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A legfontosabb elérhetőségek
koronavírus-járvány idején

Rászoruló gyermekek étkeztetése:
Zuglói Család- és Gyermekvédelmi 
Központ • Telefon: +36 1 364 3013

Időskorúak ellátásával kapcsolatban
(bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 

csekkbefizetés, étkeztetés):
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 

(8–16 óráig) •  +36 1 799 9081

A Zuglói Rendészeti Központ vészhívó 
segélyhívószáma: +36 30 621 0088

A ZESZ koronavírussal kapcsolatban 
ingyenesen hívható zöldszáma:
+36 80 734 800 (8–20 óráig)

Hatósági házi karanténnal kapcsolatban:
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 

(8–16 óráig)
Telefon: +36 1 799 9081

Rendelés és betegellátás:
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Telefon: +36 1 469 4600 • +36 1 469 3800
E-mail: kapcsolat@zesz.hu, részletes információk 
(háziorvosi és szakorvosi rendelés):  www.zesz.hu

Rendelés és betegellátás:
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Telefon: +36 1 469 4600 • +36 1 469 3800
E-mail: kapcsolat@zesz.hu, részletes információk 
(háziorvosi és szakorvosi rendelés):  www.zesz.hu

Közbiztonsági vészhelyzet, élet-, baleset -
veszély esetén állami segélyhívószámok:
Egységes európai segélyhívószám: 112

Mentők: 104 • Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

A Zuglói Polgármesteri Hivatal
Telefon: +36 1 872 9100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Koronavírus-helyzettel kapcsolatos 
kormányzati információk:

+36 80 277 455 • +36 80 277 456 
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

714 Az Uzsoki kórház
főigazgatója a többi

kórháznak is segít 

dR. FICZERE 
ANdREA

Hihetetlen összetartásról tett
tanúbizonyságot a kerület.
Nemcsak az önkormányzat
dolgozói, de a magánemberek
is igyekeztek minél többet
segíteni a járvány terjedése
miatt nehéz helyzetbe került
honfitársaiknak. Három oldal
(4–6. oldal) nem volt elég arra,
hogy összefoglaljuk, kitől mi-
lyen támogatásra, segítségre

számíthatnak a rászorulók: a
meleg étel, a szájmaszk, a bér -
kiegészítés, a betegek ellátása,
a rendfenntartás, a közösségi
terek ellenőrzése, az online
ügyintézés zökkenőmen tes -
sége, az egészségügyi dolgozók
elismerése mind-mind az ösz -
sze fogás eredménye. Emellett
a fejlődés sem állt meg Zug -
lóban, meg kez dődtek a nyári

felújítások, virtuálisan ülésezik
a testület, és a kerület első on-
line lakossági fórumát is meg-
tartották (13. oldal). 
Az em berek fegyelmezetten
betartják a korlátozásokat, a
lakosok igyekeznek jól ki-
használni a karanténban töl -
tött időt, a zuglói sztárok pedig
otthonról jótékonykodnak és
készülnek a visszatérésre (9. és

11. oldal). Hor váth Csaba pol-
gármester to vább fokozta a
kerületiek biztonságérzetét,
valamint nö vel te a pénzbeli
juttatások körét. Ami még
nagyon fontos, hogy már az
újranyitás is szóba kerülhetett. 

A polgár mesterrel készült 
interjúnkat a 2–3. oldalon
olvashatják.

Fotó: Képszerkesztőség
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Kilencven éve 
él Zuglóban 

A Bosnyák téren Horváth Csaba 
polgármester adott maszkokat 

a vásárlóknak      
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Nem is tudom, hogy még vagy már, de
csaknem két hónap telt el azóta, hogy
mind annyiunk élete fenekestől felfordult. 
A legtöbbünk még csak hasonló élet hely -
zetben sem volt soha, ezért természetes,
hogy szorongunk. Szorongunk a bizonyta-
lanságtól, a kiszolgáltatottságtól, a bezárt-
ságtól, és persze félünk a fertőzéstől.
Mindezek mellett az ajánlott, önkéntes
karanténnak és a kialakult helyzetnek
talán már többen látjuk a pozitív oldalát is.
Az újból közösen vacsorázó családokban,
az együtt játszó testvérekben vagy éppen a
tisztább levegőben. Az elmúlt hetek ag-
gódásain, a személyes találkozók hiányán
túl talán több időnk volt régi, feledésbe
merült álmaink, vágyaink megvalósítására
és új szokások kialakítására, amelyek közül
a jobbak remélhetőleg a szabadság idején
is megmaradnak. 
Ilyen például az idősek tisztelete, féltése,
az egészségügyi dolgozók elismerése, és az
az elképesztő, megható összefogás, ami a
rászorulók ellátásában, segítésében tapasz-
talható. Az önkormányzat dolgozói, a szo-
ciális ágazat szakemberei, a rendészek, a
polgárőrök mellett számtalan önkéntes vál-
lalt szerepet abban, hogy megkönnyítse
mások életét akár bevásárlással, gyógy -
szerkiváltással, ételszállítással vagy csak
egy-egy bátorító, együttérző telefonos
beszélgetéssel. Még biztosan előttünk áll
lelkileg, fizikailag és anyagilag is megter-
helő pár hét, de már látszik az alagút vége.
Azon túl pedig jó lenne ezekkel a most
kialakított, új szokásokkal is találkozni!

Jó egészséget kívánunk minden 
kedves olvasónknak!  

Jegyzet
Az alagút túloldalán

• Bár egy személyben gyakorolhatná
a döntési jogkört, első pillanattól
kezdve bevonja a képviselőket. Áp -
rilisban is tartott virtuális testületi
ülést?
– Minden héten. Jogilag továbbra sem
ülésezhet a testület, de fontos, hogy a
képviselők többségi véleményét megis-
merve szülessenek a döntések. 
• Milyen döntések születtek?
– Az élet nem állt meg. Ugyanúgy ha -
tá roznunk kell beszámolók elfoga -
dásáról, támogatások odaítéléséről, és
érkeznek be méltányossági igények,
kérelmek is, amiket el kell bírálnunk.
Már több mint 1300 rászoruló számára
biztosítjuk a napi meleg étkezést, és a
veszélyhelyzeti pótlékra jogosultak
körét is kibővítettük. 
• A Zuglói Egészségügyi Szolgálat
munkatársain kívül kik kapták meg?
– A jelenlegi helyzetben a közvetlen
betegellátásban dolgozó 66 felnőtt és
19 gyermekhá ziorvos, illetve asszisz -
tenseik anyagi megbecsülése is el en -
gedhetetlen. Ezért az április 1. és május
31. közötti időszakra az orvosoknak
havi bruttó 120 ezer forint jutalmat,
míg a szakdolgozóknak 75 ezer forintot
különítettünk el.
• Ha szükséges, tudják tovább bő -
víteni a kört?
– Jogos lenne, hogy a szociális és az
egyéb, frontvonalban dolgozók is kap-
janak kiegészítést, de pénzügyileg nincs
többre lehetőségünk, mert a zuglói
költségvetés kockázatai hétről hétre
változnak.
• A gépjárműadó elvétele és a fizetős

parkolás felfüggesztése mennyi ki -
esést jelent? 
– Azzal, hogy a kormány elvonta a gép -
járműadót a kerületektől, Zugló 440
millió forint bevételtől esik el. A par -
kolás ingyenessé tételével havonta 150
millió forint a veszteségünk. Ha ez az
év végéig így maradna, a kerület 34
milliárd forintos büdzséjéből 2 milliárd
esne ki. Ez az összeg a teljes idei be -
ruházási összeg közel kétharmada.
• Mi a garancia arra, hogy a gaz-
daság beindításával a fizetős par -
kolást is visszaállítják? 
– Ha az emberek elindulnak dolgozni,
akkor muszáj lesz, különben köz le -
kedési káosz alakul ki a tömeges
parkolás miatt. A fizetős parkolás egy
forgalomszabályozási eszköz, nem szo-
ciális kérdés. 
• A kiesett bevételt miből pótolják? 
Egyelőre az általános tartalék terhére
tudjuk ezeket a veszteségeket kezelni.
Végleges számvetést azonban csak a
pénzügyi értelemben vett veszélyhely -
zet végén lehet készíteni, hiszen nem
még az adóvisszaesések mértékét sem
ismerjük.
• Védekezésre kell még költeni? 
– Persze. A járványnak nincs vége.
Kezdetben az önkormányzat 40 ezer
többször felhasználható maszkot vá -
sárolt, amiből a 60 év felettieket és a
frontvonalban dolgozókat láttuk el.
Múlt héten újabb adag védőfelszerelést
vettünk a fővárossal közös közbe -
szerzésen. Az ellátásban részt vevőknek
további 23 ezer FFP2-es maszkot szál-
lítottunk ki, de vettünk 10 ezer se-

bészeti maszkot is, amiből a
hétvégi piaci napokon a la -
kosoknak is adtunk a Bos -
nyák téren. Úgy döntöttünk,
hogy korhatár nélkül a
tartós egészségkárosodással
és fogyatékkal élők számára
is biztosítjuk a többször
hasz nálatos védőeszközt. 
• Zugló a tesztelés mellett
döntött. Kiket fognak
vizs  gálni? 
– Alapvetően a frontvonal-
ban dolgozó munkatársaink
szűrését kezdtük meg. Saj -
nos azt nem tudjuk vállalni,
hogy a több mint 120 ezres
kerület minden lakosát 2-
3-szor teszteljük. Ennyi kel-
lene ugyanis a biztos ered -
ményhez.
• Megtartotta a kerület
első online lakossági fó -
rumát. Ennek hogy jött az
ötlete?
– Ahogy említettem, az élet
nem állt meg, rengeteg ke -
rületi ügy van folyamatban. 
Az állampolgárokkal viszont
semmilyen más formában nem
tudunk ezekről egyeztetni,
már pedig fontos a vé le mé -
nyük, őket bevonva akarjuk
meghozni a döntéseket. Az el -
ső témakör a parkolás volt. 
• Lesz még hasonló kez de -
ményezés?
– A kerület meglévő lakásál-
lományának bérbeadási struk-
túrájáról és a szociális tá mo-
gatások rendszeréről is szeret -
nék megszervezni egy-egy tár-
sadalmi egyeztetést, de egye -
lőre ezek első körös egyez te -
tése zajlik. 
• A kormány május 3-ra vár -
ta a járvány tetőzését, tud ják,
hogy mi lesz a kö  vetkező he -
tekben? Zugló ké  szített ter-
vet az újra in du láshoz?
– A járvány tetőzésének más-

napján nem akartam kinyitni
sem a játszótereket, sem az ok-
tatási intézményeket. Az egész -
 ségügyi ajánlásokat fogjuk fi -
gyelembe venni. Az új  ranyitás
nem jelentheti azt, hogy ra -
dikálisan megnőhet a fer-
tőzések száma, de fontos, hogy
az aktív korú, egészséges dol-
gozók munkába álljanak, be -
indítsák a gazdaságot. De a
veszélyhelyzet nem ért még
véget, a korlátozások betartása
ezentúl is fontos. Azokat az
önkormányzati szolgáltatáso -
kat, amiket online módon le
tudunk bonyolítani, továbbra
is így akarjuk biztosítani.  
• A kerületi fertőzöttekről
van már adatuk?
– Naponta változnak a szá -
mok. A népegészségügyi osz -
tály jelentése alapján április
utolsó hetében azt tudom
mondani, hogy 88 zuglói lakos
van hatósági karanténban.
Közülük 17-en betegek, 11
betegkontakt, 23 gyanús és 37

fő határátlépő. Eddig négy
zug  lói hunyt el a vírussal
össze függésben. 
• A kórházi ágyak felsza -
badítása miatt sok beteget

hazaküldtek otthoni ápo -
lásra, amit sok hozzátartozó
nem tud megoldani. Zugló
felkészült az ellátásukra?
– Az egészségügyi ellátás nem

azonos a szociális ellátással.
Utóbbi leginkább a hétköz-
napi helyzetekben való se -
gítséget jelenti, bevásárlást,
gyógy szerkiváltást és bea -
dást, fürdetést. Szigorú
egész  ségügyi elő írások vo -
nat koz nak a se gí tőkre. 
A tör vény tiltja, hogy egy
szociális munkás egész -
ségügyi szolgáltatást nyújt-
son. Az ilyen típusú el -
 látásban lehet kérni a ke -
rület egészségügyi szol-
gálatának segítségét, de csak
nagyon korlátozott szám-
ban. Mi alapvetően a haza-
küldött betegek szociális
gon dozására fel vagyunk
készülve. 
• Az otthonápolás na -
gyon sokba kerül, anyagi-
lag tud segíteni az ön -

kormány zat?
– Azok a folyamatos ápo lásra
szoruló betegek, akiket április
15. és 30. között a korona vírus
járványra való hivat kozással

hazaküldtek, egy szerűsített el -
járás ke re tében igényelhetnek
az önkormányzattól egyszeri,
50 ezer forintnyi támogatást.     

F. K. K.

Zugló már felkészült az újranyitásraHorváth Csaba szerint
Kibővítették a veszélyhelyzeti pótlékra jogosultak                            körét: a háziorvosok és az asszisztensek is kapnak két hónapon át bérkiegészítést 

Horváth Csaba online tartott lakossági fórumot    Fotó: Képszerkesztőség

Hivatalosan hazánkban május 3-án tetőzött a járvány, és szó
van a korlátozások enyhítéséről, Zugló Önkormányzata tovább -
ra is szeretné megadni a biztonságos, online ügyintézés le -
hetőségét a lakosoknak. A megelőzésre továbbra is nagy
hang súlyt helyez a kerület, az egészségügyi dolgozóknak és a
lakosoknak is újabb maszkokat vásároltak, valamint ezerötszáz
tesztet szereztek be. A veszélyhelyzeti pótlékra jogosultak körét
kibővítették, a járvány miatt április 15.  és 30. között a kórhá -
zakból hazaküldött betegeknek pedig elkülönítettek fejenként
50 ezer forintnyi támogatást. 

Forrai-Kiss Krisztina felelős szerkesztő

Zugló megkezdte az ellátásban részt vevők tesztelését
Fotó: Képszerkesztőség
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– A maszkok három-négyezres
tételekben érkeztek az iro -
dánkba – tájékoztatott Kardos
Pál, a Zuglói Önkormányzati
Rendészet (ZÖR) igazgatója. –
Innen vitték ki és tették a
postaládákba a küldeményt a
ZÖR munkatársai, a polgár -
őrök, valamint a Zuglói Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület által toborzott 157
önkéntes. Az igazgató azt is el-
mondta, hogy a maszkok ki -

osztása már befejeződött, je-
lenleg azoknak az időseknek
szállítják házhoz a csomagot,
akik jelezték, hogy nem kap-
ták meg a küldeményt. Ezen -
kívül a ZÖR és a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit Kft.
munkatársai naponta 490 hát -
rányos helyzetű gyermeknek
szállítanak ételt, a polgárőrök
és az önkéntesek pedig fo -
lyamatosan végzik azoknak az
időseknek a bevásárlást, a re-

ceptek kiváltását és a hivatalos
ügyeik intézését, aki ezt kérik. 
– Emellett kiemelt feladatunk,
hogy folyamatosan ellenőriz-
zük a játszótereket és a sport-
pályákat, amelyek jelenleg
zárva vannak – folytatta Kar-
dos Pál. 
– Ugyancsak feladatunk, hogy
a közterületi jelenlét során az
átlagosnál is jobban figyeljünk
az idősekre.

Papp Dezső

A bevezetett változtatásokat
min denki jól fogadta, kezdet-
ben csak minimális döccenő
volt. – Azoknak az árusoknak,
akiknek nem volt maszkjuk,
adtunk egyszer használatos
darabokat – mondta Tóth Krisz -
tina, a Zuglói Piacüzemeltetési
és Közösségi-tér Kft. ügy ve ze -
tője. – Az első időszakban in -
gyenesen biztosítottunk kéz-
 fertőtlenítőt is, amit a pultra
tehettek, hogy a vásárlók is
használhassák. Azóta ezt már
mindenki magának szerzi be.
Mivel minimum két méter egy-
egy árusítóhely, nem volt szük-
ség arra, hogy kihagyjunk
asztalokat, ugyanakkor az élel -

miszert árusítók közé táskával,
vegyi áruval, ruhával ke res -
kedőket tettünk be, valamint
külön kézfertőtlenítő, kézmosó
állomásokat is telepítettünk. 
Tóth Krisztina kiemelte, hogy
az ellenőrzéshez sok segítséget
kapnak, de mivel a legtöbben
nagyon fegyelmezettek, csupán
minimális figyelmeztetésre van
szükség. Változás továbbá,
hogy hétvégén 15 óráig tart
nyitva a csarnok. Horváth Csa -
ba polgármester döntése ér tel -
mében pedig április 24-étől a
vevők is csak maszkban vagy
szájat és orrot eltakaró sálban
látogathatják a piacot. 

Potos Rita

Hatósági karanténban lévő
em bereket is ellát a Zuglói
Szociális Szolgáltató Központ.
Velük szigorúan érintkezés-
mentes kapcsolatot tartanak
telefonon, e-mailben. A be -
vásárlások számláit a helyzet
normalizálódása után rende -
zik. A központban dolgozók
azt tapasztalják, hogy a hoz-
zájuk fordulók többsége be-
tartja a kijárási korlátozás
szabályait. Mivel a nappali el-
látás jelenleg szünetel, a klub-
tagokkal is online és telefonon
tartják a kapcsolatot. A szol -

gálat munkatársai nemcsak
házon kívül – bevásárlással,
ügyintézéssel –, hanem az ott -
honukban is segítik az idő se -
ket. Ha szükséges, beadják a
gyógyszereket, ágyneműt cse -
rél nek, hajat, körmöt, bőrt
ápol nak, segítenek a tisz tál -
kodásban és a takarításban,
tudtuk meg Gyügyeiné Tamás
Viktória intéz mény vezetőtôl.
Jelenleg – lapzártánkig – 573
embert látnak el (ebből 273 új
jelentkező), ebédet pedig 785-
en igényeltek (ebből 159 új
kliens). P. R.

Csaknem százhatvan önkéntes dolgozott a rendészekkel és a polgárőrökkel

Minden 60 év feletti zuglói lakos ingyenesen kapott sebészeti maszkot az
önkormányzattól. A 33 ezer mosható maszkot, a kísérőlevelet, a használati
útmutatót és a veszélyhelyzetre vonatkozó tájékoztatót az önkormányzatnál
csomagolták borítékokba.

Harmincháromezer háztartásba kézbesítették a védekezéshez szükséges  csomagot
Fotó: Balogh Róbert

Már 785-en igényeltek ebédet,
159 az új jelentkező

Fotó: Képszerkesztőség

Több kézfertőtlenítő állomást
is telepítettek a vásárlóknak 

Fotó: Zuglói Piacüzemeltetési és
Közösségi-tér Kft.  

Kiszállították a maszkokat
A vevőknek és az eladóknak is kötelező az arcmaszk viselése a területen 

Az önkormányzati fenntartású piac és vásár területén az első határozatok
között szerepelt, hogy beszüntették a használt cikkek árusítását. A Bosnyák
téri árusoknak kötelező a gumikesztyű, a kézfertőtlenítő és a maszk
használata, a nagy forgalmú piacrészekre kordonokat helyeztek el, a vásár-
lókat pedig arra kérik, hogy tartsák be a minimum másfél méteres távolsá-
got, és takarják el az arcukat.

lakáson belül is segítenek a klubtagoknak

A zuglói polgárőrök a jár vány -
ra való tekintettel a felettes
szerv, az Országos Polgárőr Szö -
vetség kérésének eleget téve
fokozták közterületi szolgá la -
taikat. A polgárőrök mun kája
jelenleg három fő fel adatból
áll: bevásárolnak, ügye ket in-
téznek az idő sek nek, illetve
szám szerűleg és időben is fo -
kozzák a köz területi jelenlé -
tüket, valamint segítenek a
rend őröknek a házi karantén-
ban lévő személyek elle nő r -
zésében. Minden munkatárs
védőfelszerelésben dolgozik. 

Kevesen veszik igénybe a köz -
ponti ügyeletet a járvány miatt
bezárt önkormányzati óvodák-
ban és bölcsődékben. Hernádi
Ivánné intézményi referens
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy április végén az ovikban
40, a bölcsődében 5 gyereknek
kértek ellátást. Az alacsony gyer -
meklétszám miatt a készenléti
óvodák saját mun katársaik kal
látják el az ügyeletet, nekik az
önkormányzat biztosítja a
szük   séges védőfelszereléseket
és a kézfertőtlenítőt. A gye re -
kek étkeztetését a szokásos
mó don, a Hungast 14 Kft.-vel
oldják meg. Az ügyeleten csak
egészséges gyerekeket fogad-
nak, a szülők sem mehetnek
be.  Az otthon tartózkodó gye -
rekekről is gondoskodnak a
nevelőik. A legkisebbek szüleit
fejlesztési és gondozási taná -
csokkal látják el, az óvodások -
éinak pedig internetről le tölt-
hető anyagokat kül de nek.
Videók: www.zuglo.hu

Online
foglalkozások

Fokozták az
ellen őr zéseket

Híreink

A járványhelyzet pozitív ho za -
déka, hogy erősíti az összefogást
az emberekben. – Mi is kiemelt
feladatunknak tekintjük a segít-
ségnyújtást – mondta Kovács-
Csincsák Lász ló, a Zuglói  Köz -
biztonsági Non-profit Kft. 
(ZK NP) ügy vezető igazgatója. 
– Amikor még nehézkesebb volt
a vé dő felszerelések beszerzése,
minden kapcsolatunkat fel-
használva próbáltunk meg –
sikerrel – szájmaszkokat, gumi -
kesztyűket és fertőt le ní tő sze re -
ket beszerezni, amelye ket aztán
a családsegítőbe, a parkoló -
őröknek, a polgár ő rök nek és
egyéb kiemelt he lyekre juttat-
tunk el. A ZKNP az önkor-
mányzat által a hát rá nyos
hely zetű gyerekek szá mára biz -
tosított ételek ki szállításában is
szerepet vállal. Jelenleg naponta
két autó val, 150 címre visznek
csomagot.  – A 24 órás telefonos
ügye le tünket is meg erősítettük,
ezen keresztül se gítjük az idő -
sek élelmiszerrel, gyógyszerrel
való ellátását. A ké relmeket
továbbítjuk a polgárőröknek,
akik a bevásárlásokat végzik. 
A ZKNP mun katársai a hét végi
piaci napokon is jelen vannak:
amíg egy átlagos szombaton hat
fővel biztosították a Bosnyák tér
nyugalmát, a járványhelyzet
alatt húsz fővel végzik ugyanezt.

R. T. 

Köszönőlevél az egyik ki szál -
 lítási címen     Fotó: ZKNP

Szigorú intézkedések a piacon

A szokásosnál ko -
ráb ban kez dődött
meg a nyári karban -
 tartás a járvány
mi att bezárt önkor-
mányzati fenn tar tá -
sú intézményekben.
– A bölcsődékben
még az elő ké szü -
letek foly nak, de az
óvodákban már
meg kezdtük a nyári
karbantartást – nyi-
latkozta Napholcz
József, a Be ru há -
zási, Karbantartási
és Üzemeltetési Igaz-
 gatóság vezetője. Hozzátette: a
szociális intézményekben a
vezető kérésére a járvány alatt
nem dolgoznak, mert ott na -
ponta étel készül, amit kiszál-
lítanak. – Eddig 280 millió

forint összegű munkát rendel -
tünk meg, amelyből már közel
80 millió forintnyi el is készült
– tájékoztatta lapunkat Czikó
György karbantartási osztály -
vezető. Jelenleg az óvodai cso-

portszobák és a
mellékhelyisé gek
festése, az elek t -
romos rendszerek
és a pad  ló bur -
kolatok javítása, a
nyí lás zárók szer -
vizelése zajlik.
Fo lyamatban van
az udvari burko-
latok és a ho mo -
kozók rend be -
hozatala is, má -
jusra pedig befe-
jezik az óvodai
párakapuk te le -
pítését, mo der-

ni zálják az ivókutakat, illetve
a fűtés leállása után azonnal
elkezdik a kazánok, radiá-
torok, cső- és vízrend szerek
ellenőrzését.

P. D.

Ott segítenek, 
ahol tudnak

Előrehozták a nyári karbantartásokat

280 millió forint értékben lesznek felújítások: az
óvodákkal kezdték                                 Fotó: Balog Róbert
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A legújabb juttatás 
a Gondoskodó Zugló
program része, ame-
lynek keretében a
városvezetés az elmúlt
öt évben megduplázta
a kerületi újszülöttek
támogatását. 
– A baba cso mag ra
vonatkozó rendelet
április 1-jével lépett
életbe, és visszame -
nőleges hatállyal a
2019. december 31.
után világra jött gye -
rekekre is vo nat kozik.
– nyilatkozta Hevér
László György kép -
viselő, a Népjóléti Bi-
zottság elnöke. 
– Azok az újszülöttek jogosul-
tak, akik nek bejelentett la kó -
helyük születésüktől az igény -
lés pillanatáig Zuglóban van. 

A 7000 forint értékű csomag –
amelyben van rágóka, szundi-
és nyálkendő, kiskanál, pe-
lenka, fürdőlepedő és pop-
sitörlő – a születési tá mo-

gatáshoz hasonlóan
kérelemalapú, és az
ügyfélszolgálaton
igényelhető. Hor -
váth Csaba úgy ha -
tározott, hogy aki -
nek a veszélyhely -
zet alatt jár le az
igénylési ha tár -
ideje, az a kü lön -
leges jogrend meg -
szűnése után még
60 napig be adhatja
a kérelmet. A pol-
gármester ar ra is
lehetőséget biztosít,
hogy a szü lők a
cso mag helyett
7000 forintos pénz-
beli támogatást

kér jenek. Ezt az e-pa pir.
gov.hu-n keresztül igényel-
hetik. 

Papp Dezső

Csökkent a betegforgalom 
Egyes betegek állapota felől telefonon érdeklődnek az orvosok

Csaknem 20 százalékra esett a betegek száma a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálatnál (ZESZ). Egyrészt az emberek félnek a vírusfertőzéstől, másrészt
megértették, hogy csak akkor menjenek orvoshoz, ha valóban szükséges. 

Sajtos, magyaros és vegetáriánus pizza, túrógombóc, pala csinta és még sok minden, ami szem-szájnak
ingere. Ezt a terülj-terülj asztalkámat segítő szándékú emberek rakták tele az Uzsoki Utcai Kórház
személyzete számára. A járvány kitörése óta megnőtt az egészségügyi dolgozók felé áradó fi-
gyelmesség, és egyre több adomány is érkezik. Dr. Ficzere And rea főigazgató kötelességének érezte,
hogy mindezt a többi intézmény munkatársaival is megossza. 

Ancsával az Uzsoki kórház
SBO-ján találkoztam először,
most a Covid-ambulancián tel-
jesít szolgálatot sürgősségi
triázsként. Ő mesélte, hogy
a kórházban szinte minden
meg változott. Osz tályok köl -
töztek másik helyre, és új
egységek nőttek ki a sem-
miből. A hely zet szinte
óránként vál tozik. Ancsa
azt mondja, a cunami előtti
csend a legrosszabb. 
Az, hogy nem tudják, mire
mennek be másnap. 
Az SBO-n meg szokta,
hogy percenként érkeznek
be tegek, de most az sem a
régi. Eltűntek a „csak egy rönt-
gent kérek” és „holnap uta-
zom, nézzen már rám előtte
egy orvos” páciensek, csak a

detoxikálásra várók sora nem
változott. Látszik, hogy min-
denki tart a vírustól, ez alól az
egészségügyi dolgozók sem
kivételek. Bár hetek óta csata-
sorban állnak, még mindig
összerándul a gyomruk, ami -
kor az előszűrő sátorból szól-
nak, hogy koronagyanús beteg

érkezett. Nemcsak a fizikai
megterhelés, a szkafanderben
töltött több óra, de a bizonyta-

lanság is nagy nyomást helyez
a dolgozókra. Ráadásul ott a
szeparációs szorongás is, ami -
vel meg kell küzdeniük: tud -

ják, hogy nekik még inkább
tartaniuk kell a távolságot, a
hozzátartozóikkal egyáltalán
nem találkozhatnak. Most
ezért is olyan fontos számukra,
amit kívülről kapnak. 
– Az el múlt hetekben olyan
sze re tethullám árad felénk,
amit még soha nem tapasztal-

tunk. Folyamatosan kapjuk a
kedves leveleket, biztató üze -
neteket, ételeket, italokat,

amiket leg alább be
tudunk vinni ma-
gunkkal a lezsilipelt
szobába is – mesélte
Baji Ani kó, a kórház
Ancsája. 
– Ren geteg védőfel -
szerelés érkezik, az
arcpajzs a kedven -
cünk. De jönnek ön -
kéntesek is, akik a
dolgozók gyerekeire
vigyáznak vagy ép -
pen pszichológiai tá-
mogatást adnak, és

fuvar nél küli taxisok, akik a
mun  ka társakat szállítják. Bár
az ado mányok az utóbbi egy-
két hétben csök kentek, azért

így is jut minden napra egy-
egy pizza vagy édesség. 
– Én például két kilót dagad-
tam a rengeteg ételtől, amit
ajándékba kaptunk – vallotta
be Ancsa. – Míg egy másik
kórház szó szerint úgy nézett
ki, mint egy rava talozó a sok
ajándék virágtól. Ők például

írtak nekünk, hogy két láda
muskátlit cserélnének egy 
32-es pizzára. Az Uzsoki sze -
ren csés, mert ismert intéz -
mény, de vannak olyan vidéki,
illetve perifériára szorult kór -
házak, szakrendelők, ahová
alig jut el adomány. Dr. Fi -
czere Andrea főigazgató ezért
találta ki, hogy munkatársaival
létrehozza a fogjunkossze.hu
oldalt, amely koordinálja, hogy
a felajánlások a leginkább rá -
szorulókhoz kerüljenek.   
– Az oldalon bárki jelezheti,
hogy miben tud segíteni. Kü -
lön gyűjtjük az anyagi, a
lakhatási felajánlásokat, és az
étel-italról, védőfelszerelésről,
önkéntes munkáról szóló ado -
mányokat – magyarázta dr.
Ficzere Andrea. 

– Az oldalon az egészség-
 ügyi intézmények, dolgozók is
je lezhetik, hogy mire van
szük  ségük, és mun katársaink
meg keresik azokat a cégeket,
amelyek segíteni tudnak.
Össze kapcsoljuk az igényeket
az igénylőkkel.

Forrai-Kiss Krisztina

Az uzsokiba számos felajánlás érkezik, a főigazgató segít, hogy az adományok máshová is eljussanak

Baji Anikó: Folyamatosan kapjuk a biztató
üze ne teket, ételeket, italokat             Fotó: B. A.

A fogjunkossze.hu oldal segítségével az adományok a leginkább rászoruló intézményekhez kerülnek                          Fotó: B. A.

A járványhelyzet miatt a szülők pénzben is kér -
hetik a juttatás ellenértékét            Fotó: Balogh Róbert

Muskátlit cserélnének pizzára
Nagyüzem van a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán
működő call centerben.
– Naponta átlagosan 120
ügyfél keres bennünket – nyi-
latkozta Czifra Erika ügyin-
téző. – Húsvét után te le-
fonáltak a legtöbben, minden-
nap csaknem kétszázan. 
Az ügyfélszolgálatot tárcsázók
főként az aktuális hírekkel
kapcsolatban teszik fel kérdé-
seiket, vagy kérnek segítséget.
Az elmúlt napokban a leg -
többen az önkormányzat által
a 60 év felettieknek osztott
maszkok ügyében telefonál-
tak. Czifra Erika elmondta, a

veszélyhelyzet előtt inkább az
általános ügyeket intéző, sok-
szor ingerültebb panaszo sok -
kal ta lálkoztak, most viszont
zö mé ben elesett, segítséget ké -
rőkkel, akik hálásak minden
információért, kedves szóért.
Az állásukat elvesztőktől is sok
hívást kapnak, őket, ahogy
mindenkit mást, oda irá nyít -
ják, ahol megkaphatják a se -
gítséget problémájuk ren de -
zéséhez.                         P. D.        

Több százan 
hívják az 
ügyintézőket

Czifra Erika naponta 100-
200 ügyfélnek segít

Fotó: ZL

babacsomag is jár az újszülötteknek

– Az azonban nem fordulhat
elő, hogy a krónikus betegek

gondozása elmaradjon
– hangsúlyozta dr.
Nagy András Csaba, a
ZESZ igazgató főor-
vosa. – Ezért például a
szívbe tegeinket felhív -
juk és érdeklődünk a
hogylétük felől. 
Minden páciensünket
arra biztatok, ők is
nyugodtan telefonál-
janak, hogy a be teg -
ségükkel kapcsolatban
van-e aktuális teendő.
Elő készületben van egy
olyan prog ram is,
amely a távgondozás
bizonyos elemeit tartal-

mazva biztosítja a kró nikus
betegek ellátását. Az intéz -

ménybe továbbra is előszűrés
után lehet bemenni, és egy-
egy szakrendelésre egy szerre
csak egy embert engednek fel.
Vannak, akik nehez mé nyezik
az intéz ke dé seket, de a leg -
többen együtt működnek. Dr.
Megyeri Géza háziorvos sok
páciensével interneten, tele-
fonon tartja a kapcsolatot. 
– A kismamákkal, a véral-
vadásgátlót szedőkkel találko-
zom, de olyan is van, hogy az
ablakon adom ki a papírokat
– magyarázta dr. Megyeri
Géza.  – A táppénzes igazolá-
sokat e-mailben küldjük, és
működik az e-recept is. 

Potos Rita

Egyszerre csak egy embert engednek
fel a szakrendelésekre

Fotó: Képszerkesztőség



– Az erőszak soha nem
magánügy, és mindent meg
kell tenni azért, hogy az ál-
dozatok ne maradjanak ma -
guk ra – figyelmeztetett Szil
Péter zuglói pszichoterapeuta,
a Stop-Férfierőszak Projekt

munkatársa.  A szervezet arra
kér mindenkit, akinek le he -
tősége van, hogy nyomtassa ki
és tegye ki a lakóházában az
áldozatokat és a kívülállókat
megszólító szórólapot. Ezek is-
mertetik a jeleket, amelyekre

az érintetteknek figyelniük
kell, hogy a leghamarabb se -
gítséget kér hes senek, illetve
nyújthassanak. (A szórólapok
le tölthetők: a stop-ferfi ero szak
 . hu/aldo zat.pdf, illetve stop-
ferfieroszak.hu/kivulallo.pdf.)
Szil Péter arra biztatja a bajba
kerülőket, hogy lépjenek kap -
csolatba szomszédaikkal, azok
pedig figyeljenek, és szükség
esetén hívják a segélyvonala -
kat, illetve a rendőrséget. A sze -
 mélyes ügyfélfogadás szü  ne-
teltetése nem törli a hatóságok
jelzési és intézkedési kö te -
lezettségét, mint ahogy távol -
tartási intézkedés is fo gana-
tosítható a járvány idején. Ha
erre mégsem kerülhet sor, az
áldozatnak esetleg menekül-
nie kell. Ezekben a lépések-
ben segítenek a felsorolt szer -
vezetek.                       CS. J.

A gyerekek életkorának meg -
felelően minden kér dé sükre
válaszolni kell a jár v á ny-
nyal kapcsolatban is.
Ugyanakkor nem min-
den kicsi kérdez, ilyen -
kor tanácsos, ha a szülő
elébe megy a témának.
– A neten elér he tők
ovisoknak szó ló mesék,
foglalkoztató füzetek,
de a legfontosabb, hogy
az anyagokat a gyer-
mek egyedi fejlettségi
szintjéhez igazítsák –
hangsúlyozta Fábián
Henriette zuglói óvo-
dapszichológus. 
– A kicsikre közvetlenül nem
maga a járványhelyzet hat,
hanem például a szülők reak-
ciói, ezért a felnőttek min-
denképpen próbáljanak meg

biztonságot nyújtani, kezeljék
megfelelően a helyzetet. A

moz gáshiány elviselése is gye -
rekfüggő, de mindenkinek jót
tesz, ha – amíg a szabályok en-
gedik – szabad levegőre megy.
A zuglói óvodák honlapján

pedig Túlélőtippek az óvoda -
pszichológusoktól címmel sok

hasznos információt gyűj -
töttek össze a kerületi szak -
emberek. Fábián Hen ri-
ette elmondta, már többen
érdeklődtek a visszaszok-
tatásról. A pszichológus sz-
erint ez nem okoz majd
gondot a gyerekeknek. Ha
már tudjuk, mikor térhet-
nek vissza, akkor érdemes
az óvodáról beszélgetni a
kicsikkel. Felidézhetjük a
pozitív él ményeket, a ba -
rátokat, a mondókákat, de
kerüljük az óvodával való
fe nye getést. A zuglói óvo-

dapszichológusok online kon -
zultáció formájában is segítik
a családokat. Elér he tő sé g  eik -
ről az óvodákban érdeklőd -
hetnek.                 Potos Rita

A szomszédok is figyeljenek a jelekre, és ha kell, értesítsék a
hatóságokat Fotó: Balogh Róbert
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Járvány idején is van segítség!  

túlélőtippeket adnak az óvodapszichológusok

A veszélyhelyzet alatt a családon belüli erőszak is terjed. A bezártság miatt
az áldozatok túlnyomórészt nők és gyermekek.  

Az összezártság alatt többen válnak családon belüli erőszak áldozatává 

BoKoR LAJoSné nyUgDíJAS BiZToSíTÁSi ügyinTéZő
– A legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozom, az egészségi állapotom sem a
legjobb, ezért nem mozdulok ki otthonról. Szerencsére nem is kell, mert a gye -
rekeim rendszeresen felkeresnek és bevásárolnak. Beszerzik a gyógyszereket, és
elintézik a csekkfeladást. Leginkább olvasással, tévénézéssel, főzéssel és kézimunká-
val töltöm az időt. Most éppen pamut gobelin tájképeket készítek. A hozzávalókat
már jó régen megvásároltam, de eddig a szekrény mélyén várták, hogy kézbe ve -
gyem őket.

FRiTS MiKLóS BiZTonSÁgi őR 
– Mivel a szeretteim körében nincs fertőzött, számomra ennek a helyzetnek csak
pozitív hozadéka van. A családomban újra megjelent esténként a beszélgetés, a tár-
sasozás. A kislányommal is van időnk megbeszélni az iskolai dolgokat, izgalmas az
online oktatás.  Biciklivel járok dolgozni, utoljára gyerekkoromban volt ilyen tiszta
a levegő. Az egészségügyi sétánkat kötjük össze a bevásárlással. Bár édesanyám
ajtaja elé csak letesszük a csomagot, és távolról beszélgetünk, mégis azt vallom,
ezzel a helyzettel kapunk egy új esélyt arra, hogy pár dolgot ezentúl másként
csináljunk.  

FEKETE KRiSZTinA JógAoKTATó
– A karantént nem tragédiaként élem meg, hanem lehetőségként. Új szokásokat
vezettünk be: esténként például hálát adunk a jó dolgokért. A gyerekek már régen
szeretnének egy kerti tavat, most bele tudtunk fogni a megvalósításába. A két nagyobb
önállóan tanul, a másodikos fiam viszont minden reggel becsomagol a táskájába, és
elindul suliba, egészen az étkezőig. Kerüljük az emberi érintkezéseket, de hetente
háromszor elmegyünk futni, rollerezni egy kietlen területre. Jógaoktatóként dolgo-
zom, most online órákat adok a vendégeknek. Amikor a gyerekek az apukájuknál
vannak, jó előre felveszek többnapi anyagot.  

DR. KÁRPÁTHy KRiSZTiÁn FogoRVoS
–    Mivel privát rendelésem van, a több mint egy hónappal ezelőtt hozott rendelet
értelmében – amelynek tartalmával egyébként teljes mértékben egyetértek – bizony-
talan ideig nem tudom végezni a munkámat. Egy hatlakásos társasházban lakom, egy
emelettel édesanyám felett. Felelősséggel tartozom az ő egészségéért is, ezért nem
járkálok sehova, betartom az önkéntes karantént. Ezt a váratlanul itthon töltött sok
időt kihasználva kezdtem el festeni, amivel egy régi álmomat váltottam valóra.
Leginkább arcképeket készítek.

Hogyan tölti az önkéntes karantént?

Fotók: Képszerkesztőség

CSoMA JÁnoSné EDiT nyUgDíJAS KÖnyVTÁRoS
– Komolyan veszem a kijárási korlátozást, heti egyszer megyek le a legközelebbi
boltba. Veszek fel maszkot, kesztyűt, amikor hazaérek, azonnal leveszem a ruhámat,
a cipőmet pedig a lépcsőházban hagyom. A nagybevásárlásról a fiam gondoskodik,
az ajtóban hagyja a szatyrokat. A tíz unokám nagyon hiányzik, ezt leszámítva jól
viselem a helyzetet. Az Árnyaskert Idősek Klubjában tagja vagyok a szenior
örömtánccsoportnak, amit online is folytatunk. Már háromezer tag van, mindennap
táncolunk. Ezenkívül előadásokat is nézek az interneten. 

A szülők reakciói hatnak a gye rekekre,
nem maga a jár vány helyzet Fotó: B. R.

Idén április 22-én ünnepelte a
világ az ötvenedik Föld napját.
John McConnell 1969-ben,
egy UNESCO-konferencián
szorgalmazta az említett világ-
nap életre hívását. A Föld
napját először 1970. március
21-én ünnepelték, amely az
északi féltekén a tavasz első
napja. Magyarországon 1990
óta tartanak Föld napi ren-
dezvényeket, amelyekhez Zug -
ló is rendszeresen csatlakozik.

Munkaadók is megszer vez he -
tik munkavállalóik, alkalma-
zottaik gyermekeinek nap köz-
beni felügyeletét április 30-tól
– egy új kormányrendelet sze -
rint. A munkahelyi gyermek-
felügyelet létrehozását legké-
sőbb a tevékenység megkez -
dését megelőző napon be kell
jelenteni a helyi polgá r mes -
ternek és a járási hivatalnak. 
A bejelentést Zuglóban a jegy -
zo@zuglo.hu e-mail-címen
lehet megtenni. 

ötvenéves hagyomány

Kamera buktatta le

Munkaadók 
gyerekfelügyelete

Híreink

A térfigyelő központban szol-
gálatot teljesítő rendőr a moni-
toron egy gyanús személyt vett
észre. Az illető a Bosnyák téren
egy alvó férfi kótyagos állapotát
kihasználva a zsebéből kivette
az értékeit. Az alkalmi szarka
buszra szállt. A térfigyelő köz -
pontból Nagy Csaba rendőr
törzs őrmester azonnal érte sí -
tette a kerületi járőröket, akik
a férfit a Csömöri úton a busz -
ról leszállítva állították elő. 
A sértettet, aki természetesen
észre sem vette a rablást, a
rendőrök keltették fel. 



Kétgyermekes apukaként nem -
csak elővigyázatos akar lenni,

de személyes példájával az ott -
honmaradás fon tos sá gára is fel
akarja hívni embertársai fi-
gyelmét. 
– Ez senkinek sem könnyű
időszak. Én rádiósként már
hozzászoktam, hogy kevés visz-
szajelzés érkezik a közönség -
től, ám azért az furcsa, amikor
a poénokat csak a két kutyám
hallgatja élőben – ismerte be
Harsányi. – Szerencsére a rá -
dión keresztül azért minden-
hova eljut az üze ne tünk.
Ezt bizonyítja, hogy műsor -
vezető társával, Bikfalvi Ta -
mással közös felhívására ma

már nemcsak jó néhány la -
kótelepen tapsolnak este
nyolc kor az emberek, de több
mint ötven zenész dalt is írt az
otthonmaradás fontosságáról.
Egy nótával hamarosan Le -
vente is jelentkezik. 
– Nagyon tetszik, hogy szű -
kebb hazámban, Zuglóban
nagy összefogást és segítő
szán dékot tapasztalok. Magam
is megpróbálok ebben részt
venni, ezért sokat önkén-
teskedek – árulta el Harsányi
Levente. – Legutóbb például a
maszkok kiosztásában vettem
részt.              Riersch Tamás

A karanténlét a hazai mű -
vészvilágot is érzékenyen érin-
tette. A színházak bezártak, és
a filmes produkciókkal is le -
álltak. – Nekem szerencsém
volt, mert annak az amerikai
filmnek a forgatását, amelyben
nemrég szerepet kaptam, még
a veszélyhelyzet elrendelése
előtt be tudtuk fejezni – me -
sélte Bánfalvy Ágnes Zuglóban
élő színésznő. – Sőt a Barátok
közt című sorozatban való de-
bütálásom sem csúszik, mert a

most műsorra kerülő részeket
előre felvet tük. Bánfalvy Ág -
nes szí nész társaihoz hason-
lóan otthonába zárva éli min -
dennapjait. A Bánfalvy Stúdió
ugyan zárva tart, de a színitan-
odások online kapják a felada-
tokat. – Ősszel minden elő -
adást megpróbálunk bepótolni
– mondta a színésznő. – Addig
is azt találtuk ki, hogy ta -
nítványaimmal esti meséket
mondunk online a gye re kek -
nek.                               R. T. 

Székesfehérváron kezdődött
volna a szezon az idén 55 esz-
tendős Neoton Família szá má -
ra. Az együttes júliusig be ter-
vezett több mint húsz kon-
certje azonban a járvány miatt
elmarad. – Ez nemcsak ne -
künk, az együttes tagjainak,
hanem annak a több mint
húsz embernek is komoly
probléma, akik a koncert-
jeinken közreműködnek –
tudtuk meg a Zuglóban élő
frontembertől, Végvári Ádám -
tól. A Neoton Família gyakran
jótékonykodik az énekes, Csep-

 regi Éva alapítványán ke resz-
tül. Most az a céljuk, hogy a
kollégáiknak segítsenek. 
Végvári Ádám életében egyéb -
ként a karantén nem hozott
nagy változást. Szabadideje
nagy részét eddig is otthon
töltötte,  lakásának alagso rá -
ban berendezett egy stúdiót.  
– Mi is bekapcsolódtunk az
online zenei életbe, hetente
veszünk fel dalokat a netre –
mondta a zenész. – A kényszer -
szünetet megpróbáljuk új szá -
mok készítésére is fel hasz-
nálni.                            R. T. 
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Az első hivatalos online megmérettetésen huszonhárom sportoló indult 

A műsorvezető nemrég ünnepelte ötvenedik születésnapját. Az utóbbi időben az átlagosnál is több
időt tölt zuglói otthonában. A Petőfi Rádió Talpra magyar! című műsorát is innen vezeti. 

Karanténkarate hétvégére

Mindössze három magyar
spor toló van, aki hat olimpián
is képviselhette a nemzeti szí -
neket: Gerevich Aladár kard-
vívó, a szörfös Gádorfalvi Áron
és a zuglói Mohamed Aida. 
A márciusban 44. születés-
napját betöltött vívónő Atlanta,

Sydney, Athén, Peking, Lon-
don és Rio után Tokióban is
szeretne pástra lépni. – Az én
esetemben az a furcsa helyzet
állt elő, hogy bár a női tőr -
válogatott kivívta az olim pi ai
szereplés jogát, ezt nélkülem
tette meg. A szakvezetésnek
ugyanis eltökélt szándéka a fia -
talítás. Aida azonban nem adta
fel a harcot. Végigcsinálta azt a
munkát, amit a fia talok, hogy
megmutassa, még képes jó
eredményekre. A csa pattal
együtt járta a világot, részt vett
minden egyéni kva lifikációs
versenyen. – Számomra egy
esély maradt, ha a ranglistán az
első helyen vég zek, ami au-
tomatikus olimpiai részvételt

jelent. Jelenleg Kreiss Fanni
mögött a második helyen
állok. A vi lág kupán és az azt
követő hazai válogatón lett
volna esélyem az előzésre, de a
járvány köz beszólt. Jelenleg ott -
hon edzem a két gyermekem-
mel. Még a vívói lábmunkát is
képesek végig csinálni velem,
szóval re mek kon diban tar-
tanak. Hogy vállalom-e az
olimpia halasztásával járó
újabb egy éves meg terhelést?
Ez termé szetes! Legfeljebb
nemcsak az olim piák szá má -
ban, hanem az ötkarikás élet -
kor tekintetében is meg -
 közelítem majd Gerevich
Aladárt.

Riersch Tamás

A zuglói vívó be akarja bi-
zonyítani, hogy képes még jó
eredményekre           Fotó: ZL

A műsorvezető felhívására több művész is énekel az otthonmaradás fontosságáról

Harsányi levente dalban mondja el

bánfalvy Ágnes online
mesél a gyerekeknek

Harsányi Levente otthonról
jelentkezik be a Petőfi rádiós
műso rába                   Fotó: H. L.

A zuglói színésznő nemrég debütált a Barátok köztben
Fotó: Nagy Botond

Önkéntesként az időseknek
szánt maszkok házhoz szál-
lításában segített       Fotó: ZKNP

Végvári Ádámnak nem okoz gondot a karantén, otthoni jól
felszerelt stúdiójából zenél                                               Fotó: V. Á.

Hetedik olimpiájára készül 
a 44 éves Mohamed Aida

A FourFourTwo Magazin idén
is rangsorolta a hálóőröket. 
A világ legjobb kapusának az
Atlético Madrid portását, Jan
Oblakot választották, de a rang-
sorba ezúttal egy magyar
sportoló is bekerült: Gulácsi
Péter, a német RB Leipzig és
a magyar válogatott kapusát a
hatodik helyen említették. 
A zuglói gyökerekkel rendel -
ke ző labdarúgó olyan ki vá -
lóságokat előzött meg, mint
David de Gea vagy Neuer.

Életének 74. évében elhunyt
dr. Fejes András asztalite ni -
szező, Magyarország első para -
limpiai érmese. A zuglói Moz -
gásgátoltak Halassy Olivér
Sport Clubjának alapítója 17
évesen egy baleset után kény -
szerült kerekesszékbe. Auszt -
riai rehabilitációja során is-
 merkedett meg a moz  gássé-
rültek sportjával. A testi sérült
emberek lélektani nehézsé gei -
ről több nyelven nyolc könyve
és több mint 200 szakköz -
leménye jelent meg.

A legjobb magyar kapus

Elhalasztott nyitás

Elhunyt 
paralimpikon

Híreink

A hagyományos májusi szezon-
nyitó biztosan elmarad a bu-
dapesti strandokon, így a Pas  -
kálon, a Palatinuson, a Csil-
laghegyin, a Rómain, a Pün -
kösdfürdőin és Pesterzsébeten.
A fürdőegységek fo ko zatos meg-
nyitásának reális esélyét egye -
lőre júliusra teszi a Budapest
Gyógyfürdői és Hé vizei Zrt. 
A szakemberek figyelemmel
kísérik a vírusról szóló tájékoz-
tatásokat, a nem zetközi és a
hazai intézkedési terveket, és
ez alapján döntenek majd.

Jótékonykodó Família

A karatéban két ver seny -
szám van, a küzdelem
(kumite) és a forma gya -
korlat (kata), és ez utób-
biban az igazihoz ha  -
sonlító versenyhelyzetet
online is meg lehet te -
remteni. Az első ilyen
megmérettetésen gyer-
mek, if júsági, kadet, ju -
ni or és felnőtt ko rosz-
tályokban is lehetett in-
dulni. A résztvevők ott -
honról mutatták be for -
magyakorla ta i kat, ame-
lyeket a Magyar Karate
Szövetség (MKSZ) hiva -
talos bírói pontoztak. 
A versenyen 23 sportoló
vett részt, de informá-
ciónk szerint az MKSZ a
karantén ideje alatt min-
den hét végére tervez egy online

fordulót. – Izgalmas kez de mé -
nyezés. Olyannyira, hogy még

én is gondolkozom azon, hogy
ki pró bálom magam online kö -
rül mények között is – mondta
Nagy Botond Európa-bajnok,
az egyetlen magyar férfi katás,
akinek esélye van kijutni a toki -
ói olimpiára. – Úgy vélem,
hasznomra válik ez a pluszév.
Még jobban fel tudok ké szülni,
és a technikai hi ányosságaimon
is ja vítha tok. A zuglói spor to -
lónak egyvalamin biztosan nem
kell majd javítania. Kör íves rú -
gása ugyanis még mindig a leg -
gyor sabb a világon: ez a 2018 -
-as madridi világbajnokságon
derült ki, ami kor a Guinne ss -
rekord-kül döttség is meg ver se -
nyez tette a résztvevőket, és
Botond hatalmas „világ csúcsot”
rúgott. Nagy Botond a nappali-
jában erősít, futni pedig a Pil-
langó parkban szokott.     R. T.

Nagy Botond, az egyetlen olimpia -
esélyes férfi katás                    Fotó: NB

A karatésok kreatívan reagáltak a koronavírus miatt kialakult helyzetre.
Megrendezték a sportág történetének első online formagyakorlat-versenyét. 



Az érdeklődők töb bek között a
par ko lási övezetek ki  bő ví té -
séről, a parkolóautomaták
gaz daságo sabb üze mel te té sé -
ről és a parkolóelle nő rök

üzemszünet alat ti fog lal koz -
tatásáról tettek fel kérdéseket.
Horváth Csa ba polgármester
arról tá jé koztatta a részt  vevő -
ket, hogy Zuglónak – más ke -

rü le tek hez hasonlóan – még
nem sikerült meg álla pod ni a
par ko lás üze meltetésben köz -
 reműködő vál lal kozások kal az
üzemszünet alatti díjfizetés

mérsékléséről. – Bízom abban,
hogy rövi desen megtaláljuk a
mindenki számára el fogad-
ható meg ol dást – mondta a
polgár mester. 

– Dolgozunk azon a rendelet-
módosításon is, amely le  he -
tővé teszi a Zug lóban lakást
bérlők, illetve életvitelszerűen
itt lakók és a súlyadót is ide
fizetők kedvezményes par ko -
lá sát. A szakmai kér désekre
Sipos László városiforgalom-
tervező szakmérnök adta meg
a válaszo kat. Mint mondta,
Zuglóban – az egyes te rü le -
teken ki alakult szokások fi-
gyelembevételével – több
lép csőben fo-
lyik a par ko -
lási öve ze tek
ki bő víté se. 
A szak em ber
e l i s m e r t e ,
hogy a csu pán
bank kártyát
elfogadó auto -
maták üze mel-
    tetése u gy a n
olcsó b b, mint
az érmé se ké,
de nem lehet
csak er re és a
mobiltelefo -
nos fi zetésre
átállni, mert a kül földiekre és a
kár tyával nem rendel kezőkre
is gondolni kell.  
– Ugyanakkor korlátozni kel-
lene az egyre szaporodó zöld
rendszámú autók ingyen vá -
rakozását, mert ezek lassan
kiszorítják a díjat fizető jár-
műveket – vélekedett Sipos
László, és kijelentette, egyetért
a par kolóórák egy mástól való
tá volságának növelésével, de
erre várni kell, mert a vo nat -
kozó fővárosi rendelet maga-
sabb jogsza bállyal üt kö zik.
Kovács-Csin csák László, a
Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft. ügy  vezetője a par -
 ko lás üzemel tetéssel kap cso-
latos kér dé sekre adott választ.
Tájékoztatása szerint a par ko -
ló au tomaták szoft verfej  lesz té -
sére kiírt pályázatra ed dig
hárman jelentkeztek. 
Az ügy vezető arra is kitért,
hogy jelenleg Zuglóban 21
par kolóellenőr dolgozik. Őket
a par ko lás átmeneti ingye-
nessé tétele óta más te rü -
leteken foglalkoztatják, de a

parkolási ügyfélszolgálat mű -
ködik. Rozgonyi Zoltán kép vi -
selő ki emelte: a Fidesz-fra k -
 ció to vábbra is kitart amellett,
hogy valamennyi zuglói lakos
in gyen parkolhasson a ke rü -
letben. Victora Zsolt képviselő
pedig azt hangsú lyozta, hogy a
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
támogatja a par kolóautomaták
nagyobb távolságra telepítését.
Az online fórumon részt vett
Tóth Csaba országgyűlési kép -
viselő, va la mint Rózsa András,
Szabó Rebeka és Hajdu Fló -
rián al polgármesterek.         

P. D.
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A társasházként működő, a
könyvtárnak és az MSZP-iro -
dának is otthont adó, közös

tulajdonú épület tetőzetét már
többször kijavították a hasz -
nálók, de megfelelő forrás
hiányában nem sikerült ma ra -
déktalanul rendbe tetetni.
Ennek az lett a kö vet kez mé -
nye, hogy tavaly nyáron, egy
nagyobb eső után a könyvtár
és az MSZP-iroda is használ-
hatatlanná vált. – A könyvtár
számára az önkormányzat a
Csertő park 10. szám alatt biz-
tosított helyet az ideiglenes
működéshez, ami a szomszéd
helyiség felszabadulásával ha -
marosan kibővülhet – tájékoz-
tatta lapunkat Tóth Csaba,
Zugló szocialista országgyűlési
képviselője, és azt is elmondta,
hogy a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) főigazga -
tója azt kérte a fővárostól,
hogy még idén biztosítson ke -
retet a könyvtár felújításához.
Tóth Csaba hozzátette, hogy a

fel újí tás mellett átépítésre is
sor kerül, és az MSZP a tulaj-
doni hányadának megfelelő

arányban kifizeti a kivitelezés
rá eső részét. – Elképzeléseink
sze rint a könyvtár bejárata a
régi helyén maradna, meg -
szűn ne a közös használat és az
MSZP-irodát az épület másik
ol da láról lehetne megköze-
líteni – ismertette a terveket a
kép vi selő. Kifejtette, hogy a
természetbeni megosztással a
most kihasználatlan előtér a
könyvtárhoz kerülne, így an -

nak alapterülete harmadával
nőhetne. – A helyzet vég leges
rendezése a főváros kezében
van, amit sajnos a ki alakult
járványhelyzet nagymérték-
ben befolyásolhat. A Fővárosi
Szabó Ervin Kön yv tár fon -
tosnak tartja, hogy olvasóik
igényeit egy bezárás ideje alatt
is kielégítsék. Ilyenkor ál-
talában a környék bibliotékáit
ajánlják. – A Rákosfalva parki
könyvtárunk esetében más
volt a helyzet. Itt nagyon sok a
kisgyermekes és az idős, akik
a környék könyvtárait csak
többszörös átszállással tudták
volna elérni, ezért kértük a
zuglói önkormányzat segít-
ségét. A hivatal biztosítja a

Csertő parki helyiséget – fej -
tette ki dr. Fodor Péter, a
FSZEK főigazgatója, aki arra is
kitért, hogy a Füredi Könyv -
tárban rendszeresen szer vez -
tek programokat. Ezt az ide ig-
lenes helyükön nem lehet biz-
tosítani, ott csak alapszolgál-
tatást tudnak nyújtani, ezért is
fontos, hogy minél hamarabb
megtörténjen a felújítás.

Papp Dezső

Kibővítik a könyvtárat
A veszélyhelyzet után az olvasókat a Csertő park 10. alatt tudják fogadni lehetővé tennék a Zuglóban lakást bérlők és súlyadót fizetők kedvezményes parkolását

FEJlődő ZuglÓ

A Zuglói Polgármesteri Hiva -
tal egyeztetett a kerületi fo gya -
tékkal élők érdekképviseleti
szervezeteivel, és az általuk
képviselt zuglóiaknak is biz-
tosít olyan, többször hasz ná -
latos, mosható és vasalható
sebészeti védőmaszkot, ami-
lyeneket minden 60 év feletti
zuglói lakosnak is kiküldött. 
A hivatal a tartós egészség ká -
ro sodással élőknek is ilyen
maszkokat bocsát rendel ke -
zésre, ha más jogcímen még
nem kapták meg. Ők úgy jut -
hatnak hozzá a védőmaszk -
hoz, ha jelentkeznek a Zuglói
Rendészeti Központ vészhívó
számán: +36-30-621-0088,
vagy e-mailt küldenek a
maszk 2020@zknp.hu címre,
amelyben megírják nevüket,
címüket és azt, hogy milyen
jogcímen kérik a védőmaszkot.

Újabb fontos 
bejelentést tettek

A Mátrix Közhasznú Ala pít -
vány révén hátrányos helyzetű
családban élő gyerekek kap -
hatnak komplett, használt
számítógépet, laptopot, tab le -
tet vagy okoskészüléket. A tá-
mogatásra jelentkezhet az
osztályfőnök által minden
olyan 10–14 év közötti gyer-
mek, akinek kettő vagy több
kiskorú testvére van, a leg -
utóbbi félévben a tanulmányi
átlaga elérte a 4-est.  Részletes
információk a www.matrix-
alapitvany.hu weboldalon ta -
lálhatók.

Számítógépes
álom

Híreink

Tóth Csaba: A régi Füredi Könyvtár átalakítása után az előtér
a könyvtárhoz kerülne, így alapterülete harmadával nőhetne

Fotó: Balogh Róbert

Az internetes megbeszélésen tizenöten vettek részt    Fotó: B.R.

Az épület többszöri beázás után tavaly vált használhatatlanná
Fotó: Balogh Róbert

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Rákosfalva parki könyvtára a sorozatos
beázások után tavaly június 24-én zárt be. A leromlott állapotú épület nagyobb
része a főváros tulajdonában van, felújítása attól függ, hogy Budapest mikor
biztosít forrást a renováláshoz. Addig is a Füredi Könyvtár a zuglói önkor-
mányzat által biztosított Csertő parki helyiségben fogadja az olvasókat.

Online lakossági fórumot tartottak

Sipos László városi forgalmi szakmérnök
válaszolt a kérdésekre                  Fotó: Balogh Róbert

Az országban egyedülálló módon, Zugló önkormányzata internetes lakossági fórumot szervezett,
amelynek témája a parkolás volt. Az online meg beszéléshez tizenöt kerületi lakos csatlakozott, és
előzetesen csaknem hatvanan tettek fel írásban kérdést a városvezetőknek és a szakembereknek.

Horváth Csaba ezt mondta
a bővítésről: Zugló pol-
gár mestereként döntöttem, 
a kép vi se lő testület vé le mé -
nyét figyelembe véve, a már
korábban elhatározott zug -
lói parkolási rendszer bő -
vítésével összefüggésben a
több mint egy éve folyamat-
ban lévő parkolóauto mata-
közbeszerzés ügyében. 
A döntés során a legfon -
tosabb szempontok a kö -
vetkezők voltak: évekkel
ezelőtt meghatározott, meg -
oldandó feladat, lakossági
érdek, az önkormányzat
gaz dasági érdeke, a köz be -

szerzés lezárásával kap cso -
latos jogszabályi kö te le zet t -
ség és a törvényesség be -
tartása, a döntést segítő vé -
lemények, a FAKSZ (Fe le -
lős, Akkreditált Köz beszer -
zési Szaktanácsadók) által
meg küldött jogi szak vé le -
mény, valamint a kép vi se lő -
testület többségének írás -
  ban megismert vé le ménye.
Ez alapján, a többség vé -
leményét támogatva, ala kult
ki az elméleti 12 igen, 10
nem támogatói arány. így a
parkolási zóna bő ví té sének
további aka dá lya nincs, a
kivitelezés meg kezdődik.

BővíTik A pArkolási zónákAT



Szilenciumot kapott egy-két írásáért

• Kilencven éve Zugló la -
kója. Valóban csak egy-két
hónap ra hagyta el a város-
részt? 
– Többször kellett elhagynom
Zuglót, mindig a zivataros i d ő k -
ben: 1944. november 15-é től
1945. január 15-éig, aztán az
50-es évek elején. A Kolum-
busz utcában éltem 11 éves
koromig. Bár ez már az em-
beri jogokat sújtó időszak volt,
mégis életem talán legboldo-
gabb korszaka. Több műben is
megörökítettem. A születés-
napomra megjelent regényem
utolsó fejezete is abban a
csodálatos kertben játszódik.
Aztán következett hat évtized
az Amerikai úton, most pedig
lassan negyedszázada a Mexi -
kói út. Ez a háromszög min-
dennapos sétáim fő útvonala.  

• írásaiban a történelmi alá -
fes tés nem öncél, véleménye
mindig kizökkent a meg szo -
kott politikai menetrendből. 
– A magyar történelem – pár
évet leszámítva – egy évszázad
alatt sem tudott olyan állam -
szerkezetet kialakítani, ahol a
demokrácia törvényei ér vé -
nye sültek volna. A lakosság
nagy részének nincs gyakor-
lata ab ban, hogy a
de  mok ra t ikus
mentalitást
el-

sajátítsa. Nemrég írtam az ÉS-
ben ar ról, hogyan tudnánk ki -
ver gődni a zsákutcából: az ok -
tóber 13-ai új budapesti ön -
kormányzati modellt kellene
követnünk. Tisztakezű poli-
tikusokra van szükség. Azt sze -
retném kérni az én sze retett
kerületem lakosaitól, hogy
keressék meg a maguk legjobb
énjét és azt a de mok ratikus
mentalitást, amivel azt a
„modellt” támogatni tudják. 

• élete aktív szakaszában az
irodalmi élet napi ügyei kö -
tötték le, nyugdíjba vo nu -
lásával kezdődött a második
karrierje, a regényírói kor -
szaka. 
– A 60-as években írt szín -
mű veimre, könyveimre va ló -
jában mint pályakezdő mű -
vekre tekintek. 
A Film, Színház,
Muzsika lap-
nál helyettes
főszer kesz -
tőként ma -
gyar és
v i  l á g  -
irodalmi,
k u l -
turális
k r i -

tikák ömlöttek ki a kezeim
közül. Én írtam elő ször Bul-
gakovról, Beckettről, Mrozek -
ről, a három T-s szer zőkről,
kaptam is szilenciumot egy-
két írásomért. Ilyen a Fu tár
regényem a szabadságharcról
1976-ban, a Ködlovas a kon-
cepciós perekről 1983-ból, de
írtam a holokausztról, a
Don-kanyar ról, Bibó életmű -
véről. Mégis ahogy a barátaim
is mondják nekem: te öreg ko -

rod ra írod meg a nagy re -
gényeidet. Valóban, 71 évesen
jelentek meg az első igazán
nagy regényeim, 80 éves ko-
romra pedig azok német, fran-
cia fordításai. 

• Melyik díjra a legbüszkébb
a húsz közül?
– A Kossuth-díj tette fel a ko-
ronát az összesre, de előtte a
Márai- és József Attila-díj
mind nagy megtiszteltetés volt.
A legemlékezetesebb persze a
Göncz Árpádtól átvett Nagy
Imre-emlékplakett 1996-ban
az ’56-os részvételemért.
2000-ben pedig az életmű -
vemért a Köztársasági Elnöki
Aranyérmet kaptam meg tőle. 
Nálam sokkal nagyobb írók
jóval kevesebb díjban ré sze -
sültek, és mégsem tartom ma -
gam másnak, mint a ta nít -
ványuknak. 

Csernyánszky Judit
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• Elcsépelt lenne úgy kez-
deni, hogy Kerei úrral be -
szélek a Szomszédokból…?
– Mi tagadás, de azért gyorsan
közbeszúrnám, engem még
mindig így szólítanak le az
utcán…
• Ugyanakkor nagyot alakít
rendezőként éppúgy, mint
színészként, ráadásul a har-
madik, ezúttal magánszín-
házát igazgatja. 
– Utóbbihoz jól jött a köz -
gazdász diplomám, így lett
sikeres –

alapvetően persze művészileg
– a tatabányai, aztán a buda -
örsi színház és a zuglói Éless-
Szín. 
• Pedig versenysporttal kezd -
 te, és mellette szí nész kedett.
nehéz volt a döntés, hogy
melyiket válassza kar ri -
ernek?
– Egyetemistaként szuperaktív
életet éltem, válogatott atléta
voltam. Napi két edzés mellett
táncpróbákra is jártam, és hét -

végeken a Bergendy együt tes
koncertjein úgymond stan d up
előadóként „mórikáltam ma -
gam” a Közgázon Marx Karcsi
vigyázó tekintete alatt – 1959–
1962-ig. Majd jött 12 év a ta -
tabányai Népházban, a Bá -
nyász Színpaddal. Noha oda,
Tatabányára atlétaként hívtak.
Pedig invitáltak a Honvédba,
az Újpesthez is, de ott csak
atléta maradtam volna. Eljött
az idő: amikor a régi sé rü -

lésem kiújult, hozzálát-

tam a bányászszínház meg -
szer  ve zéséhez. Sajnos akko-
riban nem tudták sem városi,
sem megyei szinten megadni a
színházi státuszunkat, pedig
mindent kihajtottunk ma-
gunkból. Tizenháromféle pro-
dukciónk és 210 előadásunk
volt 1972-ben, kis gázsikkal. 
• Jött a rádiós és tévés mű f aj.
Megint új helyzet állt elő?
– Rendezőként alternatív és

amatőr színházakat segítettem
a tévében és a rádióban, s ez
az időszak elnöki nívódíjjal
zárult. A Színművészeti Fő -
iskolát már rádiósként fejez -
tem be, Babarczy László kü -
lönosztályt indított nekünk,
más szakmából érkező szín-
házcsinálóknak. 
• A hatvan filmszerep orszá-
gos ismertséget hozott. For-
dulópontot jelentett a
pályán?
– Ahogy mindenki, én is sta-

tisztaszerepekkel kezdtem. 
Majd 1980-ban Radványi Gé -
za bácsi filmjében, a Circus
Maximusban Jacket, az egyik
főszerepet kaptam. Amire még
igazán büszke vagyok, az az
Ezredes az Utriusban és a
Tüske a köröm alatt szerepe.
Na és persze Kerei Gusztáv a
Szomszédokban.
• Honnan merítette az 
erőt három színház be -

in  dí tá sához? Mi hajtja? 
– Dolgom van. Eltántoríthatat-
lanul. Srácként is mindig a
nehéz életűek vonzottak, nem
a hősszerelmesek, gyerekként
például Quasimodót adtam és
nem az uracsokat. Tizenegy
évig napi 40 kilométert nyom -
tam le atlétaként. Innen ered
a teljesítménycentrikusságom.
Egykori színházi szakszer -
vezeti főnököm így vígasztalt:
Ne csináld, pihenj, már benne
vagy a lexikonba’, mi hajt
még? Mire én: Nem nézni

akarom a színházat,

h a n e m
csinálni. Itt

várakoznak a darabok a pol-
comon… 

• nem csoda, hogy idén
megkapta a gobbi Hilda-
életműdíjat. gratulálunk. 
– Úgy éltem meg ezt a 80 évet,
hogy észre sem vettem. Még
nincs vége az egyik hétnek,
máris a jövő heti feladatok iz-
gatnak. Örülök, hogy észrevet-
tek…                             Cs. J.

Éless béla munkásságát idén gobbi Hilda-életműdíjjal jutalmazták

Színházalapító, menedzser, miközben egyfolytában játszik, hol drámát, hol komédiát, hol pedig a
startnál standupos előadóként mulattatott Marx Karcsi szigorú tekintete alatt. Miközben válogatott
atlétaként indult a karrierje. Maga csodálkozott a legjobban, amikor rájött, hogy 80 év van mögötte.
neki azonban úgy tűnik, hogy még csak félidőnél tart. 
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Észre sem vette, hogy nyolcvanéves lett
Sándor Iván kilencven éve él a kerületben, csak a zivataros időkben kellett elmennie 

Húsz regény, számtalan esszékötet és persze a dolgos évek kultúrtörténeti kritikái az egykori Film,
Színház, Muzsika hetilapban. Mindehhez pedig legalább 20 rangos kitüntetés, köztük a Kossuth-díj
és nem mellékesen a Zugló díszpolgára elismerés.  Kilencven évet próbáltunk az új ság szabta keretek
között bemutatni. 

Sándor Iván azt kéri szeretett kerülete lakosaitól, hogy keressék
meg a legjobb énjüket                                    Fotó: Litera.hu/Valuska Gábor 

Csodálkozott, amikor rájött,

hány éves, számára úgy tűnik,

még csak a felénél jár
Fotók: É. B.

Éless Béla színészként,

rendezőként és igazga -

tó ként is sikeres lett

Egyetemistaként vá lo -

gatott atléta is volt



– Idén is sok beiratkozóra,
még a korábbi évekhez képest
is többre számítunk – mondta
Házlinger György, a Közép-
Pesti Tankerületi Központ
igazgatója –, ami kétségtelenül
a kerületi oktatás színvonalát
dicséri. A 2020–2021-es tan -
évre történő beiratkozás két
szakaszban történik. Első kör-
ben az úgynevezett körzettel
nem rendelkező iskolák fo-
gadták április 24-éig az elsős
tanulók jelentkezését. Ez Zug -
lóban négy iskolát – a Vá ros -
ligetit, a Zuglói Hajóst, a
Csa nádit és a Horvát iskolát –
érintett. Ezekben az intéz mé -
nyekben április 27-éig már
döntöttek is a kérelmekről. 
A második szakasz április 28.
és május 15. között zajlik,
amikor a körzettel rendelkező
iskolákba lehet beiratkozni.
Ezeknél az intézményeknél a
végleges döntés május 16–21.

között várható. Fontos tudni,
hogy a járványhelyzet miatt
sem változtatnak a megszokott
prioritásokon. Azaz minden
iskolának elsősorban a saját
körzetébe tartozó gyerekeket
kell felvennie. Őket kötelező
is. A körzeten kívüliek jelent -
kezését pedig befolyásolhatja,
hogy hátrányos helyzetű-e az
iskolás, a szülők az intézmény

körzetében dolgoznak-e, a
test vére az adott intézménybe
jár-e, illetve maguk az iskolák
is előírhatnak saját kritéri-
umokat. A beiratkozás idén el-
sősorban online zajlik. A szü -
lőknek a KRÉTA-felületen
van lehetőségük a jelent ke -
zések beadására és a szükséges
dokumentumok csatolására.
Utóbbiakat a szeptemberi első

Idén kilencszázötvenkét gye -
reket vettek fel a zuglói óvo -
dákba. A veszélyhelyzet miatt
elektronikus úton vagy tele-
fonon intézhették a beíratást a
szülők.  
– Adatvédelmi szempontból az
elektronikus úton történő je -
lent kezést ajánlottuk – közölte
Hernádi Ivánné intézményi re -
ferens. 
– Azoknak, akik nem a körzetes
óvo dá juk ba jelentkeztek, egy
szán dékbejelentő lapot kellett
letölteniük a zuglo.hu oldalról,
majd szkennelve vagy le fo tózva
el kül deniük a választott intéz -
mény e-mail-címére. 
Aki nek a be irat kozással kapcsolatban
kérdése merült fel, az telefonon tőlem
vagy az érintett óvodától kaphatott

felvilágosítást. Azokat az óvodaköteles
körzetes gyerekeket, akik nek április 
17-éig nem érkezett be a jelentkezésük

egy nem körzetes óvodába sem,
azo kat automatikusan a lakhe-
lyük szerinti körzetes intéz -
mény be vették fel. A be i rat kozás
során 952 gyerek fel vétele
történt meg. 
– Ez a szám a lakosságmozgás és
a külföldi tartózkodások miatt
még változni fog. Ősszel vár ha -
tóan közel 800 apróság kezdi
meg az óvodát önkormányzati
intézményben, de ennél jóval
ma gasabb a létszámuk, mert
egyéb fenntartású ovik is fogad-
nak gyerekeket a kerületben.
Aki szep tember 1-jén nem je-
lenik meg az óvodában, azt
kivezetik a nyilvántartásból, az

Oktatási Hivatal, a Kormányhivatal, il-
letve a Belügy minisz térium pedig meg -
kezdi a ke resését.              Papp Dezső
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Fontos információk elsősöknek:               ezúttal csak egy iskolába lehet jelentkezni
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A járványügyi veszélyhelyzet miatt ebben az évben két szakaszban zajlik
az iskolai beiratkozás. A körzetes intézményekbe május 15-ig lehet jelent -
kezni, leginkább online, de előzetes megbeszélés alapján akár személyesen
is. A szülők ezúttal csak egy intézményt jelölhetnek meg. Ha a gyerek oda
nem nyer felvételt, a körzetes iskolába biztosan bekerül. Amennyiben szük-
séges, a tankerület létszámot emel és több osztályt indít.

Házlinger György: Ha kell, emeljük a létszámot és több osz -
tályt indítunk                                                      Fotó: Képszerkesztőség

Gyermekáldás volt a Fővárosi
Állat- és Növénykert dél-ame -
rikai tapírjainál: Suki és Géza
nászából egy tapír kislány szü -
letett. A Hada névet kapta,
amely spanyolul tündért je-
lent. Az egyszínű felnőtt álla-
tokkal ellentétben a kistapírok
mindig csíkosak. A fővárosi ál-
latkertben 1890 óta tartanak
tapírokat. A mostani kicsi any -
ja, Suki 21, Géza, az apa pedig
23 éves.

tündér született
budapesten

103 éves korában elhunyt a
hazai és a nemzetközi cir kusz -
világ „Nagyasszonya”, Eötvös
Nándorné Picard Erzsébet,
azaz Elza mama. 1917. októ -
ber 16-án igazi cirkuszdinasz -
tiába született bele, édesapja
Jozeph Picard, a világhírű Pi-
card cirkusz igazgatója volt. 
A kilenc testvér körül Elza
volt a hetedik. Már kislány ko-
rában fellépett. Egyik kedvenc
száma a nővérével, Picard
Olimpiával előadott duó tra -
pézszáma volt. 1939-ben ment
feleségül a másik nagy cir kusz -
dinasztia, a Eötvös Cir kusz
ala pítójához, Eötvös Nándor
Aladárhoz. Nyolc gyermekük
született.

gyászol a
cirkuszvilág

Híreink

Fotó: Frissmédia

Házlinger györgy a tankerületi központ igazgatója szerint, ha a                               vágyott iskolába nem, a körzetes oktatási intézménybe biztosan mindenki bekerül

tanítási napon kell személye-
sen is bemutatni. – Számítunk
arra, hogy nem mindenki pre -
ferálja az online felületet, ezért
április 28. és május 15. között
valamennyi iskolában a sze -
mé lyes jelentkezésre is le he -
tőséget biztosítunk – folytatta
Házlinger György. – Ám eb -
ben az esetben előzetesen
időpontot kell kérni, hogy a
járványügyi előírásokat be
tudjuk tartani.
A beiratkozás szabályai az
alapfokú művészeti iskolákra
is érvényesek, ám az oda je -
lent kező tanulók ugyanúgy
csak az alapfokú közismereti
kép zésben részesülnek, mint a
többi iskolában. A művészeti
képzésre ugyanis külön kell
majd jelentkezni. Hogy ez
mikor és hogyan történik,
ebben a pillanatban még nem
ismert. Lehet, hogy ez is majd
online zajlik, de előfordulhat,
hogy a képességfelméréseket

szeptemberre halasztják. 
– A beiratkozás ezúttal az
elektronikus rendszernek is
köszönhetően erősen korláto-
zott. Azaz mindenkinek csak
egy választása van – jelentette
ki a tankerületi igazgató. 
– Amennyiben a tanuló nem
körzetes iskolába jelentkezett,
és oda nem nyert felvételt,
akkor automatikusan a kör ze -

tes iskolájába kerül. Tisztában
vagyunk azzal, hogy vannak
intézmények, amelyeknek nagy
a körzetük. Ezeken a helyeken
akkor is lehetőséget fogunk
biztosítani minden körzetes
felvételére, ha ez az osztálylét-
szám vagy a tanulóközösség
számának eme lésével jár. Lap -
zártánkkor azt az információt
kaptuk, hogy ebben az évben

az érettségi május 4-én kez -
dődik, és várhatóan két és fél
hétig tart. Idén ugyanis csak
írásban lehet vizsgázni, erre
pedig az intézményekben az
egészségügyi előírások betar-
tatása mellett csak korlátozott
számban – osztály termenként
maximum tíz főig – van le -
hetőség. – Minden vizsgázó és
minden vizsgáztató pedagógus
a tankerülettől védőfelszerelést
kap. Ezeket április 30-án szál-
lítottuk ki az intézményekbe.
Az írásbeli vizsgák után pedig
csak azok fognak szóbelizni,
akik az írásbelin elérték a 12
százalékot, de nem haladták
meg a 25 százalékot, vagy test-
nevelésből akarnak érettsé-
gizni – tette hozzá a tan ke-
rületi igazgató. A vizsga a jár -
ványhelyzet miatt idén nem
kötelező, aki akarja, őszre is
halaszthatja, és azt követően
keresztféléves indulással jelent -
kezhet a felsőoktatásba.   R. T.

A művészeti képzésekre külön kell majd jelentkezni: online
bonyolítják le vagy elhalasztják                     Fotó: Képszerkesztőség

Hamarabb kezdődött a bölcsődei beiratkozás
Már elkezdődött a felvételi a zuglói böl -
csődékbe: a járvány miatt online kell vissza-
küldeni a kitöltött jelentkezési lapot május
22-ig. A www.zugloibolcsodek.hu és a
www.zuglo.hu weboldalon is megtalálható a
nyomtatvány, amelyet a zebbeiratko zas -
@gmail.com e-mail-címre kell elküldeni. –
Az lenne célszerű, ha a szülők kinyomtatnák
a jelentkezési lapot, majd a kitöltött doku-
mentumot a telefonjukkal lefotózva vagy
beszkennelve továbbítanák. Akinek erre
nincs lehetősége, neten is kitöltheti az iratot,
de így sem maradhat el az, hogy – a járvány
megszűnése után – mindkét szülő aláírja a
jelentkezési lapot – mondta Kissné Kalló

Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsődék in-
tézményvezetője, és hozzátette, a kialakult
helyzetre való tekintettel csak a kisgyermek
egészségügyi kiskönyvében lévő státuszokat
kérik be. – Jelentkezéskor most nem kell
csatolni a munkáltatói igazolásokat, ahogy a
védőnői és orvosi nyilatkozatot sem. Ezeket
később, majd a beiratkozáskor kérjük. A ti-
zenkét zuglói bölcsőde közül a szülők hár-
mat jelölhetnek meg a jelentkezési lapon. 
A felvétel elbírálásáról pedig június 16-ig
kapnak választ e-mailben vagy levélben.
Akiket elutasítanak, június 14-ig fel leb bez -
hetnek.                                     

Potos Rita

A körzetes óvodába kerültek, akik nem adtak be jelentkezést

Lezárult az óvodai jelentkezés: az idén 952 gyereket vet-
tek fel önkormányzati intézménybe                       Fotó: PR
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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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ÜVEGEZÉS! AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására.
Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós • 06-70-940-1011

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-szerelés,
ázások, csőtörések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok
cseréje. Csatornakamerázás. In -
gyenes kiszállás. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szo ba fes -
tés, parkettázás, tapétázás, víz -
szerelés, csempézés, villanysze -
relés, kőművesmunkák, ajtó-
ablakcsere garanciával. Halász
Tibor • Telefon: 202-2505 •
06-30-251-3800

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES
KÜSZÖBÖK BESZERELÉS-
SEL. Zárak, kilincsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi ajtók,
ablakok felújítása, szigetelése.
06-20-381-6703 • 251-9483

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás,
laminált lerakás. Gyors kezdés-
sel, garanciával, referenciával.
06-30-942-47-35 • 360-23-45.
Pap Gábor kisiparos, 
www.festes-tapetazas.hu

LAKATOSMESTER! Zárszer -
viz, rácsok, kapuk, kerítések
stb. készítése, lakatosmunkák
akár azonnal. 06-30-299-1211

H Ű T Ő S Z E K R É N Y E K ,
fagyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Telefon: 419-8264
• 06-70-211-7760

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUG -
LÓ BAN és környékén családi

ház díszkertjének folyamatos,
szakszerű fenntartási mun ká -
latait vállalja. Tel.: 38-46-315

FESTÉST, MÁZOLÁST, BUR -
KOLÁST, parkettázást vállalok,
nyugdíjasoknak kedvezmén-
nyel. Takarítással és bútormoz-
gatással. Tel.: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVA RO -
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, pre -
cíz munkavégzéssel. Igény
szerint kartondobozok. 10%-os
hétvégi kedvezmény. Tel.: 06-
70-2144-235, 06-1-280-2542

Víz- és villanyszerelés, otthoni
javítások Budapesten és kör -
nyékén. Tel.: 06-70/336-5615,
www.benyats.hu

Fűtés-, gáz- és vízvezetéksze -
relést, gázkészülék-javítást, -el-
lenőrzést, klímaszerelést és
villanyszerelési munkákat vál-
lalok. Megbízható, minőségi
munka. Kiváló tisztelettel Kő -
rösi András • 06-20-936-0581,
www.huvosklima.hu

Kert- és telekrendezés! Metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás,
térkövezés, kerítésépítés. Reális
áron! www.telekrendezes.hu
Telefon: 06-20-259-6319

REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása ga ran -
ciával! AJÁNDÉK SZÚ N  YOG-
 HÁLÓ minden meg  rendelés-
hez! Zuglói re dőnyös. 
Telefon: 06-70-341-9489 • 06-
20-341-0043 

KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ SÁ -
ROLUNK! (akár háza, lakása
ajtaja elé kihelyezheti eladandó
könyveit, műtárgyait). AZON-
NALI FIZETÉS, DÍJTALAN

KI SZÁL LÁS. VÉRTESI AN-
TIKVÁRIUM: 06-20-425-6437

Német anyanyelvű hölgy vállal
30 év tapasztalattal oktatást,
for dítást, lektorálást online. Tel:
06-20-311-8159

ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZET GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spirituális
gyógyító, cupping terápia. XIV.
Erzsébet királyné útja 11. Min-
den betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165 • 06-30-450-0821

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEG-
BÍZHATÓ HÖLGY kisebb-na -
gyobb takarítást, ablaktisz tí -
tást vállal. •  06-30-294-22-27

Pasaréti fodrászüzletünkbe női
fodrászt és kozmetikust ke re -
sünk. Telefon: 06-20-463-0495

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

C O M P U T E R K L I N I K A .
Számítógép-javítás, -karbantar -
tás, -bővítés, vírusirtás, telepítés,
ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! • 06-30-857-2653

ORVOSCSALÁD kedvező élet -
járadékot fizet, idős nyugdíjas
budapesti lakásáért, oda köl -
tözés nélkül. • 06-20-441-0498

Szolgáltatás

Redőny • Reluxa

Egészség

Könyv

Állás

Egyéb

Oktatás

Számítógép

Az idei Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál április 23-án nyi -
tott volna meg, de a járvány
miatt elmaradt. A kiesett for -
galomat az online ér té ke sítés
sem pótolja. Az új kiadványok
egy részét ka rácsonyra, de több-
ségüket 2021-re időzítik a ki-
adók, amelyek akciókkal pró -
bálnak kilábalni a válságból. 
A Kalligram és a Kossuth ki-
adóknál például 20–50 %-os, 
a 21. Század Kiadónál 21–70
%-os kedvezménnyel juthatnak
hozzá az olvasók, és a Bo ok angel
is sze r vez „Ments haza egy
könyvet” akciót az üzleteiben.

Elsőként a Bartók Béla úton, a
Móricz Zsigmond körtér–Té -
tényi út között, majd a Tétényi
úton, a Bartók Béla út–Etele
út között, harmadik fázisban
pedig az Üllői úton alakítanak
ki új kerékpársávot. Később a
Rákóczi út is kerékpárbaráttá
válhat. A Budapesten 325 ki -
l ométer bicikliút van, ez bővül
most 20 kilométerrel. A Fő -
városi Önkormányzat 27 B+R
parkolót is kialakított.

Mentsünk könyvet!

Százezres jutalom

bővítik 
a bickliutakat

Híreink

Karácsony Gergely és két he -
lyettese nyújtotta be azt az elő -
terjesztést, amely lehetővé te -
heti, hogy a budapesti idős -
otthonok dolgozói jutalmat
kap  hassanak, összesen 190 mil -
lió 468 ezer forint értékben. 
Az összeget az általános tar-
talékból fedeznék. A juttatás
mértékéről a rendel kezésre álló
keret erejéig az intéz mény ve -
zetők dönthetnek ma jd. Fe-
jenként átlagosan százezer fo rint
juthat a dolgozóknak.

A szakemberek vé leménye
sze rint a tömeges tesz telések
fontosak a járvány meg fé  -
ke zése érdekében, és
azért, hogy előbb-utóbb
az élet visszatér hes sen a
normális ke rék vá gásba.
A tervezett 28 ezer
tesztből 10 ezer darab
köz be szer zési el járás
ke  retében a Kelen Kór -
ház Kft.-től vásárolt
IgM/IgG típusú teszt,
amelyek felhasználása
folyamatos az idősott -
honokban és a hajlék-
talanellátó szer veze-
teknél. A 10 800 PCR
teszt szolgáltatója a
Cor den International
Kft. Az átláthatóság je-
gyében a főváros nyil-
vánossá tette a szer ző-
déseket. 
A tesztelésnek köszönhetően
megtudhatjuk, hogy már ki
esett át a be tegségen, és arról

is informálódhatunk, mikor és
hol lehetne enyhí teni a mos -
tani korlátozó intéz ke déseken.
A tesztek elvégzésének fel -

gyorsítását többek között a
Pesti Úti Idősek Otthonában
történtek is indokolják. Vi -
lágszerte az idősotthonokban

szedi legtöbb áldozatát a ko-
ronavírus, ami természetesen
nem kímél meg egy budapesti
intézményt sem, és a vidéki
idősotthonokban is felütötte a
fejét a fertőzés. A védőfel -
szerelések beszerzésében sem
várt Budapest vezetése a kor-
mányra, maguk vásároltak
másfél millió maszkot. Ebből
ellátják az intézményeiket, és
a kerületi polgármesterekkel
történt egyeztetések alapján
100 ezer FFP2-es maszkot és
több mint 400 ezer sebészeti
maszkot biztosítanak a ke -
rületeknek. Miután április 
27-étől csak maszkban lehet
tömegköz lekedni, illetve üz le -
tekbe, piacra menni, taxikban
utazni, a Budapesti Köz le ke -
dési Köz pont (BKK) mun ka -
társai 60 ezer egészségügyi

maszkot osz tottak ingyenesen
a főváros tíz forgalmas cso mó -
pontján.                        

Csernyánszky Judit

budapesten 28 ezer tesztet végeznek
Részben saját forrásból, részben támogatásokból finanszírozza a Fővárosi
Önkormányzat azokat a koronavírusteszteket, amelyeket a kormány nem
végzett el, és amelyekre szükségük van az idősotthonokban, az egészség -
ügyben, a szociális szférában, a hajléktalanellátásban dolgozóknak és az el-
látottaknak, akik a legkiszolgáltatottabbak.  

Megtudhatjuk, hogy a veszélyeztetettek közül hányan kapták el a vírust
Szomorú szívvel 

tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték 

és sze rették, hogy
Földes Ferencné 
dr. győrfi éva

2020. március 30-án
életének 82. évében 

elhunyt.
Közel 40 évig 
háziorvosként 

dolgozott Zuglóban.
Emlékezzenek rá 

szeretettel!

Csak maszkban lehet tömegközlekedni, ezért a nagyobb csomópon-
toknál összesen 60 ezer vé dő eszközt osztottak ki a lakosoknak

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Karácsony Gergely: A tömeges tesztelés fontos a járvány meg -
fé ke zése érdekében, ezért kézbe vettük az ügyet

Fotó: Fővárosi Önkormányzat 

A Zuglói lapok 
tervezett 

megjelenési 
rendje:

tisztelt
Hirdetőink!
A Zuglói Lapok újra 
vesz fel apró- és 
keretes hirdetéseket. 
információkért, 
ké rjük, írjanak a 
zugloilapok@zuglo.hu 
e-mail-címre, illetve
tájékozódhatnak a 
www.zuglo.hu/aktualis-
mediaajanlat/ oldalon.

Június 9.
Július 7.

(dupla szám)
nyári szünet

Szeptember 8.
október 6.

november 10.
December 8. 

EZ AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK

HELYE!



Ajánlatos napirendet készíteni,
amelyben előre meghatároz-
zuk a napi ötszöri étkezés ide-
jét. – A többszöri étkezés miatt
közelebb vannak egymáshoz
az időpontok, amikor okkal
nyúlhatunk ételhez – mondta
Imre Etelka, a Zuglói Egész -
ségügyi Szolgálat dietetikusa.
– Ha ezt az elvet követjük,
nem leszünk mértéktelenül
éhesek, így a súlygyarapodás is
elkerülhető. Törekedjünk ar -
ra, hogy naponta együnk
nyers zöldséget és gyümölcsöt.
Utóbbit tízóraira ajánlom, egy

adag körülbelül 20 deka-
gramm. A főétkezések adagjai
pedig akkorák legyenek,
amek korákat egy kollégium-
ban adnának, és ne együnk
repetát. Jó, ha van leves, mert
akkor kevesebb másodikat kí -
vánunk. Sőt egy tartalma sabb
leves után elegendő például
egy palacsinta vagy tejberizs
gyümölccsel, sü te mény esetén
pedig egy tenyérnyi meny-
nyiség – részletezte a die te ti -
kus, hozzátéve: ha lehet, a főé-
tel mellé együnk salátát vagy
savanyúságot.          Potos Rita

A jó idő beköszöntével előtérbe kerülnek a szezonális gyümölcsök (cseresznye, eper) és zöld-
ségek (retek, sóska, spenót). Utóbbiból egészséges és gyors ebéd készíthető. Imre Etelka azt
ajánlja, hogy egy evőkanál olajon fonnyasszunk meg 20 dkg  spenótleveleket, tegyünk rá 2 dl
alacsony zsírtartalmú főzőtejszínt, ízesítsük sóval, borssal, szerecsendivóval, fokhagymával, majd
forgassuk bele 20 dkg kifőzött masnitésztát. 

KERESZtREJtvÉNy 2322 KONyHA

JÓ FEJtöRÉSt KívÁNuNK KEdvES OlvASÓINKNAK!

Idényzöldségekből, például spenótból egészséges és diétás
fogás készíthető Fotók: Fotó: I. E.

Főzni lehet sokat, de enni nem  

Spenótos
tészta

A kijárási korlátozás alatt többen főzéssel töltik az idejüket, ami nem probléma, sőt most eddig is-
meretlen gasztroélményekkel is lehet gazdagodni! Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a megszokott
életmódot folytassuk, ne együnk többet a kelleténél, ne evéssel próbáljuk elűzni az unalmunkat. 

Fotózza le kedvenc megfőzött ételét, küldje el nekünk a recepttel együtt! Címünk: zugloilapok@zuglo.hu

Készítsünk napirendet, és az ételadagok csak akkorák legyenek, mintha menzán kapnánk 
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