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Bartosnak sikerült a beilleszkedés 
Poynton magyar polgármestere

– Miért volt megválasztása akko-
ra szenzáció, hogy az egész brit 
sajtó foglalkozott önnel? 

– Angliában rengeteg a kül-
földi. Jönnek a korábbi gyar-
matokról és Kelet-Európából is. 
Ami az angolokat sérti, hogy 
a népcsoportok meglehetõsen 
zárt közösséget alkotnak. Egész 
városrészek gettósodnak el, 
mert a bevándorlók egy helyen 
telepednek le. Ugyanakkor 
mi, magyarok könnyen integ-
rálódunk, elfogadjuk a helyi szo-
kásokat, kultúrát, ahogy én is 
tettem. Talán ezért lett sztori a 
megválasztásomból. 

– Hogyan került Angliába? 
– Ide nõsültem, 32 éve élek 

Angliában. A szocialista idõkben 
érthetõ módon a feleségem nem 
akart Magyarországra költözni, 
és hiába voltam apa, az akkori 
államhatalom nem adott enge-
délyt, hogy kiköltözzek. Egy 
barátságos angol–magyar mérkö-
zés nézõjeként jutottam ki.  

– Hogyan került kapcsolatba a 
politikával? 

– 2000-ben szóba került a 
városban a testvérvárosi kapcso-
latok kiépítése. Érdet javasoltam, 
ahol korábban magam is éltem. 
Ennek köszönhetõen kerül-
tem kapcsolatba a Konzervatív 
Párttal, ahol helyi és területi 
képviselõ, majd polgármester-
helyettes, végül ebben az évben 
polgármester lettem.

– Ezek szerint magyar gyökereit 
is ápolja. 

– Hangszerkészítõként, zon-
gorahangolóként dolgoztam 
Magyarországon, máig bará-
tomnak mondhatom Tolcsvay 
Lászlót. Ezért a zenén keresz-
tül igyekszem népszerûsíteni a 
magyar kultúrát. Magyar napokat 
is szerveztem.

– Milyen problémákkal kell 
megküzdenie polgármesterként? 

– Ez egy kis település, 10 mér-
földre Manchestertõl. A város-
fejlesztés a legfontosabb feladat, 
a város központját alakítjuk át. 
Megjelentek a nagy üzletláncok 
a településen, amelyek a helyi 
kiskereskedõk körében ellenér-
zést váltottak ki, ez is megoldan-
dó feladat. 

– Kipróbálná magát az orszá-
gos politikában is? 

– Nem vagyok politikus alkat. 
Azért vállaltam a mostani meg-
bízatásomat, mert tenni akar-
tam a szûkebb környezetemért, 
Poyntonért. Amíg a Munkáspárt 
volt hatalmon, mindent köz-
pontosítottak. Ez hasonlított a 
fiatalkorom Magyarországára. 
Azért vagyok konzervatív párti, 
mert ez az értékrend sokkal 
több szabadságot jelent, meg-
nyílhat az ember személyi-
sége. A polgármesterkedés 
után zenélni szoktam a The 
Bridgewater Blues Band tagja-
ként. � GB�

Néhány héttel ezelõtt Bartos Gáborral foglalkozott az 
egész brit sajtó. A The Independent, a Daily Mail, a 
Daily Telegraph és több más újság azért közölt cikket 
hazánk szülöttjérõl, mert Poynton – egy 15 ezres tele-
pülés – polgármesterévé választották.

Az érdi Bartos Gábor hangszerkészítõbõl lett a brit kisváros polgármestere

Ugyan Anita már kétszer
járt a Csomolungmán

– Mi volt a legnehezebb a Mount 
Everest meghódítása során? 

– Az idõjárási körülmények 
mellett a lelki egyensúly és a 
megfelelõ fizikai állapot egya-
ránt közrejátszik abban, hogy 
milyen sikerre számíthat egy 
hegymászó. A Mount Everestet 
oxigénpalack nélkül akartam 
megmászni legutóbb, egy súlyos 
megfázás ebben megakadályo-
zott, és végül csak palack segít-
ségével sikerült. A Himalájában 
a jégomlások is életveszélyesek. 
Azt is fontos tudni, hogy a hegy-
mászás nem ér véget a csúcson, 
le is kell onnan jönni. 

– Milyen támogatást kapott 
ehhez az FHB Banktól? 

– Az expedícióhoz szükséges 
anyagiak mellett a kommuniká-
cióban is segített a pénzintézet. 

– A hegymászást nemcsak 

mûveli, hanem tanítja is. 
Mennyire nehéz elérni egy olyan 
szintet, hogy az ember már a 
Himalája meghódításán gondol-
kozzon? 

– Elsõként, az alapvetõ bizton-
sági technikák elsajátítására kell 
figyelmet fordítani. A magasság 
legyõzése is jelentõs kihívás, 
hiszen egyéntõl függ, hogy 
kinek, miként reagál a szerve-
zete 5-6000 méteres magasság 
felett. Sok kisebb hegyet kell 
megmászni annak érdekében, 
hogy az ember kellõ rutint sze-
rezzen.  

– Harmadszor is tervezi, hogy 
megmássza a Mount Everestet? 

– Eddig hét alkalommal jár-
tam már a Himalájában, ahol 
több nyolcezer méter feletti 
csúcs van. Ezekbõl szeretnék 
minél többet megmászni.  H.�T.

Ugyan Anita nemrégiben tért haza második Mount Everest-
expedíciójáról. Ahogyan egy évvel ezelõtt, úgy ebben az 
évben is sikeresen feljutott a világ legmagasabb pontjára.

Anitára még több nyolcezer méter feletti csúcs vár a Himalájában

A szakma egy része újabb kórház 
létrehozását sürgeti az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
bezáratása után. A Pszichiátriai 
Érdekvédelmi Fórum ugyanakkor 
aláírásgyûjtésbe kezdett a pszi-
chiátriai gondozóhálózat megmen-
téséért, mivel szerintük az elõzõ 
kormányzat idején ez az ellátás 
kritikus helyzetbe jutott, s idén 
akár meg is szûnhet. Véleményük 
szerint Magyarországon több száz-
ezer embernek van szüksége ellá-
tásra, de nem Lipótra.

Nem az ágyak bõvítése a 
lélekgyógyászat megmentésé-
nek legfontosabb lépése – véli a 
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
(PÉF). – A kórházi lobbi szerint 
ágyak kellenek, de ez ellentétes a 
szakma álláspontjával. Most a leg-

fontosabb teendõ a járóbeteg-ellá-
tás bedõlésének megakadályozása 
– fogalmazott Radó Iván elnök. – 
A betegek többsége csak gyógysze-
res kezelést kap. A pszichoszociális 
ellátás hiánya gátolja, hogy tartó-
san megelõzzék a kórházi és más 
intézményes ellátásokat. Azt is 
tudjuk, hogy a lélekgyógyászat 
fejlõdésének útja világszerte a nagy 
intézményeket sokszor kiváltó ellá-
tás, ahol minden beteg számára 
a lakókörnyezet közelében érhetõ 
el a gyógyszeres kezelés és a pszi-
choszociális segítség egyaránt. 
A betegek sikeres és demokratikus 
ellátást szeretnének, és azt kérik a 
lelki betegségben nem szenvedõ 
többségtõl, hogy ne tegyék be õket 
újabb sárga házakba – magyarázta 
a PÉF elnöke, aki attól tart, hogy a 

szakma egy része az új kormányt 
fölösleges kiadásokba hajszolja. 
– Az a veszély, ha a szakma egy 
ilyen monstrum intézet létrehozá-
sára kap pénzt, akkor az a teljes 
keretet kimeríti, semmi másra nem 
jut majd. Pedig ezen a területen 
különösen fontos a rehabilitáció, 
hogy a társadalomból kiesetteket 
vissza lehessen vezetni – magya-
rázta Radó, aki szerint, nem kéne 
tönkretenni azt, ami mûködik. 
– Az OPNI bezáratása egy elhi-
bázott folyamat arrogáns része 
volt, Horváth Ágnes minisztersége 
alatt. A döntés elõtt nem kérték ki 
a szakma véleményét. Ennek elle-
nére az azóta elõállt helyzetet vala-
mennyire sikerült kezelni, betegek 
nem maradtak ellátás nélkül. Jobb 
lett volna, ha megmarad az intézet, 

de ha már így történt, a kevés pénzt 
ne egy újabb intézet létrehozásá-
ra fordítsák! Magyarországon 50 
ezer skizofrén él, akik valamennyi 
idõt töltöttek intézetben, de ennek 
a betegségnek a fekvõbeteg része 
rövid. Fenntartó kezelésre, pszi-
choterápiára, gyógyszerfelírás-
ra viszont utána is szükség van. 
A depressziós páciensek száma 
nagyságrendekkel nagyobb, nehéz 
számokat mondani, de az a meg-
állapítás igaz, hogy több százezer 
pszichiátriai beteg él hazánkban 
– mondta a PÉF elnöke. – Aki 
segítséget kér, meg is kapja, így 
attól semmi esetre sem kell tar-
tani, amivel az OPNI bezárása 
után riogatták a társadalmat, hogy 
elmebetegek rohangálnak majd az 
utcán.� Szabó�Dóra

Rövid idõn belül öszeomolhat a pszichiátriai járóbeteg-ellátás

A betegek nem akarnak új Lipótot


