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KÖVESI 
GYÖRGYI
Tragédia lehet  

a törvényből

NYÁRBÚCSÚZTATÓ 
VIGALOM

FÓKUSZBAN AZ 
ÖRS VEZÉR TERE

Előválasztási  
kisokos 

VIRÁG  
ANDREÁTÓL

MÓDOSÍTOTTÁK  
A RENDELÉSEK IDEJÉT

Július 30-án magyar idő szerint a hajnali órákban ért célba Cseh László a 200 méteres vegyesúszás döntőjében a tokiói 
olimpián. Majd kijött a medencéből, megtapsolta a neki szurkoló sporttársakat, és végleg elköszönt az úszástól. Pár hete 
jól megérdemelt pihenését tölti, de előtte még mesélt magáról néhány kulisszatitkot lapunknak. Cikkünk a 16–17. oldalon
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Cseh László:  
„Ennyi volt  
az én időm,  
ennyi volt  
az úszásom”
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mert mindaz szerepel benne, 
amit elvárásként megfogal-
maztak: az esztétikus kia la -
kítás, a zajvédelem, a zuglói 
pályaszakasz átjárhatósága, és 
az, hogy a vasúti üzem helyén 
park létesüljön.  
A vita során Hevér László 
György kép vi se lő (MSZP) azt 
kérte, hogy a fej lesztéssel 
érintett kerületi részek önkor - 
mányzati kép viselőit is vonják 
be a további egyeztetésekbe. 

  
Borbély Ádám képviselő (Fi -
desz) arra hívta fel a grémium 
figyelmét, hogy ez a beru há -
zás is azt mutatja, a tor zsal ko -
dás helyett érdemesebb együtt- 
működni a kormánnyal. 
Várnai László képviselő (Ci -
vilZugló Egyesület) azt java-
solta, hogy a magasvezetésű 

pályát ne a zuglói oldalon, 
hanem középen, a Kerepesi út 
felett alakítsák ki.  Victora 
Zsolt képviselő (MKKP) kér -
désére Kangyerka Ádám el-
mondta: az engedélyezési terv 

várhatóan jövőre, míg a ki -
vitelezési 2023-ra készül el.  
A ki vi te le zés többéves folya-
mat lesz, aminek még nincs 
meg a pénzügyi fedezete. 
 
Nívódíjra  
pályáznak 
 
A grémium a ZESZ igazgató 
főorvosának kérésére az egé sz- 
 ségügyi államigazgatási sze r v-
nél kezdeményezte, hogy az 
allergológia és a sebészet II. 
szakrendelések óra számának 
átcsoporto sít ásával a Hermina 
úton heti 18 órában érsebé -
szeti szakrendelés induljon. 
 
A képviselők továbbá azt is 
támogatták, hogy a Mesevonat 
Bölcsőde indulhasson a Ma -
gyar Ingatlanfejlesztési Nívó -
díj Pályázaton, és jóváhagyták 
a 247  650 forintos nevezési 

díjat. A Mesevonat bölcsi 2016 
tavaszán készült el. Az önkor-
mányzati forrásból megvaló-
sult be ru házás magas építési 
színvonalat képvisel, és meg -
felel a pályázati kiírásnak.  

Az ülésen a testület arról is 
határozott, hogy a Panelkutya 
Állatbarát, Sport és Szabad -
idős Egye sület ké ré sére a Cser - 
tő utca 18. mögötti területre 
térfigye lő kamera ke rüljön.  
 
Elismert  
vállalkozók  
 
A képviselők arról is döntöt-
tek, hogy a zuglói cégek ered-
ményeinek elismerésére pá - 
lyázatot írnak ki a leg si ke -
resebb Zuglói Termelő Vál-
lalkozás, a legsikeresebb Zug - 
 lói Szolgáltató Vállal ko zás és 
a legsikeresebb Zuglói Keres -
kedelmi Vállalkozás cím el-
nyerésére.  
Az ülésen Várnai László a 
Kerületi Építési Szabályzat, 
Victora Zsolt pedig a Zuglói 
Információs és Médiacsoport 
monitorozását végző munka -

csoport felállítását kezde mé -
nyezte, emellett az MKKP po - 
litikusa a Zuglóban működő 
betongyárakról szóló tanul-
mány elkészítését javasolta.  
A testület az előterjesztéseket 

Horváth Csaba módosító in-
dítványaival fogadta el, ame-
lyek azt javasolták, hogy kép - 
viselőkből álló munka cso -
 portok helyett minden té má -
ban szakemberek készítsenek 
átfogó tanulmányt, és az ke -
rüljön a képviselők elé. 

Papp Dezső

Az ülés kezdetén Horváth Csaba pol-
gármester (MSZP) a képviselő-testületnek 
bemutatta dr. Czirják Róbert rendőr al -
ezredest, a zuglói rendőrkapitányság új ve -
ze tő jét, aki 27 éve rendőr, és 2014–2016 
között a kerületi rendőr kapitány helyettese 
vo lt. A polgármester Rozgo -
nyi Zoltán képviselő (Fidesz) 
kérdésére is válaszolt, és el-
mondta: az Egressy úti és 
Angol utcai ingatlanok ér té -
kesítésével kapcsolatos ja -
vas  latát az októberi ülésen 
ter jeszti a testület elé. 
 
Zöldfelületet  
is létesítenek 
 
A testület Sokacz Anikó 
(MSZP) és Hevér László 
György (MSZP) képviselők 
módosító indítványával jó vá -
hagyta, hogy az önkormány -
zat együttműködési meg ál- 
la podást kössön a Budapest 
Fejlesztési Központtal (BFK), 
illetve a fővárosi, a X. és 
XVI. kerületi önkormányzattal a 2-es 
metró, valamint a gödöllői és a csömöri 
HÉV össze kö té sének, továbbá a HÉV-vona - 
lak budapesti szakaszának korszerűsítését 
előkészítő pro jekt megvalósítására. A mó-
dosító javaslatok arra irányultak, hogy az 
új pályatest menti ingatlanoknál vé gez -
zenek statikai vizsgálatot, illetve a terve -
zetbe ke rüljön be az Ond vezér sétány 
önkormány zattal egyeztetett tájépítészeti 
rendbetétele. 
A Fővárosi Önkormányzat 2020 február-
jában financiális okok miatt állította le a 
beruházás előkészítő tervezését. Ezt kö -
vetően a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 
kezdeményezésére a kormány átvette a 
projektet, és megbízására a BFK újraindí-
totta a programot. A kabinet a kiviteli ter-
vek elkészítésére 4,6 milliárd forintot 
biztosított.  Az előterjesztést szóban kie -
gészítő Kangyerka Ádám, a BFK HÉV-pro-
jektigazgatója kiemelte, olyan műszaki 

tartalmat alakítottak ki, amely valamennyi 
önkormányzatnak megfelel.  
A projektigazgató arról is beszélt, hogy a 
tervek szerint a XIV. kerületben több jelen-
tős beruházás is megvalósul. Ilyen lesz a 
Sugár és az Árkád között, a Kerepesi út 

felett megépülő új állomás, az Örs vezér 
tere és a Körvasút közötti magasvezetésű, 
zajszigetelt pá lyaszakasz, amellyel meg szű- 
nik a Szentmihályi útnál a HÉV és közút 
kereszteződése. Emellett Törökőrön új föld-  
alatti-megálló és vasúti átszállóhely lé te sül 
a Bu dapest–Cegléd–Szolnok vasút  vo nal és 
a 2-es metró ta lál kozásánál.  
Kangyerka Ádám hozzátette, az Örs vezér 
tere jelentősen átalakul, a közlekedés át -
szer vezésnek köszönhetően a zuglói ol -
dalon megszűnik a jelenlegi busz pálya- 
udvar, helyén zöldfelület és egy trolifor-
duló lesz. Az Örs vezér terére érkező bu -
szokat a kőbányai oldalon kialakított pá - 
lyaudvar fogadja majd.  
A projektigazgató a testületet arról is 
tájékoztatta, hogy a tervek szerint a be -
ruházás miatt érdeksérelmet szen ve dett in-
gatlantulajdonosokat kártalanítják, illetve 
meg vá sárolják a vagyontárgyukat.  
Horváth Csaba hozzászó lá sában kiemelte: 
a megállapodást elfogadásra ja va solja, 
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Törökőrön is lesz egy új földalatti megálló- és            átszállóhely a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal és a metró között 

Rendkívüli ülésen döntötte el a testület, hogy megállapodást ír alá az Örs 
vezér tere közlekedésének és átépítésének előkészítéséről. A képviselők 
arról is határoztak, hogy a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) Hermina 
úti rendelőjében érsebészeti szakrendelés nyíljon, a Csertő utcánál térfi-
gyelő kamera működjön, a Mesevonat Bölcsőde pedig indulhasson az in-
gatlanfejlesztési nívódíjpályázaton. 

Jegyzet

Forrai-Kiss Krisztina felelős szerkesztő 

Pizsi helyett 
retró parti!
Látták azt az interneten keringő mé -
met, amely a szülők iskolakezdéshez 
kapcsolódó tanakodásáról szól? 
Tudják, hogy „Idén vajon új pi zsa -
mát vagy inkább tanszereket ve -
gyünk-e?” Kissé morbid, mert sen  - 
kinek sem kell magyarázni, hogy az 
elmúlt másfél évnyi pandémia en -
nek a bizonytalanságnak az ap ro -
pója, de ha levesszük a vasálarcot, 
valljuk be, egy kicsit tényleg vicces! 
Engem mindenesetre megtanított 
arra, hogy ne feszüljek rá olyan 
véresen komolyan  az iskola kez -
désre. Idén sokkal inkább arra kon-
centráltunk a gyerekekkel, hogy 
még az utolsó utáni pillanatot is 
kiélvezzük a nyárból, a kötetlen 
időbeosztásból. Egy utolsó csob-
banás a Balatonban, még egy falat a 
lángosból a strandon, és egy (na jó, 
három...) nyárzáró házibuli a bará-
tokkal. Ki tudja, mi vár ránk néhány 
hét múlva. Addig érdemes kihasz -
nálni a programokat, amíg vannak. 
És hála istennek Zuglóban még az 
ősz első heteiben is bőven lesz 
lehetőség a felhőtlen szórakozásra. 
Mindenkit vár például egy hatalmas 
Retró Parti sztárfellépőkkel a Bos -
nyákon, aztán a Civilek Uccája  a 
Csertő parkban, a Kulturális örök-
ség napi séták, az állatok világ-
napjához kapcsolódó rendezvények, 
és még október elején Zugló szü le -
tésnapja.  
Élvezzük ki a le he tő sé geket! Aztán, 
ha mégis szükség lesz rá, ráérünk 
még megvenni azt a pizsit.  

Kangyerka Ádám, a BFK HÉV-projekt ig a z  gatója ki -
emelte, a tervek szerint a XIV. ke rületben több jelentős 
beruházás lesz                                                  Fotó: Balogh Róbert 

Megkezdődhet a 2-es metró        és a HÉV-vonal összekötésének tervezése 

A Sugár és az Árkád között új állomást, az Örs és a Körvasút között pedig magasvezetésű 
pályaszakaszt építenek                                                                                  Fotó: Budapest Fejlesztési Központ 

A képviselő-testület meg hall - 
gatta Kassai György zug lói 
lakost, aki kös zö ne tét fe-
jezte ki a Rákos-pa tak menti 
sáv revitalizációjáért, de ne -
hez mé nyezte, hogy a Mis -
kol ci utca felőli sétányt mu r -  
vával szórták le, ami erő sen 
porzik. A pol gár mes ter vá -
laszában elmondta, hogy a 
mur vával a termé szet kö zeli 
állapot el é rése volt a cél, ha 
ez nem felel meg a la kos ság -
 nak, meg vizsgál ják a tér   kö -
ve zés le he tő sé gét.

Kassai György zuglói la -
kos meg köszönte a Rákos-
patak menti sáv re vitalizá- 
cióját             Fotó: Balogh Róbert 

Munkája elismeréséül 
Hűség Diplomát ka pott 
a Polgármesteri Hiva -
talban 35 éve dol  gozó 
Kosztolányi Katalin, az 
ugyanitt 30 éve tevé -
keny kedő Berecz Tün -
de és Mérő Rita. 
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Zugló önkormányzata a szo-
ciális rende le té ben meg ha tá -
rozottak szerint nyújt tá - 
mogatást a rászoruló kerületi 
családoknak, munkavállalói-
nak pe dig egy korábban meg -
kötött megálla podás alapján 
segít. – Az idén 114 alacsony 
jövedelmű kerületi csa lád kap 
anyagi he ly zetétől függően 5, 
illetve 10 ezer forintos isko-
lakezdési támogatást – tá jé -
koztatta lapunkat Szabó Re - 
beka, hozzátéve, az önkor-
mányzat az intézményi dolgo-
zóiról sem feledkezik meg: 
523 általános, illetve kö zép -

iskolai nappali ta go -
zatos tanuló ré  sze- 
sül fejenként bruttó 
20 ezer forintos dotá-
cióban.  
Az alpolgármester 
évek óta szervez kö -
zösségi gyűjtést is a 
Magyar Vö rös ke reszt 
Adománybolt jának 
köz reműkö désével.  
– A jótékonykodni 
szán dékozók augusz-
tus 25-től adhatják le 
a Bosnyák utcai ado -
mányboltban a fü ze -
teket, rajz- és író esz- 

közöket, vonalzókat, 
tolltartókat, táskákat 
és minden egyéb, ta n -
é v kez dést, illetve ta -
nulást segítő fel sze- 
relést, amelyeket a 
rászoruló családok -
hoz fogunk eljuttatni 
– tudtuk meg Szabó 
Rebekától, aki azt is 
elmond ta, hogy a 
zuglói Tündérpakk 
Alapítvány is folytat 
gyűjtést az iskola kez -
désre.    

Papp Dezső 

A Zöld Lurkók Óvodában 
alakították ki az új szervezet, 
a Zuglói Egyesített Óvoda 
irodáit. A központ 
vezetője, Farkas  
Ti bor Jánosné 
elmond ta, a szer -
vezeti átalakítást a 
drasz ti kusan csök -
kenő gye rek lét -
szám indo kolta. 
Ki emelte, az új 
struktúrában még 
így is 300 szabad 
férőhely van, és 
minden gyermek a 
vá lasz tott intéz -
mény ben kezdheti 
meg az évet. Mint 
mondta, céljuk a 
ki csik még jobb 
ellátása és a szol-
gáltatás színvon-
alának emelése. 
Tóth Csa ba, Zugló or -
szággyűlési kép vi selője meg -
 erősítette, hogy nincs szükség 
óvoda bő vít é sre, ha nem a 
meglévő épü leteket kell szeb -
bé, jobbá tenni. Hozzátette, az 
elmúlt években Zuglóban 

csökkent az óvodapedagógus-
hiány, és a kerület továbbra is 
mindent megtesz azért, hogy a 

dolgozók megbecsülése fenn-
maradjon: ezért jött létre a 
Zugló-pótlék, és a tervek sze -
rint szolgálati lakásokkal is 
segítik majd azt, hogy a szak -
emberek a kerületünket vá -
lasszák.                              P. R.

Szabó Rebeka alpolgármester is vitt tansze -
reket az adományboltba             Fotó: Balogh Róbert

Tizenhét gyerek 
táborozhatott  
az adományból  
Tizenhét – nehéz kö rül mé -
nyek között élő – kerületi gye - 
rek nyári táboroztatását fe -
dező adományt kapott a Rá -
kosszeg parki Családok Át- 
meneti Otthona. A támoga tást 
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s 
országgyűlési képviselője és 
Pécsi Diána, a 7. számú vá -
lasz tási körzet önkormány -
zati képviselője (MSZP) adta 
át Nagy Zsuzsannának, az in-
tézmény ellátási egysége he -
lyettes vezetőjének. Tóth 
Csaba elmondta, Pécsi Diana, 
a terület képviselője jelezte, 
hogy a Rákosszeg parki Csa -
ládok Átmeneti Otthona kér -
te a segítségét az ott élő 17 
zuglói gyerek nyári táboroz-
tatásához, mert szüleik anya -
gi helyzete nem tette lehetővé 
a részvételi díj befizetését. 
Hozzátette: a probléma or-
voslására adománygyűjtésbe 
kezdtek: az MSZP-s önkor-
mányzati képviselők, va la -
mint személyes hozzá járu- 
lásából annyi pénz jött össze, 
ami mind a 17 gyerek kétheti 
táboroztatásának a teljes köl t - 
ségét fedezte.  
Nagy Zsuzsanna kiemelte, 
nagyon jól jött a segítség, 
mert így a gyerekek nem a 
házak között, az utcán játszot-
tak, hanem élménydús prog -
ramokon vehettek részt.  
Az ellátási egység helyettes 
vezetője arra is kitért, hogy a 
nyár folyamán a Családok 
Átmeneti Otthonában, az M3 
parkban és a Sárrét parkban 
lakó gyerekek bevonásával 
szerdánként szemétszedési 
akciót tartottak, amelynek 
végén – támogatóiknak kö 
szönhetően – a résztvevőket 
mindig megvendégelték egy 
fagylalttal.                         P. D.

A polgármester elmondta, az 
önkormányzat az Örs vezér 
tere zuglói részén igyekszik 
mindent megtenni a rend és 
közbiztonság erősítése ér de -
kében. Az elmúlt években az 
önkormányzat a zuglói ol da -
lon közel húsz térfigyelő ka -

merát szerelt fel, és az Ön kor- 
mányzati Rendészet jár őrei is 
folyamatosan a helyszínen tar - 
tózkodnak, azonban az Örs 
vezér terén garázdálkodó cso -
port felszámolása ren dőr ségi 
hatáskörbe tartozik.  
A rendvédelmi szervnél fenn -

álló létszámhiány követ kez -
ménye, hogy a csomópontnál 
meg te lepedhetett egy járó ke -
lőket zaklató banda. A téren 
szer zett tapasztalatai alapján 
Horváth Csaba úgy ítélte meg, 
hogy a későbbiekben leg - 
 a lább két állandó járőrpárra 
lesz szükség a rend fenn tar -
tásához. Ennek biztosítására a 
budapesti rendőrfőkapitány-
hoz és a belügyminiszterhez 
fordult. Ezen túlmenően az 
Örs vezér terén működő ital -
mérések nyitvatartásának új -
raszabályozását is kezde mé- 
nyezi. A tér zuglói részén te -
vékenykedő Simon Éva Krisz - 
tina önkormányzati rendész 
szerint az italmérések kör -
nyékén és a Kőbányához tar-
tozó metróbejáratnál voltak a 
legnagyobb problémák, azon -
ban a fokozott rendőri jelen-
lét hatására kevesebb kétes 
alak fordul meg a téren.   P. D.

Száztizennégy család és ötszázhuszonhárom gyerek kap támogatást Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultak, hogy maradhasson az állandó rendőri jelenlét 

Horváth Csaba az italkimérések újraszabályozását is kez -
deményezi                                                            Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Vigyáznak a rendre az Örsön

Állatvédelmi megállapodást kötött az önkormányzat
Az M3-as felüljárója 
alatt egy szemétkupac -
ban két kutya tetemet 
talált egy járókelő.  
Az esetről értesítette a 
Kutyások a XV. ke rü -
letért Állat vé dő Egye -
sületet, amely gya kori 
vendég a kerületben. 
Olyannyira, hogy ma 
már hivatalosan is együtt- 
működik az ön kor -
mány zattal, amiről a 
megállapodást is alá -
írták. – Zugló területén 
nincs olyan civil szer -
vezet, amely állat vé de -
lemmel foglalkozna – mond - 
ta Szabó Rebeka alpolgár -
mes  ter –, emiatt a helyi la ko -
sok legtöbbször a XV. ke rü- 
leti kutyásokat hívják. Mivel 
tudjuk, hogy az állat védelem 
komoly költségekkel jár, sze -

rettünk volna segíteni nekik. 
Ennek érdekében kötöttük 
ezt a megállapodást, ami 
anyagi támogatással is jár. 
A Kutyások a XV. kerületért 
Állatvédő Egye sület a zuglói 
oldalon végzett mun káj áért 

600 ezer forintot ka -
pott erre az évre. – 
Csak hogy mindenki 
viszonyíta ni tudjon – 
tette hozzá Vámos 
Vera, az egye sület el-
nöke, akit nem rég 
például egy 32 pél -
dányból álló macs -
kaállomány miatt hív - 
tak Zuglóba –, tavaly 
csak a körvasút kör -
nyékén több mint 30 

kutyát mentettünk, or-
vosi költségük nagy -
jából 800 ezer forint 
volt, és akkor még 

nem beszélünk a macskákról, 
a madarakról vagy a sü nök -
ről, amelyekhez szintén gyak -
ran riasztanak bennünket, de 
a fedél nélkül élő emberek 
háziállatait is mi látjuk el. 

    R. T.

Nemrég egy 32 példányból álló macska -
kolónia miatt jöttek Zuglóba      

Fotó: Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület

Idén is segítik az iskolakezdést  

Emelkedik az óvodai színvonal

Az önkormányzat a nehéz gazdasági helyzete ellenére idén is segíti az iskolakezdést: a korábbiakhoz ha-
sonlóan az alacsony jövedelmű zuglói családoknak és az önkormányzati intézmények dolgozóinak isko-
lakezdési támogatást nyújt. Ezenkívül Szabó Rebeka szociális ügyekért felelős alpolgármester 
kezdeményezésére ebben az évben is elindult a közösségi tanszergyűjtési akció a Bosnyák utcában. 

Radikálisan javult a közrend és a köztisztaság az Örs vezér terén az állandó 
rendőri jelenlétnek köszönhetően – ezt állapította meg Horváth Csaba pol-
gármester a téren tartott szemléje során. A városvezető azért kereste fel a for-
galmas csomópontot, hogy személyesen győződjön meg arról, hogyan 
változott a helyzet a járőrök kivezénylése után. 

Hajdu Flórián és Horváth Zsolt alpolgár -
mesterek Tóth Csabával együtt ellen  - 
ő rizték az új irodákat    

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Új szárny épült a Munkácsyban

A négy új tanteremben 116 kisdiák tanul szeptember 1-jétől  
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Nehéz volt szabad parkolót 
találni szeptember 1-jén az 52. 
tanévét megkezdő Munkácsy 
Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Intéz -
mény környékén: 18 osztály-
ban 507 tanulónak csöngettek 
be egyszerre.  
A Csáktornya parki iskola 
volt a zuglói központi tan -
évnyitó színhelye, ugyanis az 
intézményben az első tanítási 
napon egy új épületszárnyat 

is birtokba vehettek a tanu -
lók. A 400 m2-es, négy tanter-
met magában foglaló rész 
állami beruházásból épült két 
évvel ezelőtt, ám sokáig nem 
felelt meg az akadálymen -
tesítésnek, mert a kivitelezők 
a pandémia miatt nem tudták 
a liftet beépíteni. Idén nyáron 
azonban ez is megvalósult, 
így a 116 kisdiák már itt kezd-
hette meg a tanévet. 

            Riersch Tamás
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Az előválasztás innovatív po -
litikai eszköznek számít vi -
lágszerte – magyarázta Virág 
Andrea, a Republikon Intézet 
stratégiai igazgatója, megje-
gyezve: a magyarországi el-
lenzék azért döntött az elő - 
választás mellett, mert csak 
akkor van esélye nyerni, ha a 
Fidesz–KDNP által indított 
személlyel szemben minden 
választókerületben közös je -
löltet állít.  A stratégiai igaz-
gató szerint a jelölt ki  vá - 
 lasz tását szolgáló előválasz-
tásnak számos elő nye van. 
Ezek közé tartozik a szimpa-
tizánsok mobilizálása, a mé -
diafigyelem fel keltése, az el - 
lenzék mél y e b b és szélesebb 
körű megisme ré se, illetve a 
szakpolitikai viták lefolyta -
tása. Virág Andrea azt is el-

mondta, hogy a világ számos 
or szá gában rendeznek elő vá -
lasz tást, közülük a legismer-
tebb az Amerikai Egye sült 
Államokban tartott, de volt 
már ilyen Franciaországban, 

Len gyelországban és 
Ro má ni ában is. Ma gyar - 
 or szágon az első regi -
onális előválasztást két 
éve az önkormányzati 
szavazás előtt szer vez -
ték, amelynek legismer -
tebb mozzanata a fő - 
polgármester-jelölt ki -
vá lasztása volt. A pró -
bálkozás sikeresnek 
bizonyult, és sok hasz -
nos tapasztalatot adott. 
A stra tégiai igazgató 
úgy véli, a magyar elő -
vá lasztás széles kö rű -
sége okán világ  vi szony- 
latban is egyedülálló, 
ugya nis országos szin -
tű, melyre bár ki re -
giszt  rál hat. Aki fel irat kozott, 
az akár azonnal sza vaz hat is a 
minisz terelnök-, illet ve a 

választóke rü leti 
jelölt sze mélyé re. 
–  Kutatásaink sze -
rint a két leg-
erősebb ellenzéki 
párt, a Jobbik és a 
D e   mok rat i ku s 
Koalíció tá moga -
tói meglehetősen 
fegyel mezettek, 
és kö vetik párt -
juk uta sításait, 

így vélhetően an nak min-
iszterelnök-je lölt jére fognak 
sza vazni – fejtette ki Virág 
And rea, hozzátéve: fel té te -
lezhető, hogy lesznek olyan 
ellenzéki sza vazók, ak ik nem 

pártjuk aspiránsára voksol-
nak, mert nem tartják esé-
lyesnek, ezért helyette olyat 
választanak, akit szerintük 
jobban megéri támogatni.   
– Az egyéni választóke rü -
letekben más a helyzet, mint a 
miniszterelnök-jelöltek ese -
tében, ugyanis sok helyen 
történt visszalépés, számos 
körzetben pedig több párt 
nem is indított jelöltet, ott 
értelemszerűen csak az át-
szavazás jöhet szóba – fejtette 
ki Virág Andrea, aki úgy véli, 
ahol nem lesz saját jelölt, ott a 
szimpatizánsok nagy való -
színűséggel a pártjuk támo-
gatta jelöltre voksolnak, de 
ezt az aspiráns személye is be-
folyásolhatja.      Papp Dezső 

A Steyr 13S23 típusú tűzol -
tóautót Kardos Pál, a Zuglói 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke mutatta be. 
A jármű nagy kapacitású szi-
vattyúval rendelkezik, va la -
mint a bevetés sikeréhez 
hoz zájárul egy aggregátor is, 
amely akkor is ellátja áram-
mal az autó berendezéseit, ha 
a kárhelyen nincs megfelelő 
áramforrás. – A korábbi, ön -
kormányzatot sújtó drasztikus 
kormányzati pénzügyi el vo -
nások ellenére továbbra is 
elkötelezettek vagyunk a zug -
lóiak biztonsága mellett – je-
lentette ki az átadón Horváth 
Csaba polgármester. – Az ön -
kéntes tűz oltók elhivatottsága 
akkor hatékony igazán, ha a 
kor követelményeinek meg -
felelő eszközöket biztosítanak 
számukra. Ez a fejlesztés vala-
mennyi zuglói polgár élet- és 
vagyonbiztonságát szolgálja. 
A Zuglói Polgárőr és Ön kén -
tes Tűzoltó Egyesület mun -
kájának sikerességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
idén megválasztották az év 
önkéntes tűzoltó egye sü le -
tének. Tóth Csaba, Zugló or -
szággyűlési képviselője el - 
mondta, számára azért is öröm - 

teli a modern tűzol -
tó autó beszer zése, 
mert évek óta tagja a 
Zuglói Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek.  – Azt 
kívánom a bajtár-
saimnak és a zuglói-
aknak, hogy minél 
kevesebbszer ke rül -
jön sor a jármű be -
vetésére, de biztos 
vagyok benne, hogy 
a mentés hatékony és 

eredményes lesz vele 
– tette hozzá a kép vi -
se lő. Hajdu Fló rián 
al pol gár mes tertől 
meg tud tuk, hogy a 
köz biztonságot szol-
gáló önkormányzati 
esz közfej lesztések 
amelyek keretét fo -
lya ma to san igye kez -
nek emelni a ke - 
rü leti társ intéz mé -
nyekkel együtt  mű -
köd ve, a szak mai 
igények alap ján va -
lósulnak meg. Idén a 
tűzol tóautó beszer -
zését tá mo gat ták, 
tavaly pe dig olyan 
hő ka me rát ado má -
nyoztak az egye sü -
letnek, amely a rossz 
látási viszo nyok kö -
ze pet te segít felku-
tatni a tűz fész két és 
az épületben rekedt 
embe reket.   
A hivatalos tűz ol tók -
nak pedig minden 
évben pénz jutalmat 
adományoznak, és 
ebben az évben egy 
defibrillátor beszer -
zését is támogatták. 

             Z. L.

A jövő évi országgyűlési voksoláson az ellenzék minden választókörzetben 
közös jelöltet indít a Fidesz–KDNP indulójával szemben, hogy minél nagyobb 
esélye legyen a győzelemre. A jelöltek kiválasztására az ellenzék előválasztást 
hirdetett, amelynek már zajlik az első fordulója.

Bárki szavazhat a miniszterelnök-, illetve a választókerületi jelölt személyére Horváth Csaba: a lakók életkörülményeit minden módon javítani kell

Az előválasztás első fordulója szep tem -
ber 18–26. között lesz                    Fotó: S. T. G.

Minden, amit az előválasztásról tudni kell Korszerű tűzoltóautót kaptak az önkéntesek

A Steyr 13S23 típusú tűzoltóautó nagy kapa -
citású szivattyúval és aggregátorral is ren-
delkezik                                        Fotók: Subits-Tóth Gergő  

Milliós gyűjtés

Híreink
Oktatási és egészségügyi fel -
adatok forrásának kiegé szí -
tésére, szépkorúak tá mo- 
gatására, rászoruló gyerekek 
étkeztetésére fordítják a Zug -
lói Védelmi Alapba össze-
gyűlt pénzt. Hónapról hó - 
napra emelkedik az alapban 
lévő összeg, lapzártánkig 
több mint 14 millió forint 
gyűlt össze a számlán. Töb -
bek között a helyi MSZP-
Összefogás Zuglóért frakció 
kezdeményezésére született 
döntés a Zuglói Védelmi Alap 
létrehozásáról, amelyhez a 
képviselők fizetésük 20 szá -
zalékával járulnak hozzá – 
tudtuk meg Hajdu Flórián 
alpolgármestertől, aki hoz-
zátette, hogy ide várják a kor -
mánytól a járvány miatti 
elvonások kompenzációját is, 
de annak megérkezésére 
nem sok esélyt látnak.

Róna utcai lezárás
A  Róna utca útfelújításának 
kivitelezője 2021. augusztus 
30-án kezdi meg az ideig -
lenes forgalomtechnika kié -
pítését a Szugló utca és a 
Thököly út közötti szakaszon. 
Az útfelújítási munkák au-
gusztus 31-én indulnak a bel -
ső sávokban, aszfaltmarással 
és szegélybontással. Tilos lesz 
a parkolás az említett útsza-
kaszon mind a külső sávban, 
mind a középsziget melletti 
parkolóhelyeken. A forgal-
mat mindkét irányban a kül -
ső sávokba terelik. A belső 
sávokat, az átkötéseket és a 
fordulókat lezárják. A ki vi -
telezés II. ütemében a forga-
lom kizárólag a belső sá vok- 
ban haladhat, a becsatlakozó 
utcák torkolatait lezárják. 
Ebben az ütemben a Szugló 
utca–Róna utca csomópont-
ban csak a trolibuszok köz -
lekedhetnek.

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd szövetségéből létrejött előválasztáson 
a hat ellenzéki párt jelöltjeire, illetve a pártokkal szövetséges pártonkívüliekre lehet szavazni min-
dazon magyar állampolgároknak, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek, online 
vagy személyesen regisztráltak, és a jövő évi országgyűlési választásig betöltik a 18. életévüket.  
A választók a számukra szimpatikus miniszterelnök-jelöltre, illetve választókerületük valamelyik 
országgyűlési képviselő-jelöltjére voksolhatnak. A jelöltekre online és a kijelölt helyeken szemé-
lyesen is lehet szavazni. Az előválasztás első fordulóját szeptember 18–26., a másodikat október  
4–10. között rendezik meg. A majdnem teljes Zuglót lefedő 8-as számú országgyűlési egyéni 
választókerületben Hadházy Ákos (Momentum) és Tóth Csaba (MSZP), míg az Alsórákos egy részét 
magában foglaló 13-as választókörzetben Hollai Gábor (Momentum), Nemes Gábor (DK), Palotás 
János (ÚVNP/LMP) és Vajda Zoltán (MSZP) indul a voksokért. 

Virág Andrea, a Republikon Inté -
zet stra tégiai igazgatója szerint kö -
zös jelölttel van esélye az ellen - 
zék nek                                           Fotó: V. A. 

Két, új telepítésű térfigyelő 
kamerát helyeztek üzembe a 
Tengerszem utca és a Rá kos -
patak utca találkozásánál a 
XIV. kerületi Rendőrkapi -
tány ság és a ZKNP által életre 
hívott Szomszédom a rendőr! 
elnevezésű programnak kö -
szönhetően. Az egyik helyi 
gazdasági társaság vezetője 
korábban jelezte az illetékes 
körzeti megbízottnak, hogy a 
környéken megnőtt a gépko -

csifeltörések és betörések 
száma. Tóth Csaba elmondta, 
hogy éppen azért kez de mé -
nyezte annak idején a helybe-
liek és a rendőrség együtt mű- 
ködésén alapuló program 
elindítását, mert a zuglóiak 
számos alkalommal keresték 
meg őt gondjaikkal. 
A Tengerszem utca–Rá kos pa -
tak utca környékén felmerült 
panaszokról értesülve, Pécsi 
Diána önkormányzati kép vi -

selő javaslatára, a tes tület 
döntött az említett utcarészen 
történő beru házás ról, amely a 
területen sport klubot mű köd -
tető FRK Autocenter Kft. 
(Tengerszem Te niszklub) és a 
Bizerba Hun gária Kft. köz -
érdekű támoga tásából, va la -
mint a ZKNP köl tség veté - 
séből valósult meg.   
Az eszközök átadásakor Haj -
du Flórián közbiztonságért 
felelős alpolgármester kifej -
tette: bár a kerületben összes -
ségében az elmúlt években 
csökkent a bűncselekmények 

száma, ez nem jelenti azt, hogy 
egyes helyszíneken ne lenne 
szükség intenzívebb hatósági 
beavatkozásra, ezért folytat -
ják a kamerahálózat bő ví tését. 
Kovács-Csincsák Lászlótól, a 
ZKNP ügyvezetőjétől meg-
tudtuk, hogy a zuglói térfi-
gyelő hálózat a most üzembe 
helyezettekkel együtt 233 
kamerára bővült. Az eszközök 
által közvetített élőképet a 
Zuglói Önkormányzati Ren -
dészet munkatársai és a Bu-
dapesti Rendőr-fő  ka pitány- 
 ság rendőrei figyelik.

Bővült a térfigyelő hálózat

Az önkormányzat minden évben támogatja a közbiztonságot szol gá ló 
eszközfejlesztéseket   

Modernebb felszereltségű tűzoltóautót szerzett be a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Ausztriából. A speciális gépjármű megvásárlása a zuglói önkormányzat támogatásával a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft.-n (ZKNP) keresztül valósult meg augusztus utolsó napjaiban. 
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Kék zóna
Játszhatnak és kapcsolatokat 
építhetnek az autista fiatalok 
és hozzátartozóik a Kék Zóna 
Auti Klubban, amely Pápai 
Ildikó és Nagy Zoltán ötlete 
volt. Úgy látták, hogy a kö zép - 
iskola után csökken azon he -
lyek száma, ahol az érintettek 
eltölthetik szabadidejüket. 
Szeretnék, hogy ezeknek a fia - 
taloknak legyen hova kimoz-
dulniuk, ezért kézműves fog -
lalkozással, sporttal, legó te- 
rápiával várják őket, de alkal -
mazkodnak az igé nyekhez.  
A Családcentrum Ala pítvány 
által felkarolt klub első fog -
lalkozása szeptember 17-én 
17 órától lesz a Zuglói Civil 
Házban. 

A hetedik Tour de Rákos-
rendező bringás felvonulást 
tar t ja a CivilZugló Egye sü -
let. A menet szeptember 19-
én 14. 45-kor indul az Örs 
vezér téri gombától, a cél 
pedig Rákosrendező, ahol 
zsíros kenyérrel és üdítővel 
várják a részt vevőket. A ren-
dezvény célja, hogy felhív -
ják a figyelmet a kerékpáros  
közlekedés elő nyeire.

Az auti klubban gyerekek 
és szü lők is kiépíthetnek 
kapcsolatokat     

Fotó: Nagy Zoltán 

Dr. Ficzere Andrea, az intéz -
mény főigazgatója, a kór ház -
szövetség elnöke, az ala pít- 
vány alapítója elmondta, na -
gyon hatékonyan és nagyon 
sokat dolgoztak kollégái az 
elmúlt időszakban, éppen 
ezért hatalmas öröm volt szá -
mára, hogy a díjazottak között 
vannak. – Hosszú, bonyolult 
pályázatot kellett beadniuk a 
jelölteknek, amit közösen, 
reálisan és objektívan ér té -
keltünk. A munkatársaim em-
berfeletti erővel dolgoztak, 
helyt álltak, rendkívül jól 
kezelték a betegeket, végte-
lenül emberiek, kedvesek, 
odafigyelőek voltak – magya -
rázta, és arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a járvány ideje 

alatt nem csak a fizikai tü -
netekkel foglalkoztak a dol-
gozók, hiszen a betegek ma - 
gányát, szorongását is enyhí -
teni kellett. A Covid-osztá-
lyon a munkatársai között 
óriási összehang alakult ki, 
folyamatosan segítették egy -
mást, étellel, itallal, odafi-
gyeléssel, egy-egy beszél ge- 
téssel próbálták átlendíteni a 
nehézségeken az éppen fá -
radtabb kollégákat. Az Uzso -
kiban egyébként már ké szül- 
nek a negyedik hullámra, ami 
a főigazgató szerint való szí -
nűleg nem okoz olyan nagy 
terhelést, mint az elmúlt más-
fél év. – Nem gondolom, és 
egyúttal persze remélem is, 
hogy nem lesz annyi súlyos 

beteg, mint a harmadik hul-
lámban. A betegek és a kol-
légák miatt is fontos, hogy aki 
elkapja a vírust, enyhe tü ne -
tek kel vészelje át a beteg sé -
get. Ennek érdekében nem 
győzzük eléggé hangsúlyozni 
az oltás fontosságát. Ha valaki 
be van oltva, bízhat abban, 
hogy súlyos tünetek nélkül 
esik át a fertőzésen – vé le -
kedett dr. Ficzere Andrea.  
Az emberifeletti teljesítmé -
nyért elismerést érdemelt ki 
még az Országos Mentális, 
Ideggyógyászati és Idegse-
bészeti Intézet, valamint a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézet.  

Potos Rita

Különösen a sérülékeny, a fertőzés szempontjából magas rizikófaktorú embereknek fontos, 
hogy megkapják a harmadik oltást. – A 60 év felettiek, az autoimmun betegek, a daganatos 
betegségben szenvedők, a krónikus betegséggel küszködők kevésbé ellenállóak, 
kiváltképp a vírus ilyen agresszív variációjójával szemben, mint a delta-variáns – mondta 
dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, aki arra is rá-
mutatott, hogy a legsérülékenyebbek azok, akik egyáltalán nincsenek beoltva, legyenek 
fiatalok, középkorúak vagy idősek, ezért mindenkinek azt javasolja, oltassa be magát.  
A ZESZ egyébként oltópont, ahol előjegyzés után bármelyik típusú oltás elérhető. A har-
madik vakcina fajtájáról – az oltakozóval történő beszélgetés alapján – az oltóorvos dönt. 

Díjnyertes az Uzsoki kollektívája

Mindenkinek ajánlott a harmadik oltás

Nemcsak a fizikai tüneteket, hanem a betegek lelkét is kezelték 

A Covid-osztály dolgozói emberfeletti erővel álltak helyt                          Fotó: Uzsoki Utcai Kórház

Emberfeletti erő, óriási teherbírás, hatalmas empátia – ezek jellemzik az 
Uzso ki Utcai Kórház Covid-osztályának dolgozóit, akik ki ér de melték Az Év 
Covid Kollektívája címet. A Fogjunk Össze Alapítvány és a Ma gyar Kór -
házszövetség díjára a kórházak menedzsmentjei jelölhették osztályaikat. 

Komoly tárgyalások előzték 
meg a módosítást – mondta 
He vér László György, a Nép -
jóléti Bizottság elnöke.  
– Az utolsó megbeszélésünk a 
ZESZ-szel, a gyermekorvo -
sok kal és a szülők kép vi se -
lőivel több mint három órán 
át tartott. Végül csak úgy fo-
gadtuk el az orvosok kérését, 
hogy a szerződéshosszabbítás 
egy meghatározott ideig, de-
cember 31-ig szólhat.  
A ta pasztalatokat év végén ér -
té keljük, és az új, 2022-es szer  - 
ződéseket pedig majd ezek - 
 hez igazítjuk.  Arról, hogy 
miért volt szükség a rendelési 
idő módosítására Zug lóban, 
dr. Harmati Valéria gyermek -
orvos beszélt lapunknak. 
– Március 1-jétől lépett életbe 
az a rendelet, amelynek ér tel -
mében az alapellátó házior-
vosok úgynevezett praxi s- 
közösségeket alkothattak – 
kezdte dr. Harmati Valéria 
Tábornok utcai gyermekor-
vos.  
– Ennek számos előnye van, 
többek között az, hogy az or-
vosok igénybe vehetik más 
szakemberek segítségét, és 
eszközfejlesztésekre is pá-
lyázhatnak. Ezáltal pedig ma-
gasabb színvonalú gyer ek- 
ellátásra is lehetőségük nyí-
lik. Igen ám, de ez az újfajta 
foglalkoztatási mód azt is 
magával hozta, hogy az eddigi 
15 órás heti jelenlétet 20 órára 
emelték, amelyből négy órát 
tanácsadással kell tölteniük a 
gyerekorvosoknak. Ez volt az 
egyik oka annak, hogy kez -
deményeztük a rendelési idő 
módosítását, amelyet az a 
tapasztalatunk is alátámasz-
tott, hogy 18–20 óra között a 
szülők ritkán hozzák hozzánk 
komoly problémával a gye -
reküket. Amennyiben mégis 
szükség lenne ellátásra, a 

Bethesda kórházzal történt 
korábbi egyeztetés alapján 
ezentúl ez ott végzik ebben az 
idősávban. Dr. Har-
mati Va léria hoz-
zátette, ta pasz tala- 
tai sze rint a szülők 
is támogatták ezt a 
ja vaslatot. Megtud -
tuk, hogy Zuglóban 
négy hely színen, a 
Ráskay Lea ut cá -
ban, a Tá bornok 
ut cában, a Lőcsei 
utcában és a Csertő 
parkban összesen 
20 gyermek orvosi 
praxis mű ködik. 
Ebből je lenleg is 
négy betöltetlen, 
ellátásuk he lyet te -
sítéssel tör ténik. 
Nehéz a hely zet, 
mert nem csak mi, 
hanem a többi ke -
rület is gyermek -
háziorvos hiánnyal 

küszködik – mond ta Rózsa 
András egész  ség ügyért fe -
lelős al pol gár mester.  

– Zuglóban a leg fia talabb 
háziorvos is 45 esz ten dős, 
többen pedig már nyug dí -
jaskorban vannak. Nem en -
gedhetjük meg magunknak 
az orvosok elvándorlását, 
mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy von -
zóvá tegyük a ke rületet a 
gyer mekorvosok körében.  
A mostani szer ző désmódo -
sítás is ennek a programnak a 
része. Az ön kormányzat sze -
rette volna, ha a változás 
legalább két lép csőben tör -
ténik, és először csak 19 óráig 
csökken a rendelési idő, de a 
szakemberek ragaszkodtak a 
18 órához. 
Az alpolgármester a tárgyalá-
sok során azon szülők vé le -
ményére hivatkozott, akik 
levelüket hozzá is eljuttatták: 
ebben kifejtették, miért van-
nak ellenérzéseik a módo sí -
tással kapcsolatban. 
– Kiderült, hogy a szülőknek 
kevés ismeretük van a gyer-
mekháziorvosi szolgálatról, 

miközben a körzetek 
negye dében folyam-
atos helyet te sí tés szük -
sé ges a be töl tetlen po - 
zíciók miatt – mondta 
Dudás Zsófia, aki szü -
lőként vett részt az 
egyeztetéseken.  
– Én tudtam beszélni a 
saját gyermekorvo-
sunkkal, aki érthető 
indokokat sorolt fel a 
rendelési idő csökken-
tése mellett.  
Fontos, hogy a jelen-
legi helyzet ta  pasz ta -
latairól minden érin - 
 tett tudjon majd nyi-
latkozni, és ezeket ve-
gyék figyelembe a kö  - 
vetkező egyez te té se -
ken.   
  

Riersch Tamás 

Rövidebb, de hatékonyabb lett a gyermekorvosi rendelés
Egyelőre december végéig szól a módosítás, utána kiértékelik a tapasztalatokat

Augusztus elsejétől hétfőtől csütörtökig 8–18, pénteken pedig 8–16 óra között rendelnek a házi gyermekor -
vosok a kerületben. Erről döntött júliusban a Népjóléti Bizottság, amely az új rendelési időt december végéig 
folyamatosan ellenőrzi, ezért az erről szóló szerződésmódosítást egyelőre csak év végéig írták alá.

Dr. Harmati Valéria: A praxisközösségnek ugyan számos 
előnye van, de megnövelte az orvosok jelenléti idejét is, 
ezért kértük a rendelési idő módosítását         Fotó: Balogh Róbert

Rózsa András: Nem engedhetjük meg az or-
vosok elvándorlását, hiszen így is több praxis 
betöltetlen                                    Fotó: Subits-Tóth Gergő  

Bringás túra

Fotó: Várnai László 

Híreink
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– A betegségen átesettek 
nagy részét érinti a részleges 
vagy teljes anozmia, azaz a 
szaglásvesztés vagy a pa ro z -
mia, a torzult szaglás. A szag -
lásvesztés komoly lelki prob - 
lémákat okozhat, mert nem  -  

c sak arról van szó, hogy reg -
gel nem érezzük a kávénk, az 
ételünk vagy a saját parfü -
münk illatát, hanem illat ér zé -
kelés nélkül még az em lé ke- 
zetünk sem működik a meg -
szokott módon, és mindez szo -
rongást válthat ki – ma gya- 
rázta Zólyomi Zsolt, aki ku-
tatóbiológus-parfümőrként 
tudta, hogy ma már léteznek 

olyan módszerek, amelyekkel 
a károsodott szagi idegpálya 
újra serkenthető. A Covid-19 
tüneteinek megjelenése előtt 
ugyanis már folytak klinikai 
kutatások mérgezések, ideg-
pálya-károsodások, anyagcse -
rezavarok miatti szag lásvesz- 
tés kezelésére. – Semmi mást 
nem tettem, mint a rendel ke -
zésre álló adatokból, meg a 
saját kútfőmből összeállítot-
tam egy öt, készre kevert par-
fümből álló kezdőcsomagot. 
Az öt fiolában csaknem 350 il-
latmolekulát rejtettem el. Ha a 
szaglás elkezd visszaépülni, 
ha már felismered a kávé, a 
füst, a citrom illatát, de még 
nem tökéletes a szaglásod, 
akkor bonyolultabb illatke -
verékkel tovább finomítható 
az érzékelés. Az illatmemória-
játék egyszerű gyakorlatok-
ból áll, de fontos, hogy min - 
dennap kitartóan gyakorol -
junk, mert így épül vissza és 
mélyül el újra a szag lás -
érzékelés.             Illés Sarolta

Orrtréninggel visszajöhet a szaglás
Az illatmemória-játék egyszerű, de fontos, hogy naponta gyakoroljuk

Zólyomi Zsolt hazánk egyetlen, Versailles-ban végzett, világhírű parfümőre.  
A koronavírus miatt elvesztett szaglás visszanyerése érdekében létrehozott egy 
ötdarabos illatkészletet, a Le Parfum Anti-Covid Smelling Kitet.

A Melegség és megismerés 
program szakemberei még 
nem tudják, hogy folytat hat -
ják-e a több mint 20 éve meg -
kezdett edukációs tevé keny- 
ségüket, amelynek keretein 
belül speciálisan képzett me -
leg önkéntesek, sok esetben 
pszichológusok, 
pedagó-

gusok interaktív órán beszél-
getnek a fiatalokkal. Saját 
történetükön keresztül, élete-
seményeiket is elmesélve mu-
tatják be, hogy nekik mivel 
kell megküzde niük a hétköz-
napokban. Kö vesi Györgyi, a 
program egyik koordinátora 
elmagyarázta: szociális ér zé -
kenyítést vé gez nek, emberi 
jogi keretekben dolgoznak.  – 
Elmondjuk, ki-ki miként ébred 

rá, hogy meleg, hogyan küzd 
meg vele, amíg elfogadja 
önmagát.  
Ez egyáltalán nem népsze -
rű síti a melegséget, hi -
szen ezek sokszor szo - 
morú történetek, elret-
tentő példák is lehet-
nének – fogalmazott.  
– Még keressük a meg -
oldást, de ha az a vége, 

hogy nem mehetünk be az 
iskolákba, az felerősíti a 

homofób irányt, aminek 
az eredménye a 

 
 

csúfolódás, az agresszió, hiszen 
államilag támogatott, hogy 
„buzizhatok”. Tragédia is lehet 
annak a vége, ha a meleg fia -
talok azt érzik, hogy az is -
kolában nem lehet erről sza - 
badon beszélni. Hol vannak 
ezeknek a gyerekeknek az 
emberi, az oktatáshoz, a sze -
mélyiség teljes kitelje sed é -
séhez, az információhoz való 
jogai? Nem akarjuk elvenni a 
szülőktől a nevelési felada-
tokat, de sokszor előfordul, 
hogy ők a legjobb tudásuk el-
lenére sem tudnak minden in-
formációt, minden segítséget 
megadni a gye re ke iknek – 
folytatta Györgyi, aki egyéb -
ként több mint 34 éve pe -
dagógus, etikatanár is.  
A Labrisz Leszbikus Egye -
sület és a Szimpozion Egye -
sület közös programja nem 
csak a középiskolásoknak 
tartott előadásokról szól, pe -
dagógusképzést is tartanak, 
mert ahogy Kövesi Györgyi 
rámutatott, a tanárok nem kap-
nak a témával kapcsolatban 
megfelelő felkészítést. Nem 
tudnak a szexuális életről be -
szélni, holott a kö zép is kolában 
indul a társkeresés, és meg -

kezdődik a szexuális élet is.  
– Fontos, hogy ne szégyenít-

sék meg a diákokat, ha 
nem illeszkednek azok -
hoz az elvárásokhoz, 
amelyeket a többségi, 
heteronormatív szabá-
lyok rá juk kénysze rí -
tenek, pél dául lány 
létükre fiú san, vagy 
fiú létükre lányosan 
viselkednek – rész -
letezte Györ gyi.  
– Ez óriási prob-
lémákat okoz, a 

szégyenérzeten keresztül a rej -
tőzködésen át egészen a hazu-

dozásig. Hazudozni kell, hogy 
én nem is olyan vagyok, ezért a 
melegek sok esetben megter-
vezik, mit mondhatnak el, mit 
nem. Sokszor Gábor helyett 
Gabrielláról beszélnek, mert 
csak így merik elmesélni, hogy 

mozi ban voltak valakivel. En -
nek segítségével elkerülik, 
hogy a homoszexualitásukról 
beszéljenek. Ahogy a progra-
munk címe, a Melegség és 
meg ismerés is hirdeti: a fé lel -
mek, az előítéletek le küz dé -
sének egyik legfontosabb 
eleme a rendkívül sokszínű 
világunk megismerése, meg -
értése. Ebben a fiatalokat egész 
kicsi koruktól segítenünk kell 
– vélekedett a szakember, aki 
azt is hangsúlyozta, senkit sem 
lehet átnevelni, senki sem lesz 
meleg attól, hogy meleg mel-
lett ül vagy a mássággal kap -
csolatos témáról beszélgetnek 
vele.                             Potos Rita 

A Melegség és megismerés program szakemberei 20 éve érzékenyítik a diákokat és a pedagógusokat

Attól senki sem lesz meleg, 
hogy egy meleg mellett ül 

            Fotó: PixabayFurcsa alakzat

Híreink

Megkezdődött a Budapesti 
Gazdasági Egyetem zuglói, 
Buzogány utcai campusának 
bővítése. Az intézmény új 
központi könyvtárral, kultu -
rális, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltésére szolgáló 
terekkel és multifunkciós 
hallgatói központtal gaz da -
godik, továbbá rendezik a 
campus kertjét és kör nye -
zetét. Az építkezés vár ha -
tóan 2022-ben fejeződik be, 
5,3 milliárd forintos állami 
támogatással. Az új épület -
együttes 1750 m2 zárt te rü- 
lettel, 650 m2 zöldtetővel, 
valamint 560 m2 közösségi 
térrel bővül. A hatékony üze -
meltetést zöldtechno ló gi ák 
alkalmazásával oldják meg.

A világ egyetlen S alakú 
épülete a Füredi utcai la kó -
telepen látható, de csak ak -
kor, ha valaki a megfelelő 
időben sétál a Vezér út 71. 
előtt. A különleges festésnek 
köszönhetően a ház hom-
lokzatának kék részei bele-
olvadnak a felhőtlen égbe, 
így jön létre a különleges 
optikai csalódás.

Kövesi Györgyi: Sokszor a szülők legjobb szándékuk el-
lenére sem tudnak segíteni                                  Fotó: Balogh Róbert

Fotó: BGE

Fotó: Varga Csaba

Egyetemi bővítés

Zólyomi Zsolt parfümőr kol -
lekciója visszahozhatja a 
Covid miatt elvesztett ér zé -
künket          Fotó: Balogh Róbert

Új kórházi részleget adtak át az Amerikai úton
Átadták a Magyarországi Zsi -
dó Hitközségek Szövetsége 
(Ma zsihisz) Szeretetkórházá-
nak felújított Amerikai úti 
főépületét. A 4,8 milliárd fo -
rintos állami támogatással 
megvalósult kórházfejlesztés 
2019-ben kezdődött. A máso -
dik ütemben elkészült szár ny - 
ban ambuláns rendelő, 60 

ágyas rehabilitációs osztály, 
irodák és oktatótermek kap-
tak helyet. Az átadáson részt 
vett Heisler András, a Mazsi-
hisz elnöke, Jákov Hadas-
Handelsman, Izrael állam bu - 
dapesti nagykövete, Kásler 
Miklós, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának mi -
nisztere, Horváth Csaba pol - 

gármester és Tóth Csaba or- 
szággyűlési képviselő. Dr. She - 
mesh Assaf, a kórház főigaz-
gatója kiemelte, bár az in-
tézmény zsidó kórház, ka pui 
nyitva állnak minden ma gyar 
honfitárs előtt, és a bete geket 
holisztikus szemléletben lát -
ják majd el, együtt gyó gyít -
 va a testet és a lelket.         P. D. 

Tragédiához vezethet az új törvény 
Sehova sem illek, nincs kivel beszéljek, szégyenkezem, bűnös, undorító vagyok, félek, hazudoznom kell – 
ezeket az érzéseket erősíti a homoszexuális, leszbikus fiatalokban az, ha az iskolában nem hallanak arról, 
mikkel kell megküzdeniük azoknak, akik azonos nemű embert szeretnek. Ráadásul kiközösítéssel, mega-
lázással is szembesülhetnek, ami azt erősíti bennük, hogy inkább hazudjanak, rejtőzködjenek, szélsőséges 
esetben öngyilkosságot kövessenek el.

Holisztikus szemléletben, együtt gyógyít ják a testet és a lelket             Fotók: Subits-Tóth Gergő
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Helló, Zugló!
Sok értékes munkát végző 
civil szervezet van a kerület-
ben, amelyeket szeretnének 
összekötni egymással, a támo-
gatókkal és az itt élőkkel – ez 
a Helló, Zugló! Kö zös ségi 
Alapítvány egyik célki tűzése. 
A szervezet első sorban támo-
gatókat keres, hogy a befolyt 
pénzt a helyi szer  vezeteknek 
továbbítsa. Kö kény Dalma, a 
szervezet egyik alapítója el-
mondta, három éve foglalkoz-
nak az zal, hogy a helyben 
működő civil szervezetek, kö -
zös sé gek milyen formában 
kap csolódhatnak egymáshoz, 
oszthatják meg ötleteiket.  
Az alapítvány célja, hogy a 
civil szervezetek még jobban 
lát hatók legyenek, és egyre 
többen csatlakozzanak ezek -
hez, vagy akár újabb ötletek is 
megvalósuljanak. Első pro-
jektjükként elindították a 
Helló, Zugló, helló, nyár! pro-
gramot, amelynek ke re té ben 
azokat a helyi sajátosságokat 
keresik, amelyek miatt jó 
Zuglóban élni, dolgozni vagy 
egyszerűen csak ide látogatni. 
A javaslatokat szeptember 26-
ig várják. Részletek a hellozu-
glo.hu weboldalon és az 
alapítvány közösségi oldalán 
olvashatók.  

Elhunyt Szendi doktor
Meghalt dr. Szendi László, a 
Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat fül-orr-gégészeti szak -
rendelőjének vezető fő or- 
vosa. Szendi doktor 1979. ok-
tóber 1-jén segédorvosként 
he lyezkedett el az akkori 
nevén Weil Emil Kórház és 
Rendelőintézetben, a ké sőb -
bi Uzsoki kórházban, majd a 
járóbeteg-ellátásban dolgo-
zott. Kimagasló szakmai tu -
dá sa, 42 évnyi áldozatos mun -  
kája mintaként szolgál má -
sok számára is. Dr. Szendi 
Lász lót a ZESZ saját halottjá-
nak te kinti.

– Az elkövetők lépcsőházak-
ból, tárolókból, illetve lakat 
levágásával az utcáról is vit-
tek el már bicikliket. Gyakori 
helyszín volt az Örs vezér tér 
és a Bosnyák tér környéke – 
tudtuk meg Sebőkné Barad 

Márta rendőr törzszászlós 
bűn megelőzési előadótól.  
– Több elkövetőt is sikerült 
elfognunk, volt, akire 11 lo -
pást tudtunk rábizonyítani.  
A tolvajok megpróbálják 
gyor  san értékesíteni a lopott 

ke rékpárokat, amelyeket az 
on line piacon sokszor a tu laj -
do nosok találnak meg. A köny- 
nyebb felderítés és a ke  rék-  
párok gazdáinak megtalálása 
érdekében a rendőrség kidol-
gozta az országos kerékpár-
regisztrációt. A bikesafe.hu 
oldalon bárki könnyen re -
gisztrálni tudja saját ke rék -
párját, de ezt a rendőrségen 
személyesen is megteheti.  
A zuglói kapitány ságon Se-
bőkné Barad Már tához lehet 
fordulni, előzetes bejelent -
kezés után, a 0-670-489-3714-
es telefonszámon.  
A bicikli így bekerül egy 
országos adat bázisba, ame-
lyen ke resz tül minden ille -
tékes értesülhet arról, ha azt 
ellopták vagy körözik. A bi -
kesafe.hu ol da lon törzs köny -
v et is készíttet hetünk a kerék - 
párunkhoz, amely e nélkül 
értékesít he tet lenné válik.                         

Riersch Tamás  

Horváth Csaba meghirdette a sza -
vazást, a zuglóiak pedig döntöttek: a 
Breadpit a kerület kedvenc péksége. 
Szent István napja, az új kenyér ün-
nepe alkal mából a polgármester úgy 
gondolta, a leg  kedveltebb virágbolt 
után a legnépszerűbb pékséget is 
megkeresi. A helyiek online sza vaz -
hattak arra a helyre, ahol a legjobb 
kenyeret, pékárut, a legudvariasabb 
kiszolgálást kapják.  
Horváth Csaba oklevéllel érkezett, 
és több rekesz pékáruval távozott, 
ugyanis a Breadpit friss péksü te -
ményekkel aján dékozta meg a közeli 
Eleven Élet Idősek Klubja tagjait, 
amit a városvezető továbbított. Hor -
váth Csaba arra biztat mindenkit, 
hogy helyben készült termékeket 
vásároljon és helyi szolgáltatásokat 
vegyen igénybe.                 Potos Rita

Nyilvántartásba veszik a bringákat
Könnyebben megtalálják a lopott kerékpárokat, ha regisztráljuk azokat

A zuglóiak szavazták meg a kerület legjobb pékségét 
                                                            Fotók: Subits-Tóth Gergő

Híreink

Breadpit süti a 
legjobb kenyeret

Sebőkné Barad Márta segít nyilvántartásba venni a ke -
rékpárokat a zuglói rendőrségen                 Fotó: Subits-Tóth Gergő

Az utóbbi időben megszaporodtak a kerékpárlopások, de szerencsére a 
felderítések száma is nőtt, köszönhetően az új rendszernek. A bikesafe.hu 
oldalon már törzskönyvet is csináltathatunk a kétkerekű járműveknek.

A Breadpit ajándék sütijeit Horváth Csa ba polgár -
mester vitte el az Eleven Élet Idősek Klubjába                         

Oláh Gergő sztárvendég szín-
padra lépése előtt még a Bo ta -
fogó Együttes és a Cse re p es- 
ház tánc csoportja is szó ra koz -
tatta a közönséget. A tom -
bolahúzás díjait, köztük a 

fő nyereményt, egy sé ta re pü -
lést Budapest felett, Tóth Csa -
ba országgyű lési képviselő 
adta át. Az idei utcabálon a 
Sunny Dance Band szolgáltatta 
a talp alávalót, amit a Tűz fé -

szek Tár  sulat tűzzsonglőr-
show-ja zárt. A családok kü -
lönböző kézműves, ismeret - 
terjesztő  és kulturális prog ra -
mokon vehettek részt, a gye -
rekek pedig meg is mer  ked- 

hettek a rend őrség és polgár -
őrség mun kájával. Az ese -
 mény fővédnöke Hor váth Csa - 
ba pol gármester és Tóth Csa- 
ba országgyűlési kép viselő 
volt.                        Papp Dezső  

Vígan búcsúztattuk a nyarat 
Gokartozás, arcfestés és zsonglőreszközök is várták a gyerekeket

Augusztus utolsó szombatján rendezte meg a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.  a hagyományos 
Nyárbúcsúztató Vigalmat. A Cserepesház mögött felállított színpadon a Kolompos Együttes koncertjével 
kezdődött a program, amit óriásbuborékshow, majd a Grimm-Busz Színház mesejátéka követett.

 Fotók: Balogh Róbert

H I R D E T É S
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A budapesti Eucharisztikus 
Világkongresszus ötlete va ló -
színűleg Serédi Jusztinián bí -
boros hercegprímástól szár - 
 mazott, akinek javaslatára 
1929-ben a püspöki kar elha -
tározta, hogy 1938-ban – 
Szent István király halálának 
900. évfordulója alkalmából 
– kongresszust tartanak Ma -
gyarországon. A program 
meg rendezésére 1936 novem-
berében érkezett meg a pápai 
engedély. Az ünnepségso ro -
zat fő szervezője Bangha Béla 
jezsuita szerzetes volt, aki a 
kongresszus himnuszát is írta. 

A fővédnök Horthy Miklós 
kormányzó katolikus fele sé -
ge, Purgly Magdolna volt, míg 
a kongresszus jelmondatának 
a „vinculum caritatis” (a sze -
retet köteléke) mottót válasz-
tották. 
 
Hatalmas  
látványosság  
 
A szervezők az ünnepi ren-
dezvény helyszínéül a Hősök 
terét választották, mert az Bu-
dapest minden részéből gyor-
san megközelíthető volt, emel - 
lett a megfelelően elhelyezett 
oltárral és hangosítással a tér 
körüli utakról több százezer 
ember lehetett részese a szer-
tartásnak. Az esemény kap -
csán lekövezték az addig par - 
kos Hősök terét. A két oszlop-
sor közé egy 30 méteres oltárt 
építettek, amely a római Szent 
Péter-bazilika Bernini-oltárá-

nak mása volt, illetve az em-
lékmű mögött két ideiglenes 
harangtornyot emeltek.  
A tribünökön 14 ezer, a Hősök 
terén és a Városligeti-tó le -
csa polt, kijavított medrében 
pedig 140 ezer ülőhelyet lé -

tesítettek. Az államot kép vi -
selők díszpáholyát a Szépmű -
vészeti Múzeum, míg a fő vá - 
rosi és az egyházi vezetőkét a 
Műcsarnok lépcsőjén alakí-
tották ki. A kongresszusi ese -
mények által érintett utakat, 

Huszonhat hazai és határon 
túli magyar képzőművész al -
kotásaiból nyílt jubileumi 
kiállítás a Zuglói Civil Ház -
ban a Művészeti Tárló Egye -
sület (MTE) meg alakulásá- 
nak 20. évfordulója al kal- 
mából. Az MTE egyedisége 
abban áll, hogy összekap -
csolja a kortárs képző- és 
iparművészetet a népmű vé -
szettel. A kiállítás pedig azt a 
sokszínűséget tükrözi, amit 
az egyesület képvisel. A kiál-
lított művek többsége fest-
mény, de fellelhetők köztük 
népművészeti faragások, ke -
rámiák, intarziák és tűzzo -
mánc alkotások. A tárlat 
szep tember 10-ig látható.  

Ilir Meta albán és Áder Já -
nos magyar köztársasági 
elnök jelenlétében avatták 
fel az albán nemzeti hős, 
Szkander bég (Kasztrióta 
György) emlékművét a vá -
rosligeti Platán sétányon. 
Agim Rada albán szob rász -
művész alkotását Erion Ve -
liaj, Tirana és Karácsony 
Ger gely Budapest főpolgár -
mestere leplezte le. A szo-
bor avatón elhangzott, hogy 
nincs még egy olyan tör -
ténelmi személyiség, aki job-
ban megtestesítené a két nép 
közötti barátságot, mint 
Szkan der bég, aki Hunyadi 
Jánossal szövetségben har-
colt az oszmán birodalom 
balkáni terjeszkedése ellen. 

Az 1938-as programsorozaton 300 ezer budapesti              és 250 ezer vidéki, valamint 44 országból 25 ezer külföldi vett részt

1938 májusában Magyarországra figyelt a keresztény világ, mert ekkor zajlott 
Budapesten a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus, amely a hazai katoli-
cizmus múlt századi legnagyobb ünnepségsorozata volt. A rendezvényre a világ 
minden részéből érkeztek hívek. Az ünnepség csúcspontja a Hősök terén meg-
tartott szentmise volt, amelyet Eugenio Pacelli bíboros, pápai legátus celebrált. 

templomokat és parkokat 
rendbe hozták, a főutakat fel-

lobogózták. A Lánchídra és az 
Erzsébet hídra neoncsőből 
hatalmas eucharisztikus jel -
vényt, illetve kettős keresztet 
helyeztek. A Hősök terét és a 
Kossuth Lajos teret pedig mű -
vészek tervei alapján díszítet-
ték fel. 
 
Németek  
és osztrákok  
nem jöhettek 
 
Az ünnepségsorozat 1938. 
május 23-án kezdődött, mi-
után Eugenio Pacelli bíboros-
államtitkár (1939–1958 között 
XII. Piusz pápa) vezette szent -
széki küldöttség megérkezett. 
Május 25-én borús napra 
ébredt a főváros. A nyitóün-
nepségre esőben gyülekeztek 
a hívők a Hősök terén, a nap 

második felében azonban el -
vonultak a felhők, és kisütött 
a nap. Délután öt órakor Bu-
dapest valamennyi katolikus 
templomában megkondultak 
a harangok, jelezve: meg kez -
dődött a XXXIV. Eucha risz -
tikus Világ kongresszus.  
A nyi tómisét Serédi bíboros 
hercegprímás mutatta be. Pa -
celli bíboros beszédében töb -
bek között Magyarország ke - 
reszténység védelmében be -
töltött történelmi sze re péről, 
illetve a világot fenyegető 
újabb veszedelmekről és azok 
elkerülhetőségéről beszélt.  

Május 26-án, áldozócsü tör tö -
kön a téren 150 ezer elsőál-
dozó gyűlt össze, hogy 300 
pap közreműködésével éle -
tükben először vegyék ma -
gukhoz az Oltáriszentséget. 
Este a Szent István-bazili ká -
ból körmenet indult. A bal-
dachin alatt Pacelli bíboros 
vitte a bazilika aranyozott 
szentségtartóját. A kör me ne -
tet az Eötvös téren kivilágított 
hajók várták. A vízi jármű -
vekre szállva megkerülték a 
Margitszigetet, majd a Horthy 
Miklós hidat (ma Petőfi híd) 
érintve visszatértek az Eötvös 
térre. Innen a körmenet a 
Bazilikába ment. Meg ér ke -
zésük után a Gellért-hegyen 

tűzijáték kezdődött, a Citadel-
lánál pedig kigyulladt egy 50 
méter magas kereszt. Május 
27-én több ezer honvéd jelen-
létében rendeztek szentmisét. 
Este 150 ezer férfi tartott szent -
ségimádást a Hősök terén.  
A zárómise május 29-én dél -
előtt volt, melyet Serédi bí -
boros nyitott meg, és Pacelli 
bíboros celebrálta. A szertar -
tás alatt rádión XI. Piusz pápa 
is szólt a hívőkhöz. A kong -
resszus befejezéseként dél -
után hatalmas eucharisztikus 
körmenet indult a Szent Ist -
ván-bazilikából a Hősök te ré -

re, ahol a zárórendezvény a 
hirtelen kitört vi har miatt fél -
beszakadt. Miután az Oltári -
szentséget a Jáki kápolnába 
vitték, a tömeg szétoszlott.  
Az eucharisztikus világkong -
resszuson 300 ezer budapesti 
és 250 ezer vidéki, valamint 
44 országból 25 ezer külföldi 
vett részt. A legtöbben Len -
gyelországból és Olaszország-
ból jöttek, de sok magyar ér - 
kezett az elszakított te rü le -
tekről is. A német és osztrák 
katolikusok viszont otthon 
maradtak, mert a Piusz pápá-
val fennálló nézeteltérései 
miatt Hitler megtiltotta nekik 
a kongresszuson való rész -
vételt.                      Papp Dezső

Teljesen átépítették a Hősök terét         az előző eucharisztikus világkongresszusra

Fotó: Papp Dezső

Az addig parkos Hősök terét teljesen lekövezték 
Fotó: Pesti Hirlap Naptára 1938

A tribünökön 14 ezer, a téren és a Városligeti-tó lecsapolt 
medrében 140 ezer ülőhelyet alakítottak ki 

Fotó: Pesti Hirlap Képes Melléklete 1938

Jubileumi kiállítás 

Szoboravató 

Híreink

2021. szeptember 5–12. között ismét Magyarországon rendezik meg az eucharisztikus 
kongresszust. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét szeptem-
ber 12-én Budapesten, a Hősök terén tartják, amelyen Ferenc pápa is jelen lesz. 

Május 26-án a körmenet a Bazilikából indult, a résztvevők ha-
jókra szállva megkerülték a Margitszigetet, közben a Gellért-
hegyen tűzijáték kezdődött, a Citadellánál pedig kigyulladt 
egy 50 méter magas kereszt                       Fotó: Pesti Hirlap Naptára 1939

Az Oltáriszentséget vivő Szent István gőzös             
Fotó: Pesti Hirlap Képes Melléklete 1938

Pacelli bíboros trónusán, ő 
celebrálta a zárómisét 

Fotó: Pesti Hirlap Naptára 1939

1938. május 27-én este 150 ezer férfi tartott szentségimádást a 
Hősök terén                                                       Fotó: Fortepan/Új Ember hetilap
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Július 30-án magyar idő szerint a hajnali órákban ért célba Cseh László a 200 méteres vegyesúszás 
döntőjében a tokiói olimpián. A BVSC-Zugló klasszisa 1:57.68 perces idővel a hetedik helyen fejezte 
be a versenyt. Majd kijött a medencéből, megtapsolta a neki szurkoló sporttársakat, és végleg elköszönt 
az úszástól. Az a kép, amikor a versenyben győztes, kínai Vang Sun is meghajolt előtte, az egész világot 
bejárta. „Ennyi volt az én időm, ennyi volt az úszásom” – nyilatkozta Laci. Akkor és ott nem volt több 
mondanivalója. Lapunkkal azonban kivételt tett, és jól megérdemelt pihenése előtt bővebben mesélt 
magáról a zuglói olvasóknak. 
 

Cseh László olimpikon: Négy és fél évesen kerültem az uszodába,                  akkoriban sokszor legyőztek, de ettől csak még elszántabb lettem

– Elégedett voltam minden-
nel, az olimpiai szerepléssel, 
az úszásommal és az időm-
mel is – mondta újság írónk -
nak immár itthon, a zuglói 
uszodában. – Ennyi volt ben-
nem, mindent kiadtam ma -
gamból. Nem tagadom, az 
elmúlt években akadtak 
nehéz pillanatok. Volt, hogy 
úgy éreztem, hagyom 
az egé szet, nem eről - 
ködök azért, hogy 
részt vegyek egy 
újabb olimpián. Ezt 
különösen az orszá-
gos bajnokság után 
érez tem, amikor nem 
úgy ment az úszás, 
ahogy sze ret tem volna. 
Az Európa-baj nok sá -
gon azonban jobban 
ment minden, és akkor 
már biztos voltam ben -
ne, hogy ne kem ott kell 
lennem az olim pián. 
Máskülönben hiány ér -
zettel fejeztem volna be a 
pályafutásomat. Így volt ke -
rek, egész a történet. S bár ez 
volt az első olimpiám, ami -
kor nem sikerült érmet sze -
reznem, azért azt elmond - 
hatom, hogy minden ötka -
rikás játékon egyszer vagy 
többször döntős voltam, és 
ezt öt olimpia után nem so -
kan mondhatják el. 
Cseh László a magyar úszó -
sport egyik legkiemelke- 
dőbb alakja. Pályafutása so -
rán nagymedencében százti-
zenkét magyar bajnoki, két 
világ- és tizennégy Európa-
bajnoki címet nyert, de szám -
talan egyéb érme is van vi - 

lágversenyekről: mind 
közül legértékesebb a 
négy olim piai ezüst és 
a két ötkarikás bronz. 
– Sok érmem van ott -
hon, néhány már vit-
rinben, de a legtöbb 
még dobozokban – 
mondta a sportoló. 
  

– Most majd ezek 
rendsze re zésére is 
lesz időm. Mindenki 
azt kérdezi tőlem, 
mihez kezdek. Nos, 
egyelőre pihenek, az -
tán átgondolom a le -
hető sé gei met. Van - 
nak még elmaradá-
saim, a Budapesti 
Műszaki Egyetem 
mű szaki me ned zser 
szakán például a cél 
előtt nem sokkal fél -
beszakadtak a tanul-
mányaim. Pe dig a 
tanáraimtól sok se gítséget 
kaptam, de olyan nagy volt 
rajtam a terhelés, hogy nem 
tudtam eljutni a dip lo máig. 

Életemnek ezt a részét is jó 
lenne eredményesen zárni. 
Szeretek a halászteleki ott -
honom körül is fog la la tos -

kodni, most erre is több 
lehetőségem lesz. Persze 
az úszástól sem akarok 
elsza kad ni.  
Egyrészt foly tatom a 
sportot, de csak a  ma - 
gam örömére, és a sport -
ág tör té néseit is figye -
lemmel sze ret ném kí - 
sérni a lelátóról vagy a 
televízióból. Laci azt 
mond ta, úgy érzi, min-
dent meg ka pott az úszás -
tól, még úgyis, hogy az 
olim piai bajnoki cím ki-
maradt a pályafutásá ból. 
Az athéni olim piára 19 

évesen arany érem-esélyes -
ként jutott ki, ám néhány hét -
tel a játékok előtt egy ház - 
 tartási balesetben eltört a 

Ország-világ meghajolt előtte,           mikor az utolsó hosszát is leúszta

Korán kezdte az érem-
gyűjtést, így ma már 
112 magyar bajnoki, 2 
világ- és 14 Európa-
baj noki címe van

Fiatal kora óta a gyerekek példaképe, 
ezért gyakran járt inspiráló előadáso -
kat tartani iskolákba: 19 évesen például 
a városligeti két tannyelvű suli diák-
jaival találkozott           Fotók: családi archívum

Nagyon szerette a gye rek -

korát, úgy érzi, mindent 

megkapott az élettől  

láb feje, és ilyen sérüléssel 
le hetetlen volt olimpiát nyer -
ni. Aztán jött Peking, Laci 
nagy olimpiája, ahol azon-
ban Michael Phelps szemé-
lyében egy mágikus úszó 
akadt az útjába. A 23-szoros 
olimpiai bajnok amerikai 

sportoló Pekingben nyolc-
szor állhatott a dobogó tete-
jére, és ebből háromszor  
a köz vet lenül mellette álló 
Cseh Lász ló gratulált neki.  
Laci pályafutásában Lon-
donban is benne volt az 
arany, de a 400 vegyes elő -

futamát – éppen Phelpsnek 
köszönhetően – eltaktikázta, 
és emiatt lecsúszott a dön-
tőről. Ek kor nagyon maga 
alatt volt, de szerencsére a 
rövidebb vegyes számban 
már bronz éremmel vigasz-

talódhatott. Majd 
jött Rio, ahol a 100 
mé teres pillan gó -
úszásban mind 
Phelpst, mind a  
szintén világhírű 
Chad le Clost is si -
került befognia. 
Pechjére azonban 
egy szingapúri srác 
még náluk is gyor -
sabb volt, így a 
századra azonos 
időt úszó három 

klasszis „csak” a do - 
bogó második fo -
kára fért fel.  
– 2019-ben a csapa -
tommal úgy érez -
tük, a minél jobb 
tokiói szerep -
lés ér -

de ké ben váltanunk kell.  
Így ke rültünk a BVSC-hez,  
am e ly kiváló feltételeket biz-
tosított számunkra – mondta 
az így zuglói sportolóvá lett 
úszó. – Jó volt itt lenni, jó 
volt itt úszni, és örülök, hogy 
BVSC-s sportolóként vonul-
hattam vissza. Cseh László 
édesapja, idő sebb Cseh 
Lász ló maga is kiváló úszó 
volt. Fiát azonban nem emi-
att, hanem csak az úszás-
tudás elsajátítása érdekében 
vitte le az uszo dába. Laci 

már négy és fél évesen 
is imádta a vizet. 

– Nem én voltam a 
legjobb, sokszor 
kikaptam akko-
riban, de én et -

től min dig 

elszántabb lettem. En gem 
sosem kellett noszogatni 
reg gel. Háromnegyed ötkor 
keltem, hogy edzésre men-
jek. Kiugrottam az ágyból, és 
alig vártam, hogy vízbe 
csob banhassak. Édesapám 
sosem erőltette az úszást, 
mindig azt mondta, „ha csi -
nálom, akkor viszont szívvel-
lé lek kel csináljam” – em - 
lé kezett vissza. Cseh Laci az 
utolsó versenye előtt még 
egy nagy megtiszteltetésben 
részesült. A Magyar Olim -
piai Bizott ság felkérésére 
egy másik zuglói sportoló-
val, a hétsze res olimpikon 
tőrvívóval, Mohamed Aidá-
val közösen ő vihette a ma -
gyar zászlót a tokiói olimpia 
megnyitóján. 

– A legnagyobb ajándék 
azon ban az emberek sze -

retete, amit naponta 
érzékelek – ér zé ke -

nyült el Laci –, il-
letve a feleségem, 
akit egy országos 

bajnokság díjá-
tadó ünnepsé -
gén ismertem 

meg, és aki 
azóta is be -

aranyozza 
az éle te m.  

 
Riersch 

Tamás 

2019-ben igazolt a zuglói klubhoz, hogy világszín-
vonalon készülhessen Tokióra            Fotó: Balogh Róbert

Laci egyik hobbija a főzés 

Cseh László 18 és 36 évesen. 
Tablóképe a Vörösmarty  

Mihály Gimnáziumban 
készült  

Kis kora óta 4.45-kor kelt, 
hogy edzésekre járjon, de 
sosem kellett noszogatni

Fotó: Balogh R
óbert
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BORBÉLY ÁDÁM 
Fidesz 
+36 1 614 5009 
adamborbely88@gmail.com 

ROZGONYI ZOLTÁN 
Fidesz 
+36 30 907 2843 
rozgonyi@zuglo.hu 

SZATMÁRY-JÄHL ANGELA 
Fidesz   •  +36 70 477 5117 
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu   
facebook.com/szatmaryjahlangela/

DR. VARGA PÉTER 
Fidesz 
+36 70 479 3900 
vargadoktor@gmail.com 

VÁRNAI LÁSZLÓ 
CivilZugló Egyesület 
+36 70 436 0767 
varnai.laszlo@zuglo.hu 

VICTORA ZSOLT 
MKKP 
+36 70 479 3846 
victora.zsolt@zuglo.hu 

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

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

SOKACZ ANIKÓ 
MSZP • 12. EVK 
+36 70 436 0776 
sokacz.aniko@zuglo.hu HORVÁTH CSABA 

+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

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 
zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ

POLGÁRMESTER

LISTÁS  KÉPVISELŐK

Ingatlan-ügyintéző (területi 
képviselő): Az ügyintéző feladatai  

közé tartozik többek között lakások, 
helyiségek, intézmények műszaki  

hibabejelentésével kapcsolatos  
ügyintézések, üzemeltetési feladatok 

Szükséges végzettség: 
gépészmérnök/gépészüzemmérnök/ 
épületgépész/társas házkezelői vagy 

ehhez közelítő 
Szükséges készségek:  

magabiztos Office-ismeret 
 (Word, Excel, Outlook stb.) 

Munkaidő: napi 8 óra  
LAKATOS 

Szükséges végzettség:  
lakatos szakmunkás bizonyítvány 

Munkaidő: napi 8 óra 
FESTŐ 

Szükséges végzettség: szo ba festő-mázoló  
szakmunkás bizonyítvány 

Munkaidő: napi 8 óra 
VILLANYSZERELŐ 

Szükséges végzettség: villanysze relő  
szakmunkás bizonyítvány 

Munkaidő: napi 8 óra 
KERTÉSZ 

Szükséges végzettség:  
kisgépke zelői bizonyítvány, kertész  

szakmunkás bizonyítvány 
Munkaidő: napi 8 óra 

SEGÉDMUNKÁS 
Szükséges végzettség:  
minimum 8 általános 
Munkaidő: napi 8 óra 

RAKTÁROS 
Előny: raktárosi végzettség vagy  

hasonló területen szerzett gyakorlat 
Munkaidő: napi 8 óra 

A Zuglói Zrt.  
a Karbantartó Osztályára 

FELVÉTELT 
H I R D E T   

a következő pozíciókra:

Önéletrajzokat a  
gombos. dora@zugloizrt.hu  
e-mail-címre várjuk, illetve  
telep he lyün kön adhatják le:  

1149 Budapest, Limanova tér 25.  
 

Munka végzés helye:  
1145 Budapest, Limanova tér 25. 

Zugló Ön kormányzat te rülete 
Amit kínálunk: biztos, bejelentett 

állás, ver seny képes fi zetés, cafeteria

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
ÜRES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPÚ  

BÉRLETI DÍJ VÁLLALÁSA MELLETTI BÉRBEADÁSÁRA 
 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat polgármestere  
pályázatot ír ki üres önkormányzati tulajdonú  

lakás bérbeadására szociális alapú bérleti díj vállalása mellett.  
Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

 
A pályázati kiírás részletes tartalma, illetve a pályázathoz kötelezően  

benyújtandó forma nyomtatványok és dokumentumok letölthetőek  
a www.zuglo.hu internetes portálról, vagy megismerhetők az Ügyfélszolgálat  

hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetményből és mellékleteiből, valamint  
a Zuglói Lapokból. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1145 Budapest, Bácskai  
utca 53.; Félfogadási idő: H: 8.15-12.00 – 12.30-17.00, K: 8.15-12.00 – 12.30-15.30,  

SZ: 8.15-12.00 – 12.30-16.00, CS: 8.15-12.00 – 12.30-15.30, P: 8.15-11.30                          

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 
2021. szept. 6. (hétfő) 08:15 – 2021. okt. 8. (péntek) 11:30. 

 
A pályázatok benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített  

formanyomtatványon (pályázati adatlapon), személyesen vagy meghatalmazott 
útján a Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán,  

zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Lakáspályázat”. 
A pályázatra kijelölt lakás: 1149 Budapest, Angol utca 71. 1/20.  

szám alatti egyszobás, komfortos, 31,5 m2-es lakás.  
Bérleti díj és közösköltség Ft/hó:  

31,5 m2 x 375,-Ft/m2 = 11.813,-Ft/hó + ingatlankezelési díj   
 

A lakás előzetesen megtekinthető, bővebb információt  
a megtekintés időpontjairól a pályázati kiírás tartalmaz.

Elindult a jelentkezés  
a Klíma Kupára!
A Klímastratégia keretén belül az önkormányzat nagyszabású játékos klímavédelmi vetélkedőt 
indít a kerületi óvodák és iskolák számára. A szervezők minden kerületi intézményt buzdítanak 
a részvételre, hiszen a Klíma Kupa segít abban, hogy az óvodák és iskolák a klímabarát életmód 
felfedezésének színtereivé válhassanak. A vetélkedő kihívásainak megoldása közben a 
résztvevők kreatív módon, játékosan tanulhatnak a klímaváltozás komoly és összetett kérdé-
seiről – gyermekek, szülők és oktatók egyaránt.  
A játékban részt vevők Zugló természeti értékeit is jobban megismerhetik: a helyi példák által 
a klímavédelem kérdése kézzelfoghatóvá válik a gyermekek számára. A legtöbb pontot gyűjtő 
intézmények értékes díjazásban részesülnek.   
Jelentkezéssel kapcsolatos információk:  
www.zugloklimastrategia.hu/klima-kupa  
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17.  
klimastrategia@zuglo.hu
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
 lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés ga ranciával! 
Hívható: 8–18 óráig. Tel.: 
383-5873, 06-20-912-6163 
 
FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á -
zá ssal. Nyugdíjasoknak ked - 
vez mény.      06-30-422-1739 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI fűtésszerelés, ázá -
sok, csőtörések megszünte té -
se. Mosdók, WC-tartályok cse - 
réje. Csatornakamerázás. In -
gyenes kiszállás.  
402-4330  •  06-20-491-5089 
 
ÜVEGEZÉS. AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése, biztosításra is. Régi 
keretek átalakítása hő szi ge te -
lő üveg befogadására. GYOR-
SAN, TISZTÁN, PONTOSAN. 
Nagy Miklós 06-70-940-10-11 
 
KÁRPITOS javítást, áthúzást 
vállal. 2212-392, 06-20-553-
8582. XIV. ker. Nagy Lajos ki -
rály útja 43/B. (Fogarasi sa rok) 
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES 
KÜSZÖBÖK BESZERELÉS-
SEL. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, 
ablakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483 
 
LAKATOSMESTER! Zárszer -
víz, rácsok, kapuk, kerítések, 
stb. készítése, lakatosmunkák 
akár azonnal.  06 30 299 12 11 
 
SZOBAFESTÉS, mázolás, ta pé- 
 tázás bútormozgatással. Par -
kettacsiszolás, aljzatkiegyen-
lítés, PVC, szőnyegpadló le ra- 
kás. Minőségi, precíz munka, 
mérsékelt árakon. (Ala pítva: 
1998) Csapó György. Telefon: 
06-31-780-6430, 06-1-229-5694, 
festesma.iwk.hu 
 
FÜRDŐSZOBÁK AKADÁLY-
MENTESÍTÉSE, TELJES FEL - 
ÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA 
KÁD HELYETT ZUHANY 
KIÉPÍTÉSE. BECSÜLETES 
ÉS MEGBÍZHATÓ SZAKEM-
BERTŐL:  06 (20) 950-0035 

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, festő, 
víz-villanyszerelő szakembe -
rek állnak rendelkezésre. 
Für dőszoba felújítása, kád 
cseréje zuhanykabinra. Teljes 
körű lakásfelújítást is vál-
lalunk. Tel.: 0630-457-2666 
 
VÍZSZERELÉS, VILLANY-
BOJLEREK VÍZKŐTELE NÍ -
TÉSE. Csapok, szi fonok, vécé- 
tartályok cseréje, javítása. Mo -
só-, mosogatógépek bekötése. 
Duguláselhárítás  anyagbe -
szerzéssel. 06-30-447-36-03  
 
Zuglói víz-, gázvezeték és köz -
pontifűtés-szerelő mester vál-
lal készülékek, berende zések 
javítását, cseréjét, dugulásel-
hárítást, felújításokat, vala -
mint új kivitelezéseket egy - 
aránt. Tel.: 06-30/9-568-540, 
220-5185 
 
DUGU L Á S E L H Á R Í TÁ S , 
lefolyók, WC-ék, mosdók, mo -
so gatók és kádak ve ze té kei -
nek tisztítása. Vízszerelés anyag - 
beszerzéssel. 06-30-655-8074 
 
L A K Á S F E L Ú J I T Á S ! 
SZOBAFESTÉS, parkettázás, 
tapétázás, vizszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, kőmű -
ves munkák, garanciával.  
HA LÁSZ TIBOR  
Tel.: 202-2505, 06-30/251-3800 
 
RETRÓ parkettacsiszolás, le -
rakás, javítás. Festés-mázolás, 
spaletták, kerítések referen-
ciával. Sokéves gyakorlattal. 
Telefon: 06-20-945-5473,  
06-30-499-1814 
 
Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek ki é -
pí tése, régiek cseréje. 
Telefon:  0620/412-0524 
 
Közös képviselet megbízható 
szakembergárdával évtizedes 
tapasztalattal! Hívjon biza-
lommal! Tel.: +3620-522-5454, 
prominens.tarsashaz@gmail.com 
 
Szabó Balázs vállalja ké mé -
nyek bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését 

teljes körű ügyintézéssel.  
Telefon: 06-20-264-7752 
 
 
Belvárosi irodába telefonos 
időpont, egyeztető kollégákat 
keresünk, négyórás mun ká ra, 
fix fizetés. Nyugdíjasokat is 
várunk. Érdeklődni lehet a 06-
30-921-8259-es telefonszámon. 
 
 
REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, ga -
ranciával! AJÁNDÉK SZÚ - 
 NYOGHÁLÓ minden meg ren -
 deléshez! Zuglói redőnyös. 06-
70-341-9489, 06-20-341-0043  
 
 
ELADÓ ingatlant keresek Zug -
lóban befektetési céllal.  
Amennyiben Önnek van el adó, 
kérem hívjon. Kovács Ildikó 
Telefon: 06 70 580 93 40 
 
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi ve -
vők elérése. Ismerős lakása 
eladó? Hívjon, Ön is jutalékot 
kap! Tel.: 06-20-9-600-600 
 
BEÉPÍTHETŐ TETŐTERET, 
LAPOSTETŐT keres tapasz-
talt építészmérnök saját rész -
re, társasház felújítással vagy 
készpénzzel fizetek. Telefon:  
+ 36 30 451 21 69 
 
Kertet gondozni vágyó fiatal 
pár nyaralót/hétvégi házat 
venne Balaton/Velencei-tó vagy 
Szentendre/Duna kanyar tér -
ségében 20 M Ft-ig. Telefon: 
06-20/4549-152 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA- 
 KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ -
SÁROLUNK! Vírus idején 
maszkban kesztyűvel. Díjta-
lan kiszállás. Vértesi Antik -
várium: 06 20 425 6437 
 
 
Pedikűr. Várok szeretettel min -
den kedves Vendéget a 1148 
Bp. Vezér utca 158. szám alatti 
szalonban. Klasszikus, szike-
mentes- és gyógypedikűr.  
Idő pont-egyeztetés: 
+3670 -658-0688, Földi Szilvi 

ADAMOV ANNA TERMÉ  - 
SZ ET GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spiritu -
ális gyógyító, cupping te rá- 
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. 
Minden betegséget gyógyí-
tok. 220-8165, 06-30-450-0821 
 
GYÓGYPEDIKŰR: benőtt, go m -
bás köröm, tyúkszem el tá vo -
lítása, diabéteszes ér szű kü- 
letes lábak szakszerű ke ze lé -
se! Házhoz is megyek! Fontos 
számomra a bizalom! Telefon: 
06-30-343-4443 
 
Pedikűrösként házhoz is me -
gyek. Kezelés ára: 5000 Ft.  
06-30/445-38-76 
 
 
HERMINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali-, fali-, zseb-, és 
karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni, stb., porcelánokat, 
Kovács Margit-, Hummel-, 
Gor ka kerámiákat, bronz és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 
600 forint/grammig, há bo rú 
előtti katonai kitünte té se ket, 
levelezőlapokat, ké pesla po -
kat, hagyatékokat, ékszereket. 
Tört arany 10.300 fo rinttól, 
fazonarany 22 ezer fo rintig. 
Értékbecslés és kiszállás díj-
talan! A Hungária kör úttól 1 
percre.  
Telefon: 06-20 - 358-8217 
 
Almási Katalin vásárol érték-
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, festmé nye -
ket, dísztárgyakat, kristályt, 
porcelánt, könyveket, író gé -
pet, varrógépet, szőrmebun -
dát, csipkét, bizsukat, kitün te- 
tést, régi pénzt, teljes hagya -
tékot. Díjtalan kiszállással! 
Telefon: 06-30/308-9148. 
 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Vírus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
In gyenes kiszállás. Aradi Zol -
tán. Telefon: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info 
 
 

Szolgáltatás

Régiség

Számítógép

Öko-mesekuckó  
Mimóval és Csipekkel
A Zöld Zugló Közösségi Klímastratégia keretein 
belül az önkormányzat kezdeményezésére a 
Bábozd Zöldre Környezeti Nevelési Egyesület 
július 21-én és 23-án Öko-mesekuckós bábos 
foglalkozást tartott két zuglói óvodában.  
A zuglói Mókavár és Hétszínvirág Óvodákban be-
mutatott program legfőbb célja az volt, hogy a 
bábok, illetve az interaktív játékok segítségével 
megragadják a gyerekek kíváncsiságát, és finoman 
rámutassanak a klíma tu da tosság fontosságára.  
A program keretében a gyerekek többek között 
olyan fogalmakkal és helyzetekkel ismerkedhettek 
meg, mint a megújuló energiák, az energia ta ka -
rékosság, a közlekedésből fakadó légszennyezés és 
az épületek energiahasználata. A Mimó és Csipek 
prog ramok kiváló alkalmat nyújtanak a szem lé let -
f ormá lásra, hiszen a mese és a játék nyelvén teszik 
érintetté a jövő generációt.

Egészség

Könyv

Ingatlan

Redőny, reluxa

Állás

COMPUTERKLINIKA – szá -
mí tógép- javítás, karbantartás, 
bővítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! 06-30-857-26-53 
 
  
ÉLETJÁRADÉKI szerződést 
kötnék nagyobb egy összegű 
kifizetéssel, odaköltözés nél -
kül. Szükség esetén gondozás-
sal, ellátással, segítséggel. Tel: 
06-20/376-970 
 
Az Életjáradék segíthet visz-

szazökkenni a mindennapok 
élvezetébe! Bevásárlás, ápolás, 
gondozás, takarítás, legyen szó 
bármiről, én segítek ön nek! 
Részletes információ: 06-70-
723-8434 
 
Eltartási vagy életjáradéki  
szer ződést kötne középkorú 
hö lgy idős személlyel. Tel.: 06-
70/945-4140. 
 
Fiatal értelmiségi házaspár 
életjáradékot fizetne. Keres sen 
bizalommal: 06-70/252-48-97 

Egyéb
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A közösségi közlekedés biz-
tosítása kötelező feladat, így 
az állam részéről történő fi-
nanszírozása is az. Az összes 
működési költségnek ez kö -
rülbelül csak a 10 százalékát 
teszi ki. A főváros 110 milliár-
dot költ erre a feladatra, a 
hiányzó egytized mégsem 
mel lékes.  
Van erre egyáltalán ígéret a 
kormánytól?  
– Benne van az elköteleződés 
a 2021-es, és most már a 2022-
es költségvetésben is, azon-
ban az idei összegre még a 
szerződést sem kötötték meg 
velünk. Tarlós főpolgár mes -
tersége idején júniusra ál-
talában megvolt a szerződés, 
és augusztusra át is utalták az 
előírt összeget. 
Mivel magyarázza ezt a nem -
törődömséget a kormá ny 
részéről?  
– Nem tudom megmagya ráz -
ni, és a kormány sem ad rá 
magyarázatot. Úgy tűnik, a 
főváros is a politikai meg szo -
rítás áldozata lesz, félő, hogy 

nem is akarják átutalni ezt a 
pénzt. Megjegyzem, teljesen 
jogellenesen, hiszen a költ-
ségvetési törvény szerint ez a 
kormány kötelessége.  
Érdemes bírósághoz fordul -
ni ez ügyben?  
– Nem, hiszen Orbán Viktor 
másnap képes módosítani a 
költségvetést. Politikai nyo -

mást tudunk gyakorolni. Ed -
dig is mi hiteleztük meg ezt az 
összeget, ugyanis havonta 
egymilliárdot a kormány he -
lyett tettünk be a kasszába, 
hogy működhessen a kö zös -
ségi közlekedés. Ha egyál-
talán nem kapjuk meg a hoz - 
zájárulást, akkor a főváros 
költségvetése az év végén mí -
nuszba fordul. A gazdasági 
stabilitási törvény alapján 
azonban ez nem megengedett. 
Az önkormányzatnak, így a 
fővárosnak sem lehet fo lyó -
számlahitele. S nem akarunk 
fennakadást a közlekedésben. 
Budapest gazdasági szö ve té -
nek, de az ország GDP-nö ve -
kedésének is feltétele a köz - 
lekedés. Ha a munkavállaló 
nem jut be a munkahelyére, 
akkor mitől gyarapodna a 
gazdaság? Márpedig Buda -
pest a GDP-növekedés mo-
torja. Ha Budapesten nincs 
növekedés, az országban sem 
lesz. A képlet elég világos.  
 

Csernyánszky Judit 

A csaknem hétszáz be kül -
dött ötletből ötvenhárom ke- 
rült a szavazólistára, am ely -
ből a szavazatok alapján ti-
zenöt projektet valósít meg 
a főváros a részvételi költ-
ségvetés keretein belül. Az 
egymilliárd forintos ke ret -
ből a Városi erdő, a Ke rék -
pártámaszok létesítése vá - 
ros szerte, a Több ivókutat a 
városba, a Közösségi funk -
ciók a Szent István parkba, 
a Zöldebb és élhetőbb Mes -
ter utca, az Üres lakások fel - 
újítása és bérbeadása haj - 
léktalansággal küzdőknek, 
a Példamutató közvécék Bu - 
dapesten, az Állatterápiás 
programok idősotthonok-
ban, a Közösségi tér létre-
hozása mozgássérülteknek 
és épeknek, az Ülőfelületek 
a Duna-parti rézsűn, az In -
gyenes sportolási lehetőség 
biztosítása, a Gyalogos át -
kelő az Astoriánál, a Le gá -
lis graffitifal létrehozása, a 
Felnőtt Autista Szabadidős 
és Kulturális Központ és a 
„Budapest Peremén” reha-
bilitációs otthon című pá-
lyázatok nyertek.  

A Rákóczi úton újra járható a 
két külső sáv, de a belső sávok 
továbbra is le vannak zár -
va. A Nagykörúton lap zár -
tánk idején változatlan a 
helyzet, egy sávot használ-
hatnak az autósok. Mi köz -
ben a téren épül a növény - 
kazetta támfala, és több 
víz gépészeti akna készül, a 
terület nagy része továbbra 
is lezárva marad, mert a 
járdákon és a szökőkutak 
környékén is folytatják a 
felújítási munkákat. A Már -
kus Emília és a Somogyi 
Béla utca is le van zárva, a 
Stáhly utcában és a Kő-
faragó utcában pedig for -

dított forgalmi rend van ér -
vényben. A Keleti pályaudvar 

felé közlekedő 7-es autó busz -
család megállóját gyalogosan 

az aluljáró felől, illetve a 
Népszínház utca és az Asto-
ria irányából egy mobil 
kerítésekkel leválasztott gya - 
logosfolyosón lehet meg -
közelíteni. A 4-es és a 6-os 
villamos megállója, va la -
mint a 7-es buszcsalád Ke -
leti pályaudvar felé köz - 
lekedő megállói közötti, a 
Rákóczi úthoz közelebbi 
gyalogátkelő továbbra is 
zárva van, csak a Népszín-
ház utca felőli felszíni gya -
logátkelő használható – 
tájékoztatott a BKK.    

Cs. J.

Nem ad pénzt a kormány a működésre

Hatodik üteméhez ért a Blaha Lujza tér felújítása

Megvalósuló ötletek

A Gellért-hegyi sikló épí té -
sét közösségi finanszírozás-
ban tudjuk elképzelni, 
semmilyen PPP-beruházást 
(magán) nem támogatunk – 
reagált a kormány újabb 
ötletére Kiss Ambrus la-
punknak. A főpolgár mes -
ter-helyettes elmondta, Bu - 
dapest nem tudja támogatni 
a tervet, ha nem köz be ru -
házás formájában valósulna 
meg. Az pedig természetes, 
hogy a környezeti szempon-
tokat is figyelembe kell ven- 
 ni, hogy a legkisebb ká ro -
sodás érje a Gellért-he gyet. 

Sikamlós egy terv

Kiss Ambrus: Nem lehet fennakadás a budapesti közlekedésben

Nemhogy a fejlesztésekhez, de még a közösségi közlekedés, a BKK mű kö -
déséhez szükséges pénzeket sem utalja a kormány. 12 milliárd forintról van 
szó, amely az üzemeltetéshez és a bérek kifizetéséhez lenne elengedhetetlen 
– nyilatkozta lapunknak Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. 

Kiss Ambrus: Egyenlőre a 
főváros hitelezi a közösségi 
közlekedés költségeit 

Fotó: Fővárosi Önkormányzat

Mobil kerítések által leválasztott fo -
lyosó segíti a gyalogosok kö zle ke -
dését                                  Fotó: Balogh Róbert

BÁNFALVY ÁGNES színművész, rendező – A demokrácia gyakorlása mindig 
jó, ezt már a görögök is bebizonyították. De ne menjünk ilyen messzire, az 
Egyesült Államokban nem véletlenül kampányolnak a legismertebb sztárok is a 
választások fontossága mellett. Művészként és abszolút politikamentesen csak azt 
tudom javasolni, hogy mindenki menjen el szavazni, mert csak ez az egy esz kö -
zünk van, hogy beleszólhassunk az életünkbe!

TERÉNYI PÉTER pedagógus – Ha kizárólag csak a demokrácia játékszabályaira 
fókuszálunk, akkor kijelenthető, jó, hogy rendeznek előválasztásokat idén ősszel. Ez 
ugyanis egy olyan fórum lesz, amely lehetőséget biztosít az emberek számára a szabad 
véleménynyilvánításra. Éppen ezért mondanám mindenkinek, menjen el szavazni, éljen 

a demokratikus jogaival. Mert csak azt a jelöltet 
érdemes szembeállítani a kormánypárt jelöltjével, 
aki az ellenzéki oldalon a legnagyobb támoga-
tottsággal rendelkezik, és ennek megállapítására 
az előválasztás tökéletesen megfelel. 

HARSÁNYI LEVENTE műsorvezető – Mindig jó dolog, ha kikérik az emberek 
véleményét a fontos dolgokról. A későbbi választók véleménye pedig különösen 
fontos. Kommunikációban dolgozóként pontosan tudom, hogy mindenkinek van 
véleménye mindenről. Mindenki ért a virológiához, a labdarúgáshoz és a poli-
tikához is. Márpedig akkor a véleményüket el is akarják mondani.  
Legalábbis ezzel sokan így vannak. Az előválasztás nem a szakterületem, így csak 
annyit mondhatok, kíváncsian várom, mennyien élnek majd a véleménynyil-
vánítási jogukkal.

JANICSÁK ISTVÁN zenész, előadóművész – Ha ez 
előválasztás volna, az jó volna, de szerintem nem az 
igazi. Ugyanis már a tényleges választás előtt mege-
gyezések születnek, amelyek lehetőséget teremtenek 
arra, hogy manipulálják a szavazást. A nyerteseket, a 
jelenlegi képviselőket újra nulláról indítani nem is 
etikus húzás, hisz ők már egyszer bizalmat kaptak. 
Már csak azért sincs ez jól előkészítve, mert elő -
szavazni valószínűleg csak a legaktívabbak fognak, ezért nem biztos, hogy az eredmény 
mindenki véleményét tükrözi majd. Ez olyan magyaros.  
Kizártnak tartom, hogy az előválasztások igazságot hoznak, legalább 8-12 évre van még 
szükség, hogy kiszűrje a hibákat.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

KÁRPÁTHY MARIANN filmrendező – Az előválasztás bevezetését nemes gondolatnak 
tartom. Ugyanakkor reménytelen vállalkozásnak is. Mert hiába teszik le az emberek a vok-
sukat az egyik oldalon, a másik oldal addigra már úgy alakítja át a választási rendszert, 
hogy mindenképpen – ha nyerne és ha veszítene is a jövő évi választáson – a nyertese lesz 
ennek a helyzetnek. Úgy érzem, a baloldal csak „pürrhoszi győzelmet” arathat. Ugyanakkor 
hiszek abban, hogy akkor is el kell mondanunk a véleményünket, ha kevés esélyünk van a 
győzelemre, mert akkor még bármi megtörténhet. Higgyünk a csodában!

Híreink Ön mit vár az előválasztástól? 
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Kacsamájas csoda 
 
Kacsamáj paté: 850 g kacsa máj ból 
750 grammot nagyobb darabokra 
vágok, megszórom 15 g kacsamáj-
fűszerkeve rék kel, sóval, hozzáadok  
5 g vanília pasztát, 54 fokon 20 percig 
szu vidolom. 300 g felmelegített 
tejszínben feloldok 7,5 g lap zselatint, 
ezt simára keverem a májjal, majd 
finom szűrőn átpasszírozom. 100 g 
kacsamájat felkockázok, forró serpe -
nyő ben lekérgezem, gyorsan le hű -
töm, az átpasszírozott ke verékhez 
adom, formába töltöm, hir telen le -
hűtöm, majd fa gyasz tom. 
 
Sárgacékla: 1 kg céklát – meg szórva 
50 g durva szemű sóval, meglocsolva 
8 g vaníliapasztával kevert 1 dl olí-

vaolajjal – alufólián 180 fokon 25 
percig sütöm, ha kihűlt, megpucolva 
lereszelem. 2 l bioalmalében 10 g 
csillagánizst, 10 g koriandert, 3 g 
borsot felforralok, 30 percig főzöm. 
Letakarva hagyom kihűlni, le szű -
röm, majd beleteszem a céklát. 
 
A mandarinzseléhez 1000 g manda -
rinpüré, 50 g cukor, 14 g agaragar 
keverékét 2-3 percig forralom, át-
szűröm és gyorsan lehűtöm, majd 2 
percig maximális fordulatszámon 
turmixolom.  
Összeállításkor a tányér kö ze pére 
helyezek két szelet kacsa máj patét. 
Megszórom pirított mogyorómor -
zsával. A lecse pe g tetett céklát a ka 
csamájak tövébe rakom, és körbe -
pöttyözöm a zselével. Házi pirított 
ka láccsal kínálom.

KONYHA 2524 KÖNYVAJÁNLÓ

László árpád 1976-ban frissen 
végzett, francia és angol 
nyelv tudású szakemberként 
kezdte a pályáját az akkor 
nyíló Hilton luxusszállóban a 
vendéglátós szakma krémje 
között. 1985 környékén a Hil -
ton személyzeti ét kez dé jében 
a munkatársak arról beszél-
gettek, hogy ki milyen vál-
lalkozásba fogna. Árpád a 
Városligetben álmodott meg 
egy fagylaltozót. – Az állat -
kert tel szemben, a gaz között 
megtaláltam a Nádor híd 
romjait. Régi fotók alapján 
felskicceltem egy századfor-
dulós pavilont, egy építész 
barátommal pedig megraj-
zoltattam a terveket. Bemen -
tem a kerületi tanács há zára, 
ahol nem is értették, hogy mit 
akarok, hiszen a Városliget-
ben akkor nem adhattak ki 
sem zöldterületre, sem be-
tonra építési engedélyt – em-
lékezett vissza a kezdetekre.  
Negyvennél is több elvi en-
gedély kalandos megszer zé -
sével végül megkapta az épí - 
tési engedélyt is a helyszínre, 

így 1986. május elsején meg-
nyitotta Budapest első fagyi -
zóját. – A fagyiszezon azon - 
ban alig fél évig tartott. Ekkor 
ott ültem a városligeti Felső-tó 
üres medre mellett egy pa -
don, és azon töprengtem, mi-
lyen jó lenne, ha végre víz is 
lenne itt, benne egy sziget, 
hangulatos étteremmel. Me -
gint elkezdtem rajzolni, és a 

tervekkel újra bementem a 
kerületi tanácsházára, ahol az 
elutasító hivatalnokkal alkut 
kötöttem: az elvi építési en-
gedélyek fejében kiadja az 
engedélyt. Egy év múlva meg -
álltam előtte a vaskos dosszié-
val. Az étterem végül 1989 - 
ben megnyitott. Hetente jár-
tam ki Bécsbe friss tengeri 
alapanyagokért, sörös hor dó -

kat szállítottam a saját autóm-
mal – mesélte a Dining Guide 
idei életműdíjasa. – Az étte -
rem körül azonban nem volt 
víz. Telefonáltam a kertészeti 
vállalatnak, ahol kissé ér tet -
lenül álltak hozzá, hiszen 
akkor már négy éve eszükbe 
sem jutott feltölteni a tavat. 
Három évig tartott, mire sike -
rült a Felső-tó folyamatos víz -
ellátását biztosítani. A Ro bin- 
son mellett kitalálta és fel -
építette hazánk első ajándék-
boltláncát, a Duna üresen álló 
pesti kikötőjében pedig meg-
nyitotta az első étteremhajót, 
amelyet még egy követett.  
A Váci utcában egy fúziós és 
két olasz éttermet tudhat ma -
gáénak. László Árpád azt 
mond ja, 63 évesen még min -
dig vannak nagy tervei.  
– Ez az egész, amit elértem 
sose működött volna, ha nin -
csenek mellettem olyan em-
berek, akik segítik a mun - 
kámat. Nem beszélve arról, 
hogy a feleségem nélkül az 
egész összeroppanna.   

Illés Sarolta

Megvalósult álmok a Városligetben
László Árpád étteremtulajdonos 1985-ben az állatkerttel szembeni romos hídra egy fagyizót, majd a 
Városligeti-tóra egy Robinson nevű étteremet, a Dunára pedig egy étteremhajót álmodott és építtetett meg. 
A vendéglátósok idei Oscar-gáláján, a Dining Guide díjkiosztón neki ítélték az életműdíjat.

Még üres volt a tó medre, amikor László Árpád kitalálta a 
vízbe nyúló éttermet, a Robinsont                        Fotó: Balogh Róbert

Háy János: 
Mamikám 
 
A pandémia miatt bő két év 
után rendezhettek ismét Ün-
nepi Könyvhetet, ennyi idő 
után ünnepelhettük ismét a 
kortárs magyar irodalmat és 
képviselőit. Többek között 
Háy Jánost, aki az elmúlt idő -
szakban igen szorgalmas volt, 
hiszen a karanténnaplója (Ne 
haragudj, véletlen volt) mel-
lett még a kilencvenes évek 
zűrzavaros, gyors meg gaz da -
go dással kecsegtető idősza-
kába is elkalauzolt (A cég - 
vezető), amely az elmúlt év 
egyik legjobb prózai műve 
lett. Az új kisregény a felső 
tízezer helyett az alsó száz ez -
rek életét villantja fel. A Ma -
mikám cigány narrátora sok 
mindenben megfelel az elő -
ítéleteinkben élő romáknak: 
fiatalként lopásba keveredett, 
alkalmi munkákból tengődik 
és a cégvezetőkhöz képest 
felfoghatatlan szegénységben 
él. Egyetlen vigasza a Mamika, 
a pótanyja, aki próbálja terel-
getni őt a nem cigány s kicsi -
vel jobban élő emberek vi - 
lágában. A nyers és roncsolt 
nyelven, ám végig hitelesen 
beszélő regény elemi erővel 
sodor el a tragikus végkifej -
letig. A cégvezetővel együtt 
pontos képet adnak a mai tár-
sadalom alsó és felső rétegei 
között tátongó szakadékról.  
 
Európa, 200 oldal,  
3499 Ft 

Finy Petra: 
Kerti szonáta   
A nyolcvanas évek, az érett és 
lassan széteső Kádár-korszak 
még mindig kimeríthetetlen, 
legalábbis a jó regények 
szem pontjából. S bár Finy Pet -
ra 1987-ben, a Kerti szonáta 
történetének idején még csak 
kilencéves volt, igen éles szem -
mel, egyszerre megértően és 
kritikusan meséli el a víkend-
házak építésének idejét. Azt 
az időszakot, amikor a mér -
sékelt lázadás kéz a kézben 
járt az egyéni boldogulással, a 
rendszer pedig szemet hunyt a 
maszek boldogság felett. Ám a 
besúgói hálózat és az államap-
parátus a régi figyelemmel kö -
veti a szaporodó ellenzékiek 
egyre bátrabb akcióit. S bár a 
regényben fontos szerepet 
kap a virágokkal teli kert, a 
cím mégsem erre utal, hanem 
egy megfigyelési ügy fedő ne -
vét veszi kölcsön. A költészet 
mindezek ellenére ott van az 
alaposan kidolgozott, sűrű és 
sok meglepetést okozó nyelv -
ben, a képek erejében. A fő -
szereplő idős ikerpár (Magda 
és Médi) története a második 
világháborúig nyúlik vissza, 
ám a sorsuk a jelenben telje - 
s e dik be. Finy Petra új re gé -
nye azon bátor nőknek állít 
emléket, akiknek minden tette 
közelebb vitt minket a rend -
szerváltáshoz. 
 
Athenaeum, 303 oldal,  
3999 Ft 

Markó Béla: 
A haza milyen?  
Tudom, hogy sok kortársam-
nak a vers a magyarórák sze -
líd nyomasztását idézi fel 
verslábakról, rímképletekről 
és valami homályos dologról, 
amit a költő feltétlenül át kí -
vánt adni nekünk. Talán csak 
arról nem beszéltek, hogy a jó 
vers ezek nélkül is képes 
megszólítani minket, és igazi 
élménnyé válni, illetve hogy a 
mi olvasatunk épp olyan ér -
vényes, mint a tankönyvé. 
Markó Béla költőként lett po -
litikus, majd miután maga mö -
gött hagyta annak prózai 
mindennapjait, ismét vissza-
tért régi hivatásához. Csak 
épp jóval bölcsebben. A na -
pokban épp hetvenedik élet -
évét betöltő Markó kései köl - 
tészete ragyogó példa a letisz-
tult, érett, telt színekben höm-
pölygő lírára, amely egyre 
többet tud világunk gyarló 
szépségeiről. És közben át hat -
ja valami finom rezignáltság. 
Csak a címadó versből idézek: 
„Eleinte még egészen kicsi a 
haza. / Egy női test. Egy érin-
tés. Egy hang. / Egy ablak, 
amelyen ömlik be a fény.” Ám 
aztán menthetetlenül zsugo -
rodni kezd, és végül már „Ne m 
férsz el benne. Kilóg / a ke -
zed, a lábad, kicsap belőle a 
tested, / mint kályhából a 
láng. Aztán kialszik.” Ne mond - 
ják, hogy nem olvasnák to vá bb.  
 
Kalligram, 160 oldal,  
3500 Ft 

Vanessa Springora:  
Beleegyezés  
Karcsú, kézbe simuló kötet. 
Az ember úgy kalkulál vele, 
hogy max. két délután alatt 
kivégzi. Aztán többször le kell 
tennie, mert a könnyű köny  - 
v ecske jóval súlyosabb, mint 
amilyennek tűnt. A francia 
irodalmi élet egyik legna -
gyobb botrányát indította el a 
híres kiadó vezetőjeként is-
mert szerző vallomása. A Be -
leegyezés ugyanis az ő diák - 
szerelmének története, csak -
hogy nem egy vele egykorú 
srác csábította el, hanem a jó -
val idősebb író, Gabriel Matz -
neff hálójába került. Aki rá - 
adásul a hatvanas, hetvenes 
években egyáltalán nem csi -
nált titkot abból, hogy fiatal, 
szinte gyereklányok szerelme 
élteti. Irodalmi rangját is ezen 
vallomások alapozták meg. 
Csakhogy a romantikusnak 
feltüntetett kapcsolatok va -
lójában pedofíliát jelentettek, 
a kislányokat a szerelembe 
beavató férfi pedig egy igazi 
szexuális ragadozó. Vanessa 
Springora vallomása leleplező 
erővel hatott, és igen kínos 
kérdésekhez vezetett: hogyan 
fogadhatta el mindezt pár év-
tizede a társadalom; miért nem 
figyelt senki az áldozatokra? 
A könyv nyomán végül a pá -
rizsi ügyészség vizsgálatot in-
dított, és Matzneff most ősszel 
áll bíróság elé.  
 
Helikon, 181 oldal,  
3499 Ft 

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

László Árpád kapta idén a vendéglátósok Oscarját, a Dining Guide életműdíját

Fotó: Robinson Étterem archív



Tudni illik, hogy mi illik
Van, ahol böfögnek, köpködnek, mert ez az adott társadalom viselkedéskultúrája

Az illetlenség világnapját 2008. szeptember 18. óta tartják számon Ma -
gyarországon. Ennek apropóján Nagy Ildikó protokollszakértő, a zuglói Met-
ropolitan Egyetem címzetes docense segítségével áttekintettük a vi sel ke - 
déskultúra jellemzőit és a család szerepének fontosságát mindebben. Gróf Széchényi Ferenc és tol-

nai Festetics Julianna grófnő 
legkisebb, hatodik gyerme -
ke, „Stefi” gróf gyermekkorát 
Nagy cenken és Bécsben töl -
töt te. Bár családja nagy hang -
súlyt helyezett a ne vel teté- 
sére, a főleg német nyelvű 
környezetben nem tanult meg 
jól magyarul. Sikeres katona -
tiszti hivatása mellett ren -
geteget utazott külföldön. Az 
ottani tapasztalatai ráébresz -
tették a hazai kulturális, gaz-
dasági elmaradottságra. „Ben - 
nem a képzelődés nagyobb, 
mint a többi lelki tulajdonsá-
gok” – írta Széchenyi Wesse -
lé nyinek 1826-ban. A képze - 
lőerő mellett kitartással tár-
suló akaraterővel, tettvággyal 
kezdett dolgozni hazája fel -
emelkedéséért. Anyagi fela-
jánlással ő kezdeményezte a 
Magyar Tudós Társaság (ké -
sőbb az MTA) létrehozását. Ne -
mes gesztusának hátterében 
az imádott Zichy grófné, Cres -

cence figyelmének felkeltése 
állt. Meghonosította a lóver -
senysportot, a szakszerű ló te -
nyésztést.  
Megalapította a Nemzeti Ka -
szinót, a nemesség, az ér tel mi -
ség és a tenni vágyó hazafiak 

közösségi fórumát. Meg ál -
modta a Lánchidat, el indította 
a dunai keres ke del mi hajó -
zást, hajógyárat épí t tetett. Ko-
moly lépéseket tett a Duna és 
a Tisza szabályozása és árvíz-
mentesítése érde ké ben. Meg -
reformálta, gépesí tette a 
mezőgazdasági ter melést, a 
cukorgyártást, állatte nyész -
tést, a borászatot, gőzmalom-
mal a liszttermelést. Ki épí t- 
tette a gázvilágítást, az orszá-
gos vasúthálózatot.  
Kez deményezésére nyílt meg 
1837-ben Pest-Buda első ma -
gyar nyelvű színháza. A Hitel, 
a Világ és a Stádium című 
mű veiben foglalta össze kor -
szakalkotó gondolatait.  
A Batthyány-kormány köz le -
kedésügyi és közmunka mi -
nisztere lett 1848. március 
23-án. Halálának máig vitatott 
körülményeire a 2002-ben 
bemutatott, Bereményi Géza 
rendezte Hídember című fil m - 
ben sem derült fény.  

KALENDÁRIUM 2726 ÉLETMÓD

A legenda szerint az itáliai 
Gargano-hegyen 495. szeptem-
ber 29-én megjelent Mihály 
arkangyal, hogy egy dühös 
gaz da nyilát eltérítse, amellyel 
az eltévedt bikáját akarta meg -
ölni. Azóta ünnepli az egyház 
Mihály napját. Az ar k an gyalok 
legnagyobbja hatalmas kardjá-
val, megingathatatlan akarat -
erejével győzedel mes kedik min - 
den gonosz felett, neve szótag-
jainak, „mi ka el” jelentése „ki 
olyan, mint Isten?”. Hazánkban 
Szent István király korától 
egészen a XVIII. szá zadig nagy 
kultusz övezte. A néphagyo -
mány szerint szeptember 29-én 

zárul le a mezőgazdasági év.  
A természet megfigyeléséből 
ered az a mondás, hogy Mihály 
napja után még a fű sem nő, és az 
a tapasztalat is, hogy „ha Szent 
Mihály lova deres, behozza a 
telet”.  Ezen a napon terelték be 
a tavasszal, Szent György napján 
kihajtott nyájakat, a pásztorok 
számvetést készítettek a gaz dák -
kal. Az őszi vetést e nap előtti 
vagy utáni két hétben végezték. 
A mo sást és a mángorlást (va -
salást) tiltották, attól tartottak, 
hogy a mosó asszonynak kise be -
sedik a keze, a mángorló háza 
felett pedig egész évben dö rög -
ni fog az ég.

A hónap  
szülöttei:

Szent-Györgyi Albert (1893. szeptember 16.) Nobel-díjas orvos, biokémikus, a 
C-vitamin felfedezője 
Benedek Elek (1859. szeptember 30.) író, „a nagy mesemondó” 
Latinovits Zoltán (1931. szeptember 9.) Jászai Mari-, Balázs Béla- és posztumusz 
Kossuth-díjas színész, a „színészkirály”

Stefi gróf tette le az ország alapjait

Ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet

Széchenyi István gyerekként nem tudta jól megtanulni a magyar nyelvet

Gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi István a legtehetősebb magyar grófi csalá-
dok egyikében látta meg a napvilágot 1791. szeptember 21-én, Bécsben. XIX. 
századi reformjaival a mai modern Magyarország alapjait rakta le.

Széchenyi István: „Bennem 
a képzelődés nagyobb, mint 
a többi lelki tulajdonságok”

Mihály, az arkangyalok leg-
nagyobbja minden gonosz fe -
lett győzedelmeskedik

Nevezetes napok 
  SZEPTEMBER

Az oldalt írta: Illés Sarolta  

1. II. világháború kitörésének 
emléknapja 

5. Bányásznap Magyarországon 
Jótékonysági világnap 
Nagyszülők napja 

8. Büntetés-végrehajtási 
szervezet napja Magyarországon 
Írástudatlanság elleni 
küzdelem világnapja 
Fizioterápia világnapja 

10. Öngyilkosság megelőzésének 
világnapja  

11. Elsősegélynyújtás Világnapja 
Wold Trade Center elleni 
terrortámadás áldozatainak
emléknapja 

12. Magyar dal napja 
14. Keresztény egység napja 
15. Demokrácia napja 

Európai mozdonyvezetők 
napja 
Greenpeace alapításának 
napja 
Limfóma világnap 
Nemzetközi prosztata nap 

16. Ózon világnapja 
Hangzáskultúra napja 
Olvasás éjszakája  

18. Rokkantak napja Magyarországon 
Illetlenség világnapja 
Takarítás világnapja 

20. Gyermekek világnapja 
Európai kultúra napja 
Házastárs-értékelési nap 

21. Magyar dráma ünnepe 
Alzheimer világnap 
Hála világnapja 
Nemzetközi békenap 

22. Európai autómentes nap 
Orrszarvúk világnapja  

26. Európai nyelvek napja 
Fogamzásgátlás világnapja 
Tiszta hegyek napja 
Hallássérültek világnapja 
Szív világnapja 
Tengerészeti Világnap  

27. Idegenforgalmi világnap  
29. Kávé világnapja 

Folyók világnapja  
30. Helyi önkormányzatok napja 

Népmese világnapja 

Ismeretlenül nem szólhatunk 
rá mindenkire, aki szerintünk 
bárdolatlanul viselkedik, de  
a közvetlen környezetünket, 
munkatársainkat figyel mez -
tethetjük az illemszabályokra 
– magyarázta Nagy Ildikó, aki 
találkozásunkkor a diákjai 
„jó napot” köszönését éppen 
kedvesen kijavította „jó napot 
kívánok”-ra, mert, mint mond-
ta, a Metropolitan Egyetemen 
különösen nagy fi gyelmet 
fordítanak a diákok visel ke -
dés kultúrájárnak csiszo lá sá -
ra. Kifejtette: a protokoll és a 
viselke dés kul túra, amihez az 
illetlenség témája is kapcso -
lódik, csak részben fedi egy -
mást. A protokoll a hivatalos, 
diplomáciai érintkezés állan -
dó alapja, míg a visel ke dés -
kultúra országon ként, nem - 
 zetenként változhat. – A nem -
zetek viselkedés kul túrájának 
ismerete könnyeb bé teszi a 
helyi viszonyokhoz való alkal -
mazkodást. Vannak országok, 
ahol a vendégnek puszta kéz -
zel vesznek az ételből, vagy 
étkezés után bö fög nek, vagy 

az utcán köp ködnek. Nem il-
letlenségből te szik, hanem 
azért, mert ez hozzátartozik a 
visel ke dés kul tú rájukhoz – 
magyarázta.  
– A viselkedéstechnika ele-
meit el lehet sajátítani. Ha 
mondjuk egy liftben utazom 
több emberrel, amikor be -
lépek, kö szö nök. Ha külön-
böző kor osztályú, nemű sze - 
 mélyek utaznak együtt, akkor 

először nem a legidősebb höl-
gyet engedjük ki, hanem a lift 
ajtajához legközelebb állót. 
Per sze itthon azt is meg kel-
lene tanulni, hogy ne szeme-
teljünk az utcán. Nagy Ildikó 
szerint egy társadalom vi sel -
kedés kultúrájának kiala kí -
tásában nagy sze repe van a 
családnak és az adott ország 
gazdasági köze gének. Kü lö -
nösen a pan démia idején a 
magyar családokat ki me rí -
tette a bi zonytalan gazdasági 
helyzet, emiatt ke ve sebb időt 
tudtak fordítani a gyermekek 
vi sel kedésének finomítására.  
– A visel kedés kultúra fej -
lesztésének sze rintem két fon -
tos eleme van: ez egyik, hogy 
figyeljünk egy másra. Ha nem 
azt nézzük, hogy bennünket 
hogyan sér tenek meg, hanem 
elgondolkodunk azon, hogy a 
másik ember vi selkedése mö -
gött milyen érzelmi töltet áll, 
akkor könnyebben kezeljük a 
feszült helyzeteket.  
A másik, hogy tiszteljük em -
bertársain kat. 

Illés Sarolta 

Balogh Adrienn dietetikus 
az ételek újrahasznosítására 
hívta fel a figyelmet. Mint 
mondta, a megmaradt zöld-
ségrészekből, hagymahéjból 
alaplevet készíthetünk, ami 
jó lehet rizottóhoz, mártás-
nak vagy krémlevesalapnak. 
A rizses húsból remek töltött 
cukkini, a párolt zöldségből 
rakott tészta, a burgo nya pü -
réből pásztorpite, nudli vagy 
szilvás gombóc is főzhető – 
tanácsolta a szakember, és 
hozzátette, a tárolásnál is fi-
gyeljünk: a fagyasztóba és a 
hűtőbe úgy tegyük be az élel - 
miszert, hogy a friss termé -

kek kerüljenek hátra. Ko ncz 
Timi is több mint egy éve írja 
cetlire a beszerzendő termé -

keket, mert mint fogalmazott, 
észrevette, hogy össze vissza 
vásárolt, szükségtelen termé -
keket vitt haza, ezért sokszor 
romlott meg étel a háztartá-
sukban. – Egy ideje már lis -

tá val a kezemben me gyek a 
boltba, a mennyi sé geket is 
csökkentettem, és többször 
használjuk fel a megmaradt 
ételt egy kö vet kező menühöz 
– mondta. – A pörköltből gu-
lyást ké szítünk, a rizsből 
rizskochot, vagy lepirítjuk és 
szója szósszal, zöldségekkel 
tálaljuk, hasonlóan a tész tá -
hoz, ame lyből tésztasaláta ké -
szülhet. A krumplipürébe ha 
tojást és egy kis sajtot te -
szünk, abból krokettet süt -
hetünk, a meg száradt kifli - 
ből mákos gubát, a harmad-
napos kenyérből pedig bun -
dáskenyeret.                    P. R.  

Sri Chinmoy spirituális mes -
ter tett javaslatot a köszönet 
napjának rendszeres meg-
tartására egy 1965-ös há la -
adási vacsorán az ENSZ me - 
ditációs termében. A jelen-
lévők szeptember 21-ét fo-
gadták el a hála napjának, 
amit 1977-ben nyilvánítottak 
világnappá.  
A hála az ember legmélyebb 
érzéseiből fakad, éppen ezért 
fölösleges másoktól elvárni, 
inkább a megélését érdemes 
gyakorolni. A legegyszerűbb, 
ha reggelente csendben, át -
éléssel kifejezzük hálánkat a 
puszta életünkért és az előt-
tünk álló napért. Vagy min-
den ok nélkül mondjuk ki, 
hogy „köszönöm”. Ez a szó ön - 
magában segít. De érez he -
tünk hálát a parkban sétálva 
egy véletlenül megpillantott 
virágért, a sétáért, a tes tünk -
ért, amely működésével fenn -
tartja az életet. Tovább 
foly tathatjuk a hálaadást a 
közvetlen és távoli kör nye -
zetünk szereplőiért, tárgyai -
ért, eseményeiért. A hálaérzet 
gyógyít, erősíti az immun -
rend szert, csökkenti a stres s z t, 
megkönnyíti az alvást. Növeli 
az önértékelést, minimali -
zálja a depresszió kialaku lá -
sának lehetőségét, eredmé - 
nyesebbé teszi a társadalmi és 
szakmai működésünket. E 
napon segítsünk az eleset-
teken is.  Osho szerint „A hála 
lehetetlenné teszi a boldogta-
lanságot. Ez az egyik leg-
fontosabb titok, amit meg kell 
tanulnunk.”                         I. S. 
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Nagy Ildikó: egy feszült hely -
zet könnyebben kezelhető, ha 
nem a saját sértettségünkre fi-
gyelünk                Fotó: Balogh Róbert

Gyógyító hála 

Bevásárlólistával csökkenthető az élelmiszer-pazarlás



OLIMPIKONJAINK 2928 HIRDETÉS

Már a megnyitón két kerületi 
olimpikon – Mohamed Aida 
és Cseh László – szerepelt, 
ugyanis ők vitték a magyar 
zászlót. Varga Ádám pedig a 
tokiói olimpia egyik meg -
lepetésembere volt. A 21 esz-
tendős kajakos korábban 
első sorban korosztályos ver -
se nyeken bizonyított.  
Az olimpián viszont az egyik 
legnehezebb számban, a ka -
jak egyesek 1000 méteres 
távján döntőbe jutott. Ott 
féltávnál még az 5-6. helyen 
lapátolt, ám a végén olyan jól 
hajrázott, hogy Kopasz Bálint 
mögött másodikként ért cél -
ba. – A döntő előtt a harmadik 
helyet is örömmel aláírtam 
volna, de így még hihet et le -
nebb ez az egész – örvende -
zett a zuglói kajakos, aki ezzel 
az ezüsttel Zugló legjobb 
olimpiai eredményét produ -
kálta. A női bronzérmes vízi -
labdacsapatba két kerületi já - 
tékos, Leimeter Dóra és Gyön -
gyössy Anikó is bekerült. 
– Későn tanultam meg úszni, 

ezért amikor pólózni kezd -
tem, a kapusposztot kaptam. 
Én azonban többet éreztem 
magamban, szerettem volna a 

támadásokból is kivenni a 
részemet, ezért váltottam, és a 
BVSC-ben már center lettem 
– tudtuk meg Anikótól.  
Leimeter Dóra pedig azt 
árulta el lapunknak, hogy a 
2014-es madridi junior-vb óta 
világversenyeken nemzeti szí -
nűre festi a körmeit, ezzel is 
hangolva magát a megméret-
tetésre. A KSI SE korábbi, az 
MTK jelenlegi sportolója, a 
Zuglóban Az év emberének is 

megválasztott Tóth Krisztián 
cselgáncsozó a 90 kg-os súly -
csoportban lett bronzérmes. 
– A szállásunkon az éjjeli -
szek rényemre tettem az ér -
met, és ha felriadtam, rögtön 
rápillantottam, és minden al-
kalommal újra és újra rá döb -
bentem, hogy ez már az 
enyém – mondta mosolyogva 
Krisztián, aki idén minden 
világversenyéről, vb-ről, Eb-
ről és az olimpiáról is bronz -
éremmel térhetett haza. Pász - 
tor Mátyás a szintén bronz -
érmes férfi vízilabda-váloga-
tott újonca volt. A BVSC - 
Zugló pólósa remek szezont 
tudhatott maga mögött, hiszen 
itthon gólkirályi címet szer -
zett: ez volt az egyik oka, hogy 
Märcz Tamás szövetségi ka -
pitány őt is beválogatta a tok-
iói csapatba. – Amikor meg- 
 hallottam a nevemet, rá adásul 
rögtön Nagy Viktor után, azt 
hittem, nem jól hallok – val-
lotta be Pásztor Mátyás. – Én 
34 évesen jutottam el a pálya-
futásom csúcsára!  

Veres Amarilla, a BVSC-
Zugló kerekesszékes vívója 
nyerte a magyar küldöttség 
első aranyérmét a tokiói para - 
limpián. Kovács Iván ta nít -
ványa a magyar kerekes szé- 
kes vívás első egyéni női baj -
noka lett. Amarilla a nők A 
kategóriás küzdelmében – 
tehát vívás szempontjából a 
kevésbé sérültek között – di-
adalmaskodott. A 28 eszten -
dős sportoló rendkívül tak ti- 

kus vívással meglepte esélye-
sebb ellenfelét, és a döntő -
ben 15-12-re megverte a há - 
 rom szoros olimpiai aranyér- 
mes Zsung Csinget.  
Pálos Péter asztaliteniszező 
arany érmes lett a tokiói pa- 
ralim pián. A zuglói sportoló 
2012 után másodszor nyert 
para limpiai címet. Péter 
1985 -ben enyhe értelmi fo -
gya  ték kal született. Tizenhá -
rom évesen egy balatoni 

nyaraláson fogott először 
pingpong ütőt a kezébe.  
Jelenleg a BVSC NB I.-es 
felnőttcsa patának egyik erős - 
sége az épek között. Pá -
lyafutása so rán háromszor 
nyert világ- és háromszor 
Európa-baj no ki címet. Lon-
donban arany-, Rióban 
bronz érmes volt, To kióban 
pedig ismét para lim piai baj -
nok lett. Győzelme egyben 
születésnapi ajándék volt a 

maga számára, ugyanis au-
gusztus 31-én töltötte be a 36. 
életévét.  
Szvitacs Alexa, a BVSC-Zug - 
 ló asztaliteni sze zője egy egyé - 
 ni bronzéremmel lett gaz da -
gabb. A 31 esztendős spor -
toló kö zel járt ahhoz, hogy 
élete első paralimpiáján az 
arany éremért játszhasson, 
ugyanis az elő döntőben már 
2:0-ra vezetett kínai-ausztrál 
ellenfele ellen, végül azon-
ban nem tudott nyerni. Alexa 
2018-ban toxi kussokk-szin d -
rómát kapott, emiatt kellett 
amputálni a bal alkarját és a 
lábujjait. Kiváló küzdő szel -
lemét mu tatja, hogy már 
2019-ben pa ra Európa-baj -
noki címet nyert. 

       Riersch Tamás

A XXXII. Nyári Olimpián a magyar sportolók összesen 20 érmet szereztek. Zuglót többen is képviselték, 
ugyanis a kerületben három sportegyesület, a BVSC-Zugló, a KSI SE és az MTK is jelen van. 

Varga Ádám második helyezése a kerület legjobb olimpiai eredménye

Nyolcan hoztak érmet Tokióból Zuglóba

Varga Ádám

Gyöngyössy Anikó

Leimeter Dóra

Tóth Krisztián

Pásztor Mátyás

Fotók: MTI

Pálos PéterVeres Amarilla Szvitacs Alexa
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BIKA (04. 19.–05. 20.) Lassan hozzászokik a tőle 
igen távol álló váratlan fordulatokhoz, amelyek 
még 4-5 évig jelen lesznek az életében. A bizton-
ság fogalma új értelmet kap. Ebben a hónapban a 
társas és párkapcsolatokon belüli kiegyensú -

lyozott és kiegyensúlyozó kommunikáció kerül 
előtérbe. Azok a mondatok, azok a gondolatok, amelyek nem a 
feltétlen szeretetből fakadnak, értéktelenek. A szeretetből fakadó 
őszinteség felemel minden kapcsolatot. 

IKREK (05. 20.–06. 21.) A párkapcsolat kerül 
előtérbe. Olyan helyzetekbe kerül, amelyekből 
megérti a párkapcsolatok kereteit és korlátait, a 
szeretet bölcsességének lényegét. Felismerései 
gyökeresen megváltoztatják a párkapcsolatokról 

kialakított addigi elképzeléseit. Beszélgessen minél 
többet a szerelmével. Ha egyedül él, menjen el olyan előadásokra, 
olvasson olyan könyveket, nézzen olyan filmeket, amelyek a 
párkapcsolat szépségéről szólnak.   

RÁK (06. 21.–07. 22.) Most megtalálja a leg-
megfelelőbb szavakat érzelmei pontos kifeje zé -
sére. Minden esélye megvan arra, hogy pár - 
kapcsolatának vágyott egyensúlya létrejöjjön. 
Munkájában érdemes a sugallataira hallgatnia, 

főleg a hónap első és utolsó két napján, amikor is a 
szakmai előmenetelét segítő emberekkel, helyzetekkel ta lál -
kozhat. A hónap utolsó napjaiban a sokszor halogató Rák 
lendületet kap. Úgy érezheti, hogy lelkileg teljesen megújul.  

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Igen termékeny, alkotó 
időszakot él át az Oroszlán. Főleg a munkájában 
ér el sikereket. Sokkal megfontoltabb, sőt 
előrelátóbb, mint amilyen az elmúlt hónapban 
volt. Most a kényelmét is képes feladni a kitűzött 

célja érdekében. Végre nem külső, hanem belső 
késztetésre kezd el hatékonyan működni. Ha erede-

tiségét, ösztönösségét tudatosan követi, akkor főleg anyagi téren 
váratlan, de pozitív eredményeket érhet el. 

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  Munkahelyén felfigyelnek jó 
szervezőkészségére, alaposságára, logikus gondol - 
kodására, jó helyzetfelismerésére. Mindez új 
lehetőségeket nyit meg előtte. Szeptember 22. 
körül a kommunikáció terén dolgozó Szűznek tel-

jesen új irányba mozdulhat el a pályája. Művészi 
tehetsége és a párkapcsolata is előtérbe kerül. Ha írói 

ambíciókat táplál, hozzákezdhet művéhez, hiszen a hónap utolsó 
napjaiban amúgy is lelassulhat az élete. 

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) A hónap elején elemében 
érezheti magát, kellemes kapcsolatok, kiegyensú-
lyozott kommunikáció kíséri. Szerencsés idősza-
kot élhet át, ami viszont gyökeres változásokat 
okozhat párkapcsolatában. A feszültségről terelje 

el a figyelmét kreatív, művészi tevékenységgel, így 
segítve a mélyebb tudati szintről érkező megoldásokat. A hónap 
végén a pártatlan Mérleg a tisztázás, a tisztánlátás, a határozott 
állásfoglalás mellett dönt.

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Az optimista Nyilasból ez 
az év kihozta az eredetiséget, nagylelkűséget, a 
derűs életfelfogást. A szeptember a befelé for-
dulásnak kedvez. Ha feszültnek érzi magát, 
érdemes a kedvenc művészetének szépségeiben 

elmerülni. A zene, a színház, a jó könyv megnyug-
tatja az elmét. Elképzelhető, hogy a hónap közepén környezete 
próbára teszi optimizmusát. Valóban optimista, vagy csak 
eljátssza? Tettei mögött az érdek vagy a szeretet áll?  

BAK (12. 21.– 01. 19.) Tisztázó folyamatok zajlanak 
a Bakban, amelyek lelassítják, elgondolkodóvá 
teszik. Most kifejezetten sokat töpreng a múlton, 
tanulni akar belőle. Nehezebben veszi fel az élet 
ritmusát. A megszokottnál is szigorúbb lehet 

környezetével, de önmagával szemben is. A hónap 
elején tanító jellegű helyzetekbe kerülhet, amelyek ki-
mozdíthatják dohos beidegződéseiből. Fontos, hogy tudjon spon-
tán, mégis önazonosan reagálni a jelenre.  

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) Ebben a hónapban úgy 
érezheti, hogy szeretne előre menni, de valahogy 
mindig hátrafelé indul el. Főleg az őt érintő 
fontos kérdésekben élheti ezt át. Elköteleződés és 
az önállóság/lelki szabadság megőrzése hogyan 

hangolható össze egy párkapcsolatban? Érdemes 
elgondolkodnia, hogy mit jelent az anyagi biztonság, és milyen 
anyagi alapokat teremtett meg eddig a tehetségével, a tudásával. 
Válaszaiból a megújulás lehetősége fakad.  

HALAK (02. 18–03. 20.) Miközben kényszeresen 
pakol maga körül, és magában elégedetlenkedik 
mások figyelmetlenségén, álljon meg egy pilla -
natra. Dobja el a törlőrongyot, kapcsolja ki a 
porszívót, és üljön le! Mi zavarja valójában? 

Aprólékossága sokszor elvonja a figyelmét a 
lényeg ről. Mi az, amit önmagában nem tud rendbe tenni?  
A hónap vége harmóniát hoz a párkapcsolatában. Felfedezi 
életének szépségeit, kreativitása segíti lelki megújulását.

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) A hónap első felében 
főleg azok a Skorpiók, akik szellemi munkát 
végeznek, különösen lelkesek és lelkesítenek. Ál-
talában sok feltételhez, elváráshoz kötik a lelki 
békéjüket, most e feltételektől sikerül meg -

szabadulniuk. A kilátástalan lelki felfordulásból 
most egyszerre érthető rend lesz. A kiegyensúlyozott jövő 
érdekében a párkapcsolat legmélyebb érzelmeiről, még a 
félelmeikről is bölcsen tudnak beszélgetni partnerükkel. 

KOS (03. 20.–04. 19.) A Kos folytonos feszült készen-
létben áll „fékezhetetlen” elméjének szüleményei 
miatt. Ebben az időszakban minden esélye meg-
van arra, hogy a gondolataiban rejlő hihetetlen 
teremtő erőt a legpozitívabb irányba fordítsa. 

Képes odafigyelni a környezete tanácsaira, amelyek 
megfontolásra késztetik az egyébként hirtelen dönté-

seiről híres Kost. A rendezett gondolatok elsimítják a feszült-
ségeket, lecsendesítik a túlpörgetett elmét. 

Az oldalt írta: Illés Sarolta


