi lesz húsvétkor. 

Szedjünk össze egy pár dolgot, amiben valószínűleg más lesz ez a mostani húsvét az eddig 

megszokottaktól: 

1. Nem megyünk locsolkodni! 

2. Ha mindenki betartja ezt, valószínűleg várni sem kell majd a locsolkodókat! Ezért fontos, 

hogy minden férfi meglocsolja a vele egy háztartásban élő hölgyeket!  

3. Elmaradnak a rokonlátogatások: Ilyenkor többnyire azok is elutaznak a szüleikhez, 

gyerekeikhez, unokáikhoz, testvéreikhez, akiknek év közben ritkán van erre idejük. Most 

másképp van ez is. A nagyszülők nem rejtenek el csoki nyuszikat a vidám tojáskereséshez a 

kertben, mert az unokák otthon maradnak. Az apukák nem fogják kézen a kisfiúkat, hogy 

meglocsolják a rokonokat, szomszédokat, barátokat. 

4. Nem ülhetünk be a kocsiba és nem mehetünk kirándulni!  

5. Elmaradnak a nyilvános programok is. 

Hogyan vásároljunk tudatosan a járványügyi előírásokat betartva? 

Tudatos vásárlással számottevő pénzt és időt spórolhatunk, ráadásul akár egy füst alatt letudhatjuk 
az egész ünnepi bevásárlást és biztosan nem felejtünk el megvásárolni semmit. Ne feledjük, most 
különösen fontos, hogy minimalizáljuk az emberi érintkezéseket! A bevásárló lista a kutatások szerint 
abban is segít, hogy ne vegyünk több élelmiszert, mint amire szükségünk van, így mérsékelhetjük az 
élelmiszerpazarlást is. 

1. Tervezzük meg előre, mi kerüljön az ünnepi asztalra, és kizárólag az ezen ételekhez szükséges 
alapanyagokat vásároljuk meg! 

http://m.atv.hu/belfold/20200403-orban-szerdan-lesz-dontes-hogy-meghosszabbitjak-e-husvetra-is-a-kijarasi-korlatozast
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2. Gondoljuk át előre, mit, hol fogunk beszerezni! 
3. Készüljünk elegendő bevásárlótáskával, zacskóval, hogy a különböző élelmiszereket 

elkülönítve tudjuk hazaszállítani! Fontos szempont, hogy ne kelljen a boltban feleslegesen 
újat vennünk, ezzel a környezetet és a pénztárcánkat is kíméljük. A mélyhűtött termék 
vásárlásánál hűtőtáskával is készüljünk! 

4. Már mielőtt elindulnánk a boltba, mossuk meg alaposan a kezünket, vagy használjunk 
fertőtlenítőszert. Jelenleg az üzletekben is javasolt kézfertőtlenítő-szert kihelyezni a 
vásárlótérbe, vegyük igénybe őket! 

5. Az üzletben csak olyan csomagolt árut vegyünk le a polcról, ami szennyeződésektől mentes. 
Különösen fontos, hogy csak azt a terméket fogjuk meg, amit végül a kosarunkba is teszünk. 
A csomagolatlan termékeknél fokozottan ügyeljünk a kihelyezett mérő-, szedő- és 
fogóeszközök helyes használatára. Az ilyen termékeket úgy csomagoljuk el, hogy ne 
szennyezhessék be a kosarunkban lévő többi árucikkel egymást. 

6. Az üzletben igyekezzünk megtartani a 1,5-2 méteres távolságot a többi vásárlótól és a 
dolgozóktól. Ez különösen fontos sorban állás közben. Fizetéskor részesítsük előnyben az 
önkiszolgáló pénztárakat. Ahol erre nincs lehetőség, ott a pénztárossal szemben is 
törekedjünk megtartani az 1 méteres távolságot. Készpénz helyett válasszuk a bankkártyás 
fizetés lehetőségét. Ha mégis készpénzhez nyúlunk, utána fertőtlenítsük le kezünket. 

7. Az üzletből kilépve, a bevásárlókocsi, kosár visszahelyezését követően a bejáratnál 
(kijáratnál) elhelyezett kézfertőtlenítőszerrel, vagy saját használatú kézfertőtlenítőszerünkkel 
fertőtlenítsük le a kezünket.  Hazaérve első dolgunk az alapos kézmosás legyen, utána 
kezdjünk neki a megvásárolt termékek elpakolásának. 

8. Bónusz ötlet: ha idősebb családtagunkat, rokonunkat akarjuk védeni a vásárlástól, de nem 
igazán tudjuk, milyen árut is szeretne venni, jó ötlet lehet egy videós vásárlás, webkamerával. 
Olyan termékeknél, amiket az ember szeretne látni, mielőtt megvesz - például sonka 
vásárlásánál - nagy segítség lehet. 

A járvány elején sokan úgy döntöttek, előre betáraznak mindenféle élelmiszerből. Ezzel viszont az a 

probléma, hogy egyrészt teljesen felesleges, mert elmondták, hogy van és a továbbiakban is lesz elég 

élelmiszer és mindenféle árucikk az országban. Másrészt ez rendkívüli módon megterheli majd a 

kereskedelemben dolgozókat, hogy a megfelelő ütemben tudják pótolni a cikkeket, hogy azok hiánya 

ne okozzon gondot. Harmadrészt, mivel így bizonyos cikkekből átmeneti hiány keletkezik, így valaki 

nélkülözni fogja például a WC papírt vagy a lisztet, míg másoknál halomszámra fog állni, teljesen 

feleslegesen, nem lesz egységesen terhelve a lakosság. 

 .................................................................................................................................................................... 

KÉRDÉSEK! 

Az alábbi kérdésekre privát messenger üzenetben kérném a válaszokat – a már megszokott módon! 

1. Lehet-e locsolkodni menni húsvétkor idén? 

2. Írj legalább 3 dolgot, amiben valószínűleg más lesz az idei húsvét! 

3. Hogyan vásárolhatunk tudatosan a járványügyi előírásokat betartva? 

Sorolj fel legalább 5 dolgot! 

4. A járvány kezdetekor szerinted jó ötlet volt-e előre betárazni mindenféle élelmiszert? 

Vannak-e ennek előnyei? Írj legalább 1 hátrányát! 

5. Írj egy tuti tippet, amivel az általános előírások betartásán túl megvédheted idősebb 

családtagjaidat a koronavírus-járvány idején, speciális bevásárlási kéréseiknek is eleget téve? 

6. Végezetül gyűjts legalább 3 dolgot, ami szerinted előnye lehet a mostani karanténban töltött 

húsvétnak? (saját ötlet, internet, média stb.) 
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JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

HA TEHETI, MINDENKI MARADJON OTTHON!!! 

 

 


