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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) • Telefon: +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 infor-
mációk (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:

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

Megtiltották a megfázásos tüneteket produkáló eladóknak az
árusítást. A használtcikk-, a  „lomis piacon”visszavonásig nem
kereskedhetnek. A kézfertőtlenítő  és gumikesztyű  használata
kötelező az árusok számára. A csomagolatlan  termékek takarással
védett asztalról árusíthatók. A városvezetés a piac tisztaságára és
a járványügyi rendszabályok betartására táblákkal és a burkolatra
felfestett tájékoztatókkal figyelmeztet.                                P. D.

Új rendel ke zé sek 
a Bosnyák téri piacon

48 Ételt osztott és tabletet 
admá nyozott 

a rászorulóknak

tÓtH CSABA

Zugló önkormányzata kilen c -
venezer szájmaszkot vá sá rolt,
amiből nemcsak az idősebb
lakosoknak jut, de hónapokig
el tudják látni a ZESZ mun -
katársait is – erről és az elmúlt
hetekben tett intéz ke dé sekről
is beszámolt lapunk nak a pol-
gármester, aki a Zug lói Ope -
ratív Törzs munkáját irá nyítja,
ahol begyűjtik az informá-

ciókat, kéréseket, és napra -
készek a koronavírus jelen-
tette járvány aktuális he  ly ze-
 téről. Horváth Csaba kü lönö-
sen fontosnak tartja az egés z -
ségügyi dolgozók elismerését,
ezért a köszöneten kívül Zugló
anyagi segítséget is nyújt szá-
mukra – bérpótlék kifi ze té sé -
vel. A kerület vezetése, or szág-
gyűlési képviselője és a kép vi -

se lő-testület, azaz mindenki
gyors megoldásokban gondol -
kodik, és a maga le he tő sé gei -
vel segít a felmerült ügyeket
rendezni. Ugyanígy tesz a ke -
rület összes rendvédelmi hi-
vatala és intézménye, amelyek
– többek között – ételt szállí-
tanak a rászorulóknak. Egyre
több önkéntessel büszkélked-
het Zugló ezekben a válságos

napokban, de még sokan van-
nak, akik segítségre szorulnak.
A kerület lakói közül a Maradj
otthon! üzenetet egyre többen
megértik, és e szerint járnak
el. Mindannyiunk érdekében.
Horváth Csaba meghosszabbí-
totta a kilakoltatási moratóri-
umot is ezekben a hetekben –
a részletekről a vele készített
interjúban olvashatnak.

Fotó: Képszerkesztőség

Interjúnk a 2–3. oldalon »
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Nagyon 
fegyelmezettek 

a zuglóiak
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Váratlan helyzetek sokasága elé állított
minket a koronavírus, a senkit nem kímélő
pandémia. Még ha nem is fertőz meg min-
denkit, azért jó nagy rettegésben tart. El-
lenben megtanuljuk, hogyan viseljük a
négy fal közti bezártságot, miközben per-
sze a világhálón nagy ablakot nyithatunk
a glóbuszra. De ne hagyják, hogy onnan is
járványhírek zúduljanak a nyakukba! 
Lehet, hogy most tapossuk ki az új
ösvényeket, amelyek a jövőben is járhatóak
lesznek. A gyerekek is ezt teszik, akik talán
a legnagyobb megpróbáltatásnak vannak
kitéve. Otthoni kuckójukból kapcsolják be
az osztályt a komputeren, és digitális krétá-
val ír a tanár. Egészen biztos, hogy sok
munkahely is átgondolja, sajnos nem fel -
tétlenül mindannyiunk megelégedésére,
mit tud kimaxolni a helyzetből. Az egész -
ségügy áll persze a legnagyobb kihívás
előtt. Az évek óta zajló elvándorlás miatt
több ember helyett dolgoznak a most
hadra fogható orvosok, ápolók, asszisz -
tensek. És közben a saját egészségükre is
vigyázniuk kell, pedig nem könnyű
védőfelszerelések híján. Zugló, ahogy azt
majd lapunk beszámolóiból is láthatják,
igyekszik segíteni – hol pluszfelszereléssel,
hol bérpótlékkal –, mert becsülik a mun -
kájukat.  Tudjuk, soha nem volt ilyen nagy
szükség az állami segítségre, kis pátriánk,
kerületünk összefogására és az önkéntesek
önfeláldozására. Rendkívüli időket élünk!
Szorongunk. Nem tudjuk, hányadán ál-
lunk ezzel a fránya fertőzéssel. Hátra van-
e még a neheze, vagy időben magunkra
zártuk az ajtót és ezzel kizártuk a vírust is.
Legalábbis egy időre.

Jegyzet
Otthonról

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő

• Mi egy polgármester legfontosabb
feladata ilyen veszélyhelyzetben? 
– Mindenkitől azt kérjük, hogy marad-
jon otthon, de a polgármester, a jegyző,
a hivatal bizonyos munkatársai, va -
lamint a kerület biztonsági, egészségü-
gyi és szociális dolgozói, önkéntesei ezt
nem tehetik meg. Ezért az egyik leg-
fontosabb feladatom, hogy ennek a né -
hány száz embernek a biztonságos mun -
kavégzését megszervezzem. A kerületet
is tovább kell működtetni, ami veszély-
helyzetben még összetettebb feladat.
Annak a feltételeit is meg kell te -
remtenünk, hogy a járvány csillapodása
után minél előbb újra egy fejlődő, gon-
doskodó, biztonságos és zöld Zuglóban
élhessünk. 
• Milyen hatásköre van mindehhez,
ho  gyan tudják meg hoz ni a szük-
séges döntéseket?
– Túl vagyunk az első zuglói, virtuális
testületi ülésen. Kiküldtem a kép vi -
selőknek a meghívókat és az előter-
jesztéseket. A véleményezéshez adtam
egy határidőt, és leírtam, hogy aki
addig nem küldi el az álláspontját,

annak a támogató szavazatát vesszük fi-
gyelembe. Minden képviselő reagált,
aki nem küldött írásos véleményt, azzal
telefonon beszéltem. A napirendi pon-
tok nagy részét egyhangúlag fogadtuk
el. Tudni kell, hogy ilyen veszély -
helyzetben a törvény eddig az adott
városvezetőre bízta a döntést felelősség-
ben és kötelességben egyaránt. Jogi
értelemben nem ülésezhetett a testület,
de amit a törvény nem írt elő, azt én
megtettem önként. Úgy vélem, az a
normális, ha ugyanúgy megbeszéljük
az előterjesztéseket, mint korábban.  
• Zuglóban is felállt egy Operatív
Törzs. Ennek kik a tagjai és mik a
feladatai?
– A szervezetet a jegyzővel együtt én
vezetem. Valamennyi osztály kép vi se -
lője, amelyik részt vesz a védekezésben,
tagja a törzsnek. A nevelési, a szociális,
az idősgondozói, az egészségügyi, de a
városüzemeltetési ágazat is jelen van.
Sőt bevontam a munkába a különböző
pártok képviselőit is, mint a fideszes dr.
Varga Pétert, aki aktív háziorvosként
érdemben is közreműködik. A vírusnak
nincs pártszimpátiája, egyformán sújt
mindannyiunkat. Én úgy látom, Zug -
lóban mindenki felelősen jár el annak
érdekében, hogy a lehető leg ha té -
konyabbak legyünk. Az operatív törzs
feladata, hogy kidolgozzon bizonyos
rendkívüli intézkedéseket. A szervezet
véleménye alapján döntöttem például
a játszóterek, parkok bezárásáról, az in-
tézmények ügyeleti rendszeréről, a
Bosnyák téri piac biztonságosabb mű -
ködtetéséről, de azt is itt beszéltük át,
hogyan oldjuk meg a rászoruló gye -
rekek és idősek napi étkeztetését.  

• A veszélyhelyzet idejére
tudják valamivel könnyíteni
a lakosság terheit?
– Az idősebbek ügyintézési
költségeit most átvállalja az ön -
kormányzat. Azoknak a csalá-
doknak, ahová újszülött ér  -
ke zik, a babacsomag helyett
anyagi juttatást adunk. Meg -

hosszabbítom a kilakoltatási
moratóriumot is, de azért bí -
zom abban, hogy aki Zuglóban
él, dolgozik, lakást bérel és
közüzemeket fizet, az felelősen
jár el. A veszélyhelyzet hóna -
pokig elhúzódik. Ezért óva -
tosan kell gazdálkodni az
önkormányzat forrásaival. 
• A felmerülő pluszköltsé -
geket miből finanszírozzák?
– Egyrészt az önkormányzat-
nak van tartaléka – körülbelül
300 millió forint –, és a költ-
ségvetésben szerepelnek olyan
programok, amelyek vélhe tő -
en nem tudnak megvalósulni.
Ezeknek a keretét átcsopor-
tosítjuk, és a halasztható be ru -
házásokból is lecsípünk. Ebből
finanszírozzuk például azt,
hogy a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat minden egyes front -
vonalban dolgozó mun ka tár -
sának, közel 150 főnek, ve -

szélyhelyzeti pótlékot adunk.
Az április 1. és május 31. kö -
zötti időszakban a bruttó bé -
rüket 25 százalékkal egészít -
jük ki. A védelemben részt
vevő többi ágazat munkatár-
saira is hősként tekintek, de az
egészségügyi dolgozók helytál-
lását kiemelten ismerjük el.

Ők mindennap testközelből
találkoznak a vírussal, kockára
téve az egészségüket, az éle -
tüket. A köszönetnyilvánításon
túl ezt anyagi értelemben is el
kell ismerni.  
• Hogyan próbálják megvé-
deni a zuglóiak egészségét?
– Az önkormányzat vásárolt
összesen 90 ezer maszkot. Eb -
ből 40 ezer darab mosható és
fertőtleníthető. Ilyet adunk
töb bek között a szociális mun -
kásoknak, a rendészet dolgo-
zóinak és az önkénteseknek.
Ilyen maszkkal látjuk el –
borítékban házhoz szállítva –
Zugló minden, 60 év feletti
lakosát is. Közel 34 ezer érin-
tettről tudunk. Rendeltünk to -
vábbá szigorúan egészségügyi
felhasználásra 50 ezer da rab
FFP2-es maszkot, amivel több
hónapig képesek vagyunk ar -
ra, hogy a frontvonalban dol-

gozó zuglói egészégügyiseknek
biztosítsuk a védőeszközt. Ké -
szítettünk egy tájékoztató fü -
zetet is a legfontosabb in -
formációkról. Ezt minden
zuglói háztartásba eljuttatjuk,
és a rendészet munkatársai
hangosbemondókkal is járják
az utcákat, hogy mindenkit

tájékoztassanak. Folyamatosan
kapcsolatban vagyunk a Bet -
hes da és az Uzsoki Utcai Kór -
házzal.
• Országos viszonylatban
ke   veset tesztelnek az állami
egész ségügyben, kerületi szin-
 ten tudják növelni az ellen  -
őrzött emberek számát?
– Igen! A fővárossal közös ak-
cióban a szakrendelőink mun -
katársait hetente tudjuk majd
szűrni koronavírusra. A front -
vonalban dolgozókat muszáj
rendszeresen tesztelni, hogy
ha valahol fertőzés alakul ki,
azonnal el tudjuk különíteni
az adott csapatot. Meg kell
akadályoznunk, hogy a ZESZ
munkatársai lebetegedjenek,
hiszen nélkülük ki látná el a
kerületi lakosokat? Tudjuk,
hogy a szociális dolgozókat is
érdemes lenne rendszeresen
szűrni, de az ehhez szükséges

kapacitást még elő kell te -
remteni. 
• Az Örs vezér téri aluljárót
már fertőtlenítették, mi a
helyzet a többi közterülettel?
– Már kértünk és kaptunk is
ajánlatot az FKF Zrt.-től, úgy-
hogy a kerület fertőt le ní té sé -
nek előkészítése fo l yamatban
van. A nagyobb csomó pon tok -
ban, útszakaszokon biztosan
megtörténik. 
• Tud zuglói fertőzöttről?
– Igen, de részleteket nem
mondhatok.
• Hányan vannak hatósági
karanténban a kerületben?
Ellenőrzik őket?
– Március végén 45 karan-
téncímről tudtunk. Ön kor -
mány zatként korlátozott fe la-
dataink vannak ezzel kapcso-
latban. Csak akkor avat koz -
hatunk be, ha a karanténban
lévő kér segítséget. Munkatár-
saink a korlátozások betartását
ellenőrzik többek között a bol -
toknál, játszótereken, piacon.  
• Bírják kapacitással? 
– Egyelőre igen. A rendészet
munkatársain – akik naponta
több száz ételadagot is kiszál-
lítanak – és az önkormányzat,
illetve a szociális ágazat dolgo-
zóin kívül már több mint száz
önkéntes segíti a munkánkat.
Nekik külön hálás vagyok
ezért. A látens megbe te ge -
dések száma nemzetközi ta -
pasztalatok alapján 15-szö röse
a regisztráltnak, és látszik,
hogy utóbbi is radikálisan
növekszik majd a következő
hetekben. Én azt remélem,
ahogy nőnek a feladataink,
úgy az emberek szolidaritása is
tovább erősödik. Segítsünk
ahol tudunk, és vigyázzunk
egymásra! 

Forrai-Kiss Krisztina

Horváth Csaba: Megvédjük              a frontvonalban dolgozókat és a lakosokat!
veszélyhelyzeti pótlékot és védőfelszerelést kapnak a zuglói egészségügyi dolgozók, a 60 év felettieknek pedig házhoz viszik a maszkokat

Horváth Csaba polgármester és munkatársai is azért dolgoznak, hogy minél többen marad-
hassanak otthon, biztonságban                                                                                    Fotó: Képszerkesztőség

Zugló önkormányzata 90 ezer szájmaszkot vásárolt, amelyből
nemcsak az idősebb lakosoknak jut, de a ZESZ munkatársait is
hónapokig el tudják látni. Az orvosokat és a nővéreket hetente
tesztelik majd a kerületben, a közlekedési csomópontokat pedig
fertőtlenítik. Horváth Csaba polgármester lapunknak elmondta,
az egyre több, segítségre szoruló lakos mellett tudnak zuglói
fertőzöttről és karanténcímekről is, de egyelőre bírják kapa -
citással a teendőket.



• Felhívást tett közzé a Facebook-
ol dalán, hogy tableteket ado má -
nyoz. Ez is a rendkívüli helyzetre
való tekintettel kezdeményezett
akciója? 
– Igen, a Facebook-oldalamra feltet-
tem egy felhívást, miután beütött a
járvány. Merthogy nem sokkal ké -
sőbb azt is bejelentették, hogy
bezárják az iskolákat. Ami egyben
azt is jelentette, hogy digitális távok-
tatás veszi kezdetét, az oktatási
intéz mények átállnak az online
üzemmódra. Tudvalevő, hogy Zug -
lóban is nagyon sok olyan család
van, aki nem rendelkezik az online
oktatáshoz szükséges informatikai
és számítástechnikai eszközökkel, és
segítségre szorul. Ezzel a kez de mé -
nyezéssel azt szerettem volna elérni,
hogy senki se szenvedjen hátrányt
ebben a hely zetben. Azt terveztem,
hogy ötven családon fogok így
segíteni Zuglóban. 
• Sokan jelentkeztek?
– Igen, azt kértem, hogy személye-
sen a saját e-mail-címemre írjanak.

Mondanom sem kell,
hogy a felajánlott meny-
nyiség többszöröse ér -
kezett. 
• Hogyan választotta
ki a szerencséseket?
– Többszöri e-mail-
váltás után derült ki,
hogy kik a legrászo -
rultabbak. A Zuglói
Családsegítő is küldött
egy 20 fős listát, akik
szintén azt mérték fel,
hol lenne a legna -
gyobb szükség a tab -
letre ahhoz, hogy ne kerüljön a
gyerek hátrányba a digitális oktatás-
ban. Úgyhogy nem is volt elég az
eredeti 50, még pluszban húszat
kellett beszereznem, hogy a valóban
rászoruló családokhoz jusson el az
adomány. Így hetven tabletet vá -
sároltam a saját jövedelmemből.
Arra kérek másokat is, ha tudnak,
segítsenek azokon, akik rossz kö rül -
mények között élnek.    

Cs. J.
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Épphogy elcsíptem Tóth Csa -
ba országgyűlési képviselőt az
első állomáson, ahol már be
voltak pakolva az autóba a do -
bozos ételek. Rohanás, fel kel-
lett venni a tempót, mert rövid
a délelőtt, még sok helyre kell
menni. Menet közben ki is
derül, hogy új oldaláról mu-
tatkozott be a képviselő, mert -
hogy polgárőr is Zuglóban –
árulta el Kardos Pál, a zuglói
polgárőrök vezetője. Tóth eb -
ben a minőségében is csatla -
kozott a polgárőrök csa patá-
hoz. A Zugló Szociális Szolgál-
tató Központnál indult a dél e -
lőtt, mint ahogy ez a hét köz-
napi menetrendben meg szo kott. 

Nagy segítség volt – mondja Varga Eleonóra. Próbáltam én ko-
rábban venni az UPC-nél, reméltem, hogy hitelre megkapom,
de nem sikerült, mert 40 450 forintos nyugdíjból nem adtak rá
hitelt. Ez most nagyon nagy segítség volt számunkra. Egyedül
nevelem az unokámat kiskora óta. Kérdésemre, hogy megy már
a távoktatás is, belejött a gyerek? A nagymama elmondja, hogy
van a gyakorlati hét, amikor a házi feladatot csinálják, a többi
napon pedig a tableten keresztül tanul az unoka. 

önkéntes polgárőrként segítette 
a parlamenti képviselő 
a mindennapos ételkiszállítást

Hetven tabletet adományozott jövedelméből a rászoruló gyerekeknek 
– Szükség van a segítségre a digitális oktatáshoz  

Zugló országgyűlési képviselőjéről, Tóth Csabáról kevesen tudják, hogy polgárőr is. A járvány okozta
nehéz napokban nemcsak a parlamentben látta el feladatát, hanem beállt a polgárőrök és a rendészek
közé, és önkéntesként maga is részt vett a mindennapi ételosztásban. A kerületi szociális program
keretében a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. és a Zuglói Rendészet mindennap ételeket szállít
ki. Napról napra nő ugyanis azok száma, akik nehéz helyzetükben ellátásra szorulnak. A járvány min-
denkit kiszámíthatatlan és váratlan szituáció elé állított, s a képviselő úgy döntött, most van itt a cse-
lekvés ideje. Ennek része lett az az adományozás is, amelynek során saját forrásból tabletet
ajándékozott 70 rászoruló családnak a gyerekek oktatásához.   

Elő a címjegyzék, irány a Családok Átmeneti Otthona! 

Többször is kellett fordulni  

Megérkeztek az ételek a Családok Átmeneti Otthonába. Nem
kevés adagot kellett itt kipakolni

Felpakolták a kis furgonokra a napi adagokat. Sőt, péntek lévén, most nem is egy napról volt
szó, hanem háromnapos, hétvégi adagokat polcoltak fel a csomagszállító térben 

Most van itt 
a cselekvés
ideje

Balogh Melinda egyedül neveli 13 éves gyerekét,
ő szintén a szerencsések közé került, és kapott
tabletet

Fotó: Balogh Róbert

Az egyik emeleti teraszról gye rek ricsaj jelezte, esemény van,
mindenki izgatott lett, hiszen meg jött az ebéd. Újra autóba
vágjuk magunkat és haladunk át Zug lón, mígnem meg ér ke zünk
a Mexikói útra. Mondhatni Zugló másik csücskébe, ahol szem-
mel láthatóan szintén elkel a segítség. Amint be lépünk a ház
udvarára, máris nyílnak az ajtók, és a gangra kijön egy-két
ember. Ám a napnak és az étel kihordásnak itt még nem volt
vége. Az udvari folyosón egy asszony üdvözli a képviselőt. Mint
kiderült, Tóth Csaba a múlt héten járt ott, tabletet adomá -
nyozott a családnak.
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Magyarországon még nem re -
gisztráltak Covid–19 koro -
navírusos esetet, amikor Hor  -
váth Csaba polgármester be je-
lentette, hogy a fertőzések
megelőzésére valamennyi ke -
rületi óvodában, bölcsődében,
iskolában, szociális és egész -
ség ügyi, valamint önkormány -
zati intézményben a se bésze-
teken használt automata kéz -
fertőtlenítő berendezéseket
helyeznek el. 

A ZOT is elrendelte 
a szűréseket
Az új koronavírus magyar or -
szági megjelenésekor Horváth
Csaba elrendelte a vezetése
alatt működő Zuglói Operatív
Törzs mű kö dtetését, amelynek
hatásköre a kerület köz igaz -
gatási területére terjed ki.  
A ZOT ülésein többek között
határoztak a kerületi fenn tar -
tású egészségügyi intézmé -
nyeket felkeresők be lépés
előtti szűréséről, vagyis hogy

csak azokat a betegeket fogad-
ják, akiknek halaszthatatlan
az ellátásuk, a háziorvosukat
pe dig csak egyez tetett idő -
pont ban ke reshetik fel az in -
fekció tü neteit nem mutató
páci ensek. A receptírás rend -
szere is megváltozott: a be -
tegeknek ki zárólag telefonon

vagy e-mail ben igényelt di -
gitális receptet állítanak ki. Ezt
az érintettek a patikában sze -
mélyesen vagy megbízottjuk
útján válthatják ki a beteg
tajszámának meg adását és az
átvevő személyazonosságának
igazolását kö vetően. Úgy ne -
vezett beteg utakat hoztak

létre, az Örs vezér téri, illetve
Hermina úti rendelőben pedig
elkülönítőt alakítottak ki. 

Ügyfélfogadás
felfüggesztve
Felfüggesztették a Zuglói Pol-
gármesteri Hivatalban és az
ügyfélszolgálati irodán az ügy -
félfogadást. A folyamatos je-
lenlétet nem igénylő mun ka-
körben dolgozók átálltak az
otthonról történő munkavég -
zésre. Ez nem jelenti azt, hogy
nem lehet ügyeket intézni, a
hivatal munkatársai továbbra
is elérhetők a zuglo.hu hon-
lapon megtalálható telefon-
számokon és e-mail-címeken.

A gyermekek ellátása
A kormány a felsőoktatási in-
tézmények után március 16-
ától az általános és kö zép-
iskolákat is bezárta, viszont a
bölcsődék és óvodák további
nyitvatartását a helyhatósá-
gokra bízta. A kerület vezetése
rendkívüli működési szünetet
rendelt el a zuglói bölcsődék-
ben, óvodákban, azonban az
arra kijelölt ügyeletes in-
tézményekben fogadják azo-
kat a gyerekeket, akiknek a
szülei továbbra is dolgoznak.
Az otthonmaradó, de rászo -
ruló gyerekek étkezését is biz-
tosítja az önkormányzat: a
szülők vagy a hozzátartozók
steril edényben hazavihetik az
ételt.                  

Papp Dezső

Kézfertőtlenítőtől a digitális recepten
át az új ügyeleti rendig

A Zuglói Operatív törzs biztonságunk érdekében járványvédelmi intézkedéseket hozott

Az új koronavírus-járvány terjedésének mérséklésére és a kerületben élők biztonságának növelésére
hozta létre az önkormányzat és a polgármester a Zuglói Operatív Törzset (ZOT), amelynek intézkedé-
sei igyekeznek kön nyíteni azokon a nehézségeken, amelyek a rendkívüli helyzetben új kihívások elé
állítják a kerület lakóit. 

A Mályva bölcsi ügyelt elsőként
Lapzártánkkor egy kisgyermeket láttak el az ügyeletes
intézményben, a Mályva Böl csődében. Ez a szám azon-
ban hétről hétre változhat, hiszen nem biztos, hogy a
szülők a veszélyhelyzet végéig otthon tudnak maradni a
gyere kekkel. Akárhány bölcsis van az intézményben, a
meg szo kott napirend szerint folyik az élet – tájékoztatta
szerkesztőségünket a Zuglói Egyesített Bölcsődék ve ze -
tője, Kissné Kaló Györgyi. – Ha jó idő van, az udvaron is
játszanak, de a kreatív fog lalkozások sem maradnak el:
meséket olvasnak, mon dó kákat tanulnak. Az ellátás is
változatlan: reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát is kap-
nak a gyerekek.                                           Potos Rita

Az ügyelet alatt a Mályva Böl csőde kapacitása 40 fő – de ha
a kicsik száma ezt meghalad ná, a Mazsola bölcsi is fogadja
a gye rekeket Fotó: képszerkesztőség

A járvány miatt elmaradnak a bölcsődei nyílt napok. Az in-
tézményekről, az ellátásról a kozpont@zugloibolcsik.hu
e-mail-címen lehet érdeklődni. 

Napról napra 50-60 telefonhívás érkezik a Zuglói Szociális Szolgáltató Központhoz valamilyen segít-
séget kérve. Három intézmény és önkéntesek segítenek az ebédek házhoz szállításában, a bevásárlás-
ban, a gyógyszerek kiváltásában, a hivatalos és postai ügyek intézésében

– Zavartalanul, 74 fővel látjuk
el a megnövekedett feladata -
in kat – mondta szer  kesz tő -
ségünknek Gyügyeiné Tamás
Viktória, a központ vezetője.
Az elmúlt időszakban mintegy
há romszázzal nőtt a valami-
lyen segítséget igénybe vevők

száma – ebédet lap zártánkig
658 embernek szállítanak
házhoz. 
– A gye rekek ételét – csaknem
ötszáz adagot – a ren dészet és
a ZKNP mun ka társai, és ha
szükséges, önkéntesek viszik
ki. A polgárőrök, va lamint az

önkéntesek a be vásárlásban, a
gyógyszerek ki váltásában, az
ügyek intézésében segítenek –
tájékoztatott Kardos Pál, a pol -
gárőrség elnöke, a ren dészet
igazgatója. Kovács-Csin csák
László, a ZKNP ügy vezetője el-
mondta, a kez deti zökkenők

után szépen beállt a rendszer,
2 autóval 4 kollégája segíti a
munkát, és biztos benne, ha
tovább nő a segítség re szorulók
száma, akkor sem kell senkit
visz szautasítaniuk.              

Potos Rita

A koronavírus-járvány elleni
küzdelemben nyújtott kima-
gasló helytállásuk elisme ré -
séül Horváth Csaba pol gár-
mester két hónap időtartamra
25 százalékos vészhelyzeti
bér pótlék bevezetését rendelte
el a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat feladatellátásban részt
vevő munkatársai számára –
ezt  videó-sajtótájékoztatóján
jelentette be. A kiegészítés
összege a bruttó bér 25 száza-
léka, amelyet április 1-jétől
május 31-éig azoknak folyósí-
tanak, akik részt vesznek a fel -
adatellátásban. 

A pol gármester hangsúlyozta,
a városrész köszönettel tar-

tozik a front vonalban küz dő
egészségügyi dolgozóknak,

akik naponta kimagasló helyt -
állásról tesz nek tanúbizonysá-
got a zuglói egészségügyi rend-
  szer fenn tartásában, a be  teg-
ellátásban és a korona ví rus-
fertőzés meg  előzé séb en. 
A polgármester arra is kitért,
hogy a ZESZ dolgozóinak
munkáját a fertő zésveszélyen
túl az is ne he zíti, hogy a rend-
kívüli helyzet miatt sokan ki-
estek az ellá tórendszerből,
köztük a 65 év felettiek, és
vannak olyanok is, akik a kö -
rül mények miatt nem tudják
vagy nem merik vállalni a
munkát.                        P. D.

A ZKNP, a rendészet, a polgárőrség és önkéntesek segítenek időseknek és gyerekeknek

A ZKNP, a Zuglói Polgárőrség, az önkormányzati rendészet, valamint önkéntesek szállítják ki az ebédet az időseknek 
és a gyerekeknek                                                                                                                                                              Fotó: Képszerkesztőség

Naponta nő az ellátottak száma

Rendkívüli bérpótlék az egészségügyi dolgozóknak

Elismerik a munkájukat                                   Fotó: Képszerkesztőség



Az elmúlt hetekben szinte tel-
jesen átszervezték a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat mű kö -
dését, hiszen a koronavírus-
fertőzés veszélye miatt a csak -
nem 100 orvos közül 38 ki -
esett, mivel 65 évnél idő seb -
bek.  Visszavonásig 16 szak-
 rendelés szünetel: az angi oló-
gai, a belgyógyászati, a die te ti -
kai tanácsadás, a fizioterápia,
a gyógytorna, a masszázs, a fény-
terápia, a foglalkozás-egész -
ségügy, az obesitológia, az or-
topédia, a gyermek fül-orr-
gégészet, a gyermekbőr gyó -
gyá szat, a gyermek pulmono -
lógia, a gyermekszemészet, a
gyermekortopédia és a gyer-
mekkardiológia. A Hermina
úti szakrendelőben kizárólag a
felnőttháziorvosi, az akut fo gá -
szati ellátás és a felnőttügyeleti
szolgálat vehető igénybe. 
A ZESZ igazgató főorvosa el-
mondta, a veszélyhelyzet első
hetében még működött a la -
bor is, de a zuglóiak nagyon
tudatosak és fegyelmezettek,
ezért annyira lecsökkent az

eset szám, hogy már csak az
Örs vezér terén működtetik.
Ott pedig arra törekedtek,
hogy a legtöbb szakterületről
legyen legalább heti egy ren-
delés. – Ez a szám növeked-
het, ha sokáig fennáll  a rend -
kívüli helyzet. Egy ideig fenn -
tartható, ha a krónikus be -
tegek telefonon, e-mailben,
egyéb távcsatornán tartják a
kapcsolatot orvosukkal, de
előbb-utóbb vizsgálatokra is
szükségük lesz – mondta, és
hozzátette, ha valakinek kró -
ni kus betegsége van, vagy új
betegségre utaló tünetei lesz -
nek, akkor ne habozzon, hívja
fel a háziorvosát vagy a gon-
dozó szakorvosát. – Nagyon
fontos, hogy annak a beteg-
nek, aki nem fertőződik, de
krónikus beteg, ne rosszab-
bodjon az állapota. Ha ma -
rosan elindítunk egy progra-
mot, amellyel a krónikus szív-
betegek otthoni gondozását
segítjük. A háziorvos kez de -
ményezésére a szakorvosok
felmérik a betegek otthoni
hely zetét, állapotát, és ha
szük séges, eszközöket te le pí -
tenek ki, például vérnyomás-
mérőt, vércukormérőt, test -
súlymérleget, amelyekkel meg -
könnyítik a távgondozást. 
A rendszer hamarosan össze -
áll, és elkezdjük ezt az egye -
dül álló gondozást – rész le-
tezte. A ZESZ a Zuglói Egész -
ségfejlesztő Irodával közösen a
lelki egészség megőrzéséért
táv lelkisegély-szolgálatot indít
– pszichológusok, pszichi á te -
rek segítik átvészelni ezt a
lelkileg megterhelő, furcsa és
szokatlan helyzetet. Bejelent -
kezni a ZESZ ingyenesen

hívható zöldszámán, a 06-80-
734-800-as telefonszámon le -
het. Ezt a számot hívhatják
azok is, akik járóbeteg-el-
látásra szeretnének menni, de
a járvány miatt nem mernek,
vagy a változások miatt nem
ismerik a szabályokat. 
A szakrendelő bejáratánál

egyébként sátras ellenőrzési
pont van, ami azt jelenti, hogy
a lázas, felső légúti tüneteket
produkáló betegeket nem en-
gedik be, de ha az állapotuk
miatt mégis, akkor egy el -
különítő helyiségbe kerülnek,
ahol a megfelelő védőfel -
szerelésben dolgozók látják el

addig, amíg a mentő kórházba
szállítja őket. Lapzártánkig két
koronavírus-gyanús eset volt,
az egyikről bebizonyosodott,
hogy beteg, a másikról még
nem érkeztek meg az ered-
mények. Gyanú esetén a be te -
gek elszállítása után záró fer-
tőtlenítést végeznek, és ózon-

generátorral is fertőtlenítik a
helyiséget. Egyébként a ZESZ
az elsők között vásárolt ilyen
berendezést, összesen hármat.
Az eszköz ózont képez az oxi -
génből, és zárt helyiségben egy
óra alatt jelentős mértékben
lecsökkenti a csíra-, valamint
a kórokozószámot. 

Dr. Nagy András Csaba, a Zug -
lói Egészségügyi Szolgálat
veze tője  Fotó: Képszerkesztőség

98 egéSZSégügy egéSZSégügy

A testi és lelki egészség fenntartása a cél
Fegyelmezettek és tudatosak a zuglóiak, ha krízishelyzet van – legalábbis így látja Nagy András Csaba,
a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetője, akivel a megváltozott ellátási rendről és a koronavírus jelen-
tette helyzet súlyosságáról beszélgettünk.

Krónikus szívbetegek otthoni gondozását segítik a járvánnyal összefüggő program elindításával

Mérik az érkezők lázát az Örs vezér téri rendelőbe történő
belépés előtt                                                            Fotó: Balogh Róbert

A ZESZ még a veszélyhelyzet
előtt – amikor már szinte biz-
tosak voltak benne, hogy
előbb-utóbb nálunk is megje-
lenik a vírus – szintén az elsők

között rendelt kézfertőtlenítő
automatákat, amelyeket az
önkormányzati épületekben,
rendelőkben, közintéz mé nyek-
 ben szereltek fel. A védő  fel-
szerelésekkel kapcsolatban dr.
Nagy András Csaba elmondta,
hogy már nagyon kevés FFP2-
es maszk és védőruha áll ren-
delkezésükre – ezekben látják
el a koronavírus-gyanús be -
tegeket. – Mivel nem kórházi
ellátást nyújtunk, nincs diag-
nosztikánk, nem tudjuk meg -
ítélni, hogy melyik beteg
fer tőz. Most a járvány egy
olyan szakaszában vagyunk,
amikor mindenki gyanús, még
a tünetmentes is. A gégészeten,
a sebészeten, az urológián
közvetlen kapcsolatba ke rü -
lünk az emberekkel, akár a
nem teljesen egészségesekkel
is. Az ott dolgozóknak is vé -
dőruha, védőszemüveg és
FFP2 -es maszk kell – magya -
rázta. – Ezért fordultam a nyil -
vánossághoz: hátha va lame-
lyik ismerősömnek van olyan
kapcsolata, aki tud segíteni a
beszerzésben, mert hagyo má -
nyos úton szinte lehetetlen.
Tudom, hogy a kormányzat

rendelt védőeszközöket, de azt
is tudom, hogy elsősorban a
kórházak kapnak, hiszen a sú-
lyos betegeket ott ápolják, mi
a lista végén vagyunk. Még a

főváros által ígért kontingens
sem érkezett meg, de re mél -
jük, hogy hamarosan átve-
hetjük – tette hozzá a ZESZ
vezetője. Az egyik legnép -
szerűbb közösségi oldalon lévő
posztra sokan megmozdultak,
azóta rengeteg támogató leve -
let, felajánlást kapnak, védő -
szemüvegből, jó minőségű se -
bészeti maszkból van elegen -
dő. Egyébként az intéz mé ny -
ben sebészeti maszkban és
gumikesztyűben dolgoznak az
orvosok és az asszisztensek. 
A ZESZ munkatársai közül jó
néhányan vittek be varró gé -
pet, és maszkokat készítettek,
továbbá volt, aki otthon varrt
maszkkal segítette őket. Ezek -

ről dr. Nagy András Csaba el-
mondta, hogy ő is hordja nap-
közben, s bár közvetlen
betegellátásra nem alkalmas,
de ha az emberek viselik (és a

gumikesztyűt is), a
többeket védik meg a
betegségtől. 
A polgármester beje-
lentése kapcsán, mi -
szerint már cius 1 - jé -
től má jus 31-éig 25
százalékos vészhely -
zeti bér pótlékot kap -
nak a ZESZ köz  vet -
len be teg el látásban
részt ve vő dol gozói,
Nagy elmondta: – Azt
kér tem a polgár mes -
ter úrtól, hogy a mun -
 ka tár saim kapjanak
va lamilyen elisme r é st.
Nagyon kons tr uk tí -
van állt a kér dés hez,

és már a gesztus is olyan plusz -
erőt ad, hogy úgy érzik, meg-
becsülik a mun kájukat. Az el -
múlt 30 évben nem ez volt
jellemző. Bízom benne, hogy
sok külföldi pél dához hason-
lóan Magyar or szágon is elin-
dul egy olyan folyamat, hogy
nemcsak jár vány idején, ha -
nem utána is megmarad a
kitüntetett figyelem. Zugló
ebben élen jár – fogalmazott
az igazgató főorvos. Dr. Nagy
András Csaba hangsúlyozta,
köszön minden felajánlást, se -
gítséget, sok főtt ételt, szend-
vicset kapnak, ami nek nagyon
örülnek, mert a környéken
csaknem minden vásárlási le -
hetőség megszűnt. Márpedig
az ott lévők 24 órát, a ZESZ
munkatársai átlag 6-8 órát töl-
tenek a munkahelyü kön.

Potos Rita

A tünetek beazonosítására készített kérdőív Fotó: Balogh Róbert

Kézfertőtlenítés a belépés előtt                                             Fotó: Balogh Róbert

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat rendeléseivel kapcsolatban
több telefonszámon és e-mailben is érdeklődhetnek 

a kerületben élők: háziorvosi szolgálati és egyéb ügyekben:
+36 1 469 4600

laborelőjegyzés: a +36 1 469 3833
a koronavírussal kapcsolatban: 06 80 734 800 

(ingyenesen hívható zöldszám) e-mail: kapcsolat@zesz.hu 
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A sebészi or r -
száj maszk
hasz  ná la ta
akkor lehet
indokolt, ha
az egy lég -
térben, közel,
két mé teren

belüli ember tár sunkat sze ret -
nénk meg védeni, hogy mi ne
fertőzzük meg őt – hang sú -
lyozta a Zuglói Lapoknak az
Uzsoki Utcai Kórház kór ház -
higiénés főorvosa, dr. Pem Te-
 réz. Természetesen az egész -
  ségügyi intéz ményekben más
el já rás rendek vannak ér vény -
ben. A főorvos rámutatott,
hogy leginkább a saját im-
munrendszerünk erősítésével,
a járvány terjedését meg a ka -
dályozó intézkedések betar -
tásával tudunk védekezni. 

– Most a veszélyhelyzet idején
az „ott honmaradás” lényege:
ne adjunk le he tőséget a vírus-
nak arra, hogy az egyik ember
a másiknak átadja. Ezért fon -
tos, hogy ha boltba vagy gyógy -
szertárba kell mennünk, 2
méter távolságot tartsunk egy -
mástól. Kiemelném még a
köhögési etikett betartását: ne
a kezünkbe, hanem papír zseb -
kendőbe köhögjünk. A hasz -
nált zsebkendőt szemétbe,
vagy ha úton vagyunk, egy
nej lonzacskóba tegyük. Gyak -
ran mossunk kezet, az egysze -
rű szappanos kézmosás is
csök  kenti a víruskoncentrá-
ciót. Ha van lehetőségünk,
alkoholos kézfertőtlenítőt is
használjunk. Otthon a gyak -
ran érintett felületeket (pél -
dául ajtókilincs, vil lanykap- 

csoló, konyhapult, asztal stb.)
naponta fertőtlenítsük. Szel-
lőztessünk gyakran, ami vel
csökkenthetjük a leve gő ví -
ruskoncentrációját – ma gya -
rázta. Az új korona ví rus, mint
minden vírus, már a tü netek
megjelenése előtt fertőz. 
A kutatások azt mutatják,
hogy leginkább mintegy két
nappal a tünetek megjelenése
előtt és tünetes időszakban.
Gyakran vannak tünetmentes
ví rus hordozók is, így a veszé-
lyeztetett korosztályt mások
könnyen megfertőzhetik. Mi -
vel egy új vírusról van szó, a
megbetegedés ellen még nincs
védőoltás, jelenleg a tudósok
gőzerővel dolgoznak azért,
hogy hatékony és egészségre
ártalmatlan vakcinát állít-
sanak elő. Keresik azt is, hogy

melyik vírus elleni gyógyszer
(kevés fajta van belőlük) ha -
tékony ellene. Az új korona ví -
rus leg inkább az alsó lég utak-
ban szaporodik, és tönkreteszi
az oxigéngázcsere felületeit 
a tü dőben, ezért veszélyes. 
A vírus elsősorban az idősebb,
65 év feletti korosztályra és az
egyéb krónikus alapbetegség-
ben szen vedőkre jelent magas
kockázatot. A többi korosz tály
esetében általában eny hébb
formában je lentkezik.  A főor-
vos hangsúlyozta: tünetek ese -
tén (magas láz, száraz kö hö-
gés, mellkasi fájdalom, légzési
nehézségek és fá ra dé kony ság)
mindenki maradjon otthon, és
hívja fel a háziorvosát, aki
telefonon kikérdezi a beteget
és eldönti a további teendőket. 

Potos Rita

Az Uzsoki Utcai Kórház kórházhigiénés főorvosa a járvány elleni védekezésről 

Ha mindenkin orr-száj maszk van, akkor védjük a másikat, és ezáltal mi is védve vagyunk, de normál
esetben, ha kétméteres távolságot tartunk egymás között, nincs szükség maszk viselésére.

Részt vesz a Zuglói Operatív Törzs munkájában a fideszes Rozgonyi Zoltán képviselő is, aki igyekszik
otthon maradni, és betartani minden olyan szabályt, amivel csökkentheti a fertőzés veszélyét. El-
mondta, hogy a vállalkozók érdekében tett javaslatot a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen, hogy 
a vírusválság után is számítani lehessen a sikeres vállalkozók adóbevételeire. 

Mindenkinek javasolt a maszk viselése 

A koronavírus csepp fertőzéssel
terjed: kö högéssel, tüsszen -
téssel, ki légzéssel kerül a
környezetbe, majd a közelben
tartózkodó másik emberre.
Ugyanakkor a szennyezett kéz -
zel megfogott, ezáltal fertőzött
felületek és tárgyak megérin-
tése is terjesztheti: a vírus a
következő ember ke zére kerül-
het, az arc, a száj, az orr érin-
tésével pedig bejuthat a
szer vezetbe. Maradjunk ott -
hon! Ha munka vagy bevásár-
lás miatt mégis el kell
hagynunk az ott honunkat,
akkor is kerüljük a tömeget és
a közeli kontaktusokat, mint a
kézfogás, az ölelés vagy a
puszi. Nyilvános helyeken ne
érint sük meg a gyakran
használt felületeket, kapasz -

kodókat, korlátokat,
lift- és terminál -
gom bokat. Ha ez
elke rülhetet len,
azonnal fertőtlenít-
sük a kezünket! Ha
autóba szállunk,
min den alkalommal
fertőtlenítsük a ko -
csi ki lincsét, kor-
mányát és seb vál- 
tóját. Hazaér ke zés -
kor mossuk meg az
arcunkat, kezünket,
de a legjobb rögtön
le zu ha nyoz ni. Test-
mozgással, egész sé ges táp lál -
ko zás sal, vita minszedéssel
erő sítsük az im mun rendsze -
rünket. Otthonunkat is tartsuk
tisztán, és utcai cipővel ne
menjünk be a lakásba. Legyen

otthoni ru hánk, papucsunk,
amivel nem megyünk ki se-
hová! Sűrűbben kell cserélni a
törölközőket, ágyneműket és
konyharuhákat is.  Mi nél rit -
kábban menjünk boltba, és 

a  lehető legrövidebb időt
töltsük ott. Ne fogdos-
sunk össze semmit, azt
tegyük a kosárba, ami-
hez hozzányúltunk! 
A zöldségekre, gyümöl -
csökre és a pékárukra ez
fokozottan igaz, azokat
zacskóval, papírral ve -
gyük el a helyükről. 
A pénztárnál tartsuk a
kétméteres távolságot a
többi vevőtől és az áru -
ház mun katársától. Ré -
sze sítsük előnyben a
kész pénzzel szemben a

bankkártyás fizetést. Vásárlás
után  alaposan fertőtlenítsük a
kezünket. Le he tő ség szerint
kerüljük a tömegköz lekedést.  

Forrai-Kiss Krisztina

Dr. Pem 
Teréz

Minimum 20 másodperc legyen a kézmosás
Fotó: Pixabay.com

• Hogy vannak, hogy van a
család, és hogyan védik ki a
koronavírus-fertőzést?
– Köszönöm szépen, egyelőre
jól vagyunk, de a feleségem-
nek sajnos muszáj dolgoznia.
A család betartja azokat a sza -
bályokat, amelyek ahhoz kel-
lenek, hogy elkerüljük az
esetleges fertőzést. Úgyhogy
itt hon vagyunk, és megpró -
bálunk csak a legszükségesebb
esetben kimozdulni. 
• Az ország fele, ha jó tudom
az arányokat, még ebben a
helyzetben is dolgozik!
– Igen, mert vannak straté-
giailag fontos ágazatok, ahol
ha nem dolgoznának, nem
mű ködne mondjuk a köz üze -
mi ellátás, a rendvédelem, a
biztonság vagy éppen az
egészségügyi ellátás. Ha az
élelmiszer-termelés vagy a ke -
reskedelem leállna, akkor az
ellátási problémát jelentene.
Nagyon sokan kény telenek
dolgozni, és reméljük, hogy
meg felelő védekezéssel ők is
megpróbálják elkerülni a fer-
tőzést.
• Ön is részt vesz a Zuglói
Operatív Törzs mun ká já b an.

Milyennek találja a Zug ló -
ban hozott intézkedéseket a
fertőzés mérséklésére?
– Annak örülünk, hogy fel ké -
rést kaptunk az operatív törzs-
ben való rész vételre. A Fidesz
két fővel is képviselteti ma gát,
rajtam kívül a képviselő-tes -
tület egyet len orvosával, dr.
Varga Péter háziorvossal. Min -
den olyan lépést támogatunk,
ami a bajba jutott embereket
segíti, az idősek vagy adott
eset ben a gyermekes családok
ellátását szolgálja, vagy éppen
azokat a gazdasági szereplőket
próbálja segíteni, akiknek az
adóforintjaira a későbbiekben
is szükség lesz, most viszont
nehéz helyzetben vannak. Mi
más szemléletet követünk,
mint az ellenzék a parlament-
ben, azt gondoljuk, hogy jelen
esetben félre kell tenni a poli-
tizálást és a pártpolitikai ér de -
keket. 
• Akkor úgy látja, megvan
az esély arra, hogy Zugló
átvészeli a legnehezebb idő -
szakot?
– Pontosan nem tudjuk, de
adott esetben még nagyobb
ön kormányzati szerepválla lás -
ra lesz szükség, egyrészt a ma -
gukra maradt idősek meg -
segítésében, vásárlásuk meg -
oldásában. Másrészt nagyon
sok olyan dolog érinti Zuglót
is, amiben nincs hatásköre, de
fontos, hogy megoldódjon.
Például szeretnénk, ha in -
gyenes lenne a parkolás, ami
persze fővárosi hatáskörbe
tar tozik. Szerintünk ugyanis
ezzel is lehetne enyhíteni a

tömegközlekedés problémáin.
A másik pedig a tömegköz -
lekedés, mert a főváros ré -
széről hibás döntés született,
amikor hétvégi közlekedést
vezetett be, hiszen tömeg van
a járatokon, és az emberek
késve érkeznek a munkahe-
lyükre.   
• Zuglóban mit javasoltak,
ami ebben a válságos hely -
zetben valóban zavarmen -
tessé tenné a kerület mű -
ködését?
– Épp a mostani, idézőjeles
testületi ülésen – merthogy fi -
zikailag nem ül össze a tes -
tület, úgyhogy csak el mond-
tuk és elküldtük véleményün-
ket a polgármester úrnak –
két dologban kez de mé nyez -
tünk tárgyalásokat. A nem
lakás célú helyiségek bérleti
díjának csökkentése, illetve
átütemezése kérdésében, va la -
mint az építményadó fizetése
átütemezésének érdekében.
Ezek azokat a vállalkozókat
érintik, akik a mostani kény -
szerhelyzetben nem tudnak
dolgozni, nem tudnak nyitva
tartani vagy csak korlátozott
mértékben, és éppen ezért ne-
hézséget okozna nekik a bér-
leti díj vagy az építményadó
megfizetése. Szeretnénk a
zug lói vállalkozók terheit eny-
híteni, hiszen Zuglónak szük-
sége van rájuk – és a to váb-
biakban is szükség lesz az adó-
forintjaikra. 
• Ön szerint meddig áll fenn
a kormány által kihirdetett
veszélyhelyzet?
– Nem vagyok sem virológus,

sem járványszakértő vagy ma -
tematikus, aki esetleg ezt tud -
ná modellezni. 
Ez egy olyan kihívás az em-
beriség előtt, ami, úgy gondo-
lom, legtöbbünk életében még
sohasem fordult elő, és egy
olyan mérföldkő is az em-
beriség tör ténetében, ahol
rendkívül böl - csen kellene a
helyzetet meg élnünk, és a
jövőre nézve is egy picit áta-
lakítani az életünket. Jelen
pillanatban minden jel arra
mutat, egyelőre hosszú időre
van szükség ahhoz, hogy a
járvány leküzdhető legyen. Ezt
mutatják azok a tapasztalatok,
hogy az első fertőzött höz
képest mennyi ideje szen -
vednek és vannak továbbra is
vészhelyzetben államok, va -
lamint az, hogy a környékbeli
országokban is ilyen jellegű
intézkedéseket kellett meg -
hozni. Reménykedem abban,
hogy a vírus a jó idő elteltével
kevésbé lesz ellenálló és fer-
tőzőképes, de nem vagyok
szak értő. Mindenesetre bízom
ab ban, hogy minél hamarabb
helyreáll a rend. A legfon -
tosabb az emberi élet vé del -
me, ennek érdekében kellett
döntéseket hozni. 
Talpra kell majd állítani nem-
csak a ma gyar, de az európai
gazdaságot is, hiszen az em-
berek megélhetése is ve szély -
be kerülhet. Remélem, a
szakemberek minél előbb
megtalálják az egészségügyi
választ a világban a vírusra.                

Csernyánszky Judit

Rozgonyi Zoltán: Úgy néz ki, hosszú időre lesz szükség a járvány leküzdéséhez

Javaslatot tettünk a vállalkozók
terheinek enyhítésére

Megelőzhetjük a fertőzést az óvintézkedések betartásával 



KAZINCZy ERIKA NyugDíJAS PEDAgóguS  
Nem készülök a húsvétra. Alapvetően persze megtartom az ünnepet, de ezúttal elmarad, természetesen
a koronavírus miatt. Nem számítok arra, hogy javul a helyzet húsvétig, így a család feltehetően nem
tud összejönni. Persze mit lehet tudni? Nyugdíjas pedagógus vagyok, de még csak két hónapja, és
egyelőre élvezem ezt a helyzetet. Pihenek. Úgyhogy alapvetően a kijárási tilalom sem érint, és nem is
zavar, hiszen most már eleve alig járok ki. A húsvét ugyanúgy fog eltelni, mint minden más nap.  
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Az általános tartalékban lévő
hétmilliárd forintnyi összeg
most még nem tesz szük-
ségessé azonnali költségvetési
intézkedéseket – erről Kiss
Ambrus általános főpolgár -
mes ter-helyettes nyilatkozott a
sajtónak, de napról napra vál-
tozik a helyzet. A 3-as metró
felújítása is zajlik a szükséges
egészségügyi előírások be-
tartásával, viszont azoknál a
beruházásoknál, amelyek még
csak közbeszerzési fázisban
vannak, mint például a Lánc -
híd rekonstrukciója, elképzel-
hető módosítás. Így van ez a
folyamatban lévő beruházá-
soknál is: az útfelújításoknál
vagy akár az állatkerti Pannon
Park Projektnél. Utóbbinál,

noha állami pénz -
ből készül, mérle -
gelnie kell a fő -
városnak a kö vet -
kező munkaszakas-
zokat. Tö megköz-
lekedés helyett: a
városvezetés a ve -
szélyhelyzet kez de -
te óta szorgalmazza
az alternatív,  kö -
zös ségi kerékpár-
szolgáltatást. Az ún. Bubira
online re gisztrálhatunk jel ké -
pes, 100 forintos havi díjat fi -
zetve.  A kabinet elkezdte ki -
dolgozni a kerékpáros úthá ló -
zat gyors bővítésének stra té -
giáját. A Budapest Közút ké -
szül a mihamarabbi kivite le -
zésre. Par kolás: mivel a la ko -

sok jelentős része otthonában
tartózkodik, kevés a szabad
hely. A ke rü le tek többsége azt
kérte, hogy ne tegyék ingye-
nessé a par ko lást, mert akkor
káosz alakulna ki és zsúfolt-
ság. A par kolás bevételeire a
járvány miatt szükség van.  
Az oldalt szerkesztette: Cs. J.

Egy millió eurót – nagyjából
360 millió forintot – ajánlott
fel Soros György filantróp
alapítványa a főváros ve ze té -
sének a koronavírus elleni vé -
dekezésre a szülővárosa irán ti
szolidaritásból. Nem ez az első
eset, hogy segít a bajban:
2010-ben is ezt tette, amikor a
vörösiszap-katasztrófa elhá rí -
tásához nyújtott nagyvonalú
támogatást – egyébként a mi -
niszterelnök segélykérésére.  
Rényi Ádámtól, a főváros kom -
munikációs igazgatójától meg-
tudtuk, hogy Soros Györ g y és
a Futureal-Cordia adományait
a járóbeteg-ellátásban és a
szo ciális szférában dolgozó
ön kormányzati munkavállalók
vírustesztelésére fordítják. Je-
lenleg még zajlanak a tárgya -

lások a beszerzések menetéről,
és folynak az egyeztetések a
megállapodások megkötéséről.
„A világjárvány nem ismer
határokat: sem országok, sem
emberek között. Mindannyian
veszélyben vagyunk” – írta az
adomány bejelentésekor ki-
adott közleményében Soros

György, aki külön kiemeli,
hogy a  szülővárosa iránti szoli -
daritás jegyében küldi az
adományt. Budapest sokat
szen vedett a gazdasági vi lág -
válság, és a spanyol influenza
idején is, ahol a  járvány akkor
több ezer halottat hagyott
maga mögött. 

Főváros rendkívüli üzemmódban

Soros egymillió eurót adományozott Budapestnek

Feltehetően szükség lesz a főváros költségvetésének újratervezésére is –
erről azonban csak hónapok múlva, a koronavírus okozta bevételkiesések
ismeretében lehet majd biztosat mondani. Egyelőre egymilliárd forintot
különített el a főváros a járvány kezelésére.

Budapest hétmilliárd forintnyi tartaléka segít a járványügyi helyzet kezelésében

BUdAPeSt

A Radnóti Miklós költőről el-
nevezett antirasszista díjat a
faji megkülönböztetés elleni
küzdelem nemzetközi napján
húsz jelöltnek ítélte oda a Ma -
gyar Ellenállók és Antifasi sz -
ták Szövetsége. Köztük Zugló
polgármesterének, Horváth
Csabának. Rajta kívül többek
között megkapta az Auróra
Közösségi Ház, Csákányi Esz -
ter színművész, Erdős André
nagykövet, Kotroczó Róbert,
az RTL Klub hírigazgatója –
adta hírül Hanti Vilmos, a
szövetség elnöke. 

Egy órára lekapcsolták Buda -
pest díszkivilágítását, csatla -
kozva a Föld Órája el neve -
zésű WWF-akcióhoz. Ennek
kapcsán a főpolgármester úgy
fogalmazott: most az a leg-
fontosabb, hogy „összefogjunk
és együtt legyőzzük” ezt a jár -
ványt, de ha egyszer ezen túl
leszünk, a klímaváltozás ve -
szélyei még velünk maradnak.

Radnóti-díj
Zugló 
pogármesterének

A járvány idején a tömegköz -
lekedés elkerülésének egyik
legjobb módja a MOL Bubi
bringa. A markolatot, nyerget,
csengőt, a hátsó részen talál-
ható érzékelőt, elektronikus
lakatot a szokásosnál gyakrab-
ban fertőtleníti a fővárosi szol-
gálat. De mindenki a hasz ná-
lat előtt és után maga is fer-
tőtlenítse a bringa markolatát! 
Fertőtlenítsd a kezedet is, és
húzz kesztyűt indulás előtt!

Bubin utazz! 

Föld Órája

Híreink

MOCSEK SáNDOR KéZMűvES
– Nem nagyon veszik a portékákat, nem úgy tűnik, hogy az emberek
készülnének az ünnepre. Igazából a jövő hét után derül ki, lesz-e húsvét.
Ha nem halunk meg, itt leszünk. Reméljük, megússzuk a vírust. Jövünk,
árusítunk. Persze félünk, úgyhogy húsvét napján sem engedünk be senkit
a lakásunkba. 

víg MáRIA NéPMűvéSZ, TOJáSFESTő
Ahogy szoktuk, tojást festünk, várjuk a barátokat, ismerősöket. Nem félek
egyáltalán, mert mindent megoldanak a nagyemberek, és mi biztonságban
érezzük magunkat. Halljuk, mindenkit megvizsgálnak, figyelnek az em-
berekre. A család ugyanúgy összegyűlik, mint mindig. A gyerekek mondjuk
nem jönnek, mert külföldön vannak, ott dolgoznak. Persze most ők sem
járnak be, mert otthon kell maradniuk, de nekik is kell egy kis pihenés,
ugye kedveském! 

Pál JóZSEF NyugDíJAS  Nem lehet ünnepelni, ez a helyzet. Templomba nem megyünk, és amúgy
is, már most sem lehet oda járni. A feleségem persze úgy tesz, mintha megtarthatnánk a húsvétot. Tel-
jesen beleéli magát, mint mindig, igazi nagy húsvéti készülődés van otthon. Elkezdte a nagytakarítást,
egyfolytában dolgozik, pedig már 80 éves. Szerintem nem lesz megtartva az ünnep, mert nem is szabad.
Persze sosem lehet tudni semmit biztosan…

OTTuCSáK MElINDA PEDAgóguS
Valószínűleg veszek egy kis sonkát, tojást, újhagymát, de karanténban
fogom tölteni a húsvétot, a családomtól távol. Egyelőre csak annyiban
változott az életem, hogy most otthonról tanítok. Távoktatásban. Ami
nem indult zökkenőmentesen, de mára elmondhatom, hogy nemcsak a gyerekek szokták meg,
hanem a szülők is képben vannak. A kollégákkal folyamatosan egyeztetünk, igyekszünk gyerek-
baráttá tenni a tananyagot és a számonkérést. Persze a hátrányos helyzetű gyerekek most is
hátrányba kerülnek a megfelelő digitális eszközök híján, ezért igyekszünk nekik is becsatornázni a
tananyagot és másképpen tartani velük a kapcsolatot. Az élő órák, amelyeket telefonon tartunk, ál-
talában 25-30 percesek, azonkívül vannak az írásbeli feladatok, és a házi feladatokat is folyamatosan
küldik a gyerekek, úgyhogy be van osztva mindannyiunk napja. A szabadidő eltöltése egy kicsit
monoton és unalmas, leginkább a tv-műsorok miatt. Nagyon remélem, hogy május közepétől
 visszatérhetünk a régi életünkhöz. 

BATTHyANy ISTváN KISKERESKEDő 
Azt se tudom, milyen rendeletek jönnek holnap, nemhogy azt, hogy mi lesz

húsvétkor! Azt se tudom, hogy az utolsó pénzemet is nagybevásárlásra költsem-e, kockáztassak-e,
mivel a nagybani piacosok is egyik napról a másikra tönkremennek. Az édességiparnak általában jól
megy, és nekünk, kiskereskedőknek is, de most még jósolni sem tudok. Az emberek általában he -
tekkel előtte bevásárolnak húsvétra, de most nem ezt tapasztalom. A családdal nincs összejárkálás,
így húsvétkor sem lesz. A mamához nem megyünk át, hárman együtt töltjük otthon a húsvétot. 

Készül azért még húsvétra? 

Kép és szöveg: Csernyánszky Judit

Száz forint a havi szolgáltatás díja
Fotó: Majtényi Mihály, budapest.hu

Az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók
tesztjére fordítják az adományt                   Fotó: a kép illusztráció
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– Mindenkinek új a szituáció
– értékeli az online oktatás
bevezetését Házlinger György,
a Közép-Pesti Tankerületi
Központ vezetője –, még csak
három hete tanuljuk, de az in-
tézmények és a pedagógusok
innovatív szemléletét mutatja,
hogy mindenhol gőzerővel
folyik a munka. Néhány nap
alatt felállt az az új rendszer,
jelenleg a finomítás zajlik. Jó
jel, hogy nem kapunk szülői
panaszokat, sőt az intéz mé -
nyek visszajelzéséből kiderül,
hogy inkább dicséretek ér -
keznek. Néhány esetben tech-
nikai segítségért fordultak
hoz zánk, a hasznosítható szü -
lői észrevételeket pedig meg-
próbáljuk beépíteni a rend -
szerbe. Az online oktatás alap -
csatornája az e-napló vagy
más néven KRÉTA. A pedagó-
gusok egyéb internetes fe lü -
letet is hasz nálhatnak.

– A pedagógus a KRÉTA-n
keresztül küldi a feladatokat,
a diákok pedig ezen juttatják
vissza a megoldásokat. Ter-
mészetesen online nem lehet
az iskolai oktatás tükörképét
megvalósítani: lesznek dolgok,
amelyek a hagyományos ok-
tatás visszaállítása utáni idő -
szakra maradnak. Biztos, hogy
szemléletváltás következik be

az oktatásban. Most ugyanis
mindenki rá lett kényszerítve
egy új – egyébként XXI. szá -
zadi – módszerre, amelynek
egyes elemei a jövőben a ha -
gyományos tantervbe is be kell
hogy épüljenek.
Házlinger György elmondta, a
KRÉTA-rendszeren keresztül
az intézményvezetők pontosan
látják, hogyan haladnak az

osz tályok a tananyagban. A ve -
zetők azonban szabad kezet
kaptak az ellenőrzésre, így van
olyan iskola, ahol a pedagógu-
sok heti jelentés formájában is
kötelesek beszámolni az el -
végzett munkáról.
– Ügyeletet biztosítunk azok-
nak a gyerekeknek – maxi-
mum 4-5 fős csoportokban–,
akiknek a szülei a védekezés-
ben állnak helyt. Zuglóban
négy intézményben, ezek a
Móra Ferenc, a Németh Imre
és a Széchenyi István Álta -
lános Iskolák, illetve speciális
esetekre tekintettel a Hal-
lássérültek Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, EGYMI
és Kollégiuma. A felkészült
zuglói pedagógusok garanciát
jelentenek arra, hogy a gye -
rekek ebben a rendhagyó
tanévben is megfelelő tu dás -
hoz jutnak.    

Riersch Tamás

– A jelenlegi protokoll szerint
gyanúsnak számít mindenki,
akinek légúti tünete van és
lázas. Egyre több ilyen beteg
érkezik hozzánk – mondta la-
punknak Bese Nóra, a kórház
kommunikációs vezetője. Na -
gyon sokat dolgozunk a meg -
felelő védőfelszerelések be -
szerzésén, maszkokat varrat-
tunk, mert a nyugat-európai
példából úgy látjuk, hogy
végtelen számú maszk sem
elég – számolt be a vezető. 
A működési rendjük is áta-
lakult: az ápolásban, a betegek
tünet alapján történő mi nő -
sítésében önkéntes orvostan-
hallgatók is részt vesznek.
Kilenc 65 év feletti orvos dol-
gozik az intézményben, az ő
helyettesítésüket átcsoporto -
sítással oldották meg. A men-
tálhigiénés osztályuk mun ka-

 társai pedig pszichés pre -
venciót végeznek a munkatár-
sak számára. Megszervezték a
dolgozók gyermekeinek felü-
gyeletét, illetve tanítását: a
kórház kertjéből nyíló külön
épületben, nagyon szigorú el -
különítéssel. 
Bese Nóra elmondta, óriási
összefogást tapasztalnak a tár-
sadalom és Zugló részéről, fo -

lyamatosan elhalmozzák őket
adományokkal, ami nagyon
jólesik a munkatársaknak, ám
a kontakt minimalizálása ér -
dekében arra kérnek min-
denkit, hogy ebben a külön-
leges helyzetben pénza do -
mánnyal vagy adójuk 1 száza-
lékának felajánlásával tá mo-
gassák a kórházat. 

Potos Rita

A közösségekkel együtt mű -
ködve szeretne minőségi fog -
lal kozást nyújtani a ke rület-
ben élőknek a Zuglói Ká bí -
tószerügyi Egyeztető Fórum új
tagja, a Pro Talentum Sport -
egye sü let – a februárban el in -
dított darts klub a jár vány mi -
 att most szü netel, később vi -
szont in gyenes prog ra mok  kal
várják az érdeklődőket. 
– Nagyon fog lal koztat minket
a szenvedélybe teg sé gek elleni
harc, az összefüggések. Azért
csatlakoztunk a Zuglói Ká -
bítószerügyi Egyeztető Fó -
rumhoz (KEF), mert közösek
a céljaink – hangsúlyozta a
szer vezet szakmai vezetője,
Vö rös Péter. 

– Már az alsó-
soknál meg kell
kezdeni a preven-
ciót, persze nem
direktben. Pél dá -
ul vi selkedés alap -
ján kiszűrni a gye  -
rekeket, fog lal koz -
tatni őket. Nem
kocsmasportot ,
hanem minőségi
klubéletet kí ná -
lunk, ami nem kö -
tődik élet korhoz.
Sportsze rűségre, a
határok betartására tanítjuk a
részt ve vő ket, s köz ben ki be -
szélik a problé máikat. 
A Zuglói KEF elnöke, Sokacz
Anikó örül, hogy a sport mel-

lett prevenciós jellege is van a
klubnak, a játékkal a kész sé -
ge ket és a koncentrációt fej -
lesztik.  

P. R.

A Kincskereső, a Tündérkert
és a Bóbita óvodák vállalták az
ügyeletet Zuglóban a veszély-
helyzet első szakaszában, ezzel
segítettek azoknak a szü lők -
nek, akiknek továbbra is van
lehetőségük dolgozni, illetve a
munkabeosztásuk nem teszi
lehetővé, hogy otthon marad-
janak gyermekükkel. 

Ba bar czy Andrea, a Kincs ke -
reső Óvoda vezetője elmondta,
hogy az első igénybejelentés-
nél még 38 gyerek jelent -
kezését regisztrálták, végül
azonban csak heten érkeztek

meg az első nap, beszélge -
tésünk idején pedig már csak
négy gyerek járt óvodába. 
A rendelkezés értelmében
épü  le ten ként 40 kicsit fogad-
hatnának be, és hatan-nyolcan
le hetnek egy teremben. A je -
lek szerint ez a szám nem fog
nőni.  Az intézmény alkalma-
zottai váltott és rövidített mű -
szakban dolgoznak, egye lőre
egy délelőttös, egy délutános
óvónő foglalkozik a gyere -
kekkel, emellett velük van a
konyhás néni és egy-egy
dajka. Ügyeletes fogadja a
szülőket a bejáratnál, akiket

nem engednek be az
épületbe, így minima -
lizálják a fertőzés koc -
kázatát. 
Az óvodák is online
kapcsolatban vannak a
szülőkkel, leginkább a
közösségi hálón. 
A vezető óvónő maga
hozta létre az óvoda
hivatalos Facebook-ol -
da lát, és ezen ke re sz -
tül, illetve online kap -
csolatban minden nap-
ra jut egy-két jó tanács
számukra. 

Cs. J.

Az online oktatás egyes elemei biztos bekerülnek a hagyományos tantervbe

A pandémia szerte a világban arra kényszeríti az iskolákat, hogy áttérjenek a digitális oktatásra. Zugló
is felsorakozott közéjük. 

PANdéMIA

Várják vissza az ovisokat    
Fotó: Képszerkesztőség

„Kréta” névre hallgat az e-napló 
egyre több a köhögő, lázas gyerek a Bethesdában

Folyamatosan újabb kórtermeket szabadítanak fel a Bethesda gyermek -
kórházban, hogy minden hozzájuk érkező koronavírus-gyanús gyereket
tesztelni tudjanak. A számuk nő, minden orvosra szükség van. 

több tesztet végeznek

Se zsibongás, se iskolacsengő                     Fotó: A szerző felvétele 

Maguk varratják a maszkot, mert hiány van belőle
Fotó: Bethesda Gyermekkórház

Sportszerűségre tanítanak
Fotó: Pro Talentum Egyesület

egyre kevesebb gyerek jár óvodába

Önkénteseket toboroz a Zuglói
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, a Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet, valamint
a Zuglói Közbiztonsági Non-
profit Kft. Aki úgy érzi, képes
és akar tenni a közösségért,
regisztráljon a www.zknp.hu
oldalon, a Jelentkezzen ön -
kén tes segítőnek! címszóra
kat tintva. Közösen képesek
vagyunk minden rászoruló
számára megoldani a szük-
séges élelmiszerek, gyógy -
szerek, fertőtlenítők és egyéb
higiéniai áruk beszerzését.
Szükség van a segítő kézre! 

Híreink
Jelentkezzen 
ön kén tes 
segítőnek!

A sportéletben is növekszik
a pozitív teszteredmények
száma. Válogatott úszókat
fertőzött meg a koronavírus,
állapotukról nem érkeztek
rossz hírek, ellenben karan-
ténba kerültek. A legutolsó
információ szerint 16 fertő -
zöttről tudnak, köztük hat
zuglói is van. Egyelőre egyi -
kük sem igényel különleges
orvosi ellátást – áll az úszó -
szövetség közleményében.

Ophélia a kádban
A költészet napja alkal má -
ból rendkívüli összeállítást
olvashatnak honlapunkon.
Izsó Zita, Acsai Roland és
Nagy Márta Júlia kifeje zet -
ten a Zuglói Lapok számára
válogatott verseket. A fiatal
zuglói tehetségeket mutat -
juk be önöknek április 11-én
a www.zuglo.hu ol da lon. 

Sportolók tesztje

Nem kocsmasportot kínálnak 



Az idén ötödik alkalommal
megrendezett programon dr.
Puszter Bernadett, az Álmos
Vezér Gimnázium és Általános
Iskola igazgatója, Léva Sándor
egykori önkormányzati kép -
viselő, pe da gógus, a Budapesti
Mickro Club, a Lelki Egész -
ségvédő Alapítvány, a Panel -
kutya Állatbarát, Sport és Sza -
badidős Egyesület kapta az
önkormányzat által ado má -

nyozott Civil Munkáért Díjat.
Sokacz Anikó civil és nem -
zetiségi tanácsnok elismerését
ebben az évben egy házaspár,
Mészáros Mihályné és Mé szá -

ros Mihály vehette át. – Ez
főleg a feleségem érdeme,
szin te minden nap dolgozik,
mindig kitalál valami újat –
fogalmazott Mészáros Mihály,
a Zuglói Nyugdíjasok Egész sé -
géért Sport Egyesület (ZNSE)
tagja. Katalin idejének nagy
részét az egyesületnek szen-
teli, vezeti a gerinctorna- és
szószimultánklubokat, szer ve -
zi a klubdélutánokat. Mintegy

10 éve tagja ennek a baráti
közösségnek. – Nagy meg -
tiszteltetés nekünk, hogy min-
den évben mi nyitjuk meg a
„Civilek Uccája” programot a

nyugdíjasok indulójával. A díj
pedig abszolút váratlanul ért,
örültünk – újságolta Katalin.
Vezetésével – Zuglóban el-
sőként – a ZNSE elindította a
rummi kub ot, amellyel ver -
senyről versenyre jártak 2019-
ben, sőt többet meg is nyertek.
– Meg is nyitottuk ezt a
klubot, így nemcsak ZNSE-
tagok, hanem a kerület lakói
is csatlakozhatnak. Kortól,

nemtől függetlenül
várunk mindenkit
pén  tekenként 14
órá  tól 19 óráig a
Zug lói Civil Házba. 
Ünnepi köszöntő jé -
ben Horváth Csaba
p o l g á r m e s t e r
elmond ta, hogy ami -
kor az ember po -
litikus lesz, kicsit fe-
ladja a civilségét,
ugyanakkor mélyeb -
ben kezd fog lalkozni
bizonyos problé mák -
kal. – Különösen fájt,
amikor azt láttam,
hogy a civil szó egy-

fajta szitokszóvá vált. Pedig
mindannyian civilnek szü le -
tünk. A különböző szervezetek
olyan problémákat vállalnak
fel, amelyek egy-egy hatalmi

szerv számára nehezen me -
nedzselhetők. Éppen ezért az
önkormányzat nagyra becsüli,
elismeri a közösség számára
fontos munkájukat – hangsú-
lyozta. Biztosította a jelen-
lévőket, hogy az elmúlt évek -
hez hasonlóan továbbra is
minden támogatást megad az
önkormányzat. Sokacz Anikó
beszédében elmondta, hogy
nemrégiben részt vett a fő -
városi civil fórumon, ahol
nagyon büszke volt a kerület
civil szervezeteire, az önkor-
mányzattal való együtt mű kö -
désre, mert nem minden
kerületre jellemző a szoros

együttműködés. A rendez vé -
nyen az Álmos Vezér Gim ná -
zi um és Általános Iskola
növendékei léptek fel és a
Terc Band. Az önkormányza-
tottól Busznyák Imre, Hevér
László György, Sógor László,
Várnai László, Vida Attila
képviselők voltak jelen. 

Potos Rita

A Hétszínvirág Óvoda nyerte a
kerület unikális sportese mé -
nyének számító Ovis Olim piát,
amelynek idén a Dr. Mező
Ferenc Általános Iskola adott
otthont. A 24. alkalommal
meg rendezett versenyen 19
óvoda, közel kétszáz gye rek
vett részt. A rendezvény sz-
ervezői ezúttal a Napraforgó
Óvoda pedagógusai, illetve
Bagi Márta óvodavezető, Szta -

nó Tünde, az Egészséges Élet-
módra Nevelés és Környezeti
Nevelés munkaközösség-ve -
zetője és természetesen az örö -
kös főszervező, Nászné Szíj -
 jártó Erzsébet, a Mókavár
Óvo da pedagógusa volt.  A ke -
rületi önkormányzat ki e mel -
ten kezelte a program tá mo-
gatását. Martinek János olim -
piai és világbajnok öttusázó,
jelenlegi férfi öttusaszövetségi

kapitány volt a rendezvény
zsűrielnöke – a 18. alkalom-
mal. A zsűriben olyan ki -
válóságok foglaltak helyet,
mint Kiss Gergely három-
szoros olimpiai bajnok vízilab-
dázó, Drávucz Rita és Pelle
Anikó világ- és Európa-baj nok
vízilabdázók, Gulyás Michelle,
Réti Kamilla és Regős Gergely
válogatott öttusázók és Bük-
szegi Zoltán válogatott lab-

darúgó. A díjakat a neves
sportolók mellett Horváth
Csa ba polgármester, Szabó
Rebeka, Horváth Zsolt és
Rózsa András alpolgár mes -
terek, Pécsi Diána, Hevér
Lász ló György, Tóth Attila és
Sógor László képviselők adták
át. A jubileumi, 25. Ovis
Olimpiát az Egressy úti óvodai
pedagógusai rendezhetik meg.

R. T.

– A vírus továbbterjedésének el -
kerülésére sajnos intézkedéseket
kellett bevezetnünk – tájékoztatta
lapunkat Horváth Zsolt, a területért
felelős alpolgármester. Március kö -
zepétől nincs nyitva sem a Kövér
Lajos utcai, sem pedig a Mogyoródi
úti sport létesítmény, illetve a
BVSC-Zugló, az MTK, a Postás SE
és a KSI is bezártak. A legtöbb
zuglói játszótéren és sportpályán
tájékoztatást tettünk közzé a ve -
szélyhelyzetről. Ezek a felhívások  
a nyitott parkokra is kikerültek, itt
azonban kerítés híján nem lehetett
a teljes zárást biztosítani. Az ön -
kormányzat vezetése azonban bízik
a lakosság felelősségteljes gondol -
kodásában. Sajnos rossz tapasztala-

tok is vannak, mert néhány helyen
ismeretlenek letépték a felhívá-
sokat, és bemásztak a lezárt terü -
letre, randalíroztak. Az elmaradt
hagyo má nyos események közül –
pl. a Varga Zoltán Emléktornát, a
Patak–parti futást – amit le het, azt
nyár végén, ősszel megrendezik.
– A lehetőségeinkhez mérten mi is
segítünk: a Sport- és Rendez vény -
szervező Kft. sát rakat ajánlott fel a
helyi egészségügyi intéz mé nyek -
nek. Ezenkívül egy adakozó - 
nak köszönhetően Horváth Zsolt
al polgámester, va la mint Hámori
Györ gy, a sport szervezet vezetője
vitamin italokat szállított ki.                         

Riersch Tamás
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Rummikubtól a szószimultánig 
Ami a járványveszély előtt történt - A Civil Munkáért díjkiosztó gálán jártunk 

SPORt

Különösen értékes munkát végeznek a kerület civil szervezetei – hangzott el a civilek világnapja al-
kalmából megtartott ünnepségen, ahol a hagyományokhoz hűen idén is átadták a Civil Munkáért Dí-
jakat és a civil és nemzetiségi tanácsnok különdíját. 

tavaszi sportolás szerek nélkül
A Bethesdának, az Uzsoki kórháznak, nyugdíjas otthonoknak és a rendészeknek adományoztak

A vírusveszély miatt minden közösségi, kulturális és sportlétesítmény és a játszóterek is bezártak.
A pandémia a sportéletet is megbénította. 

Zugló önkormányzata elismeri a civilek munkáját                                            Fotó: Képszerkesztőség

Az Álmos diákjai is szórakoztatták a nagyérdeműt        Fotó: Képszerkesztőség

Akik 1996-ban, az első eseményen versenyeztek, ma már szülőként biztatták a lelátóról gyermekeiket              Fotó: Balogh Róbert

Elismerő oklevél 2020-ban
Fotó: Képszerkesztőség

3000 palack védőitalt adományoztak a Bethesda 
Gyermek-, az Uzsoki kórháznak, nyugdíjas otthono k -
nak és a zuglói rendészeknek           Fotó: Wettorazzi Zsolt

Olimpia ovisoknak – Játékok a járvány előtt
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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 fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése.
Mosdók, WC-tartályok cseréje.
Csatornakamerázás. Ingyenes
kiszállás. Telefon: 402-4330 •
06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására.
Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós • 06-70-940-1011

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZO BA -
FES TÉS, Parkettázás, Ta pé tá -
zás, vízszerelés, csempézés,
villanyszerelés, kőművesmun -
kák, ajtó-ablakcsere garanciá-
val. 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.
Tel.:  06-30-942-47-35 vagy
360-23-45 Pap Gábor kis ipa -
ros, www.festes-tapetazas.hu

H Ű T Ő S Z E K R É N Y E K ,
fagyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Tel.: 419-82-64 •
06-70-211-77-60

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUG -
LÓ BAN és környékén családi
ház díszkertjének folyamatos,
szakszerű fenntartási mun ká -
latait vállalja. Tel.: 38-46-315

Víz- és villanyszerelés, otthoni

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

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVA ROZ -
ÁS! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel. Igény szerint
kartondobozok. 10%-os hét vé -
gi kedvezmény. Tel: 06-70-
2144-235 • 06-1-280-2542

Fürdőszoba-felújítás A–Z-ig!
Akadálymentesítés kádról zu -
hanykabinra. Ha pontos, precíz
minőségi munkát szeretne, hív -
jon! Kiváló tisztelettel: Kőrösi
András • 06-20/936-0581

RETRO PARKETTACSISZO -
LÁS – FESTÉS 500 Ft/m2-től,
takarással. Mázolás (nyílás zá -
rók, kapuk, kerítések, má-
zolása, becsületesen hozzá ér -
téssel). Sok segítséggel! 06-20-
945-5473 • 06-30-499-1814

Fűtés-, gáz-, vízvezeték-sze re -
lést, gázkészülék-javítást, -el -
len őrzést, klímaszerelést és vil -
lanyszerelési munkákat válla -
lok. Megbízható, minőségi
mun ka. Kiváló tisztelettel Kő -
rösi András, 06209360581,
www.huvosklima.hu

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

Ács, tetőfedő, bádogos. Tel.: 06-
20/210-6108, 06-20/561-4396

REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, garan-

ciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG -
HÁLÓ minden meg rendelés -
hez! Zuglói redőnyös. 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
KISZÁLLÁS. VÉRTESI AN -
TIK VÁRIUM: 06-20-4256437

ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZET  GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spi ritu-
ális gyógyító, cupping terápia.
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Telefon: 220-8165
06-30-450-0821

GYÓGYPEDIKŰR, pedikűr sa -
ját otthonában. Gyakorlattal,
referenciával. Zsolt • Telefon:
06-70-366-3226

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖ L GY
kisebb-nagyobb takarítást, ab -
laktisztítást vállal. 
Telefon: 06-30-294-22-27

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

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

COMPUTER KLINIKA. Szá mí -
tógép-javítás, -karbantartás -bő -
 vítés, vírusirtás, telepítés in -
 gyenes kiszállással. Hívjon bi -
zalommal! 06-30-857-26-53

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

Szolgáltatás

Redőny • Reluxa

egészség

Könyv

Állás

egyéb

A járványügyi helyzet a véradások lehetőségét is jelentősen
behatárolta. A vírus terjedésének megakadályozása
érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző in-
tézkedéseket léptetett életbe. – Azok a véradók, akik a
véradástól számított 30 napban külföldön jártak, a véradás
területére sem léphetnek be – tudtuk meg Bohácsné Vilinek
Ágnestől, a Magyar Vöröskereszt XIV. kerületi szervezőjétől.
– Amennyiben a külföldi terület elhagyását követően 30
napon belül nem jelentkeznek fertőzésre utaló panaszok, a
véradás ismét lehetővé válik. Ez az előszűrés azt a célt szol-
gálja, hogy a jelentkezők és a személyzet is biztonságban
érezze magát a véradás helyszínén. A jelenlegi helyzetben a
betegek felépüléséhez még nagyobb szükség van a vérkészít-
ményekre. A megszokott véradó helyszínek a járványra való
tekintettel bezártak, így a véradásokat március 23-tól hétköz-
naponként két helyszínen, a Magyar Vöröskereszt V. Arany
János utca 31. szám alatti székházában (11–18 óra) és az
Országos Vérellátó Szolgálat (XI. Karolina út 19–21.) in-
tézetében (7–19 óra) szervezik. Aki már adott vért, tudja,
hogy csak minimum 50 kg-os testsúllyal és 18 és 65 év közötti
életkorral segíthet másokon, illetve véradás előtt érdemes
étkeznie és ajánlott sok folyadékot fogyasztania. – Egyetlen

véradással három betegen segíthetünk: a levett vérből plaz-
makészítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-koncentrátum
készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a
kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a vércsoportját is-
merheti meg, hanem a szűrővizsgálat a HIV, a Hepatitisz-B,
a Hepatitisz-C és a szifilisz kimutatására is kiterjed. A Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 2020. március 16-
tól minden lakossági szolgáltatását és az adományok fo-
gadását is szünetelteti. A XIV. kerületi szervezet kirendeltsége
a XIV.  Bosnyák u. 3. szám alatt minden héten kedden és
csütörtökön 9 óra és 12 óra között ügyeletet tart. Információ
kérhető a +36(1) 311-3660 (budapesti központ) telefonszá-
mon és abohacsagnes@voroskeresztbp.hu e-mail-címen.
Fontos tudni, hogy a veszélyhelyzetet kihirdető kormányren-
delet alapján, annak hatálybalépésétől kezdve a 1357
Nemzeti Összefogás Vonala aktiválódik, valamint ezzel
párhuzamosan a NHKT-ban részt vevő karitatív szervezetek
– Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Magyar Ökumenikus
Segély szervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus
Karitász, Magyar Vöröskereszt és a Magyar Református Sze -
retetszolgálat – adományvonalait felfüggesztik. A közös
adományvonal tárcsázásának díja 500 forint.               R. T.

LEhET MéG vérT AdNI!

Számítógép



A steaksaláta akkor született
meg, amikor egy laza ebédre
három vendéget vártam, ami
velem együtt négy adagot
feltételezett. Azonban csak
előző este döbbentem rá, hogy
csupán egy szelet marhahát-
szín árválkodik a fa gyasz tó -
ban, másnap reggel nincs
időm vásárolni, így lázasan
elkezdtem terveket szövögetni,
miként vendégeljek meg há -
rom embert, amúgy bibliai
módra, ahol egy egész sokaság
lakott jól egy kenyérből és két
halból. A megoldás kulcsa az,
hogy egy igazi steak poivre-t,
azaz borsos steaket kell ké -
szíteni, sok-sok durvára tört

borssal – ehhez mozsarat kell
használni, mert a daráló még
a nagyobb fokozaton is túl fi-
nomra darál, attól meg kel -
lemetlenül csípős lesz a steak,
mivel a bors csak durvára
törve lesz szelíd-édeskés sütés
közben. A vékony szeletekre
vágott steak megkoronázza a
salátát, a citrom és a hússzaft
pedig minden hiányt elfed. De
miért is lenne bármiféle hi á ny?!
1. Egy kevés olívaolajjal vagy
vajjal kenjünk ki egy vastag
aljú serpenyőt, és forrósítsuk
fel, míg szinte füstöl. 
2. A hússzeletet forgassuk bele
a borsba, mintha paníroznánk.
Fektessük a forró serpenyőbe,

és egyik oldalán 3, a másikon
2 percig süssük. Ezzel kö ze -
pesre sütjük, de a sütési idő
függ a serpenyőtől és a hús
vastagságától is, ezért érdemes
nyomogatni: ha kezd ke mé -
nyedni, azonnal kapjuk ki az
edényből. A steaket locsoljuk
meg fél citrom levével, hint -
sük meg kevés sóval, csoma - 
g oljuk alufóliába és pi hentes-
sük 10 percet, hogy a nedvek
jól átjárják. 3. A saláta el ké -
szítése lé nyegében a vinai-
grette megalkotását jelenti. 
A vinaigrette jelentőségét nem
szabad lebecsülni, mert ettől
lesz saláta a saláta, különben
csak egy tál aprított zöldséget
csócsálunk. A parmezános-cit-
romos öntet: a merülő mixer
keverő poharába öntöm az olí-
vaolajat, a fehérborecetet, a
másik fél citrom átszűrt levét
és a parmezánt, majd a mixer-
rel az egészet homogénre tur-
mixolom. Matt sárga színű,
sajtos-citromos illatú öntet ke -
letkezik így, amelybe még te -
hetünk kevés fehérborecetet,
attól függően, hogy mennyire
savanykásan szeretjük. 

4. A salátát csak találás előtt
keverjük össze az öntettel, a
húst vékonyan szeleteljük fel,
osszuk szét a négy tányér sa -
látán, és a fóliában összegyűlt
levet is bátran locsoljuk rá. Ha
friss bagettet is törünk mellé,
biztosan nem marad éhen se n ki.

Marton Levente • kulinárista

www.asztaltanc.hu

KeReSZtReJtvéNy 2322 KONyHA

JÓ FeJtöRéSt KívÁNUNK KedveS OlvASÓINKNAK!

1 szelet marhahátszín 
(kb. 15-20 dkg)
1 citrom
1 ek. szemes fekete bors
1 fej bármilyen saláta
10-15 koktélparadicsom
2 db tv paprika
0,5 dl olívaolaj
2 fehérborecet
1 kiskanál reszelt
parmezán • kevés só

A vékony szeletekre vágott borsos steak megkoronázza a
salátát Fotók: A szerző felvételei

Steaksaláta Marton levente ajánlásával
Szeretem a salátákat, de elvárom, hogy legyen bennük valami izmosabb – értsd húsos – alkatrész is,
az se baj, ha abszolút kisebbségbe szorul. Mivel odavagyok a steakért, és szeretem a salátát is, össze-
hoztam a kettő kombinációját. Nem túl bonyolult ötvözetről van szó.

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