
Akhum, a perzsa leopárd
2018-ban érkezett Buda -
pest re. Eddig magányosan
éldegélt a kifutóján, idén
azonban a fővárosi állatkert
gondozói szeretnék, ha végre
párra lelne. Már szereztek is
neki egy jelöltet, a három és
fél éves Banu személyében.
A fiatal nőstény egyelőre az
új otthonával ismerkedik, és
amint belakta azt, megismer-
heti jövendőbelijét is. 
A leopárdokról, más néven a
párducokról kevesen tudják,
hogy többféle létezik. A bu-
dapesti állatkertben perzsa
leopárdokkal foglalkoznak,
amelyek nemcsak Iránban
honosok, hanem Törökor -
szágtól egészen Pakisztánig.
Mivel hegyvidéki területen is

élnek, a telet és a havat jól
bírják. A természetes élőhe-
lyük azonban már több, egy -
mástól – akár sok ezer kilo-
 méterre – elkülönült szi get -
szerű folttá zsugorodott, szá-
muk fogyóban van, ezért a
perzsa leopárdok veszélyez -
tetettek. Szaporításukat ál-
latkerti körülmények között
is megkezdték. Az első egyed
2003-ban érkezett Magyar -
országra, azóta hét kölyök
született nálunk. 2018 óta
azonban csak Akhum élt Bu-
dapesten. Hozzá érkezett
most társként a jászberényi
állatkertből Banu, aki tulaj-
donképpen a felmenői ott ho -
nába költözött, hiszen édes -
anyja, Csiú 2007-ben Buda -
pesten született. 
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A négy és fél éves párduc 2018 óta él magányosan, de me ny -
asszonya már a másik kifutón várja                     Fotó: Vörös Eszter

A perzsa párducokból egyre kevesebb él a világon, ezért a budapesti állatkert is segít a szaporításban

Kiházasítják Akhumot

Elszabadult varjak

Virágba borult az állatkert
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VARGA ORsI
Volt egyszer egy

Bangó étterem
Mexikóvárosban  

Kompenzálja 
a kormány 

az elvonásokat!
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Elkészült a kerület
2021-es költségvetése

Megvédtük Zugló szociális vívmányait!

boldog nőnapot kívánunk minden kedves hölgy olvasónknak!

Képünkön (balról): Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP), Horváth Zsolt alpolgármester (DK), Rózsa András alpolgármester (Momen-
tum), Szabó Rebeka alpolgármester (Párbeszéd), Vida Attila képviselő (LMP), Horváth Csaba polgármester

Néhány napja csatlakozott vadon élő
fajtársaihoz az a hat fiatal tarvarjú,
amelyek tavaly keltek ki a budapesti
állatkertben. A fővárosi intézmény
évtizedek óta foglalkozik e veszélyez -
tetett faj szaporításával és a termé -
szetes élőhelyükre való vissza te -
lepítésével. A Magyarországon szü -
letett fiókák pár hónapja utaztak
Spanyolországba, a természetes élő -
helyükre, ahol egy visszatelepítési
programban vettek részt: tíz hét fel -
készítés után február végén engedték
ki őket a visszavadító röpdéből. A bu-

dapesti egyedek jeladó készüléket
kaptak, így további sorsukat is nyo -
mon lehet követni.

Bár a Fővárosi Állat- és Nö -
vény kert nevében is benne
van, mégis kevesebb szó esik
arról, mennyi különleges és
látványos virág, illetve fa lát -
ható a területen. Tél végén, el-
sőként a sorban bontott szir -
mot a téltemető és a hóvirág,
és már az első ligeti csillag vi -
rágok is megjelentek. A leg -
több hóvirág a főkapu kö ze-
lében lévő parkrészeken pom-
pázik, egy-egy ligeti csillag -
virággal tarkítva. A Xán tus-
ház előtti domboldalban is van
néhány hóvirág, vele szemben
pedig a szikla tövében, illetve

a vombatok kifutója mellett
sok száz téltemető virít. Az ál-
latkert több pontján, de kü -
lönösen a főkaputól a Japán -
kert felé vezető sétányt övező
japánszentfák termése is lát -
ványos ebben az időszakban. 

A visszavadító röpdében tíz
he  tet töltöttek varjak    

A téltemető is az elsők kö -
zött bont szirmot

A legtöbb hóvirág a főkapu kör nyé kén van Fotók: Hanga Zoltán

A hátukra erősített jeladónak köszönhetően segíteni is lehet
az állatoknak, ha bajba kerülnek Fotók: Proyecto Eremita

Az oldalt összeállította: Forrai-Kiss Krisztina

TóTh CsAbA

Fotó: Subits-T
óth G

ergő
Hosszas mérlegelés és nem kis vita után álltak össze a 2021-es költségvetés számai, mert a kormány több mint 10 milliárd forintos kárt okozott Zuglónak. 
Az eddig elért vívmányokból, a hétköznapokon átsegítő támogatásokból azonban senki nem engedett. Sikerült megtartani a Zugló-pótlékot, a választott tiszt-
ségviselők az illetményük 20 százalékról lemondtak, és a kerület minden megkezdett beruházását folytatja.                                   » Cikkünk a 2–6. oldalon



számol. Ennek alapján a büdzsé
hiánya 3,7 milliárd forint. A tes tü -
let a hiány finanszírozásának na -
gyobb részét a 2020-as költség ve-
tés maradványából oldja meg, de
szükség lesz értékpapír-ér té ke sí -
tésre, valamint az államháztar tá -
son belüli megelőlegezés fel hasz -

  ná lására, amelynek vissza fi ze tését
külső finanszírozásból fe d e zi. 

bevételek 
A kerület jövedelme a korábbi-
akhoz hasonlóan 2021-ben is a
központi támogatásból, az adó-, a

működési, a felhalmozási és a fi-
nanszírozási bevételekből szár-
mazik. A központi költségve-
tésből Zugló 15,5 milliárd forint -
ra számít. Az adókból és egyéb
közhatalmi bevételekből 11,3 m i l -
liárd forint az előirányzat. 
A járvány jelentette vészhelyzet

miatt hozott kormányintéz ke dé -
sek kapcsán az idei büdzsé 400
milliós gépjárműadó, 2,2 milliár-
dos iparűzési adó, 310 milliós
építményadó, 134 milliós idegen-
forgalmi adó és 412 milliós par -
kolási bevétel kiesésével számol. 

» Folytatás a 4. oldalon--

Horváth Csaba polgármester (MSZP) kiemelte,
2021 nemcsak a járvány, hanem a kormányzati
megszorítások miatt is rendkívül nehéz évnek
ígérkezik. Éppen ezért az idei büdzsében a
megszorítási kényszer, a szociális biztonság
fenn tartása és a megkezdett fejlesztések foly-
tatása kap prioritást.  

Megmaradnak a szociális juttatások 

A polgármester rámutatott, hogy a költségvetés
tervezése során kiemelt figyelmet fordítottak az
óvodákban, bölcsődékben és szociális intéz mé -
nyekben dolgozók bérkompenzációjára be ve -
zetett Zugló-pótlék és a szociális juttatások
megtartására. 
Horváth Csaba arról is beszélt, hogy a költség -

vetésben új elemként szerepel a Zugló Védelmi
Alap, amelybe azok a pénzek kerülnek, amit a
kerület követel a kormánytól a járvány miatti
elvonások kompenzálására.
A polgármester bejelentette, a járvány miatti
vészhelyzet végéig 20 százalékkal csökkentik a
polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bi-
zottsági tagok és elnökök, valamint az önkor-
mányzat gazdasági társaságai felügyelőbizottsági
tagjainak és elnökeinek illetményét. 

nem állnak le a fejlesztések

Az alpolgármesterek és a lakásügyi tanácsnok
arról tájékoztattak, hogy a szakterületükön az
eddigi vívmányokból mit sikerült megőrizni, il-
letve hol milyen előrelépés várható. 

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP): a költ-
ségvetési tárgyalások során a szocialista frakció
mindent megtett annak érdekében, hogy az ál-
taluk korábban kezdeményezett biztonságos,
fej lődő, gondoskodó és zöld Zugló program
tovább folytatódjon. 
Horváth Zsolt alpolgármester (DK): annak el-
lenére, hogy sportra idén 20 százalékkal ke ve -
sebb jut, sikerült elérni, hogy a nyári tá boroz-
tatás ebben az évben is folytatódjon. 
Rózsa András alpolgármester (Momentum): az
Egészséges Budapest Program keretében tavaly
elindult orvosirendelő-felújítás az idén is foly-
tatódik.  
Szabó Rebeka alpolgármester (Párbeszéd): to -
vábbra is biztosítottak a szociális és köznevelési
intézmények működési feltételei, a legjobban

rászorulók az idén is megkapják a támogatá-
sokat. A környezetvédelmi fejlesztésekből sajnos
vissza kellett venni, de a Rákos-patak kijelölt
szakaszának revitalizációját befejezik.
Vida Attila képviselő, lakásügyi tanácsnok
(LMP): a lakásgazdálkodás 2020-ban meg kez -
dett konszolidációját a kormányzati megszorítá-
sok ellenére is folytatják. A tervek szerint
2021-ben 100-120 lakhatatlan lakást tesznek
lakhatóvá és adnak át a rászorulóknak.

A költségvetés főösszegei

A képviselő-testület Zugló 2021-es bevételi és
kiadási főösszegét egyaránt 40,8 milliárd forint-
ban állapította meg. A költségvetés 34,9 milliárd
forintos bevétellel és 38,6 milliárdos kiadással
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A vakcinák körül forog az életünk. Va -
cillálunk. Az nem kérdés, hogy be kell
oltatni magunkat, és az sem, hogy minél
előbb, annál jobb. De aki a hírekből él,
és külföldi sajtót is olvas, azt látja, hogy
mást mond a magyar hatóság és megint
mást a nemzetközi média. Hogyan dönt -
hetjük így el, hogy 90 felé haladó
szüleink, nagyszüleink megkaphatják-e
a kínai vakcinát? Merthogy a több-
ségüknek ezt ajánlották fel. Óriási kor-
mányzati nyomás van rajtunk. Vajon
ki  nek a felelőssége, ha olyan oltóanyag
mellett döntünk, amelynek nincs se
uniós, se az Egészségügyi Világszervezet
részéről kiállított nemzetközi engedélye?
Értem én, hogy mindannyiunk érdeke
gyorsan túl lenni az átoltáson, de azt
nem értem, miért kell ebből politikát
csinálni? Miért jobb a Sinopharm és a
Szputnyik V? Értem én, hogy a választá-
sokig a kormánynak rendbe kell hozni a
gazdaságot, különben nem választják
újra. Értem? Nem, dehogy értem! Nem
is akarom! Igaz, Német ország is külön
utakon jár, mert lassúnak találta az uniós
oltóanyag-beszerzéseket. S úgy tűnik, jo-
gosak a brüsszeli bürokráciát ért kri-
tikák. Habár, megjegyzem, szolidaritás is
van a világon! Az EU valóban nem me -
nedzseli flottul az oltási kampányt.
Ebben jeleskedik viszont a brit, a Biden-
féle amerikai és a német kormány. Igen
ám, csak egyikük sem kockáztat. 
A németek is EU által ellenőrzött Pfizer
és Moderna vakcinákat rendeltek. A ma -
gyar kormány miért nem? S miért pa -
zarolta az adófizetők pénzét a jóval
drágább engedély nélküli vakcinákra?
Vajon miért bíznék benne?

Jegyzet
Vacillálunk

Illetménye 20 százalékát ajánlotta fel segítségként a vezetés

A költségvetés hiánya                                                                                                  grafika: PD

Csernyánszky Judit 
felelős szerkesztő

A 2021-es költségvetés
legfőbb célja, hogy az ön -
kormányzat a kormányzati
elvonások ellenére is meg -
védje a szociális vív má nya -
it, és folytatódjanak a fej -
lesztések – tájékoztatta la-
punkat Horváth Csaba,
Zugló polgármestere.
– Az elmúlt év az önkor-
mányzat eddigi legnehe -
zebb éve volt, de az idei
sem ígérkezik könnyebb-
nek a járvány és főként a
kormányzati megszorítá-
sok miatt. Tavaly az önkor -
mányzat számos olyan fel -
adatot látott el, amely a
kormány kötelessége lett
volna. Ezt azért tette, mert
a kerület vezetése fe le -
lősséget érez az itt élőkért,
és kötelességének tartja,
hogy segítse a kerület la -
kóit – fogalmazott Hor -
váth Csaba. 
– Ezért határoztunk úgy,
hogy Zugló iránti szolida -
ritásunk je léül a járvány
miatti vészhelyzet végéig
20 százalékkal csökkent -
jük a polgármester, al pol -
gár mesterek, képviselők,
bizottsági tagok és elnökök,
valamint az önkormányzat
gazdasági társaságai felügyelőbi-
zottsági tagjainak és elnökeinek
illetményét – fej tette ki Horváth
Csaba, hozzá fűzve: ez a fizetés-
mérséklés meg  egyezik a ke rü le -
tet érintő kormányzati meg  szo-
rítások mér té kével, és az így be-

folyt összeget kerületi célok
meg valósítására használják fel. 
– Az elmúlt hónapokban az
MSZP, Párbeszéd, DK, Momen-
tum és LMP alkotta koalíció egy
konszenzusos költségvetést dol-
gozott ki – közölte a polgár mes -

ter, megjegyezve: ez biztosítja,
hogy a zuglóiak a lehető leg ke -
vesebbet érezzenek a kormány -
zati megszorítások káros ha  tásá-
ból. A döntéseknél a szociális
biztonság fenntartása és a fej -
lesz tések folytatása volt a leg-

fontosabb szempont. A vá -
ros vezető arra is kitért,
hogy az ellenzéki kép vi se -
lők nem minden egyez te té -
sen vettek részt, és amikor
jelen voltak, sem tettek hoz -
zá érdemben a tervezethez. 
– Jelentős eredménynek
tartom, hogy az óvodákban,
bölcsődékben és szociális
intézményekben dolgozók
bérkompenzációjára be ve -
zetett Zugló-pótlékot to -
vábbra is folyósítani tudjuk,
és a rá szorulók is részesül-
hetnek a szo ciális juttatá-
sainkból – emelte ki a pol -
gármester. 
A tavalyi és az idei kor-
mányzati meg szo rítások
összességében 10 milliárd
forint veszteséget okoztak
Zuglónak. 
Horváth Csaba reményét
fejezte ki, hogy a kormány
ezt legalább részben kom-
penzálja, ezért is került be
az idei költségvetésbe új 
elemként a Zugló Védelmi
Alap, amelynek mértékét
6,6 milliárd forintban ha -
tározták meg. Ide kerülnek
majd azok a pénzek, ame-
lyeket a kabinet utal Zugló-
nak a járvány alatti el vo-

nások kompenzálására. 
– Ezt a kormányintéz kedések
miatt elmaradt feladatok és be -
ruházások finan szírozására fog -
juk fordítani – tette hozzá a pol  -
gármester.                      

P. D. 

nemcsak a járvány, de most a kormányzati megszorítások miatt is rendkívül nehéz év elé néz a kerület

Továbbra is biztosítjuk a zuglóiaknak a szociális juttatásokat      
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Küzdelem a 10 milliárdos megszorítások ellen

Zugló vezetése online sajtótájékoztatón mutatta be a kerület 2021. évi
költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszege egyaránt 40,8
milliárd forint. Horváth Csaba polgármester bejelentette, hogy a
megszorítások ellenére is megvédték Zugló szociális vívmányait, a
választott funkciót betöltők pedig a szolidaritás jegyében vállalták,
hogy a járvány miatti vészhelyzet végéig illetményük 20 százalékkal
csökkenjen.



A kormány jelentős összegeket
von el a kerülettől, ezért ke ve -
sebb pénz jut fejlesztésekre,
karbantartásra, új beruházások
pedig idén biztosan nem kez -
dőd hetnek el. Hajdu Flórián
alpolgármester hangsúlyozta,
az MSZP-frakció mindent meg -
tett annak érdekében, hogy
folyta tódhasson a Gondoskodó,
Zöld, Fejlődő és Biztonságos
Zu gló program. Erőfeszítéseik
ellenére ebben az évben ugyan
korszerűsítik, de nem bővül a
térfigyelőkamera-hálózat, pe -
dig a rendszer az elmúlt idő -
szak ban csaknem duplájára bő -
vült. – Kevesebb forrás jut fej -
lesztésekre, közterületi karban-
tartásokra, intézményi fel újí-
 tásokra – sorolta a gaz dálko -
dásért felelős alpolgár mester. –
Bármennyire is szerettük vol -
na, nem tudjuk olyan üt e m ben
folytatni a Zelk Zoltán Prog -
ramot, mint ahogyan korábban

elkezd tük. A program ke re té -
ben újultak meg például az
óvo dák és bölcsődék. Nyílás zá -
rókat cseréltünk, korsze rűsí-
tettük a fűtéshálózatot, fel  újí -
tottuk a tetőt, a tetőszerkezetet,
udvari játszó eszközöket, ivóku-
takat, párakapukat telepítet-
tünk. Ezekre minimális összeg
jut idén – magyarázta.
Hajdu Flórián rámutatott arra
is, hogy bár egyes szoci ális tá-
mogatások keretei csök kennek,
igyekeztek minden támogatási
formát megtartani annak ér -
dekében, hogy se gí teni tudják
a nehéz helyzetbe került zug -
lóiakat. Jóllehet idén nem
lesznek új beruházások, a már
meg kez dett munkákat befe-
jezik. Folytatódik az orvosi ren-
delők fel újítása, a Rákos-patak
revitalizálása, valamint a Varsó
utca és Thököly út talál ko -
zásának teresítése és zöldfe -
lület-bővítése.                 P. R.

Amennyiben a veszélyhelyzeti
intézkedések megengedik, a
Zuglói Sport- és Rendezvény -
szervező Non-profit Kft. idén is
megszervezi népszerű nyári
táborát, de az elvonások miatt
biztosan nem tudnak annyi
gye reket fogadni, mint az előző
években. A Mogyoródi úti
sportpályán pedig akkor lesz -
nek fejlesztések, ha a cég be -
vételei lehetővé teszik. 
Horváth Zsolt (DK) az intéz -
ményrendszer haté kony sá gá -
nak javításáért és a sportért
felelős alpolgármester lapunk -
nak elmondta, hogy a kft.
ebben az évben 20 százalékkal
kevesebb pénzből gazdálkod-
hat, emiatt a kicsik táboroz-
tatása ugyan nem került ve -
szélybe, de csak csökkentett
létszámban tudják fogadni a
gyerekeket, már amennyiben a
járványhelyzet megengedi. 

Az alpolgármester tudatta azt
is, ha a testület is elfogadja,
értékesítenék a csíkszeredai in-
gatlant, amelynek bevételét az
óbudai régi gyerektáborra köl-
tenék. A Mogyoródi úti sport-
pálya fejlesztése a bevételeken
múlik: ha a befolyó bérleti
díjak engedik, akkor várható
változás, egyébként csúszik a
nagyobbaknak kialakítandó
játszótér, a felnőttkondipark
felújítása, az eszközök cseréje,
a területrendezés, a füvesítés. 
– A nagyrendezvényekre is
kevesebbet költhetünk, csak -
úgy, mint a testvérvárosi kap -
csolatok ápolására, a szabadtéri
sporttevékenységekre. És bár
létre tudjuk hozni az ifjúsági
önkormányzatot, eredmé nye -
ket csak később tudunk felmu-
tatni – részletezte Horváth
Z solt.  

Potos Rita
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Minimális összeg jut 
az óvodák, bölcsődék
felújítására 

Idén csökkentett 
létszámú lesz a gyerekek 
táboroztatása is

Folytatás a 3. oldalról

A tervezet továbbá 2021-ben 5,3
milliárdos működési bevétellel és
1,8 milliárd forintos felhalmozás-
sal kalkulál. A költségvetésből az
is kiderül, hogy az önkormányzat
a sikeres pályázatainak köszön-

hetően idén is jelentős fejlesztési
forrásokhoz jut. A kerületnek az
Európai Uni ótól elnyert, folya-
matban lévő projektjeiből 2021-
ben 1,1 milliárd fo rintos bevétele
származik. Ezen túlmenően a
büdzsé a finanszírozási bevételek

és kiadások között egyaránt
kalkulál lik viditási hitel átmeneti
igénybe vételével, amelynek ösz-
szege 2 milliárd forint. 
A költségvetés számol még 6,6
milliárd forintos kormányzati
kom penzációval, amelyet beér ke -

zése esetén az elmaradt feladatok
és beruházások megvalósítására
fordítanak.

Kiadások

Zugló ráfordításainak legnagyobb

részét a működési kiadás teszi ki,
ami 2021-ben várhatóan 33,2
milliárd forint lesz. Ebbe a ka -
tegóriába tartoznak egyebek mel-
lett a személyi juttatások, a dologi
kiadások, illetve támogatások,
valamint az ellátottak pénzbeli

juttatásai. A kerület 2021-ben
köznevelési feladatokra 6,8, szo-
ciális ellátásra 3,6, egészségügyi
ellátásra 4,4, településfejlesztésre
és üze mel te tésre 4, igazgatási fel -
adatokra 2,6, míg lakás- és va -
gyon gaz dál ko dásra 7 milliárd

fo rintot fordít. Az önkormány- 
zat idén közmű ve lődésre 280,1,
sport- és ifjúsági célokra 169,3,
közbiztonságra 750,7 millió,
nem zetiségekre 20,6 millió forin-
tot használhat fel.  Zugló Önkor-
mányzata 2021-ben felújításra

3,5 milliárd, míg beruházásra 1,4
milliárd forintot tervezett be.
Ezen túlmenően a büdzsében fel-
halmozási kiadásokra 5,2 mil-
liárd, míg finanszírozási kia dá-
sokra 12,2 milliárd forint áll ren-
delkezésre.              Papp Dezső

Horváth Zsolt az intéz mény rendszer hatékonyságának
javításáért és sportért felelős alpolgármester          Fotó: STG

A jelenlegi helyzetben a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat (ZESZ)
minimális működése biztosí-
tott, de drasztikusan le kellett
csök kenteni a költségeket –
tud tuk meg Rózsa András (Mo-
mentum) alpolgármestertől. 
– A jelenlegi helyzetben fontos
lenne, hogy év közben ta lá l -
junk bevételt a finanszírozásra,
mert az jelenleg kritikus, sem-
milyen személyi vagy dologi
fej lesztés nem tervezhető –
hang súlyozta a költségvetésért,
az egészségügyért, a köz le ke -
désfejlesztésért és a la kásügyért
fe lelős alpogármes ter. 
– Az or vosi fi ze tés emelés ön-
magában dicséretes, de azt az
egészségügyi szakdolgozókra
nem terjesztették ki, ami jelen-
tős bér feszültséget is generál,
így ne héz lesz megtartani a szak -
dolgozói gárdát. Ráadásul a
bér  e melés többletköltségét a
ke rületnek kell fizetnie úgy,
hogy közben forrásokat vontak
el, és növelték a szolidaritási
adót. Nem tudunk pluszforrást

biztosítani az üres szakdolgozói
helyek be töltésére – folytatta
Rózsa András. Az önkormány -
zati bérlakások felújítására is
minimális összeg áll ren del-
kezésre – csak akkor újulhat-
nak meg, ha a hasz ná laton
kívüli, gazdaságosan nem fel -
újítható la kásokat vagy a már
bérelt la kásokat eladja a ke -
rület. A mobilitási terv el ké szí -
tésére idén nem lesz fe de zet,
pedig az olyan hosszú távú köz -
lekedési koncepciót adna Zug -
lónak, amivel az önkormányzat
választ adhat na a ke rü letet
sújtó köz lekedési prob lémákra.
Rózsa András azt is elmondta,
hogy idén először sikerült kö -
zösségi költségvetést biztosí-
tani. Ez azt jelenti, hogy min -
den egyéni önkormányzati
kép  viselő egy-egy millió forin-
tos keretből gazdálkodhat,
amelyből körzetében kisebb
javításokat, fejlesztéseket (pél -
dául padkihelyezés) hajthat
végre.        

P. R.

A milliárdos elvonások miatt
sokkal kevesebb pénz marad a
nehéz helyzetben élő, támoga -
tásra szoruló zuglóiak se gít é sé -
re, továbbá a kerület intéz  mé-
 nyeinek költségvetése is le csök-
 kent idén. Környezetvédelemre
pedig szinte semmi sem jut. 
Az önkormányzat egyik legfon -
tosabb szolgáltatását a lakosság
felé a szociális és köznevelési
intézményein keresztül nyújtja
– magyarázta Szabó Rebeka (P)
a társadalompolitikáért és a
kör nyezetvédelemért felelős
alpolgármester. – Ezek mű kö -
dé si feltételeit si került meg -
őriznünk, különös tekintettel
az emberi munkaerő megtar tá -
sát biztosító Zugló-pótlék meg -
őrzésére, de emellett a szociális
intézmények (böl csődék, idős-
gondozás, családsegítő) 8 száza-
lékkal, az óvodák pedig 13
százalékkal kevesebb pénzből
gaz dál kodhatnak, mint tavaly.
A la kos ságnak juttatott szociális

támoga tás is megma rad, így
idén is lesz minimum jö ve de -
lem, fűtés- vagy gyógyszertám o   -
g a tás, de ezek teljes keret össze -
ge százmillió forinttal csökkent. 
A szükséges plu szkeretet cél -
tarta lék formájában igyekszünk
biztosítani – világította meg a
hely zetet az alpolgár mester.
A klímaválság ide jén a kör nye -

zet vé delmet, a fenn tart ha tó -
ságot, az energiahaté kony ságot
cél zó rendkívül fontos fej lesz -
tések nagyrészt nem valósul-
hatnak meg. 
– A Rákosmezei tér felújítása
vagy a kutyafuttatók fejlesztése
is csak akkor történhet meg, ha
az ön kor mány zat év közben
megfelelő plusz be vé telhez jut.
Jó hír azonban, hogy a költ ség-
vetést sikerült úgy összerakni,
hogy a Rákos-patak már ko-
rábban betervezett revitalizá-
ciója idén meg valósul – sorolta
Szabó Rebeka. 

Potos Rita

Drasztikusan csökkent a
ZEsZ működési költsége 

Megtartjuk 
a minimumjövedelmet

Szabó Rebeka társadalompolitikáért és a környezet vé de -
lemért felelős alpolg ármester                                    Fotó: STG

Rózsa András, a költségvetésért, az egészségügyért, a
köz lekedésfejlesztésért és a lakásügyért felelős alpol-
gármester      Fotó: STG

Hajdu Flórián gazdálkodásért felelős alpolgármester Fotó: STG



„Nem tudom támogatni a 2021-
es költségvetést. Ennek egyik
oka, hogy elfogadhatatlan a Zug -
lói Lapokat kiadó Zuglói Infor-
mációs és Média Kft. te vé keny-
ségére szánt 220 milliós keret,
annak fényében, hogy megke re -
séseimre nem kaptam kielégítő

választ, így gazdálkodásuk nem
átlátható számomra. 
A lap tartalma színvonaltalan,
túlpolitizált, sablonos, és nem
vagy késve érkezik meg a la kos -
sági visszajelzések alapján. 
A másik, hogy a Zugló Zrt. 5 mil-
liárd forintos gazdálkodási ke -

rete mögött sem látok át látható
tevékenységet, az ingatlan va -
gyon felelős kezelése vitatható,
az ingatlaneladások, -fejlesztések
és az önkormány zati ingatlanok
bérbeadása terén is látok gon-
datlanságot.”
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nem tudom támogatni

Vida Attila képviselő, lakhatás ügyi
tanácsnok (LMP) Fotó: BRP

Várnai Zsolt képviselő (Civil -
Zugló Egyesület) Fotó: BR

Victora Zsolt képviselő (Magyar
Kétfarkú Kutya Párt) Fotó: BRP

A költségvetés immár 40 milli -
árdra rúg, míg az elmúlt évek-
ben 33 milliárd körüli volt. Ezt
úgy érték el, hogy beterveztek
6,6 milliárd forintnyi „állami
kompenzációt”, mind tudjuk,
hogy az állam ennek a töredékét
fogja adni, ha egyáltalán ad. Ta -
valyról az elmaradt intéz ményi
felújítások miatt 3,4 milliárd
forintot tudtak áthozni. (A kör -
zeti rendelők felújítása nem saját
pénzből, hanem az államtól ka -
pott 800 millióból történik.)

A CivilZugló Egyesület elfogad-
hatatlannak tartja, hogy spórolás
helyett 2,4 milliárdnyi ingatla-
nunk, összes telkünk érté ke -
sítését tervezik. Ez vagyon fel-
élés, és a telkekre épülő la kó -
telepekkel tovább romlik Zugló
zöld, kertvárosi jellege.
Önleleplező, hogy a „fiatal vál-
lalkozók” kft.-einek támoga tá -
sára 28,8 milliót, ezzel szemben
a szegény diákjaink támogatását
végző Zuglóiak Egymásért Ala -
pítványunknak a szükséges ösz-

szeg negyedét, 1,5 milliót szán-
tak. Egyesületünk módosítót
adott be, mert abszurdnak tart -
juk, hogy 222 milliót, a szük-
séges kétszeresét költsék a mé -
dia cégre, propagandára. 
Ennek fe lét és a kisgömböcként
150 fősre duzzadt vagyonkezelő
cég 4,6 milliárdos keretéből 400
milliót csoportosítanánk át a
zuglói óvodák és bölcsődék fel -
újítására, mert az erre szánt 34
millió nevetségesen kevés.

Kevés a pénz az óvodák és bölcsődék felújítására

A kormányzati elvonások miatt a
tervezettnél jóval kevesebb önkor -
mányzati lakás újulhat meg
2021-ben, sőt a „második esély”
program is veszélybe került. 
Az önkormányzat tavaly meg -
kezdett bérlakás-gazdálkodási
kon szolidációja jelentősen módo-
sult. Azt tervezték, hogy idén
felújítják a leromlott, lakhatatlan
lakásokat. Vida Attila ön kor -
mányzati képviselő, lak ha tásügyi
tanácsnok elmondta, hogy ez
csaknem 160 lakást jelent. 
– A brutális kormányzati elvoná-

sok és egyéb büntetőintézkedések
következtében ennek csupán két -
harmadára lesz lehetőségünk, 
így a többi továbbra is üresen
marad, miközben tetemes költ-
ségbe ke rül. 
Ezért előreláthatóan ennyivel
kevesebb szükséglakást tudunk
lecserélni, szanálandó lakásban
lakó bérlőnek másik lakást biz-
tosítani, a zuglóiakért, a köz szol-
gálatában tevékenykedő egész -
ségügyi, óvodai, bölcsődei, hi-
vatali dolgozóknak, rendőrnek,
tűzoltónak kedvezményes lak ha -

tást nyújtani – vázolta a kialakult
helyzetet Vida Attila. 
A képviselő rávilágított, hogy a
konszolidáció kapcsán elindított
„második esély” program is ve -
szélybe került. A tervek szerint a
jelenleg nem vagy csak részben
fizető közel hétszáz önkormány -
zati lakás bérlőinek – amennyi -
ben együttműködnek – nyúj tot -
tak volna segítséget, hogy ren-
dezni tudják a fennálló tartozá-
sukat, egyben megőrizhessék a
fedelet a fejük felett. 

Potos Rita

Megkérdeztük a Fidesztől, hogy mit tesznek a kormányzati elvonások miatt keletkező 10 milliárdos hiány pótlása és a zuglóiak életének
megsegítése érdekében. Interjú helyett az alábbi közleményt kaptuk, s jelezték, hogy csak szó szerint kerülhet be a lapba. Alább a szöveg:
„Zugló 2021. évi költségvetésének benyújtása előtt a polgármester elmulasztotta a politikai és társadalmi egyeztetést. A költségvetési ren-
delet számainak jelentős része fiktív, becsült, vagy politikailag súlyosan elfogult, ezért azt támogatni nem tudjuk. A Fidesz–KDNP-frakció
szóban és írásban is kért adatokat, információkat a készülő költségvetéssel kapcsolatban a polgármestertől, de azokat a mai napig nem
kapta meg. Képviselőcsoportunk tagjai zuglói lokálpatrióták, akik számára természetes, hogy mindent megtesznek Zuglóért, a zuglói em-
berekért. Azért lobbizunk a kormánynál, hogy az itt élő emberek érdekében minél több elképzelés megvalósulhasson. A jól gazdálkodó
kormány és önkormányzatok adót csökkentenek, közvagyont gyarapítanak és támogatást növelnek, míg a rosszul gazdálkodó önkor-
mányzatok adót emelnek, közvagyont kiárusítanak és támogatást csökkentenek. Zugló baloldali városvezetése sajnos rosszul gazdálkodik.”

Kevesebb lakás újul meg jövőre Zuglóban 

• Miért nem szavazta meg a kor -
mánypárt által kez de mé nye -
 z ett veszély helyzet-meghosz-
szab bítást? 
Nem súlyos a helyzet? 
– De, az egészségügy helyzete sú-
lyos, de ez a törvény a rendkívüli
intézkedések meghosszabbítására
vonatkozik. Ez nem az egészség -
ügyről, hanem a politikáról szól.
Az egyszemélyi döntésekről, a
rendeleti kormányzásról, az ön -
kényes jogalkotásról. Azért sem
szavazta meg az ellenzék, mert
visszaéltek a bizalmunkkal. 
A rendkívüli jogrend nem a kór -
házaknak ad pluszforrást, nem
azt teszi lehetővé, hogy például a
tanárokat, tanítókat is beoltsák,
ellenben felhasználták arra, hogy
átírják a választási törvényt. 
A Gazdaságvédelmi Alap forrásai
nem a bajbajutottakhoz kerültek,
hanem a Fidesz-közeli komáknál
kötöttek ki. 
A Nemzeti Konzultációra fordí-
tott összegből inkább a kkv-kat
kellene kisegíteni a baj ból. 
• Hogyan kellene ön szerint
segíteni a válságban leginkább
megszorultakon? 
Vannak konkrét elképzelései? 
– Valódi cselekvés helyett álin-
tézkedésekkel próbálják fenntar-
tani a kormányzás látszatát. 
A kor mány emelje meg például
az álláskeresési járadék összegét,
és hosszabbítsa meg az időtar-
tamát. A táppénzt emelje 100
százalékra azoknak, akik a ko-
ronavírus miatt estek ki a mun -
kából, de tulajdonképpen ez
mindenkit megillet, aki megbe -
tegedett, de pél dául a tanárok
sem kapják meg.
Legalább 70 százalékos bérpót -
lékot fizessen a vállalkozói szférá-
nak, a szolgáltatóiparnak, ahol

igencsak megcsappantak a be -
vételek. Engedje el a költség -
térítéses hallgatók tandíjának
legalább a felét és legalább a ta -
vaszi szemeszterben. 
Fizesse ki a szociális dolgozóknak

az ötszáz ezer forintos bér kie -
gészítést, akik most különösen
nagy terhet vettek a nyakukba.
• A parlament gazdasági bi-
zottságában milyen javaslatot
tett az asztalra?

– Javasoltam a „katások” bün-
tetőadójának eltörlését, azonban
a fideszes többség nem vette
tárgy sorozatba. Ahogy azt sem,
hogy engedjék el a kis- és kö zép -
vállalkozások kamarai regisztrá-
ciós díját. Erre mondta Parragh
László, hogy aki évi ötezer forin-
tot nem tud kifizetni, az ne vál-
lalkozzon.  Szégyenteljes, az em -
pátia teljes hiányáról árulkodik.
Ráadásul a kamarának 5-6 mil-
liárd forint folyik be csak ebből a
bevételből, amiért cserébe a vál-
lalkozók semmi érdemi szolgál-
tatást nem kapnak. Ez egy olyan
sarc, amelyet a legkisebb vállal -
kozótól a legnagyobb multiig
min denki egyenlően fizet be. 
• A most elfogadott zuglói költ-
ségvetés szerint több milliárd
forinttal rövidítette meg a kor-
mány az önkormányzatot. Mi-
lyen év elé néz így a kerület? 
– A legfontosabb az lenne, hogy
teljes egészében kompenzálja a
kormány az önkormányzatokat
az összes kieső bevételük miatt.
Külföldön, a szomszédos orszá-
gokban is azt látjuk, hogy a kor-
mány összefog az önkormány -
zatokkal, egymást segítik, mert
szükségük van egymásra. 
• S ha ez nem valósul meg?
– Akkor is arra kell törekednünk,
hogy a hiányból minél keveseb-
bet érezzenek meg a zuglóiak. 
A megkezdett beruházásokat be
fogjuk fejezni, a közszférában
dolgozók megtartása érdekében
mi is megtartjuk a rendkívül
speciális Zugló-pótlékot. 
Pedig az elvonás nem kevés,
nagyjából megegyezik a böl cső -
dék, óvodák, szociális intéz mé -
nyek egyévi ellátásának össze -
gével. 

Cs. J.

Mindenki, aki megbetegedett, kapjon százszázalékos táppénzt – Töröljék el a tandíjak felét! 

Követelem Zugló számára a kormány za ti
elvonások kompenzálását!
Nap mint nap újabb elvonásokkal szembesülnek az önkormányzatok. A helyzet egyre tarthatatlanabb,
miközben a kormány részéről elmarad a valódi segítség, pedig erre lenne szükség a válságban – erről
nyilatkozott Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője a Zuglói Lapoknak.  

Tóth Csaba: Számomra az a legfontosabb, hogy segítsünk min-
denkinek, aki nehéz helyzetbe került  Fotó: Parlament 

Közleményben értékelt a fidesz



– Egészen enyhe és nagyon sú-
lyos tünetei is lehetnek – figyel -
mez tet dr. Mikos Borbála, a
Bethesda Gyermekkórház Anesz -
teziológiai és Intenzívterápiás Osz -
tályának osztályvezető főorvosa. 
– Magas láz, hidegrázás, orr fo -
lyás, orrdugulás, torokfájás, kö -
högés, kiütések, váladékozás nél -
küli kötőhártya-gyulladás, gyen -
geség, fáradékonyság, izomfáj-
dalom, végtagfájdalom, vizenyő a
végtagokon, megnagyobbodott
nyirokcsomók, erős hasi görcsök,
hányás, hasmenés, vörös, eperre
vagy málnára hasonlító nyelv –
sorolta a betegség tüneteit a főor-
vos. Ezek mind-mind utalhatnak
a sokszervi gyulladásra, de pél -

dául a hasi görcs
a vakbélgyulla dás
gyanúját is felvet -
heti. 
– Súlyos esetben
a szív izom is érin -
tett, előfordulhat
szívizomgyulla -
dás, szív bel hár -
tya-, szívbillen -
tyű-gyulladás és a
ko szorúerek el -
vál tozása is. Na -
g yon enyhe eset-
ben nem feltét -
lenül szükséges a
kórházi kezelés,
elegendő az ott -
honi terápia, a

gon dos megfigyelés, de álla pot -
romlás esetén mielőbb forduljunk
orvoshoz – magyarázta dr. Mikos
Borbála. 
A Bethesda Gyermekkórházban
december elején találkoztak elő -
ször a betegséggel, azóta átlagban
heti egy új, sokszervi gyulladás-
ban szenvedő gyermeket visznek
be hozzájuk. 
A legidősebb 10 éves, a legfiata -
labb egy 8 hónapos kisbaba volt. 
– Óvni kell a kicsiket is – fogal-
mazott dr. Mikos Borbála. Fontos
a megelőzés, a felnőttek példa -
mutatása, a járványügyi vé de -
kezés gondos betartása még csa -
ládon belül is. 

Potos Rita
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Szabó Győző színész volt a Zug -
lói Kábítószerügyi Egyeztető Fó -
rum (KEF) vendége, akit Sokacz
Anikó, a fórum elnöke kérdezett
keserű éveiről. Nyers őszinte ség -
gel beszélt a drogokról, a függő -
ségéről, amit a Zugló TV A drog
hálójában című műsora is köz -
vetített.
A színész úgy fogalmazott, ha
egyszer valaki függő volt, on-
nantól vékony jégen táncol. Ő
négy évig volt mély függő,
kőkemény időszak volt, akkor
már tudta, hogy onnan csak
lefelé van, ezért szakemberhez
fordult. 
– Hazudnak, akik azt mondják,
hogy a drogok jók. Tényleg jók
egy darabig, de nem érdemes
húzogatni az oroszlán bajszát,
mert ezt még baj nélkül nem
győzte le senki. Előbb-utóbb
mindenki megég. Őrületes po -
koljárással lehet legyőzni a vé -
gén, senkinek sem kívánom azt,
amit végigcsináltam – magya -
rázta Szabó Győző, s azt taná -
csolta a fiataloknak, hogy ne
kerüljenek a drog hálójába.
Csodálatos élete van, de egy pici
piszok a haláláig benne marad. 
A KEF vezetője azt tervezi, hogy
negyedévenként ismert embert
látnak vendégül. – Fontos, mert
az ő példájukon láthatják a fia -
talok, hogy lehet nemet mon-
dani, van más választás, van kiút
– hangsúlyozta Sokacz Anikó. 

P. R.

szabó Győ ző:
függőség nincs
baj nélkül 

híreink

– Karácsony Gergely akkori
zug lói polgármesterrel és Sza -
bó Rebeka alpolgármesterrel
javasoltuk 2016 végén, hogy
próbáljuk meg önerőből kom-
penzálni a szociális területen
dolgozók munkáját – mondja
Hevér képviselő. A szociális
szféra dolgozóit egységesen, il-
letve a területi ellátásban tevé -
keny kedőket külön is. Bruttó
20 és 10 ezer forintos támo-
gatás volt az alap, és ezt 2020-
ig sikerült megdupláznunk. 
Időközben az óvodai dolgozók
bérkompenzációja is felkerült
a listára, mert 2019-ben már
elviselhetetlen volt a pedagó-
gushiány a zuglói óvodákban.
Az üres álláshelyek száma
meg  haladta a negyvenet. 
A 2020-as költségvetésünkben 
az óvodapedagógusok, az óvodai
titkárok, szakpszichológusok
munkáját bruttó 40 ezer, a pe -
dagógusmunkát segítő vagy tech-
nikai dolgozók munkáját pedig
bruttó 15 ezer forinttal támogat-

tuk havonta. Nagy örömömre ezt
a tervet Horváth Csaba polgár -
mester és Szabó Rebeka alpol-
gármester is preferálta. Nevét, a
Zugló-pótlékot pedig azért kapta,
mert immár az egészségügyi dol-
gozók kivételével a teljes közszol-
gáltatást lefedte.

A képviselő mindig is „saját gyer-
mekeként” tekintett a Zugló-pót -
lékra, így nagyon örült, amikor a
tavaly év végi költségvetési egyez -
tetéseken ez a támogatás nem -
csak újabb esélyt, de némi eme -
lést is kapott. 
Aztán jött a december 18-ai 
kormányrendelet, amely szerint
meg felezik az iparűzési adót, és
ezáltal ismét újabb pénzösszeget
vonnak el az önkormányzatoktól.
– Akkor sok minden, többek
között a Zugló-pótlék is veszélybe
került. A kerület vezetése belátta,
hogy szükség van rá, így az elmúlt
hetekben helyet kerestünk neki a
2021-es szűkös költség ve tés ünk -
ben. Sőt a polgármester egy ha -
tározattal ki is egészítette a ja -
vaslatot: egész évben biztosítani
fogjuk az érintett közalkalmazot-
taknak a pótlékot. 

A Népjóléti Bizottság elnöke sze -
rint a következő fontos feladat a
közalkalmazottak iskolakezdési
támogatásának biztosítása lesz,
amelyre jelen állás szerint van
ígéret. 

Riersch Tamás

hevér: A teljes közszolgáltatást lefedi a helyi kezdeményezés 

Megmentették a Zugló-pótlékot

Hevér képviselő nem engedett a 48-ból             Fotó: Balogh Róbert

Enyhítenek a pedagógusgondokon Fotó: Képszerkesztőség

Figyeljük a gyerekeket, mert alattomosak a
szövődmény tünetei                             Fotó: pexels

Őrületes pokoljárás Fotó: KEF

A 2021-es költségvetés legfontosabb vívmánya a Zugló-pótlék életben
tartása volt – mondja Hevér László György, a Népjóléti Bizottság elnöke,
aki ennek a rendkívül fontos támogatásnak az egyik „szülőatyja” volt.

December óta ismerik a bethesdában a sokszervi gyulladást

Tünetmentes gyerekek vírusos szövődménye 
Bár a koronavírus-megbetegedés a gyerekeknél sokszor tünetmentes, szövődménye, a sokszervi gyul-
ladás akár nagyon súlyos is lehet. A szülők legyenek éberek, mert a betegség kezdeti tünetei nem
specifikusak, bármilyen más fertőzésre is utalhatnak. 
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„Minden embernek joga van az
egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy
minden gyereknek joga van bol -
dog családban felnőni, alkossa azt
a családot bármennyi, bármilyen
nemű, bármilyen színű, bármi-
lyen vallású ember. Én kiállok a
szivárványcsaládok mellett! Szó -
laljunk fel a gyűlölet ellen, le -
gyünk elfogadóbbak és nyitot -
tabbak!” – írta többek között Gu -
lácsi Péter, az RB Leipzig és a
magyar labdarúgó-válogatott ka-
pusa Facebook-bejegyzésében.
Párjával, Dianával közös képet is
posztolt, amelyen a szivárvány -
családok egyezményes jelét mu-
tatják a nagyvilágnak. 
A bejegyzés a vártnál nagyobb,
lapzártáig 53 ezer reakciót ka -
pott, és csaknem 2 és fél ezren
osztották meg. A kommentek
meg osztóak, amilyen a köz han -
gu lat is hazánkban. Egy ilyen ka -
liberű sportoló megnyilvánulása
azonban képes formálni a köz-
tudatot. Jó irányba. Mint például
az a néhány hónappal ezelőtti
jótékonykodása, amikor 25 millió
forinttal támogatta egy SMA-s

kisfiú gyógyulását. Arra persze
lényegesen kevesebb hozzászólás
érkezett. Kiállt Gulácsi mellett a
zuglói polgármester. A család az
család, a szeretet az szeretet –
mottóval tette közzé Zugló vé -
leményét a közösségi hálón. Így
fejezve ki szolidaritását azokkal,
akiket ilyen irányú támadás ér
nap mint nap. 
Az egyezményes nemzetközi jelet
látjuk Horváth Csaba tenyerén is,
aki lapunknak elmondta, hogy
tulajdonképpen a téma felvetése
eleve nem lehetne vita tárgya. 
A boldog családi élet megta lá lá -
sához mindenkinek joga van. 
S elfogadhatatlan az, amit ma -
napság látunk hazánkban: a kor-
mány által is gerjesztett ho mo-
fóbia, diszkrimináció és ezzel
társított idegengyűlöletet. Kép-
mutatása pedig tovább súlyosbítja
a helyzetet, mert olyan tör vé nye -
ket ír, amilyeneket a saját poli-
tikusain sem tud számon kérni. 
– Ebből is csak az látszik, hogy
Orbánék álságos politikát folytat-
nak – mondta Horváth Csaba.

ZL

fEJlőDő ZuGló 1110

A hulladékgyűjtők számá-
nak csökkentése minden
kerületet érint. Az FKF
fokozottan figyel arra,
hogy a takarékosság mel-
lett is biztosított legyen a
közterületek tisztasága. 
A vállalat szerkesz tő sé günk-
 höz eljuttatott tájé koz tatá-
sa szerint a vissza vont sze -
metesek kiválasz tásánál
több szakmai szem pontot 
is figyelembe vet te k.
Az emberek környezet -
tudatosságának köszönhe -
tően egyre többen gyűjtik
szelektíven a hulladékot, s
kevésbé használják a köz -
téri edényeket, emiatt ál-
talánosságban is kevesebb hulla -
dékgyűjtő szükséges. Együttmű -
ködést kezdeményeznek a nagy
mennyiségű hulladékot kiváltó
egységekkel. A fenntartható hul-
ladékgazdálkodás egyik alapelve
az a számos nagyvárosban is el-

terjedt gyakorlat, hogy a hul-
ladékszállítás és -kezelés költsége
a hulladéktermelőt terheli (a
„szennyező fizet” elve). Az FKF
ezért együttműködést szorgalmaz
a jelentős mennyiségű hulladékot
generáló gaz dálkodó szer ve ze -

tekkel (például gyor s -
ét termek, élelmi szer-
üzletek, vendéglátóhe-
lyek), hiszen az üz le -
tek és éttermek kör -
nyékén a hulladék-
gyűjtők elhelyezése,
valamint a hulladék
elszállítása az üzletek
feladata, nem pedig az
önkormányzaté – tud -
tuk meg. 
A pandémia miatti ki-
járási korlátozás, a fő -
városba érkező tu ris-
ták elmaradása több
helyen is lehetővé te -
szi az edények lesze re -
lését. 

Az FKF a közösségi közlekedési
megállókban, a nagy forgalmú
közterületeken új tartályokat is
kihelyez, ha a megnövekedett
forgalom miatt a hulladék meny-
nyisége nő. 

Potos Rita

Februárban közlekedési sza bály -
sértés-ellenőrzési akciót szer ve -
zett a zuglói rendőrkapitányság,
hogy kiszűrjék az ittas vezetőket,
illetve a körözött, forgalomból
kivont vagy műszakilag rossz ál-
lapotú járműveket. 
Az eligazításon Balla Szilárd ren d -
őr százados több mint húsz fő nek
tartott eligazítást: 12 rendőr mel-
lett katonáknak, a BKK mun -
katársainak, informatikusoknak
és polgárőröknek. Az ellen őr zé -
sekbe rendszámfelismerő esz kö -
zöket, illetve egy mobil műszaki
állomást is bevetettek.
Február 20-án közel 200 sze -
mélyt igazoltattak a kerületben,
250 fővel szemben használtak
alkoholszondát, a rendszámfelis-

merővel pedig a zuglói közutakon
nagyjából 5600 személyautót el-
lenőriztek, az akcióba a taxikat is
bevonták. Jó hír, hogy ittas jár-
művezetés miatt mindössze két
főt, egyedi azonosítójel meg ha mi -
sítása miatt pedig csak egy sze -
mélyt kellett a rendőröknek elő -
állítaniuk. Szabálysértési feljelen-
tést azonban több alkalommal is
tettek, mint ahogyan helyszíni
bírságot is többször kellett ki -
szabni. Több mint tíz autót kellett
a forgalomból kivonni műszaki
alkalmatlanságuk miatt. 
Két jár mű esetében kötelező
műszaki vizsgát írtak elő. Olyan
vezető is akadt, aki nem tudta
igazolni au tója tulajdonjogát.   

R. T.

negyedével csökkent a
köztéri szemetesek száma

A hulladék elszállítása a gazdálkodó cégek feladata lenne

Számítanak a környezettudatosságunkra          
Fotó: Subits-Tóth Gergő

A zuglói rendőrkapitányság
tájékoztatása szerint a kö vet -
kező hónapokban is számíta -
ni lehet rendőrségi akci ókra

Fotó: Balogh Róbert 

Az új koronavírus elleni vé -
dekezés egyik fontos eleme a
védőoltás – a háziorvosok az
adott páciens egészségügyi ál-
lapotát ismerve döntik el,
kinek melyik vakcina ajánlott.
Aki életben akar maradni, aki
el akarja kerülni a betegséget,
oltassa be magát – jelentette ki
a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat igazgató főorvosa. Dr.
Nagy András Csaba elmondta,
bebizonyosodott, hogy ha az
oltottság mellett el is kapja az
ember a betegséget, sokkal
enyhébb lefolyású lesz, és el -
kerülhetők a sokszor halálos
kimenetelű nagyon súlyos szö -
vődmények. 
– Jelen pillanatban nem tu -
dunk jobbat, mint az oltást, és
még mindig jobb egy esetlege-
sen kisebb hatékonyságú ol -
tóanyag, mint semmilyen. 
Me gint romlik a helyzet,
megint katasztrofális állapotok
lesznek, a harmadik hullám
közepén vagyunk – hangsú -
lyozta az igazgató főorvos. 
S hogy kinek melyik védőoltás
adható, azt a háziorvos dönti
el az adott páciens állapotá-
nak, betegségeinek isme re -
tében.                  Potos Rita

Oltások 
A kormány elvonásai miatt idén mintegy kétmilliárd forinttal kevesebb
pénz jut köztisztasági feladatokra, ezért a fővárosi önkormányzat az eddigi
csaknem 11 ezer helyett negyedével kevesebb köztéri szemetes
üzemeltetését rendelte meg a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-től.

őszintén az emberi jogokról
Gulácsi Péter posztja kommentcunamit indított el a közösségi hálón 

Hazánkban nem érvényesül az egyenlő bánásmód alapelve, a diszkrimináció
megkeseríti az emberek mindennapjait. Ez ellen tiltakozott Gulácsi Péter, a
Zuglóból indult labdarúgó, és indított el egy mozgalmat, amelyhez politiku-
sok, de még Budapestre akkreditált külföldi nagykövetek is csatlakoztak. 

Minden jobb, mint a semmi
Fotó: Pexels

Zugló polgármestere az egyen -
lő bánásmód jogáért állt ki    

Fotó: Fb

Gulácsi Péter és Diana a szi -
várványcsaládokért       Fotó: Fb
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Gergely Dániel és társa a
főpolgármester-helyettesnél

Fotó: Facebook (Kerpel)

A hiánypótló Budipest mobil -
alkalmazást Gergely Dániel, a
zuglói Petrik Lajos Két Ta ní -
tási Nyelvű Technikum végzős
diákja és egyik barátja, Job-
bágy Dávid fejlesztette ki. Ed -
dig több mint 250 budapesti
és környékbeli illemhelyet
mutat a felhasználóknak, de
bárki bővítheti a listát. 
Ger gely Dánieltől megtudtuk,
hogy nemcsak a köztéri toa -
letteket mutatja, hanem azo -
kat az éttermeket, vendéglátó
egységeket, benzinkutakat,
amelyek mosdója fogyasztás
nélkül is használható. – Zug -
lóban egyelőre 20 hely van, ez
elég szép szám – mondta az
idén érettségiző Dani, aki azt
is hozzátette, hogy az akadály -
mentes mosdókat és a pelen -
kázási lehetőségeket is meg -
jelölhetik azok, akik új he -
lyekkel bővítik a Budipestet.
Az applikációra a fővárosi ön -
kormányzat is felfigyelt, a fi a -
ta lokat nemrégiben hívta meg
Kerpel-Fronius Gábor főpol-
gármester-helyettes, akivel az
együttműködésről beszélget-
tek. Tervek szerint az alkal -
mazáson keresztül lehetne fi -
zetni a fővárosi fenntartású
illemhelyek használatáért, és
a felhasználók javasolhatják
újabb illemhelyek lét re ho -
zását Budapesten. 

Potos Rita

A kommunizmus áldozatainak
emléknapján Széky János közíró
és Soós Károly Attila közgazdász
online fórumon beszélgettek a
szocializmus gazdasági rend -
szeréről és annak az emberek
életére gyakorolt hatásáról a

Zuglói Civil Házban, amit a
Facebookon követtünk. A ren-
dezvényen közreműködött Kir -
sch ner Péter zenész, a kor han -
gulatát pedig korabeli film -
híradórész letekkel idézték meg
a szervezők. Horváth Csaba, Zug-

 ló polgár mes tere és Tóth Csa ba,
Zugló országgyűlési képviselője
a Bosnyák téri emléktáblánál
koszorút helyezett el február 25-
én, a kommunizmus áldo za tai -
nak emléknapján. Leg a l ább
százmillióra becsülik a kommu-
nista diktatúrák halálos áldo -
zatainak számát a világon. Egyes
források sze rint a Szovjetunió -
ban 65 ezer magyar Gu lag-ál -
dozatot tartanak nyilván. 
A magyar tör té nészek becslése
szerint a szovjet kényszermun -
katáborokba elhurcolt mintegy
600 ezer magyar kö zül minden
harmadik, vagyis 200 ezer hon-
fitársunk vesztette életét.

P. D.

A  javaslatokat 
a dnlgrgly@gmail.com 

e-mail-címre várják 
a fejlesztők

budipest 

beszélgetés a kommunista gazdasági rendről
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Már időszámítás után 40 körül
is használták, a népnyelv for-
rasztófűnek is nevezi a fekete
nadálytövet, amelyet a Magyar
Gyógyszerésztudományi Tár-
saság Gyógynövény Szakosz tá -
lya 2021-ben az év gyógy nö-
vényének választott. Az évelő,
bíbor, rózsaszín vagy fehér vi -
rágú növény jótékony hatásai -
ról már a Materia Medicában is
írt Pedanius Dioscorides. A fe -
kete nadálytő fokozza a sejtek
regenerációját, a csonttörések
gyógyítására a leghatékonyabb:
hozzájárul a törött csontok
gyor sabb összeforrásához. Viola
Ibolya prevenciós életmód-ta -
nácsadó elmondta: a vitami -
nokkal, ásványi anyagokkal teli
kis növényke elősegíti a véralá-
futások felszívódását, visszér-
gyulladás és aranyérpanaszok
kezelésére is alkalmas, sőt a
kopásos eredetű ízületi gyul-
ladások esetében nagyon hatá-
sos fájdalomcsillapító. Ugyan -
akkor felhívta a figyelmet arra,
hogy ne otthon készítsük el. 
– Nagyon fontos, hogy bármi-
lyen készítményt használunk,
csak 20 százalék legyen benne
a növényi rész, és csak ép bőrre
kenjük, teaként ne fogyasszuk,
mert májkárosodást okozhat.
Éppen ezért 4–6 hétig alkal -
maz zuk, utána minimum ennyi
szünetet tartsunk. A kismamák
pedig egyáltalán ne használ-
janak semmiféle nadály tő  ké -
szít ményt – figyelmeztetett. 

P. R.

EGésZséGEs ZuGló

Az év gyógynövénye

Addiktológus a meghatározó környezetről és barátokról 

– Hosszabb programnak is örül-
tem volna – így van ezzel Galam-
bos Álmos is, a Neumann János
Informatikai Technikum ti ze -
dikes diákja. – Még sosem gondol -

tam bele, hogy a füg -
gő ségek tekintetében
mennyire számít az,
hogy ki milyen közeg-
ben és hol nőtt fel, mi-
lyen nevelést kapott,
milyen társaságba jár,
mennyire jó a családi
háttere. Nagyon ér de -
kes dolgokról beszél-
gettünk, az illegális
szerek mellett például
a nikotinfüggőségről is
szó esett – emlékezett
vissza a foglalkozásra
Álmos. Az alapítvány
2015-ben indította el a
prevenciós célú fog lal -
kozást, mert a tavaly
megszűnt Party Service
programjaikon azt ta -
pas ztalták, hogy a kö -
zép iskolásoknak nagy
szükségük van olyan
információkra, ame -

lyek ből megtudják, hogyan lehet
biztonságosabban szórakozni, mi-
lyen módon kü szöbölhetik ki az
esetleges problémákat egy-egy
bulis éjszaka alatt. A Biztonságo -

sabb szó ra kozás elnevezésű prog -
ram tavaly december óta az on-
line térben folytatódik két cso -
portvezetővel, egyszerre maxi-
mum 16 fős csoportokban. Galló
Ramóna addiktológiai konzultáns
elmondta, hogy a drogjogtól a
szer használati ismereteken át az
ártalomcsök kentő információkig
számos témát érintenek, s ennek
része a szemléletformálás is. 
– Sok gye rekben az él, hogy a szer-
használó gyönge, nem tud nemet
mondani, könnyen befolyásol-
ható, pedig ez nagyban függ a
személyiségjegyektől, a családi
háttértől, a barátoktól. Meg-
tanítjuk például, hogy alkohol fo-
gyasztásakor óránként igyanak
meg két deci vizet, hidratáljanak
– magyarázta a szakember. Szi-
tuációs játé ko kon keresztül mu-
tatják be a szerhasználat kü lön-
böző fázisait.             Potos Rita

A programról a 
tisztajovoert@gmail.com

e-mail-cí men lehet 
érdeklődni. 

Összehangolt akció keretében lett
tiszta az Örs vezér tere: a Buda -
pesti Közlekedési Központ kez -
deményezéséhez több szervezet,
önkormányzat és a rendőrség is
csatalakozott. A vállalat tavaly év
végén végzett ügyfél-elé gedett -
ségi felmérésének eredményéből
egyértelműen kiderült, hogy az
emberek az Örs terén érzik a leg -
kevésbé biztonságban magukat,
ezért a BKK nagyszabású közbiz-
tonsági és köztisztasági akciót kez -
deményezett, amelyhez a BKV, a
metrórendőrség, a X. és a XIV.
kerületi önkormányzat, azok kü -
lönböző cégei, a rendőr ka pi -
tányság, összesen 12 különböző

szervezet társult. – Közösen te -
szünk azért, hogy a tér biztonsá-
gos, tiszta és élhető legyen –
mond ta Borsi Dávid, a BKK szó-
vivője.  A munka az aluljáróban
kezdődött, a felszínen folytató-

dott, a takarítás után pedig a
rendvédelmi szervek felügyelik a
teret, a cél a rend hosszú távú
fenntartása. A BKK folyamatosan
figyeli a visszajelzéseket, s ha
szük séges, újabb akciót szervez.

Szituációs játékokban ismerik meg a szer -
használat kö vet kez ményeit        Fotó: Pexels 

híreink
baj van, ha nem tud nemet mondani

nagytakarítás az Örs vezér terén

Szerhasználati ismeretek, ártalomcsökkentő információk, szemléletformáló,
praktikus tanácsok – kulcsszavak a középiskolások számára szervezett a
Tiszta Jövőért Alapítvány Biztonságosabb szórakozás elnevezésű programján.
A járványhelyzet csak tetézi a bajokat.

sportigazgatóként folytatja a Magyar Torna szövetségben 

A Zuglóban élő sportoló évek óta
vállsérüléssel küszködött, 2012-
es londoni győzelme óta alig volt
olyan év, amikor ne lett volna
sérült.
– Már a 2019-es stuttgarti világ-
bajnokságon felmerült bennem a
befejezés gondolata – mondta
Berki Krisztián február 4-ei on-
line sajtótájékoztatóján, ahol be-
jelentette a búcsúját. 
– Néhány nappal a kiutazás előtt
sérültem meg újra, emiatt csak
szurkolóként segíthettem a vá lo -
gatottat. Akkor még nehéznek
tűnt kimondani, hogy vége, ám
tavaly sokat gondolkoztam a dol-
gon, és végül, ha nehezen is, de
meghoztam a döntést.
Berki Krisztián versenyen sze -
retett volna elbúcsúzni a közön-
ségtől, ám a koronavírus-járvány
erre nem adott lehetőséget. Ezért
döntött úgy, hogy online sajtó -
tájékoztatón jelenti be visszavo -
nulását.  Zugló díszpolgára azo n -
ban nem szakad el kedvenc
sportágától, mint megtudtuk, a
jövőben sportigazgatóként dolgo-
zik a Magyar Torna Szövetség-

ben. Ezt a munkakört december-
ben hozta létre a szervezet.
– Ez a feladat még több kihívást
jelent majd számomra, mint az
élsport, hiszen sportigazgatóként
minden szakágra figyelnem kell
majd. Szeretnék sportvezetőként
is maradandót alkotni, és sze -
retném, ha segítségemmel a ma -
gyar tornasport is a megérdemelt
helyére kerülne.
Berki Krisztián pályafutását 1993
óta Kovács István edző irányí-
totta. A mester szerint tanítványa
sikereinek titka a bizalom volt.
– Krisztián elhitte, hogy amit
mondtam neki, az az érdekeit
szolgálja, ennek megfelelően dol-
gozott, és mindig minden uta -
sítást fegyelmezetten be -
tartott. 
Riersch 
Tamás

szép volt, Krisztián!
Bejelentette visszavonulását Zugló olimpiai bajnok díszpolgára, Berki Krisztián. A KSI SE és az UTE
tornásza pályafutása során lólengésben egy olimpiai bajnoki, három világ- és hat Európa-bajnoki címet
szerzett.

A jegypénztárak körül is alaposan fertőtlenítettek 
Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Segít a csonttörés gyógyításában
Fotó: 123rf.com

HIRDETÉS

Sikereinek titka a bizalom        Fotó: Balogh Róbert



BÁLINT ISTVÁN – Jelentkeztem, de egyelőre semmi.
Bármelyik jöhet, mert mindegyik jobb, mint a semmi.
Pacemakerem van, nem tudom, egyáltalán kaphatok-e
oltást. Viszont nagyon kevesen regisztráltak, aminek sze -
rintem az az oka, hogy az emberek nem bíznak a poli-
tikusokban, mert összevissza hazudoznak. Másrészről
egymásra is vigyáznunk kellene, ezért mindenkinek be
kell oltatnia magát. A fiam tűzoltó, de még ő sem kapott
oltást. 

GERGÁCZ LÁSZLÓNÉ – Igen, a múlt szombaton
megkaptam, március 13-án kapom a másodikat. Nagyon
flottul ment minden, a Honvédban oltottak be, sorállás

sem volt. A háziorvos szervezte meg kiválóan, minden időpontot pontosan betartottak,
készséges volt mindenki. Csak a legjobbakat mondhatom el. Pfizer vakcinát kaptam, de
megmondom magának, ha választhattam volna, akkor az orosz mellett döntöttem volna.
Amit a magyar egészségügy bevizsgál és használhatónak tart, illetve amit a kormány mond,

azt nyugodtan be lehet adatni.  Akár kínai, akár hotten-
totta. Egyáltalán nem ragaszkodom az uniós engedé-
lyekhez. 

ERZSI NÉNI – Még nem kaptam meg, de nem is regisztráltam. Viszont elkezdtem gondol -
kodni azon, hogy mégiscsak regisztráltatom magam. Ugyanakkor azt is hallom innen-onnan,
hogy augusztusban újra kell oltani azokat, akik már megkapták. Én ezt egyáltalán nem értem.
Ezek után egyáltalán mikor kerülhetek én sorra?  A másik, még mindig nem tudjuk, milyen
mellékhatásai lesznek az oltóanyagnak. Szóval egyelőre elég nagy a káosz.

SZABÓ TIBORNÉ – Még nem kaptam meg az oltást, de már szóltak, hogy megkaphatnám.
Viszont annyi problémánk van a vakcinával, hogy előtte mindenképpen meg kell beszélni a
háziorvossal, hogy ő mit javasol. Kínai oltást ajánlottak fel, de azt nem szeretném. Az orosszal
is ugyanígy vagyok. Az a gond, hogy ezekről a szerekről még semmit sem tudunk, és minden
olyan bizonytalan, összevissza beszélnek, ezért nem mentem el beoltatni magam. Azokban
bízom, amelyeket az Európai Unió engedélyezett.

15KÖRKéRDés

Az online esemény az elmúlt egy
év értékeléséről szólt. A beszél-
getés jobbkor nem is történhetett
volna, hiszen épp aznap első al-
kalommal egyeztettek az ellen-
zéki kerületek vezetői Gulyás
Ger gely Miniszterelnökséget ve -
zető miniszterrel. 
– Nem sokat vártam ettől a ta -
lálkozástól – mondta Karácsony
Gergely –, és nem is sokat kap-

tunk. Az iparűzési adó felére
csök kentése miatt szerettünk vol -
na kompenzációt, de helyette
csak ígéretek hangzottak el. Töb -
bek között azt ígérték, hogy
külön-külön egyeztetnek majd az
érdekeltekkel. Ismerjük az ilyen
egyeztetéseket, így nem sok jóra
számítunk. Karácsony Gergely
évértékelőjében elmondta, hogy
a főváros költségvetése már

2020-ban 94 milliárd forinttal
csökkent az elvonások miatt, és
ez az összeg a Lánchíd felújításá-
nak négyszerese. 
– 2021-ben eleve 80 milliárd
forintos működési hiánnyal szá-
moltunk, amit a megtakarítá-
sainkból kívántunk pótolni. Erre
jönnek rá az újabb megszorítá-
sok. Alig kezdődött el az év, és
már 12 milliárddal kevesebből
gazdálkodhatunk. Horváth Csaba
úgy látja, a mostani politikai
csatározásoknak egyértelműen az
ellenzéki önkormányzatok a
vesz tesei. Az emberek 2022-ben
dönthetnek arról, hogy a jövőben
egyáltalán beleszólhatnak-e a sa -
ját sorsukba – tette hozzá. A tét
az önkormányzatiság megmen-
tése lesz, ezzel együtt a demokrá-
cia, a jogállamiság, a korrupció
megszüntetése, az európai uniós
pénzek hasznosítása. Szó volt
arról, hogy Budapest felajánlotta
segítségét a kormánynak, hogy
megszervezi a fővárosiak oltását –
de erre sem kaptak választ. R. T.
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2022 tétje az önkormányzatiság léte 
A Városért Egyesület hatvanadik alkalommal szervezett rendezvényére
Horváth Csaba polgármester, aki egyben a szervezet elnöke, Karácsony
Gergely főpolgármestert hívta meg vendégül. 

besegítene a főváros a budapestiek Covid–19 elleni oltásába 

Évértékelő online fórumon                                                Fotó: ZL

Könyvtári Cserepont elnevezés-
sel 2021. február 10-től a Fő vá -
rosi Szabó Ervin Könyvtár új
szolgáltatását a könyvtárakba
való belépés nélkül, ajtón vagy
ablakon keresztül biztosítják. 
A könyvtári tagságok és köl -
csön zések lejáratát ismét meg -
hosszabbították az újranyitást
követő 30 napig. Mivel csak elő -
 jegyzett könyvek kölcsö  nözhe-
tők, átmenetileg ismét ingyenes -
sé tették a maximum nyolc pél -
dányos előjegyzést. Utóbbi ról a
FSZEK YouTube csa tor náján
oktatóvideó ad út mutatást. 

Új villamosok kaptak zöld jel -
zést a közlekedési hatóságtól.
Így összesen már tizenhét kor -
szerű, alacsony padlós jármű
emeli a fővárosi közösségi köz -
lekedés szolgáltatási színvona -
lát. Várhatóan még idén át ad -
nak kilenc szerelvényt. A 2017-
ben indult fejlesztést az Európai
Unió 17,6 milliárd forinttal tá-
mogatja. 

Könyvtári
Cserepont

új, korszerű 
villamosok

híreink

ISTVÁN – Nemrég regisztráltam, de asztmás vagyok, úgyhogy a háziorvossal meg kell beszél-
nem, hogy egyáltalán kaphatok-e oltást. Kínait és oroszt egészen biztosan nem kérek. Előbb
vizsgálják be azokat. Több bevizsgálás jobb, minthogy politikailag kitalálják, hogy mi a
legjobb. Édesanyám a napokban kapta volna meg a kínait, de megköszönte, ő nem kéri. Azt
mondták neki, hogy a sor végére kerül. 82 éves. 

LUGOSSY DÓRA – Még nem kaptam oltást, de regisz t -
ráltam.  Remélem, hogy az oltások segíteni fognak abban,
hogy a járványhelyzet megszűnjön. Persze vannak fé -
lelmeim a vakcinákkal kapcsolatban, mert nem tudom,
mennyire hihető az, amit mondanak, mennyire felel meg

a valóságnak. A kínait és az oroszt nem adatnám be, csak az uniósban van bizodalmam.
Anyukám orvos, úgyhogy vele ezeket meg tudom majd beszélni. Mindenesetre arra számítok,

hogy az egészségügyi dolgozók beoltása után ránk is sor
kerül, és májusra én is be leszek oltva. 

Megkapta már a Covid–19 elleni védőoltást? 

Fotók: Balogh Róbert

Fotó: Pixabay

A 2019-es 165,5 milliárdos be vé -
telhez képest eddig 10 százalékos
(15 milliárd forint) bevételkiesést
jelent a fővárosnak a kormány ál -
tal engedélyezett iparűzésiadó-
kedvezmény. Lapzártakor 74 e z  er
vállalkozó kérte adója felének
elengedését. A járvány okozta
gazdasági visszaesés miatt pedig
eleve jóval alacsonyabb összeggel
számolnak a főváros költség ve -
tésében. A pótlásáról azonban –
minden jel erre utal – nem gondos -
kodik a kormány. – Levelet ír-
tunk 188 ezer fővárosi adózónak,
hogy igénybe kívánják-e ven ni a
kedvezményt – mondta el la punk  -
 nak Karácsony Gergely fő pol gár -
mester. 

A budapesti közszolgálta tá sokat
közvetlenül is tá  mo gathatja:

11784009-15490012-11740009 
számlaszámon.

– Azt kér tük tőlük, aki teheti, akit
nem terhel komolyabban ez az
adó nem, akit nem sodort nagy
bajba a gazdasági válság, az to -
váb bra is támogassa ezzel a befi -
zetéssel az önkormányzatokat. 
A fő városi közszolgáltatásokhoz
szükséges bevételek közel 60 szá -
zalékát adják a helyben működő
cégek iparűzésiadó-befizetései.
Ehhez jön a katás vállalkozások
auto ma tikus 50 százalékos ked -
vez mé nye. Ez további 900 milliós
kiesés. A főpolgármester szerint
Budapest eddig állta a sarat: a
váratlan körülmények ellenére
stabilan biztosítani tudta a köz -
szolgáltatásokat. Azonban kom-
penzáció nélkül a közszol gál-
tatások finanszírozása már ez év
vége előtt ellehetetlenül, ami
ront ja a gazdasági kilábalás esé-
lyeit, ezzel pedig a vállalkozások
kilátásait. – Aki úgy dönt, hogy
adóját a Fővárosi Önkormányzat-
nak adja, biztos lehet benne,
hogy ebből a bevételből nem 

oligarchák gaz dagodnak, nem
presztízsbe ru házások készülnek,
nem ma gánvagyonok gyarapod-
nak – mondta Karácsony Ger g e ly.

Megtiszteltetésnek veszi és
örömmel fogadja az adófel -
ajánlásokat a főváros

Fotó: Fővárosi Önkormányzat

Adom az adóm



herceggel is, akitől 1974-ben az Ezüst
Bohóc-díjat is átvehette. 
– Ma már leginkább csak az általam alapí-
tott és a kisebbik fiam által vezetett Ma -
gyar Nemzeti Cirkusz, illetve a nagyobbik
fiam, Flórián utazócirkuszának ügyeit,
programjait szervezem. Ezek is teljes egé -
szében lekötik az energiámat. A sike rekről
pedig az Arany Bohóc-díjas fiaim, illetve
tehetséges unokáim gondoskodnak. De ez
így is van rendjén egy artista dinasztiában.

Riersch Tamás

1716 VEnDéGOlDAl

A család négy generációja nőtt fel a keze alatt • Elefántjai a James bond-filmben is játszottak
VEnDéGOlDAl

Idén ünnepli ötvenedik évfordulóját a Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi épülete. És idén ünnepli
hetvenedik születésnapját az intézmény egyik legsikeresebb igazgatója, Richter József.

– Két dologra nagyon büszke
vagyok: egyrészt hogy ötven év -
vel ezelőtt a családommal közös
produkcióval avathattuk fel a
mai Nagycirkuszt, illetve hogy az
elmúlt ötven évben a Richter
família négy generációja is a po -
rondra léphetett a városligeti
manézsban. A szüleim, mi, a két
fiam, Flórián és Józsi után im -
már a két unokám, Kevin és An-
gelica is bemutatkozott a nagy -
közönségnek.
A Fővárosi Nagycirkusz az öt -
venéves jubileumra időzítette
Dinasztiák című előadását, amit
a járványra való tekintettel saj -
nos csak online élvezhet a kö -
zönség. A produkcióval a hazai
artistaművészet előtt szerettek
volna tisztelegni. Az április 18-ig
műsoron lévő programban a leg-
nevesebb hazai cirkuszi csalá-

dok, a Donnert, az Ádám és ter -
mészetesen a Richter is bemu-
tatkoznak.
– Nagyon megtisztelő volt szá-
momra, hogy a cirkusz jelenlegi
vezetése nem feledkezett meg
rólam, és a február 13-ei pre-
mier szünetében pódiumra szó -

lítottak, ahol Fe ke te
Péter igazgató kü lön is
gratulált a szü le tés na -
pom alkal má ból. 
Az is nagy meg tisz -
teltetés volt szá momra,
hogy születésnapomon
Kásler Miklós, az Em-
beri Erő források Mi -
nisztériumának mi nisz-
 tere, illetve Zugló ne  -
vében Tóth Csaba or -
szággyűlési képviselő
is személyesen kö sz ön -
 töttek.
Február 15-én folya -
ma tosan csörgött Rich -
ter József telefonja.
Hívták őt Svájcból,
Fran ciaországból, Né -
metországból. Hívták
őt mindenhonnan, hi szen a világ
számos pontján jól ismerik. 

Neves artista családból szárma-
zom. Eleinte édesanyámmal kö -
zösen léptünk fel, majd miután
feleségül vettem a híres Renz
Cirkusz igazgatójának lá nyát,
Carolát, már a párommal kö -
zösen jártuk a világot. Kézen
egyensúlyozó művészből édes -

apám hatására állatos artista let-
tem. Az első elefántomat (Ju-

bilee-t) a Fővárosi Állat- és
Növénykerttől vásároltam,
aki aztán a világ cir kusza i -
nak nagy sztárja lett. 
1983-ban forgatták a 13.
James Bond-filmet, a Po lipkát,
Roger Moore fősze replésével. Na
meg Richter Jó zseffel és az ő ele-
fántjaival. 
A zuglói művész elmondása

alapján a forgatások szünetében
jókat beszélgetett a világhírű
színésszel. Mint ahogyan jó
munkakapcsolatot ápolt Gina
Lollobrigidával vagy a hetvenes
évek német futballikonjaival,
Sepp Maierrel és Franz Becken-
bauerrel, akikkel szintén fel-

léphetett .

Pályafutása során ta lálkozott
Grace Kellyvel, a hollywoodi
sztárból lett monacói herceg -
nővel, illetve fiával, Albert

Roger Moore-ral is pózolt                             Fotó: Subits-Tóth Gergő

Tóth Csaba országgyűlési képviselő és Bitskey Bence képviselő
Zugló nevében emléklapot adott át a 70. születésnapon

Fotók: Subits-Tóth Gergő

Richter József 70 éves, a nagycirkusz 50 lett

Fotók: Richter

A Dinasztiák című előadását a Fővárosi 
Nagycirkusz az ötvenéves jubileumra időzítette,

de a járványra tekintettel sajnos csak online
nézhető. Az április 18-ig műsoron lévő 

programban a legnevesebb hazai 
cirkuszi családok, a Donnert, 

az Ádám és természetesen 
a Richter is fellépnek.                                                
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LISTÁS  KÉPVISELŐK

A MEGVÁLASZTOTT ZUGLÓI KÉPVISELŐK KÖRZETEI

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 9315 

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/
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FESTÉST, MÁZOLÁST, TA PÉ TÁ -
ZÁST és BURKOLÁST vállalok
takarítással, fóliázással. Nyugdíja-
soknak kedvezmény. Tel.: 06-30-
422-1739

ÜVEGEZÉS. AJTÓK, ABLAKOK, er -
kélyek, kirakatok üvegezése, biz-
tosításra is. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására. GYOR-
SAN, TISZTÁN, PONTOSAN. Nagy
Miklós, telefon: 06-70-940-10-11

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZ -
PONTIFŰTÉS-szerelés, ázások, cső tö -
rések megszüntetése. Mosdók, WC-
tartályok cseréje. Csatornakamerázás.
Ingyenes kiszállás. Telefon: 402-4330, 
06-20-491-5089 

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal.
Tel.: 221-2392, 06-20-553-8582. XIV.
ker. Nagy Lajos király útja 43/B (Foga -
rasi sarok)

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ SZÖ -
BÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilin -
csek, pántok, zsanérok cseréje, régi
ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Telefon: 06-20-381-6703, 251-9483

LAKATOSMESTER! Zárszerviz, rá -
csok, kapuk, kerítések stb. készítése,
lakatosmunkák akár azonnal. Tel.: 06-
30-299-1211

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, alj -
zatkiegyenlítés, PVC, szőnyeg padló-le -
ra kás. Minőségi, precíz munka, mér -
sékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó
György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-
229-5694, festesma.iwk.hu

ÉDEN VIRÁG-AJÁNDÉK 
Gyönyörű csokrok minden alkalomra.
Egyedi ajándékok, kalapdobozok, asz-
taldíszek, koszorúk, minden egy
helyen. Megtalálnak minket: XIV. ker.
Fogarasi út 43/A,
facebook: facebook.com/edenviraga-
jandekzuglo, tel.: +36-30-583-0467

Idősgondozást vállalok együtt lakással
24 órában Tel.: 0620/2249-590

FÜRDŐSZOBÁK AKADÁLYMEN TE -
SÍTÉSE, TELJES FELÚJÍTÁSA ÉS
ÁTALAKÍTÁSA, KÁD HELYETT ZU -
HANY KIÉPÍTÉSE. BECSÜLETES ÉS
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBERTŐL.
Telefon: 06 (20) 950-0035

Vízszerelés. Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, mosdók stb. cseréje. Új
vezetékek kiépítése, régiek cseréje. Tel.:
06-20-412-0524

Kertépítés, térkövezés, favágás, bo zót -
irtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés,
tereprendezés. Ingyenes felmérés-ára-
jánlat! Telefon: 06-20-259-6319, web:
www.telekrendezes.hu

Szabó Balázs vállalja kémények bé -
lelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
Telefon: 06-20-264-7752

Ha tud olyan kis munkát, amit más
nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves,
burkoló, festő, víz-villanyszerelő sza-
kemberek állnak rendelkezésre. Für dő -
szoba felújítása, kád cseréje zuhany -
kabinra. Teljes körű lakásfelújítást is
vállalunk. Telefon: 06-30-457-2666

Nyugdíjas KERTÉSZ Zuglóban és kör -
nyékén családi ház díszkertjének fo -
lyamatos szakszerű fenntartási mun ká-
latait vállalja. Telefon: 384-6315

Zuglóban keresek 2-3 szobás lakást
egyetemista gyermekeim részére kész -
pénzfizetéssel. Esetleg életjáradéki szer -
ződéssel, akár ottlakással is érdekel.
Tel.: +36-30-350-1829

ELADÓ ingatlant keresek Zuglóban
befektetési céllal. Amennyiben Önnek
van eladó, kérem hívjon. Kovács Ildikó
Telefon: 06-70-580-9340

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
MŰTÁRGYAKAT VÁSÁROLUNK! Ví -
rus idején maszkban kesztyűvel. Díjta-
lan kiszállás. Vértesi Antikvárium:
06-20-425-6437

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes
kiszállással és azonnali elszállítással,
készpénzért vásárol régi és új köny -
veket, teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat, képes leve -
lezőlapokat, festményeket, por ce lá no -
kat, egyéb régiségeket, teljes ha gya-
tékot. Telefon: 06 (1) 312-6294; 
06-30-941-2484

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunk-
tőr, spirituális gyógyító, cupping terápia.
XIV. Erzsébet királyné 11. Minden
betegséget gyógyítok. Tel.: 220-8165, 
06-30-450-0821

HERMINA ANTIKVITÁS a THÖ -
KÖLY ÚT 100/B-ben vásárol fest-
ményeket, antik bútorokat, asztali, fali,
zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni stb. porcelánokat, Kovács
Margit-, Hummel-, Gorka-kerámiákat,
bronz- és ezüsttárgyakat 150 forinttól
600 forint/grammig, háború előtti ka-
tonai kitüntetéseket, levelezőlapokat,
képeslapokat, hagyatékokat, éksze -
reket. Tört arany 10 300 forinttól, fa-
zonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés
és kiszállás díjtalan! A Hungária körút-
tól 1 percre. Tel.: 06-20-358-8217

Galerieschic belvárosi bolt régi por -
celánt vásárol. Szidónia, 1051 Buda -
pest, József nádor tér 12. Telefon:
+36-20-509-4445

Színházak részére mindennemű ré gi -
ségek felvásárlása készpénzért. Bú-
torok, festmények, dísztárgyak, ha gya-
tékok stb. Kiszállás díjtalan! 
Telefon: 30-419-2713,
antiklakberendezes@gmail.com

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás,
telepítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Telefon: 06-70-519-2470 
E-mail: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA – számítógép-
javítás, -karbantartás, -bővítés, ví rus -
irtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-857-
26-53

ÉLETJÁRADÉK 4 000 000 Ft!!!!
egyszeri kifizetés, plusz havi 80 000
életjáradékot fizetnék élete végéig
idős úrnak vagy hölgynek budapesti
ingatlanra. Megbízható leinformál-
ható magánszemély vagyok. 
Telefon: +36-70-420-1500

ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot
fizet idős nyugdíjas budapesti lakásáért
odaköltözés nélkül. Telefon: 06-20-
441-0498

Élje anyagi biztonságban nyugdí-
jas éveit! Életjáradéki szerződéssel
egy egyszeri, nagyobb összeg mel-
lett, havi életjáradékot fizetek Ön -
nek úgy, hogy Ön lakása ki záró-
lagos használója, haszonélvezője
marad. Érdeklődni: dr. Dányi Ro -
land, telefon: 06-70-391-8073

Fiatal hölgy kötne eltartási, illetve
életjáradéki szerződést, vállalok min -
denféle házimunkát. Telefon: 06-20-
932-0983

Könyvek, teljes könyvtárak, komplett
hagyaték (retró, kerámia, porcelán,
plakát, fotó, kisbútor) felvásárlása
készpénzért helyszínen. Tel.: 06-20-
922-0001

Akai Gx aiwa, denon pioneer stb. sza-
lagos, kazettás magnó decket vennék.
Tel.:  06-70-949-4013

szolgáltatás Egészség

Könyv

Ingatlan

Egyéb

Régiség

számítógép

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

Hirdessen
a Zuglói Lapokban!

Közéleti, közszolgálati és
szórakoztató tartalom 32
oldalon! 71 000 példány
havonta! Minden zuglói 

háztartásba eljut!
Hirdetési tarifáinkat itt
találja: bit.ly/tarifa_zl

Idei megjelenéseinkről itt
tájékozódhat:

bit.ly/lapzarta_zl
Általános Szerződési

Feltételeinket itt
olvashatja el: bit.ly/aszf_zl

Hirdetési ügyekben 
itt veheti fel

munkatársaink kal 
a kap csolatot:

zugloilapok@zuglo.hu

Válassza ki az Önnek,
vállalkozásának,

cégének leginkább
megfelelő megoldást! 

Kövesse Zugló 
hivatalos 
Facebook-oldalát! 
facebook.com
/zuglo14/

Megismerheti a legfrissebb helyi döntéseket, rendeleteket, köz -
leményeket, felhívásokat, akciókat, figyelemmel kísérheti az önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal munkáját, megtudhatja, miben
és hogyan tudják segíteni a hivatal munka tár sai, és azt is, hogy
egy adott ügynek, témának ki a felelőse, rákereshet a közérdekű
zuglói szerződésekre, elolvashatja a zuglo.hu naponta frissülő tar-
talmát, és böngészhet a zuglói lapok archív számaiban is.

z u g l o . h u  –  a  z u g l ó i a k é r t !

K ö v e s s e  z u g l ó  Ö n k o r m á n y z a t á n a k  h i v a t a l o s  p o r t á l j á t !

Kattintson naponta a zuglo.hu-ra!
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A kiegyezést követő gazdasági fel-
lendülés jó hatással volt a magyar
képzőművészet fejlődésére. An -
nak érdekében, hogy a művészek
bemutathassák alkotásaikat, az
Országos Magyar Képző mű vé -
szeti Társulat (OMKT) 1875–
1876-ban egy palotát építtetett a
Sugárúton (ma Andrássy út),
amely rövid időn belül kicsinek
bizonyult. Valamelyest enyhített
a helyszűkén az 1885-ös Orszá-
gos Általános Kiállításra épített
városligeti Műcsarnok (ma Mil-
lennium Háza), azonban erről is
hamar kiderült, hogy kis mérete
miatt nem alkalmas a képző mű -
vészeti alkotások bemutatására,
ezért más célra hasznosították. 

új lehetőség 

A honfoglalás ezeréves évfordu -
lójára tervezett országos kiállítás-
ban lehetőséget látott az OMKT
egy megfelelő Műcsarnok felépí -
tésére, ezért 1892-ben előkészítő
bizottságot hozott létre. A testület
elképzelését az ezredéves kiál-
lítási bizottság, a kormány és Bu-
dapest is támogatta.
Az új létesítmény számára Szé -
kes főváros egy 4000 négy zet mé -
te res területet biztosított a Su -
gárút végén a Stefánia út (ma
Olof Pal me sétány), az Aréna út
(ma Dózsa György út) és a Nagy
János utca által határolt téren. 
A kormány pedig 300 ezer forin-
tot adott az építkezésre.  
Az épület megtervezésével Schic ke-
danz Albert műépítészt bízták
meg. A bazilika alaprajzú, négy
nagy és tíz különböző méretű
kisebb kiállítóteremmel rendel -

kező Műcsarnok kivitelezési ter-
veit az építész 1895 márciusára
készítette el, amelyért III. osztá-
lyú vaskoronarenddel tüntették
ki. A tervező a költségek csök -
ken tésére az épület külső falait
téglaburkolattal és színes  ke  rá-
 miadíszítéssel látta el. 

Egy év alatt épült fel

Az építész a Műcsarnok főhom-
lokzatból erősen kiugró, hat ko-
rinthoszi oszloppal ellátott széles
lépcsőjű főbejáratát a tér felé he -
lyezte el, amelynek hátsó falára
Deák Ebner Lajos háromrészes
freskója került. Schickedanz a
portikuszt timpanonnal zárta le. 
Az épület vörösrézből kovácsolt,
kazettákkal díszített kapuját Sá-
tori Pál készítette. 
A tervező az épület három hajóját
tömör falakkal választotta el. 
A középső hajóban három, felül-
ről világított kiállítóterem kapott
helyet. Ezután a szobrok számára
egy oszlopos, félkör alakú csar -
nok következett, amelyen túl a
kávézó volt. Ebből egy négyoszlo-
pos portikuszon keresztül le he -
tett a szabadba jutni. 
A szoborcsarnoktól jobbra és
balra egy-egy 100 négy zet mé te -
res kiállítóterem létesült. Az ol -
dalhajók galériái egy ki vé telével
szintén felülvilágítást kaptak.
Utóbbiban három, hatalmas ívelt
ablak biztosította a grafikák szá -
mára ideális súroló fényt. 
A Műcsarnok építését Hável
Lipót építőmester végezte. A kül -
ső falak színes kerámiaburkolatát
a pécsi Zsolnay gyár készítette
pirogránitból.  

A Műcsarnok 1896 márciusára
készült el. A millennium idején
festészeti, szobrászati, grafikai és
építészeti tárlat volt benne, majd
1914-ig az OMKT bemutatóinak
adott otthont.
Az első világháború alatt a Mű -
csarnokban hadikórház mű kö -
dött, ezalatt állaga leromlott.
19 26-ban az épület Budapest

székesfőváros tulajdonába került,
de bérlője továbbra is a Képző -
művészeti Társulat maradt.  

A háborúban súlyosan
megrongálódott

A Szent István év alkalmából
1938-ban az üres timpanon dí -
szítésére Haranghy Jenő fes-

A honfoglalás 1000. évfordulójára álmodták és valósították meg • a hősök terén lévő bazilika alaprajzú épület 4000 négyzetméteres 

125 éves a Műcsarnok
Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1896 márciusában fejeződött be a Hősök terén álló, Schickedanz
Albert tervei alapján a millenniumi kiállításra épült Műcsarnok. Az 1991–1994 között eredeti
formájában felújított eklektikus épület ma főként a modern kori kortárs művészek kiállítá-
sainak ad helyet.

tőművész megtervezte Szent Ist -
ván, a művészetek pártfogója cí -
mű mozaikját, amely csak 1941 -
ben készült el.
A második világháborúban az
épület súlyosan megrongálódott.
A háborús károkat 1949–1950-

ben számolták fel Borsos László
építész irányításával. Ekkor a
Zsolnay gyár ismét legyártotta a
színes kerámiaelemeket. A főbe-
járat felett megsemmisült freskó
részeit Medveczky Jenő egé szí -
tette ki. Az épületet 1962–1965

között korszerűsítették és meg -
erő sítették az alapjait. 1989. jú -
nius 16-án újratemetésük előtt a
Műcsarnok lépcsőjén ravatalozták
fel Nagy Imre miniszterelnök és
mártírtársai koporsóját. A műem-
lék épület teljes rekonstrukcióját

1991–1994 között végezték el.
A Műcsarnok ma a Magyar Mű vé -
sze ti Akadémia (MMA) felügye le -
te alatt áll, és a hazai, illetve kül -
földi kép zőművészek rep re zen -
tatív tárlatainak bemutatóhelye. 

Papp Dezső

Szent István, a művészetek pártfogója

Fotók: A szerző felvételei

Az első világháborúban hadikórházként funkcionált

Ma az MMA felügyelete alatt működik

Zsolnay gyártotta a külső kerámiaburkolatot 



– A Lőcsei utca kertjeinek tavaszi
virágillata jut eszembe először
Zuglóról, és hogy anno milyen iz-
gatottan mentem végig az utcán,
hátha találkozom plátói sze re l -
memmel. Mindketten a Lengyel
utcai általánosba jártunk. Az is -
kolaújságnak készítettem interjút
a Zuglóban forgatott Família Kft.
tévésorozat szereplőivel, köztük a
Spáh ikrekkel. Általuk ismerte
meg Földessy Margit dráma -
s t ú d i ó j á t ,
ahonnan
1997-
ben

kiválasztották a Csipsz délutáni
ifjúsági műsor vezetésére. 
Az Angol utcai stúdióban ren -
geteg érdekes emberrel találko-
zott. Juhász Árpád geológus egy -
szer még szárított fókahússal is
megkínálta.
– A hetes busz központi helyet
foglalt el az életemben. Néha gi -
mi helyett végállomástól végál-
lomásig utazgattam rajta. Az Urá -
niához érve vágyakozva néztem a
Színművészeti Egyetem bejáratát.

Színész akartam lenni. Végül
nem a Vas utcába, hanem a

Szentkirályi utcába, adás-
rendező szakra vettek fel.
– A diplomamunkámat
édesapám halálának kö -
rülményeiről akartam írni,
de erről osztályfőnököm,
Rangos Katalin lebeszélt.
Emlékeim nem voltak ró -
la, hiszen csak kétéves vol -
tam, amikor egy had  gya-

 kor laton életét vesz tette.

A diplomamunkája végül egy
kislány, Mariann tragikus életéről
szólt. 
– Eredetileg a diszkrimináció volt
a téma, de a riportalanyom csa -
ládját ért baleset miatt közösen
úgy döntöttünk, hogy a filmmel
örökbe fogadott kislányuknak ál-
lítunk emléket.
A film több nemzetközi fesztivál
programjában szerepelt, köztük
Mexikóvárosban. Itt ismerte meg
a férjét. 
– A találkozásunk után néhány
nappal hazautaztam, de már a
repülőn tudtam, hogy vissza kell
mennem. Egy hónappal később
Mexikóvárosban megkezdtük a
közös életünket. 
Együtt megvalósítottuk barátom
nagy álmát, megnyitottuk a Ban -
gó éttermet, amely Bangó Margit
után kapta a nevét. Mellette kia -
lakítottuk a Budapest Cuk rász -
dát, ahol én 

készítettem a süteményeket. Egy
napon lerobbant az autónk, az al-
bérletünk is lejárt, az üzlettárs
pedig közölte, hogy kivásárolna
bennünket az étteremből. 
A férjem munkát kapott Madrid-
ban, majd Miamiban, utána újra
Mad ridban, ahol megszületett a
kisfiunk.
Ideje nagy részét eleinte a család
kötötte le. A kreatív múltjából
csak a naplóírás maradt. Hiába
volt meg mindene, valami hiány-
zott az életéből.
– A barátnőm elhívott egy szín-
játszó csoportba, végre úgy érez -
tem, hazaérkeztem.
Orsi megrendezte egyfelvonásos
színdarabjait, játszott is bennük a
Miami Microtheaterben. Mes e -
írás ra viszont soha nem gondolt.  
– Az idő tájt a fiam nem akart
gyümölcsöt enni. Hogy kedvet
kapjon, történeteket találtam ki
almáról, szőlőről, málnáról... Így
született a Görögdinnye (The
Watermelon) könyv, amely egy
kislányról szól, aki csak a piros
színt szereti, így rá sem néz a
méregzöld görögdinnyére, így
nem is sejti, milyen varázslatosan
piros és mézédes a belseje.
Remélem, egyszer majd magya -
rul is olvasható lesz. Évente több-
ször hazajövök, és figyelem,
hogyan alakul át Zugló. Jó érzés,

hogy a mai napig
meg van Laci kisbolt -
ja a Csernyus utca
sar kán, ahova is ko -
lába menet be ug -
rottam csokiért, a
papírbolt a Mogyo -
ródi úton, a gyö nyö -
rű, virágmintás fü  -
zeteivel. Zuglóban
min  dig otthon érzem
magam.

Illés Sarolta 
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határon túl megvalósult álmok
Varga Orsi rendező, író Zuglóból indult el a nagyvilágba. A közelmúltban angol nyelven megjelent
mesekönyve kapcsán beszélgettünk a Lengyel utcai általános iskoláról, a TV2 stúdiójában töltött időről
és a hetes buszon szőtt álmairól. 

Mexikóváros, Miami, Madrid után Zuglóban érzi otthon magát

Café Budapest és Bangó étterem Mexikó -
városban                                     Fotók: Varga Orsi

Három személyre 60 dkg (4 sze mélyre vá -
sároljunk 2 db-ot, ami 80-90 dkg), só, frissen
őrölt tarka bors, 2 tk. őrölt vagy pár darab szá -
rított vargá nya gomba , 2 közepes fej salotta-
hagyma vagy lila hag y ma, 2 gerezd zúzott
fokhagyma, ka kukkfű, majoránna, bazsalikom
vagy 2 tk. provence-i fűszerke verék, 1 szelet
teljes kiőrlésű ke nyér, 1 dl tej, 2 dl tejszín vagy
kókusztej, 2 ek. kacsazsír szükséges. A szűzér-
mét lehártyázom, ferdén ujjnyi vastagra sze -
letelem, a hússzeleteket kézzel finoman el -
lapítom. Mindkét oldalát sózom, egyik ol dalát
borsozom, majd a kacsazsíron oldalanként 
3-3 percig sütöm. Tálra szedem, alufóliával
letakarom. Az apró kockára vágott kenyeret
tejbe áztatom. A serpenyőbe, amelybe a húst
sült, ha kell még, kevés kacsazsírt te szek, és a
karikára vágott hagymát kb. 5-10 percig
dinsz telem (hogy a hagyma teljesen szétessen,
vizet vagy leves alaplevet öntök hozzá),
ráteszem a zúzott fokhagymát, a fűszereket.
Hozzáadom a szárított, őrölt vargányaport. 
A krémes már táshoz hozzáteszem a tejből ki -
nyomkodott kenyeret (sűrítő anyag), a tejszínt,
végül a maradék tejet. A hús szeleteket vissza-
teszem, pár percig együtt párolom, az edényt
csak rázogatom, hogy a szeletek egyben ma -
radjanak. Dödöllével tálalom, ennek a sü tés é -
hez kacsazsírt használtam.

A medvehagymából vehetünk több csokorral,
bátran fa gyaszt ható és bármikor felhasznál-
ható.

Hozzávalók 4 főre: 70-80 dkg csir kemellfilé,
1 csokor medvehagy ma, 2 gerezd zúzott
fokhagyma, só, őrölt tarka bors, 2 dl tejszín,
10 dkg vaj vagy 5 dkg vaj és 3 evő kanál olaj,
a körethez 1 csomag durum orsótészta. 

A mellfilét sze letekre vágom, sóval, borssal
meg hintem, 15 percig állni hagyom. 
A tésztát kifőzöm forró sós vízben, 1-2 ek.
olaj jal, így nem tapad össze. A főzőléből
kimerek 10 me rőkanállal, amit majd a már -
táshoz teszek. 
A hússzeletek mindkét oldalát vajon vagy ola-
jon átpirítom, tálra teszem. A megmaradt
zsira dékon az apróra vágott fok hagymát és
medvehagymát átforgatom és a tészta levével
fel engedem. Visszateszem a húst, 20-25 perc
alatt puhára párolom. A tejszínhez a hús le -
véből hozzáteszek 2 merőkanállal, simára
összedolgozom (hőkiegyenlítés), úgy öntöm
vissza a húsra. 
Lassú tűzön, állandó keverés mellett még 2-3
percig összeforralom. Medvehagyma levelével
díszítem.

Csirkemell medve-
hagymás mártással

sertésszűz vargányás 
mártással, dödöllével

sertésszűz és medvehagyma
A batornyul.blog.hu háziasszonya, Erzsike a tavasz egyik ajándékából, a medvehagymából
készült ételét ajánlja, valamint azt a sertésszűzreceptjét, amelyet több mint ezren tekintettek
meg a blogján, és többen jelezték, hogy sikeresen el is készítették. 

Ellenálhatatlan epres brownie
Babucs Andrea hobbicukrász, a zuglói Café
Box kávézó tulajdonosa szerint ennek a
csupa csokis sütinek nem lehet ellenállni. 

Hozzávalók: 225 g vaj, 200 g étcsoki, 60 g
kakaópor, 5 egész tojás, 250 g kristálycukor,
100 g liszt, egy csipet só.
Tetejére: eperlekvár és 20-30 dkg friss eper. 
Vízgőz felett óvatosan felolvasztom a vajat a
fel darabolt étcsokival, majd belekeverem 
a kakaóport, félreteszem hűlni. A tojásokat a
cukorral robotgéppel 10 percig szép fényes,
sűrű habbá keverem, alacsony fokozatra

kapcsolva hozzáadom a vajas csokit, végül 
a lisztet, amivel még egy percig keverem. 
A tésztát sütőpapírral kibélelt tepsibe öntöm,
180 fokra előmelegített légkeveréses sütőben
20-25 percig sütöm.
Akkor jó, ha a tetején már érezhető-látható
a vékony réteg, ami elkezdett berepedezni.
Óvatosan megnyomkodom, ha még puha
alatta, kicsit folyós is, mintha nem sült volna
meg, akkor készült el. A langyos tészta tetejét
kissé felmelegített eperlekvárral lekenem,
majd friss darabolt eperrel díszítem. Eper
nélkül is kitűnő az alaptészta!

Fotók: Takács Gyuláné Erzsike

Az oldalt összeállította: Illés Sarolta 

Fotó: B. R. 
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A neves vendéglős dinasztia ala -
pítója, Gundel János, vagyis Jo-
hann Adam Michael Gundel
1844. március 3-án született a
bajorországi Ansbachban. 
Apja halála után, 13 éves korá -
ban, egy budai vendéglőbe
szegődött el pikolófiúnak, tanonc -
nak. A tehetséges, szorgalmas fia -
talember hamarosan foga dók-
ban, éttermekben pincérkedett,
majd 1869-ben megnősült, és
meg vette első vendéglőjét, amely -
nek étlapján az akkor különle ges -
ségnek számító tányérhús és a
bécsi szelet is szerepelt. Ügyelt a
minőségre, a tisztaságra, a pon-
tosságra. Második vendéglőjébe, a
Virágbokorba kora művészeti, tu-
dományos és politikai életének
neves képviselői jártak, köztük
Tisza Kálmán, Liszt Ferenc, Lotz
Károly és Mikszáth Kálmán. Mik-

száth, a „nagy palóc” kérésére
készítette el a tejföllel habart zöld -
babos, kapros ürülevest, így szü -
letett meg a különleges palóc le -
ves Gundel módra. Magát olyan
vendéglősnek tartotta, aki nem -
csak eladja az ételt és italt, hanem

– hasonlóan a vendéglátó házi -
gaz dához – örül, ha vendégei meg -
tisztelik a házát látogatásukkal. 
1876–1911 között a Szállodások
és Vendéglősök Ipartársulatának
elnöki posztját töltötte be.
35 éves korában egy rövid időre
visszavonult, amiről Mikszáth így
ír: „… minthogy nem voltak gyer -
mekei, csinos vagyont gyűjtött
össze... A pihenés meghozta a
gyer mekeket. Minélfogva ismét
visszavágyott az üzlethez...” Öt
gyermeke közül egyedül Károly
lépett a nyomdokaiba, ő vette
bérbe a Wampetics vendéglőt, az
elegáns Gundel étterem elődjét
Zuglóban. 13 unokája, 26 déd -
unokája közül ismert művészek
lettek Latinovits Zoltán, Bujtor
István, Frenreisz Károly. A neves
műsorvezető, Gundel Takács Gá -
bor pedig ükunokái egyike.  

nevezetes napok

MÁRCIus
1. Haditechnikai Kutatók és 

Fejlesztők Napja
Polgári Nemzetbiztonsági
Szolgálatok Napja
Polgári Védelem Világnapja

3. Békéért Küzdő Írók Világnapja
5. Néprajzi Múzeum napja
8. Nemzetközi nőnap
9. DJ-k Világnapja

14. Nemzetközi Pí Nap
15. Nemzeti ünnep, 

1848–1849-es forradalom
és szabadságharc emléke
Fogyasztóvédelmi Világnap
Magyar Sajtó Napja
Nemzetközi fókavadászat-
ellenes nap

16. A magyar zászló
és címer napja

19. Cigányság világnapja
20. Tavaszi napéjegyenlőség,

a csillagászati tavasz kezdete
21. Faji megkülönböztetés elleni

küzdelem nemzetközi napja
Down-szindróma világnapja
Költészet Világnapja
Erdők nemzetközi napja
Planetáris Tudat Világnapja

22. Víz világnapja
Magyar Fordítók
és Tolmácsok Napja

23. Magyar–lengyel barátság
napja
Meteorológiai világnap

24. Tuberkulózis Világnapja
26. Dokumentumszabadság 

világnapja
Purple Day (Lila Nap), 
epilepsziások melletti kiállás 
és szolidaritás napja

27. Színházi világnap
II. Rákóczi Ferenc fejedelem
emléknapja

28. Virágvasárnap 
30. Orvosok napja

Magyarországon (2015-től)

Egészen a XVII. századig a Gergely-járás lényegében
a februári balázsoláshoz hasonlóan az iskolások ver-
buválásáról és a tanításhoz szükséges adományok
gyűjtéséről szólt.
A március 12-i ünnepet IV. Gergely pápa 830-ban
rendelte el, nem önmagát ünnepeltette, hanem nagy
elődjét, az iskolák alapítóját, a gregorián ének nép-
szerűsítőjét, I. Gergely pápát (509–604). Régen a
tanév novemberben kezdődött, a második félév pedig
márciusban, Gergely napján. 
A magyar nép hagyomány szerint e napon „Gergely
katonái” be kopogtak a házakhoz, érdeklődtek, „van-
e katona, aki Pallas táborába beáll?”. 
Olyan műsort kerekítettek, hogy az iskoláskorú gyer -
mek kedvet kapjon a tanuláshoz, a szülők pedig az
adományozáshoz.  

A hónAP sZülÖTTEI
1685. március 21. Johann Sebastian Bach, a barokk korának kiemelkedő zeneszerzője, 

a Brandenburgi versenyek alkotója
1881. március 25. Bartók Béla zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató, 

az Allegro Barbaro szerzője
1897. március 23. Hamvas Béla író, filozófus, a Scientia sacra írója
1905. március 29. Rejtő Jenő író, kabaré- és színpadi szerző, A tizennégy karátos autó írója
1926. március 25. Papp László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok

A vendéglátó Gundel János
Károly fia vette meg a Wampeticset, a mai Gundel éttermet

Gundel János 26 dédunokája
között sok hí resség van

Bajorországból jött Budára, ahol pincérsegédként kezdte. Első vendéglőjében
tányérhússal és bécsi szelettel hívta fel magára a figyelmet. 

Gergely-járás

Az oldalt összeállította: 
Illés Sarolta 

Marcus Rosenlund: 
Az időjárás és a történelem
Mi kell a háborúhoz? Pénz,
pénz, pénz. A császári hadvezér,
Montecuccoli híres mondását
nyugodtan kiegészíthetjük az -
zal, hogy jó idő. Például köny-
nyen lehet, hogy a mongol hor -
dák azért nem gyűrték maguk
alá Bécs városát és Nyugat-Eu-
rópát, mert megváltozott az idő.
A meleg és száraz napokat csa -
padékos, hideg hónapok váltot-
ták fel, és a nyirkos időben az
állandó nedvesség miatt szét es -
tek a híres mongol íjak (enge -
dett az enyv). Plusz átázott a
tüzes nyilakhoz használt lőpor,
illetve a lovak dús legelői mo -
csárrá változtak. A Finnország-
ban élő svéd Marcus Rosenlund
számos olyan esetet sorol fel,
mi kor is nem a hadvezérek,
nem a politikusok, hanem a
szélsőséges időjárás lépett elő a
történelem legfőbb alakítójává.
Vulkánkitörések, viharok, kis
jég korszak, cunami. A szerző,
akit azért tüntettek ki, mert
min denki számára érthető és
lenyűgöző módon képes ismer -
tet ni a tudományt, most sem
hazudtolja meg magát. Kiderül,
hogy a vámpírok és a Sikoly
című festmény sem született
volna meg az időjárás hathatós
„segítsége” nélkül. A természet
ereje, mint sors és végzet, egy
roppant érdekfeszítő könyvben!
Cser, 286 oldal, 3995 Ft

Cserna-Szabó András:
Rézi a páczban
Nincs is ennél pontosabb kép a
mindennapi abszurdra. Két bala -
toni strandoló egyre nagyobb
hévvel vitázik azon, hogy vajon
melyik halászlé testesíti meg
leginkább a hamisítatlan ma -
gyar konyhát, amelyet ápolni
kell az utolsó csepp vérig. Mi -
közben egymás után tömik ma -
gukba a hekket. Amelyik a világ
másik feléről érkezik jégbe der-
medve, fej nélkül. Vagy elgon-
dolkodtak már azon, hogy ha
Kelet és Dél felé hagyjuk el az
országot, akkor „az olajtól csi -
cso gó rántott húsok” helyett a
parázson előállított ízek vi lá -
gába lépünk. De miért lettünk
mi a „fritőz nemzeti konyhája”,
miközben a románok és horvá-
tok a füst erejével teremtenek
csodákat? Cserna-Szabó András,
aki pont olyan jó irodalomban,
mint gasztronómiában, helyet-
tünk is keresi a válaszokat gaszt -
rotörténeti utazásaiban, csip ke-
lődéseiben, morfondírozásai -
ban. Mindezt nyakon önti iro-
dalmi és kultúrtörténeti uta -
lásokkal, és olyan humorral,
hogy a hasunkat fogjuk. Mert
egy eltalált étel igenis meg tudja
változtatni a világot, ahogy az
irodalom és a művészet is. És
közben természetesen közelebb
kerülünk a magyar néplélek
megértéséhez.
Helikon, 225 oldal, 4490 Ft

Sophie Corrigan: 
Nem rossz állatok
Olyan könnyen feketítünk be
állatokat. Például alig van egy jó
szavunk a keselyűről, a cápáról
vagy a molylepkéről. Pedig a
keselyűk a szavanna nagy ta ka -
rítói, és azzal, hogy eltüntetik az
elpusztult élőlények maradv á -
nyait, megakadályozzák a be -
tegségek terjedését. A moly -
lepke esetében pedig jó tudni,
hogy csak a lárva eszi meg a
ruhákat, és általában ők is csak
a büdöseket. És bármilyen hi-
hetetlen, de nagyobb eséllyel öl
meg minket az elromlott ke -
nyérpirító, mint egy cápa. Sop -
hie Corrigan pompásan illuszt -
rált könyvében negyvennél is
több állatnak állítja vissza a jó
hírét. A gyerekkönyv kiváló se -
gítség abban, hogy jobban meg -
értsük az ökoszisztéma bo nyo-
lultságát, egymásra épülését, és
ne az előítéleteink szemüvegén
át nézzük a természetet. Mert
ha így teszünk, csakhamar vilá-
gossá válik, hogy miért nem kell
tartani a patkánytól vagy a
farkastól, miért fontos a darázs,
és mit gondoljunk valójában a
meztelencsigáról. A játékos és
vidám könyvből igen sok min-
dent megtudhatunk a körülöt-
tünk élő és az egzotikus élő -
lényekről, és már csak attól fo-
gunk félni, amelyiktől valóban
érdemes. 
Scolar, 159 oldal, 4499 Ft

Doron Rabinovici: 
A földönkívüliek
Képzeljük el, hogy a Harvard
csillagászat tanszéke egykori ve -
zetőjének igaza van, és a Nap
mellett 2017 októberében elha-
ladt, Oumuamua nevű objek-
tum űrhajó volt. Tegyük fel,
hogy az idegen civilizáció lényei
nemcsak átutaztak a galaxi sun -
kon, hanem le is szálltak a Föl -
dön. Ezzel, a földönkívüliek
megjelenésével indul az izraeli
születésű osztrák író regénye.
Ekkor még úgy tűnik, hogy át-
lagos sci-fit olvasunk: az egész
világ felbolydul a hírre, majd
eluralkodik a pánik. Ez pedig
elvakítja a látásra amúgy sem
mindig fogékony emberiséget: 
a füstölgő gyógyszerüzemnél
agyon vernek egy speciális védő -
ru hába öltözött tűzoltót, mert
azt hiszik, idegen lény. Minden
más viszont a megszokott: a
pop sztárok dalt írnak, a sza-
kértők találgatnak. Aztán a dol-
gok szép lassan elfajulnak, az
őrület már-már elviselhe tet -
lenné dagad. Rabinovici gyilkos
humorú, len dületes és igen for-
dulatos regényt írt a föl dön -
kívüliek kapcsán rólunk és a
szenzációt kergető sajtóról. Ar -
ról, hogyan vész el minden em-
beri az általános médiazajban, a
ránk zúduló információk meny-
nyi ségében. És ehhez még ször -
nyek sem kellenek.
Magvető, 255 oldal, 3499 Ft

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

Fotó: korkep.sk
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NYILAS (11. 21.–12. 21.) A Halak idejében a Nyilas-
nak a lélek titkai iránti érdeklődése megélénkülhet,
hiszen amúgy is nyitott a misztikumra. 
Túlcsordulhat benne az érzelem, amivel nem
mindig tud mit kezdeni. Hajlamos lehet vakon

követni egy spirituális irányzatot, de ne kötelezze el
magát egy eszme mellett. Felismerve, hogy a spiritualizmus is csak
egy tudati állapot, a Kosba lépve a misztika és a fanatizmus új
értelmezése születhet meg benne.

BAK (12. 21.–01. 19.) A Halak idejében a racionális
Bak lelke mélyén dédelgetett vágyai most megvaló-
sulhatnak. A védekező pesszimizmusát ne engedje
működésbe lépni, így minden úgy alakul, úgy való-
sul meg, ahogy igazán szeretné. A Bak nem szereti

a lelkét mutogatni, de a döntései mögött a tapaszta-
latai mellett ott van az empátiája, az intuíciója. 
A Kos ideje, a tavasz az optimizmus, az újjászületés szimbóluma,
ami új barátokat hoz a Bak életébe. 

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.)  A Halakban a Vízöntő
belemerülhet lelkének mélységeibe, de ahogy min-
dent, ezt is nagyon eredeti módon teszi. A Halak
megfoghatatlan világában az új impulzusokat
értelmezni, érteni akaró Vízöntő a homályos tudást

úgy fordítja le, hogy az bárki számára érthetővé válik.
Most könnyebben működik együtt társaival, barátai is fontos sze -
repet kapnak. A Kos idejében a feltárt, tiszta igazságok segítségével
mutathat új utat másoknak.

HALAK (02. 18.–03. 20.)  A Halak a lelki fejlődés
utolsó állomását jelöli. A nemes emberi tulajdonsá-
gok, az elfogadás, önzetlenség, empátia, intuíció,
kreativitás, érzékenység kerül előtérbe. A szülött
ebben az időszakban láthatja meg, hogy milyen ál-

dozatok árán tart ki egy kapcsolatban, közösségben.
Ha a bizonytalanság eluralkodik rajta, beszéljen azokkal az embe -
rekkel, akik ezt előidézik benne. Így a Kosba lépve az újjászületést
nem árnyékolja be a múlt.   

KOS (03. 20.–04. 19.) A Halak a Kos tüzes, előre törő
energiáit megszelídíti, lágyabbá teszi. A Kos türel-
metlenné is válhat a Halak misztikus parttalansága
miatt, a természet ébredése előtti várakozó állapot-
ban. Vizsgálja meg, mi a türelmetlenségének valódi

oka. A Halak a közösség szolgálatáról szól, a Kos nem
szolgálni, hanem vezetni akar, de ez az időszak segíti a közösség
dinamikájának tanulmányozásában, így a saját jelébe lépve em-
patikus vezetővé válhat. 

BIKA (04. 19.–05. 20.) A Halak idejének mély
érzelmei felerősítik a Bika romantikus énjét. Köny-
nyebben talál párt magának, és könnyebben teremt
egyensúlyt a kapcsolataiban. Könnyebben meg -
teremti azokat a kézzelfogható dolgokat, amelyekre

vágyik. A biztonságot fontosnak tartja, de ilyenkor
felfedezheti a Halak csendes átváltozásaiban rejlő szépséget is. 
A Kosba lépve elfogadja, hogy az újjászületés előre nem látható
helyzeteket is teremthet.

IKREK (05. 20.–06. 21.) Amikor a Halak találkozik
az Ikrekkel, akkor a színes gondolatokban élő Ikrek
felszínes érzelmei elmélyülnek, az eddigi csevegős
kapcsolatai, még a szellemi összhangra épülő
párkapcsolata is mélyebb érzelmekkel gazdagod-

hat, ettől meg is rémülhet. A mély érzelmek jót
tesznek a kapcsolatoknak, megélésüket inkább fogja fel egy új ka-
landnak, emiatt ne meneküljön el. A Kos idejében a megújulásért
hozott áldozatvállalást ismerheti meg.

RÁK (06. 21.–07. 22.) A Halakban a Rák érzé ke -
nyebben reagál a környezetére. Képes megérezni
az egészen finom rezgéseket, az emberi viselkedés
mögötti lényeget. A segítőkész Rák hasznos taná -
csokkal lát el másokat. Jól érzi magát a Halak

közegében, mert bár a misztika világával fenntartásai
vannak, de amit ebből érzékel, amit a realitás nyelvére le tud fordí-
tani, azzal képes azonosulni. A Kosba lépve hagyja a múltat, adjon
teret az új élményeknek.

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) A Halak ideje az Orosz -
lánnak valószínűleg kisebb konfliktusokat, tanító
jellegű helyzeteket, találkozásokat tartogat. Ilyen -
kor nem kell mindenáron reagálni az élet dolgaira,
inkább csak semleges álláspontból szemlélje az ese -

ményeket. Képzeljen el egy oroszlánt, akinek a baj -
szát egy kisegér húzogatja. Ez inkább bosszantó, mint veszélyes, az
egeret elég csak elhessegetni, nem kell agyoncsapni. A Kos ideje
új inspirációt hoz.

SZŰZ (08. 22.–09. 23.) A Halak idejében a Szűz képes
felfogni a rendezett gondolatok lelki hátterét. In-
spiráló hatások érik. Ilyenkor szokott a misztikától
távol álló Szűz fejére esni egy spirituális könyv. Ha
már jártas e témában, akkor most képes úgy átadni

a misztika lényegét, hogy az másoknak is érthető
legyen. A gondolatok és az érzelmek akkor vannak rendben, ha
kéz a kézben járnak. A Kos idejében a Szűznek e felismerés hozza
el a megújulást.

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) A Halak idejében a Mérleg
kisebb konfliktusokkal, tanító jellegű élményekkel
találja szembe magát, aminek egy célja van, hogy
rendet tegyen kapcsolataiban. 
A szépség, harmónia megteremtése, fenntartása

miatt még azt is egyensúlyba akarja hozni, amit nem
kellene. Itt az ideje, hogy meglássa életének vadhajtásait, fölösleges
kapcsolatait. Amint képes önmagában lezárni eddigi kötődéseit, a
Kosban garantált az újjászületés. 

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) A Skorpió amúgy is a
lélek mélységeit járja, így a Halak idejében kife-
jezetten jól érzi magát. Most megláthatja, hogy a
mélységek felfedezésében hol tart, megmaradt-e
spirituális kalandornak, vagy elérte a hőn vágyott

megvilágosodást. Sokszor képes eljutni a megvilá-
gosodás kapujáig, de az önmaga elvesztésétől való félelem vissza -
tartja, így inkább új technikákat keres. A Kos jelében válasszon
egy módszert, ami elviszi a célig.

Az előző életek témája ijesztően
titokzatosan hangzik, pedig a
Halak idejének, a lélek mély -
ségeinek természetes kutatási
területe. 
A lélekbúvárkodás általában
egy ismétlődő problémával kez -
dődik, aminek a szereplői va -
gyunk, de látszólag nem tu dunk
hatással lenni sem a részleteire,
sem a kimenetelére. Lehet ez
egy kapcsolat, ami eljut egy bi-
zonyos pontig – de aztán rend-
szerint tönkremegy –, vagy a
munkában egy előléptetés előtti
ismétlődő akadály, ami nem en-
gedi az előrejutást, vagy a csa -
ládtagok közötti fennálló ér tel -
metlen feszültség.
Mintha a háttérben működne
egy láthatatlan program, amely
szabotálja az életünket. 
Soha nem rajtunk kívül álló
okok miatt történnek velünk
életünk eseményei. A pszicho -
lógiában is használt regresszi ó-
ban, a múltba, a múlt életbe tett

utazással megismerhetjük a
gátak okait. Egy ilyen utazáson
egyáltalán nem elviselhetetlen
történetek tárulnak elénk.
A múlt életben a legtöbbször
meghoztunk egy olyan döntést,
amivel később nem tudtunk
azonosulni, ennek ellenére a
döntés alapján (ami idővel
feledésbe merült) csalódottan,
szomorúan éltük le az életün-
ket, nem változtattunk. Olyan
mély nyomot hagyott ez ben-
nünk, hogy, mint egy izgalmas
kirándulás emlékét, a tudatunk
elraktározta. A tároláshoz mos -
tani életünkből vesz el energiát,
és sodor olyan értelmetlen hely -
zetekbe, amelyek kikényszerítik
a megoldást. A múltbeli döntés
feltárásának soha nem az ér -
tékelés, a megítélés a célja, ha -
nem a megértés és a szeretetteli
elfogadás. Az előző életben tett
utazás segít, hogy a nekünk tet-
sző teljes életet élhessük meg
most. 

Újhold március 13-án 11 óra 20 perckor lesz. Érdemes elmé-
lyedni, a sugallatokra hallgatni. Életünk új irányait a ben-
nünk működő energiákból látjuk meg. 
Telihold március 28-án 19 óra 47 perckor lesz. Kreatív ener -
giáink felerősödnek, könnyebben teremtünk kapcsolatot má-
sokkal. Kapcsolati téren rendet tehetünk életünkben. 

Előző életek
Március 4-én a Mars a Bika csillagkép Plejádok (Fiastyúk) csil-
laghalmazát éri el az esti órákban. A kreatív energiák kiteljesednek,
megfoganhat egy új alkotás, egy új élet is. 
Március 19-én látványos találkozó jön létre a növekvő Hold, a Mars,
az Aldebaran (a Bika szeme) között, este hat óra után. Alkotásaink
megvalósulását és a biztonság fontosságát rejti e bolygókapcsolat. 
Március 20-án lesz a tavaszi nap-éj egyenlőség, ekkortól számítjuk
a csillagászati tavasz kezdetét. 

bolygók

A Nap látszólagos égi útjának
utolsó állomása a Halak csil-
lagkép. Aphrodité és fia, Érosz
megmenekülésének emlékét
őrzik a konstelláció halvány
csillagai. Az istenek ellensége,
Tüphón előle menekülve az
Olümposzról a vízbe vetették
magukat, ahonnan két hal
emelte ki őket. Hálából Vénusz
az égre rajzolta megmentőit:
egy közös pontból, az Al Risha
csillagból kiindulva egyiküket
felfelé úszva, a Tejút irányába
ábrázolta, az ember szellemi,
lelki kiemelkedésének le he tő -
ségét szimbolizálva, másikukat
a Vízöntő csillagkép jövőbe
ömlő vizében haladva, a még
meg nem oldott feladatok el -
végzését a le nem zárt kapcso-
latok tisztázásának le he tőségét
jelképezve. 

Az asztrozófia szerint a csillag -
képek környezete is lényeges
információt hordoz. 
A Halak alatt a Cet csillagképe
látható, Jónás történetéből ki-
indulva a befelé fordulás há -
rom napját jelképezi, alatta az
alvilág folyója, az Eridánusz
utolsó csillaga, az Achenar ra -
gyog, amelyet a felébredés csil-
lagának neveznek, mellette a
folyton elpusztuló és ham-
vaiból újjászülető Főnix csil-
lagképe látható. A Nap minden
év márciusában (idén március
4–5-én) eléri az Achenart, így
a megvilágosodás témája éven -
te egyszer középpontba kerül. 
A Halak felett a mesebeli Pe ga -
zus szárnyal, a csodálatos szár -
nyas ló a belső világunk fi no-
mabb rezgéseire, sugallataira
irányítja a figyelmet.

színes csillagászat
hold

Az oldalt írta és összeállította: Illés Sarolta

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay
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Jó fEJTÖRésT KíVÁnunK KEDVEs OlVAsóInKnAK!

Zenthe Ferenc, aki számos szak-
mai díja mellett Zugló díszpol-
gára, kiegyensúlyozott hátterű
polgári családból származott,
édesapja bányamérnök volt Sal-
gótarjánban. A munkáját szerető,
megfontolt természetű apa hal-
lani sem akart arról, hogy fia
holmi csepűrágó legyen, ezért el-
lentmondást nem tűrve beíratta
őt a pesti közgazdaság-tudományi
egyetemre. Történt egyszer, hogy
a hallgatók forgatagában Zenthe
figyelmes lett egy enyhén kopa -
szodó fiatalemberre, aki, mint
kiderült, a jurátusok sótlan ke -
nye rét eszi. Szó szót követett,
mígnem a Pécsi Sándor nevezetű
joghallgató elárulta, hogy leg szí -
vesebben színésznek jelentkezett
volna, ám a szülei miatt ezt nem
tehette meg. Apját, anyját még ál-
mukban is kiverte a verejték, ha
felötlött bennük, hogy a fiuk,
isten ne adja!, színpadkoptató

ingyenélő legyen. Az immár két
jó barát hosszan szövögette ter-
vét, majd azt késznek látva, kart
karba öltve jelentkezett a Szín-
művészeti Akadémiára. Mindket-
tőjüket azonnal fölvették, s ők
parányi töprengés nélkül fordí-
tottak hátat még aznap a tisztes
polgári pálya ígéretének.
Véletlen találkozásuknak köszön-
hető tehát Pécsi Sándor Eddie
Carbone-ja a Pillantás a hídról
című darabban, Mendoza rab ló -
vezér a Tanner John házas sá gá -
ban, Zenthe Ferenc Giles Co -
rey-ja A salemi boszorkányokban
és Vinnie-je a Furcsa párban. És
persze megszámlálhatatlan film-
szerep, hang- és tévéjáték, te le -
víziós sorozat. Magunknak pedig
csupán egyetlen kérdésre kell si-
etősen választ kapnunk: vajon
Zenthe Ferencnek köszönhetjük-
e Pécsi Sándort vagy Pécsinek
Zenthét?

„Véletlen” színészek

Az 1920-as évek Buda -
pestjét megidéző, bur -
leszk- és pantomimele-
mekkel is operáló kult-
film ürügyén most egy
olyan anekdotát me sé -
lünk el, amelyet egy idős
drukker osztott meg velünk egy
kopott fatribünön, bő harminc
évvel ezelőtt. A történet főszerep -
lője dr. Sárosi György (1912‒
1993) válogatott labdarúgó, az
1938-as világbajnoki ezüstérmes
csapat tagja (valamennyi vb-mér -
kőzésen szerzett gólt!). Gyurka,
ahogyan min denki nevezte őt,
1948-ban Olaszországba szerző -
dött, s a Juventus 1952-ben az ő
irányításával szerzett bajnoki
címet. Gianni Agnelli autógyáros,
a Juventus akkori elnöke iro -
dájába kérette Sárosi doktort,
hogy mél tóképpen megköszönje
a trénernek az aranyérmet. Né -
hány udvarias mondatot köve -
tően az elnök Gyurkába karolt, és
lesétált vele az irodaház földsz i n t-
jén található autószalonba, ahol
körbevezette őt a legújabb Fer-
rari-modellek között, és azt mond -
ta: „Mester, válasszon egyet ma -
gának ezek közül.” A közismer -
ten igen szerény Sárosi doktor
tisz telettel megköszönte a nagy -
lelkű felajánlást, de azzal nem
kívánt élni. „Önök jól meg-

fizetnek en gem” – volt 
a válasza. Néhány nap
múl va futár csöngetett
be Sárosiék torinói la -
kásába, és átnyújtotta a
meglepett trénernek Ag-
nelli elnök ajándékát,

egy meglehetősen nagy, sztaniol-
papírba csomagolt, színes szalag-
gal díszített csokoládétojást. Ame -
lyet aztán Gyurka annak rendje s
módja szerint továbbajándéko-
zott kedves ház ve ze tőnőjüknek.
Eltelt pár hét, s egy reggelen a
betoppanó házvezetőnő kezeit
tördelve érkezett, nem tudta lep-
lezni zavarát. Fülig pirulva, szem-
lesütve jelentette be a magyar
házaspárnak, hogy tisztelettel föl-
mondja itteni állását, mivel To -
rino kertvárosi övezetében vá -
sárolt férjével egy villát, és bizony
onnan Sárosiék lakása igen mesz-
sze esik. Egyúttal megköszönte
Sárosiék ajándékát, amely le he -
tővé tette számukra a villavásár-
lást. Gyurka értetlenkedését lát -
va, még egyszer köszönetet mon-
dott, s ekkor derült ki, hogy a
csokoládétojás belül tele volt
gyémántokkal. 
E történet valódiságáért csupán
rövid időre merjük tűzbe tenni a
kezünket, ám a história annyira
hihetetlen, hogy akár igaz is
lehet.

Horvátországban DNS-mintát vet tek Mátyás
király udvari bolondjának csontmarad-
ványaiból, és kormányzati körökben már
keresik a leszármazottjait.

Müller Cecília sajnálkozását fejezte ki ami-
att, hogy a hazai saj tóban a vakcinázásról
szóló tu dósítások járványos méreteket
öltöttek.

Varga Mihály és Matolcsy György között
éles vita alakult ki, hogy száz forintnak
mennyi a fele.

Bakondi György szerint létezik ideológiai
migráció is, ám azt nem árulta el, hogy je-
lenleg milyen gondolatok várakoznak a
röszkei tranzitzónában.

Tegnap Robinson megkapta a védőoltást,
így a lakatlan szigeten is kialakult a
nyájimmunitás.

Egyre drágul a tojás, ám a felvásárlók toj-
nak a beszállítókra – nyilatkozta la-
punknak a hazai tyúkok szóvivője.

Szikora Róbert szerint ha kitartóan fo hász-
kodunk, a Fidesz jövő tavasszal megszerez -
heti az ötnegyedes parlamenti több séget.

A Magyar Nemzeti Bank épületében jövő
hétfőtől külön testőrség őrzi a forint vásár-
lóerejét.

Míg a magyar diákok egyharmada nem érti
az olvasott szöveget, addig a szülők kéthar-
mada pedig azt nem érti, hogy mi ezzel a
probléma.

Az oldalt írta: Walter BélaM
os
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Régi idők focija

Zenthe Ferenc és Pécsi Sándor a Szerelem csütörtök című film-
ben                                                                               Fotó: filmarchiv.hu

A fenti címet Sándor Pál 1973-ban készült le -
gendás filmjéből oroztuk el, amelynek fő sze -
rep lője, Minarik Ede csupán egyetlen dolgot
sze retne elérni. Nevezetesen azt, hogy a Csa -
ba gyöngye SC feljusson az első ligába. Ezért
képes feláldozni a mosodáját, a házasságát,
mindenét, amije csak van.


