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A víziló kapja a legnagyobb falatot                    Fotó: László Melinda

Az autóktól karnyújtásnyira sétáló állatok szívesen
behajolnak az ablakon egy-egy finom falatért

Fotó: Urbán Ádám

Kinyitott az állatkert is

Állati ötlet: életre szóló élmény az ország első szafariparkja

Hatvanhat nap zárvatartás után
rengeteg új lakóval várja a lá-
togatókat a Fővárosi Állat- és
Növénykert: a karantén alatt
sok különleges kölyök és fióka
született. Természetesen a nem -
zetközi gyermeknap alkal má -
ból róluk sem feledkeztek meg
a gondozók. A budapesti ál-
latkert legfiatalabb lakója a pár
napos tevecsikókislány, akinek
kétpúpú édesanyja május utol -
só péntekén adott életet. 
Az ide iglenes bezárás óta jött
világra egy éjimajom-kölyök,
egy matakóbébi és egy kis fe -
ketehattyú-fióka, de szaporod-
tak a pelikánok, a pápaszemes
pingvinek, a szi várványos boák
és a sisakos baziliszkuszok is. 
A Bennett-kenguruknál szinte
mindegyik nőstény erszé nyé -
ben lapul egy kis utód, és a
rókakuzuk is kölyköt nevelnek.
Az ázsiai vadkutyáknál öt utód
született, az indiai antilopoknál
három, de az indiai tarajos sü -
löknél, valamint a nagy ma -
ráknál is gyermekáldás volt. 
A gondozók egyik bébiről sem
feledkeztek meg, gyereknap al-
kalmából különleges, finomsá-

gokat rejtő játékokkal lepték
meg a kölyköket, és persze
néhány nagyobb kedvencet is. 

Forrai-Kiss Krisztina

Nem véletlen, hogy a zuglói Rich -
ter család a világ egyik leghíresebb
cirkuszdinasztiája. Nemcsak a po -
rondon képesek mindig valami
újat bemutatni, hanem a cirku -
szon kívül is kreatívak. Mivel a
járványhelyzet miatt az összes
turnéjukat le kellett fújni, inkább
nyitottak egy szafariparkot. Így a
művészek, a cirkuszi állatok és a
nézők sem maradnak élmény
nélkül. A szadai öthektáros te rü -
leten közel száz állat látható:
többek között elefántok, zsiráfok,
zebrák, lovak, szamarak. A láto-
gatók, mi köz ben autóval végighaj -
tanak a parkon, a helyszínen be -

szerez hető rágcsálnivalókkal meg
is kínálhatják a kar nyúj tásnyira
sétáló állatokat. 
– Gye re knek, felnőttnek egyaránt
óriási él mény, amikor például egy
zsi ráf az ablakon behajolva veszi
el a neki szánt falatot. Ha va laki
biztosra akar menni, ba nánt min-
denképpen tartson magánál –
javasolta ifjabb Rich ter József, a
Magyar Nem zeti Cirkusz igaz-
gatója, és hozzátette, az állatokat
nem lehet túletetni, ugyanis ame-
lyik már nem éhes, az egyszerűen
nem megy oda az autókhoz.

F. K. K. 

Zulunak, a kis szuri ká ta ba -
bának mindennap gyerek-
nap, őt gondozók nevelik,
mert társai kiközösítették

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Ugyan Indigó már nagyfiúnak számít, két és fél hónapos go-
rilla, de még mindig szeret az anyukájával viccelődni

Fotó: Bagosi Zoltán

4 Zugló Pacsirtáját,
nagy annÁt

Hihetetlenül sok ön kén -
tes segített a Covid–19-
jár vány legnehezebb nap -
jaiban Zuglóban. Védőfel-
szereléseket osztottak és
kivitték az ebédet, ha arra
volt szükség. Be vá sá rol -
tak, patikába mentek, és
tették, amit a helyzet meg -
 követelt. Az ön kor mány-
 zat bevezette az egész-

 ség ügyben dolgozók szá  -
mára a Zugló-pótlékot, 50
ezer forint ápolási díjjal
se gítette azokat a be te -
geket, akiket kor mány-
zati uta sí tásra elküldtek a
kór há zakból. Most hir -
dette ki az úgynevezett
kríziscsomagot, amellyel
azokon kíván segíteni,
akik az új koronavírus

okozta mun kaleállás mi -
att vesztették el az állá-
sukat. Megemeli a szo -
ciális kölcsön össze gét,
engedményeket tesz a
törlesztés módozataiban.
Az önkormányzat „Segít-
sünk közösen” néven lét -
re hozott egy olyan alapot,
amely az adakozók ön -
kén  tes hozzájárulásának

köszönhetően és az ön -
kor  mányzat 50 milliós tá -
mo gatásával segít a rá szo-
rulókon. Egyelőre nehéz
megvonni a járvány mér-
legét, mert a kormány el -
vont, ahelyett, hogy adott
volna, viszont az önkor-
mányzatnak csak a kiadá-
sai nőttek. 

Fotó: Képszerkesztőség

Interjúnk a 2–3. oldalon »
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tótH Csaba:

Új jÁtszótér
a mogyoródi Úton

Köszönöm 
a zuglóiaknak!

Kibővítettük 
a Füredi úti 
könyvtárat 15 köszöntjük 

80. születésnapján

Horváth Csaba a járvány utáni felelősségteljes nyitásról



aKtuÁlis 32 aKtuÁlis
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online lét

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő

• Mennyit költött a kerület jár vány -
kezelésre?
– Még nem tudtunk mérleget vonni,
mert folyamatosan változik a helyzet,
így azok a feladataink is, amelyeket ál-
lami segítség nélkül, sok esetben az
állam helyett kell elvégeznünk. De
eddig bőven 300 millió forint feletti
összegre rúgnak a nem tervezett, ám
elengedhetetlen kiadások, mint a védő-
maszk biztosítása minden 60 év feletti
zuglóinak, a tartós egészségkárosodás-
sal és a fogyatékkal élőknek, sőt azok-
nak is, akik ezt szociális alapon ké -
relmezték, a védőfelszerelések és a
Zugló-pótlék, amelyet minden egész -
ségügyi dolgozónk megkapott, vagy a
kórházakból hazaküldött, állandó
ápolásra szoruló betegek hozzátartozói-
nak járó 50 ezer forintos segély. Na -
ponta több mint 1500 adag ételt szál -
lítottunk ki rászorultsági alapon, gyer-
mekeknek és időseknek.
• Zugló iparűzési adóbevétele is
csökkent?
– Igen, viszont még nem tudjuk, meny -
nyivel, jelenleg a járvány okozta károk
felmérése zajlik. Egyelőre úgy tudunk
segíteni a bajba került vállalkozóknak,
hogy azt a bérleti díjat, amit a járvány
idején nem tudtak kifizetni, a második
félévben egyenlő részletekben törleszt -
hetik.
• Van egyéb kiesett bevétele a ke -
rületnek?
– Jelentős a kiesett bevételünk, és nem-

csak a megnövekedett feladatok, szo-
ciális kiadások, a rossz helyzetbe került
családok támogatása, a megroppant
gazdaság hatásai, illetve az állami segít-
ség elmaradása miatt, hanem azért is,
mert a kormány a veszélyhelyzetben is
csak elvesz az önkormányzatoktól. El-
vette a gépjárműadót, eltörölte a
parkolási díjakat, csak emiatt milliár-
dos kiesés keletkezett az idei zuglói
költségvetésben. A koronavírus-járvány
kitörése óta folyamatosan újra kell ter-
veznünk a költségvetést, de bármilyen
válságkezelő döntés születik, azt a kép -
viselő-testület fogja meghozni. Viszont
a kormányzati jelekből nem olvasható
ki a korrekt kompenzáció szándéka,
további megszorításokat le beg tetnek.
• Június 20-án várhatóan megszűnik
a különleges jogrend. Ez mit jelent
az ön munkájában, hiszen most egye -
dül dönthet? Újból lesznek tes tületi
ülések? 
– Természetesen lesznek tes tületi ülé -
sek. De azt el kell mondanom, hogy a
veszélyhelyzet idején is működött a
zuglói képviselő-testület. Erre sem mi
sem kötelezett, a döntések előtt mindig
kikértem képviselőtársaim vé leményét,
és minden esetben azt a döntést fogad-
tam el, amit a több ség tá mogatott.
• Mik voltak a májusi virtuális ülések
legfontosabb döntései?
– A legfontosabb májusi döntésünk,
hogy három pontból álló új zuglói szo-
ciális csomaggal segítjük a veszély -

helyzet miatt nehéz helyzetbe
került helyi lakosokat. Az első
a krí zistámogatás, amit azok
kér hetnek, akik a veszély -
helyzet kihirdetése után el ve -
szí tették a munkájukat, fi  ze-
 tés nélküli szabadságra kény -
 sze rültek, drasztikusan
csök kent a fizetésük. Há -
rom hónapon ke resz tül a
család jö ve del mé től füg-
gően 30 vagy 50 ezer
forintot kaphatnak, és
emellett más, meglévő
szo ciális támogatást is
igénybe vehetnek. 
A második: a szociális
köl csön összeghatárát az
eddigi 200 ezerről 250
ezer forintra emel tük, és
rugalmasabbá tet tük a
visszafizetést, tehát kés -
leltetve is lehet fizetni, és
szüneteltetni is lehet a
meg kezdett törlesztést. 
A harmadik: létrehoztuk
a „Segítsünk közösen –
Zuglói krízisalap”-ot, aho -
vá azok fel ajánlását várjuk,
akik szívesen támogatják a
bajba jutott zuglói családokat.
Az új támogatási formák a ve -
szélyhelyzet vissza vonásától
számított 30 napig igé nyel -
hetők az ön kor má nyzat Bács -
kai utcai ügyfélszolgálatán.
• Zugló továbbra is fenn   tar  tja
a járványügyi ké szül t séget?
– A készültség ügyében a kor-
mány előírásait kell követ-
nünk. A járvány egyelőre véget
ért, de a járványveszély nem
múlt el. Én azt kérem min-
denkitől, hogy viselkedjen
olyan felelősségteljesen, ahogy
eddig, hordjon maszkot ott,
ahol előírják, tartsa be a szo-
ciális távolságot, és ügyeljen a
higiéniára.
• Újra megnyitottak a ke rü -
leti sportpályák, játszóterek.
Az önkormányzat tud fi -
gyel ni arra, hogy a látogatók
tartsák magukat a fokozot-

tan körültekintő hasz ná lat -
hoz?
– A kijárási korlátozások ide-
jén nem zártuk le a Vá ros -
ligetet, hanem arra kértük a
budapestieket és a zuglóiakat,
ha lehet, ne menjenek oda, 

de ha mégis, akkor figyelje -
nek egy másra és tartsák be az
egész ségügyi előírásokat. 
A sportpályák, játszóterek ese -
tében is ez a helyzet: bízom a
zuglóiak felelősségteljes maga-
tartásában, abban,
hogy betartják az
elő írásokat, fi gyel -
nek és vigyáznak
egy másra. Amióta
újra megnyitottuk a
játszó tereket és a
sportpályá kat, kol-
légáimnak egyszer
sem kellett intéz ked -
niük. 
A bölcsődék és óvo -
dák ese tében is
ugyan az a helyzet:
minden jár vány ügyi
egész ség ügyi előírást
fokozottan betar-
tunk, enélkül nem
nyit hattak volna ki
az in téz mé nyeink.

• Sokaknak már elegük van
a kü lönféle idősávokból, és
sze ret nének korlátozás nél -
kül vá sárolni. Velük mi
lesz?
– A budapesti polgár mes terek
többségével úgy döntöttünk,

hogy eltöröljük a piacokon a
reggel 6 és 8 óra közötti, 65
évnél idő sebb ek nek szóló ki -
zárólagos idő sávot. Tehát bár -
ki, kor látozás nélkül látogat-
hatja a piacokat, természe -

tesen fe lelősségteljesen, az
egész ségügyi előírások be tar-
tásával. Viszont a boltok, üz -
letek, áruházak 9–12-ig tartó,
a 65 évnél idősebb korosztá-
lyoknak kedvező idősávját a
kormány határozta meg, neki

is kell megszüntetnie ezt az
intézkedést.
• Sokáig 9 és 12 óra kö -
zött, most pedig reggel 6
és 8 óra kö zött van az
idősek ki zá ró lagos idő -
sávja a pia con. 
Célszerű ez, és meddig
lesz így? 
– A 65 évnél idősebbek szá -
má ra egy kormány rendelet
írja elő a ki zárólagos idő -
sávot, vi  szont a nem ezek -
hez a korosz tályokhoz tar   -
to zókat kel le metlenül érin -
tette a 9 és 12 óra közötti
tilalom. Ezért kompromisz -
szumos megoldás szü le tett:
a leginkább ve szélyezte -
tettnek számító 65 év felet-
tiek a korai, ki zá rólagos

idő sávban és nyolc óra után is
me hetnek vásárolni, ami kor ez
minden kinek meg en gedett. Re -
mé l e m, ha marosan már sehol
sem lesz szükség külön idő sáv
fenn tar tására.

• Hogy állnak most
a kerület fer-
tőzöttségi ada tai?
– Csak a kerületi
k o r m á n y h i v a t a l
június első hetének
vé gén kö  zölt adatait
tu dom elmondani:
88-an vannak há zi
ka ran tén ban, ebből
6 be teg, 6 be teg -
kontakt és 74 fő
határát lé pő. Úgy ér -
zem, hála a zug lóiak
fegyel mezett sé gé -
nek, győ  zelemre áll -
u n k a járvánnyal
szemben. 

Forrai-Kiss
Krisztina

Minden zuglóinak köszönöm, hogy fegyelmezetten betartotta
a járványellenes intézkedéseket – kezdi Horváth Csaba pol-
gármester, akit az elmúlt hónapok kerületi rendelkezéseiről és
a járvány zuglói hatásairól kérdeztünk. Büszke a zuglóiakra,
akik remekül állták a kihívásokat, büszke a kollégáira és az
önkéntes segítőkre, akik megfeszített erővel dolgoztak a
járvány hatásainak enyhítéséért, viszont egyáltalán nem büszke
a kormány teljesítményére.

Meglepett, amikor szokásos rovatunkban
zuglóiakat kérdeztünk az utcán arról, hogy
miként indul újra az életük, és jó né há -
nyan azt válaszolták, nem is jelentett
igazán nagy váltást az életükben ez a két
és fél hónapos járvány. Folytatják, ahol
március idusán abbahagyták. Nem pa -
naszkodtak, hogy földönfutóvá lettek, hogy
munkanélkülivé váltak. Nem panaszkod-
tak a bezártságra, nem panaszkodtak a
kiesett bevételekre. Lehet, hogy csak jó
han gulatban csíptem el őket, vagy szeren -
csés embereket szólítottam le? Minden -
eset re jól indult ez a szombat reggel. Azt
persze hozzátették, voltak és lesznek még
nehézségek. Az újrakezdés ugyanakkor
nagy öröm, fellélegezhetünk – nyugtázták. 
Tollforgató lévén otthonról dolgoztam, a
telefon és az internet volt a leg köz vet le -
nebb munkatársam, a zoomos csoport ér te -
kezletek az életem részévé váltak. Azt
persze nem állítanám, hogy ez jobb így,
mint régen, de a hirtelen és radikális vál-
tozás mégiscsak próbára tett. És a próbát
én is kiálltam. Örülök annak, hogy a kör -
nyezetemben nem betegedett meg senki,
hogy többet voltam a családdal, megtanul-
tunk egymás mellett dolgozni. Velünk élő
édesanyám is átvészelt egy újabb vészhely -
zetet. Szóval pozitív a mérleg. Az persze
zavar, hogy távolba szakadt családom egy
részét nélkülözni kellett, és a globális világ
egy darabig még zárva is lesz. Miközben
digitálisan egyre jobban össze vagyunk
kap csolva a világ bármely pontjával, fi zi -
kailag egyre inkább távolodni kénysze rü -
lünk egymástól. Az eddiginél is vir tuáli-
sabb lett és lesz az életünk. Ez az új modus
vivendi. Szokni kell.

Kérjük, támogassa 
a krízisalapot!

A zuglói rászorulók megsegítésére jött
létre a „Segítsünk közösen 

– Zuglói krízisalap”.
A krízisalap számlaszáma: 

11784009-15514004-10970007 
Erre a számlaszámra várjuk azok

adományait, akik segítenék 
a rászorulókat. Ez egy elkülönített számla,

az ide érkező felajánlásokat kizárólag 
szociális támogatásra fordítjuk. 

Az alapot Zugló Önkormányzata 50
millió forinttal segíti.

Horváth Csaba: 
Köszönöm, zugló!

a polgármester büszke a zuglóiakra, a kollégáira, az önkéntesekre és az egészségügyi dolgozókra
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– A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Rákosfalva parki Fü -
redi Könyvtára tavaly novem-
ber közepén kezdte meg mű -
ködését az önkormányzat által
biztosított ideiglenes helyén, a
Csertő park 10. szám alatti 85
négyzetméteres helyiségben –
tájékoztatott Tóth Csaba, Zugló
szocialista országgyűlési kép -
viselője. Hozzátette: kezdettől
fogva látszott, hogy a terem
csak az alapszolgáltatások biz-
tosítására elegendő, ezért a
városvezetés igyekezett meg -
teremteni a bővítés lehetőségét,

ami mostanra meg is valósult. 
– Az átadott új helyiség 109
négyzetméteres, ami a régi
teremmel egybenyitva már al-
kalmas arra, hogy a meg szo -
kott könyvtári szolgáltatásokat
nyújtsa – magyarázta az or -
szággyűlési képviselő. Megje-
gyezte: a bővítés éppen ide -

jében valósul meg, ugyanis a
koronavírus-járvány miatti ki-
járási korlátozás feloldásával
várhatóan sokan keresik fel
majd a könyvtárat. 
Tóth Csaba arról is beszélt,
hogy a Füredi Könyvtár addig
üzemel az átmeneti helyén,
amíg a Rákosfalva parki helyi -
séget nem újítják fel, amelynek
területe a renoválás után har-
madával nagyobb lesz.
– Az elmúlt ciklusban a vá ros -
vezetés a könyvtár helyzetének
rendezésén túl az intéz mé -
nyeinek  felújítására is nagy fi-

gyelmet fordított – fogalmazott
Hajdu Flórián alpolgármester,
rámutatva: ezek közé tartozik
az áthelyezett könyvtár kö ze -
lében megújult legnagyobb
kerületi gyermekorvosi ren-
delő – amely a zuglói aprósá-
gok negyedét látja el –, ezen -
kívül a könyvtárnak átmeneti-

leg otthont adó Csertő parkot
is rendbe hozták. 
– A fejlesztéseket a mostani
ciklusban is folytatjuk – fűzte
hozzá Hajdu Flórián.
– A következő három hétben
egybenyitjuk a most átadott és
a korábban megkapott helyi -
séget, és egy komplett könyv -
tárat alakítunk ki benne –
nyi latkozta Haszonné Kiss Ka -

talin, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár régióigazgatója, aki
azt is elmondta, hogy a bejára-
tot áthelyezik a park felőli
oldalra. Az új helyiségben lesz
a folyóirat- és gyermek lap -
olvasó, és ide kerülnek az új

szerzemények is – amelyek
mintegy 2000 kötetet tesznek
ki –, a hátsó térben pedig a
klasszikus irodalom és gye rek -
könyvtár kap helyet. 
A régióvezető arra is kitért,
hogy a Füredi Könyvtárban
korábban több klub is volt,
amelyeket az olvasók nagyon
hiányolnak. – A kibővítéssel
most lehetőség nyílik ezek mű -

ködtetésére, illetve az óvodai
és iskolai csoportok foga dá sá -
ra, valamint a családi és gyer-
mekprogramok újraindítására
– fejtette ki Ha szonné Kiss
Katalin.

Papp Dezső

– Mindenkinek sokkal többet
kell költenie tisztító- és fertőt -
le nítőszerekre az új korona -
vírus elleni védekezés miatt. 
A nehéz anyagi helyzetbe ke -
rült családoknak ezek beszer -
zése nagy terhet jelent. Ezért
határozta el az MSZP zuglói
szervezete, hogy saját forrásból
300 rászoruló háztartás szá má -
ra tisztító- és fertőtlenítőszer-
csomagot állít össze – mondta
el lapunknak Tóth Csaba, a
kerület szocialista országgyű lé -
si képviselője, aki megszer -
vezte a jótékony akciót, amely -
ben a frakció tagjai is a segít-
ségére voltak. A politikus – aki
Zuglóban önkéntes polgárőr is
– kez de ményezésüket a Face-
book-ol da lán hirdette meg. 

A beszerzett alkoholos kézfer-
tőtlenítőt, az általános fel-
mosót, a fertőtlenítő hatású
tisztító- és mosogatószert az
országgyűlési képviselő, va la -
mint Horváth Csaba polgár -
mes ter, illetve az MSZP ön -
kormányzati kép vi selői és ak-
tivisták rendezték csoma gok -
ba. – Minden csomag ötféle
tisz tító- és fertőtlenítőszert, va -
la mint egy pár háztartási gu -
mikesztyűt tartalmaz – közölte
az országgyűlési képviselő, aki
a járvány miatti digitális ok-
tatásra való átállás után saját
jövedelméből előbb 50, majd
az igényt látva még 30 tabletet
ajándékozott olyan zuglói csa -
ládoknak, amelyek anyagi
hely zetük miatt saját forrásból

nem képesek a gyermekük
táv oktatásba való bekapcso ló -
dáshoz szükséges eszközöket
beszerezni.
– A csomagok kiszállításával az
akciónk nem ér véget, mert
nagyon sok zuglói család szo -
rul támogatásra, amelyeknek
valamilyen formában segíteni
akarunk – hangsúlyozta Tóth
Csaba országgyűlési képviselő.
– Képviselőtársaimmal nagyon
fontosnak tartjuk, hogy ve -
szélyhelyzetben a leg sze gé -
nyeb bekre és a leg  el esetteb-
bekre sokkal na gyobb figyel-
met fordítsunk – mondta a
csomagolásban segédkező Pé -
csi Diána kép vi selő, a Gaz-
dasági Bizottság elnöke. Hoz -
 záfűzte: nem volt kétséges szá -

mára, hogy támogatja az akciót
és részt vesz annak megva -
lósításában, mert a jelenlegi
helyzetben alapvető, hogy még
a leg sze gé nyeb  b eknél is meg -
felelő fertőtlenítő- és tisztító -
szerek álljanak rendelkezésre
a védekezéshez.
A tisztítószercsomaggal Bitskey
Bence képviselő elsőként a
Bosnyák utcában élő egyik rá -
szoruló kerületi lakost kereste
fel. – Nagyon örülök az ado -
mánynak – jelentette ki Csiki
Ibolya, aki hozzátette: úgy érzi,
hogy Zugló vezetése a járvány
kezdetétől fogva odafigyel a
nehéz helyzetben lévőkre. El-
mondta, az önkormányzat
tényleg sok mindenben segíti
őket.                              P. D.

Komplex szolgáltatás az önkormányzat biztosította újabb helyiségben 

A járvány utáni újranyitástól közel kétszáz négy -
zetméteres alapterületen fogadhatja olvasóit a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Füredi Könyvtára
átmeneti helyén, a Csertő park 10. szám alatt.  
Az önkormányzat által biztosított újabb helyiség
bevonásával a bibliotéka már komplex könyvtári
szolgáltatásokat nyújthat az olvasóknak. 
A május közepén átadott teremben kapnak helyet
az új könyvek és ugyanitt lesz a folyóirat- és gyer -
meklapolvasó.

a képviselő-testület legnagyobb frakciója szervezetten segített adományaival

sokan kerültek bajba a járvány miatt
Háromszáz rászoruló családnak adományozott tisztító- és fertőtlenítőszer-csomagot a szocialista frak-
ció, hogy hozzájáruljanak a nehéz helyzetben lévők járvány elleni védekezéséhez. 

Tóth Csaba országgyűlési képviselő egyeztetett a fővárosi
könyvtárral

Kétszáz négyzetméteresre bővült a könyvtár 

Hajdu Flórián alpolgármester a környék megújuló intéz -
ményeiről                                                             Fotók: Balogh Róbert

Csiki Ibolyának vitt egy csomagot Bitskey Bence
képviselő                                            Fotók: Balogh Róbert

Horváth Csaba és Tóth Csaba kiviszik az ado -
mányokat

A jótékony akció termékeit csomagokba rendezik    

duplájára bővült a Füredi Könyvtár



– A Jó Szívvel Alapítvány
húsvéti élelmiszerosztásához a
Tükörkép Műhellyel együtt -
működve az ünnep jellegének
megfelelő édességekkel járul-
tunk hozzá – ismertette Szabó
Rebeka alpolgármester, aki
arra is kitért, hogy emellett
maszkokat és fertőtlenítőszert
adományoztak az Uzsoki Utcai

Kórháznak. Az alpolgár mes -
tertől megtudtuk továbbá,
hogy a Párbeszéd számos tagja
segít az időseknek a bevásár-
lásban és ügyeik intézésében.
Szabó Rebeka azt is elmondta,
hogy a Zuglói Családsegítő
Központ a rászorulóknak he -
tente személyesen vásárol be.                                                                                                      

FiDEsZ
Borbély Ádám és Szatmáry Kristóf választó -
kerületi elnökök szer vezték a támogató munkát
és a segítő felajánlások intézményekhez való el -
juttatását – tájékoztatta lapunkat Rozgonyi
Zoltán fideszes képviselő, a Pénzügyi és Költ-
ségvetési Bizottság elnöke. Egészségügyi masz -
kokat és védőfelszerelést vittek a zuglói nyug -
díjasotthonokba és a ZESZ-nek. A Fidesz és a
Fidelitas önkéntesei telefonon keresték meg a
65 év feletti zuglói időseket, ellátták őket a leg-
fontosabb tudnivalókkal és felajánlották segít-
ségüket. A körzetfelelősök bevásárlással, gyógy -
szerek kiváltásával, a napi ügyeik intézésében
segítik a hozzájuk fordulókat. Az Operatív Törzs
tagjaként Varga Péterrel együtt önálló javaslattal
éltek a helyi vállalkozások önkormányzati tulaj -
donú bérleményei bérleti díjának csökken-
tésére.
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Képviselők és pártok is segítettek a járvány nehéz napjaiban

Minden képviselő és a testületben képviselettel rendelkező zuglói párt kitett
magáért, amikor segítségüket kérték a kerület lakói. Ki ado mánnyal, ki
önkéntes munkával járult hozzá a bajba kerültek gondjainak enyhítéséhez. 

jó szívvel adták 

DEmokratikus koalíCió

–  Több száz maszkot osztottunk szét az utcán, illetve ad-
tunk át a Bethesda Kórháznak és az Uzsoki Utcai Kórház-
nak, valamint a helyi intézményeknek és a kerület lakóit
segítő civil szervezeteknek – tájékoztatott Horváth Zsolt,
Zugló DK-s alpolgármestere, hozzátéve: pártja a Segít-
séggel, Jó Szívvel Köz hasz nú Alapítványnak (Jó Szívvel
Alapítvány) a rászoruló diákok online tanulásának támo-
gatására 15 asztali számítógépet és tab letet adott, míg a
Bethesda Kórház intenzív osztályán dolgozók nak pizzát vit-
tek. Az Uzsoki Utcai Kórház és a Bethesda Kórház,

valamint a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) dolgozóinak és a kerületben működő idős -
otthonoknak 3000 palack C-vitaminos italt adományoztak, a rászoruló családoknak pedig 50
kiló Herz szalámit és tartós élelmiszert ajándékoztak.

momEntum
A Momentum márciusban Facebook-felhívásra gyűjtést szer -
vezett a Bethesda Kórháznak. 
–  Többek között műanyag védőszemüvegekkel segítettük a 
gyermekkórház orvosait – nyilatkozta Rózsa András alpol-
gármester. Elmondta, hogy osztottak arcmaszkokat is, illetve
azoknak, akik a választókörzetében nem kapták meg az önkor -
mányzat adományát, személyesen vitte házhoz a védőeszközt.

lmP
Vida Attila képviselő közlése szerint az LMP részéről hárman
a Zuglói Önkormányzati Rendészetnél regisztrált segítőként
végeznek önkéntes munkát. 
– Hét-nyolcszáz, önkormányzat által adományozott maszkot
vittünk ki zuglói lakcímekre. Ezenfelül személyesen hat idős
hölgy bevásárlását, gyógyszerbeszerzését és csekkfeladását in-
tézem heti rendszerességgel – tette hozzá a képviselő.

CivilZugló EgyEsülEt
– Anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé az adományozást, ezért hírlevélben ajánlottuk fel a segít-
ségünket a zuglóiaknak – közölte Várnai László, a CivilZugló Egyesület elnöke, megjegyezve: a
szervezetüket megkereső idősebbeknek az egyesület tagjai szükség szerint bevásárolnak és
kiváltják a receptjeiket. 

mkkP
Victora Zsolt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője szemé-
lyesen kezdeményezte az önkormányzatnál a zuglóiaknak szóló
veszélyhelyzeti tájékoztató megjelentetését, melyet a polgár -
mester megbízásából el is készített, továbbá az önkéntes segítők
toborzásában is aktívan részt vett.
– 16 laptopot és tabletet gyűjtöttünk és adományoztunk a Zuglói
Családsegítő ügyfélkörébe tartozó hátrányos helyzetű családok-
nak, hogy gyermekeik bekapcsolódhassanak a digitális okta -
tásba – hangsúlyozta a politikus, kiemelve: a Tükörkép Műhely
és a Jó Szívvel Alapítvány közreműködésével rendszeresen jut-
tatnak el élelmiszereket és egyéb adományokat a nehéz hely -
zetben lévőknek.                                          

tündérPakk
Tartós élelmiszercsomaggal segíti a koronavírus-járvány

miatt nehéz helyzetbe került családokat a zuglói
TündérPakk Közhasznú Alapítvány – mondta el
Szomolányi Tímea, a szervezet elnöke. A járvány

kezdete óta szinte folyamatos az élelmiszerosztás a
kerületben, először 70, most 100 család kapott csomagot,
a 80 éven felülieket pedig külön figyelemben részesítet-
ték, és – a járványhelyzettől függetlenül – a kerületben

működő családok átmeneti otthonát is rendszeresen 
támogatják. A TündérPakk Közhasznú Alapítvány 

a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal
együttműködve segíti a kerületben élőket, de magán-

személyek is hozzájárulnak a jótékonykodáshoz.
P. R. Papp Dezső

Fotó: Facebook

Fotó: Képszerkesztőség

Fotó: Képszerkesztőség

A Zuglói Kábítószerügyi Egyez -
tető Fórum résztvevői online
ülésen vitatták meg, hogy meg -
nőtt az alkoholfogyasztók szá -
ma – mondta lapunknak So -
kacz Anikó, a KEF elnöke. –
A Tiszta Jövőért Alapítvány a
leterhelt szülőknek lelki támo-
gatást, a gyerekeknek nyári prog-
 ramot tervez, hiszen so kuk
szü leinek fel kellett hasz nál ni -
uk szabadságuk jelentős ré szét. 

A kijárási korlátozás feloldásá-
nak köszönhetően május 27-én
újra megnyílt a Magyar Vö rös -
kereszt adományboltja a Bos -
nyák utca 3. szám alatt és tel -
jes nyitvatartási időben várja a
vá sárlókat. Ado má nyo kat vi -
szont a fertőzésveszély miatt
egye lőre nem tudnak fogadni.
Az elmúlt két hónapban 96
zuglói családnak adtak élel -
miszert, tisztítószert és ru -
haneműt. Az elmúlt hetekben
is vásároltak nagy mennyiség-
ben élelmiszert, ezért továbbra
is várják a rászorulókat.

Újranyitott az
adománybolt

KeF online

Adler Katalin, a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft. mun ka -
társa bejelentette, hogy a Há -
ló zati Együttműködés és Zuglói
Gyermekekért partnerszerve ze -
tei létrehozták a hegyinfo.hu
oldalt, amely a szülőket tájékoz-
tatja, és a tizennyolc év alatti ko-
rosztállyal foglalkozó gyakorlati
szakembereknek fórumot kíván
teremteni, továbbá tervezik a
függőséggel foglalkozó csoport
létrehozását, ahova várják a
tagok jelentkezését. 

Hegyinfo.hu

Híreink

PárbEsZéD



Fontos, hogy azok az embe -
rek, családok, akik korábban
dolgoztak, és nem volt szük-
ségük szociális támogatásra,
ne jussanak válságba, ne ke -
rüljenek krízishelyzetbe, ha -
nem a veszélyhelyzet meg szű-
nése után újra részesei le -
gyenek a munkaerőpiacnak,
és folytathassák tovább az
életüket – hangsúlyozták a
javaslat készítői. Szabó Rebeka
szociális ügyekért is felelős
alpolgármester kiemelte, min -
dig fontosnak tartották, hogy a
bajban lévők célzott segítséget
kapjanak, az utóbbi időben
folyamatosan érkeztek a segít-
ségkérések, ezért egy komp -
lex, három részből álló cso ma-
got dolgoztak ki. A krízistámo-
gatás azoknak szól, akik mi-
után a veszélyhelyzetet ki hir -
 dették elveszítették a mun  -

ká ju kat, fizetés nélküli szabad-
ságra kényszerültek, és drasz -
tikusan lecsökkent a fizetésük.
– Ez három hónapra szól, a
család jövedelmétől függően
30 vagy 50 ezer forintot
kaphatnak az igénylők. Fon -
tos, hogy emellett más, már
meglévő szociális támogatást is
igénybe vehetnek – ismertette
Szabó Rebeka. A május 27-én

hatályba lépett intézkedéscso-
mag 200 ezerről 250 ezer
forintra nö veli a szociális kölc-
sön összeg- határát, és rugal-
masabbá te szik a visszafizetést
– tájékoztatott Hevér László
György, kiemelve, hogy ha-
lasztva is törleszthetnek az
igénylők. – Ez azt jelenti, hogy
le he tő éget adunk arra, hogy a
folyósítás után pár hónappal

kezdjék el visszafizetni a ka-
matmentes hitelt, de ha valaki
már törleszti, viszont egy időre
szü ne teltetné, azt is megteheti
– részletezte. Harmadik elem -
ként létrehozták a „Segítsünk
közösen – Zuglói krízisalap”-
ot, ahová azok felajánlását
várják, akik megtehetik, hogy
segítsenek, és szívesen támo-
gatják a bajba jutott zuglói
családokat. Az alpolgármester
elmondta, ez egy elkülönített
számla, a felajánlásokat csak
szociális támogatásra fordítják. 

A krízisalap számlaszáma: 11 7
84009-15 51 4004-10 970 0 0 7

Az új támogatások a ve szély -
helyzet visszavonásától szá mí -
tott 30 naptári napig igé nyel -
hetők az önkormányzat Bács -
kai utcai ügyfélszolgá la tán.

Potos Rita 

Idén a Dr. Mező Ferenc Ál-
talános Iskola és Rózsa Mag-
dolna, a Zuglói Család- és
Gyermekjóléti Központ csa -
lád segítő munkatársa, a Tü -

kör kép Műhely vezetője kapta
a Zuglói Esélyegyenlőségi
Díjat. A Dr. Mező Ferenc Ál-
talános Iskola 30 éve dolgozik
az esélyegyenlőségért a Mező-

Mályva adaptív programmal,
együttműködve a Neumann
János Számítástechnikai Szak -
középiskolával. – Az iskola
folyamatosan integrál sajátos
nevelési igényű gyerekeket,
több mint tíz éve a Pető And -
rás Főiskola konduktor tanu -
lóinak gyakorló intézménye a
Mező, tevékenységünket a
Károli Gáspár Református
Egyetem partneriskolájaként
végezzük – mondta Gombár
Erzsébet, az iskola intéz mény -
vezetője. – Eleinte a ke re kes -
székes, járókeretes, bot se gít-
ségével közlekedő, végtag hi -
ányos tanulók váltak a min-
dennapok természetes ré szé-
vé, majd megváltozott munka -

képességű dolgozókkal bővült
alkalmazottaink sora, kiegé -
szülve 38 nem magyar nem -
zetiségű tanulóval. Az igazgató
úgy fogalmazott:  a díj a gye -
rekeké, a szülőké, a pedagógu-
soké, sőt az iskola közvetlen
környezetében élőké is. Rózsa
Magdolna időt és energiát
nem kímélve dolgozik a ne héz
 sorsúak életének megköny-
nyítésén. Mint mondta, a díj az
adományozóké is, akik segítik
a munkáját. Inspirálja, amit
lát, hogy a zuglói kép viselők is
sokat segítenek a rászo ru -
lókon. Pécsi Diána kép viselő,
a Gazdasági Bizottság elnöke
kezdeményezte 2017-ben az
Esélyegyenlőségi Díj létre-
hozását. 

P. D. , P. R.

A Hermina úton a felnőtt há -
ziorvosi, az akut fogászati és a
felnőttügyeleti szolgálaton túl
a pszichiátriai, addiktoló giai,
angiológiai, audiológiai, fog-
  lal kozás-egészségügyi, reuma -

tológiai, ideggyógyá sza ti, kar-
diológiai, sze mé szeti, bőrgyó-
gyászati szakrende lé sekre, va -
 lamint fizioterápiára, gyógy -
tornára is mehetnek a be te -
gek. Az Örs vezér téri szakren-
delőben pedig az eddig is
működő szak rendelések mel-
lett a felnőtt- és gyermekorto-

pédiai, belgyógyászati, di e -
 tetikai tanácsa dási, fényterá -
 piás, UH-te rá piás és gyermek -
 kar di ológiai rendelés indult
újra. A Zuglói Egész ség ügyi
Szolgálat igazgató főorvosa, 

dr. Nagy And rás Csaba
hang súlyozta, a minisz-
teri utasítás ér telmében
szigorú fel té telek mellett
dolgoznak. – A betegek -
nek először telefonon
kell bejelentkezniük. 
A kóddal dokumentált
beszélgetés során a szak -
orvos eldönti, hogy az
adott panasz meg old ha -
tó-e távkonzultáci ó ban,
vagy sem. Ha személyes
találkozás szükséges, ak -
kor időpontot kap a be -
teg. A bejá ratnál pedig

továbbra is szi gorú ellen őr -
zésre kell számítani: a ki -
kérdezéses kockázatfelmérés
után maszkot és kéz  fer tőt-
lenítőt kapnak a pá cien sek, és
egy hőkamera előtt is áthalad-
nak. A rendszer nem rögzít,
csupán megméri a pillanatnyi
hőmérsékletet – ma gyarázta

az igazgató főorvos. Aki lázas,
elkülönítőbe viszik, megvizs-
gálják, és eldöntik a további
te en dőket. A hőka mera felsze -
relése óta sem a Hermina úti,
sem az Örs vezér téri szakren-
delőbe nem ér ke zett lázas be -
teg. A szakrende lőkben be kell
tartani a másfél méteres távol-
ságot, és továbbra is 15 per -
cenként mehetnek fel az or -
voshoz a pá ciensek. Visszavo -
násig szünetel a masszázs, az
obesitológiai, a gyermek fül-
orr-gége, a gyermekbőrgyó-
gyászati és a gyermek pul-
monológiai rendelés.      P. R.
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Krízistámogatás veszélyhelyzet után Újraindulnak a szakrendelések 
Háromféle szociális csomag segíti a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került embereket. A Szabó
Rebeka alpolgármester és Hevér László György, a Népjóléti Bizottság elnöke által kidolgozott előter-
jesztés elsősorban azokat támogatja, akik a járvány előtt önállóak voltak, nem szorultak segítségre. 

azok kaphatják, akik a járvány miatt veszítették el munkájukatzesz főorvosa: telefonon érdeklődjön a szükséges kezelésről

Hevér László György és Szabó Rebeka kezdeményezték a segé-
lyeket                                                                    Fotó: Képszerkesztőség

A Zuglói Egészségügyi 
Szolgálat elérhetőségei:

háziorvosi szolgálat 
és egyéb ügyek:
+ 36-1- 469-4600
laborelőjegyzés: 
+36-1-469-3833

Ingyenesen hívható 
tájékoztató szám: 
+36-80-734-800

kapcsolat@zesz.hu

Esélyegyenlőségi fesztivál Zuglóban – 2019    Fotó: Képszerkesztőség

dolgoznak az esélyegyenlőségért 

Hőkamera a 
bejáratoknál
A legmodernebb techno -
lógiát képviselő, lázas be -
tegek kiszűrésére szolgáló,
az arc hőmérsékletét auto -
ma tikusan mérő és tévé kép -
ernyőn kijelző készüléket
helyeztek üzembe a ZESZ
Örs vezér téri  és Hermina
úti rendelőjében. 
– A jár vány ugyan lecsen-
gőben, de a járványveszély
továbbra is fennáll, ezért
van szükség az elmúlt két
hónapban megtanult vé de -
kezési formák betartásán túl
olyan esz közök rendszerbe
állí tására, amelyek segítik
az egészségügyi dolgozók
mun káját és hozzájárulnak
az esetleges fertőzöttek ki -
szű ré séhez – fogalmazott
Hor váth Csaba polgár mes -
ter a készülék átadásán. –
Ez egy nagyon korszerű,
nagyon pontosan mérő esz -
köz, azon nal riaszt, ha az
előtte elhaladó test hő mér -
séklete ma ga s a b b
a nor málisnál –
jelentette ki Tóth
Csaba, Zug ló szo -
cialista ország -
gyű lési képvi se-
 lője. A ké szülék-
nek hosszabb tá -
von fontos sze re -
pe lesz abban,
hogy a rendelőt
csak olyanok ve -
hes sék igénybe,
akik másokra
nem jelentenek veszélyt.
Dr. Nagy András Csaba, a
ZESZ igazgató főorvosa
jelezte, akinél nincs prob-
léma, an nak zöld, akinél
pedig baj van, hangjelzés
kíséretében piros négyzet
jelenik meg a feje körül,
fölötte a tizedes pontosságú
testhőmérséklettel. 

A miniszteri utasítás értelmében szigorú járványügyi rendelkezések és
betegelőjegyzési rendszer mellett fokozatosan újraindulnak a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat szakrendelései. 

A legkorszerűbb készülékeket szerelték fel az intézményekben Fotó: Képszerkesztőség

Tizedes pontossággal méri meg az
arc hő mérsékletét  

Fotó: Képszerkesztőség
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– Az érettségi vizsgák utolsó
napja május 21-e volt, ám az
érdemi dolgok már május 4–
15. között lezajlottak. A vizs-
gákkal kapcsolatban nagyon
kedvezőek a tapasztalataink, a
biztonsági előírásokat minden-
hol betartották, a felügyelő ta -
nárok mindenütt rendel ke zésre
álltak. A vizsgázók fegyel me -
zett ségének köszönhetően se -
hol semmilyen rendkívüli ese -
mény nem történt – tudtuk
meg. A 2020-as érettségi em-
lékezetes marad: többek között
azért, mert ez a korosztály a
járvány miatt ballagás nélkül
volt kénytelen elbúcsúzni az
alma matertől. Az intézmények
többségében online ballagáso -
kat rendeztek, az intéz mény ve -
zetők így búcsúztak el a vég -
zősöktől, majd egy kamerával
„végigkísérték” őket az is ko -
lában. A ballagáskor szokásos
díjátadások is elmaradtak, csak
jelképesen adták át azokat, il-
letve számos helyen ezt az
érettségi bizonyítványok áta dá -

sára időzítik – az előírásoknak
megfelelően csak szabadtéren!
Az általános iskolai beiratkozás
az online módszernek köszön-
hetően idén több mint egy hó-
napot vett igénybe. Ám a szo -
katlan módszer ellenére a be -
iratkozás is rendben lezajlott.
– A következő tanévben, akár -
csak tavaly, 38 elsős osztály

indul Zuglóban, ami nagyjából
1000 gyerek beiskolázását je-
lenti, és ebben átrendeződés
várható: a Városligetiben az
idei három helyett jövőre négy
osztály indul, míg a Munkácsy-
ban a kapacitások miatt vissza-
térnek a két első osztályhoz. 
A hagyományos kis létszámú,
logopédiai osztályok indítására
jövőre már csak a Németh Imre
iskolában számíthatunk. 
Az összkép alapján elmond-
ható, hogy a zuglói oktatás
továbbra is nagyon népszerű,

ami a magas szintű oktatói
munkának köszönhető. A köz -
kedvelt iskolák továbbra is őr -
zik presztízsüket – ismertette a
tankerületi igazgató.
– Bizakodunk, hogy szeptem-
ber 1-jén a megszokott kö rül -
mények között kezdhetjük meg
az új tanévet. Egyelőre négy in-
tézményben gyermekfelügye -
letet biztosítunk, egyre növekvő
létszámmal, ám ez a létszám
még így sem éri el a húsz főt.
Szorosan együttműködünk a
zug lói önkormányzattal is, ké -
résükre felmértük, hogy mek -
kora igény lenne a nyári gyer -
mekfelügyeletre. Nagyon nagy
számú, hetente átlag 300 gye -
rek felügyeletét kellene majd
megoldani. A Munkácsy iskola
bővítése – az új alsós tantermek
építése – már a befejezésénél
tart, és a Szent István Király
Zeneművészeti Szakgimnázium
bővítésének előkészületei is
megkezdődtek. Ezenkívül je-
lentősebb felújításokra nyáron
nem lehet számítani, ám a
kisebb karbantartásokat már
részben elvégeztük vagy az
elkövetkező hónapokban fejez-
zük be – mondta el Házlinger
György. Riersch Tamás

Nagyrészt önerőből készítették
el az első játszóteret a Mogyo -
ródi úti sporttelepen a Zuglói
Sport- és Rendezvényszervező
Kft. munkatársai. – Már hat
évvel ezelőtt a környékbeliek
aláírásokat gyűjtöttek a sport-
telepi játszótérért – mondta
Hor váth Zsolt alpolgármester,
aki a Sport Kft. munkatársaival
közösen május végén felavatta
az új létesítményt. – Erre azon-
ban ez idáig nem került sor, s
ha mi is pályázati forrásokra
vártunk volna, akkor még most
is csak reménykedhetnénk az
új játszótérben. Ehelyett ön-
erőből és nem kevés társadalmi
munkával sikerült ezt a kis
teret megvalósítani. Az eddigi
extrém park, az Orangeramp
Rákos-patak felőli oldalára ho -

mokozó, hinta és mászóka ke -
rült – tette hozzá Hámori
Györ g y, a Sport Kft. ügyvezető
igazga tója.  A Mogyoródi úti
sporttelep fejlesztése három
ütem ben valósul meg. Az első
ütemben a legkisebb korosz -
tálynak, a másodikban – remél-

hetőleg nyáron – a nagyobbak-
nak készül játszótér, a har-
madik ütemben pedig megújul
a felnőttkondipark, s ezzel egy
idő ben a tervek szerint a sport-
telep közel 5000 négy zet mé -
teres zöld területét is felújítják.

Riersch Tamás

Az önkormányzati hivatal arról
tájékoztatta lapunkat, hogy ki -
fejezetten kérik a szülőket,
hogy a gyerekek egészségének
védelme érdekében tartsák be
az előírásokat. Az intézmények
adottságaihoz mérten a bejárat-
nál, folyosókon veszik át a gye -
rekeket, a szülők nem léphet -
nek be a csoportszobákba, az
öltözőkbe, a mosdókba. Száj-

maszkot kell használniuk, és a
védőtávolság betartására is fi-
gyelniük kell, továbbá az ügy-
intézés elsődlegesen telefonon
vagy elektronikus úton tör té -
nik. A kicsiknek tiszta benti
ruhában kell lenniük az ovik -
ban, bölcsikben, és az is fontos,
hogy csak egy darab alvókát vi-
hetnek magukkal. Az idő já rás -
tól függően a nap jelentős részét

az udvaron, szabad levegőn
töltik majd a gyerekek, ezzel is
kerülik a szoros kontaktust. 
Az óvodanyitással egy időben az
óvodapszichológusok és a pe -
dagógiai szakszolgálat mun ka -
társai is megkezdik a mun kát,
így minden iskolába ké szülő
gye reket felkészítenek.   

Potos Rita

az iskolák bizakodnak a szokásos szeptemberi újrakezdésbentovábbra is telefonon vagy elektronikus úton intézik az ügyeket

A zuglói diákok közül senki sem élt az érettségi vizsgák őszre halasztásának lehetőségével, csupán
egy-két, betegség miatti  hiányzást jeleztek – tájékoztatta lapunkat Házlinger György, a Közép-Pesti
Tankerületi Központ igazgatója.

Kizárólag egészséges, tünetmentes gyerekek mehetnek óvodába, iskolába.
A krónikus betegeknek, asztmásoknak pedig egyáltalán nem javasolt. 

online ballagás – rendkívüli érettségivel 

Új játszótér a rákos-patak mellett
Reménykednek az őszi újrakezdésben                           Fotó: ZL

Mogyoródi úti sportpálya az apróságoknak
Fotó: Balogh Róbert

indul a tábori élet
– A kormány rendelkezését követően azonnal elkezdődött a
kerületi nyári táborok megszervezése. Az idei szezon június
29-től augusztus 28-ig tart, ami kilenc turnust jelent. A szülők
választhatnak az ottalvós és a napközis rendszerű táborok
között. Soltvadkerten már javában zajlanak az előkészületek.
Felméréseink szerint a korábbi évekhez viszonyítva idén
nagyjából 50 százalékos lesz a tábor kihasználtsága, de az
üresen maradt helyekre sok külsős jelentkező van – mondta
el Horváth Zsolt alpolgármester. A napközis tábor idén is a
Kövér Lajos utcai Varga Zoltán Sporttelepen lesz, ahol vár -
hatóan turnusonként 300 gyerek táborozhat. Az egészségügyi
előírások betartása miatt a jelenlegi egy sátor helyett többet
is felállítanak. A programok elsősorban a zuglói sporttelepen
zajlanak, de az alpolgármester néhány külsős helyszín igény-
bevételét sem tartja kizártnak. R. T.

Horváth Zsolt alpolgár mes -
ter tájékoztatása szerint – 
a ke rü leti operatív törzs
döntését követően – május
16-án a nag yközönség előtt
meg nyíltak  a zuglói játszó -
terek és sportpályák. – Az
egyesületi edzések meg kez -
désére már korábban en-
gedélyt adtunk, így onnantól
kezdve a klubok ha tás kö -
rébe tartozott, hogy melyik
szakosztálynak mikor tól en-
gedélyezik az edzések el in -
dítását. Kerületi szinten a két
nagy sportpályánkat – a Mo-
gyoródi útit és a Kövér Lajos
utcait – május 16-án nyi -
tottuk meg, és elmondható,
hogy mindkét létesítmény
azó ta telt házzal üzemel. 
A kerületben nagy igény van
a sportolásra, ezért nagyon
várjuk már, hogy az iskolai
műfüves sportpályák is bé -
relhetővé váljanak.      R. T.

A fiatalok körében is létező
kirekesztés és radika li zá ló -
dás megelőzésére szervezett
online fórumot a De mok ra -
tikus Ifjúságért Alapítvány
(DIA) és a Political Capital
(PC) elemzőintézet az EU-
ROGUIDE brüsszeli prog -
ram keretében. Adler Ka ta-
lin, a Zuglói Közbiztonsági
non-profit Kft. prevenciós
ko ordinátora előadást tartott
a sikeresen működő kerületi
Békés Iskolák programról és
a Zuglói Pedagógus Műhely
munkájáról, amelyek az in-
toleráns helyzetek ke ze lé sé -
ben segítenek.

beindult 
a sportélet 

Fiataloknak

Híreink óvintézkedések mellett nyitnak
újra a bölcsik és az ovik



JáNoSA SáNDoR TAKARíTó A KöZSZoLGáLATBAN  
Gyakorlatilag nem változott az életem, a korlátozások ellenére sem. A munkám miatt jönni-menni
kellett. Sőt a korábbiakhoz képest nagyobb elvárások voltak a munkahelyen, többször és alaposabban
kellett fertőtleníteni. De nemcsak hivatalból, hanem a magunk érdekében is. Egyetlen dolog aggasz-
tott, hogy kéthetente nem kereshettem fel a fodrászomat. Meg egy kicsit az is, hogy a kocsmákat se
nagyon. De örülök, hogy helyreáll a rend. 

1312 zuglóiaK vÁlaszolnaK

A gépjárműadóból várt 87
mil liárd forint a járvány elleni
védekezés alapjába megy, to -
vábbá a főváros és a te le pü -
lések az eddigiektől eltérően
nem tarthatják meg a bevétel
40 százalékát. Pedig sok önkor -
mányzatnak ez volt az egyet -
len saját bevétele. A parkolási
díjak felfüggesztése szintén 
jelentős forráshiányt okoz. 
A köl t  ségvetésből az is kiol -
vasható, hogy majdnem négy -
szeresére emelték a Bu da-
pest által befizetendő szolida -
ritási adót: 10 milliárd forint
helyett 36 milliárd forintot
kell fizetni. Továbbá négysze -
resére nő az iparűzési adóból
való elvonás. Ez összesen leg -
alább 160 milliárd forintos
mínuszt jelent. A főpolgár mes -

ter tájékoztatása sze rint a fő vá -
ros 4,5 milliárd forintot köl tött
a járvány elleni vé de kezésre,
idén 20 milliárd fo rint lesz a
tömegköz le kedés be vé tel ki e -
sé se, és majd csak ősszel de rül
ki, hogy a tervezettnél meny -
nyivel lesz ke vesebb az ipar -
űzésiadó-bevétel. Karácsony
az oszt rák vagy más nyugati
kormányokhoz hasonlóan el -
vár ná, hogy a kor-
mány segítse, ne
pe dig adóztassa Bu -
dapestet. Szerinte a
kormány a járvány
okozta válságot ar -
ra használja, hogy
tönkretegye az ön -
kormányzati szek-
tort. Tisz tában van
azzal, hogy a vál-

ság a kormány bevételeit is a -
paszt ja, de azt elfogadhatat-
lannak tartja, hogy ezeket a
kieséseket az önkormányza-
toktól akarják visszanyerni.
Karácsony mindezt antide -
mok ratikus politikai lépésnek
értékeli, ami megnehezíti a
válságból való kilábalást.
Az oldalt szerkesztette: Cs. J.

Az új rezsitámogatási rendszer
bevezetéséről a főváros ve ze té -
se azután döntött, hogy meg -
szűnt a normatív lakás fenn-
tartási támogatás és a fővárosi
rezsitámogatás. Ellenben a
pandémia idején nőtt a bajba
került családok száma, ami in-
dokolttá tette ezt a lépést. 
A lakásrezsi-hozzájárulásba a
vízdíj, a csatornázási, a távhő-
és a szemétdíj támogatása tar-
tozik, pontosabban ezeknek a
díjaknak a mérséklése 500–
2000 forintig – tájékoztatta la-
punkat Kertész Péter, a fő vá-
ros kommunikációs osztályá-

nak sajtóreferense. A Hálózat
Alapítvány fizeti a fogyasztó
helyett a megítélt támogatást,
és utalja közvetlenül a szolgál-
tatónak a díj meghatározott
részét. A rezsitámogatás ked-
vező elbírálás esetén 12 hó-
napra járhat, és elsősorban a
segítséggel élőket hozná ked-
vezőbb helyzetbe. Rezsihát -
ralék kifizetését eseti tá moga-
tás keretében vállalja a fő vá -
ros, az úgynevezett krízistá-
mogatás pedig a lakhatási
lehetőség elvesztésének meg -
előzésére szolgálna, és há rom -
évente egyszer adható. Ezek -

ben a napokban szintén a fi-
gyelem középpontjába kerül-
nek az álláskereső tanácsadó
irodák, amelyek közül egy
nem régiben a városháza épü -
letében nyílt meg. Az irodának
670 fővárosi munkáltatóval
van személyes kapcsolata, s az
igényeknek megfelelően igye -
keznek a betöltetlen helyekre
munkavállalókat találni. 
A járvány okozta válság kirob-
banásakor az első intéz ke dé -
s ek egyikeként a főváros le he-
tővé tette, hogy a regisztrált ál-
láskeresők ingyen használhas-
sák a közösségi közlekedést.

Mintha a járvány nem lett volna hatással a módosított költségvetésre.
Egyelőre ugyanis nem látni, hogy a kieső bevételeket miként pótolná a kor -
mány. Azonban a most elkészült 2021-es költségvetés tervezetéből az már
látszik, hogy a fővárosi önkormányzattól is temérdek pénzt vonnak el. 

a főpolgármester a szószegés költségvetésének nevezi a tervezetet 

budapest

A MOL Bubi regisztrált fel-
használóinak száma átlépte a
százezret, feltehetően a ked-
vezményes, 100 forintos hasz -
ná lati díjnak köszönhetően.
Bár a járványveszély miatt
drasz tikusan visszaesett a for-
galom, ennek ellenére is jóval
többen bubiztak, tehát úgy
tűnik, van igény a városi ke -
rékpározásra. A tervek szerint
2021-től új applikáció támo-
gatná a bérlést, az eddigi szi-
vacstömlős helyett fújt gumi és
okoslakat kerülne a ke rék pá -
rokra, és a BKK-bérletesek ked -
vezménnyel vehetnék igé ny be
a szolgáltatást.

Budapest nem tűri a rasszista
uszítást, semmilyen tragédia
nem lehet ürügy a megfélem-
lítésre – így reagált Karácsony
Gergely főpolgármester a Mi
Hazánk Mozgalom „kegyeleti
megemlékezésnek” nevezett
til takozására, ahol cigánybű -
nözést kiáltottak a résztvevők,
a Deák téren két fiatal halálá-
val végződött késelésre utalva.
Szerinte nem a békés vé le mény -
nyilvánítást kell büntetnie a
hatóságnak, hanem azt kell
megakadályoznia, hogy „nácik
dúlják fel a város rendjét”.

bubiújítások

náci gyűlölködés

Híreink

LAKó EDINA KISGyERMEKNEVELő 
Nagyon vártam a pillanatot, hogy eljöjjön, mert tragédia volt már otthon,
kisgyerekem van. Annyira sajnálom őket, szerencsétlenek be vannak
zárva, annyi leckéjük volt, hogy az már kriminális. Zűrzavaros volt az
oktatás is, és előfordult, hogy reggel 8-tól este fél 7-ig kellett tanulnia.
A járvány előtt beszereztünk egy kutyust, úgyhogy esténként viszont
nagy sétákat tettünk. Nekünk is jó volt visszatérni a munkába, most már
teljesen visszaállt a régi rend.

GEDó GyöRGy öKöLVíVó
Önkéntes karanténba helyeztem magam, jobb a békesség. Amikor az
olimpiai bizottságtól kaptam maszkot, felhívtam a főtitkár urat,
megköszöntem a figyelmet, de elmondtam, én is ezt csinálom, mert ezt

csak közösen, összefogással  tudjuk megoldani. Vettem a kínaiaktól maszkokat 500 forintért, és
adtam, akinek kellett. Egyébként úgy érzem, valahogy eltávolodtak egymástól az emberek, és most,
a vírus idején nagyobb az összefogás. A közömbösség nagy betegség. De ha probléma van, a magyar
mindig összetartott.  Nagyon örülök, hogy visszaáll a régi rend, de azt már sejthetjük, hogy lesznek
változások a gazdaságban, szép lassan mennek fel az árak.                                      Szöveg: Cs. J.

PoLGáR IMRéNé NyuGDíJAS  Nézze, mindig csak 9 és 12 óra
között mentem ki kenyérért, máshova nem jártam el, a gyerekek is
megtiltották. Én betartottam mindent, láthatja, most is kesztyű és maszk
van rajtam. Végre kimehetünk a kertbe, mert a kijárási tilalom miatt
oda sem mehettünk. Akkora a fű, hogy meg kell várnom, amíg leszárad.

Minden növény tiszta tetű, az idén semmi sem terem meg. Szóval nem csak minket viselt meg a vírus. 

VERESS SZILVIA ANESZTEZIoLóGuS
Mivel egészségügyis vagyok, nem állt le a munka. Az otthon maradt gye -
rek miatt azonban műszakot kellett cserélnem: napközben a kicsi gye -
rekemmel voltam, és éjszakánként dolgoztam. Hétvégén pedig, amikor a
gyerekem az apjával volt, 24 órás műszakot vállaltam. Most már nem éjszakázom, a gyerek megy
óvodába. A Dél-pesti kórházban a járvány idején a betegforgalom jelentősen lecsökkent. A tervezett
nagy műtétek elmaradtak, csak egynapos sebészet volt. Ez is lassan változik. 

KoLLEKT CSABáNé GyáRI MuNKáS
Eddig sem volt problémám, folyamatosan dolgoztam. A csiszolópapír-

gyár, a munkahelyem, azt hiszem, valamit nagyon jól csinál. Nem állt le a munka. Betartottuk az
egészségügyi előírásokat. Annyi különbség volt, hogy a kettőből egy műszak lett, mert azért csökken-
tek a megrendelések, amelyek korábban az autóiparból és a bútorgyártóktól jöttek. Akinek volt
túlórája, szabadsága, azt kiosztották. A 100 emberből 50 mindig dolgozott. Pályázatot nyújtottak be
a minisztériumhoz, hogy még könnyebb legyen az újrakezdés. Annak örülnék, ha már nem kellene
viselni ezt a szájmaszkot, mert idegesít. 

Újraindult az élet. az öné is? 

Fotók: Balogh Róbert

Fotó: Népszava

a járvány miatt is a fővárost 
bünteti a kormány

rezsitámogatással segíti budapest a bajba kerülteket
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Törökőr Trianon-szobra
Székelykeresztúri Horváth Ár -
pád alkotását, a „szenvedő
magyart” a hajléktalanok Pil-
langó utca 13/a alatti men-
helye előtt állították fel 1937
nyarán.  A hét méter magas
alkotás egy hármas halomból
kiemelkedő kettős kereszthez
kötözött, máglyán szenvedő
ember, akinek letépett végtag-
jaiból a kereszt tövében kese-

lyűk esznek. Az II. világhábo -
rúban eltávolított emlékmű
sorsa ismeretlen. 

országzászlóból emlékkő
Az Országzászlót 1937. októ -
ber 4-én avattak fel a Fővárosi
Felső Mezőgazdasági Iskola
(ma az Egressy Gábor Két Ta -
nítási Nyelvű Szakgimnázium
régi épülete) udvarán. 
Az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc 100. évfor -

du  lójához közeledve eltávolí-
tották innen, majd cen tenári-
umi emlékkőként állították fel
az Egressy út 73/b előtt.  2012
tavaszán felújították, csúcsára
visszahelyezték a zászlórudat,
és március 15-én újraavatták.   

Emlékmű a Reiner Fri gyes
parkban 
A Reiner Frigyes parkban Do -
monkos Béla tervei alapján ké -
szült, 160 centiméter szárny -

 fesz tá volságú, bronz Turul-
szobor 8,5 tonnás bazaltkőta-
lapzatra került, utóbbit Zugló
erdélyi testvérvárosa, Alsó rá -
kos aján dékozta a kerületnek.
A posztamens homlokol dalán
a történelmi Magyar országba
fog lalt csonka Magyarország
bronzábrája, míg a Turul mö -
gött egy a talapzatból kimaga-
sodó kettős kereszt kapott
helyet. Az emlékművet 2012.
október 27-én avatták fel.

Papp Dezső

Poros történelem, esetleg „száz -
szor tört varázs”, vagy talán máig
vérző, folyton felszaggatott seb?
Az biztos; Trianon még mindig
hullámokat vet. Dédszüleinktől
hallhattunk minderről tör té ne -
teket, nagyszüleink továbbadták
azokat, akkor már az elszakított
területeken élve. Szüleink ké -
sőbb merőben más, vörösbe
öltözött világba születtek. Mi a
helyzet a jelen generációval?!
Mennyiben hat ránk dédszü -
leink „élménye”, meddig gyű rű -

zik még észrevétlenül közénk −
mételyezve sorsokat, kijelölve
láthatatlan nyomvonalakat?!
Hova, milyen messze sodorhat-
nak még minket Trianon hullá-
mai?! „A főtér egyik oldala
megtelt magyarokkal, a másik
románokkal. Rendőrökből álló
kordon választotta el őket. 
A románok alig várták, hogy
magyar vért ontsanak, felbőszült
hangulatban üvöltöztek. Tojás-
sal, paradicsommal dobáltak
minket. – Kinyírunk! – ordítot-

ták. Aztán hirtelen eltűntek a
rendőrök. Iszonyatos verekedés
kezdődött. Feltépték a park pad-
jait és a szöges deszkalapokkal
ütötték egymást. Közben a
románok busszal belehajtottak a
tömegbe. Majd megérkezett egy
másik teherautó cigányokkal.
Még most is sírok a megha-
tottságtól, ha erre a jelenetre
gondolok… A cigányok azt ki-
abálták: „Ne féljetek magyarok,
itt vannak a cigányok!”. Vegye-
sen voltak ott román és magyar

cigányok, de mind mellénk áll-
tak. Ők segítették a magyarokat
az ész nélküli harcban. Nekik
köszönhető, hogy abbamaradt
aznap a küzdelem. A sebesül-
teket bevitték a kórházba vagy
haza. A tér kiürült.” 
Stanczik Edina zuglói szerző ri-
portkönyvének részletével em-
lékeztünk. 
(Feszegetem a határainkat –
Trianon százéves hullámai.
Püski Kiadó, Budapest, 2019;
www.viewriter.hu) 

Fotó: Papp Dezső Fotó: Papp DezsőForrás: Pesti Hírlap Képes Melléklete

trianon 100

Száz évvel ezelőtt hirdették ki a történelmi Magyarországot megsemmisítő trianoni békediktátumot.
Zuglóban három emlékművet emeltek történelmi tragédiánk emlékére. 

trianon-emlékművek zuglóban

a centenárium margójára – 1920. június 4.
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mindent szépen befejezni.
Nem játszom már, egy ideje
nem is nyilatkozom, ez már a
fiatalok dolga – mondta la-
punknak Nagy Anna, a ke rü -
letben élő színészlegenda, aki
2012-ben megkapta Zugló
leg magasabb rangú kitün-
tetését, a díszpolgári címet.
„Maga nagyon tehetséges, de
nagyon nehéz pályája lesz” –
ezzel az üzenettel indította
útnak a Kossuth- és Jászai-
díjas rendező, Ádám Ottó a
végzős Nagy Annát
1963-ban a Színház
és Filmművészeti Fő -
iskolán. Néhány éve
volt sze rencsénk be -
szélgetni a mű vé sz -
nővel, és amikor ezt
az esetet megemlí -
tette, rögtön hozzá is
tette: „Nem gondol -
tam volna, hogy Ot-
tónak ennyire igaza
lesz”. Pedig Nagy
Anna pályafutása so -
rán több mint negy -
ven játékfilmben,
szá mos tévéfilmben
és sok színdarabban
sze repelhetett. Olyan
ki váló ren dezőkkel
dolgozhatott együtt,
mint Ranódy László,
Huszárik Zoltán, Sá -
ra Sándor vagy Ádám
Ottó, és olyan szí -
nész legendákkal áll-
hatott egy színpadon vagy a
kamerák előtt, mint Tolnay
Klári, Pécsi Sándor, Domján
Edit, Psota Irén vagy Páger
Antal. „Végig ez a hektikusság
jellemezte a pályámat” –

sorolta akkor emlékeit a mű -
vésznő. „Volt, amikor felkap-
tak, máskor meg tel jesen el-
 felejtettek.”
Nagy Anna debütálása a ma -
gyar filmművészetben is em-
lékezetes lett. A fiatal és csinos
színésznőnek ugyanis Ranódy
László Pacsirta című film -
jében Tolnay Klári és Páger
Antal mellett egy csúnya, el -
adósorban lévő vénlányt kel-
lett alakítania. Ezt pedig olyan
sikeresen oldotta meg, hogy a
cannes-i filmfesztiválon a leg -

jobb női szereplő díjára je -
lölték. Mondhatnánk azt is,
hogy azonnal a csúcsra jutott.
Ami igaz is, ha azt nézzük,
hogy a Pacsirta után olyan
filmek következtek, mint a 

Szinbád, az Árvácska, a Tíz -
ezer nap, a Tótágas, a Fran-
ciska vasárnapjai, majd ké -
sőbb a Szamba, a Vakva gá -
nyok, legutóbb pedig a Mans-
feld. A magyar filmtörténetben
ez a sikeres fejezet a 2006-os
Mansfeld című filmmel nagy -
jából le is zárult. Azóta már
csak elvétve akadt néhány
kisebb szerep számára. 
– A rendezőknek már nem én
jutok elsőre az eszükbe. De ez
az élet rendje. El kell fogadni,
hogy jönnek a fiatalok –

mondta el lapunknak.
Nagy Anna abban a sze -
rencsés helyzetben van,
hogy színészi ambícióját,
tehetségét és tu dását volt
kinek átadnia. Huszárik
Zoltán filmrende zőtől
ugyanis született egy lá -
nya, Huszárik Kata, aki
maga is a szí nész -

mesterséget választotta,
és alakításaiért már ő is
átvehette a Jászai Mari-
díjat. – Őérte sokkal job-

ban izgulok, mint saját ma -
gamért – mondta, hisz egyedül
nevelte fel a gyermekét. Anya
és lánya nemegyszer együtt is
felléptek, éveken keresztül ad -
ták elő Lázár Ervin műveiből

összeállított Fényjátékok című
előadásukat, amit többek kö -
zött Zuglóban, a Radnóti Gim-
názium Dísztermében és a
Cserepesház kisszínpadán is
bemutattak. Zuglóról mindig
szívesen beszélt interjúiban:
„Nagyon büszke vagyok a
díszpolgári elismerésre. Mert
ezt egy közösségtől kaptam.
Már több mint harminc éve
élek Zuglóban, nagyon sze re -
tek itt lakni, pedig Budáról

költöztem ide, de egyből ott -
hon éreztem  magam. Az pe dig,
hogy Zuglóban így em lé kez -
nek rám, és ennyire elismerik
a munkásságomat, kü lön meg -
tiszteltetés szá  momra.” 

Riersch Tamás

zugló pacsirtája és díszpolgára
boldog 80. születésnapot kívánunk nagy anna színésznőnek!

Júniusban ünnepli nyolcvanadik születésnapját Nagy Anna Jászai Mari-díjas érdemes művész. 
A születésnap kapcsán mi is felkerestük a művésznőt. 

2012-ben kapta meg a Zugló
Díszpolgára elismerést

Fotó: ZL

A Pacsirta című filmben Tol-
nai Klárival és Páger Antallal



Díszpolgárunk, aki idén tölti
be a 85. évét, már kisgyermek -
ként feltűnő ügyességgel raj-
zolt, tanítónője nem is hitte el,
hogy ő készítette a beadott raj -
zokat, viszont az iskola egyik
pedagógusa felismerte bal ke -
zes diákja tehetségét. 
– A rajztanárom javasolta
édes anyámnak, hogy írasson
be a Budapesti Képző- és Ipar-
művészeti Gimnáziumba –
em lékezett vissza a festő mű -
vész. Így is lett. Ugyan többféle
festészeti eljárást is megtanult,
azonban kiváló tanára, Csebi
Pogány István festőművész
hatására az akvarell mellett
döntött. Középiskolai tanárai
biztosra vették, hogy ügyes
kezű diákjuk a Kép zőmű -
vészeti Főiskolán folytatja
tanulmányait. 
– Szegény családban nőttem
fel, így otthonról nem szá mít -
hattam támogatásra, ezért
olyan szakmát kellett válasz-

tanom, amiből meg is tudok
élni, mert igaznak hittem a
mon dást: a festő a halála után
lesz híres, de egész életében
felkopik az álla – idézte fel
útke re sését. Végül a katonai
pálya mellett döntött. Lég vé -
del mi tüzértiszti is ko lába vet-
ték fel. Bár a szolgálat teljesen
lefoglalta, a ceruzát és az ecse -
tet sohasem tette le, mindig
szakított időt a raj zolásra és a
festésre.
– Nyugdíjba menetelkor
megijedtem, hogy mit fo -
gok csinálni a szabadidőm-
ben – mondta a festő mű-
vész, aki gimnáziumi osz -
tálytársai ta nácsára kezdett
el rendszeresen festeni,
aminek úgy neki buzdult,
hogy a következő év ta -
vaszán volt munkahelyén
már meg is nyílt az első
kiállítása. Azóta járja az
országot, illetve a honvéd-
ségi és kép zőművészeti tá -
borokat, készíti vázlatait,
hangulatos akvarelljeit.
Min den évben van tárlata
valahol, olykor több is.

Főként natúr
tá jat, ó don ut -
cá kat és öreg
há zakat fest, de
port rét és ál-
latképeket is
ké szít. Képein a
szí nek mindig
termé sze tesek,
mert fes tményei
a művész és a
kép hangulatát

egya ránt befolyásoló eredeti
helyszíneken készülnek. Ez
néha problémát okoz szá mára,
mert nem szereti, ha nézik az
alkotás folyamatában. Az évek
során megőrizte egyéni kife-
jezésmódját. Célja most is az,
hogy pre cízen kidolgozott ké -
peivel megmutassa a világ
szépségét. 
– Nem vettem fel modern
stílusokat, én továbbra is azt
festem, amit látok és nem azt,
amit látni akarok – vallotta.
Min den alkotásának három-
szor örül: ami kor megleli a
témát, majd ha a hangulattal
sikerül visszaadnia a látványt,
illetve ha képe elnyeri a kö -
zönség tetszését. A korona -
vírus miatt elmaradt a szü -
 letésnapi kiállítása, és nem
volt rá jó hatással a kényszerű
bezártság sem. 

– Dolgaimat rendezgetve
találtam egy vázlatot, amelyet
még a kilencvenes években
Móron készítettem, most a
karantén alatt festettem meg a
képet – me sélte a művész, aki
al ko tásain túl képei jótékony
célú felajánlásával és másik
hobbijával, a vers mon dással is
rend szeresen felhívja ma gára
a figyelmet.        Papp Dezső  

– Májusban lett volna a Mo -
gyo ródi úti sporttelepen a fő -
zős, sportos, zenés napunk –
mondta Sebők Erzsébet, az
egyesület elnöke –, de sajnos
ezt is, mint ahogy minden
egyéb rendezvényünket, a ko-
ronavírus-járvány miatt tö -
rölni vagy halasztani kellett.
Szeptembert céloztuk meg,
remélve a járvány lecsengését,
és akkor még szabadtéren is
tudnánk ünnepelni. Tagjaink
a veszélyeztetett korosztályhoz
tartoznak, többen közülük
kró nikus betegek is, ezért
egész ségügyi szempontból,
ameddig lehet, kerülnénk a
zárt térben történő találkozá-
sokat. A ZNSE-t 2005-ben
Zugló „legsportosabb” polgár -
mesterének, a tavaly elhunyt
Rátonyi Gábornak a ja vas la -
tára hozták létre. Az egyesület
1-es számú tagsági könyve

immár végérvényesen Rátonyi
Gáboré lett. – Rajta kívül
azon ban 139-en rendelkeznek
még ilyen tagságival, így nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy a
ZNSE az elmúlt 15 évben a
kerület egyik, hanem a leg-
nagyobb létszámú egyesülete
lett. Legidősebb tagunk, Gyar -
mati Béla bácsi már a 97.
születésnapján is túl van. Őt
mindig az évadzáró túránkon
köszöntjük. Az egyesületet
azért hozták létre, hogy szer -
vezett formában sportolási
lehetőséget biztosítsanak az
idősebb korosztály számára.
Az évek során a legnépsze -
rűbb sporttevékenységek az
asztalitenisz, a tenisz és a ter-
mészetjárás lettek. Ha volt sza-
kképzett oktató, a nordic
walking is felkerült a sportok
közé. Ezeken túl tartanak ge -
rinctornát, szó- és számki-

rakókat, illetve évi hat alka-
lommal táncos estéket, ame-
lyekhez a Zuglói Civil Ház
biztosítja a helyszínt. – Ahogy
az egészségügyi karantént el-
rendelték, azonnal leállítot-
tunk minden tevékenységet.
Az egyesületi tagok megértet-
ték, hogy az egészségük
érdekében szigorú szabályok
vonatkoznak rájuk, és ennek
megfelelően töltik a napjaikat.
Két hónap után persze már
mindenkinek elege van, leg in -
kább az asztaliteni sze zői n k -
nek, akik a heti háromszori
edzéseikkel a legsportosabb
tagjaink voltak. Amint le he tő -
ségünk lesz – nagy való színű -
séggel ősszel –, ismét moz -
gásba lendülünk, és megkezd-
jük a sportolást. Addigra már
kellőképpen kipihenjük ma-
gunkat – mondta el Sebők
Erzsébet.        Riersch Tamás

1716 sport

azt festi, amit lát, nem azt, amit látni akar

portré

A Mednyánszky-díjas festőművész, Morschhauser Miklós szerint képei egy része már történelem, mert
az általa megfestett régi házak többsége az idők során eltűnt vagy átépítették, amivel elvesztette ko-
rábbi formáját és báját. 

Ősszel várhatóan a Stefánia
Ga lé riában lesz kiállítása

Fotó: Balogh Róbert

Hobbijuk a sport
tizenöt év alatt az egyik legnagyobb egyesület lett a 85 éves morschhauser miklós festőművész fél évszázada él zuglóban

Kis jubileumi ünneplésre készül a Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport
Egyesület (ZNSE), amely 2005-ben alakult meg, és legidősebb tagja 97 éves.

Negyedszázada gondoskodik
Zugló önkormányzata az idő -
sekről és az ellátásra szoruló,
segítséggel élőkről. A hónap
leg jobb dolgozói májusban is
pol gármesteri elismerésben ré -
szesültek: Horgos Bettina, a
Pat  rónus, Szabóné Konkoly
Ka talin, a Bánki Donát park és
Lengyel János, a Kerékgyártó
utcai Gondozási Csoport mun -
katársa.

elismerések

A Szomszédom a rendőr pro-
gram keretében a Zuglói Köz -
biz tonsági non-profit Kft. ügy -
vezetője, Kovács-Csincsák Lász -
ló dokumentációs céllal spe ci -
ális, Nikon D5600 DSLR tí  -
 pusú fényképezőgépet ado -
má nyozott Váradi Attila rendőr
alezredesnek, zuglói rendőr -
kapitánynak. 

zKnp a
rendőrségnek

Híreink
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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: –

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.

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
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-SZE RE -
LÉS, ázások, csőtörések meg -
szün tetése. Mosdók, WC- tar-
tályok cseréje. Csatorna ka me -
rázás. Ingyenes kiszállás. Tel.:
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

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

L A K Á S F E L Ú J Í T Á S !
SZOBAFESTÉS, parkettázás,
ta pétázás, vízszerelés, csempé -
zés, villanyszerelés, kőműves-
munkák, ajtó-ablakcsere ga ran-
ciával. Halász Tibor, Tel.: 202-
2505 • 06-30-251-3800

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás,
la minált lerakása. Gyors kez -
dés sel, garanciával, referenciá-
val. Pap Gábor kisiparos,
www.festes- tapetazas .hu
06-30-942-47-35 • 360-23-45 

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

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

Víz- és villanyszerelés, otthoni
javítások Budapesten és kör -

nyé kén. Tel.: 06-70/336-5615,
www.benyats .hu

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVA RO Z Á S!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun -
kavégzéssel. Igény szerint kar-
tondobozok. 10%-os hétvégi
kedvezmény. Tel.: 06-70-2144-
235, 06-1-280-2542

Fűtés-, gáz- és vízvezeték-sze -
relést, gázkészülék-javítást, -el-
lenőrzést, klímaszerelést és vil -
lanyszerelési munkákat vál-
lalok. Megbízható, minőségi
munka. Kiváló tisztelettel: Kő -
rösi András • 06-20-936-0581
w w w . h u v o s k l i m a . h u

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

Kazáncsere-akció! Kondenzá-
ciós kazánra teljes körű ki vi -
telezés, rövid határidővel, ké -
ménybéleléstől az átadásig. 
Telefon: 06-20-936-0581
kazanszerviz72@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyin-
tézéssel. Szabó Balázs 
Telefon: 06-20-264-7752

Fürdőszoba-felújítás A-Z-ig!
Aka dálymentesítés kádról zu -
hanykabinra. Teljes körű für -
dő szoba-felújítás, kiváló mi nő-
ségben. Minden egy kézben a
bontástól az átadásig. Tel.: 06-
20-936-0581 • furdoszobafelu-
jitas.az@gmail.com

REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, garan-
ciával! AJÁNDÉK SZÚ NYOG-
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói redőnyös. 06-70-

341-9489 • 06-20-341-0043 

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

Német anyanyelvű hölgy vállal
30 év tapasztalattal oktatást,
fordítást, lektorálást online. 
Telefon: 06-20-311-8159

ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZET  GYÓGYÁSZ, REF LEX -
OLÓGUS, akupunktőr, spiri-
tuális gyógyító, cupping te -
rápia. XIV. Erzsébet királyné
útja 11. Minden betegséget
gyógyítok. Tel.: 220-8165 •
06-30-450-0821

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

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

Anyagilag segítünk! Becsü le -
tes, értelmiségi budai házaspár
kedvező életjáradékot fizet
idős nyugdíjas(ok)nak buda -
pesti lakásért, odaköltözés nél -
kül. Telefon: 06-20-347-3727

Életjáradéki szerződést kötnék
akár havi 100 000 forint jut-
tatással. Tel.: 3630-364-9594

szolgáltatás

redőny • reluxa

Könyv

oktatás

Megjelent a Zuglói Lapok Pe -
kingben! De hogyan került
kerületünk lapja a több mint
7300 kilométerre lévő hatalmas
metropoliszba? Horváth Zsolt, a
Wizz Air pilótája, aki nem mel -
lesleg zuglói lakos, a korona-
vírus-járvány idején alap vető
egész ségügyi felsze re lésekért
repült Kínába, és ha már így
tett, a Zuglói Lapokat is meg -
utaztatta. Köszönjük, mert ilyen
messzire még nem jutott egyet -
len kerületi lap sem, és azt is
köszönjük, hogy a járvány ide-
jén oly fontos védőfelsze re -
léseket ha za szál lí totta.

Fotók: Horváth Zsolt, a WizzAir pilótája 

már kínába is eljutott a Zuglói lapok

Újabb regénnyel, immár a 15-dikkel jelentkezett a Rózsa Ferenc-díjas
külpolitikai újságíró Nem ezt ígértétek! címmel. A Magyar Rádióból és a tv-
ből is jól ismert Kulcsár István már tizenöt évesen írt – újságoknak, lapok-
nak –, írói vénáját pedig minden bizonnyal a nagy sikerű öreg néne őzikéje
szerzőjétől, édesanyjától, Fazekas Annától örökölte. 

Kulcsár istván új könyve korrajz 44-ből és fikció is egyben

nem ezt ígértétek! 

Kulcsár István regényének cí -
mét a Rajk-perből vette. Fő hő -
sének, Velkó Péternek az éle -
tét meghatározta ez a mondat,
de az övét is: Nem ezt ígér té -
tek! Nem titkolja, sok életrajzi
elem van a könyvben, de sok
a fikció is. Tele érdekességgel
és korjellemzőkkel: milyen
gúnydalokat énekeltek, mi
volt a távesküvő, milyen „link
hírek” keletkeztek (ahogy ő
fogalmazott beszélge tésünk-
kor, s amit ma fake newsnak
ismerünk), mint például az,
hogy 1945-ben Páger Antal
meghalt a bombázásban. De
megtudjuk azt is, hogy hol volt
a Manci híd. A regényben
Zugló is visszatérő motívum,

például a KISOK kapcsán,
ahol a zsidókat összegyűj töt -
ték, és ahonnan elindították a
halálmeneteket. Édes anyja is
átélte ezeket a borzalmakat,
amikor 1944-ben innen vitték
el Kőszegre. S persze Ocskay
százados zsi dómentő története
sem ma radt ki a regényből: az
Abonyi utcai gimnáziumban, a
„zsidó gimnáziumban” be szál -
lá sol tak egy egész zász ló aljat, s
ők mentették a zsidókat. 
Az Aranytollas Új ságírók Tár-
saságának tagja, aki nem mel -
lesleg 1982-ben a New York-i
székhelyű Fo reign Press Cen-
ter (Kül földi Sajtó Központ)
fő tit ká raként is dolgozott, köz -
ben pedig a Magyar Rá dió

amerikai tudósítójaként élt a
világvárosban. Kulcsár Ist ván
el mondja, hogy az eddigi leg-
népszerűbb könyve az Ame ri -
káról szóló Legország, amely a
80-as évek közepén há rom ki-
adásban 95 ezer példányban
jelent meg. Moszk vába kétszer
küldték ki tu dósítani (1957,
19 68), de mi kor Gagarin vi -
lágraszóló re pü lé séről tudósí-
tott, előtte való éjszaka kü -
lönrepülővel vitték ki, hogy a
hely színről személyesen je -
lent kezhessen be. Ez volt az
első élő nem sport köz vetítés a
Magyar Rádióban. Otthonosan
mozgott az orosz nyelv te rü -
leten, hiszen Lenin grádban
sze rezte a diplomáját.

– Nem volt internet, akkor
még nagyon nehéz volt hí rek -
hez jutni és el is juttatni
azokat az olvasóhoz – emlé -
k ezik vissza a magyar új ság írás
hőskorára. 
Mindenesetre ő ontotta ma gá -
ból a híreket, 15 éves korától
sorra jelentek meg írásai – a
teljesség igénye nélkül – az
Ifjúságban, a Március 15-ben,
az Új Szóban, az Asszonyok-
ban (Nők Lapja előd je), az ÉS-
ben, a Mai Napban, miközben
fél év híján 50 évig a Magyar
Rádió stú di ó jában alkotott.

Csernyánszy Judit

Ötven évig volt a Magyar Rá -
diónál            Fotó: ZL-archívum

egészség

számítógép

egyéb



Egészséges, adalékanyag-men tes,
allergének szempontjából biztonsá-
gos élel miszerek meg ismertetésével
foglalkozik az az egyre népesebb
közösség, amelyben zömében fiatal
szü lők a modern táp lál ko zás hoz
nyújtanak fogódzókat és ne velnek a
természetes alapanyagok sze re -
tetére. Szoros kap csolatban állnak
jó néhány kistermelővel, rendszere-
sen tartanak vásárokat és átadó
napokat, ahol gazdát cserélnek az
áruk és termékek, va lamint az
érdeklődők egy más közt osztják
meg  tapasztala taikat. A koronavírus
Maradj otthon! időszakát is át vé -
szelték, online foglalkozásokat szer -
veztek. Íme az ínycsiklan dó recept,
amelyet Csernovitz Adél ajánl ol -
 vasóinknak: 
– A felkockázott karalábét a zöld -
ség alaplében kb. 10-15 percig főz-
zük. Minél zsengébb a karalábé,
annál gyorsabban megpuhul. Ha
kész, a karalábét és a levet külön-
szedjük, majd a lábosban kevés ola-
jon a liszttel rántást készítünk. 

A rántásra visszaöntjük a zöldséglevet,
hozzáadjuk a kókusztejet, sózzuk, és
addig kevergetjük, amíg sűrű, fehér
mártást kapunk. A szószba kerül vissza
a karalábé és az előfőzött csicseriborsó,
majd az egészet frissen facsart citrom
levével, korianderzölddel vagy egyéb
fűszer növénnyel ízesítjük. Ropogós
falafellel vagy fasírtgolyókkal tálaljuk.
Jó étvágyat!                                 Cs. J.

Keresztrejtvény 2322 KonyHa

jó Fejtörést KívÁnunK Kedves olvasóinKnaK!

HoZZáVALóK:

2 db felkockázott friss
karalábé
1 pohárnyi előfőzött 
csicseriborsó
400 ml zöldségalaplé
100 gramm kókusztej
3 ek. liszt
2 ek. olaj
só
friss petrezselyem, 
menta vagy koriander
zöldje
negyed citrom leve

a zuglói Kenyérközösség lelkes csapatának  receptjét ajánljuk

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

zsenge tavaszi karalábé csicseriborsóval


