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Nyáron négy premier is lesz a Fővárosi Nagycirkuszban a legjobb hazai művészekkel

Végre ismét nagy cirkusz volt a ligetben
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A cirkuszünnepet a kő épü -
let előtt felállított szabadtéri
színpadon tartották meg, és
az intézmény gárdája mel-
lett olyan neves előadók
léptek fel, mint például Vin -
cze Lilla, a Roy és Ádám
Trió, az LGT sztárjai és Föl -
des László Hobó. Az est fő -
szereplői azért az artisták
vol tak: Ádám Krisztián léleg -
zet elállító kötéltánccal, Rich-
 ter Alena és Richter Miska
usz ká rokkal szórakoz-

tatta a kö zön séget, Magyar -
ország egyetlen légtor nász -
csapata, a Flying Weiss Ju -
nior pedig a fizika tör vé -
nyeit megha zudtoló módon
röpködött a levegő ben, és
még a komo lyabb műfajok -
hoz szokott nézők is ámultak
a Duo Juderto gurtni szá -
mán. – Nagyon vártuk már a
kö zönséggel való ta lál  ko -
zást – mondta az est utolsó
számának ve zetője, Richter

Kevin, a neves Richter família
egy i k legifjabb tagja, aki
húgával egy fantasztikus
ugrócsoportot hozott létre. 
– Nehéz volt az elmúlt egy
évet ki böjtölni. Szerencsére
a cir kusz lehetőséget biz-
tosított számunkra, hogy
legalább online előadások-
ban szerepelhessünk, de az
nem ugyan az volt, mint kö -
zön ség előtt játszani. 
A Fővárosi Nagycirkusz Eu-
rópa egyetlen cir kuszaként
a karantén idején is szó ra -
koztatta az ott ho ná ba zárt

közönséget. Február óta már
négy premierrel rukkoltak
elő az online térben, ame-
lyek június 4-étől élőben is
megnézhetők.
– Ezen a nyáron a legjobb
magyar cirkusz művészek -
kel találkozhat a hazai kö -
zönség – mondta Fekete Pé -
ter, a nagycirkusz igazgató -
ja –, hiszen a járvány miatt
többségük itthon marad dol-
gozni, így szenzációs pro-
dukcióikat szerencsére kö -
zelről lehet majd élvezni.

Riersch Tamás

Rolling Wheel művészi röhnrád
dup lakarika-számmal kápráztatta
el a közönséget

Richter Alena és Miska kutyusai
családtagként élnek otthon, a kert -
ben szoktak velük gyakorolni

Flying Weiss Junior csapata a fizika
tör vé nyeit is meghazudtolta  

Cirkuszünneppel kezdődött, és remélhetőleg hasonló hangulatban folytatódik a nyár a Városligetben.
A Fővárosi Nagycirkusz hivatalosan június 4-én nyitotta meg kapuit a közönség előtt, de május utolsó
vasárnapján szabadtéri programot szervezett, ahol a nézők testközelben találkozhattak a művészekkel.

A Silver Power tagjai szobrokat keltenek éle-
tre, a produkcióban külön mondanivalót kap a
nemek közti különbség     Fotók: Balogh Róbert

Varga Riko Manuel és Vanessza artista családba szü letett,

már kiskorukban mesék helyett is a leghíresebb zsonglőrök

produkcióit nézték                                Miután szerencsére lecsengett a járvány harmadik hulláma, megtarthatják a gyerekek kedvenc nyári programjait. Így Soltvad-
kerten és az önkormányzat nyári táborában is tíz héten keresztül várják a táborozókat június 16-tól. A programok és az utazás
költségeit az önkormányzat állja, a szülőknek a háromszori étkezésért kell fizetniük napi 615 forintot. Kiemelten figyelnek a
járványügyi szabályokra, a védőnők naponta többször mérnek majd lázat, és Soltvadkerten gyermekorvosi rendelés is lesz.
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HoRVáTH CSaba: 
aKKoR IS FejLeSZTÜNK

ÚjRaINdUL aZ éLeT 
a ReNdeLőKbeN

Cikkünk a 4–5. oldalon. Fotó: Balogh Róbert

Tokióba készülnek
parasportolóink
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az abból származó bevételből pótoljuk
a kivitelezéshez szükséges összeget. 
– Május 25-től a kormány visszaállí-
totta a fizetőparkolást.
– Ennek igazán örülök, mert a díjköte-
les zónában élők így ismét zavarta-
lanul parkolhatnak az otthonuk kö ze-
lében, csökken a forgalom és a kör nye -
zeti terhelés, az önkormányzatnak
pedig a parkolási rendszer fenntartása
nem jelent további vesz teséget. 
Ez ugyanis alapvetően egy önfenntartó
rendszer, ami többletet termel, azt pe -
dig fejlesztésre for dítjuk. 
– Hogy áll az Örs vezér tere akadály-
mentesítése?
– A fővárosi tulajdonú Örs vezér téri
alul járó akadálymentesítése napiren-
den van, de nincs meg a forrás Buda -

pest költség ve tés ében. Átmenetileg egy
új zebra kialakítása van napirenden.
– Az önkormányzatok mikor állhat-
nak vissza a normál mű kö désre?
– Nem lehet tudni, mert nem rajtunk
múlik. Eziránti igényünket polgár -
mestertársaimmal már többször je -
leztük a kormány felé, a veszély hely-
zetet mégis meghosszabbították őszig.
Ez teljesen érthetetlen, hiszen pár hét
múlva a Puskás Aré ná ban 68 ezer né -
zővel rendeznek foci meccset, ugyan -
akkor 22 zuglói kép viselő nem ülé -
sezhet és dönthet a kerületet érintő
ügyekben. Remélem, hamarosan visz-
sza állhatunk a normális ügymenetre,
ami nem jelenti majd azt, hogy az
önkormányzati szektor vissza is tér a
rendes kerékvágásba, mert a járvány

miatt elszenvedett veszteségeket
a kormány nem akarja kompen-
zálni, csak az időt húzza.
–  A kormányoldal oltásellen es -
 séggel vádolja a baloldalt. El -
lenzéki polgármesterként mi
erről a véleménye?
– Ez a legkevésbé sem igaz. Zug -
ló vezetése mindig is ol tás párti
volt. Már a kormányt meg előzve
kampányoltunk az oltás mellett,
ezúton is kérek minden zuglóit,
hogy önmaguk és mások élete,
egészsége érdekében regiszt rál -
jon és vegye fel a vé dő oltást.

Papp Dezső

– Lesznek fejlesztések idén Zuglóban?
– A kormányzati elvonások alapjaiban be-
folyásolják a lehetőségeinket, de lesznek
beruházások. Közülük a Varsó utca–Thö -
köly út sarkán épített szép, új városi tér már
el is készült. A nehézségek ellenére is meg-
valósítjuk a Rákos-patak Mogyoródi út–
Szugló utca közötti szakaszának rend be-
tételét, elvégezzük a legszükségesebb óvo-
dai és bölcsődei javításokat, és a köz te -
rületeken is folytatjuk a felújításokat. 
Az Egészséges Budapest Program ke re -
tében a terveknek megfelelően folyik a fej -
lesztés, a rendelők korszerűsítése ha ma-
rosan befejeződik, az orvosi műszerek be -
szerzése pedig már folyamatban van. 
– A kialakult helyzet miatt milyen fej lesz -
tések maradnak el? 
– Egyetlen tervezett fejlesztésünkről sem
mondunk le, viszont lesznek olyan be ru -
házások, amelyek megvalósítása időben el-
tolódik.
– Miből tudja az önkormányzat finan-
szírozni az idei beruházásokat?
– Ezek alapját előreláthatóan ingatlan ér -
tékesítések adják. Ehhez módosítanunk kell
a költségvetést, ami várhatóan nem lesz kon-
fliktusmentes. 

– A járvány előtt szinte biztosnak tűnt,
hogy ebben a ciklusban megépül Zugló vá -
ros központja. Mi várható ennek ügyében? 
– A Bosnyák téri városközpont tervei hete -
ken belül elkészülnek. A tervezett létesít-
mény magában foglalja az új önkormányzati
épületet, a szakrendelőt és a piacot, valamint
Zugló vadonatúj, hiánypótló főterét. Ehhez
kapcsolódóan készül a terv a környék köz -
lekedési modernizációjára, köztük a Thö -
köly út–Nagy Lajos király útja ke resztező -
désének átalakítására.
– Várható a Nagy Lajos király útja és a
Vezér utca teljes rendbetétele?
– A Vezér utca egy jelentős szakaszának a
felújítása hamarosan elkezdődik, és még
idén befejeződik, viszont a Nagy Lajos
király útja fejlesztésére jelenleg nincs pénze
a fővárosnak, de keressük a forrást, hogy
legkésőbb jövőre itt is megindulhasson a
rekonstrukció.  
– Mi lesz az önkormányzati bérlakásépítést
segítő E-CO Housing projekttel? 
– Az európai uniós támogatású E-CO Hous-
ing projektet, ha csúszással is, de meg-
valósítjuk. A késedelem oka részben a jár -
vány, részben pedig a magyarországi építési

költségek jelentős emelkedése. Miután lát-
tuk, hogy az elnyert pályázati pénzből a
kivitelezés már nem finanszírozható, új ter-
vet készítettünk. Ennek lényege, hogy a pro-
jektre szánt telek egy részét értékesítjük, és
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Zugló vezetői továbbra is kérik a lakosokat,            hogy az egészségük érdekében regisztráljanak és oltassanak

Mint ismeretes, a járvány és a kormány intézkedései tavaly közel 5 milliár-
dos veszteséget, idén pedig várhatóan 7 milliárd forintos pénzkiesést okoz-
nak Zugló önkormányzatának. Horváth Csaba polgármesterrel arról
beszélgettünk, hogy a kormányzati elvonások milyen hatással vannak
Zugló költségvetésére és a tervezett fejlesztések megva ló sí tására.

Horváth Csaba polgármester az Erzsébet
királyné útjai Erzsébet óvoda előtt tartott saj -
tótájékoztatón felszólította az ország ve zetőit,
hogy vegyék figyelembe a kerületben élők
jogos igényeit, és biztosítsanak forrást ahhoz,
hogy az önkormányzat a lakosság érdekeinek
megfelelően eleget tudjon tenni a kö te le zett -
sé geinek.  
– A kormány folytatja Zugló kifosztását – je-
lentette ki Horváth Csaba. – Ennek egy ér tel -
mű jelét adták, amikor Fürjes Balázs állam -
titkárral tárgyaltunk a többmilliárdos kár
kompenzálásáról, ami a kormányzati elvoná-
sok miatt Zuglót érte. De feleslegesen tárgyal-
tunk, mert a kerület végül semmit sem kapott.
A budapestiek, köztük a zuglóiak napi 20 mil-
liárd forint adót fizetnek be az államkasszába,
de ebből egy forintot sem kapnak. Az idei és
a jövő évi gépjárműadó-elvonás összege
pedig megegyezik a kerület éves útfelújítási
keretével. Ugyanakkor a kormány a főváros
kompenzálása helyett vadászati világkiál-
lításra szórja el a pénzt. 
– A kormány nem kíméli az önkormányza-
tokat – jelentette ki Tóth Csaba, Zugló szocia -
lista országgyűlési képviselője –, ezt támasztja
alá Magyarország közelmúltban benyújtott
jövő évi költségvetése is. A törvényjavaslat
alapján 2022-ben Zugló 500 millió forint
gépjárműadótól és 3 milliárd forint iparűzési
adótól esik el, ugyanakkor a kerületnek 2
milliárd forintra emelt szolidaritási hozzá -
járulást kell fizetnie. Tóth Csaba bejelentette,
a 2022-es a kormányváltás után az önkor-
mányzatok minden olyan lehetőséget vissza-
kapnak, ami korábban a rendelkezésükre állt.

jegyzet

Forrai-Kiss Krisztina felelős szerkesztő

bolond ballagás
No, nem azért, amiért békeidőben
hívtuk, amikor a végzős osztályok
vic ces maskarákban körbejárták az
iskolát, bolondoztak régi taná raik -
kal. Nem, idén nem ezért bolond ez
a ballagás. És nagyon sajnálom eze -
ket a gyerekeket. A most kama sz -
éveiket élő fiatalokat, akiknek szinte
az összes fontos pillanat, amit ilyen -
kor kellene megélniük, kimaradt az
életükből. Amikor hat-hét évesen
elkezdjük az iskolát, már akkor a
ballagás napjáról álmodozunk, a
készülődésről, a szerenádról, a ban-
kettről, az utolsó együtt töltött ki -
rándulásról. De csakúgy, mint tavaly,
idén is úgy ballag egy generáció,
hogy alig lesz emlékük erről a mér-
földkőről. Van, ahol online balla-
gást, máshol csak tantermi bú csúz -
tatót tartanak, de ahol meg is szer -
vezik a rendezvényt, maximál ják a
rokonok számát. Se nagy szü lők, se
unokatesók, se barátok nem férnek
bele a keretbe. Pedig a ballagás a
család számára is nagy ese mény, egy
édesanya ugyanúgy várja ezt az al-
kalmat, mint maga a gyermek.
Igyekszik a legszebbé, emlé ke ze -
tessé tenni ezt a napot. De idén nincs
mit. És egy anyai szívnek na gyon fáj,
ha ezt nem tudja meg adni, meg -
kapni. Főleg belegondolva ab ba,
hogy évek múlva egy vasárnapi
ebédnél, amikor a nagyobb test vé -
rek mesélik végzős éveik utolsó he -
te it, a most ballagó fiatalok maxi -
mum a több tucat témazárót tudják
majd felemlegetni, amit az utolsó
négy hétben a nyakukba kaptak.
Mert egy hónap alatt kellett bepó-
tolni mindent. Igaz, én inkább az
élményeket, a ki nem használt időt,
az el nem töltött osztálykirándulást
pótoltam volna velük. Mert a gyer-
mekévek tényleg gyorsan múlnak. 

Horváth Csaba: Az önkormányzati bérla -
kásépítést segítő E-CO Housing projekt csú -
szással, de megvalósul      Fotó: Subits-Tóth Gergő

A rendelők korszerűsítése hamarosan be-
fejeződik, és az orvosi műszerek beszerzése
is folyamatban van   Fotó: Balogh Róbert

Horváth Csaba és Tóth Csaba felszólította az
ország vezetőit, hogy vegyék figye lembe a ke -
rületben élők  igényeit         Fotó: Subits-Tóth Gergő

A Rákos-patak egyik szakasza már elkészült, és
a Mogyoródi út–Szugló utca közötti rész rend-
betétele is megvalósul             Fotó: Subits-Tóth Gergő

Horváth Csaba: egyetlen        fejlesztésünkről sem mondunk le

Az önkormányzati testületek és bizottságok
működésének visszaállítására szólította fel a
kormányt Horváth Csaba polgármester a
Stefánia út–Egressy út kereszteződésénél
Kunhalmi Ágnes országgyűlési kép vi se lő -
vel, az MSZP női társelnökével tartott közös
sajtótájékoztatóján. 
Horváth kifejtette: tarthatatlannak tartja,
hogy a jogszabályok lehetővé teszik a parla-
menti üléseket, a sportrendezvényeket és a
szórakozóhelyek nyitva tartását, de tiltják az
önkormányzati képviselő-testületek össze-
hívását. Kunhalmi Ágnes úgy vélte, főként
azoknak a fideszes polgármestereknek ked-
vező ez a helyzet, ahol a testületben az ellen-
zéki kép viselők vannak többségben, így a
meg kérdezésük nélkül dönthetnek tele pü -
lésük ügyeiről. 

Kunhalmi Ágnes és Horváth Csa-
 ba szeretné, hogy újra ülé sez -
hessenek az önkormányzati
kép viselők.      Fotó: Subits-Tóth Gergő
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Az önkormányzat támoga tá -
sával, a Zuglói Sport- és Ren-
dezvényszervező Non-profit
Kft. (Sport Kft.) szer ve zé sé -
ben rendezik meg a napközis
tábort, amely június 16-tól au-
gusztus 31-ig tart. A Varga
Zoltán Sportpályán minden
héten hétfőtől péntekig reg -
gel nyolctól délután négyig
fogadják a diákokat. A szer -
ve zők a nyitás előtt és a zárás
után is egyórás ügyeletet biz-
tosítanak. 
– A napközis tábort a zuglói
lakhellyel rendelkezők, illet -
ve a kerület valamelyik is ko -
lájában tanuló diákok vehetik
igénybe – tájékoztatott Há-
mori György, a Sport Kft. ügy -
vezetője, hozzátéve: a Herman
Ottó Általános Iskolában biz-
tosított, napi háromszori ét -
kezésért az intézményi térítési
díjjal azonos összeget, napi
615 forintot kell fizetniük
mindazoknak, akik év közben
nem rendelkeztek étkezési
kedvezménnyel. Azok, akiknek
a tan év során volt kedvez mé -

nyük, a táborozás idején is en-
gedménnyel étkezhetnek.

a programok 
ingyenesek lesznek

– A közelmúltban megújult,
heti váltásos, soltvadkerti te -
lepünkön a táborozás napi
teljes költsége 5300 forint –

közölte az ügyvezető, megje-
gyezve, ebből az iskolások-
nak 2500 forintba, míg az
óvodásoknak 2300 forintba
kerül a napi ötszöri étkezés, a
szállás napidíja pedig egy sé -
gesen 2800 forint. Hámori
György azt is elmondta, hogy
a teljes összeget csak a zuglói
illetékességgel nem rendel -

ke zőknek kell megfizetniük.
A kerületben lakóknak vagy
itt tanulóknak 25 százalék
kedvezmény jár, míg a három
vagy több gyereket nevelő
csa ládoknak, a tartós beteg -
ségben szenvedőknek, illetve
a rendszeres gyermek vé delmi
kedvezményben ré sze sü lők -
nek csak a teljes díj 20 száza-
lékát kell megtéríteni.  
– A zuglói napközis és a solt-
vadkerti tábor programjain
egyaránt térítésmentesen ve-
hetnek részt a zuglói gye re -
kek, az ő díjukat és az utaz -
tatás költségét is az önkor-
mányzat fedezi – fejtette ki az
ügyvezető, aki arról is beszélt,
hogy a programok a tavalyi-
hoz hasonlóak lesznek. 
– A napközis tábor résztvevői
többek között válogatott, olim -
piai és világbajnok sportolók -
kal találkozhatnak. Emellett
lesznek hagyományőrző szak -
körök, illetve heti váltásban
különböző sportágakkal, köz -
tük az íjászattal, labdarúgás-
sal és a kosárlabdával is mer-
kedhetnek meg a gyerekek.
Ezenfelül, amennyiben az ak-
tuális járványrendeletek meg   -
engedik, és a lehetőségek is
adottak lesznek, fagyizni vagy

akár a fővárosi állatkertbe is
ellátoga tunk a gyere kekkel.

Tó körüli portya is lesz 
Soltvadkerten

Mint Hámori György sza vai -
ból kiderült, a soltvadkerti
táborozás során az ott nya -
ralók ébresztője és takaro-
dója, valamint az étkezésre
való figyelmeztetés zeneszig -
nállal történik. A gyerekek
strandolhatnak, sportver se -
nyeken, vetélkedőkön vehet-
nek részt. Megrendezik a tó
körüli portyát is, amelynek
minden állomásán valamilyen
feladatot kell megoldaniuk a
csapatoknak. Ezen túlmenően
lesz tábortűz, tűzoltó bemu-
tatóval, fagyizás, különböző
vetélkedők és sor ver se nyek,
valamint szabad téri mo zi és
diszkó. A Solt  vadkerten tá bo -
rozó gyere kek re a ke rü let is -
ko láiból delegált pe dagó-
 gusok és a táborban dolgozók
vigyáznak. – A pandémia mi -
att az idén is nagy gondot
fordítunk a jár ványügyi sza -
bályok be tar tá sára – hangsú-
lyozta az ügy vezető, kiemelve:
a napközis és a soltvadkerti
tá borba érke zők nek a vé dő -

nők lázat mér nek, amit nap-
közben több ször is megis-
mételnek, és a rendszeres kéz -
fertőtlenítésre is oda fi gyel -
nek. A soltvadker ti tá bor ban
napközben pedig gyer mek or -
vosi rendelés is van. 
– Akinek kérdése van a nyári
napközis gyerektáborral kap -
csolatban, az a Kövér Lajos
utca 5–9. szám alatti Var ga
Zoltán sport telepen vagy a

06-70/514-87-14 te lefon szá -
mon Markovits Er zsé bettől
kaphat felvilágosítást. 

A soltvadkerti gyermektábor-
ról a 06-30/948-27-90 tele-
fonszámon Szűcs József „Ho -
 zé” táborvezetőtől lehet in -
formációt kérni – fűzte hoz zá
Há mo ri György, a Sport Kft.
ügy vezetője.         

Papp Dezső

Nagy gondot fordítanak a higiéniára, napközben a védőnők                többször mérnek majd lázat, lesz orvosi rendelés és gyakori kézfertőtlenítés is

A nyári szünetben tíz héten keresztül fogadják a zuglói gyerekeket a Soltvad-
kerti táborban és a Kövér Lajos utcai Varga Zoltán Sportpályán működő nap-
közis táborban. A szervezők idén is színes programokkal várják a gyerekeket,
amelyeken a korábbiakhoz hasonlóan most is térítésmentesen vehetnek részt. 

Június 16-tól augusztus 31-ig, heti turnusokban tartják meg a napközis tábort

Lesznek különféle játékok, hagyományőrző szakkörök, és
olimpikon sportolók is bemutatkoznak            

A tábort a zuglói lakhellyel rendelkezők, illetve a kerület
valamelyik iskolájában tanuló diákok vehetik igénybe               

A napi háromszori étkezésért idén napi 615 forintot kell fizetni,
de a kedvezmények érvényesíthetők Fotók: Balogh Róbert

Soltvadkerten tábortűz, sorversenyek, valamint szabadtéri
mozi és diszkó szórakoztatja majd a gyerekeket

az önkormányzati nyári táborban        és Soltvadkerten is várják a zuglói gyerekeket
bezár a Gomba
Az ikonikus Örs vezér téri
Gomba pontosan ötven éve
nyi tott meg, az utolsó mun -
kanap pedig idén május 31.
volt az épületben. A Buda -
pesti Közlekedési Központ
bezárja az épületben működő
jegy- és bérletpénztárat, mert
az elmúlt egy évben jelentős
mértékben csökkent a BKK
személyes értékesítő he lyei -
nek forgalma.

Mintegy 300 méternyi sza-
kaszon újul meg a járda a
Gvadányi utcában, tudtuk
meg Baracskai Gábortól, a
Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatójától. A munkálatok so -
rán eltávolították a fagyö ke-
reket, és a járdát teljes szer -
kezetében helyreállították. 
A vezérigazgató hozzátette, a
kerületben több helyen is
járdafelújítás kezdődött. 
A Jeszenák János utca 17–37.,
a Lőcsei út 87–91., a Rá kos pa -
tak utca 12–18., a Tihamér
utca 39–47., illetve a Tihany
utcában a Vezér utca 71. és a
Tihany utca 7. között dolgoz-
nak a kivitelezők. Folyik a
járdajavítás továbbá a Tiha -
mér utca 18., az Újvidék ut ca
6. és a Tarsoly utca 10. szám
előtti szakaszon is, va la mint a
Rákospatak utcában a 101.
számtól az M3-as autó pálya
bevezetőjéig. A mun ká latok
várhatóan június vé gére min-
denhol befejeződnek. 

Híreink

Fotó: Balogh Róbert

járdafelújítások
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Szeretetdíj

Dr. Mikos Borbála, a Bet hes -
da Gyermekkórház orvos-
 ig az gatója kapta idén a Di -
zseri Tamás szeretetszolgálati
díjat, az intézmény 2003-ban
elhunyt alapító főigazga tó -
járól elnevezett elismerést.  
A díj egy bronzplakett, Me-
locco Miklós alkotása, és az
irgalmas szamaritánust ábrá-
zolja. Dr. Mikos Borbála az in-
tenzív ellátásában végzett több
évtizedes diakóniai szem léletű
orvosi munkájáért, a kró -
nikusan lélegeztetett beteg
gyerekek otthoni ellátásának
megszervezésében kifejtett
szerepéért, a szeretetszolgálat
önkéntes orvoscsoportjában
való aktív részvételéért, a vi -
lág nagy katasztrófáinál (pél -
dául a haiti földrengésnél)
történő gyógyító mun ká já ért,
a Ráckeresztúri Drog misszió
gondozottjainak nyári tá bo -
roz tatásában kifejtett ön kén -
tes munkájáért, a Bethesda
kórház génterápiás munka -
csoportjának vezetéséért és a
református egyház cigány -
missziójának egészségügyi
szolgálatában végzett mun -
kájáért vehette át a plakettet. 
Dr. Mikos Borbála anesztezi-
ológiai és intenzívterápiás
főorvos. Pályafutása első ré -
szé ben a Miskolci Megyei
Kórház Gyermek Anesztezi-
ológiai és Intenzív Osztályán
dolgozott. Egy családi tragé-
dia, nővére gyermekének
halála után helyezkedett el a
Bethesdában.                    R. T.

A Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat (ZESZ) szak rendelésein
hosszú a vá rólista, aminek
több oka is van. Dr. Nagy And  -
rás Csaba, az intézmény igaz-
gató főorvosa elmondta, még
zajlanak a tömeges oltások,
sok dol gozót elvezényeltek, és
a munkatársainak is jár a sza -
badság. 
– Az egészségügyben dolgo-
zóknak is kell pihenniük. Az
elmúlt idő szakban ezt nem
tudták megtenni. A rendelést
he lyet tesítéssel oldjuk meg –
ma gya rázta, ugyanakkor rá -
mu  tatott arra is, hogy csak -
nem 20 orvos és mintegy 40
szak ápoló hiányzik a ZESZ ál-
lományából. A szakrende lé-
sekre ezentúl is időpontot
kell foglalni, a bejáratnál test -
hőmérsékletet mérnek, kö te -
lező a kézfertőtlenítés, és ezek
után is át kell haladni a fer-
tőtlenítő kapun. A kórházi
ágyak húsz százalékát tovább -
ra is Covid-fertőzöttek ellá -
tására kell fenntartani, a
ma radék 80 százaléknyi fé -
rőhelyen visszatérhet az élet a
régi kerékvágásba. Az Uzsoki

Utcai Kórház több osztályán
felújítási munkálatok zaj la -
nak, ami miatt átmenetileg
csökken az ágyszám.
Mint mindenhol az országban,
az Uzsoki kórházban is meg-
nőtt a vizsgálatokra, mű tét ek -
re várakozók száma. Dr. Fi -
c z ere Andrea, az intézmény
főigazgatója hangsúlyozta, az
onkológiai betegek mindig
előnyt élveznek, utánuk pe dig
a kardiológiai problémával
küzdők állnak.  
– Min den képpen el kell látni
azo kat a pácienseket is, akik

pa na szaik, tüneteik miatt már
nem vár hatnak tovább, vagy
olyan be avatkozásra van
szükségük, amely ha elmarad
vagy to vább csúszik, az ál-
lapotromláshoz vezethet –
ma gyarázta a főigazgató, aki -
től azt is megtudtuk, a kór -
házban sok a fáradt kolléga,
ezért amikor azt tapasztalták,
hogy csök ken az új korona -
vírus-betegek szá ma, forgó
rendszerben el kül d ték sza -
badságra a dol  gozókat. 
– Ez a megállapítás nem csak
az orvo sok ra, ápo lók ra, ha -
nem a háttérben munkát vég -
zőkre is vo nat ko zik. Sze -
rencsére lassan fel lé  le gez -
hetünk, túl va  gyunk a jár -

vány harma dik hullá mán, és
alig várjuk, hogy úgy dolgoz -
hassunk, mint régen – mondta
dr. Fi czere And rea, és arra
kérte az embereket, hogy aki
még nem tette, regiszt ráljon
és oltassa be magát. 
Ez nem csak a saját egész sé -
gük miatt fon tos, hanem azért
is, mert az ellá tásra szorulók
és a látogatók oltási igazol -
vánnyal vagy 48 óránál nem
régebbi negatív Covid-teszt-
tel mehetnek be a kórházba.

Potos Rita

– Ötfős csapatunk évek óta
kapcsolódik a gasztro nó mi -
ához, ezért mindannyiunkat
érzékenyen érintett a hirtelen
leállás – mondta Pancsovay
Zita, az Etesd Nonprofit Köz -
hasznú Szervezet társala pí tó -
ja. – A leghasznosabban akar -
tuk eltölteni a járvány eleinte
rövidnek gondolt idejét, ezért
elkezdtünk a dokiknak főzni.
Március 19-én kiszállítottunk
120 adag ételt, onnantól kezd -
ve megállíthatatlanok vol -
tunk, azóta túlléptük a 85 ezer
adagot. Civilek, beszállítók,
logisztikát és munkaerőt fel -
ajánlók csatlakoztak hozzánk,
vagy olyanok is, mint én, aki a
helyiséget, a Borganikát biz-
tosítottam. Kezdetben min-
denki a frekventált jár vány-
kórházakat látta el, mi meg -
szerveztük, hogy az étel az
ország többi egészségügyi in-
tézményébe is eljusson.

– Az egészségügyi dolgozók
azt mondták, ételeink nem -
csak táplálékot, hanem lelki
feltöltődést is nyújtanak –
vette át a szót Serfőző Márta,
a szervezet partnerkapcsola-
tokért és kampányszer ve zé -
séért felelős tagja. – Mi nem
menzaételt szállítunk ki, ha -
nem éttermi színvonalú, táp -
anyagdús, egészséges ebé de-
ket, amelyeket Zita ehető virá-
gokkal, olajokkal díszít fel. 
Az alapítvány a pandémia
után is folytatja tevé keny -
ségét. Nyáron egy másik szer -
vezettel közösen SNI-s gyer -
mekeket nevelő családoknak
szerveznek éttermi élményt.
Ha a gyerekek fogékonyak
lesznek, bevonják őket az
ételkészítésbe, és ha nem érin-
tés-, illetve zajérzékenyek,
akkor minitáncházat is szer -
veznek nekik. 

Illés Sarolta

Az elmúlt hetekben a
kö zös ségi médiában
több olyan bejegyzés is
megjelent, amely a Pus -
kás Aréna parkjában
mű ködő új játszótérrel
kapcsolatban fogalma-
zott meg ész revételt. 
A bejegyzést írók közül
többen is azt nehez mé -
nyezték, hogy nincs ár -
nyék, és a cső csúszda
fémből készült, amelyet
a nyári napsugár a hasz -
nálhatatlanságig felhe -
víthet. Felkerestük a te -
rületet, ahol az egyik
éppen ott lévő szülő is ezeket
a problémákat említette. Killi
Zoltán Szentendréről érkezett,
csak azért jött Budapestre,
hogy kislánya ki próbálhas sa

ezt az új játszó teret. Mint
mondta, már ko moly tapaszta-
latokat gyűjtöttek játszótér -
ügyben, ugyanis van egy kö -
zösségimédia-oldal a buda -

pesti játszóhelyekről, ott
rendszeresen kinéznek
egyet és elmennek ki -
próbálni. Így jutottak ide
is. Az apuka szépnek,
kor szerűnek és biztonsá-
gosnak tartja a játszó  te -
ret, azonban bajnak látja,
hogy nincs elegendő ár -
nyék és hogy a csúszda
fémből ké szült, ami ta -
pasztalatai szerint mos -
tanában divatos meg ol-
dás. Szerinte árnyék
hiányában a Puskás Aré -
na játszóterét reg geltől
estig süti a nap, ezért a

fémcsúszda nyáron vár ha tóan
tűzforró katlanná válik. Killi
Zoltán azt is hiányolta, hogy a
csúszda mellé nem építettek
lépcsőt, így a szü lő knek prob-

lémát jelent feljutni a dombon
lévő indulási hely re. A játszó -
tér ügyében a Nem zeti Sport -
központot (NSK) is meg ke-
restük. Arról tájékoztatták la-
punkat, hogy a Puskás Arénát
övező parkban két játszótér
várja a gyermekeket, amelyek
a legkorszerűbb eszközökkel
vannak felszerelve. Ezek kö -
zött megtalálhatók a különbö -
ző mászókák, hinták, egye nes
terepcsúszdák, forgó és multi-
funkcionális fitnesz eszközök.
Az NSK hangsúlyozta, hogy
fokozott figyelmet fordítanak
a biztonságra, ed dig nem ér -
kezett panasz hozzájuk. A te -
rületen magyar és angol nyel -
vű táblák tájékoztatnak a sza -
bályokról.        

Papp Dezső

A rendelőkben és a kórházakban is mindent megtesznek, hogy maxi mális ellá -
tást kapjanak a betegek a járvány harmadik hulláma után. A súlyos betegséggel
küzdők előnyt élveznek, az intézményekben meg feszített erővel dolgoznak. 

Nyolcvan százalékban visszatérhet az élet a régi kerékvágásba eddig a dokikat etették, most SNI-s gyerekeknek szerveznek éttermi élményt

Nagyon elfáradtak az orvosok, ápolók, muszáj őket is sza bad -
ságra küldeni   Fotó: Balogh Róbert

Serfőző Márta és Pancsovay Zita szervezete több mint 85
ezer adag ételt szállított ki                                     Fotó: Balogh Róbert 

Killi Zoltán attól tart, hogy a csúszdák így
katlanná válnak                            Fotó: Balogh Róbert 

előnyt élveznek az onkológiai betegek Gondoskodó gasztroangyalok

Tűzforróak lehetnek nyáron a fémcsúszdák

A járvány kirobbanása után, 2020. március 16-án elindult egy közösségimédia-csoport Etesd a dokit!
címmel. A csapat minőségi ételt készített és jutatott el az emberek életéért küzdő orvosok, ápolók, men-
tők számára, többek közt az Uzsokiba, a Bethesdába és az Amerikai úti idegtudományi intézetbe. 

Vizsgálatokhoz és látogatáshoz is oltási igazolvány vagy két
napnál nem régebbi negatív teszt szükséges Fotó: Archívum

Dr. Mikos Borbála vastap-
sot kapott Fotó: Balogh Róbert
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botond lett a legtehetségesebb Zuglóban

Tíz évvel ezelőtt bezárt az
idősklub a Füredi úti lakó -
telepen, emiatt a környéken
élő nyugdíjasok csak több-
szöri átszállással vehetnek
részt a Zuglói Szociális Szol-
gáltató Központ valamelyik
másik klubjának foglalkozá-
sain. Ezért Tóth Józsefné töb -
bek között azért dolgozik,
hogy azon a kerületrészen 
is működhessen egy aktív,
nyüzsgő közösség, és újra fo-
gadhassa idősklub a szépko-
rúakat a Füredin.
– A másik, távlati célom, hogy
létrehozzuk a demens idősek
nappali intézményét – tette
hozzá az új intézményvezető.
– A demencia egyre több em-

bert érint, és az elmúlt idő -
szakban egyre gyakrabban
szem besültünk azzal, hogy a

családok sehol sem tudják el-
helyezni a betegséggel érin-
tett hozzátartozóikat. Tóth
Jó zsefné kiemelte, a kö zel -
múlt eredményei – egyebek
mellett az, hogy megötszö röz -
ték az ellátottak számát –
csakis a jó közösségnek, a ki -
emelkedő csapatnak kö sz ö n -
hetők. A nyugdíjasok között
szájról szájra járt a hír, bátran
ajánlották őket egy másnak az
idősek. A vezető egyébként
nagyon büszke arra, ahogyan
munkatársai helytállnak a
járvány ideje alatt, és hálás
azért, amiért az önkormány -
zat mindig partner abban,
hogy az intézmény fejlődjön.

Potos Rita

– A kormány a GDP 13 szá -
zalékát költi a Gazdasági Új -
raindítási Akciótervre, ami
több mint 7300 milliárd fo -
rintot jelent. Mit mutatnak a
számok az önkormányzatok
szempont jából?
– Szerintem akár az eladó-
sodás árán is, de a kormány-
nak mindenképpen segíteni
kellene. Én azonban nem ezt
olvasom ki a számokból – ezt
interpellációban az Ország-
gyűlésben is elmondtam. Né -
hány kivételtől eltekintve a
pénz nem oda kerül, ahol
szük ség lenne rá. A gépjár-
műadóból befolyt összeg 40
százaléka az önkormányza-
tokat illette, ami immár má-
sodik éve a járványvédelmi
alapba megy. Ez 35 milliárd
forintos veszteség. A kis ke res -
kedelmi különadóból remélt
76 milliárd forint is kiesett.
Ellenben növelték a szolidari -
tási hozzájárulást, de az ipar -
űzési adóbevétel csökkentése
is ront a helyzeten, 150 mil-
liárddal. 
– Az ígért kormányzati kom-
penzáció?
– A 25 ezer fő alatti te le pü -
léseket automatikusan kárpó-
tolják, szétosztottak ugyan 32
milliárd forintot, de Budapest
például egy fillért sem kapott.
Továbbra is életben van az új
önkormányzati adó bevezeté -
sének és a már létező adók
emelésének tilalma. Az önkor -
mányzatok működési támo-
gatásában a számok mini má-
lis növekedést mutatnak, a ta -
valyihoz képest azonban az
egyszázalékos növekedést s e m
éri el.
– Zugló mennyivel jár rosz-
szabbul? 
– A gépjárműadó állami
megvonása több mint 500
mil lió forintot, az iparűzési
adóbevétel 3 milliárd forintot
vesz el a kerülettől. Közel 2
milliárd forintot tesz ki a szo -

li daritási hozzájárulás mér té -
kének megemelése. Összes -
ségében 6,6 milliárd forintos

hiány keletkezett a zuglói
költségvetésben, magyarán:
minden egyes zuglói lakostól

50 ezer forintot vesznek el.
Harmadik éve változatlan a
közvilágítás fenntartásával
kapcsolatos támogatás. Említ -
hetem a gyermekétkeztetést,
amelynek fejlesztési támo-
gatása három éve változatlan,
a gyermekétkeztetési felada-
tok támogatása kevesebb mint
5 százalékkal növekedett, a
szociális étkeztetésé pedig
csak 3 százalékkal. Mindenki
tudja, hogy az élelmiszerek
árnövekedése ennél jóval ma-
gasabb. 
– Az utak javítására elkelne
némi összeg!
– 2020 óta nem emelkedett a
támogatás a belterületi utak, a
járdák, a hidak felújítására,
ahogy a szociális célú tü ze lő -
anyag-vásárláshoz kapcso ló -
dóak sem. Az önkormány-
zatok rendkívüli támogatása
még csökken is a tavalyi és
tavalyelőtti évhez képest.  
– Hogyan pótolják a hiá -
nyokat?
– Miután 2020-ban 3,2 mil-
liárd forintot költött Zugló a
szociális ellátórendszerre, az
óvodai intézményrendszerre
összesen 4 milliárdot, a böl -
csődék fenntartására 1,9 mil-
liárdot, az egészségügyre 3,2 -
őt,  az önkormányzati ren dé -
szetre 430 milliót, a gyermek -
jóléti központra pedig 420
millió forintot, látható, hogy 
a 6,6 milliárd forintos elvonás
a teljes bölcsődei és óvodai 
ellátórendszer alól veszi ki
an nak költségvetési lábát,
vagy amennyiben ezek fenn -
tar tását az önkormányzat ki is
gazdálkodja, akkor az egész -
ségügy és a szociális ellátó -
rend szer kerül veszélybe.
Hogy ez ne következzen be,
módosító indítványt nyújtot-
tam be a költségvetéshez, ho gy
a hiányzó 6,6 milliárd forintos
kompenzációt megkapja a ke -
rület.   

Csernyánszky Judit

Csányi Botond táncát ér té -
kelte legjobbnak az V. Zuglói
Tehetségkutató zsűrije. 
A meg mérettetés színvonalát
tükrözi, hogy a legtöbb és a
legkevesebb pontszámot ki -
érdemlő induló között csu -
pán 7 pont volt a különbség.
A zenéhez tökéletesen illesz -
kedő koreográfia, gyönyörű
spicc, kifejező, fegyelmezett,
pontos előadás – egyebek
mellett ezekkel méltatták
Botond táncát, amely 46 pon-
tot kapott az öttagú zsűritől.
A fiatal, 16 éves táncos már
országos bajnok és Eb III.
helyezett, s célja, hogy a kö -
zeljövőben a színházi élet
részesévé váljon. A szakmai
zsűri tagja volt Turczi István
József Attila-díjas költő, Bog -
dán Péter, a Budapest Tánc -
művészeti Stúdió Szak gim-
názium igazgatója, Perczel-
Kováts Orsolya énekesnő és a
Pa-Dö-Dő együttes. A döntő -
ben hét produkciót értékel-
tek.  Bitskey Bence, Zugló kul -

turális tanácsnoka elmondta,
örül, hogy egy olyan prog ra mot
hívtak életre, amely a
kerület egyik ki ma -
gas ló ese ménye lett,
és szívügye, hogy min -
den évben meg ren -
dezzék a tehetségku-
tatót. – A verseny az
ifjúságot szólítja meg,
a részvétel pedig in -
gyenes – részletezte
Bits key Bence, aki sze-
 rint idén minden ren -

dez vény nagyon fontos, ami
ki zökkenti az embereket az
el múlt egy évből. A zsűri
elnö ke, Turczi István azt
mond ta, a versenyhez és a
járvány leküzdéséhez is ha-
sonló tulajdonságokra van
szükség: elengedhetetlen a
kitartás, a fegyelem, a belső
elhivatottság. Az V. Zuglói
Tehetségkutató második he-
  lyezettje Nagy Anasztázia
lett, a harmadik helyet pe -
dig Varga Vanda ér de melte
ki, mindketten táncos prog -
ram mal neveztek a ver seny -
re. Fülöp Fanni Aján dék

pe dig steppel tarkí-
tott éne kes produk-
ciójáért kapott kü -
löndíjat.

Potos Rita

demensellátással is bővülne a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

Május elsejétől Tóth Józsefné Ilona irányítja a Zuglói Szociális Szolgáltató
Központot. A szakember több mint tíz éve dolgozik a központban, idén pedig úgy
gondolta, megpályázza az intézményvezetői pozíciót, amit végül meg is nyert. 

Nem segíti az önkormányzatokat a költségvetés 
Tóth Csaba módosító indítványt nyújtott be a parlamentben a kompenzáció miatt

Elkezdődött a jövő évi költségvetési vita a parlamentben. A részletekről a kerület országgyűlési kép -
viselőjét, Tóth Csabát kérdeztük. Úgy látja, néhány kivételtől eltekintve a pénz nem megfelelő helyre kerül.

Hűségéért kapott
életműdíjat

Különleges ünnepségre ka -
pott meghívót Tóth Csaba,
Zugló országgyűlési kép vi se -
lője és Horváth Zsolt sportért
felelős alpolgármester. Dr.
Kamuti Jenő, a Magyar és a
Nemzetközi Fair Play Bi-
zottság elnöke életműdíjjal
jutalmazta Kertai Ritát, a zug -
lói Postás SE egykori asztali -
teniszezőjét. A sportoló 25
évig volt az egyesület tagja,
háromszoros ETTU-kupa -
győz tes, kétszeres Klubcsa -
patok Szuperligája-győztes,
hétszeres felnőtt magyar baj -
nok, minden korosztályban
országos bajnok, és négy Eu-
rópa-bajnokot is sikerült le -
győznie. A Fair Play Élet mű-
díjat viszont azért kapta, mert
akkor is kitartott a Postás SE
mellett, amikor a klub a ko-
rábbi tulajdonosaival éveken
át jogi vitába került, elle-
hetetlenült, és valamennyi
fizetett sportolója elhagyta.
Rita azonban az utolsó pilla-
natig erősítette a Róna utcai
klubot, ha kellett, takarított
is, és hosszú időn keresztül
fizetés nélkül játszott.
– Nekem a Postás jelentette a
második otthonomat – mond -
ta a friss Fair Play-díjas. – Ott
lettem profi asztaliteniszező,
ott értem el az összes fontos
sikeremet. Nagyon sokat kö -
szönhetek Rostás Gábornak,
a klub korábbi elnökének.

R. T.

Kerta Rita akkor is kitartott
a Postás SE mellett, amikor
mindenki elhagyta az egye -
sületet Fotó: Subits-Tóth Gergő

Tóth Ilona lett a köz pont új ve -
ze tője             Fotó: Subits-Tóth Gergő

Csányi Botondnak Bitskey Bence adta
át a fődíjat                     Fotó: Balogh Róbert 

Tóth Csaba az Országgyűlés előtt is elmondta, hogy szerinte akár
az eladósodás árán is, de a kormánynak segítenie kellene 

Fotó: Pólya-Pető Dávid (Országgyűlés) 

2020 óta nem emelkedett a támogatás a belterületi utak, a járdák,
a hidak felújítására Fotó: Balogh RóbertNagy Anasztázia a

második helyet sze -
rez te meg táncával

Fotó: Balogh Róbert 

Még több idős ellátása a cél 
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– A 11.a osztályunk teljes lét-
számban felvonult – mondta
Pintér Karolina, a zuglói szak -
képzési intézmény vezetője –,
két kertészmérnök-oktatónk
is elkísérte őket. Ez az év-
folyam már a szakmára kon-
centrál, ezért számukra ki -
váló gyakorlati terep volt a
kórház díszkertjének fel újí -
tása. Mi egyébként is keres -
sük a tanulóink számára az
ilyen lehetőségeket, a pan dé -
miás helyzetben pedig ki -
emelten fontos, hogy segít -
sük az egészségügyi dolgo-
zók munkáját.
– Húsz éve működik az Uzso -
ki Modell, a kerület egész -
ségügyi preventív programja,
amellyel számos rendez vény -
re és sok intézménybe eljutot-
tunk már – tette hozzá Szabó
Béla, a kórház műszaki fő -
osztályának vezetője. –, töb -
bek között a Varga Márton

középiskolába is. Így jött az
ötlet, hogy kertünk felújí -
tásához a segítségüket kérjük. 
Az átriumos díszkert az in-
tézmény Uzsoki utcai szárnyá-
nak felújításakor készült.
Ennek jó pár éve, ezért a
területre ráfért egy alapos
frissítés. A gyerekek ezúttal 5

fát, 200 cserjét és 75 évelő
növényt ültettek el. A Varga
Márton diákjai tavaly a Bet -
hesda Gyermekkórház kertjét
tették rendbe, de számos
zuglói óvoda és iskola zöld -
területe is őrzi a kezük mun -
káját.                

Riersch Tamás

Kertész leszek, fát nevelek

Újabb fizetőparkoló-zóna lesz Zuglóban

a Varga Márton iskola diákjai 280 növényt ültettek el az Uzsoki kertjében

Zuglói diákoknak köszönhetően megszépült az Uzsoki Utcai Kórház átriumos
díszkertje. A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium
diákjai egy nap alatt szépítették meg a betegek egyik kedvenc sétahelyét.

Hazánk egyik legnagyobb, kor -
társ képzőművészek munkáit
bemutató, köztéri szoborkiál-
lítását Klacsmann Péter, a Ma -
gyar Kultúra Egyesület el nö-
kének ötletére 2016 októ be -
rében nyitották meg. Azóta
félévenként új alkotások ke -
rültek a Stefánia Szoborpark -

ba. Kiss Józseftől, a Kulturális
és Rekreációs Igazgatóság fő -
előadójától megtudtuk, hogy a
Honvéd Kulturális Központ
újranyitásával a tavaly őszi ki -
állítás a mindenkori járvány -
ügyi szabályok betartásával
ezút tal nyár végéig tekinthető
meg. A bemutatón most is szá-

mos figyelemre méltó alkotás
szerepel. Ezek közé tartozik
Farkas Ferenc Guggoló című
műve, amely a nőt közép-
pontba állító kompozícióinak
egyik kiemelkedő darabja.
Gyurcsek Ferenc József Attila
című alkotása is kimagasló mű -
vészi teljesítményről árul ko -

dik. A mű nem hagyományos
mellszobor, de nem is álló
figura. A szobrász jelképi erejű
megfogalmazásban állítja a
néző elé a gondolataiba mé-
lyedő költőt. A tárlat monu-
mentális darabja a Mun ká-
csy-díjas Kalmár János filo-
zofikus hangvételű Emelkedés

című szobra, amelynél – a többi
mun kájához hasonlóan – itt is
nagy szerephez jut a színhatás.
Kü lön figyelmet érdemel V.
Nagy Nándor archaikus ha -
tású, ége tett samottból készült
Tanúk című sorozata, amely
nemcsak vizuálisan, hanem
jelképrendszerén keresztül is

megfogja a szemlélőt. Beretvás
Csanád nem először állít ki a
Stefánia úton, most kőből fa -
ragott Ka tedrális című al ko -
tása várja az érdeklődőket.
Czér Péter is sze repelt már a
zuglói tárlaton, most bronzba
öntött Szerelmi levelező című
alkotását lehet megnézni. Ho-

molya Gábor Helybenjáró cí -
mű kompozíciója olyan tár -
gyakból készült, amelyekről
nem is gondolnánk, hogy al -
kotásra hasz no sít hatók. Esku -
lits Tamás klasszikus meg -
mintázású szobra a görög mi-
tológia világába rö pít, a fiatal
erdei nimfát, Daphnét ábrá-

zolja. A kiállítás kü lönleges
darabja a Székelyföldről szár-
mazó Veress Enéh Erzsébet
Ringató és Czibor Éva monori
szobrászművész márvány An -
gyala, valamint Parlag István
összenyomott perspektívába
torzított, süttői mészkő Ho -
kedlije.                   Papp Dezső

Új alkotások láthatók a Stefánia Szoborparkban
2016 októberétől félévenként frissítve mutatják be a kortárs képzőművészek munkáit  

Tavaly októberben még megnyitották a Honvéd Kulturális Központ kertjében látható Stefánia Szoborpark
V. őszi tárlatát, azonban az alkotásokat az érdeklődők a korlátozások miatt csak májustól tekinthetik meg. 

Június 15-től a Thököly út–Mexikói út–Szugló
utca–Nagy Lajos király útja által határolt te rü -
leten díjköteles lesz a parkolás          Fotó: Archívum

ballagás
A járványügyi helyzet ja vu -
lása és az enyhítések követ -
kez ményeként lehetségessé
váltak az évzáró és ballagási
ünnepségek az iskolákban. 
A szervezéssel kapcsolatos
előírások azonban egyelőre
hetente változnak. – A balla -
gások szervezése az intéz -
mény vezetők hatáskörében
van, mi csak annyit kérünk
tőlük, figyeljék a járványügyi
szabályok alakulását, és min-
den programot annak tük ré -
ben, az előírások maxi mális
betartásával szervezzenek
meg – mondta dr. Házlinger
György tankerületi igazgató,
és hozzátette, nagy valószí nű -
séggel június 15. környékén
valamennyi zuglói iskolában
lesz ballagás, amelyen a szü -
lők és hozzátartozók is részt
vehetnek. A jelen előírások
szerint még csak az intéz -
mény udvarán, de már ez is
óriási előrelépés. Információ -
ink szerint az általános is -
kolák mellett a gimnáziu mok
is megtartják a végzősök utó -
lagos búcsúztatását.

Párkányi Raab Péter: 
Kameraman     

Beretvás Csanád: 
Katedrális     

Gyurcsek Ferenc: 
József Attila

Czér Péter: Szerelmi levelező  Homolya Gábor: Helybenjáró    Parlag István: Hokedli

Veress Enéh Erzsébet:
Ringató

Fotók: A szerző felvételei

A tanulóknak gyakran szerveznek gyakorlati lehetőséget, ezút-
tal a teljes 11.a osztály felvonult Fotó: Balogh Róbert

Június 15-től a Thököly út–Mexikói út–Szugló
utca–Nagy Lajos király útja által határolt
területen is fizetni kell a parkolásért, mun -
kanapokon 8–18 óra között óránként 265 forint
lesz a díj. Az új övezetben június 8–15. között a
rendszer tesztüzemben működik. Június 15-től
egy hét türelmi időt biztosít az önkormányzat.
A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. a terü -
leten 14 modern, negyedik generációs parkoló-
jegy-automatát állított rendszerbe. Kihelyezett
a parkolóövezetre figyelmeztető táblákat, és
értesítette a lakosságot a terület díjköteles zó -
nába vonásáról, a tudnivalókról és kedvez mé -
nyekről. További kérdésekre a Nagy Lajos ki -
rály útja 73–77. szám alatti ügyfélszolgálaton, a
06-1/999-50-90-es telefonszámon és a zugloi -
par kolas.hu oldalon kaphatnak választ. Zugló -
ban forgalomszabályzási céllal 2017. szep tem-
ber 1-jétől vált fizetőssé a parkolás az Örs vezér
terén, a Városligetben és Istvánmezőn, illetve
környékén. Azóta az önkormányzat a lakosság
kérését és az átparkolásokat figyelembe véve
már több lépcsőben bővítette a fizetős övezetet.

Papp Dezső

Ingyenes 
az első óra
Július 1-jétől a Zuglóban
élők várhatóan a kerület
közigazgatási területén be -
lül bármelyik fizetőzó ná -
ban napi egy alkalommal,
maximum 60 percig in -
gyen parkolhatnak. A kép -
viselő-testület februárban
döntött arról, hogy a ke -
rület lakóinak igényét fi-
gyelembe véve a zug lói-
aknak a XIV. kerület teljes
területén napi egyórás in -
gyenes parkolást biztosít.
A várakozási hozzájárulást
a Zuglóban bejelentett, ál-
landó lakóhellyel rendel -
kezők kérhetik majd la -
kóhelyenként egy általuk
megjelölt, üzemben tartá-
sukban lévő gépjárműre. 

Július 1-jétől a Zuglóban
élők várhatóan a kerület
közigazgatási területén be -
lül bármelyik fizetőzó ná -
ban napi egy alkalommal,
maximum 60 percig in -
gyen parkolhatnak. A kép -
viselő-testület februárban
döntött arról, hogy a ke -
rület lakóinak igényét fi-
gyelembe véve a zug lói-
aknak a XIV. kerület teljes
területén napi egyórás in -
gyenes parkolást biztosít.
A várakozási hozzájárulást
a Zuglóban bejelentett, ál-
landó lakóhellyel rendel -
kezők kérhetik majd la -
kóhelyenként egy általuk
megjelölt, üzemben tartá-
sukban lévő gépjárműre. 

Híreink
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Verbális 
bántalmazás 
Az iskolai bántalmazások el -
len megalakult, 17 szakmai
szer  vezetet – köztük a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit 
Kf t .-t is – tömörítő Kerekasz-
tal az Iskolai Biztonságért
(KERIB) célja, hogy alterna -
tívákat mutasson az óvodai,
iskolai agresszió kezelésére. 
– A gyerekeknek és a pe da -
gó gusoknak is tudniuk kell,
mi az a bántalmazás, milyen
típusai vannak, kinek lehet
jelezni. Az is fontos, hogy ne
minősítsék árulkodónak azt,
aki szól, ha atrocitás éri –
vallják a Békés Iskolák prog-
  ram szakemberei, köz tük
Adler Katalin, a ZKNP pre-
venciós koordinátora. A pr o g -
ram során elsősorban a pe -
dagógusokat képezik, jel ző -
rendszert alakítanak ki az
iskolán belül. A KERIB idén
három online prog ramot szer-
vezett a témában, de szep -
tembertől minden hónapban
szeretnének ta lálkozni.

Civil támogatás
Négy zuglói civil szervezet
kap önkormányzati támo-
gatást azért, hogy a pan dé -
mia alatt a kerületben élő k-
nek segítő programokat sz e r -
 vez zenek. Az Egészségporta
Egyesület, a Lelki Egész ség -
védő Alapítvány, a Tiszta Jö -
vőért Közhasznú Ala pít vány
és a Családcentrum Alapít -
vány összesen csaknem 3
mil lió forintból szervezhet
prog ramokat. Lesz szülő -
kép zés, szupervízió az egész -
ségügyi dolgozók és pe da-
gógusok részére, fog lal ko -
zás az alkoholproblémákkal
küzdőknek és stresszkezelő
tréning – tájékoztatta a Zug -
lói Kábítószerügyi Egyez -
tető Fórum online ülésének
résztvevőit Sokacz Anikó.

Elől fehér, hátul piros lámpa
és prizma, két darab bo ros -
tyánszínű küllőprizma, amit
kiválthat a gumin lévő ref -
lexcsík, jól működő fékek,
csengő – ezek a kerékpár kö -
telező elemei, amit minden bi-
ciklisnek tudnia kell. Tisz-
 tában van ezzel Balázs Péter
is, aki gyerekkora óta brin gá -
zik. Azt mondja, mostanában
azt tapasztalja, hogy a mellék -
utcákból kihajtó vagy éppen
rákanyarodó autósok nem
elég körültekintők, nem néz -
nek szét, mert nem gondolják,
hogy ott kerékpárút lehet.
– Főútvonalon, kis forgalmú

utakon nincs probléma. Én
autózok és sétálok is, ezért,  
ha kocsiban ülök, óvatosabb
vagyok a mellékutcákban,
pont azért, mert tudom, mi-
lyen az, ha nem adják meg az

elsőbbséget. Kötelességünk
úgy közlekedni, hogy a lehető
legkisebb kockázatot jelent -
sük a többiekre – fogalmazott
Péter. A Magyar Kerék pá ros -
klub videósorozatának első
részében a tévhiteket osz lat -
ják el, a másodikban tippeket
adnak az együtt köz le ke dés -
re, a harmadikban pedig kü -
lönböző, bringásokat érintő
élethelyzeteket mutatnak be.
Mondanivalójuk egyik leg-
fontosabb eleme, hogy köz -
lekedés közben mindenki
mindenkire figyeljen. Halász
Áron, a szervezet elnökhe -
lyet tese, szóvivője arról szá-
molt be, hogy folyamatosan
növekszik a kerékpárral köz -
lekedők száma, nagy igény
van a bicikliutakra. Zuglóval
kap csolatban rámutatott, a
brin gautak egy része régi

vágású, például a
Bánki Donát úton a
járdán vezet vé gig, és
sok beláthatatlan
kereszteződés, ka -
pubeálló van. Mint fo-
galmazott, régóta várat
ma gára a Mogyoródi
úti kerékpárút meg -
hosszabbítása, csak ú g y,
mint a Róna utcai, ami
jó lenne, ha elérné a
Nagy Lajos király útját.
Halász Áron a Pé ter
által említett problé -
máról is beszélt. 
– Sok esetben a be lát -
hatatlan keresz tező dé -
sekben a bringás szá  -
mít rá, hogy elsőbb-
séget adnak neki, és
utá na fel van há bo -
rodva, ha nem így tör -
ténik, de közben az au -
 tóból nem is biztos,
hogy látszik, az egy
brin  gaút. Ezekre a hely -

 zetekre számítani kell. Az is
fontos, hogy irány vál táskor
egyér telműen jelezzünk, ne
cikázzunk a sávok között, ne
álljunk be a tükör holtterébe
– magyarázta a szó vivő. – Aki
teheti, próbálja ki az összes
közlekedési le hetőséget, hogy
azt minden szemszögből lássa.  
A videósorozatban kitértek
arra is, hogy 12 év alattiak fő -
útvonalon nem kerékpá roz -
hatnak. Ha biciklizéskor a
gyerek megy elöl, a szülő ki -
csit beljebb, mögötte gurul -
jon, de ez a lehetőség csak
akkor választható, ha a felnőt-
tek biztosak benne, hogy a ki -
csik reagálnak a ve zény szóra.
Fordított felállás esetén pedig
azt kell megtanítani a gye re -
keknek, hogy maximum egy-
két méterrel maradhatnak le.

Potos Rita

Mindenki mindenkire figyeljen!
Videósorozatot készített a Magyar Kerékpárosklub a szabályokról 

Sokan nyitottak a kerékpározásra, de rengeteg kérdésük van a szabályos
használattal kapcsolatban. Ezért Magyar Kerékpárosklub háromrészes is-
meretterjesztő videósorozatot készített: azt vallják, nem biciklisek, autósok, bu -
szosok, hanem közlekedők vannak. Meg kell ismerni egymás szempontjait,
figyelni a többiekre, és ha így teszünk, senkinek sem eshet baja. 

Híreink

Balázs Péter: Mivel autózni és biciklizni is szoktam, nagyon figyelek a
többi közlekedőre Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Gőzerővel készülnek a paralimpikonjaink
Mind a négy bVSC-Zugló-s versenyzőnk nagy reményekkel indul Tokióban

A tervek szerint augusztus 24. és szeptember 5. között rendezik meg Tokióban a tavalyról elhalasztott para -
limpiát. A kerületet négy kiváló versenyző képviseli majd összesen két sportágban. 

A kvalifikációs időszak úgy
alakult, hogy a zuglói spor -
tolók Tokióban mindössze két
sportágban – asztaliteniszben
és kerekesszékes vívásban –,
de nagy reményekkel indul-
nak. Az előbbi sportágban Pá -
los Péter, Csonka András és
Szvitacs Alexandra kép viseli
majd a kerületet. Mindhár-
man a BVSC-Zugló NB I-es
asztalitenisz-csapatában ké -
szül nek a nagy megméret-

tetésre. Pálos Péter az utóbbi
évek legeredményesebb ma -
gyar para-asztaliteniszezője.
Az enyhe értelmi fogyatékkal
született fiú 14 évesen kezdett
komo lyabban foglalkozni a
sportággal a BVSC színeiben.
Rögtön az első paralimpiáján,
2012-ben Londonban meg -
nyerte a 11-es kategória küz -
del meit. Négy évvel később
Rió ból egy bronzzal tért haza.
Európa-bajnoki címet szerzett

2011-ben és 2017-ben, emel-
lett van még két Európa-baj -
noki ezüstje, valamint egy vi -
lágbajnoki ezüst- és bronz ér -
me. 2012 óta folyamatosan a
legjobb há romban van a világ -
ranglistán, amelyet több íz ben
is vezetett már. 

Csonka András Salgótarján-
ban kezdett asztaliteniszezni
egy lakótelepi pingpongasz-
talon, majd testvére hatására
vágott bele a versenyszerű
sportba. Már 2004-ben, tizen-
hat évesen részt vett para lim -
pián. A következő két világ -
versenyen egyaránt ötödik
lett, 2016-ban Rio de Jane i ró -
ban pedig már ezüstér mes -
ként zárt a 8-as kategóriában.
A világbajnokságokon az ed-
digi legjobb eredménye két,
csapatban szerzett bronzérem,
az Európa-bajnokságokon pe -
dig egyesben egy-egy ezüst-
és bronz-, míg csapatban egy
ezüst- és két bronzérem volt a
termése. A legjobb világ rang -
listás helyezése a második po -
zíció volt. 

Szvitacs Alexa asztali te ni sze -
zőnek fiatalon kel lett szem-
benéznie egy be teg séggel.  
A Kecskeméti Spartacus já -
tékosaként az első osz tályban
pingpongozott, és mellette
gye  rekeket edzett, amikor
min den előjel nélkül rosszul
lett, és néhány nap után már
az intenzív osztályon feküdt,
élet-halál között. 
Az orvosok toxikussokk-szind -
rómát állapítottak meg, hat
életmentő műtétet hajtottak
végre rajta: a bal karját és

mind a tíz lábujját amputálni
kellett. Alexandra már a kór -
házi ágyon eldöntötte, hogy
paralimpikon, sőt paralimpiai
bajnok lesz. A 2019-es hel -
singborgi Európa-baj nok sá -
got S9-es kategóriában meg -
 nyerte. 

A szintén BVSC-s Veres Ama -
  rilla 1993-ban veleszületett
bénulással jött világra. 13 éve -
sen kezdett vívni, akkoriban
még az épek között. Aztán ki -
de rült, hogy betegsége miatt
nem követheti az addigi ed -
zéstervet, ezért segédedzőnek

állt, majd kipróbálta a ke re -
kesszékes vívást, és hama -
rosan már nemzetközi verse -
nyeken is indult. Az első para -
limpiájáról, 2016-ban Rió ból,
a párbajtőrcsapat tag jaként
bronzérmesként tér hetett ha -
za. Ebben a fegy ver nemben
már világbajnoki ezüst- és
bronzéremmel, kardvívásban
pedig világ- és Európa-baj -
noki érmekkel ren delkezik.   

Riersch Tamás

András Rióban ezüstérmes volt
Fotó: Szalmás Péter

Péter 14 évesen kezdett ping-
pongozni           Fotó: Balogh Róbert

Szvitacs Alexandra már a kór -
házi ágyon eldöntötte, hogy
paralimpikon lesz          

Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság

Amarilla segédedzőként is dol -
gozott                Fotó: Riersch Tamás
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Zeneház és iskola lett a Columbus utcai egykori MSZMP-székházból
az 1962-ben készült épületen a vörös szín dominál, a felújítási            munkálatokkal és a bővítéssel várhatóan 2022 nyarára végeznek

A Columbus utca és a Szabó Lőrinc utca találkozásánál 1962-ben átadott zuglói MSZMP-székház a rend-
szerváltásig szolgált pártcélokat, majd a kerületi önkormányzat kapta meg zeneiskolának. A megépítésekor
magas művészi és műszaki színvonalat képviselő létesítmény felett eljárt az idő, ezért elodázhatatlanná vált
a kibővítése és felújítása, amely alapjaiban változtatja meg az épület kinézetét.

János készítették. A belső épí -
tészek a bejárattal szemben
Óvári László Tanácsköztársa -
ságnak emléket állító tizen-
három négyzetméteres sgraf -
fitóját helyezték el. A kompozí-
ció jobb oldalán anya gyer-
mekével, balján egy modern
öltözetű férfi állt, közöttük
pedig három teljesen egyforma
1919-es vöröskatona menetelt. 
A földszinti tanácsterembe Ko -
vács Zsuzsa tervei alapján szür -
készöld széksorok kerültek, a
háttámláikra szerelt kisaszta lok
pedig sárgák voltak. 
A terra kotta-, fa- és bőrele-
mekkel díszített helyiségben az
előadói dobogó mögé Plesnivy
Károly Építőmunka című nagy
méretű gobelinje került.  
A létesítményhez udvar is tar-
tozik. A pártház átadásakor an -
nak egyik felében kis park, míg
a másikban röplabdapálya volt.
A külső tér kertészeti terveit
Szentpétery István ké szí tette. A
díszkertben állították fel R.
Kiss Lenke Olvasó mun kás cí -
mű ülőszobrát. A 2,2 mé ter
magas alkotást a korabeli mű -
vészeti szaktekintélyek se ma -
tikusnak, a hely disszonáns
elemének minősítették. Később
áthelyezték az épület Colum-
bus utcai előkertjébe. 
Az épület átadásakor a bal
oldali, nagy felületű vö rös -
tégla-homlokzat még üres volt.
Ide 1964-ben került Makrisz
Agamemnon 8,5x3,5 méteres, 25
geometrikus elemből fel épülő
alkotása. 
A feltehetően tardosi vörös
mész kőből fa ragott amorf dom -
bormű 18 figurát jelenít meg, és
a mun kásmozgalom mozza na -
tait örökíti meg.

a rendszerváltás után
Az épület a rendszerváltásig
működött az MSZSZP szék há -
zaként. Ezt követően több párt-
nak és szervezetnek is otthont

adott. A kormány 1992 má ju -
sában a pártházat a Szent István
Király Zeneművészeti Szak kö -
zépiskola és Zeneiskola műkö -
déséhez a zuglói önkormányzat
tulajdonába adta. A szükséges
átalakítások és felújítások el -
végzése után a zeneiskola 1994
januárjában vette birtokba az
épületet. A tanintézet nagy ter -
mi szárnya (koncertterem) 1995
szeptemberére készült el, ame ly
2000-ben kapott orgonát. 
Az egykori MSZMP-székház
2018 májusáig helyi védelem
alatt állt. Ekkor a képviselő-
testület ezt megszüntette, hogy
elkezdődhessen az intézmény
halaszthatatlan felújítása és bő -
vítése. Ennek során a főhom-
lokzatról eltávolítják Makrisz
Agamemnon domborművét. 
Az elképzelések szerint 2022
nya rára újul meg az iskola, a
rekonstrukció során a Colum-
bus utcai szárny egy teljes eme -
lettel bővül, és az épület fő -
homlokzata is felfrissül.

Papp Dezső

A Kádár-korszakban számos
pártház épült Magyarországon.
Ezek közé tartozik az MSZMP
XIV. kerületi pártszékháza is,
amely 1962-ban készült el. 
A Columbus utca 11. alatti
épület terveire az ÉM La kó -
épülettervező Vállalat kapott
megbízást. Az építész Márton
István volt. Feladata egy olyan
harmonikus látványt nyújtó,
magas művészi és műszaki szín-
vonalat képviselő „közösségi
ház” megalkotása volt, amely-
ben tanácstermek, irodák és
könyvtár is van. 

Vörös falak
Az építész a pártház Columbus
utcai homlokzatát jobbról vö -
rös téglás előrésszel, balról
vörös téglafallal látta el, a kettő
közé pedig vakolt, szürke sávot
helyezett, amelyet szintenként
tágas ablakokkal tört meg.
Emellett a homlokzatot, színben
és formában is ritmusossá téve,
emeletenként a fal síkjából ki -
emelkedő, vörös mellvédű er -
kéllyel tagolta. A hasábszerű
ház kiegyensúlyozott tömb-
jének megtörésére a főbejárat
feletti részre – a két emelet fölé
– egy félemeletet tett, amelynek
hullámos betonteteje mozgal-
masabbá teszi a nyugalmas
tömeget. Az épületben tágas
előcsarnok kapott helyet, ahon-
nan bal ol dalt lépcső vezet fel
az emelet re. A földszint és a két
emelet elosztása azonos volt. 
A fo lyo sók két oldalán irodák,
a vé gükben pedig egy nagyobb
terem helyezkedett el. Ezek
közül a földszinti ebédlő, az
emeletiek pedig tanácstermek
voltak. A könyvtár a csendes
fél emeleten kapott helyet.  

A föld szinti tanácsterem a
kétemeletes házhoz kapcsolódó
hasábszerű létesítményben volt.
Ide az előtér hátsó részéből
lehetett bejutni a bejárattal
szembeni ajtón keresztül. 

Magas művészi 
színvonal

Az épület belsőépítészeti ter-
veit Kovács Zsuzsa és Horváth

A pártszékházat Márton István tervezte: az volt a feladata, hogy
az épület harmonikus látványt nyújtson, magas művészi és mű -
szaki színvonalat képviseljen                          Fotó: Művészet, 1964/12. szám

Makrisz Agamemnon 25 négy -
zetméteres domborműve a párt-
székház homlokzatán

Fotó: Művészet, 1964/12. szám

Óvári László 13 négyzetméteres sgraffitója a Tanács köz tár sa -
ságnak állított emléket                                      Fotó: Művészet, 1964/12. szám A felújítás elkezdődött: a Szent István Zeneiskola homlokzatának látványterve    Fotó: szentistvanzene.hu

A házhoz udvar is tartozik, az előkertben R. Kiss Lenke Ol vasó
munkás című alkotása látható Fotó: Papp Dezső
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Bátyjával, a később olim piai bajnok
labdarúgóval, Ihász Kálmánnal a Ste-
fánia úton nőttek fel. A ha ve rok kal,
többek között Fi scher Lászlóval, a
Korál ze ne kar ral és Végvári Ád ám mal,
a Neoton Família gitárosával együtt
rúgták a bőrt a Szo borkertben. Akko-
riban mindenki Gerd Müller vagy
Beckenbauer akart lenni. Leginkább
Ihász Gábor, aki testvérével együtt a
Vasasban kezdett sportolni. A két fiú-
nak egyenes útja vezetett volna az első
csapatig, ám Gábornál az orvosok akut
szívizomproblémát állapítottak meg, és
eltiltották a foci tól. Ő azonban maradt
a Fáy utcában, ahol masszőrként se -
gítette a korszak sztárjait: Mészölyt,
Farkast, Ihászt és a többieket. Így is-
merkedett meg Hajós Máriával, a Vasas
tízszeres bajnokával, világbajnoki har-
madik helyezett kézilabdázójával. 
A szere l em ből hamarosan házasság,
majd család lett. Mindez pe dig – kis
kitérő után – ismét Zuglóba hozta a
művészt. Ihász Gábor mindig is azt val-
lotta: „ha kiteszi a lá bát Zuglóból, máris
honvágya van”. Ezt az érzést csak erő -
sítette a Stefánia úti Tücsök Presszó,
amely szinte a második otthona volt.
Ihász Gábor autodidakta zenész volt.
Megtanult zongorázni és gitározni, és
eleinte csak magának írt zenét és
szövegeket. De istenáldotta tehetség is
volt, amire szép lassan egyre többen
felfigyeltek. Többek között a korszak
egyik nagy kedvence, Szécsi Pál, aki
egyenesen házi ze neszerzőjének és
szövegíró jának fogadta fel Ihá s zt.
Az együtt mű ködésből vé gül sajnos
semmi sem lett, mert Szécsi Pál meg -
halt, a dalok és a szövegek pedig Gá bo -
ron maradtak. A barátai tanácsára
vé gül maga adta elő ezeket. – Nemcsak
kolléga, ha nem barát is volt – mo n d ta
Ihászról Poór Péter táncdalénekes. 
– Nagyon büszke vagyok rá, hogy én
tanácsoltam ne ki, ne másoknak írja a
da lokat, hanem ő énekelje el azokat.
Ugyanis nagyon jó hangja volt, és értett

a hang szerekhez is. Hát így
kezdődött egy szé dületes
és viharos karrier. Egy
egész ország és számos
kiváló muzsikus éne kel -
te vagy dúdolta Ihász
Gábor dalait: a Te és
én, Állj meg kis l á ny,
Nincs sem mi baj vagy
a már említett Múl-
nak a gyermek évek.
Azokat a dalokat,
amelyek nagy része
a Gvadányi ut cai csa -
ládi ház kertjében,
egy saját kezűleg épített
faházban születtek. 
Ihász Gábor a Gyerünk
srácok című szer ze mé nyé -
be még a szomszéd Me -
nyus bácsit is beleírta, így
kedves kedve a lakóknak, mert
el viselték az ő „hangos ko dá-
sait”. 

A történet
32 éve vá -
ratlan for-
dulatot vett:
G á b o r n á l
1989 február-
jában diag-
nosztizálták az
orvosok a be -
teg séget, amely
júniusra fel  -
e mé sztette. 
– 1989-ben úgy
volt, hogy együtt
fogunk dolgozni,

elmúltak a gyermekévek, de Ihász         Gábor emléke megmaradt
Megszámlálhatatlanul sok ballagáson és szerenádon csendült fel a Múlnak a gyermekévek című
sláger, amelyet idősek és fiatalok egyaránt dúdolni szoktak. A dal szerzője, Ihász Gábor 75 éve
született és 32 éve távozott közülünk. A kiváló sportember, zeneszerző, dalszövegíró és énekes ízig-
vérig zuglói volt. 

ő írja a dalokat, én a szö -
vege ket – elevenítette fel Po -
ór Péter. – Vártam, hogy
jöj jön a megbeszélésre, de
csak nem akart odaérni. Meg
is sértődtem egy kicsit, ám
két hét múlva hallottam,
hogy mi történt, rosszul lett,
kórházba vitték, ahol aztán
meghalt. Előttünk is titkolta
a betegségét, így bennünket
is váratlanul ért a tragédia.
Azóta több évtized telt el,
egyre kevesebben vannak,
akiknek személyes emléke
van a zenészről. A zenei

adók, a tehetségkuta -
tók már nem Ihász da -
lairól szólnak, az öz -
vegy azonban még gyak-
 ran felteszi a régi ba -
kelitlemezeket. 
A nosztalgia mel lett az
is vezérli, hogy fia, az
időközben felnőtté vált
ifjabb Ihász Gábor sose
felej t se el, milyen nagy -
szerű em ber volt az édes -
apja. – Imádom apu szá -
mait, de sokáig nem
tudtam könnyek nélkül
hallgatni. Mos ta ná ban azért
néha már sikerül – vallotta
be ifjabb Ihász Gá bor, aki ki -
ropraktőrként kezeli a Fe -
rencváros lab da rú gócsapa-
tát. – Még ma is tízből ötször
biztos, hogy visszakér dez -
nek, ha bemutat kozom vala-
hol. Ahogy meg tudják, hogy
annak a bizonyos Ihász Gá -

bornak va gyok a

fia, rögtön mesélnek egy 
sztorit. Tör ténet pedig bő ven
akad, hi szen Ihász Gábor
egy ge neráció kedvence volt,
min denki imádta a bohém-
ságát és a humorát. 
– Sok régi baráttal tartom a
kapcsolatot – tud tuk meg
Ihász Gábor özve gyétől,  Ha -

jós Máriától. – A ré -
giek közül Heilig
Gá bor ral rendsze re -
sen be szé lünk, de
bár kivel ta lál ko z o m
azokból az időkből,

biztos, hogy azonnal
nosztalgiázni kezd. Ihász
Gá bort a Rá kos ke reszt -
úri Köz te me tőben – né -

hány méterre szülei sírjától
– temették el. A sírhelyet a
szintén zuglói Török Bódog
kézilabdaedző fia, a tragikus
sorsú Török Richárd al ko -
tása díszíti. 
Az Ihász Gábort ábrázoló
szobor eredetileg bronzból
volt, de mivel azt vandál
módon kétszer is ellopták,
végül egy kőből készült al -
kotás mutatja, ki fekszik a
sírban. Ihász Gábort sokan
szerették, és a rajongóknak
köszönhetően a sírján min -
dig van néhány szál friss
virág.              Riersch Tamás

Fia, Ifjabb Ihász Gábor be mu -

tat ko zá sánál  so kan felkapják a

fe jüket 

Fotók: Hajós Mária archívuma

Özvegye, Mária sokat nosztalgiázik, férjebarátaival a mai na pig tartja a kapcsolatot

Nagyon sok rajon gója volt, akik
ma is emlé kez nek rá, sírját min dig
dí szí ti friss virág

A Fáy utcában ismerte meg ké sőbbi
feleségét, a világbajnoki bron zér mes
kézilabdázót, Hajós Máriát 

Ihász Gábor 32 évvel ezelőtt hunyt el

Focistának készült a Vasas-
ban, de szívizomproblé má ja
miatt eltiltották a ver seny -
sporttól

„Ha elfogy a pénzem a bukszámból,
Hát kérek a Menyus bácsitól.
Ő a legjobb szomszédom,
A gondjaimat vele megosztom.”

a Stefánia úton nőtt fel, majd feleségével is a kerületben telepedett le                – mindig azt mondta, ha kiteszi a lábát Zuglóból, máris honvágya van
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+36 70 479 3837
toth.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BORBÉLY ÁDÁM • Fidesz
+36 1 614 5009
adamborbely88@gmail.com
Fogadóóra: –

ROZGONYI ZOLTÁN • Fidesz
+36 30 907 2843
rozgonyi@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

DR. VARGA PÉTER • Fidesz
+36 70 479 3900
vargadoktor@gmail.com
Fogadóóra: –

VÁRNAI LÁSZLÓ • CivilZugló Egyesület
+36 70 436 0767
varnai.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: –

VICTORA ZSOLT • MKKP
+36 70 479 3846
victora.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

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

SOKACZ ANIKÓ • MSZP • 12. EVK
+36 70 436 0776
sokacz.aniko@zuglo.hu
Fogadóóra: –

HORVÁTH CSABA
+36 1 872 9168
polgarmester@zuglo.hu
Fogadóóra: –

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

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

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

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9315 

Fogadóóra: –

TÓTH CSABA  • 8. OEVK
+36 70 436 0776

SZATMÁRY KRISTÓF  • 13. OEVK

+36 70 905 0824

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457     hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/
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HoRVáTH Zsolt

SÓGoR László

SoKaCZ anikó

HeVéR László György

HajdU FlóriánSZabÓ RebekaPéCSI diána

LePSéNYI László

VIda attila
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TÓTH attila

KISNé SZIVCSoVICS
Nikolett

bUSZNYáK
Imre Károly
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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, á zá -
sok, csőtörések megszünte -
tése. Mosdók, WC-tartályok
cseréje. Csatornakamerázás.
Ingyenes kiszállás. Telefon:
402-4330, 06-20-491-5089

ÜVEGEZÉS. AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése, biztosításra is. Régi
keretek átalakítása hő szi ge -
telő üveg befogadására. 
GYORSAN, TISZTÁN, PON-
TOSAN. Nagy Miklós, telefon:
06-70-940-10-11

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Telefon: 2212-392, 06-
20-553-8582. XIV. ker. Nagy
Lajos király útja 43/B. (Foga-
rasi sarok)

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, ta pé -
tázás bútormozgatással. Par -
kettacsiszolás, aljzatkiegyen-
lítés, PVC-, szőnyegpadló- le -
rakás. Minőségi, precíz mun -
ka, mérsékelt árakon. (Ala pít-
va: 1998) Csapó György. 
Telefon: 06-31-780-6430, 06-
1-229-56 94,  festesma.iwk.hu

FÜRDŐSZOBÁK AKADÁLY-
MENTESÍTÉSE, TELJES FEL -
ÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA
KÁD HELYETT ZUHANY
KIÉPÍTÉSE. BECSÜLETES
ÉS MEGBÍZHATÓ SZAKEM-
BERTŐL  06 (20) 950-0035

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

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.: 06 30- 457-2666

VÍZSZERELÉS, VILLANY-
BOJLEREK VÍZKŐTELE NÍ -
TÉSE. Csapok, szifonok, vé cé-
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, berendezések
javítását, cseréjét, dugulásel-
hárítást, felújításokat, va la -
mint új kivi te lezéseket egy -
aránt. Telefon: 06-30/9-568-
540, 220-5185

Zárszerelés, sürgősségi ajtó -
nyi tás, zárcsere: műanyag, fa-,
kínai biztonsági ajtók, szoba -
ajtók, szekrény, postaláda.
Számlával, garanciával, a hét
minden napján! Herendi Ta -
más +36-30/489-5334

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, le fo -
lyók, WC-ék, mosdók, mo so -
gatók és kádak vezeté kei nek
tisztítása. Vízszerelés a ny agbe-
 szerzéssel is. 06-30-655-8074

L A K Á S F E L Ú J I T Á S !
SZOBAFESTÉS, parkettázás,
tapétázás, vízszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, kő mű -
vesmunkák, garanciával. HA -
LÁSZ TIBOR Tel.: 202-2505,
06-30/251-3800

Villanyszerelés! Családi há -
zak, lakások teljes körű vil-
lanyszerelése. Hibajavítás, el -
osztótáblák cseréje, Tűzhe-
lyek bojlercsatlakozások kia -
lakítása. Tel: 0670/527-6732
Balázsi Attila

Szabó Balázs vállalja ké mé -
nyek bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 
Telefon: 06-20-264-7752

REDŐNY, RELUXA, napel -
len ző stb. szerelése, javítása,
garanciával! AJÁNDÉK SZÚ -
NYOGHÁLÓ minden meg ren -
 deléshez! Zuglói redőnyös.
Telefon: 06-70-341-9489, 06-
20-341-0043 

ELADÓ ingatlant keresek
Zuglóban befektetési céllal.
Amennyiben Önnek van el a d ó,
kérem hívjon. Kovács Ildikó
Tel.: 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! 06-20-9-600-600

BEÉPÍTHETŐ TETŐTERET,
LAPOSTETŐT keres tapasz-
talt építészmérnök saját rés z -
re, társasház-felújítással vagy
készpénzzel fizetek. 
Telefon: + 36 30 451 21 69

Kertet gondozni vágyó fiatal
pár nyaralót/hétvégi házat
venne a Balatonon vagy a Du -
nakanyarnál 18 M Ft-ig. 
Telefon: 06-20/4549-152

XI. kerület, Hamzsabégi úton
48 nm-es, első emeleti, zöldre
néző erkélyes lakás eladó. 
06-20-241-0000

KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ -
RA KAT, MŰTÁRGYAKAT
VÁSÁROLUNK! Vírus idején
maszkban kesztyűvel. Díjta-
lan kiszállás. Vértesi Antik -
várium: 06-20-425-6437

ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spi ritu-
ális gyógyító, cupping te rá -
pia. XIV. Erzsébet királyné 11.
Minden betegséget gyógyí-
tok. 220-8165, 06-30-450-0821

Ökrös antikvitás. Magas áron
vásárolok készpénzért antik
bútorokat, festményeket, por -
celánokat, ezüsttárgyakat. Ök -
rös Károly: 06-20-217-0183,
Széll Kálmán tér 10. (bejárat a
Szilágyi Erzsébet fasorról) 

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-,
Gorka-kerámiákat, bronz- és
ezüsttárgyakat 150 forinttól
600 forint/grammig, háború
előtti katonai kitüntetéseket,
levelezőlapokat, képesla po -
kat, hagyatékokat, ékszereket.
Tört arany 10 300 forinttól,
fazonarany 22 ezer forintig.
Értékbecslés és kiszállás díj-
talan! A Hungária körúttól 1
percre.  Tel.: 06-20-358-8217

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

COMPUTER KLINIKA – szá -
mítógép javítás, karbantartás,
bővítés, vírusirtás, telepítés
ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! 06-30-857-26-53

Eltartási szerződést kötnénk
idős hölggyel vagy úrral. Kü -
lönálló jól szituált fiatalem-
berek vagyunk. Igények meg -
beszélése telefonon vagy sze -
mélyesen. +3630/150-9444

ÉLETJÁRADÉKI szerződést
kötnék nagyobb egy összegű
kifizetéssel, odaköltözés nél -
kül. Szükség esetén gondo-
zással, ellátással, segítséggel.
Tel: 06-20/376-970

Életjáradéki szerződést köt-
nék idős személlyel lakásért
ügyvéd család unokája ré szé -

Szolgáltatás

egészség

Könyv

Ingatlan

Redőny, Reluxa

Régiség

re ottlakás nélkül, készpénzt és
havi járadékot fizetek közös költ-
séggel együtt. 06-30/822-8050

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki
biztonságos életjáradékkal. Min-
denre van megoldás, hívjon biza-
lommal, kérésére vissza is hívom.
Tímea 06-20/266-4499

Az Életjáradék segíthet vissza-
zökkenni a mindennapok él ve ze -
tébe! Bevásárlás, ápolás, gondozás,
takarítás, legyen szó bármiről, én
segítek önnek! Részletes informá-
ció: 06-70-723-8434

Fiatal hölgy kötne eltartási, éle t -
járadéki szerződést. Autóval ren-
delkezem. Hívjon bizalommal.
06-20/932-0983.

egyéb

Számítógép

Adja fel 
hirdetését
még most és 
a következő
lapszámban
július 6-án 

már 
megjelenik!
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A főváros Zöld, Gondoskodó,
valamint Egész Budapest ka -
tegóriákra osztotta az öt le -
teket, amelyekből négy el -
képzelés érinti a kerületet:
Faültetés a Nagy Lajos király
útján, Közösségi Kert Zug ló -
ban, Zuglói permakulturális
közösségi kert, Legyen gyalo-
gosátkelőhely a Kerepesi úton
a buszpályaudvar és az Árkád
között. Az egész Budapestet
érintő programok között is
találhatók olyanok, amelyek
Zuglónak is hasznára válhat-
nak, hiszen olyan témák vá -
laszthatók, mint a gya logos-
átkelők biztonságosabbá té -
tele, mozgólépcsők lé te sí tése
az aluljárókba, veszélyes ke -
rékpárútszakaszok kivilá gí -
tása, megfizethető lakhatási

lehetőség teremtése vagy ép -
pen a szemetelés megakadá -
lyozása. Szavazni az otlet. bu-
dapest.hu oldalon lehet, jú -

niustól pedig személyesen is
választhatnak azok, akik Bu-
dapesten élnek, tanulnak, dol-
goznak és beöltötték a 18.
életévüket. 
Az V. kerületi Vá rosháza
Park ban kihelye zett köz te -
rületi szavazóállo má soknál
adhatják le vok sai kat a rész -
vételi költség vetés iránt ér -
deklődők. Mindhárom kate -
góriában egy-egy ötletre le -
het szavazni jú nius 30-ig, ezt
követően pedig a kategóriák
költségke re tei be férő – Zöld
Budapest és Gondoskodó Bu-
dapest: 250 millió forint,
Egész Budapest: 500 millió
forint – nyertes projekteket
megvalósítja a Fővárosi Ön -
kormányzat. 

Potos Rita

Májustól már a negyedéves
és a kedvezményes éves Bu-
dapest-bérletek is meg vá sá -
rolhatók okostelefonon. Az
új produktumok a Köz le -
kedési Mobiljegy, a K&H
mobilbank, a Simple és a
VoxPay alkalmazásokban
érhetők el. Augusztustól to -
vább bővül a termékskála, a
diákok appon keresztül sze -
meszterre szóló bérletet is
válthatnak. A BKK fel mé ré -
se szerint a fővárosban köz -
lekedők nyitottak a mobil -
jegy használatára, és igény-
lik, hogy a különböző tí-
pusú termékek mobilal kal-

mazással is elérhetőek le -
gyenek, ezért döntöttek a
termékbővítés mellett. Rá -
adásul a jelenleg mobiltele-
fonos vagy papíralapú havi
bérletet használóknak, il-
letve a hosszabb időszakra
szóló bérletet vásárlóknak
megéri negyedéves mobil-
bérletre váltani, mert az 100
napig érvényes, és így 10
nappal tovább lehet utazni
vele, mint három darab havi
bérlettel. A termékpaletta
bővítésén túl a mobiljegy -
vásárláshoz szükséges app-
likáció menüstruktúrája is
megújult. A kategóriák ne -
ve ügyfélbarát lett, külön
menüpontban találhatók a
magánszemélyeknek és a 
cé gnek kínált bérletek. 
A legnépszerűbb bérlet- és
napijegytípusok pedig a me-
 nü elejére kerültek, ho g y
gyor sabban elérhetők le -
gye nek.                              P. D.

Ötméteresre szé le sí -
tik a gya lo gosjárdát
a pesti alsó rakpar-
ton, a Margit hídtól a
Kos suth térig terjedő
szakasz fel újí tásának
keretében. 
A forgalomcsilla pí -
tás ér de ké ben 30
km /órás sebes ség -
korlátozást vezet nek
be – kaptunk tá jékoz-
tatást a fő vá ros saj tó -
osztályától. 
Az átalakítás célja,
hogy a Du na és an -
nak szépsége ér vé -
nye süljön, s hogy az
emberek ne csak az
autóból gyö nyör ködhessenek
ben ne, legyen ter mészet kö -
zelibb a rak part. A gyalogos-
barát megújítást a Kossuth tér
és a Margit híd közötti részen
kezdik el a mintegy 500 mé -
ter hosszú sza kasz hiányzó
gyalogoskap csolatának meg -

terem té sével. A sétány arcu-
lata a rakpart parlamenti sza-
kaszához illeszkedik, gránit
kockakő burkolattal. Kiveszik
a szalagkorlátot az útpálya
mellől, és 35 fát ültetnek.
Átépítik a Markó utcai tám-
falat, hogy a sétánynak minél
nagyobb teret tudjanak biz-

tosítani az odavezető
új gya logos-át ke lő -
hellyel. Új köz vi lá gí -
tás lesz, ki épül a csa -
  padékvíz-el vezető csa -
 tor na ren d szer, a gáz -
 ve zetéket kiváltják
újakkal, a Nemzeti Köz -
 művek elkezdett gáz -
 ve ze ték-rekonstruk -
ciójának meg fe le lően.
Az Id. Antall József
rakparton, a Já szai
Mari tér től gyor sabb,
könnyebb gya lo gos -
lejutási le he tő ség
épül a felső rak part -
ról a Duna-partra.
Balogh Samu, a főpol -

gár mes ter kabinetfőnöke a
BKK-val tartott közös háttér -
be szél getésen elmond ta, a jú -
ni us második felében kez  dő-
dő, 1,4 milliárd forintos be -
ruházás év vé gére készül el.
Ehhez a kormány 787 millió
fo rintot biz to sít.                Cs. J.

Zuglói ötletek a közösségi költségvetésbenbővült a mobil-
jegyrendszer

Faültetés, közösségi kert, permakulturális közösségi kert és zebra

Elindult Budapest első, fővárosi szintű részvételi költségvetésének szavazása. 
A városban élők dönthetnek arról, hogy mely ötleteket valósítsa meg a
Fővárosi Önkormányzat. Több mint 50 projekt közül lehet választani: zuglói
tervek is valóra válhatnak az egymilliárd forint keretösszegen belül. 

A lehetőségekre június 30-ig
lehet szavazni   Illusztráció: Pixabay

A járda öt méter széles lesz, a szalagkorlát he -
lyére pedig 35 fát ültetnek                 Fotó: Nyírő Simon

alex Pavesi: 
Nyolc nyomozó
Grant McAllister, a matema -
tika egykori professzora va la -
mikor tudományos alapon is
foglalkozott a detektív tör té -
ne tekkel. Írt egy esszét, amely-
ben feltérképezte a krimi le -
hetséges változatait és szük-
séges elemeit. Majd egy hét
novellát tartalmazó kötetben
illusztrálta, hogy milyen verzi -
ókat ölthetnek a bűnügyi tör -
ténetek. Ezt szeretné har minc
év múltán újra megjelentetni
egy kiadó, ennek érdekében
egy éles szemű szerkesztő elu-
tazik az egykori professzor -
hoz, aki már jó ideje egy szi -
geten éli remeteéletét. 
Lassan kiderül, hogy a novel-
lákban rejlő apró kö vet ke zet -
lenségek egy régi, mindmáig
megoldatlan gyilkosságra
utalnak. Már ebből is látszik,
hogy Alex Pavesi első re -
génye rendha gyó módon kö -
zelíti meg a krimi műfaját, ám
annál izgalmasabban. Az ol -
vasó már azzal is jól jár, hogy
a fordulatos regény mellett
kap még hét csattanós betét-
novellát is, amelyeket Grant és
a szer kesz tő beszélgetései kö -
vetnek. Aki imádja a logikai
fej tőröket, és rááll a szeme az
ellentmondásokra, az szinte
fel fogja falni a regényt. 
A Nyolc nyomozó a nyár
egyik nagy meglepetése az
egyenkrimik tengerében!

Agave, 288 oldal, 3480 Ft

Gavin de becker: 
a félelem adománya
Minket, magyarokat kevésbé
fenyeget az, hogy valaki ránk
lő egy budapesti félhomályos
utcán, miközben egy forgal-
mas New York-i hétvégén any-
nyi embert lőnek agyon, mint
a 120 milliós Japánban egész
évben. Ám annak már sokkal
nagyobb a valószínűsége,
hogy a munkahelyen vagy egy
sikertelen randi után zaklatni
kezdenek, netán családon
belüli erőszak vagy szerelem-
féltés áldozataivá válunk. 
Az erőszak előrejelzésével és
kezelésével foglalkozó ame -
rikai szakember, Gavin de
Becker hosszú évek tapaszta-
latait felhasználva és olvas-
mányos példák sokaságával
segít felismerni az agresszió
első jelzéseit. Még pontosab-
ban, arra vezeti rá az olvasót,
hogy a logika nevében ne
nyom ja el magában az intuí-
ciót, azt a különleges érzéket,
amellyel képesek vagyunk
megérezni a veszélyt (ahogy a
vadonban az állatok). Ugyan -
akkor praktikus tanácsokkal
is szolgál arra, hogy miként
kezeljük az életünkbe kér et -
lenül becsöppenő zaklatókat,
vagy miként vegyük észre, ha
erőszakossá válik a gyerme -
künk. A félelem adománya az
egyik legizgalmasabb pszicho -
lógiai tárgyú könyv, hogy ne
rólunk szóljanak a krimik és a
híradások.
Park, 430 oldal, 3999 Ft

jeffrey Moussaieff
Masson: 
elvesztett társaink
Akinek már volt bármilyen
háziállata, pontosan tudja,
hogy a családtaggá váló ked-
vencektől igencsak megrázó
érzés búcsút venni, amikor
elérkezik az idő. Én magam is
láttam meglett embereket úgy
zokogni az állatorvosnál,
ahogy temetőbe se nagyon, s
bizony engem is letaglózott az
utcáról befogadott kutyám
halála, akivel (képtelen va -
gyok más névmást használni)
16 évig voltunk együtt. Az ál-
latok érzelmi életének ku-
tatásával foglalkozó amerikai
szakember könyve igen jól
jöhet, amikor át kell lendül-
nünk ezen a fájdalmas idősza-
kon. Külön fejezetben fog -
lalkozik a kutyák, a macskák
pusztulásával, a vadállatoké-
val, és azzal a nehéz pillanat-
tal, amikor a gyerekünknek
kell feldolgoznia a család
ked vencének halálát. Abban a
fogas kérdésben is próbál
tanácsot adni, hogy mikor
érdemes megfontolni az ál-
latunk elaltatását (és hogyan),
illetve mikor várjunk még.
Megrázó és tanulságos szemé-
lyes történetek adnak tám-
pontokat a gyász fel dolgozá-
sához, és a tekintetben is igen
hasznos a könyv, hogy az álla-
tok szemszögéből is lefesti a
vég pillanatait. 

Édesvíz, 267 oldal, 4490 Ft

Marc eliot: 
amerikai lázadó
Kétségtelen, hogy Clint East-
wood az amerikai film egyik
nagy legendája, aki még ma is
aktív. 89 évesen (!) forgatott
filmjét, amelyben a főszerepet
is ő alakítja, idén ősszel mu-
tatják be az amerikai mozik.
Ha valóban a Cry Macho len -
ne a nemsokára 91. szü le tés -
napját ünneplő filmes utolsó
alkotása, akkor stílusosan ten -
ne pontot az életmű végére: a
western tette híressé, ez hozta
el neki az első komoly elis-
merést (két Oscar-díj), és vé -
gül ezzel a műfajjal intene
búcsút. Marc Eliot, aki már
számos könyvet írt az ame ri -
kai mozi ikonikus alakjairól,
most ezt a rendhagyó pályát
meséli el. Mert bizony nem
akármilyen történet ez: a kar-
rierjét az Európában gyártott
és ott is forgalmazott spagetti-
westernek indították el, ami -
kor ő otthon még csak a té -
vében játszotta el a cowboy
sze repét. És azért is rendha -
gyó, mert bár a Piszkos Har -
ry-filmek nagy népszerűség-
gel jártak, az igazán komoly
sikerek hatvan fölött – amikor
már egyre rutinosabban állt a
kamera mögött is – érték utol.
A kíméletlenül őszinte könyv
mesél a magánéleti viha rok -
ról, kudarcokról és a zseniális
filmek háttértörténetéről.    

Kossuth, 432 oldal, 4800 Ft

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

Nemsokára gyalogosbarát lesz a pesti alsó rakpart
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– Tartalmas gulyáslevest, or-
jalevest, bablevest, magyaros
főételeket kínálunk. De mi is
haladunk a korral, ma már
vannak az étlapon „muszáj”
fogások, saláták, tésztafélék is
– magyarázta Lukáts Tibor
tulajdonos, aki közel harminc
éve vette át anyai nagybáty -
jától, Noskó Ernőtől az étte -
rem vezetését. Elárulta, hogy
a karrierjét inkább a szállo-
daiparban képzelte el, de a
család „beszippantotta”. 

Az étterem párkányán sora -
ko zó takaros, régi zsírosbö -
dön, szódásüveg, kolbász töltő,
kézi kávédaráló a hálás ven -
dégek ajándékai. Rengeteg is-
mert ember megfordul náluk
a közeli tévéstúdió és a film-
gyár miatt. 
A bejárattal szembeni hí res -
ségek falát Andy Vajna avatta
fel 1990-ben, aki főleg a csül -
kös bablevesért járt ide, de
Jordán Tamás, Buj tor István,
Csankó Zoltán és Talmácsi

Gábor méltatása is látható
a falon. – Az egyik ne ves
vendégünk mondta ró l u n k,
hogy a mi ven déglőnk egy
békés sziget a vendég lá -
tásban – büsz kélkedett
Lu káts Tibor. – Nem puc-
cos hely, nem kell kiöl töz -
ni, a kiszolgálás figyelmes,
de nem tolakodó. Az ott -
honos lég körben még a
híres vendég is za var ta -
lanul elfogyaszthat egy
ebédet vagy vacsorát.

A tarjaszeletet olajban (fűsze -
rekkel) pácoljuk, sütés előtt
baconszeletekkel körbeteker-
jük, majd kisütjük, hogy a ba -
con ropogós legyen. El készít-
jük a sztrapacskát: 1 kg lisztet

10 dkg sóval tálba öntünk, hoz -
zá a d u nk fél kg lereszelt bur-
gonyát, 5 db tojást, és 1-2 dl víz -
zel elkezdjük összekeverni. 
A vizet addig adagoljuk, amíg
laza állagot kapunk, így köny-

nyebb lesz majd kiszaggatni. For-
 ró, sós víz be sztrapacska szag-
  gatóval kiszaggatjuk a tész tát.
Hideg vízben leszűrjük, majd
juh tú róval sült szalonnával, tej -
föllel tálaljuk a tarjaszelet mellé.

Hagyományos krémesért, do-
bostortáért, mignonért és a
„párja nincs” sajtos pogácsáért
az Öv és Ilosvay utca
sarkán álló Kerekedő
Cukrászdába érdemes
betérni. – Véletlen,
hogy a miénk lett ez a
cukrászda – mesélte
Kovács Ernő tulajdo -
nos. – A feleségemmel
2009-ben nyitottuk
meg a Telepes utcai
Kerekerdő Játszó há zat,
amelyet négy év után
kinőttünk. A kö vet -
kező helyünk keresé -
se közben találtunk rá
erre az aranyos kis cukira,
amelybe rögtön belesze ret -
tünk. Kovács Ernő közgazdász
az üzleti és a banki világban 
szerzett tapasztalataival bele -
vágott az új projektbe. A felújí-
tott cukrászdát gyermek ba-

 rát tá varázsolta.  – Amíg a fel -
nőttek kávéznak, a lurkók az
utca forgalmától védett kis

játszó téren szórakozhatnak,
sütit majszolva. A helyben ké -
szült, adalékanyag-mentes sü -
te mé nyeinket és a kiszolgálást
a Google minősítőrendszeré -
ben a vevőink 4,5-re érté kel -
ték, amire nagyon büszkék

va gyunk. A visszajelzések fon -
tosak számunkra, hisz ezek
alapján tudunk fej lődni és

törekedni a lehető legma-
gasabb mi nőségre.

Sacher torta receptje:
Szétválasztok 8 db tojást.
Egy tálban összekeverek
20 dkg lisztet 5 dkg dur -
vára vágott dióval. A to-
jásfehérjéhez hozzáadok
15 dkg kristálycukrot. 
A tojássárgákat kihabosí-
tom 15 dkg porcukorral,
1 dkg vaníliás cukorral,
10 dkg zsiradékkal, 20
dkg olvasztott csokoládé-

val, egy citrom re szelt héjával.
Ezt a masszát össze ke verem a
diós liszttel. A fehérjét a cu -
kor ral kemény habbá ve rem,
majd ezt is óvatosan beleke -
verem. Egy tortaformát kivaja-
zok, belisztezek, majd a tésztát

beletöltöm, 180 fokon kb. 50
perc alatt készre sütöm. 
Miután kihűlt, 2 vagy 3 részre
vágom, 30 dkg kajszibarack-
lekvárral megtöltöm, majd a
külsejét is lekenem. A legjobb,
ha betöltés után a torta egy
napig pihen. 
Végül kb. 30 dkg olvasztott
étcsokoládéval be vonom.

Az Amerikai úti, kockás abroszos Csalogató Kisvendéglőbe jóllakni járnak 
a vendégek, legyenek azok hétköznapi járókelők vagy éppen hírességek.

2010 ígéretes tavaszán Nímand
Franci, a Bóvlimpex köny ve -
lési osztályán dolgozott. Har -
minchárom éves volt, és erő -
sen kopaszodott. Akkori ban
kezdte el legénylakásának
rej tekén fölépíteni az Ország -
ház kicsinyített mását, csu -
pa-csupa gemkapocsból.
Már a déli tornyocskánál tar-
tott, amikor a Hoci-nesze ne -
vezetű üzemi lapban meg -
jelent a Ki lopja a gemkap -
csokat? című pamflet – béka
aláírással. A dolgozók össze -
súgtak Nímand Franci háta
mögött, akit rövidesen hiva-
tott a könyvelési osztály ve -
zetője, Töttösi Géza, akinek
lila volt a feje, csontos mu-
tatóujjával az ominózus újsá-
got bökdöste, ráadásul or dí -
tozott is hozzá.
Nímand Franci ijedtében még
aznap belépett a Fideszbe.

Este narancsot vacsorált, ke -
vés rósejbnivel. Két hét múlva
Nímand Francit váratlanul
kinevezték marketingigaz-
gatónak, fizetése az ötszö rö -
sére emelkedett, és a szőke
Nusika egyre gyakrabban
maradt bent túlórázni új
főnökével. Nusika hetente
kétszer a bécsi Grabenen vá -
sárolt magának csacska apró -
ságokat, szupénak hívta a
krumplilevest, a Dezsőt, néma
kertészüket pedig Bo kaccsó -
nak. Otthon, a családi vitában
Nusika győzött: a helikopter-
leszállóhely a kert végében, a
halastó és a golfpálya között
épült fel.
Azt azonban meg kell hagyni,
hogy Nímand Francinak me g -
volt a magához való esze! 
Ugyanis a szállodái fel újí -
tására kapott, vissza nem térí-
tendő állami támogatásból

elkezdte sorra felvásárolni a
budai Vár önkormányzati
bér lakásait, a piaci ár ötö dé -
ért. Azonban a Várnegyed
című lapban megjelent tény -
feltáró cikk annyira felbosz-
szantotta, hogy mérgében
szemet vetett a zuglói bérla -
kásokra is.
A keszthelyi Festetics-kas -
télyba már Amarillával köl -
tözött be, aki nászajándékul
megkapta a transzszibériai
vasút új nyomvonala meg -
építésének projektjét. Amo -
lyan fájdalomdíjként Nusikáé
lett Tolna és Baranya, még -
hozzá az ellenzéki vezetésű
városokkal együtt, amire egy
online fórum is rácsodálko-
zott egy véleménycikkben,
ám a portált a kormányközeli
média egyszerűen körbe -
röhögte.                 

Walter Béla

a nyilvánosság ereje

Lukáts Tibor büszke a sok hí resség
méltatására Fotók: Subits-Tóth Gergő

Kovács Ernő süteményei  frissek és adalék -
anyag-men tesek Fotó: Balogh Róbert

Most
érkezett

Mivel az archeológiai feltárá-
sokra fordítható források
erősen megcsappantak, a ha -
zai régészek mára virra dóra
kiásták a csatabárdot.

Karácsony Gergely kénytelen
volt elismerni, hogy az óvo -
dában a zsiráf volt a jele.

Gazdasági elemzőnk azért fo-
hászkodott a minap, hogy
bár csak mi is csehül állnánk.

‒ Tanúsítom, hogy Kovács
„Kokó” István sohasem volt
fideszes – mondta lapunknak
Deutsch Tamás –, amennyi -
ben ő igazolja, hogy én pedig
sosem voltam kokós.

játszótéren majszolhatják a gyerekek ernőék sütijeit  

baconbe tekert tarjaszelet sztrapacskával

H I R D E T É S

az amerikai úti vendéglőben a magyaros fogások mellé bekerültek a muszáj ételek is

Csalogató étlap és kiszolgálás

Az oldalt összeállította: 
Illés Sarolta

Fotó: Kerekerdő Cukrászda



Orvosi javaslatra sokat kellett
úsznia, ezért a baleset utáni
re habilitációját a Côte d’Az u r -
ön töltötte, ahol a víz alatti
világ rabul ejtette. Később a
francia haditengerészet kö te -
lékében mélytengeri kutatá-
sokat szervezett. A merülés
op timális megoldásait keres -
te. Bár önmagát amatőr ten -

gerkutatónak tartotta, mindig
rátalált azokra a szakembe -
rekre, akik tudásukkal támo-
gatták úttörő törekvéseit.
1943-ban készült el az első víz
alatt forgatott filmje, és al kot -
ta meg az aqualungot, a ma is
használt búvár-légzőkészülék
elődjét. Így született meg a
négyszáz méterre merülő csé -
szealj, amelyben akár har -
minc napot is eltölthetett az
ember a víz alatt. Leszerelése
után, 1950-ben az ír sörgyá -
ros, T. L. Guinness egy ak-
naszedő hajót ajánlott fel
Cous teau-nak évi egy frank-
ért, két feltétellel: nem árul-
hatta el adományozója kilétét,
és soha nem kérhetett tőle tá-
mogatást kutatásaihoz. A ka -
pitány korának legmo der-
nebb technikai eszközeivel
szerelte fel a világhírűvé vált
Calypsót. Fedélzetén jelleg -
zetes, piros kötött sapkájában

mesélt az óceánok csodálatos
világáról. A tenger titkai tévé-
sorozatában bemutatta a föld
vizeinek sérülékenységét is.
Az első Arany Pálma- és
Oscar-díjas egész estés doku-
mentumfilmjében, A csend
világában tett említést a del -
finek ultrahangos tájékozó-
dási rendszerének felisme -
réséről. 1991-ben végighajó-
zott a Dunán, február 14-én
Budapestet is meglátogatta.  
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Keresztelő Szent János ünne -
pét tartják június 24-én a ke -
resztény világban. Ha zánk ban
a korai szláv hittérítők ha tá -
sára a János név szláv válto -
zata, az Iván terjedt el. Régen
e napon ünnepelték a nyári
napfordulót, az év leghosz-
szabb napját és legrövidebb
éjszakáját. Ekkor gyújtották
meg a Szent Iván-éji tüzeket,
amelyekhez párválasztó, ron-
tásűző, egészségmegőrző nép-
szokások kötődtek. A XI. szá -
zadi krónikák is tudósítanak e
nap magyar máglyáiról, ame-

lyeket vízre is bocsátottak a
folyók halhozamának nö ve -
lése miatt. A szunnyadó földi
tüzeket a fiatalok átugrották,
ha a szerelmesük előtt értek
földet, akkor a házasság egy
éven belül megköttetett. A fia -
talasszonyok cseresznyét maj -
szoltak, gyermekáldást várva.
A korán elvesztett gyerme kek -
nek gyümölcsöt szórtak a tűz -
re, hogy a túlvilágon is bő -
ségben éljenek. 
A Szent Iván tüzén sült almá-
nak, körtének gyógyító erőt
tulajdonítottak.

a hónap 
szülöttei:

1868. június 18. Horthy Miklós altengernagy, Magyarország kormányzója
1905. június 21. Jean-Paul Sartre francia Nobel-díjas színdarab- és regényíró, 

a XX. századi francia filozófia vezéralakja 
1913. június 21. Weöres Sándor magyar író, költő, drámaíró
1887. június 25. Karinthy Frigyes magyar író, költő, újságíró

Piros sapkájában mesélt az óceánokról
Cousteau merülő csészealjában harminc napot is el lehetett tölteni

Világszerte Cousteau kapitány néven emlegetik a francia Jacques-Yves 
Co usteau-t, aki 1910. június 10-én született. Repülőtisztnek készült, de egy
maj d  nem végzetes autóbaleset a magasságokból a mélységek felé irányította.

– Az emberek többségének a
furcsa testtartások, az ásza -
nák, a légzőgyakorlatok, a re-
laxáció, a meditáció jut eszébe
a jógáról, de a lényegét talán
kevesen ismerik. A szanszkrit
szó sok jelentéssel bír, mint
iga, csillagállás, eggyé válás.
Az ősi definíció az indiai
bölcs, Patanjali tollából szár-
mazik: „Yogas chitta vritti ni -
rodha”, vagyis a jóga az el me
folyamatainak megállítása –
magyarázta Bálint János. –
Miért is érdemes leállítani az
elmét, a gondolkodást? 
A valóság, amit tapasztalunk,
az elménk produkciója. A kör -
nyezetünkből összegyűjtött
információkból alakítja ki azt
a belső képet, amit va ló -
ságnak hiszünk. Kör-
nyezetünket is ennek
alapján látjuk. Ha az
elmét leállítjuk, meg -
 szüntetjük az aka -
 dályt, ami a va -
lóság és köz -
tünk áll, 

és el kezdjük úgy lát -
ni a környezetünket,
ahogy van. A jóga
gya  korlásával ké pes -
sé válunk az elme fo -
lyamatainak ura lá-
 sá ra, akár leállítására
is. Ez utóbbit hívják a
samadhi állapotnak,
a mély béke meg élé -
sének. A jóga gya -
kor lása során az első
és leglényegesebb
do  log, hogy először
figyeljük meg, hogy
van testünk, amiben
vannak érzetek. Segít
tudatosítanunk ma-
gunkban, hogy a test
lélegzik, benne do -

bog a szív, áram-
lik a vér. Ha ez
megy, ak kor
megszületett
ben nünk a je-
lenlét tuda-
tos ság, ami áttevődik a
mindennapokba.
Az ember észreveszi

például, hogy aj tó -
nyitás közben
milyen érzést
kelt benne a
kilincs meg -
érintése va g y
evés közben
milyen ár nya -
 latai vannak
az ízeknek. 
Olyan érzetek,
változások tu -
datosulnak a
testben, amik re

korábban egy -
általán nem fi-

gyeltünk. – Sokan azért jön-
nek jógázni, hogy egyensúlyt,
stabilitást teremtsenek önma -
gukban. A járvány le csen gé -
sével egyre többen ke resnek
meg post-Covid panaszokkal,
bor zasztóan érzik ma gukat,
még azok is félnek, akik nem
kapták el a be teg séget. Men-
tálisan kibillent állapotban
vannak, és úgy ér zik, hogy a
jóga segíthet – tette hozzá
Bálint János. 
– A jóga nem csodaszer, de
mivel az emberi tudattal fog -
lalkozik, csodálatos dolgok
történnek általa. Az elme ere-
jével a nyugati orvoslás is
foglalkozik. Dr. David R. Haw -
kins amerikai pszichiáter
több mint húszezer esettanul-
mánnyal támasztotta alá, hogy
amikor az emberek elkez-
denek a tudatukkal dolgoz -
ni, akkor megváltozik a
szervezet öngyógyító me  -
c ha nizmusa. 

jóga: az elme folyamatainak megállítása
Ha dolgozunk a tudatunkkal, megváltozik a szervezet öngyógyítása

A jóga több ezer éves múltra tekint vissza, de a június 21-ei világnapját csak
2015 óta tartják India miniszterelnöke, Narendra Modi javaslatára. A zuglói
Purnam jógastúdió alapító tanárával, Bálint Jánossal jártuk körbe az ászanákat.  

A félholdállás stabilitást ad az érzel mek
kezeléséhez, és energetizálja a be le ket   

Nevezetes napok

j Ú N I U S
1. Szülők napja, 

Nemzetközi tejnap
4. Nemzeti összetartozás napja,

Trianon emléknap 
5. Környezetvédelmi világnap,

Lakáskultúra világnapja
6. Pedagógusnap, Építők napja
8. Óceánok világnapja 
10. Magyar ügyészség napja 
12. Gyermekmunka

elleni világnap
13. Magyar feltalálók napja, 

Magyar védőnők napja 
14. Véradók világnapja
15. Általános iskolai ballagás
16. Nyári szünet kezdete,

Afrikai gyermekek
világnapja, 
Nagy Imre és mártírtársai
újratemetésének emléknapja 

17. Elsivatagosodás és aszály
elleni küzdelem világnapja

17–18. Műtárgyak éjszakája
19. Független Magyarország

napja 
20. Menekültek világnapja,

Apák napja
21. Szent Iván éjszakája, 

Zene ünnepe, 
Nemzetközi kerti törpe nap,
Jóga világnap

23. A Nap napja,
Olimpiai világnap,
Özvegyek nemzetközi napja,
Nemzetközi 
SOS-gyermekfalvak napja,
Spam-ellenes világnap, 
ENSZ közalkalmazottak napja

25. Barlangok napja, 
Tengerész világnap

26. Kábítószer-ellenes világnap

27. Polgárőr nap,
Magyarországi
lengyelek napja 

29. Nemzetközi Duna nap
30. Aszteroida világnap, 

A magyar szabadság napja

Az oldalt írta: Illés Sarolta Az oldalt írta: Illés Sarolta 

A levendula lila virágcsé -
széit június közepétől bon-
togatja. Ettől kezdve lehet
begyűjteni ételek ízesí té sé -
hez vagy gyógyteák készí -
téséhez. Nyugtató hatása köz -
ismert, de Farkasné Mann
Rózsa gyógynö vé nyes gyógy-
masszőr tapasztalatai sze -
rint nagy mennyiségben ide -
gességet válthat ki az em-
berből. – A teája valóban
nyugtató, sőt citromfűvel és
rózsaszirommal együtt elű -
zi az álmatlanságot is. Az
arányokra azonban ügyel -
jünk! Egy mokkáskanál le -
vendulához két teáskanál
citromfüvet és két teás ka -
nál rózsaszirmot adjunk,
forrázzuk le fél liter vízzel,
10 percig pihentessük, szűr-
jük le, majd lassan, még
melegen kortyolgassuk el
lefekvés előtt legalább egy-
két órával. Csont- és izom-
fájdalom, izomláz esetén a
fájó izmot masszírozzuk be
2-3 csepp levendulaolajjal.
Langyos vizes törölközővel
borogassuk be, csavarjuk
körbe folpackkal, végül
tegyünk rá száraz tö röl kö -
zőt. Fél-egy óra alatt elmu-
lasztja a fájdalmat. A kisebb
égési sebeket óvatosan si -
mít suk végig egy deci ku -
ko rica- vagy olívaolajba
ke vert 10 csepp tiszta leven-
dulaolajjal. A levendula
csökkenti a gyulladást, csil-
lapítja a fájdalmat, a kuko-
ricaolaj magas ás ványi-
anyag-tartalmával a rege -
nerálódást segíti. 

Hatásos 
levendula

Fotó: Pixabay

A különféle gerinccsavarások csök ken -
tik a hátfájdalmat, lazítják az ízületeket

Bálint János tíz évig
tanulta a jógát 

Fotók: Balogh Róbert A fiatalok átugorják a lángo -
kat, hogy sze relmük szeren -
csés legyen                       Fotó:szon.hu

Gyógyító ereje van a Szent Iván-éji tűzön sült almának

1991-ben végighajózott a Du -
nán, és meglátogat ta Buda -
pestet is Fotó:hajozas.hu

Jacques-Yves Cousteau       
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NYILAS (11. 22.–12. 21.) Inspiráló hatások érik. 
A környezete szembesítheti idejétmúlt kommu-
nikációs mintáival, régi beidegződéseivel. Lehet,
hogy júniusban a meg nem értett professzor sze -
repét éli meg. Beszélgetések segítségével megért -

heti, hogyan lazíthat, hogyan szabadulhat meg az
elavult hitrendszerektől. A kommunikáció könnyebben folyik,
ha nem a múltból indul ki, hanem a jelenből merít. A Rák jelébe
lépve a családi feladatok betöltik az életét. 

BAK (12. 21.–01. 19.) A Bak mindig megfontoltan
reagál a környezetére, amit sokan rideg hozzáál-
lásnak értékelnek. A kommunikáció során képes
a másik ember személyiségének mélységeit, moz-
gatórugóit is meglátni, talán ezért is tartja meg a

három lépés távolságot. Nem enged be bárkit az
életébe, de aki beléphet, azt megajándékozza lelke szépségeivel,
elhalmozza mindennel, ami őt is boldoggá teszi. A Rákba lépve
figyelje meg, mitől érzékenyül el.  

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.)  A közlékeny Vízöntő a
kommunikáció során saját megélt tapasztalatairól
szeret beszélni. Őszinte, egyenes ember, aki min-
den helyzetben ösztönösen tanítani akar, és ez
igaz a kommunikációjára is, így a beszélgetések-

ben ő az előadó. Eközben figyeli a hallgatója reak-
cióit is, vagyis kíváncsi a visszajelzésre, kíváncsi arra, hogy a
másik emberben milyen gondolatokat indított el. A Rákba lépve
az otthonteremtés ingoványos területére téved. 

HALAK ( 02. 18–03. 20.) A Halakat érzékenysége a
kommunikáció során is megmutatkozik. Külön-
legesen érzékeli a beszélgetőpartnerét és magát
a beszélgetést. Először nem a szavakon keresztül
fogja fel, hanem a metakommunikációt értelmezi,

és csak ezután kapcsolja össze a kimondott szavak
értelmét az érzékelt információval. Így aztán rögtön leveszi, ha
valaki mást mond, mint amit gondol. A Rákba lépve a családjával
azonosulva boldognak érzi magát.

BIKA (04. 19.–05. 20.) A Bika most könnyen találhat
párt. Képes a dolgok sötét oldalát megragadni,
ráadásul úgy akar kijutni ebből az állapotból,
hogy elvárásokat támaszt a hozzá legközelebb
álló társával szemben. Úgy hiszi, hogy a másik

viselkedésén múlik az ő boldogsága. Most érdemes
megállni és megvitatni magával, hogy miért is vannak ezek a má-
sokkal szembeni elvárásai. A Rákban lelki szinten is teremtse
meg azt az otthont, ahol öröm társnak lenni.  

IKREK (05. 20.–06. 21.) Úgy érezheti, hogy remek
kommunikációs képességeivel nem éri el azt az
eredményt, amit elvárt magától. Ne vegye a
szívére, de gondolkodjon el, mit kellene máshogy
csinálnia. Most olyan új kommunikációs tech-

nikákkal találkozhat, amelyek távol állnak tőle, de
érdemes ezekből tanulnia. Június 22. után az új ismeretek ered-
ményesebbé teszik szakmai és magánéletét. A Rák idejében a
család, az otthon témája foglalkoztatja majd.

RÁK (06. 21.–07. 22.) A Rák előbb érez, aztán
beszél. Környezetében kellemes beszélgetőpart-
nernek tartják. Könnyen ráhangolódik mások
érzelmeire, hajlamos a negatív minták elrak-
tározására. Ezek annyira idegenek tőle, hogy meg-

próbálja megérteni a lényegüket. Miközben ezzel
foglalkozik, akaratlanul is beépítheti magába. Most érdemes
kibeszélnie a negatív érzelmeket, hogy megszabaduljon tőlük.
Saját jelében szeretetteli érzelmek teszik széppé a napjait.

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Az Oroszlán elvárja,
hogy kitalálják a gondolatait. A másokkal szem-
beni elvárásaival sem neki, sem a környezetének
nem könnyű együtt élni, de az Ikrek ideje segíthet
megérteni, hogy miért nem akarja kimondani, amit

gondol, miért takargatja az érzelmeit. Kapcsolatai, a
nagy beszélgetések most éppen a megnyílást és a prob-

lémáinak megoldását segítik. A Rákba lépve a figyelmét tartsa az
otthonán anélkül, hogy bármibe is beleszólna. 

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  A Szűz hajlamos bezárkózni
saját rendjébe, amiben egyébként jól érzi magát.
Mint az Ikrek, ő is érzékeli az átmeneti lelassulást.
Ezt az időt pihenésre fordítaná, csak a saját dol-
gaival foglalkozna, de a külvilág megoldatlan

ügyekkel betolakodhat az életébe. Ne vegye zak-
latásnak, inkább figyelje meg, milyen jellegű ügyeket

kell rendbe tennie. Június 22-től újra a helyükre kerülnek a dol-
gok. A Rákba lépve a pihenés kerül előtérbe. 

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) A hónap fő témája, a kom-
munikáció a Mérleg lételeme, lubickol a kapcso-
latépítésben, a beszélgetésekben, amelyekből
szerelmek és üzletek jönnek létre. Az élet várat-
lan fordulatai olyan lehetőségekhez juttatják,

amelyekre álmában sem gondolt, és amiből nagyon
pozitív eredmények születnek majd. Egy újonnan induló családi
vállalkozás is kibontakozhat. A Rákba lépve új utakat megnyitó
mély érzelmi átalakuláson megy majd át.

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) A harcos, empatikus Skor -
pió kommunikációja az abszolút igazság és őszin-
teség eszméjén nyugszik. Érdemes elgon dol-
kodnia, hogy az igazságot annyian, annyifélekép-
pen fejezik ki, ahányan ember van a földön. 

A másik ember viselkedésének, nyelvezetének,
személyiségének megértése, elfogadása fontosabb a vélt vagy
valós igazságnál. A feltétlen szeretettel szövetségesekre talál. 
A Rákba lépve a család, az otthonteremtés felé fordul a figyelme.

Az Ikrek idejében egymás
megismerése válik fontossá,
ennek legegyszerűbb módja
a kommunikáció. A szó in-
formációcserét, közlést je-
lent. Egy másik magyarázat
szerint két vagy több ember
interakcióját takarja, mely -
nek során az egyik ember
érthetően kifejezi a gondo-
latait, érzelmeit, szándékát.
Majd a figyelmét a társára,
társaira fordítva meghall-
gatja, és megpróbálja meg -
érteni a másik embert. Ha e
folyamat előítélet, emlékek,
régi reakciók felidézése nél -
kül zajlik, az egymásra han -
golódás egyszerűen, zök ke -
nő  mentesen történik meg. 
A kommunikáció energia és
energiacsere. Előfordul, hogy
egy-egy beszélgetés után

ki fá radunk partnerünk pa -
nasz áradatától. Talál koz ha -
tunk olyan emberrel is, aki
meggondolatlanul zúdítja
ránk a dühét, elrabolva a ta -
lál kozás energiáját saját ki-
billent állapotának hely  re-
 állításához. 
A pandémia idő szakában
felgyűlt fájdalom, szo ron -
gás miatt az embe rek nek
igényük van a pa nasz ko dás -
ra, a félelmeik ki áram ol -
tatására. Ideig-órá ig talán
ez használ, de igazi meg-
nyugvást nem ad. Ér de mes
újra megtalálni a lelkileg
felemelő közös témákat. 
A harmonikus kommuni -
káció, melyben mindkét fél
nyi tott, és a háttérből a sze -
retet mozgatja a szálakat,
feltölti a beszélgetőket. 

Június 10-én 12 óra 52 perckor lesz újhold, de előtte 10 óra
5 perckor gyűrűs napfogyatkozást figyelhetünk meg. 
A Napba nézni veszélyes, így csak a képen gyönyörköd-
jünk az égi jelenségben! A Hold a Nap felső peremét
takarja majd el. A két bolygó az Ikrek jelében, de a Bika
csillagkép Tejútra emelő szarvainál találkozik. Bármilyen
kreatív munkába kezdünk ezen a napon, azzal garantáltan
pozitív eredményt érünk el.   
Június 24-én 20 óra 39 perckor telik ki a Hold. A Nap 
a Rákban (Ikrek csillagképben), a Hold a Bakban (Nyi -
las csillagképben) halad az égen. Az összegzés ideje 
a kommunikáció minőségére irányítja a figyelmünket.
Hogyan beszélünk embertársainkkal? Hogyan látjuk ön-
magunkat?

beszélgessünk 
szeretettel!

A júniusi égbolt főszereplője a Mars. Június 13-án a hold-
sarló közelében látható majd az égbolton sötétedéstől,
éjfélkor nyugszik. Június 23-án a Rák csillagkép Jászol
(Preasepe) csillaghalmazához ér, szabad szemmel nehezen
láthatjuk. De este negyed kilenc körül érdemes eltöpren-
genünk azon, hogy milyen gondolatokat, érzelmeket táp -
lálunk a saját jászolunkban, lelkünkben, mit óvunk még a
széltől is. 

Itt az ideje a töprengésnek

Bár az asztrológia már az
Ikrek jeléről beszél, de az
égbolton a Nap még nem
érte el a Gemini csillag -
képet. Júniusban az Orion,
a görög mitológiából is-
mert nagy vadász csillagai
közt jár. Fontosságát az is
mutatja, hogy az ókori
Egyiptomban a nagy pi-
ramisokat az Orion csil-
lagkép csillagainak el he-
lyezkedése szerint építették
fel. Az asztrozófia az egyik
beavató konstellációnak
tartja. A valódi beavatás
életünk, döntéseink felvál-
lalásáról szól. Az égbolt
elmeséli, hogyan is történik
ez. A Nap látszólagos égi
útján a Bika csillagkép
szar vai közül kilépve az
Orion nyakcsillagával érint-
kezik, így a Nap a fejévé
válik. A vadász rálát a sö -
tétbe burkolózó Bika tes té -
re, amit képes le nyilazni.
Ebben az időszakban felis-

merhető az anyagi világ tu-
lajdonsága, foly to nos vál-
tozása. Az ember most átéli,
hogy biztonságának for-
rása nem ez, hanem a benne
élő megfoghatatlan, mégis
megélhető, felismerhető je-
lenlét. Június 6-án a Nap
eléri az Orion bal lábát, a
kékes színű Rigel csillagot.
Ebben az időszakban a
dön tése inkről érdemes el -
mél ked nünk, merre lépünk
tov ább. A csillagképben ta -
lálkoznak az égi utak, az
Eridanus, az alvilág folyója,
az égi egyenlítő, a felső és
alsó világok határa, a Nap
útja, amely tetteinket, és a
Tejút, amely a felsőbb én ün -
ket jelképezi. A Nap június
19-én kerül egy magasság -
ba az Orion Tejutat tartó
vál lával, a vörös fényű Betel -
geuse csillaggal. Eltöp reng -
he t ünk gyengeségeinken,
e zek mutatják meg, mit nem
vállalunk önmagunkban.

Az oldalt írta és összeállította: Illés Sarolta

Fotó: Pixabay

Fotó: Naval Oceanography Portal

KOS (03. 20.–04. 19.) A Kos a hónap elején bizony-
talannak érezheti magát, ezért inkább visszatér a
családi emlékekhez, felkeresheti a régen nem lá-
tott rokonokat. A beszélgetések inkább a jó em-
lékű régi időkről szólnak, és még az elmúlás

gondolata is befészkeli magát az egyébként életi-
genlő Kos napjaiba. Június 11. után újra elemében

érezheti magát, a kommunikációs helyzetekben a saját céljai
érdekében átveszi az irányítást. A Rákban újra nosztalgiázhat. 

orion, a nagy vadász

Napfogyatkozásra 
várva
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HORVÁTH IMRE álláskereső – Egyetértek
azzal, hogy az egészségügy terén is voltak szi -
gorítások, de most már azért mégiscsak köny-

nyebb lesz az embereknek, hogy ha valamilyen panaszuk van, viszonylag hamar el
tudnak jutni orvoshoz, és kaphatnak megfelelő ellátást. Nekem a járvány ideje alatt nem
volt szükségem arra, hogy szakrendelőbe vagy kórházba menjek. Csökkent mun -
kaképességű vagyok, háromévente járok felülvizsgálatra, tisztában vagyok az egészségü-
gyi állapotommal. Most ugyan éppen üzemorvoshoz megyek, hogy kiderüljön, alkal mas
vagyok-e a munkára. Remélem, minden rendben lesz.                    

Potos Rita

EGRI ZOLTÁN mérnök – Számomra a feleségem miatt fontos, hogy újra lehet menni
a szakrendelőbe. Nekem nincs szükségem ellátásra, neki van egy anyajegy a homlokán,
azt szeretné megnézetni, leszedetni. Mondjuk, az egy másik kérdés, hogy szeptember
közepére kapott időpontot. Úgy véljük, hogy nincs gond azzal az anyajeggyel, csak sze -
retné, ha nyáron szebb lenne. Mi jó helyzetben vagyunk, nem volt szükségünk arra,
hogy gyorsan ellássanak minket, szerintem jól csinálták, hogy csak a nagyon sürgős
esetekkel, a súlyos betegekkel foglalkoztak. Sűrű az életünk, nem problémáztunk azon,
hogy nem me hetünk a bőrgyógyászatra, de azért még a negyedik hullám előtt össze -
rántja magát az ember. 

LIBOR ANGELIKA gimnazista
– Kisebb panaszom van, de nagyon vártam, hogy jöhessek a szakrendelőbe. Még ősszel
Achilles-ín-gyulladásom lett, de azóta még jobban fáj, megerőltettem, és a térdemmel
is vannak problémák. Eddig halasztottuk a vizsgálatokat, mert nem vizsgáltak volna
meg, vérvételre se jöttünk, vártunk. 
Végre itt vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy nem csak ma kellett jönnünk, szerin-
tem több vizsgálat ra, esetleg beavatkozásra is szükség lesz. Örülök, hogy lassan minden
visszaáll a régi kerékvágásba, remélem, így is marad. 

SZOKOVICS IMRÉNÉ háztar -
tásbeli – Nagyjából egy éve de rült
ki, hogy strúmám van. Rég óta várok

a műtétre, remélem, hamarosan megoperálnak. Vérvétel és ultrahangvizs-
gálat is szükséges. Én még szeren csés vagyok, mert tudok olyanokról,
akiknek súlyosabb betegségeik vannak, mégsem műtötték meg őket. Miattuk
és magam miatt is nagyon vártam már, hogy újra a régi rend szerint működ-
jön az egészségügyi ellátás a szakrendelőkben és a kórházakban. Bízom
benne, hogy mostantól ez már mindig így lesz, nem súlyosbodik a járvány-
helyzet, elkerüljük a negyedik hullámot, és minden visszaáll a régi ke -
rékvágásba. 

Vannak elmaradt orvosi vizsgálatai, műtétei?
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NAGY SÁNDORNÉ nyugdíjas – Nagyon vártam már, hogy a régi, meg szokott
rend szerint legyen orvosi ellátás. Fáj a derekam, és vérvételre is megyek, sőt cukor -
betegségem is van. Jó, hogy újra zökkenőmentesen folyik a munka a szakren-
deléseken, hiszen az az optimális, ha a tünetek, a probléma súlyosságától függetlenül
bárki bármikor megkapná a megfelelő egész ségügyi ellátást. Én gyorsan megcsinál-
tatom az összes vizsgálatot, amire szükségem van, mert bár remélem, hogy egyszer
vége lesz a járványnak, de sosem lehet tudni. Még az esetleges negyedik hullám előtt
minden pana szomat szeretném kivizsgáltatni.  


