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A vörös tollruha az íbiszek kétéves korára alakul
ki, fiókaként még szinte feketék Fotó: Bagosi Zoltán

Guba bár már négy hónapos is
elmúlt, de még mindig anyukáján
csüng a legszívesebben. 
Éppen ezért, ha Isabela éppen
aktív, eszik vagy a kifutóban sétál,
a kicsinyét is jól lehet látni.
Alváskor azonban a sörényes
han gyászokra jellemzően beta -
karja magukat bozontos farkával.
Gubának egyébként van két – szó
szerint – édestestvére, a négyéves
Bejgli és a kétéves Flódni, de ők
a Fővárosi Állat- és Növénykert-
ből már külföldre költöztek. 
A hangyászok négy faja közül a
sörényesek nőnek a legnagyobb -
ra, a kifejlett állatok súlya akár a

40 kilót is elérheti, hosszuk pedig
a megnyúlt orr hegyétől a bozon-
tos farok végéig két méter is
lehet. Többek között Argen-
tínában, Brazíliában, Bolíviában,
Peruban, Ecuadorban, Venezu -
elában és Kolumbiában élnek, de
sajnos sehol sincs sok belőlük.
Ahogy a nevük is mutatja, első-
sorban hangyákkal és különféle
termeszekkel táplálkoznak, test -
alkatuk is ehhez az életmódhoz
alkalmazkodott: erős mellső lá -
baikkal és hatalmas karmaikkal
akár betonkemény falú termesz -
várakat is kiválóan kiásnak. 

Különleges, színváltós madár a Dél-
Amerikában honos skarlát íbisz. Bár
a nevük előtagja skarlát, valójában
csak a felnőtt, kifejlett egyedek vise-
lik magukon ezt a szép árnyalatot. 
A fiókák sötét színűnek születnek –
most a fővárosi állatkertben is látható
egy szinte fekete fióka –, aztán szür -
kés-barnás-fehéresek lesznek, és vé -
gül úgy változnak skarlátvörössé,

hogy először a hátukon jelennek
meg az ilyen árnyalatú tollak. Két -
éves korukra alakul ki mindenhol a
nevükre jellemző, harsány tollazat,
amelyen mindenkinek megakad a
szeme. A karibi szigetország, Tri ni -
dad és Tobago lakói nemzeti jelkép-
ként tekintenek rájuk, hiszen az
ország címerében az egyik pajzstartó
a skarlát íbisz.

Nagyon anyás a kis hangyászsün

Színjátszó égi tünemény

Féltestvére született Móricnak, az alig három hóna-
pos orangutánkölyöknek. Nyár végén Lia, a szumát -
rai orangután adott életet egy kisfiúnak, míg ősszel
Jula hozta világra gyermekét. A kicsinek a közönség
internetes szavazáson a Buda nevet választotta.
Mindkét jövevénynek a 24 éves Chuij az édesapja,
viszont a két anyuka is féltestvére egymásnak. Az
orangutánok nagyon szeretnek játszani. Móric és
Buda ugyan még kicsik az ilyesmihez, de hatéves
nővéreik, AnnaHanna és Lone már örülnek a külön-
féle izgalmas tárgyaknak. Nemrég új játékokat, kon-
gokat, etetőlabdákat, kartonokat, papírtekercseket
kaptak a gondozóktól. Kifutójuk és belső férőhelyük
is úgy van berendezve, hogy sokat mászhassanak,
játszhassanak. Remek vackot tudnak például építeni
fagyapotból, de a kartondobozokat és a műanyag
dézsákat is kreatívan használják: szívesen alábújnak,
ezért a látogatók sokszor csak egy-egy lefordított
dézsát látnak jönni-menni a belső csarnokban.

Jula még féltő gondoskodással takarja kisfiát,
Budát                                                     Fotó: Tóth Letícia

Guba egész nap anyja hátán cipelteti magát Fotó: Bagosi Zoltán

Buda is Pesten született 

Az oldalt összeállította: Forrai-Kiss Krisztina
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KArdOS Pál 
30 éve alapította 

a zuglói 
polgárőrséget

Jordán 
Tamás 
újra 
nagyfilmet 
forgat

hat darabban játszik, és mindennap tudja, mire mennyit tehet fel

Színészből lett 
dietetikus
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A SZeMéThAlMOKAT 

Jordán 
Tamás 
újra 
nagyfilmet 
forgat

Éveken át szavalt a zuglóiaknak egy-egy ünnep alkalmával, gyakran láthattuk a Mexikói úti végállomásnál, amikor
éppen a lottózóban játszott. Mert Jordán Tamásnak játék az egész élete.  Cikkünk a 16–17 oldalon. Fotó: Balogh Róbert
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Jó híreink vannak – megújult az Ond vezér
útja, méghozzá a tervezett határidő előtt. 
A köztisztaságra ügyelve az önkormányzat
hulladéktérkép szerint haladva számolja
fel a szeméthalmokat. A kiöregedett, veszé-
lyes fák helyére újakat ültet a Kós Károly
sétányon, tovább zöldül. Korsze rű södik az
egészségügyi szolgáltatás: már di gi tális elő-
jegyzés van. Okoskaput szereltek fel az
Uzso kiban a koronavírus kiszűrésére. Idén
a zuglói polgárőrség lett az ország legjobb -
ja, és már több szervezet gyűjt gye re -
keknek, nélkülözőknek karácsonyra,
amire ezúttal is felhívjuk az adakozók fi-
gyelmét. A mozgáskorlátozottak egyesülete
az otthoni ápolást akarja megkönnyíteni.
Persze gondok is akadnak, például a
sportklubok diákjai az utcára kerültek, il-
letve már ott sem tudnak edzeni a rossz
idő, de leginkább a vírus miatt. S ez már
jelzi, hogy vannak gondok, olyan hely -
zetek, amelyekkel ha akarunk, se tudunk
megbirkózni. Mert a Covid-kór egyre
kiszámíthatatlanabb. Persze segítene, ha
többet tudnánk a gócpontokról és a kon-
taktellenőrzésekről. Igyekeztünk tájé ko -
zódni, de a kormányzati kommunikáció
kikosarazott. Pedig ha nem zárjuk be az
országot, az a minimum lenne, hogy
tudjuk, hol, mikor és mire kell vigyázni. Ez
ma még titok. S nagyon rossz hír.

Jegyzet
Titok

– Zugló az elmúlt évtizedben a főváros
mostohagyermeke volt – mondta Hor -
váth Csaba polgármester az út áta dá -
sán. – Ez szerencsére a tavalyi vá lasz-
 tások után megváltozott, többek között
az Ond vezér útjának felújítása is en -
nek köszönhető. Ez az első,  Zuglóban
elkészült útszakasz, a fejlesztések pedig
folytatódnak, jövőre megtörténik egy

másik kiemelten fontos, ám eddig el-
hanyagolt út felújítása, a Vezéré.
A polgármester fontosnak tartotta el-
mondani, hogy az Ond vezér útjának
beruházása jóval a tervezett határidő,
november 15. előtt elkészült, amivel az
ott lakók életét is sikerült
megkönnyíteni.
– Az új városvezetés a négy -
éves programjában kie mel -
ten kezeli a zuglói fej  lesz-
téseket – mondta Dorosz
Dávid főpolgármester-he -
lyettes –, természetesen más
kerületekkel együtt. Az elő -
ző városvezetés több mint
százmilliárd forintnyi fel -
újítást nem valósított meg.
Azon dolgozunk, hogy eze -
ket minél előbb pótolni
tudjuk. Az Ond vezér útja
kiemelt projekt volt, amely a
vártnál gyorsabban készült

el, így nemcsak az autóforgalom és
tömegközlekedés, ha nem a gyalogosok
számára is ké nyel mesebb és biztonsá-
gosabb lesz. Az Ond vezér útjának
rekonstrukciója bruttó 617 millió
forintos keretösszegből valósult meg. A
Budapest Közút Zrt. a Füredi út  és a
Szentmihályi út között közel 6500
négy zetméter útpályát, 1700 négyzet -

méter par ko lót, 1500
négy zet mé ter jár dát,
2500 méter út- és jár-
daszegélyt újított fel, il-
letve az említett sza -
kaszon kia la kítottak
négy, meg erő sített bur -
kolatú trolimegállót,
to vábbá 250 négyzet -
méter útburkolati jelet
fes tettek fel. A gyalo-
gosok biztonságos köz -
lekedése érdekében
három gya log át ke lő -
he lyen forgalomcsilla -
pító középsziget épült.

Minden útcsatlakozásnál új, a vakok és
gyengénlá tók közlekedését segítő tak-
tilis tér kőelemet építettek be, a gyalog -
át ke lők kör nye zetében pedig a köz vi-
lágítást is fej lesztették.                   

Riersch Tamás

felújították az Ond vezér útját
617 millió forintot költöttek rá – Jövőre a Vezér út kerül sorra 

Négy, megerősített burkolatú trolimegállót alakí-
tottak ki                                         Fotó: Subits-Tóth Gergő

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes és Hor váth
Csaba polgármester              Fotó: Subits-Tóth Gergő

Október 16-án, egy hónappal a tervezett befejezés előtt, hivata -
losan is átadták a felújított Ond vezér útját, megkönnyítve ezzel
a környéken lakók és dolgozók életét.

A városrész több pontján a
köztisztasági szabálysértést el -
követők súlyos problémát

okoz nak azzal, hogy eseten -
ként teherautó-számra hord-
ják a hulladékot a köz terü -
letekre. Szinte állandó gondot
jelent, hogy egyik nap az
önkormányzat elszállíttatja, és
szinte már másnap újra nagy
halomban áll a szemét. Így
megy ez a Vezér úti szelektív
hulladékgyűjtőnél is, ami a
lakókban felháborodást, dühöt
és elkeseredettséget vált ki.
Marika néniék is sokszor lát -
ják séta közben az újabb és
újabb halmokat, amelyekben
– mint fogalmazott – sokszor
keveredik az alkoholos üveg a
ronggyal, építési törmelékkel.
– Nagyon el vagyok keseredve,
nem értem, miért csinálják ezt
az emberek! Sosem láttam
még, mikor rakják ki, mindig
csak a nagy kupacokra leszek
figyelmes. Olyan dühös vagyok
rájuk! – fakadt ki. A hónapok
óta akciózó Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet (ZÖR)

vezetője, Kardos Pál elmondta,
tettenéréskor sokszor arra hi-
vatkoznak az emberek, hogy

ők ezt így szokták. Vagyis a
köz területre viszik például a
zöldhulladékot.
– Nehéz megértetni velük,
hogy közterületre mindenféle
hulladékot tilos kirakni! –
hangsúlyozta. A rendészek
egyéb ként a lakosok és az ön -
kormányzati képviselők beje-
lentése alapján fokozottan
ellenőrzik az adott területet,
sűrítik a járőrszolgálatot. Mun -
kájukat a térfigyelő kamerák is
segítik, hiszen látják, mikor

kerül ki a szemét, a civil autós
mun katársak pedig tetten érik
az elkövetőt. – A kerti zöldhul-
ladéktól kez d ve a szeméten át
az építési törmelékig szinte
mindent kiraknak, sőt még
veszélyes anyagot, festéket,
hígítót, gumit is. Tettenéréskor
a helyszíni bírság 50 ezer
forintig terjed, vagy fel is je-
lentjük az elkövetőt – magya -
rázta a ZÖR vezetője.

A köztisztasági akció foly-
tatódik, megerősítetten kon-
centrálnak a problémára –
tudtuk meg Hajdu Flórián
alpolgármestertől, aki hangsú-

lyozta: meg kell értetni az em-
berekkel, hogy a közterület
nem hulladéklerakó, arra ott
van a hulladékudvar, és a
rend szeresen megszervezett
lomtalanításkor is megszaba -
dul hatnak a feleslegessé vált
holmijaiktól. – Fel kell szá-
molni az illegális hulladékle -
rakást! – jelentette ki az al pol-
gármester. – Évente ezer köb-
métert is meghaladó szemetet

vitetünk el, mindez több tíz
millió forintos költség az
önkormányzatnak – jegyezte
meg. A problémát szívén viseli
Tóth Csaba, Zugló szocialista
országgyűlési képviselője is,
aki a Vezér úti szelektív hul-
ladékgyűjtő mellett rámutatott,
a közös akciók többségében
sikerrel járnak, ennek ellenére
még mindig újra és újra oda -
viszik a szemetet. Hozzáfűzte
azt is, hogy a Tisztítsuk meg az
országot! pályázat eredmé nyé -
re várnak, amely támogatást
nyújthat az illegális hulladék-
lerakók felszámo lá sára.

Potos Rita

Nem hulladéklerakó a közterület
„dühít, mert nem látom, mikor rakják ki, csak a nagy kupacokra leszek figyelmes”

Évente ezer köbmétert is meghaladó, illegálisan lerakott hulladékot szállíttat el a kerület – mindez
súlyos tízmilliókat visz el. Ezért köztisztasági akciót indítottak, hogy tetten érjék a szemetelőket,
megtisztítsák Zuglót.

Tóth Csaba parlamenti képviselő és Hajdu Flórián alpol-
gármester nem hisz a szemének                   Fotó: Subits-Tóth Gergő

Nem a lomtalanításkor készítettük a fotót        Fotó: Balogh Róbert

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő Az önkormányzat által megtisztított területek          
Fotó: Subits-Tóth Gergő
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Az Újváros parki sportpálya
egy új, az ízületet kímélő, csú -
szásgátlóval ellátott, gumíro-
zott és felvonalazott borítást
ka pott. Ezt tekintették meg el-
sőként az önkormányzat kép -
viseletében Horváth Csaba pol -
gármester, Tóth Csaba, Zugló
szocialista országgyűlési kép vi -
selője, Haj du Flórián al pol gár -
mester, So kacz Anikó, Pécsi
Diána, Sógor László, He vér
László György és Bitskey Ben -
ce önkormányzati kép vi selők.
– A kerületben immár hagyo -
mány, hogy rendszeresen meg-
 tekintjük a befejezett, a fo - lyamatban lévő és a kezdésre

váró beruházásokat – mondta
Tóth Csaba országgyűlési kép -
viselő. – Most azonban nem -
csak meg tekintjük, hanem át
is adjuk a felújított sportpályát.
A létesítményt a többi sportpá-
lyához és játszótérhez hason-
lóan a Zuglói Önkormányzati
Rendészet munkatársai nyitják
és zárják. A nyári időszakban,
április 1. és szeptember 30.
között 8. 0 0 –21.00, míg az őszi
és téli hónapokban, október 
1. és március 31. között 9-től

17-óráig kö zött van nyitva a
létesítmény.
Zugló 16 játszótéri sportpályá-
val rendelkezik. Ezek többsége
azonban kisebb-nagyobb fel -
újí tásokra szorul.
– A Mapei céggel együtt mű -
ködve sikerült ezt és a ha ma -
rosan átadandó másik két pá -
lyát is felújítanunk – mondta
Hajdu Flórián alpolgármester,
az Újváros parki, 10-es számú
körzet képviselője. 
– Ez egy mintaprojekt, meg-
néztük, hogyan és milyen ha -
tékonysággal tudunk együtt-
 működni, és az eredmény

alapján dönthetünk majd a
folytatásról. Hevér László
György, a Nép jóléti Bizottság
elnöke pedig elmondta, hogy a
Mapei- együttműködésben
felújított másik két sportpálya
az Ond vezér sé tány mellett és
a Szentmihályi úti Spar áru -
ház mögött található. Az előb -
bi pálya focira és kézilabdára,
az utóbbi pedig ko sár lab -
dázásra alkalmas. Ezek nek a
létesítményeknek a műszaki
átadása folyamatban van. 

Riersch Tamás 

A zuglói polgárőrség mára
országos hírnevet szerzett ma -
gának. A szervezet önkéntesei
mindenhol jelen vannak: ön -
kormányzati rendez vé nyeken,
rendőrségi akciókban, baleset-
mentésnél és iskoláknál. Tag-
jai szakszerűek, felkészültek.
En nek köszönhető, hogy a
szer  vezet önkéntes tűzoltó
tagozata 2015-ben önálló bea-
vatkozási státuszt kapott. 
A Zuglói Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület több tagja is
részt vesz a polgárőrség fő -
városi és az országos szintű
irá nyí tá sá ban. Dr. Pintér Sán-
dor belügy miniszter október

23-a al kal  mából a polgárőrség
érde kében végzett kimagasló
mun ká jáért a Köz Szolgá la -
táért Ér demjel arany fokozata
el ismerésben ré sze sítette Kar-
dos Pált, a Zuglói és a Bu-
dapesti Polgárőr Szövetség
elnökét, akit az Országos Pol-
gárőr Szövetség tisztújító köz-
gyűlésén néhány nappal ko -
rábban ismét általános és ok-
tatási elnökhelyettessé válasz-
tottak. A jubiláló szervezet
2020-ban az Év Polgárőr
Egyesület kitüntető cím elnye -
résével tette emlékeze tessé az
évfordulóját.

Riersch Tamás

Megkezdődött a játszótéri sportpályák felújítása

Felújított sportpályát avattak fel az Újváros parkban, és emellett még két
másik pálya várja hamarosan a gyerekeket – tudtuk meg a részleteket a
körzeti bejáráson. 

Körzeti bejáráson a képviselők 
Kardos Pál a Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozata elismerésben részesült  

Tizennégy lelkes zuglói lokálpatrióta alapította 1990. október 25-én a zuglói polgárőrséget, amely
akkoriban az első civil szervezetek között volt az országban. 

2020 győztese a 30 éves zuglói polgárőrség
Szent flórián

híreink

Több mentést végeztek, mint
az előző évben Fotó: B. R.

Ízületeket kímélő, csúszásgátlóval ellátott, gumírozott bo -
rítást kapott a pálya                                        Fotó: Subits-Tóth Gergő Az összehangolt munka önmagában is siker    Fotó: Balogh Róbert

Körbejárták a képviselők a körzetet            Fotó: Subits-Tóth Gergő

• Mi a polgárőrség sikerének titka? 
A titok három szóban fogalmazható meg:
lokálpatriotizmus, szakmaiság és együtt -
működés.
• Harminc év alatt sokat változhatott
a szervezet?!
Senki sem gondolta akkoriban, hogy
három évtized alatt ez a szervezet meg-
sokszorozza a létszámát, és meg ke rül he -
tetlen részévé válik an nak az ön kor-

mányzat és a Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft., va la mint a rendőrség és pol-
gárőrség kö zötti együttműködésnek,
amely pél d a ér tékűen szolgálja a ke rületi
lakosok közbiztonságát, szubjektív biz -
tonság érzetét.
• Mi a lakosság véleménye önökről?  
A lakosság igényt tart a szolgá la tainkra,
számtalan esetben keresnek meg minket.
Bizalmuk fontos számunkra.

A tűzoltók napja alkalmából
Hajdu Flórián alpolgármester
elismeréseket adott át az Eg -
ressy úti tűzoltólaktanyában.
– Hiába csökkent 2019-ben a
tűzesetek száma, a műszaki
men téseké oly mértékben meg -
nőtt, hogy a tűzoltóknak leg -
alább annyit, ha nem többet
kellett dolgozniuk, mint az
előző években. Ehhez a mun -
kához igyekeztünk minél több
segítséget nyújtani – mondta
el az alpolgármester.
A tűzoltók minden évben esz -
köztámogatást kapnak az ön -
kormányzattól (legutóbb Da -
cia Duster személyautót), s
havonta egy tűzoltót elisme -
résben részesítenek. 
A legnagyobb támogatás azon-
ban a pénzjutalommal járó
elismerés Szent Flórián nap -
ján. Az Év Kiváló Tűzoltója
elismerő oklevelet ezúttal
Csaplár András és Kardos Zol -
tán tűzoltó fő törzs őr mesterek,
Megyes Attila és Tóth Balázs
Zoltán tűzoltó törzszászlósok,
Szűcsné Máté Lujza és Szőke
Orbán tűzoltó századosok,
valamint Poszmik Ádám tű-
zoltó alezredes vehet te át.

R. T.

H I R D E T É S

Kardos Pál alapította és a mai napig
irányítja a zuglói polgárőrséget    

Fotó: Balogh Róbert

három kérdés a polgárőrség vezetőjéhez



A karantén idején meghárom-
szorozódott a családon belüli
erőszakos cselekmények szá -
ma a kerületben – derült ki a
Hálózati Együttműködés a
Zuglói Gyermekekért (HEGY)
konferencián. A Zuglói Köz -
biztonsági non-profit Kft.
(ZKNP), a Benedek Elek
EGYMI, a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat XIV. kerületi
Tagintézménye és a Zuglói
Család- és Gyermekjóléti Köz -
pont 2018-ban HEGY címen
programot hirdetett, amelyre

a gyermekellátásban és gyer-
mekvédelemben érintett ösz-
szes szervezet képviselőjét
meghívták. 
– Az elmúlt két év bebizonyí-
totta, hogy a terület egymást
alig ismerő szakembereinek
munkáját összehangolva sok -
kal jobb eredmé nyeket lehet
elérni – tudtuk meg Adler
Katalintól, a ZKNP prevenciós
koordinátorától. 
Több olyan továbbképzés és
program zajlik a kerületben,
amely a gyerekek támogató

kör nyezetben történő felne -
velését cé lozta meg, márpedig
a ka rant én idején meg  sza -
porod tak a problémás, erő -
szakos esetek. A konferencián
részt vevő Szabó Rebeka al -
polgármester elmondta, a zug -
lói önkormányzat mindig is
kiemelten kezelte a gyermek -
védelmet, ezért is mű köd teti
2015 óta a Gyermekjóléti Ke -
rekasztalt, és a HEGY prog -
ramját is maximálisan tá mo -
 gatni fogja.

Riersch Tamás
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– A tanítással párhuzamosan
előbb Hódmezővásárhelyen,
majd Érden, 2007-től pedig
Zuglóban voltam főépítész –
mesélte Dienes János, hozzá -
téve: kerületünkből egy év
után azért távozott, mert fej -
lesztési elképzeléseit a gaz-

dasági válság miatt nem le he-
tett megvalósítani. Zuglóból
távozva saját praxist indított,
és közel tíz évig épületek ter-
vezésével foglalkozott. Mint
hangsúlyozta, ez az időszak
nagyon hasznos volt számára,
mert építészként sokféle sza -
bályzatot ismert meg rész le -
tesen. Dienes János 2017-ben
a VII. kerület főépítésze lett,
ahol számos hasznos ren-
deletet alkotott. – Ezek közé
tartozik Erzsébetváros építési
szabályzata, amely Magyar or -
szágon a legrövidebb, mind -
össze hétoldalas – tudtuk meg,
s ezt úgy érte el, hogy az elő -
írásokat leegyszerűsítette. Így
azok a várospolitika és a
lakosság számára is befogad-
hatók lettek. Dienes János
előzetes egyeztetések után

mond ott igent a zuglói fel ké -
résre. – Azért döntöttem úgy,
hogy elfogadom az ajánlatot,
mert az új városvezetés fej -
lesztéspárti, a jegyző tudja biz-
tosítani az előrelépés jogi
hátterét, és nagyon jó szakem-
berek alkotják a főépítészi
irodát, majd hozzátette: ezek
teszik lehetővé, hogy tapaszta-
latait Zugló érdekében tudja
kamatoztatni. A főépítész fon -
tosnak tartja, hogy munkájá-
val megteremtse a kerület
fejlődésének jogi lehetőségeit,
és megfelelően hasznosuljanak
Zugló nagy közútjainak elma -
radott szakaszai. –  Szeretném
elérni, hogy a Hungária körút
a Váci úthoz hasonlóan fejlőd-
jön – hangsúlyozta Dienes
János.

Papp Dezső 

A Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft. lett a Békés Iskolák
program alma matere, ami Ad -
ler Katalin prevenciós ko-
ordinátornak, a program egyik
hazai bevezetőjének köszön-
hető. – Az iskolai agressziót
sosem csak egyedi, hanem

közösségi kérdésként kell
kezelni. A tényleges konflik-
tusban közvetlenül valóban
csak a bántalmazó és az ál-
dozat vesz részt, de azzal, hogy
a többi szemlélő helyesel vagy
passzív marad, ők is hozzá -
járulnak a bántalmazáshoz.
Ezt megfordítva: a bántal-
mazót éppen közösségi maga-
tartással, az agresszió el uta -
sításával, az esetleges közbea-
vatkozással lehet leginkább ár-
talmatlanná tenni – mondta el
Adler. A Békés Iskola híre töb -
bek között az iskolapszic h o -
lógusokon keresztül jut el a
zuglói és a kerületen túli in-
tézményekhez. Így annak „leg -
ifjabb” zuglói résztvevőjéhez, a
Szent István Gimnáziumhoz.
(Az Ajtósi Dürer sori iskola, a
Móra Ferenc Általános Iskola
és a Dr. Mező Ferenc Általános
Iskola, illetve a Varga Márton
Kertészeti és Földmérési Szak -
gimnázium is csatlakozott a

programhoz.) – 2018
tavaszán konkrét eset
történt az egyik osztá-
lyunkban – me sél te
Lázár Tibor, a Szent
István Gimnázium igaz-
gatója. – Nem fizikai,
hanem verbális bántal-
mazásról és kirekesztés-
ről volt szó. Amikor az
ügyet vizsgálni kezdtük,
az iskolapszichológu -
sunk ajánlására bepil-
lantást nyertünk a
Békés Iskolák prog -
ramba, amely olyany-
nyira elnyerte a tanárok
tetszését, hogy a tan-
testületből 15-en azonnal je-
lentkeztek a tréningre. A
prog ram egy osztályban már
sikeresen vizsgázott, abbama-
radtak a korábbi verbális és
lelki inzultusok. Pedagógus
kollégáink pedig a megismert
módszerek hatására elkö te -
lezett jei vé váltak a „közösségi

békítésnek”. Az idén elvégez-
zük az iskola összes közös -
ségének állapotfel mérését,
hogy a programot valamennyi
osztályunkra kiterj eszt hessük.
A mostani ví rushelyzet pró -
bára teszi a türelmünket, így
még inkább szükségünk van a
toleranciára.

Riersch Tamás

Abbamaradtak a korábbi verbális bántalmazások hungária körút: fejlesztés a Váci út mintájára 

Dienes: Fejlesztéspárti az új vá -
rosvezetés Fotó: Balogh Róbert

Békítenek a zuglói iskolák
Az oktatási intézmények koro -
navírus-helyzete felől ér de k -
 lődtünk a Közép-Pesti Tan -
kerületi Központ ve ze tő jénél.
Házlinger György írásban vá -
laszolt kérdéseinkre, amelyből
megtudtuk, hogy a kormány -
zati fenntartású intézmények
közül a Dr. Török Béla Óvoda,
Általános, Szak-, Készségfej -
lesztő Iskola és Kollégium
Sző nyi út 26/b telephelyén
volt 2020. október 16-tól
2020. október 25-ig rendkí -
vüli tanítási szünet. A Szent
István Gimnáziumban októ -
ber ben öt osztályban, a Dr.
Mező Ferenc Általános Is ko -
lában egy osztályban rendel-
tek el tantermen kívüli, di gi-
tális munkarendet egy-egy
hétre, utóbbiban két hétre. 
A tankerületi igazgató elmo n d -
ta, hogy 4500 liter kézfertőt -
lenítő és több mint 3500 liter
felületfertőtlenítő vegyszer fo-
gyott el az iskolakezdés óta, 
és folyamatosak a fertőtlenítő 
na gy takarítások. „Az intéz mé -
nyek bejáratánál kézfertőt -
lenítő készülékeket telepítet-
tünk, a szociális helyiségekben
pedig biztosítjuk a szappanos
kézmosást, valamint a papír -
tör lőket. A védekezést jelenleg
297 kézi és 64 fali lázmérő
segíti. A zuglói Jókai Mór Ál-
talános Iskolába, a Szent Is t -
ván Gimnáziumba, a Vá rosli-
geti Magyar–Angol Két Ta ní -
tási Nyelvű Általános Iskolába
ugyanakkor korszerű hőka-
pukat telepítettünk. Minden
iskolának biztosítottunk el-
dobható maszkokat, a gyógy -
pedagógiai intézményeknek
pedig ezeken felül arcpaj -
zsokat és gumikesztyűket”. 

Cs. J.

Digitális oktatás

híreink

A lelki bántalmazás is mély nyomot
hagy a diákokban       Fotó: Balogh RóbertMegtriplázódott a családon be -

lüli erőszak a karantén idején
Fotó: Balogh Róbert

Adler Katalin a HEGY mun -
káját is irányítja          Fotó: B. R.

régi-új főépítész Zuglóban

heGymenetbe kapcsoltak

Az iskolai agresszió kezelésének ötlete több mint négy évtizede fogalmazódott meg Amerikában. 
A program azóta is népszerű a kontinensen és Ausztráliában is – ám Magyarországon Zugló volt az
első, ahol ezt a módszert alkalmazták. 

Dienes János, Zugló új főépítésze a Budapesti Műszaki Egyetem Épí tész -
mérnöki Karának elvégzése után 14 évig oktatott alma materénél. Dolgo-
zott már Zuglóban is, s visszaérkezése előtt a VII. kerületben.

Megemlékeztek 1956 hőseiről
Szűk körben tartott koszo rú -
zással emlékezett meg a pol-
gármesteri hivatal a hősökről
és áldozatokról az 1956-os
for radalom és szabadságharc
64. évfordulóján. A korona -
vírus-járvány miatt Zuglóban
sem szerveztek közös rendez -
vényt. A Bosnyák téri temp -
lom emléktáblájánál, illetve a

Forradalom terén külön-kü -
lön koszorúzott az MSZP, il-
letve a DK és a Momentum,
va lamint a Fidesz. „Ugyan a
küzdelem elbukott, de szabad-
ság iránti vágyat nem lehetett
elvenni az emberektől, ami a
rendszerváltással teljesedett
be – fogalmazott Horváth Csaba.
A demokrácia húsz esztendeje

után most újra küzdünk, bé -
kés harcot folytatunk az el nyo -
más ellen, a sza badságunk-
ért.” „E napon nem feledke z -
he tünk meg azokról sem, akik
ma is aktívan ellenállnak a
hatalom arroganciájának, és
álljunk ki  az egyetemüket
védők mellett! – mondta Tóth
Csaba országgyűlési képviselő.

A DK és a Momentum                                        Fotó: ZL



Ugyanis – bár a két vírus szer -
kezetét tekintve olyan távol áll
egymástól, mint a hangya az

elefánttól – a két betegség
tü netei szinte azonosak –
ma gya rázta lapunknak dr.
Megyeri Géza háziorvos
az influenza elleni vé -
dőoltás fontosságát hang -
súlyozva. – Hetven-nyolc-
van százalékban véd, ha
pe dig valaki mégis meg -
betegedne, súlyos szövőd-
mények nélkül átvé szel-
heti. Amennyiben pedig
a páciens megkapta az
ol tást, és mégis vannak

tü netei, az már nagy va ló -
színűséggel új koronavírus-
megbetegedést jelent – magya -

rázta a háziorvos. A té  rítés-
mentes védőoltás min den kinek
ajánlott, de elsőbbséget él -
veznek a kró  ni kus betegek, az
idő sek, várandósak, és azok,
akik gyermeket tervez nek. Dr.
Megyeri Géza a meg elő zés
fontosságáról is be szélt, fel-
hívta a figyelmet a szájmaszk
vi selésére, a távolságtartásra, a
gya kori kézmo sásra és fertőt -
lenítésre. Ha pedig va laki
betegnek érzi magát, semmi -
képpen ne menjen dolgozni,
kö zös ségbe, hanem te lefonon
vegye fel a kapcsolatot házior-
vosával.                Potos Rita

A jelenlegi járványügyi hely -
zetben a ZESZ kiemelt figyel-
met fordít a fertőzések meg -
előzésére és a kockázat csök -
kentésére. Ezt a célt, valamint a
hosszú várakozási idő csökken-
tését szolgálja többek között az
időpontok szerinti beengedés, a
bejáratnál, a lifteknél elhelye -
zett kézfertőtlenítő, a maszk
viselése, a hőkamera és a szin-
tén egészségügyi szakdolgozók
által végzett betegkikérdezés –
mondta lapunknak Nagyné
Zla tóczky Éva intézeti vezető
asszisztens, aki hangsúlyozta, a
laborvizsgálatra mindenki vigye
magával a beutalóját, a személy -
igazolványát és a tajkártyáját. 
Előjegyzett betegeknek elég az
időpontjuk előtt 15 perccel

érkezni. Ha ennél jóval koráb-
ban jönnek, nem tudják be en -
gedni az épületbe. A két föld -
szinti automatánál történik a
bejelentkezés. Két ikon közül:
Előjegyzett időpontom van vagy
Nincs előjegyzett időpontom
kell kiválasztani a megfelelőt.
Akinek nincs előjegyzett idő -
pontja, válassza ki, milyen vizs-
gálatra érkezett (mintaleadás,
várandós, sürgős, vércukorter-
helés). A sorszám kinyom ta tá -
sához meg kell adni a taj szá-
mot. A várandósoknak, a vér-
cukorterhelésre érkezőknek,
továbbá mintaleadás, CT/MR
vagy műtéti beavatkozás előtt
végzett laborkivizsgálás esetén,
valamint akkor, ha a beutaló
orvos sürgősnek ítéli meg a

laborvizsgálatot, és azt a szabá-
lyoknak megfelelően jelzi a
beutalón, nem szükséges idő -
pontot kérni a laborvizsgálatra.
A Hermina úti szakrendelőben
nincs vérvétel. Időpontot sze -
mélyesen a betegirányításon,
telefonon a 06-1-469-3833-as
telefonszámon vagy online a
zesz.hu oldalon előzetes regiszt -

ráció után lehet kérni. A le -
leteket hétfőtől péntekig 12-től
14 óráig vehetik át a be tegek,
az ügyfélkapun keresztül pedig
az EESZT-ben is letölthető.

Potos RitaAnyák háza, otthoni lé -
legeztetési program, epi-
tábor – csak néhány a sok
kezdeményezés közül,
amivel a Magyar Refor-
mátus Egyház Bethesda
Gyermekkórháza kiér de -
melte Az év családbarát
kórháza címet. – Fülmű-
tét, mandulaműtét, gaszt-
ro enterológia, vérvétel –
„nemszeretem” feladatok
gyereknek és felnőttnek.
Ugyan ki megy ilyesmire
örömmel? Talán az, aki a hal-
lásvizsgálat végén matricát
kap, akit a műtét után bohóc-
doktorok szórakoztatnak, és
akit a kórház játszóterén vizs-
gálnak. Ez már egy kicsit ha-
sonlít egy vendégséghez, ahol
szeretettel veszik körül az em-
bert, és gondoskodnak arról,
hogy jól érezze magát. Testi-
leg-lelkileg – mondta lapunk -
nak Mészáros Johanna, aki
három gyermekével már több-
ször is megfordult az intéz -

ményben. A Magyar Kór -
ház szövetség és a Három
Királyfi, Három Király -
lány Mozgalom díját azok
a kórházak kap hatják,
amelyekben leg alább há -
rom családbarát osztály
van (a Bethesdában öt).
Bese Nóra, a kórház kom -
 munikációs ve zetője el -
mondta, számos kez de -
ményezésük segíti a be te -
geket, családtagjaikat és a
dolgozókat. 

– Ilyen például az Anyák
háza, ahol a kórház te rü -
letén belül, szállodai kö -
rülmények között lak -
 hat nak az anyukák a
gyermek ellátása idején.
Az epilepsziás gyerekeket
18 éves korukig kísérjük,
rendszeresen tartunk epi-
napot, epi-tábort. A zsűri
külön értékelte a Bet hes -
da otthoni lélegeztetési
programját. 

Potos Rita
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Védőoltással a vírusok ellen 
A mindenki számára elérhető, térítésmentes oltás nemcsak abban segít, hogy
a betegséget elkerüljük, hanem abban is, hogy hamarabb kiderüljön, influen-
zával vagy új koronavírus-megbetegedéssel van-e dolgunk. 

Azoknak is jár, akik gyermeket terveznek
együttműködést, türelmet kérnek
Március óta csak időpontra fogadják a laborvizsgálatra érkezőket az Örs vezér téri szakrendelőben.
Az őszi-téli esősebb, hidegebb napok beköszöntével az intézmény parkoló felőli bejáratánál sátrat ál-
lítottak fel a várakozó betegek számára.

Még nagyobb óvatosságra int a Zuglói egészségügyi Szolgálat a pandémia idején

A díj évtizedes munka megkoronázása
Fotók: Bethesda

A bizalom a legfontosabb 
Fotók: Bethesda

Oltással súlyos szövődmények nél -
kül átvészelhető a baj          Fotók: B. R.

Az év családbarát kórháza lett a Bethesda

Nem érdemes fél vagy egy
órával korábban menni a la -
borba                Fotó: Balogh Róbert

Ingyenes babaváró elsőse gély -
nyújtó tanfolyamot szervez
zuglóiak számára a Vörös ke -
reszt budapesti szervezete és a
kerületi önkormányzat –
mondta Bohácsné Vilimek
Ágnes, a Vöröskereszt kerületi
szervezője. Várják a babát ter-
vező, babát váró vagy az új -
szülött- és gyermek-első se-
gélynyújtás iránt érdeklődőket.
A jogosítvány megszerzéséhez
szükséges elsősegélynyújtó is-
mereteket is ingyen oktatják
Zuglóban. A képzések regisz t -
rációhoz kötöttek. A Zuglói
Civil Házba tervezett kép zé -
sekről a zugloikepzesek@vo-
roskeresztbp.hu e-mail-címen
lehet érdeklődni.

Szabó-Papp Valéria vezeti ok-
tóber 1-jétől a Zuglói Egész -
ségfejlesztési Irodát (ZEFI).
Népegészségügyi ellenőr alap-
szak és egészségfejlesztő mes -
terszak diplomáját a debreceni
egyetemen szerezte. Az elmúlt
években a Nemzeti Nép egész -
ségügyi Központban az egész -
ségfejlesztési irodák szakmai
módszertani anyagainak fel-
dolgozásával foglalkozott. 
A ZEFI idei programjai online
lesznek elérhetők, ezekről kö -
zösségi oldalukon tájékoztat -
ják az érdeklődőket.

Tanfolyam

Új ZefI-vezető 

híreink

Szabó-Papp Valéria   Fotó: STG 

H I R D E T É S
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A budapesti egyesülettel közös
projektünk kidolgozás alatt áll
– ismertette  a tervet az ünnepi
eseményen Sebestyén Lajosné,
a Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete Zuglói Szer ve ze té -
nek vezetője, amellyel az otthon
élő mozgáskorlátozottak laká-
sainak akadálymentesítését sze -
retnék elősegíteni. Az ön kor-
mányzatot képviselő Szabó Re-
beka alpolgármester beszédé-
ben elmondta, hogy a 70-es
években a mozgássérülteknek
sportegyesületet kellett létre-
hozni ahhoz, hogy hallathassák
hangjukat és küzdhessenek az
őket megillető jogokért. 
– Negyven év alatt sok minden
megváltozott, azonban még bő -

ven van tennivaló. Zuglóban
sem minden tökéletes, még
nem sikerült akadálymentessé
tenni az Örs vezér téri aluljárót.
A járvány miatti megszorítások
a fejlesztést megakasztották, de
az önkormányzat nem tett le
szándékáról. A csoport legje-
lentősebb projektje az évente
megrendezésre kerülő Zuglói
Kulturális Esélyegyenlőségi Fesz-
 tivál, ahol a megjelenteket
sérült és egészséges művészek
szórakoztatják, és a fogyatékkal
élők közös programokon vehet-
nek részt egészséges embertár-
saikkal. Emellett szervezik a
tagok hallásvizsgálatát és min-
den rászoruló zuglói ortopéd
cipőhöz jutását.                P. D.

Harminc évvel ezelőtt, 1990-
ben baráti társaságból alakult
a Zuglói Társaskör, a kerület
egyik legaktívabb nyugdíjas -
szer vezete. A tavaszra terve -
zett jubileumi ünnepséget a
pan démia miatt el kellett ha -
lasztani, ám ősz elején az
egész ségügyi előírások maxi -
mális betartásával végül a
Civil Ház ban megtartották –

mondta Gin dele Istvánné, a
civil szer vezet jelenlegi el-
nöke. – Har minc éve egy zug -
lói baráti közösség hozta létre
a társas kört – me sélte Nagyné
Lesti Ka talin alelnök –, és ma
is ez a szellemiség jellemez
bennünket. Egyre többen va -
gyunk, összetartó kö zös séget
alkotunk, szeretünk egymás
tár saságában lenni, erőt és de -

rűt adunk egymás-
nak, amelyre a mai
nehéz időszak ban
égető szük ség is
van. – Én még csak
28 éves vagyok –
kö szön tötte az ün-
neplőket Rózsa
And  rás al pol gár -
mes  ter, aki Sógor
Lász ló környezet -

vé delmi ta ná csnok társas á gá -
ban az önkormányzatot kép -
viselte –, ami egy kicsivel el -
marad a társaskör korától. Ám
én a 28 év alatt pont az ilyen
30 éves közösségek miatt sze -
rettem meg nagyon Zuglót.
Idén az újévi összejövetelükre,

a fergeteges far sangi bulijukra
és a nyári hagyományos nagy-
atádi gyógyüdülésre a nehéz
kö rülmények ellenére is sor
kerülhetett. Készülnek az év
két fő eseményére, a Márton-
napi libava csorára és a kará -
csonyra.         Riersch Tamás

Negyven éve segítik a mozgáskorlátozottakat Zuglóban
Program az otthoni akadálymentesítésre

Fotó: Balogh Róbert

A mozgáskorlátozottak lakásainak akadálymentesítésére nyújt be javaslatot az önkormányzathoz a
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Zuglói Szervezete – derült ki azon a műsoros délutánon,
amelyet a kerületi csoport megalakulásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendeztek.

Rózsa András alpolgármester: A civilek szerethetővé teszik
Zuglót Fotó: Balogh Róbert

Az ünnepségen az egyesület újpesti vezetője, Németh Anna
örökzöld slágereket adott elő, Gáspár János levetítette Prága
magyar szemmel című videóját, Gajdos Verona természetgyó-
gyász pedig tanácsaival segítette a hallgatóságot.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

gOMBOS IMRE
– Én csak negatív síugrónak hívom a Néprajzi Múzeumot, mert tisztára
olyan, mint az óriás műlesikló, hát, nem? Állítólag ősapáink úgy indították
a Városligetet, hogy az csak zöld legyen. Én ugyan nem voltam még Lon-
donban, de ugyebár ott van a Hyde Park. Vajon mit szólnának a londoniak,
ha elkezdenék beépíteni, mondjuk egy luxuslakóparkkal. Hát, álljon meg a
hegyi menet, de nagyon gyorsan! Maximálisan támogatnám a népszavazást,
habár tudom, hogy fenyőfa Gergő áll mögötte. Három évig dolgoztam
Finnországban, ráadásul egy erőműnél. Ott nagyon keményen tiltakoztak a
környezetvédők. Még ki sem tűzték az építkezés helyét, máris kikötötték,
hogy apám, ahány fát kiirtasz, annak a háromszorosát kell beültetned, vagy
kifizeted a kárunkat. Ennek itt is így kellene működnie. 

SZEMERE ZOlTáN
Felháborító. Az, hogy senkivel nem

egyeztetnek, csak gondolnak egyet és azt csinálnak, amit akarnak. Ez olyan, mint
egy igazi diktatúra. Egyszerűen elképesztő. És amúgy sincs semmi szükség arra, hogy
oda bármit is építsenek. Természetesen nem az a baj, hogy kialakítanak oda például
kutyafuttatót vagy sportpályát. Ezeket fel kell újítani. De az építkezések nagyon fel-
háborítanak. De azt kell mondjam, ez a mi hibánk. Mert ha lennénk 500 ezren, akik
kimennénk tüntetni, akkor nem mernék ezt megcsinálni velünk. És ha van kint
harminc ember, azon csak nevetnek. A népszavazást én támogatnám, de attól tartok,
nem érdekelné az embereket. Az elmúlt 10 év tapasztalata ezt mondatja velem. 

BElÉNESy CSABA 
– Csak praktikus válaszom van. Az újabb három épület további zöldfelületeket vesz
el, ezért nem támogatom az építkezést. Egyébként a szép, új építmények frissítést
hoznak a Liget arculatába. Az viszont tetszik, hogy a jövő építése is elkezdődött,
miközben a 100 évnél idősebb épület, a Millennium Háza is külön hangulatot teremt.
A finom átmenet tetszik, hogy egyszerre van jelen a múlt és a jövő. A zöldfelület
elvesztése azonban nem jó üzlet, ennyit nem ér. Nem olyan horderejű az ügy, hogy
ezért népszavazást kelljen kezdeményezni.

JóZSEF
– Nem szeretném, ha újabb épületeket húznának fel, és az sem tetszik, amit eddig
építettek. Még mindig fel van túrva az egész Liget. Őszintén, minek az a sok épület
oda? Mindennap ott biciklizem, úgyhogy tökéletesen tisztában vagyok azzal, ami ott
zajlik. Semmi értelmét nem látom annak, amit most csinálnak.

épüljön három újabb monstrum a Városligetbe?

Fotók: Balogh Róbert

NAgy PATRíCIA
– Milyen három új épületet akarnak oda felhúzni? (A Nemzeti Galéria, az Innováció
Háza és egy színház felépítése szerepel a kormány terveiben – a szerk.) Pár hete
jártam ott, és az az igazság, én örülök annak, ha új épületek lesznek. Ami engem
zavar, hogy sok kihasználatlan betonfelület van ott, és sok felesleges járda, amelyen
ugyebár nem tudunk motorozni, rollerezni a kicsikkel, mert zötyög az egész, és
orra esünk. Nem zavarnak az új épületek, de legyen hozzá több rendezett zöld-
felület! Ha még három épületet felhúznának, az csak felpezsdítené az ottani életet.
Az is jó, hogy nem kocsma vagy játékterem lesz, hanem kulturális épületek.

harmincéves szépkorúak

H I R D E T É S



Társasjátékok, hangszóró, fé -
sülködőasztal, görkorcsolya,
tűzoltóautó – csak néhány
kívánság azok közül, amelyek
az online táblázatban olvas ha -
tók, amelyben 50 család kí -
ván ságát vezetik.
– Azt kértem a családoktól,

hogy ők jelentkezzenek, a szü -
lők írjanak pár sort ma gukról,
a gyerekekről, a kicsik pedig
rajzolják le, milyen ajándékot
szeretnének. Újítás még, hogy
a felnőttek élmények közül
választhatnak: játszóházba, mo -
ziba, cirkuszba vagy vi dám -

parkba mehetnek a gye re kek -
kel – mondja Rózsa. Aján dé -
ko zónak e-mailben a test-
eslelekszepito@gmail.com
oldalon vagy a Karácsonyi
Kí vánságok Zuglóban ese -
ményoldalán jelentkezhetnek.
Az él ményekre pedig az adju -
k ossze.hu oldalon az Ajándé -
kozz élményt karácsonyra! kam-
pány alatt lehet támoga tást
küldeni vagy az alapítvány bank -
számlaszámára (Erste Bank
11600006-00000000-93 882 -
596, IBAN szám: HU2411 -
600 0060000000093882596)
utalni. Az ajándékokat szemé-
lyesen, postán adhatják át az
ajándékozók, akik pedig név -

telenek szeretnének maradni,
azokét Magdi viszi el a gye re -
keknek. Az Anyák az Anyák -
ért Ala pítvány országos akciót
szervez, és a családok át me -
neti otthonában lakó édes -
anyákat szeretnék meglepni –
mondta Almádi Zsuzsanna, az
alapítvány elnöke. 
– Azt kér tük, ha valakinek van
otthon olyan jó minőségű koz -
me ti kuma, szépségápolási cik -
ke, például hajszárító, haj va-
saló, hajfesték, vagy ha mód-
jukban áll újakat vásárolni és
azokat odaajándékozni, azok-
nak is mind örülünk.              

Potos Rita
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– A városok közvetlen uniós
finanszírozása számos szem-
pontból kívánatos és szüksé -
ges. Egyrészt azért, mert az
uniós klímapolitikát leghaté -
konyabban a városokban lehet
megvalósítani. Másrészt a ko-
ronavírus-járvány is a vá ro so -
kat sújtotta leginkább, a gaz -
dasági következményei itt
csapódtak le. A járvány ke ze -
lésre tervezett helyreállítási
„csomagot” legjobban azok
tud nák kibontani, akiket köz -
vetlenül érint a probléma –
mondta Jávor Benedek, Bu-
dapest brüsszeli képvisele té -
nek vezetője. 
• Hogyan jut el a pénz a leg -
jobb pályázóhoz?
– Mi azt szeretnénk, ha a
pénzek egy része már köz -
vetlenül a településekhez és az
önkormányzatokhoz jutna el.
Ők tudják legjobban, hogy
mire van szükségük. Komoly
aggodalmak vannak az Euró-
pai Unióban a korrupció mi -
att, s a közvetlen finanszírozás
esetén nem a tagállamok kor-

mányaira bíznák a pénz el osz -
tást. Ami egyben azt is jelenti,
hogy nem a nemzeti hatóságra
van bízva a korrekt felhasz -
nálás ellenőrzése sem, hanem
az unió maga fogja köz vet -
lenül ellenőrizni a pénzek út -
ját, s így menet közben is rajta
tudja tartani a szemét. Azt is
látjuk, hogy egyre többen értik
meg az érveinket. A ja vas la -
taink átmentek az Európai
Parlamenten, bizonyos elemei
pedig az Európai Tanács és a
Bizottság álláspontjaiban is
megjelentek. 
• Nyár óta nem tudnak

dűlőre jutni Brüsszelben a
jogállamiság kérdésében, és
úgy tűnik, „fel vannak vi -
zezve” a jogállami kritéri-
umok.
– A néppárti képviselők is a
közvetlen finanszírozás mellé
álltak, vannak kifejezetten
szoros szövetségeseink az
EPP-n belül. Sőt már ők is ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy
pénzeket csak akkor osztunk,
ha a jogállami feltételek tel-
jesülnek. Azonban még min -
dig ott lebeg a fejünk felett a
vétó, amivel Orbán és a len -
gyelek is fenyegetőznek,
zsarolnak. De itt az adófizetők
pénzével játszanak, ezért na -
gyon kemény elvárás van a
másik oldal részéről, amelyik
nem akar engedni ebben a
kérdésben. A magyar kormány
azonban egy bizonyos ponton
túl nem fogja tudni tovább
fesz íteni a húrt, mert a korona -
vírus-járvány miatt nagy baj -
ban van a gazdaság, és szük-
sége van az uniós forrásokra.    

Csernyánszky Judit

Újabb ökölharcba kezdett a
kormány a főváros ellen, ami -
kor ismételten megakadá -
lyozta, hogy Budapest hitelt
vegyen fel fejlesztései finan-
szírozására. Ez azért elfogad-
hatatlan, érvel a főváros, mert
a koronavírus okozta adó -
kiesés 7 százalék a központi
költségvetésben, ezzel szem-
ben a fővárosnál 25 száza-
lékos. Ugyan most 60 milliárd
forintot bocsát rendelkezésre

a kormány, de azt tulajdon -
képpen a fővárost megillető
pénzből adja – méghozzá visz-
sza. A kérdés továbbá az, hogy
ebből a pénzből vajon újabb
Mészáros Lőrinc-megbízások -
ra lehet majd számítani –
hangzott el számos fővárosi
nyilatkozatban. Az önkor -
mány zatokat sújtó adót pedig
gyakorlatilag háromszorosára
emelte a kormány, így most
100 milliárdot vesznek el

tőlük. Ha a Fidesz-kabinet
nem vonná el az adó be vé -
teleket, akkor Budapest aka -
dály nélkül tudná finanszí -
rozni a terveit, sőt másra is
ma radna. A kormány úgy ál-
lítja be, kegyet gyakorol,
amikor ad. Ráadásul a
következő kormány nevében
ígérget, hisz 2022 után induló
beruházásokról van szó.

Cs. J.

Jávor Benedek biztos a jogállami feltételek brüsszeli elfogadásában A Tükörkép Műhely és az Anyák az Anyákért Alapítvány várja a felajánlásokat

BUdAPeST

A Szabad Városok mozgalom
online rendezvényén Kará c s o n y
Gergely több vidéki te le pü lés -
vezetővel közösen be jelentette,
hogy a helyi tes tü letek novem-
berben írhatnak ki népszavazá-
sokat az uniós források „helyes
felhasz ná lá sa” érdekében, a
jövő év ta va szán pedig – nagy -
já ból egy időben – meg is tart -
hatják eze ket a referen dumo-
kat. A „he lyi népszavazási for -
ra dalommal” kívánják megmu-
tatni, hogy a nép szava a
legerősebb. Magyarország 2500
milliárd forint pluszforráshoz
jut az unió segélyalapjából. 
A főpolgármester elmondta, a
kormánnyal ellentétben ők
nem maguknak vagy a „haver-
jaiknak” szeretnének ebből a
keretből forrást szerezni, ha -
nem különböző beruházá-
sokkal a budapestiek élet minő-
ségét kívánják javítani.

referendum

M3-as metró

híreink

Fotó: Nagy Mihály, magyarepitok.hu

Zugló is szeretné, ha az uniós pénzeket célzottan hasznos dolgokra for -
díthatnák, és nem feltétlenül csak arra, amit a kormány akar, legtöbbször
saját hobbijára, a sportra.

Szervezik az adománygyűjtést karácsonyra 
Idén is megszervezi a karácsonyi ajándékozást Rózsa Magdolna, a Zuglói Család- és gyermekjóléti
Központ Tükörkép Műhelyének szociális munkása, valamint az Anyák az Anyákért Alapítvány.
Személyre szabott ajándékokkal szeretnék szebbé tenni a gyerekek és családok karácsonyát. 

elveszi Budapest pénzét a kormány

Elkezdődött az M3-as metró
belvárost érintő felújítása a
Nagyvárad tér és Lehel tér kö -
zötti szakaszának teljes le -
zárásával. A Kőbánya-Kispest
felől a Nagyvárad térig, Újpest-
Központ felől pedig a Lehel
térig jár a metró, a kimaradó
szakaszon pótlóbuszokkal le -
het utazni. 2017-től folyama -
tosan újítják ezt a met róvona -
lat. Az északi szakasz 2019 ta -
vaszára készült el, október 22-
én pedig a déli szakaszt adták át. 

Elkezdték gyűjteni a gyerekek kívánságait   Fotó: Képszerkesztőség 

Uniós pénzeket a településeknek!

H I R D E T É S

Jávor Benedek, Budapest
brüsszeli képvisele té nek ve -
zetője Fotó: Járdány Bence
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Napelemparkot adtak át a
BVSC-Zugló uszodájában,
amely az energiaszükség le -
tük öt százalékát fedezi. Szat-
máry Kristóf klubelnök a
kör nyezettudatos beruházás
október 21-ei avatásán el-
mondta, hogy minden lé -
tesítményük tetejére hasonló
parkot telepítenek. „Reális-
nak tartom, hogy négy-öt
éven belül a teljes energia -
szükségletünket ilyen kör-
 nyezettudatos eszközökkel
biztosítsuk. Néhány hónap
múlva egy termálkutat is át -
adunk.”
– A zuglói polgárok a tavalyi
választásokon nemcsak tiszt-
ségviselőket, képviselőket vá -
lasztottak, hanem a biz ton-
ságot, gondoskodást és a még
több zöldet ígérő progra-
munkra is igent mondtak.
Ide sorolnám a BVSC-Zugló
új napelemparkját, amely
nemcsak a klub, hanem
Zugló életében is jelentős
beruházás – mond ta az ava-
tó ünnepségen Hor váth Csa -
ba polgármester.

R. T.

Bajban az utánpótlás-nevelés és a Zuglói Sasok is

Utcára kerültek a Zuglói Sasok! Szeptember elején a külső személyek, így
a bérlők előtt is bezárták az iskolákat, amivel a teremspecifikus utánpótlás-
nevelő sportegyesületeket megoldhatatlan helyzet elé állították. A Basket-
ball Moms petícióval tiltakozik. 

SPOrT

Utcára került a teremsport

Az alábbiakban tételesen vá -
laszolok az Ön által feltett kér -
désekre. 

garázsadó: Az adó hatóság 
nyilvántartásában Zug lóban
6265 garázs vagy gépjár-
műtároló szerepel, ebből össze-
sen 750 adóköteles, a többi
esetében a helyi adókról szóló
új rendelet megal ko tá sáig je-
lenleg nem kell adót fizetni. 
A vállalkozói és ma gá n tu laj -
donú garázsok után fizetendő
adó összege 92 602 545 forint,
ennek több mint 90 százalékát
a vállalkozásoknak kell fi -
zetni. Az önkormányzat adó -
hatósága mindeddig 341 fel -
szólítást küldött ki a bejelen-
tési kötelezettségüket elmu-
lasztóknak. 
Hermina út: Ta vasszal, a ko-
ronavírus-járvány első hullá -
ma idején a 65 év feletti
egész ségügyi dolgozók vé del -
mében a Zuglói Egész ségügyi
Szolgálat kénytelen volt össze -
vonni a két zuglói rendelő szá-
mos szakrendelését, így a labor
is az Örs vezér terére került.
Amint azt Ön is tapasztal-
hatja, a helyzet azóta csak
romlott. A járvány sajnos or -
szágszerte tombol, ezért a má-
sodik hullámban a ko ráb-

biaknál is jobban kell vigyáz-
nunk dolgozóink egészségére,
életére. 
Parkolás: Zugló Önkormány -
zatának idén október végéig
677 millió forint bevétele szár-
mazott a parkolási díjakból,
amelynek működési egyenlege
75 281 800 forint. A parkolá-
sizóna idei bővítése mintegy
200 millió forintos beruházást
jelent. Tehát a működés egy en -
lege pozitív, a beruházások
pedig az önkormányzat vagyo -
nát növelik. A fizetős parkolás
Zuglóban is elsősorban az itt
lakók érdekeit szolgálja, hogy
minél többen tudjanak par -
kolni a lakóhelyük közelében,
és minél kevesebb más ke rü -
letekből érkező autós foglalja
el a zuglói parkolóhelyeket,
tehát ez csak másodsorban
bevételszerző tevékenység. 
A kormány ebben az évben
másodszor tette ingyenessé a
parkolást a fizetős övezetek-
ben, ami idén várhatóan jelen-
tős bevételkiesést jelent.
Intézményfelújítások: Amint
azt Ön is tudja, a koronavírus-
járvány idén sok milliárd fo -
rintos kárt okozott Zuglónak.
A kormány magunkra hagyott
a védekezéssel, és számos ál-
lami feladatot nekünk kellett
elvégeznünk – mind ezek jelen-
tős pénzügyi terhet róttak az
önkormányzatra. Ráadásul a
parkolás ingyenessé tételével
és a gépjárműadó még önkor-
mányzati részének kormány -
zati el vo násával tovább csök -
kentek a bevételeink. Ennek
ellenére nem mondtunk le a
felújításokról: a közeljövőben
807 millió forintot költünk a
zuglói járóbeteg-ellátás fej -
lesztésére, új eszközökre és az
épületek felújítására egyaránt. 

Horváth Csaba
Zugló polgármestere

Tisztelt Képviselő Úr!Napelemes
uszoda

– Azonnal kerestük a meg -
oldást – mondta Ronkay Lász -
ló, a kerület legnagyobb „kis
klubja”, a Zuglói Sasok kosár-
labda-egyesület elnöke, a Né -
meth Imre Általános Iskola
testnevelő tanára –, és már a
tankerületi rendelet másnap -
ján pályát foglaltunk az ed zé -
sekhez a városligeti sport -
parkban. Idővel a Mogyoródi
úti és Varga Zoltán Sporttelep
kosárlabdapályáit is igénybe
vettük, és két hónapon át az

időjárás is kedvezően alakult.
Most viszont már nem tudunk
kint edzeni. A szövetség azon-
ban úgy tesz, mintha mi sem
történt volna, minden fronton
meghirdették a bajnoki küz -
delmeket, mi pedig itt állunk
pálya nélkül. A Zuglói Sasok
több mint húsz éve biztosít
szer vezett sportolási lehető -
séget a gyerekeknek a világ
egyik legnépszerűbb sport ágá -
ban. Jelenleg az U11-es és a
felnőtt korosztály között hét
csapatban 120-130 fiatalt fog -
lal koztatnak. Esetük nem egye-
 di, számos kis klub és egye -
sület (röplabda, floorball, lab-
darúgás, karate) küszködik
hasonlóképpen.
– Három kosárlabdás szülő
petíciót indított – mondta dr.
Novák Anikó, a Basketball
Moms egyik alapítója. – A kor -
mányrendeletet a köznevelési
államtitkárság alkotta, amely
nem foglalkozik a sportélettel.
A tornatermek kihasználtsága
eddig mindenki számára elő -
nyös volt, hiszen a kluboknak
nem kellett beruházni, az is -
kola fenntartói pedig be -

vételhez jutottak.  Sok iskola -
csarnok külön bejáraton ke -
resztül megközelíthető, eze k -
ben pedig tanítás után enge  -
délyezhető lenne az edzés. 
Horváth Zsolt alpolgármester
elmondta, hogy a kerület ve -
zetésének meg van kötve a ke -
ze, hiszen az iskolai torna ter-

meket a tankerület működteti.
A kerületnek nincs sportcsar -
noka, egy ideiglenes mobil
sátor felállítása pedig 30-40
millió forint. A labdarúgásnál
könnyebb a helyzet, mert a
kerületi iskolák 11 műfüves
sportpályával rendelkeznek,
amelyeket október 1-jétől a
Zuglói Sport- és Rendez vény -
szervező Kft. működtet. Eze -
ket pedig már novembertől
használni tudják a sportegye -
sületek. A pályagondokkal
küszködő MTK két műfüves
pálya befedését is tervezi. 

Riersch Tamás

Ronkay László: Nincs hol ed -
ze niük a gyerekeknek

Az 50 kW-os napelemeket
tar talmazó beruházás 25 mil-
lió forintos taotámogatásból
va ló sulhatott meg.  

Fotó: B. R. 

Jó időben parkokban spor tol -
tak a fiatalok   

Fotók: Balogh Róbert

A szeptemberi lapszámban
kérdéseket tettem fel a ga -
rázsadót illetően, de ezekre
nem kaptam számszerű vá -
laszt, ezért kénytelen vagyok
azokat megismételni: év eleje
óta hányan vallották be és
fizették be az új adót, és hány
ellenőrzést végeztek? Polgár -
mester úr szerint Zug lóban
körülbelül hány garázs van,
és hány százalékuk után
adóznak? Ez a friss adónem
fölösleges és igazságtalan is.
Számos lakostól kapott pa -
naszt egyesületünk, hogy a
Hermina úti szakrendelőben
több szakrendelés mellett im -
már a labormintavétel, a
vérvétel is megszűnt. Ez sok
idősebb, beteg embert hosszú
utazásra kényszerít, a vá ró -
listák pedig hónaposak. Ezért
a novemberi testületi ülésre
előterjesztéssel éltem, hogy
mindkét szakrendelőnkben
ismét legyen vérvétel. Az or -
vos- és ápolóhiányt csök ken -
tendő a CivilZugló Egye sület
még 2018-ban elő terjesz tette,
hogy évente öt szolgálati la -
kást biztosítsunk a ZESZ dol-
gozói számára, ekképp csá -
bítsuk ide és tartsuk Zug -
lóban az orvosokat. Ezt az
előterjesztésemet, miután két

éven át nem történt az ügy-
ben semmi, ismét benyújtom. 

Kérem, hogy mindkét előter-
jesztésünket támogassa!

A ciklusából eltelt egy év, de
a zuglóiak ingyenes par ko -
lását egy év alatt nem sike -
rült, nem akaródzott meg -
oldani, csak ígéreteket ol vas -
hatunk. Úgy tűnik, a par ko -
lási cégek bevétele fontosabb,
mint az itt élők közlekedése.
Kérem, hogy az idei év eddigi
parkolási bevételét és az
összes kiadást, hogy mely
cég nek miért és mennyit fi -
zetünk, részletezze a Zuglói
Lapokban. 

Polgármester úr elégedett sé -
gét nem látom indokoltnak,
hiszen idén egyetlen komoly
intézményfelújítás (komplett
tető- és homlokzatszigetelés,
fűtéskorszerűsítés stb.) sem
történt, például a Patakparti
óvoda betervezett felújítása is
elmaradt. Az önkormányzat
96 épülettel (óvodákkal, böl -
csődékkel, rendelőkkel, om ló
homlokzatú hivatallal, szak -
rendelőkkel) rendel ke zik, te -
hát évi 3-4 nagy fel újítását
kellene kivite leznünk, hogy
húsz év múlva ugyanaz az
épület újra sorra kerüljön. 
A kerület igencsak rossz ál-
lapotú 120 önkormányzati
bérházából egyet len egy sem
lett felújítva – mint ahogy az
elmúlt 10 évben sem. A Nagy
Lajos király út 104. alatti
ház immár a főváros szé-
gyene, de a Mexikói úton is
számos romházban élnek em-
berek méltatlan körülmények
kö zött.  

Várnai László 
önkormányzati képviselő

Tisztelt Polgármester Úr!



• Most akkor úgy érzi ma -
gát, mint Akela A dzsungel
köny vében. Amíg a nagyva-
dat elej ti, addig ő a vezér.
– Amikor ilyen nagy szere pe -
ket játszom sorozatban, ak kor
Akelára tekintettel kö telező
nagyon jónak lennem. Széllel
szemben, Ro man ce. com, Az
utolsó óra, A két pápa, Sala-
mon király szorong – most
van vagy hat előadásom, ami
egyszerre fut.
• A Rózsavölgyi Szalonban
Alföldi Róberttel különös
párost alkotnak, akik azt
demonstrálják, bármi le -
gyen, nem lehet őket le ta -
szítani a színpadról!
– Minden az egészség kér -
dése, a többi csak ennek a
következménye. Ha egy szí -
nész jól van a bőrében, és
szellemileg, testileg – ha nem

is teljesen, de majdnem – ép,
addig szeret játszani. 
• Hosszú évek kötötték
Zug lóhoz, de aztán válto-
zott a családi helyzete. 
– Az Abonyi, majd a Colum-
bus utcában éltem, és marad-
tam volna, de változás állt be
az életemben. 
• gyakran szavalt zuglói ün -
nepeinken az elmúlt évek -
ben, ami elevenen él ben -
nem is. József Attila – aki a
pályája első sikereit hozta –
még ma is jelen van a min-
dennapjaiban, gon  dol ko dá -
sában?
– A Szólt az ember, Sebő Fe -
renccel 40 éve készült mű-
sorom, még most is megy, a
Széllel szemben előadóeste-
men is szavalom. József Attila
meghatározó a mindenna -
pokban. Annak idején szak-
mai ajándékot kaptam Fehér
György rende zőtől az MTV-
ben: ha verset mondasz, ak-

kor négy mé terre van tőled a
néző, és meg kell tudni szólí-
tanod. A má sik, hogy a vers
legyen be szélgetés. S legyek
annyira személyes, amikor
mondom, hogy hátul dereng-
jen a gondolat, mintha József
Attila is írt volna valami ha-
sonlót. 
• A Mexikói úti végállomás-
nál gyakran látták önt a
lottó zó ban.
– Koltaival az életünket vé -
gigkísérte a sportfogadás. Azt
hiszem, nem tiltakozik, ha el-
mondom, hogy annak idején
rendszeresen jártunk lóver -
senyre. Pedig az emberek
gyakran azt hiszik, az maga a
métely. Ez nem más, mint
egy kedvelt passzió! 
Kapos váron nagyon sokat
totóztunk, a Tippmix csak
később ke  rült a repertoárba. 
• Maga a szerencse lovagja
is?! Megéri a játékszen ve -
délynek hódolni?

– Most is napra pontosan tu -
dom, mire mennyit tehetek
fel.  Ez soha nem olyan jelen-
tős összeg, ami megváltoz-
tatná az életemet. Nem olyan
magas a tét, de amennyit ve -
szítek, az nem jelenti a csa -
ládi életet romba döntő
veszteséget. Volt egy időszak,
amikor a feleségem volt a
pénzügyminiszter, és minden
hónapban kaptam 30 ezer
forintot, amivel azt csináltam,
amit akartam. De kialakítot-
tam magamnak egy szabály -
rendszert, mindig csak az
adott összeg 10 százalékát
kockáztatom. S ez olyannyira
rendszerszerű lett az életem-
ben, hogy ha valamiért egy
nap elfelejtek fogadni, és
nincs az az öröm este, hogy
lázas izgalomban megnézzem
az eredményt, akkor hirtelen
nagy ürességet érzek, hogy
nincs is értelme az életnek –
mondja tréfásan. 
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hajrá, Mester! hajrá, Margarita! 
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Örömteli filmforgatás Az unoka – esik be Jordán Tamás a kávéház ajtaján pontosan a megbeszélt
időpontban, annak ellenére, hogy amióta nagyfilmet forgat Deák Kristóf Oscar-díjas filmren-
dezővel, nehéz szabad időt találni a naptárában, mert gyakran az éjszakába is belenyúlik a forgatás.
A film az unokázós csalók történetét dolgozza fel, ami a rendezővel is megesett. Csalók hívják tele-
fonon a nagyszülőket, hogy bajban van az unokájuk, s gyakorlatilag kifosztják az időseket, akik
rögtön minden pénzüket odaadják abban a hitben, hogy az unokájukon segítenek. 

lovi, totó, tippmix – de mindent csak mértékkel! Iskolát alapít Jordán Tamás, a nemzet színésze • Nemrég mesélte nekem,
ed dig Adél mutatkozott be
úgy, hogy Jordán Tamás
lánya. Most fordítva van:
ön mondja azt, hogy Jor -
dán Adélnak az édes apja.
Hogy éli ezt meg?
– Valóban egyre többen kér -
dezik, mert talán nem tudják
az összefüggést, de én örülök
neki. Igen, én vagyok Jordán
Adél apukája. Találkozga -
tunk, mert ő is nagyon el -
foglalt. Nagyon jó a kap -
csolatunk, de sajnos ritkán
látjuk egymást. 
• Februártól a nemzet szí -
nésze, emellett a Halhatat-
lanok Társulatának tagja.
látva a napi politikát, ve -
szélyben látja a fiatal szí -
nészek jövőjét?
– Az, hogy ilyen megtisztelő
kitüntetések értek, nem be-
folyásolja azt az elkeseredett
véleményemet, hogy egyrészt
mérhetetlenül igazságtalanok
a fiatalokkal szemben, és
felfoghatatlan stílusban bán-
nak velük. Másrészt szűkül a
pálya, a mulattatás, a nevet-
tetés felé megy, csekély szá m -
ban maradnak olyan da -
rabok, amelyekkel az em-
bereket el lehet gondolkod-
tatni a saját sorsukról. A ka -
tarzis érzése pedig legalább
olyan, mint egy nagy nevetés.
• A Merlin Színház épülete
felújítás előtt áll. Visszatér?
Vágyak, remények, hogy
újra vezeti majd?
– Erős vágy és remény él ben -
nem, de legalább másfél-két
év, mire a Merlin újraindul-
hatna, úgyhogy ha nem is túl
távoli, de mégis csak a távoli
jövő. A Merlin Színház min -
dig is a szívem csücske volt. 
• Most, hogy 2021. január
31-ével lemondott a szom-

bathelyi Weöres Sándor
Színház ve  zetéséről, mi
lesz?
– Nagy mániám, hogy fiata -
lokat tanítsak versmondásra.
Hála istennek, most elég sok
ellenzéki polgármester van,
akik nyitottak lehetnek ilyen
kurzusra. Még nem tudom,
hol találok otthonra, lehet,
hogy Zuglóban, de decem-
berben beszélni akarok erről.
S az sem véletlen, hogy ja -
nuár 29-étől a A játsz ma
vége című Beckett-darabot
játszom. 
• A Nemzeti Színház fő -
igazgatójaként mind a
két oldalt egyben tudta
tartani, ami önma gá ban
is siker.
– A színháznak az a dolga,
hogy arról a problémáról
szól jon, amiről az emberek
beszélnek. A Nemzetiben szig -
nifikánsan jelen voltak a bal-
és jobboldal képviselői, de
békesség volt köz tük. 
2003-ban felmentem a
szín ház bü fé jé be, ahol
hi á nyoltam a pult -
ról a Magyar Nem -
 zetet, kértem,
hogy azt is
fizessék elő.
És egy 
sztori:

2006-ban, a vá lasztás évében
mindenki mond ta a maga
mondatait a színpadon, így
Blaskó Péter is: Hajrá, Ma -
gyarország, hajrá magyarok!
Másnap a klubban odaállt elé
Hollósi Frici, s azt mondta:
Hajrá Mes ter, hajrá, Mar-
garita! Mert akkor azt pró -
báltuk. 

Nagy nevetés tört ki. Egyik
darabban sem szabad csak az
egyik oldalt bemutatni,
mind   két oldal igazságát kell. 
• A földmérő mérnök, a
ma tematikus is él még ma -
gában? 
– Ha öt éven át nem jártam
volna a műszaki egyetemre,
akkor nem lettem volna ké -
pes a színházigazga tási rend-
szereket egybefüggően látni.

Bá tor kijelentés, de logisz -
tikai ügyekben otthon

va gyok. 

Csernyánszky 
Judit

Leköszön a szombathelyi Weöres Sándor fő -
igazgatói poszt járól Fotó: B. R. 

A Merlin Színházat is jó len -
ne újraindítani

Fotó: Balogh Róbert

Van mit olvasni a Zuglói La -
pokban Fotó: B. R. 

Egy család: Jordán Tamás, Lázár Kati,
Jordán Adél                    Fotó: Szkárossy Zsuzsa
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Az Országgyűlés 1883 janu ár -
já ban döntött arról, hogy 18 8 5 -
ben Országos Általános Kiál lí-
tást rendeznek a Magyarorszá-
gon gyártott ipari és mezőgaz-
dasági termékek, valamint a
kereskedelem egyes ága za ta -
inak bemutatására. A tragikus
sorsú Rudolf trónörökös véd-
nökségével megrendezett expó
helyszínének a Városligetet je -
lölték ki, amelyet az elő ké -
születek során jelentősen át-
 alakítottak és 105 kiállítási
épületet emeltek. Az esemény
plakátját a kor egyik legjele-
sebb festője, Benczúr Gyula
készítette. Az Országos Ál-
talános Kiállítást I. Ferenc Jó -

zsef király és Rudolf trón örö -
kös több ezer érdeklődő jelen-
létében 1885. május 2-án nyi-
 totta meg a budapesti iparosok
által az uralkodó számára épít-
tetett Királypavilon teraszáról. 
Az időleges expón zöldség-,
gyümölcs-, virág- és haszonál-
lat-bemutatókat tartottak.
Az Iparcsarnokban iparmű -
vészeti tárgyak, valamint en-
teriőrelrendezésben a bú tor-
ipari és a lakberendezési üze-
mek termékei kaptak helyet. 
A bal oldali területen volt a
mintaszálloda, a tejcsarnok, a
szegedi halászcsárda és a
bosnyák kávéház. Itt kapott
helyet az osztrák–magyar ál-

lamvasút, a pezsgőgyártók, va -
lamint a pénzügyminisztérium
alá tartozó dohánygyártás,
pénz verde, bányászat, kohá -
szat pavilonja. A jobb oldali
részén egyebek mellett a fő -
város pavilonja, a Műcsarnok,
a Duna Gőzhajózási Társulat,
a nyomdaipar, valamint a Ganz
gyár, az építőipar és az er dé -
szet épülete várta a látoga tó -
kat. A belépőjegyek ára 1 fo -
rint és 20 krajcár között moz-
gott, a havibérlet 5, míg az
egész idényes 12 forintba ke -
rült. A bemutatón elárusító
iroda működött, amely a kiál-
lítási darabok eladását, illetve
a termékmegrendeléseket in-

tézte. A november 4-ig nyitva
tartó bemutatón közel 12 ezer
gyártó, köztük 2000 külföldi
szerepelt. A kiállítást mintegy
kétmillióan nézték meg. A
ren dezvény 3,5 millió forintba
került, ami akkor hatalmas
összeg volt. A kiállítás be zá -
rását követően a Műcsarnok,
az Iparcsarnok és a Király-
pavilon kivételével minden
kiállítási céllal emelt létesít-
ményt lebontottak. A három
megmaradt épület közül ma
már csak a közelmúltban ere-
deti formájában helyreállított,
napjainkban Millennium Háza
néven működő Műcsarnok
látható.               Papp Dezső

A látszólag életképes, de rossz
állapotban lévő fák bármikor
jelentős anyagi kárt, sőt akár
életveszélyes sérülést is okoz -
hatnak, ezért azokat kivágják.

Bár a hatóság 15 kivágott fa
pótlását írta elő, az önkor-
mányzat megbízásából 16-ot
ültetnek. A kerület vezetése
ennél is többet akart tele pí -

teni, a közművek elhelyez ke -
dése mi att azonban nincs rá
mód. Mivel a fasorban talál-
ható fák elöregedési szakasz -
ban vannak, és az önkor mány-

zat sze retné a lehető legtovább
meg óvni őket, a szakemberek
fa  ápolási munkálatokat (sar ja-
zás, gallyazás, visszavágás, ifjí -
tás, odúkezelés) is végeznek.                      

Október utolsó napjaiban – a szi -
gorú járványügyi előírások betar tá -
sával – ismét több tízezer zöld hulla-
dékgyűjtő zsákot osztottak ki a zug -
lóiaknak a Zuglói Rendészeti Köz -
pontban. Az önkormányzat által a
kertekben és utcafrontokon ter-
melődő lomb, fa, levél, illetve zöld-
hulladék összegyűjtésére biztosított,
biológiailag lebomló zsákok szét osz -
tását idén is a Zuglói Közbiztonsági
non-profit Kft. szervezte meg. 
A zuglói lakhelyüket igazolók lakcí-
menként 10-10 darab 100 literes,
biológiailag lebomló zsákot igényel-
hettek. A kizárólag zöldhulladékkal
megrakott, utcafrontra kihelyezett
zsákokat az FKF Zrt. a kerületben
körzetenként hétköznapokon fo lya -
matosan szállítja el.                 Z. l.

Országos általános Kiállítás a Városligetben
Százharmincöt éve, 1885. május 2. és november 4. között rendezték meg a Városligetben a magyar
korona országaiban előállított ipari termékeket bemutató Országos általános Kiállítást. A 270 ezer
négyzetméteren elterülő expó állandó és ideiglenes kiállításain közel 12 ezer gyártó készítményeit is-
merhették meg a hazai és külföldi látogatók.

105 kiállítási épületet emeltek rudolf trónörökös védnöksége alatt 

16 fát ültetnek 15 helyére
Elkezdődtek a fasor-rekonstrukciós munkálatok a gundel Károly úton, az állatkerti körúton, valamint
a Hermina út Koós Károly sétányig terjedő szakaszán. A szakemberek 102 fát vizsgáltak meg –
kiderült, hogy 15 fa elöregedett, balesetveszélyes állapotban van. 

Ősszel rendbe teszik a Városliget elöregedő fasorát

1. A kiállítás főbejárata, 2. Keleti Kávéház, 3. A vendéglősök és kocsmárosok mintaszállodája, 4. A kiállítási Műcsarnok belseje,
5. A kiállítás ünnepélyes megnyitása, 6. A kiállítási Gépcsarnok belseje                                               Fotók: FSZEK/Kozmata Ferenc 1885

A fasor-rekonstrukció a tervek szerint december 11-én fejeződik be                                                                         Fotó: Balogh Róbert

Lakcímenként 10 zsák jutott                               Fotó: ZKNP

1.

4. 5. 6.

2. 3.

P. R.

Több tízezer zöld zsákot osztottak ki Zuglóban
Fotó: Balogh Róbert
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

LISTÁS  KÉPVISELŐK

ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

VIDA ATTILA • LMP • 1. EVK
+36 70 618 7067
vida.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: –

TÓTH ATTILA • DK • 2. EVK
+36 70 479 3837
toth.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BITSKEY BENCE • MSZP • 3. EVK
+36 20 278 0977
bitskey.bence@zuglo.hu
Fogadóóra: –

LEPSÉNYI LÁSZLÓ • DK • 4. EVK
+36 70 477 5122
lepsenyi.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

RÓZSA ANDRÁS • Momentum • 5. EVK
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BUSZNYÁK IMRE KÁROLY
Momentum • 6. EVK
+36 70 479 3835
busznyak.imre@momentum.hu
Fogadóóra: –

PÉCSI DIANA • MSZP • 7. EVK
+36 70 436 0775
pecsi.diana@zuglo.hu
Fogadóóra: –

KISNÉ SZIVCSOVICS NIKOLETT
Momentum • 8. EVK
+36 70 479 3834
kszn@momentum.hu
Fogadóóra: –

SZABÓ REBEKA • Párbeszéd • 9. EVK
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SÓGOR LÁSZLÓ • MSZP • 13. EVK
+36 20 978 3725
sogor.zuglo.mszp@gmail.com 
Fogadóóra: –

KINISCH ANDREA • DK • 14. EVK
+36 30 6264631
kinisch.andrea@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HORVÁTH ZSOLT • DK • 15. EVK
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

BORBÉLY ÁDÁM • Fidesz
+36 1 614 5009
adamborbely88@gmail.com
Fogadóóra: –

ROZGONYI ZOLTÁN • Fidesz
+36 30 907 2843
rozgonyi@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SZATMÁRY-JäHL ANGELA • Fidesz
+36 70 477 5117
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu  
Fogadóóra: –
www.facebook.com/szatmaryjahlangela/

DR. VARGA PÉTER • Fidesz
+36 70 479 3900
vargadoktor@gmail.com
Fogadóóra: –

VÁRNAI LÁSZLÓ • CivilZugló Egyesület
+36 70 436 0767
varnai.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

VICTORA ZSOLT • MKKP
+36 70 479 3846
victora.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HAJDU FLÓRIÁN • MSZP • 10. EVK
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY
MSZP • 11. EVK
+36 70 436 0768
hever.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SOKACZ ANIKÓ • MSZP • 12. EVK
+36 70 436 0776
sokacz.aniko@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HORVÁTH CSABA
+36 1 872 9168
polgarmester@zuglo.hu
Fogadóóra: –

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

HORVÁTH ZSOLT
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

SZABÓ REBEKA
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: –

RÓZSA ANDRÁS
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: –

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9360 

Fogadóóra: –

TÓTH CSABA  • 8. OEVK
+36 70 436 0776

SZATMÁRY KRISTÓF  • 13. OEVK
+36 70 905 0824

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ

A KormáNYhIvATALoK 
műKöDéSI rENDjE
Kizárólag időpontfoglalással történik az
ügy intézés a kormányhivatali ügyfélszolgá -
latokon, az elkészült ok mányo kat postán
kézbesítik, és a mobilizált kormányablakok
sem közlekednek. Ha elfelejtette az elektro -
nikus ügyintézéshez szükséges ügy félkapu-
azono sítóját, az ingyenesen hívható Kor -
mányzati Ügy fél vonal (1818) munkatársai
segítenek. Az időpontfoglalási lehe tő sé -
gekről a kormanyhivatal.hu oldalon tá jé ko -
zódhatnak.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgála-
tok („kormány ablakbuszok”) ügyfélfoga -
dását átmenetileg felfüggesztik.  Az elkészült
okmányok személyes átvételére az ügyfél-
szolgálatokon nincs lehetőség, a kormány-
hivatalok és járási (fő városi kerületi) hi -
vatalok által kiállított hivatalos okmá nyo -
kat – a korábbi rendelkezéstől függetlenül
– kizárólag postai úton kézbesítik.
A NAV 2,8 millió adózó sze mélyi jövedele-
madó-bevallását készítette el, amit az
ügyfélkapuval rendelkező állampolgá rok
elektronikusan is vég legesíthetnek. Ha
elfelejtették a belépési azonosítójukat, arról
szintén a 1818-as számon ér deklődhetnek.

Miniszterelnökség

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tekintettel a koronavírussal kapcsolatban
meghozott központi intézkedésekre, a
Zuglói Zrt. 2020. március 16. napjától szü -
ne telteti a személyes ügyfélszolgálatot.
Kérjük önöket, hogy bejelentéseiket és igé -
nyeiket e-mail en tegyék meg, 
a zugloizrt@zugloizrt.hu címen.
Telefonos ügyfélszolgálatunknál a koráb-
ban megszokott nál nagyobb leterheltségre
számítsanak, kérjük szíves türelmüket és
megértésüket. Zuglói Zrt.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTI FŰTÉS-szerelés,
ázások, csőtörések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok
cseréje. Csatornakamerázás. In -
gyenes kiszállás. Telefon: 402-
4330, 06-20-491-5089 

FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST
vállalok takarítással, fóliázással.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Telefon: 06-30-422-1739

Szabó Balázs vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzá-
ciós kazánok telepítését teljes
körű ügyintézéssel. 
Tefefon: 06-20-264-7752

Márkafüggetlen autószerviz.
Gyors és precíz javítás, műszaki
vizsgára való felkészítés az Örs
vezér tere közvetlen közelében.
Várom hívását! 
Telefon: 06-70-949-9319 

Villanyszerelés, felújítás, laká-
sokban és irodákban, korrekt
áron, rövid határidővel, tisztán,
pontosan. Várom hívását! 
Telefon: 06-70/420-9892 

ÉDEN VIRÁG-AJÁN D É K  gyö -
nyörű csokrok minden alka-
lomra. Egyedi ajándékok, ka -
lapdobozok, asztaldíszek, ko -
szorúk, minden egy helyen.
Megtalálnak minket: XIV. ker.
Fogarasi út 43/A, Face book:  fa -
cebook.com/edenviragajan-
dekzuglo Tel.:+36 30 583 0467

KLÍMA HŰTÉSRE-FŰTÉSRE!
COVID-HELYZETBEN A TE -
LEPÍTÉS BECSÜLETKASSZA
ELVEN! ANNYIT FIZESSEN,
AMENNYIT ÖNNEK ÉR A
MUN KÁNK! 06-20-584-584-9
K L I M A D O K I  T E A M

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Telefon: 2212-392, 
06-20-553-8582. XIV. ker.
Nagy Lajos király útja 43/B.,
(Fogarasi sarok)

LAKATOSMESTER! Zárszer -
víz, rácsok, kapuk, kerítések,
stb. készítése, lakatosmunkák
akár azonnal.  06 30 299 12 11

ELADÓ ingatlant keresek
Zuglóban befektetési céllal.
Amennyiben Önnek van eladó,
kérem hívjon. Kovács Ildikó
Telefon: 06 70 580 93 40

Keresek emeleti téglalakást a
kerületben 22 M Ft-ig, kész -
pén zes magánszemélyként. 
Telefon: 06-30/605-5079

KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ SÁ -
ROLUNK! Vírus idején maszk -
ban kesztyűben. Díjtalan kiszál-
lás. Vértesi Antikvárium tele-
fon: 06 20 425 6437

Váltsa készpénzre feleslegessé
vált könyveit! Antik, használt,
régi, új könyvek vétele! In gye -
nes kiszállás és elszállítás, azon-
nali készpénzfizetés! 
Telefon: 3620 931 3773

ADAMOV ANNA TER MÉ -
SZET  GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spiri tu-
ális gyógyító, cupping terápia.
XIV. Erzsébet királyné 11.
Minden betegséget gyógyítok.
220-8165, 06-30-450-0821

HERMINA ANTIKVITÁS a
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali, fali, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni stb., porcelánokat,
Kovács Margit-, Hummel-,
Gor ka kerámiákat, bronz- és
ezüsttárgyakat 150 forinttól
600 forint/grammig, háború
előtti katonai kitüntetéseket,
levelezőlapokat, képeslapokat,
hagyatékokat, ékszereket. Tört
arany 10.300 forinttól, fazon -
arany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan! 
A Hungária körúttól 1 percre.
Telefon: 06-20-358-8217

FESTMÉNYEK: MAGYAR OR -
SZÁGI KASTÉLYFELÚJÍTÁSI
PROGRAM keretében ke re -
sünk régi NAGY MÉRETŰ
FEST MÉNYEKET  meg vé tel -
re. Ember nagyságú figurális
fest mények előnyben. E-mail:
kastelyszallo1@gmail.com
Telefon: 06-70-941-2305
Vi szonteladók kíméljenek.

PÉCSI ZSOLNAY KERÁMIA:
régi körpecsétes Zsolnay ke rá -
miát keresünk megvételre.
Pecsétes, dekoratív, nagy mé -
retű, többalakos előnyben.
kastelyszallo1@gmail.com
Telefon: 06 70 941 2305 
Viszonteladók kíméljenek.

EKLÉZSIA részére keresünk mi -
tológiai témájú régi festmé nye -
ket. Nagy méretű, sokala kos,
sötét tónusú előnyben. kastely -
szallo1@gmail.com • 06 70 941
2305 Viszonteladók kí méljenek.

Komplett régi festmény hagya -
tékot keresünk megvételre. 
Viszonteladók kíméljenek.
kastelyszal lo 1 @ g m a i l .com
Telefon: 06 70 941 2305

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán.
Tel.: 06-70-519-2470 Email:
szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA – szá mí -
 tógép javítás, karbantartás, bő  -
vít és, vírusirtás, telepítés in gye-
nes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-857-26-53

EMLÉKMENTÉS! Törött, ko -
pott, képekről hibátlan na gyí -
tást készítünk. VHS videók,
negatívok, képek digitalizálását
vállaljuk. Azonnal elkészült iga-
zolványképek, portrék. Színes
és ff dokumentumok és képek
nyomtatása. TARJÁN FOTÓ
1145 Thököly út 150., Nyitva:
10–18 óra. Telefon: 363-1170

ORVOSCSALÁD kedvező élet -
járadékot fizet idős nyugdíjas
budapesti lakásáért odaköltözés
nélkül. Tel.: 06/20/441-0498

Szolgáltatás

egészség

Ingatlan

Könyv

egyéb

régiség Számítógép
FÉg gyártmányú gáz ké szü  -
lé kek szakjavítása. Víz-, gáz-,
fű tésszerelés garanciával!
Hív ható: 8–18 óráig. 
383-5873 • 06-20-912-6163

Kövesse Zugló 
hivatalos 

Facebook-oldalát! 
facebook.com

/zuglo14/
Friss, fontos 

közérdekű 
információk! 

23 ezer követő! 

Hirdessen a Zuglói Lapokban! 
Közéleti, közszolgálati és szórakoztató tartalom 32 oldalon! 71 000 példány havonta! Minden zuglói háztartásba eljut!

Hirdetési tarifáinkat itt találja: bit.ly/tarifa_zl
Idei megjelenéseinkről itt tájékozódhat: bit.ly/lapzarta_zl

Általános Szerződési Feltételeinket itt olvashatja el: bit.ly/aszf_zl
Hirdetési ügyekben itt veheti fel munkatársaink kal a kap csolatot: zugloilapok@zuglo.hu

Válassza ki az Önnek, vállalkozásának, cégének leginkább megfelelő megoldást! 
Hirdessen a Zuglói Lapokban!



Etelka kilencedik születésnap -
jára kapta meg Halasi Márta
Utolsó padban című könyvét,
egy évvel később pedig a
vidéki iskolákba látogató, sze -
replőket kereső rendező ki -
választotta a film központi
figuráját alakító tízéves Kati
szerepére.
– Ismertem a könyvet, aminek
nagyon örültek, elmeséltem,
miről szól, és hogy mennyire
tudok azonosulni vele. Ez volt
tavasszal, nyáron pedig el -
kezdődött az egy hónapos for-
gatás, amely alatt Budapesten
laktam – emlékezett vissza
Etelka, aki addig ugyan már
járt a fővárosban, de például
mozgólépcsőt akkor látott
először.
– A szüleim azt
kérték, hogy na -
gyon vigyázzanak
rám, nekem
meg ez olyan
volt, mint egy
nyári tábor,
egy nagy ka-
land, micsoda
csuda idő volt!
Nem emléks z e m,
hogy fá rasztó lett
volna, a felnőttek
mindig azon dol  -
go z tak, hogy a gye -
re keknek jókedvük
legyen, 

és akkor még nem is tudtam,
hogy kikkel játszom együtt.
Nem tudtam, hogy azok a fel-
nőttek, akiket művész úrnak,

művésznőnek 

szólítanak, kicsodák – Zenthe
Ferencről és Molnár Pi ros -
káról van szó, akikkel még
évekkel később beszéltünk is
néhányszor –, elevenítette fel
a történteket. A fagyislányt
ala  kító Egri Katival pedig so -
káig jó kapcsolatot ápolt. Az
akkor 22 éves, frissen végzett
szí nésznő Katiként Etát, a di-
etetikus pedig Etaként Katit
alakította, amin sokszor jókat
derültek. 
Imre Etelka ma már a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat és az
egyik budapesti kórház ve -
zető dietetikusa, sőt a Zuglói
Egészségfejlesztési Iroda
munkatársaként is segíti a
kerületben élőket. Egyéb -
ként élelmiszermérnökként
szerzett mesterdiplomát,
amelyet a dietetikusi mun -
kájához használ. 

Gyermekként értette a könyv

és a film üzenetét, tudott azo -
nosulni a tízéves cigánylány-
nyal, azonban olyan dolgok,
mint Katival, vele sosem
történtek.
– Nekem volt anyukám,
apukám, jól tanultam, Kati
pedig nem erről volt híres, de
ugyanaz a cigány kislány
voltam, ugyanakkor sosem
hordtam népviseletet, az
először a forgatáson volt raj-
tam, és nagyon sajnálom, de
nem beszélek cigányul sem.
Felnőtt fejjel próbáltam meg-
tanulni, de a cigányok nem
szívesen tanítják meg a nyel-
vet azoknak, akik nem a
családjukban tanulták – ma -
gyarázta Etelka. 
Származása miatt nem érte
komolyabb atrocitás, de –
mint fogalmazott – került fura
helyzetekbe. Például vásárlás
közben gyakrabban követték
biztonsági őrök – ezeket a
helyzeteket próbálta humorral
kezelni. Egyszer egy cipőbolt-
ban észrevette, hogy nagyon
figyeli az őr, mire ő megkérte,
hogy segítsen levenni a
legfelső polcról a csizmát,
mert szeretné felpróbálni, de
nem éri fel. Nagyjából negy -
ven pár után a biztonsági őr
észrevette magát és mosolyog -
va elköszönt.      

Potos Rita 
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„Ugyanaz a cigány kislány voltam”                 Fotó: Subits-Tóth Gergő

Gyerekszínészből mesterdiplomás dietetikus
Mezítláb, bokáig érő fodros szoknyában, szatyorral a kezében szaladt új iskolájába Kati – vagyis az őt
tízévesen megformáló Imre Etelka, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat dietetikusa, az Utolsó padban című
film főszereplője.

Zenthe ferenccel, Molnár Piroskával, egri Katával játszott Imre etelka

Sofi Oksanen: 
Kutyafuttató
Ha van olyan, hogy irodalmi
rocksztár, akkor az egyér tel -
műen a kortárs finn írónő. Róla
írta a The Times igen pontosan:
„Sofi Oksanen irodalmi jelen-
séggé vált.” Ezt a magyar ol va -
sók is megtapasztalhatták, ami -
kor a nemzetközi könyv fesz -
tiválon 2014-ben átvette a Bu-
dapest Nagydíjat. De már a ti -
ri tarka megjelenésével is jelezte,
hogy ő valóban nem pusztán
író, hanem fenomén, hovato -
vább ikon. Egy ideig még ter-
jeszthették róla a rossznyelvek,
hogy pusztán erőszakos ügynöki
munkával előállított termék
lenne, amelyet sikeresen adtak
el a fél világnak (ma már több
mint ötven nyelvterületen adták
ki). Ám lassan hozzánk is meg -
érkeztek a regényei (Tisztoga -
tás, Sztálin tehenei), és kiderült:
most igazi tartalom is van a fel-
hajtás mögött. Mondjuk ki: Ok-
sanen kivételes szerző. Új, im -
már hatodik regénye is igen
kényes témát boncolgat. Kelet
és Nyugat határán, Ukrajna és
Oroszország háborús konflik-
tusa idején, illetve a narancsos
forradalom után játszódik a
történet. És a meddőségi ipar-
ban béranyaként dolgozó ki -
szolgáltatott lányok helyzete
köré sző feszültségekben bő vel -
kedő, fordulatos cselekményt.
Scolar, 400 oldal, 3999 Ft

Janikovszky Éva: 
Naplóm 1938–1944 
„Most a 2. a-ba járok. 1938 van,
jan. 14.” Ezzel a bejegyzéssel
kezdi el a naplóírást a tizenkét
éves Éva, és hat éven át, tizen-
nyolc éves koráig folytatja. Köz -
ben majdnem mindent elpusztít
egy világháború. A hétfiókos
komódból előkerült füzetek
immár 80-85 éve rejtik „egy
valaha fiatal, gondtalan, csinos,
művelt lány írásait, titkait”.
Egyszerre kapunk képet a kora-
beli Szeged pezsgő társadalmi és
kulturális életéről, illetve ve-
hetjük számba a veszteségeket:
hány értelmiségi családot tett
tönkre a világégés, az elsza ba -
dult nácizmus, és milyen fel -
mérhetetlen pusztítást okozott a
naplóíró közvetlen köze lében.
De talán még ennél is izgal-
masabb az a kirajzolódó ív,
amely a kislányos dolgokat le -
jegyző Kucses Évától az Euró -
pa-hírű, generációk olvas mány -
élményeit meghatározó íróig,
Ja nikovszky Éváig vezet el. Rop-
pant izgalmas követni, ahogy A
szeleburdi család le endő szer -
zője hogyan kezd el mocorogni
az eleinte csak a legszüksége-
sebbeket rögzítő kiskamaszban,
s hogyan jut el az érett, szinte
mindenre odafigyelő nőig. Mi -
közben jön szerelem, barátság
és a nyugodt életet felrúgó vész -
korszak.
Móra, 200 oldal, 2999 Ft

Frédéric Martel: 
A Vatikán kínos titkai
Hitben, szerelemben és evésben
nem árt bizonyos fokú vakság.
Már ha sokáig ki akarunk tar-
tani. Régi mondás, hogy aki sze -
reti a virslit, ne menjen az üstök
közelébe. Meg az is, hogy a dol-
gok csak addig maradnak ártat-
lan mivoltukban, amíg az ember
nem kezd el foglalkozni velük.
Ez a törés bizony ott lapul az is-
tenhit és annak intézményesített
központja, a Vatikán között is,
és Frédéric Martel könyve után
már nehéz lesz nem észrevenni.
Erről már az alcím is biztosít:
Homoszexualitás, hatalmi játsz -
mák, képmutatás. A könyv az
egyház rejtett oldalát tárja fel,
„amelyet egyszerre jellemez a
homoszexuális kettős életvitel és
a radikális homofóbia”. Martel
nem beszél a levegőbe: négy
éven át folytatott nyomozása
során közel 1500 személlyel
beszélgetett személyesen a Va -
tikánban és harminc országban.
52 püspököt és monsignorét, 45
apostoli nunciust és külföldi
nagykövetet, illetve 200 papot
és papnövendéket kérdezett
meg. A kutatómunkát egy 80 fős
stáb segítette. Elképesztő szá -
mok! Ám nem elképesztőbb
annál, amit a kutatás végül fel-
színre hozott. Az asztalt átsza-
kító könyvet nem lesz könnyű
megemészteni.  
Park, 582 oldal, 4950 Ft

Tobias Jones: 
Az olasz futball sötét oldala
Egykori kollégám mondogatta
mindig: A futball jóval több,
mint egy sportág. És csak kicsi -
vel kevesebb, mint a világunk:
igazi univerzum. Ám ennek is
megvan a maga sötét oldala, ezt
a brüsszeli Heysel Stadionban
történtek óta szinte mindenki
tudja, igaz, akkor nem az olasz,
hanem az angol drukkerek lép-
ték át az átléphetetlennek hitt
határt. Tobias Jones könyve vi -
szont az olasz ultrák életébe
nyújt betekintést. Ezen csopor-
tok tagjai gyakran a maffiának
dolgoznak, és jegyüzérkedés,
drogkereskedelem, sőt gyilkos -
ság is a számlájukra írható. Ám
még ennek az éremnek is van
egy másik oldala: állításuk sze -
rint ők csupán a rendőrállam
önkénye és a modern foci elüz -
letiesedése ellen küzdenek a
maguk eszközeivel. Közöttük
még van összetartás, tisztelik a
közösséget és a sport igazi szel -
lemét. A klub iránti hűség talán
még az életüknél is fontosabb
(miként Mándy novelláiban),
miközben nem nézik ölbe tett
kézzel a lepusztult külvárosokat
és dolgoznak a nincstelenekért.
Az olvasóra vár, hogy eldöntse,
melyik kép az igazi. Az év leg -
jobb sportkönyve díjjal jutalma-
zott kötet felér a legjobb krimik
izgalmaival.
g-ADAM, 406 oldal, 4999 Ft

Az oldalt szerkesztette: Papp Sándor Zsigmond, a konyvterasz.hu szerkesztője

„Egri Kati Etelka, én pedig Etelka-
ként Kati voltam”

Fotó: Subits-Tóth Gergő
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– A fiam korábban rendszere-
sen vitt magával ebédet, és a
kolléganői gyakran elkérték a
receptet. Laci ötlete volt, hogy
legyen egy blogom, így nem
kell a recepteket egyenként
leírnom. De hát azt sem tud -
tam, mi az a blog! „Ne legyél
gyáva nyuszi! Ne mondd, hogy

nem tudod megcsi nál ni!” Meg -
mutatta, hogyan töltsek fel szö -
vegeket, képeket, így lettem én
a Bátor Nyúl. Er zsike receptjei
kipróbált csa ládi fogások a
kezdőknek is jól kö  vethető
leírásokkal, öt le tek kel, főzési
tanácsokkal. A főzés ak tív
éveiben a munka mellett is a
szenvedélye volt. Régi és új re-
ceptkönyvekből merített öt -

letet, és azt kreatív megoldá-
sokkal alakította a család íz -
lése szerint. Újító lendületéből
a mai napig nem veszített,
nem csoda, ha receptjeinek
nagy része még nincs feltöltve
a blogjára (batornyul.blog.hu).
– Az egyszerű, zöldséges re-
ceptek mellett sok változatban
készítem a csirkét, de ser tés -
szűzből, halból, pulykából,

kacsából készült ételek is sze -
repelnek a sorban. 
– Uno kám szerint a vadasom
negyvenmillió pontos. Lacitól
egy feliratos bögrét kaptam,
amelyen ez áll: Az édesanyák
főztje a legfinomabb, mert egy
igazán különleges fűszert
hasz nálnak, egy csipet sze re -
tetet.        

I. S.

falják a nagymama receptjeit a közösségi hálón

HOZZáVAlóK 
NÉgy SZEMÉlyRE:

1 kg szőlő vagy 1 liter must
só, bors, majoránna
1,5 kg kifliburgonya

A PáROlT KáPOSZTáHOZ:
60 dkg lilakáposzta 

3 ek. olaj 
1 ek. cukor 

1 mk. őrölt kömény 
1 dl vörösbor 

2 alma reszelve 
1 ek. lekvár (ribizli, eper)

só ízlés szerint

ELKÉSZíTÉS: A kacsa bőrét késsel bekockázom, a combot
a csontnál mindkét oldalon bemetszem, a fűszerekkel jól
bedörzsölöm. A szőlőt kézzel összenyomom, a kacsa da ra -
bokra rakom, a levét ráöntöm. Egy éjszakára hűtőbe teszem,
reggel még átforgatom. Sütés előtt a szőlő héját, a magokat
leszedem a húsról. Bőrével lefelé nagy tepsibe rendezem,
aláöntöm a mustot, és alufóliával lefedve 180 fokon legalább
másfél órát sütöm, közben egyszer átfordítom. A fóliát levéve,
a szaftjával locsolgatva, a bőrös felét körülbelül fél óra alatt
pirosra sütöm. így a kacsa bő re szép ropogós, a húsa omlós
lesz. A kifliburgonyát héjában megfőzöm, meghámozom, és
karikára vágva a hús mellé teszem. Amíg a kacsa bőre pirul,
a krumpli is átveszi a finom ízt. Ősszel és télen párolt ká-
posztával, nyáron gyümölccsel kínálom.

HOZZáVAlóK 
NÉgy SZEMÉlyRE:

1 kg szőlő vagy 1 liter must
só, bors, majoránna
1,5 kg kifliburgonya

A PáROlT KáPOSZTáHOZ:
60 dkg lilakáposzta 

3 ek. olaj 
1 ek. cukor 

1 mk. őrölt kömény 
1 dl vörösbor 

2 alma reszelve 
1 ek. lekvár (ribizli, eper)

só ízlés szerint

ELKÉSZíTÉS: A kacsa bőrét késsel bekockázom, a combot
a csontnál mindkét oldalon bemetszem, a fűszerekkel jól
bedörzsölöm. A szőlőt kézzel összenyomom, a kacsa da ra -
bokra rakom, a levét ráöntöm. Egy éjszakára hűtőbe teszem,
reggel még átforgatom. Sütés előtt a szőlő héját, a magokat
leszedem a húsról. Bőrével lefelé nagy tepsibe rendezem,
aláöntöm a mustot, és alufóliával lefedve 180 fokon legalább
másfél órát sütöm, közben egyszer átfordítom. A fóliát levéve,
a szaftjával locsolgatva, a bőrös felét körülbelül fél óra alatt
pirosra sütöm. így a kacsa bő re szép ropogós, a húsa omlós
lesz. A kifliburgonyát héjában megfőzöm, meghámozom, és
karikára vágva a hús mellé teszem. Amíg a kacsa bőre pirul,
a krumpli is átveszi a finom ízt. Ősszel és télen párolt ká-
posztával, nyáron gyümölccsel kínálom.

Kacsasült mustos pácban, szőlősgazda módra

H I R D E T É S

Siker a Bátor Nyúl konyhája
Közel 444 ezer látogató, 311 recept – egy kreatív nagymama blogja hat év alatt érte el ezeket
a számokat, pedig Takács gyuláné Erzsike nyugdíjas éveiben nem a népszerűség miatt osz-
totta meg családja kedvenc receptjeit.

Erzsike néni legjobb fűszere
egy csipet szeretet       Fotó: B. R.

A receptek a batornyul.blog.hu címen találhatók.
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Kertész Imre (1929. novem-
ber 9.– 2016. március 31.) ön -
élet rajzi ihletésű Sorstalanság
című regényével lett világhírű.
Főhőse, az alig 14 éves Köves
túléli a koncentrációs tábort,
de hogyan? Természetes ál-
lapotként fogta fel, alkal maz -
kodott a kö rül mé nyekhez, és
úgy érezte, gondolatait nem
tudják börtönbe zárni. A re -
gényből egy válasz hiányzik
arra a kérdésre: ki mentette
meg. A kilencvenes években
Kertész a buchenwaldi mun -
katábor dossziéiban rátalált
egy bejegyzésre: „fogyadék,
Kertész Imre, 64921-es számú

magyar zsidó fogoly 1945.
február 18-án meghalt”. Egy
ilyen törlés csak titkos kon-
spirációval jöhetett létre, de
ha őt meg lehetett menteni,
akkor a többi hatmilliót miért
nem – soha nem találta meg a
választ erre a kérdésre. A ho -
lokauszt (ógörögül: teljesen
elégetett áldozat) szót az em-
lékek gyötörte túlélők szem-
pontjából „eufemizmusnak”
tartotta. A múlt és jelen nagy
elméit faggatva tudni akarta a
választ a miértekre. Az ő vá -
lasza: Auschwitzban el tö rölték
a tízparancsolatot. 

Illés Sarolta 

Hiába kezdődik november az
elhunyt hozzátartozók csen -
des, gyertyagyújtós emlé ke ze -
tével, és hiába hívják Szent
András havát az enyészet
hűvös idejének, eleink a fonó
falai között forró témákról, a
párválasztásról pusmogtak. Fo -
nalsodrás közben ólmot öntöt-
tek, hogy megtudják, mi lesz

jövendőbelijük foglalkozása, a
nevét pedig a lobogó víz fel-
színére legelőször felfutó gom-
bóc rejtette. A legények Ka -
talin-nap éjszakáján lopott
leányinget tettek a párnájuk
alá, böjtöltek. A leányok ugyan -
ezt tették András-napon, ők
férfi ruhaneműt rejtettek a
párnájuk alá, hogy álmukban

meglássák a párjukat. A Ka -
talin-napi időjárás megmutat -
ta, milyen időt hoz a ka rá -
csony: Ha Katalin kopog, ka-
rácsony locsog, ha Katalin lo -
csog, karácsony kopog. Szent
András napján tartották a disz -
nótorokat, és verték csapra a
friss bort.

I. S.

Nevezetes napok

Kertész Imre, a 64921-es számú fogoly

forró témák a fonóban

A Nobel-díjas író szerint Auschwitzban eltörölték a tízparancsolatot A gyökeres változás katarzissal végződik

átváltozás a Skorpióban„Egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának
szószólója a történelem barbár önkényével szemben.” A 2002-es irodalmi
Nobel-díjat ezzel az indoklással vehette át Kertész Imre író, műfordító. 
Az első magyar kitüntetett német nyelvterületen vált elismert íróvá.

Regényéből Koltai Lajos ké -
szí tett filmet       

Fotó: Fortepan, Hunyady József

A hÓNAP SZülöTTeI
1789. november 11. Katona József főügyész, drámaíró, a Bánk bán szerzője
1810. november 7. Erkel Ferenc zeneszerző, sakkozó, a Szózat, a Bánk bán opera szerzője
1877. november 22. Ady Endre költő, újságíró, a Párizsban járt az ősz költője
1921. november 27. Pilinszky János költő, az Apokrif szerzője
1935. november 23. Törőcsik Mari, a nemzet színésze, a Körhinta főszereplője
1935. december 1. Woody Allen amerikai író, színész, humorista, Oscar-díjas

filmrendező, a Játszd újra, Sam! című film alkotója
1967. november 22. Alföldi Róbert színész, rendező, a Nemzeti Színház volt igazgatója
1901. december 5. Walt Disney amerikai rajzfilmkészítő, a Mickey egér megalkotója
1946. december 5. José Carreras katalán operaénekes

NOVeMBer

10. Tudomány Világnapja
a békéért, fejlődésért

12. Irodalmi szervezetek napja 
13. Magyar nyelv napja; 

Kedvesség világnapja; 
Magyar szentek és 
boldogok napja

14. Cukorbetegség világnapja
16. Tolerancia nemzetközi

napja
16–22. Magyar népdal 

és népköltészet hete
17. Budapest napja; 

Koraszülöttek világnapja 
19. Nemzetközi férfinap; 

Dohányzásmentes világnap
20. Gyermekek jogainak

világnapja
21. Televíziózás

nemzetközi napja
22. Magyar közoktatás napja
25. Magyar labdarúgás napja;

Nők elleni erőszak meg-
szüntetésének világnapja; 
a Szovjetunióba hurcolt
magyar politikai rabok és
kényszermunkások
emléknapja

27. Véradók napja (magyar) 

deceMBer

1. AIDS-ellenes világnap; 
Magyar rádiózás napja

3. Fogyatékkal élők világnapja
4. Nemzetközi bányásznap
6. Mikulás 
7. Nemzetközi polgári

repülés napja
8. Szeplőtelen fogantatás napja

Készítette: Illés Sarolta

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) – A törékeny egyensúly
folytonos fenntartása miatt a gyökeres változások
nem könnyűek. Az egyensúlyvesztés bármikor
bekövetkezhet, és ugyan bárki kiválthatja, de

mégiscsak benne történik. A gyökeres változás ennek
megértésével kezdődik.  

SKORPIÓ (10. 23.–11. 21.) – A gyökeres változá-
sokat ő maga idézi elő, biztonságos keretek között,
csak éppen így kerüli el a valódi metamorfózist. 

A katarzis megjósolhatatlan változásokat hoz. Ha ezt
egyszer átéli, nem fog tovább ragaszkodni a biztonsághoz.

NYILAS (11. 21.–12. 21.) – Számtalanszor „váltott”
már hitet, meggyőződést, ismeri a világot, úgy érzi,
minden szükséges gyökeres változáson átment már.
Ha ez tényleg megtörtént, a puszta jelenlétével

képes gyógyítani. 

BAK (12. 21.–01. 19.) – Ha a sérülékenység
lényegét képzettársítások segítségével megfogal-
mazná, a gyö keres változást képes lenne a merev
keretei ellenére is átélni. A keretek lényege is ért -

hetővé válhat.

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) – A közösséget szolgáló,
referencia nélküli megoldásai miatt kevesen képe-
sek lépést tartani vele. A gyökeres változást
magánya hozza el: a világ úgy tárul fel előtte, hogy

a felfoghatatlant végül érthetővé tudja tenni. 

HALAK (02. 18.–03. 20.) – Ha valamiben hisz,
feltétel nélkül képes elköteleződni egy ügy mellett
úgy, hogy akár fel is áldozza magát. A gyökeres vál-
tozást úgy élheti át, ha megtalálja önmagában az ál-

dozatvállalás eredetét. 

KOS (03. 20.–04. 19.) – A gyökeres változásról szóló
összes könyvet, videót fejben feldolgozza, meggyőző
tanácsadóvá válik. A lényegig nem jut el, de
agykontrollgyakorlatokkal gondolatait lelassíthatja.

Ez nála maga a gyökeres változás.   

BIKA (04. 19.–05. 20.) – Ha a gyökeres változás,
mint egy szép dísz, illene a Bika tökéletes kör -
nyezetéhez, bármikor kész lenne akár tenni is érte.
De a gyökeres változásnak nincs köze a fizikai

tökéletesség gondolatához. Ha ezt megérti, eljuthat
az átváltozás kapujáig, és át is léphet azon. 

IKREK  (05. 20.– 06. 21.) – A gyökeres változásról
elolvasott könyvtárnyi irodalom sem ér fel a saját
élménnyel. A figyelmét vigye a szíve magasságába,
lassacskán növelje az ott töltött időt. A nem gondol -

kodás átélésével eljut az átváltozás lényegéig.  

RÁK  (06. 21.–07. 22.) – A gyökeres változást az
elengedés átélése hozza el. A gyűlöletté vált ér -
zelmek, a másik ellökése nem egyenlő az elen -
gedéssel. Az elfogadás után az érzelmek semlegessé

válásával, a feltétlen szeretettel történik meg a valódi
elengedés. 

OROSZLÁN  (07. 22.–08. 22.) – Környezete elis-
merését mindennél fontosabbnak érzi, mert csak
így tud büszke lenni önmagára – ez méltatlan
helyzetekbe sodorhatja. A gyökeres változás első

lépése az önbecsülés. Képletesen Nappá kell válnia,
de nem az imádat tárgyává, hanem éltető energiává. 

SZŰZ (08. 22.–09. 22.) – Tapasztalatai értelmét
keresi, hogy a jövője kiszámítható és tervezhető
legyen. Ha az ember átkel a folyón egy csónakkal,
nem viszi magával, mert csak megnehezíti az előre-

jutást. A gyökeres változás e felismeréssel kezdődik.

A gyökeres változás lelki folyamata nem diadalmenet, mivel a rejtőzködő, nem vállalt énrészeinket
dobja fel. Tragédiának élhetjük meg, de a folyamat végén ott áll a katarzis, ami lelki egyensúlyt, gyó-
gyulást hozhat.

Újhold november 15-én, vasárnap 7 óra 6 perckor, telihold november 30-án, hétfőn 11 óra 29 perckor lesz.
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JÓ feJTöréST KíVáNUNK KedVeS OlVASÓINKNAK!

Négy éve lakom a zuglói Olajág Ott -
honban, s e négy év során három
könyvet írtam és publikáltam. Ez a
tény önmagában is jelzi, hogy mi-
lyen széles körű az az ellátás, amely
mellett teljesen a munkámra kon -
cent rálhatok. A pandémia, persze, a
mi életünkbe is beleszólt. A tavaszi,
első hullám idején valószínűleg az
ország legféltőbb óvásában volt ré -
szünk, hiszen 66 napon át az apart-
manunkból se léphettünk ki. Ez a
kevésbé kellemes állapot számomra
lehetőséget is teremtett: olyan naplót
vezettem, amely nemcsak rólam, ha -
nem sok lakóról, vezetőről, az ottho-
nunk általános és rendkívüli éle té-
ről, sőt ország-világ dolgairól is szól,
hiszen ez utóbbiak is bejutnak hoz-
zám a korszerű kütyük révén. 
A könyv a Kossuth Kiadó gondozá -
sában október végén jelent meg

Idős otthon – belülről, 66 nap karan-
ténban címmel. Jó szívvel ajánlom
az idősotthonok lakóinak és család-
jaiknak, a szociális ágazat szakem-
bereinek, de azoknak is, akik ezután
döntenének az esetleges be köl tö zé  -
s ükről. Természetesen – az országos
tiszti főorvos utasításának szellemé-
ben is – három hete már korlátok
közé kellett szorítani a kijárást és a
látogatást, viszont abban a biztos tu-
datban élünk, hogy a hatalmas ud-
varral, kerttel rendelkező otthonban
maximálisan meg vagyunk védve az
egyre veszélyesebb második hul-
lámtól. Az intézményen belül, az óv-
intézkedéseket betartva, szabadon
mozgunk. Csak az bánt egy kicsit,
hogy a karanténéletet már megír-
tam, úgyhogy valami más téma után
kell néznem… 

Cserhalmi Imre

Pandémia idején is van élet az Olajág Otthonokban!

Fotó: Olajág 

kaTTinTson naponTa a zuglo.Hu-ra!

kövesse zugló Önkormányzatának hivatalos portálját!
Megismerheti a legfrissebb helyi döntéseket, 

rendeleteket, közleményeket, felhívásokat, akciókat, 
figyelemmel kísérheti az önkormányzat és 

a polgármesteri hivatal munkáját, megtudhatja, miben
és hogyan tudják segíteni a hivatal munkatársai, 

és azt is, hogy egy adott ügynek, témának ki a felelőse,
rákereshet a közérdekű zuglói szerződésekre, elolvashatja

a zuglo.hu naponta frissülő tartalmát, 
és böngészhet a zuglói lapok archív számaiban is. 

zuglo.hu – a zuglóiakért!

TájékozTaTó a zuglói lapok TejeszTéséről
Tisztelt zuglóiak, a zuglói lapok Önöknek, Önökért készül, a lapban min-
den hónapban összefoglaljuk zugló, a pesti oldal legnagyobb kerületének
történéseit, hírt adunk fontos, érdekes, közérdekű zuglói döntésekről,
eseményekről, történésekről és történetekről, valamint szórakoztató tar-
talmat is szolgáltatunk. a lap 71 000 példányban jelenik meg, arra törek-
szünk, hogy minden zuglói háztartásba eljuttassuk. Természetesen ilyen
nagy mennyiség terjesztése során előfordulhat, hogy nem sikerül a lapot
kézbesíteni. éppen ezért létrehoztunk egy e-mail-címet és egy telefon-
számot, amelyen terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, bejelenté-
seiket, pa naszaikat, várják terjesztőnk, a login Bt. munkatársai. 

Tel.: +36 20 317-9192 • zugloilapterjesztes @ g mail .com 

Fontos tudnivaló, hogy a zuglói lapokat az itt felsorolt zuglói in-
tézményekben is terjesztjük, tehát ha nem kapják meg a lapot, kérjük,
keressék a következő címeken: zuglói polgármesteri Hivatal • 1145 Bu-
dapest, pétervárad utca 2. • zuglói kormányablak • 1145 Budapest,
pétervárad utca 11–17. • Cserepesház • 1144 Budapest, Vezér utca
28/B. • zuglói polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata • 1145 Bácskai
utca 53. • zuglói egészségügyi szolgálat Örs Vezér téri szakrendelő •
1146 Budapest, Örs vezér tere 23. • zuglói egészségügyi szolgálat Her-
mina úti szakrendelő • 1143 Budapest, Hermina út 7.

Van még egy lehetőség arra, hogy a zuglói lapokat akkor is megkapják,
ha véletlenül nem sikerült a kézbesítés, a lapot a következő címen tudják
elolvasni és letölteni: bit.ly/2020_zl


