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PÉCSI DIÁNA
A zuglói  

vállalkozásoknak  
kiírt pályázatról 

Mi újság, Animal  
Cannibals?

KOLLER  
LÁSZLÓ

KIOSZTOTTÁK A ZUGLÓ DÍSZPOLGÁRA CÍMEKET

Kepes András 
Zuglóról szívesen beszélt,  
a mai tévézésről nem

Állatmenhelynek  
gyűjtöttek  
az ovisok

16
9

2

13 6

  Fotó: Subits-Tóth Gergő 
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– Az elmúlt egy évben a járvány miatt 
olyan harcot kellett vívni, amilyenre ko-
rábban nem volt példa  – ezzel kezdte ün-
nepi beszédét Horváth Csaba pol gármes- 
ter. – Az önkormányzat helytállt, azonban 

ezekben a nehéz időkben legtöbbet maguk 
a zuglóiak tettek a kerületért és embertár-
saikért. Éppen ezért tartjuk fontosnak, 
hogy díjakkal, jutalmakkal ismerjük el 
mindazokat a zuglóiakat, akik a legtöbbet 
nyújtották az oktatás, a szociális munka, a 
gyermekvédelem, az egészségügy vagy 
éppen a közbiztonság területén – emelte ki 
Horváth Csaba, megjegyezve: a díjak egy 
részét már korábban átadták. Most az 
egészségügy és a közbiztonság minden-
napi hőseit és az életpályájukkal, teljesít-
ményükkel a közösség megbecsülését 
kivívókat tüntetik ki.  
Az elismeréseket Horváth Csaba pol-
gármester, Hajdu Flórián és Horváth Zsolt 
alpolgármesterek adták át.  
 
Az egészségügyi és szociális  
dolgozók elismerése 
 
Gyógyító Munkáért Díjban részesült Ró -
zsásné dr. Tima Szilvia Eszter reumatoló-
gus szakorvos és dr. Konda Sándor sebész 
főorvos. Egészséges Zuglóért Díjat kapott 
Géczy Krisztina Annamária gyógytornász, 
Németh Zsuzsanna otthoni szakápolás-
vezető és Volford Rozália laborasszisztens. 
Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díjat ve-
hetett át Sápi Katalin munkaügyi előadó. 
Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díjban 

részesült dr. Tóth Márta szemészeti szak -
rendelés-vezető főorvos és Harmat Gábor 
orvosi műszerügyi előadó. Gondozási Mun -
káért Díjat kapott Fonyó Hajnal, a „Pat-  
rónus” Nappali Otthon vezetője és Kocsis 
Terézia szociális gondozó. 
 A rendvédelmisek díjazása 
 
Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél-
ben részesült dr. Békefi Zoltán rendőr had-
nagy, Tóth Richárd rendőr hadnagy, Görög 
Péter rendőr főtörzszászlós, Salamon Lajos 
tűzoltó alezredes, Szijj Nándor közterület-
felügyelő, Ikladi Endre polgárőr és Cziferi 
István kerületőr. 
 Emlékérem-adományozás 
 
Zuglóért Emlékérmet kapott Tóthné Nagy 
Katalin, a Zuglói Kincskereső Óvoda nyu-
galmazott óvodavezetője, Bacsó Tiborné, a 
Zuglói Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intéz mény -
vezető-helyettese, Igaliné Büttner Hedvig, 

a Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Ál-
talános Iskola tanára, a Hunyadi nagykórus 
karnagya, dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki 
Utcai Kórház főigazgatója, Kővári Miklós, 
a Zugló TV ügyvezetője, médiamenedzser 
és Gál Ferenc, a Teleki Blanka Gimnázium 
intézményvezetője.                     Papp Dezső 

  Díszpolgári címet  kaptak:
  

 
 
Kinszki Judit (1934) pe da -

gógus, a Ma -
gyar Drá ma- 
pe  da gógiai 
Társaság, a 
D i á k s z í n - 
 játszó Egye -
sület és a  
Szabad Szín - 
házak Szö -

vet sége ala pí tója. 
Édesapja, Kinszki Imre a két 
vi lág há bo rú közötti ma gyar 
amatőr fé nyképez és meg ha tá -
rozó ala k ja volt. Fénykép-
negatívjait 1985-ben a Fő  vá- 
rosi Szabó Ervin Könyv tárnak 
ajándékozta.  
A vész korszakban az édes -
anyjával eg y ü tt gettóba zárták, 
édesapja és bátyja a holo ka -
uszt áldozata lett. 
dr. Nagy László (1930) ve -

gyész mér -
nök, vi  lág- 
bajnok ka- 
 ja kos, edző, 
sportvezető.  
A vegyész -
mérnöki dip - 
 loma meg - 
 s  z   e r  z é  s e 

u t á n aktívan spor tolt. 1954-
ben a franciaországi Mâ con-  
ban a kajak négyesben világ-
bajnoki címet szerzett. Edző -
ként is szép sikereket ért el: 
megkapta a Népköztársaság 
Kiváló és Érdemes Sportolója 
elismerést, a Magyar Népköz -
társaság Csillagrendjét, a Ma -
gyar Köz társaság Arany  ke- 
resztjét. 
Pálos Péter (1985) a BVSC-

Zugló asz ta- 
li tenisz ező- 
je, a to kiói  
pa ralimpia 
ara n y  ér me -
se. 2012 u t á n 
másodszor 
nyert pa ra -
l i m p i a i 
címet. Enyhe 

ér telmi fogyatékkal született, 

de az NB I.-es felnőttcsapat 
egyik erőssége az épek kö -
zött. 13 évesen a Balatonnál 
töltött nyaralás alkal mával fo-
gott először ping pongütőt a 
kezébe, amit aztán többé le 
sem tett.  
Pályafutása során háromszor 
nyert világ- és há romszor Eu-
rópa-bajnoki cí met. A londoni 
olimpián ar any-, Rióban bronz - 
érmes volt.  
Id. Richter József (1951) Az 

idén 70 éves 
id. Richter 
József a Fő -
vá rosi N a g y-  
c i r  k u s z 
egyik leg si -
k e r e s e b b 
igazgatója, 
az első ma -

gyar artistaművész, aki 1974-
ben Monte Carlóban, a vi lág- 
hírű cir kusz fesztiválon Ezüst 
Bohóc-díjat nyert, illetve a 
magyar cir kuszi művészek 
közül is ő ér demelte ki el-
sőként a Ko s suth-díjat.  
A 46 éve Zug ló ban élő Rich -
ter család hetedik generációja 
viszi tovább a cir kuszi sta fé -
tabotot. A Vá rosligetben ta -
lál ható kőcir kuszt is ők avat - 
 hatták fel 1971-ben. A Ma gyar 
Nemzeti Cirkusz és a Richter 
Flórián Cirkusz ala pítója.  
Veres Amarilla (1993) a toki - 

ói para lim -
pia első ma - 
gyar baj no -
ka. A ke re -
kesszékes ví - 
vó a nők A 
kategóriás 
küz del mé -
ben tudott 

párbaj tőrben diadamaskodni. 
Rend ellen ességgel született, 
de elő ször az épek között 
próbált meg érvényesülni.  
A várt eredmények azonban 
elma radtak. Emiatt érettségi 
után egy időre a vívást is ab-
bahagyta, és a civil életben 
he lyezkedett el. Tokióban a 
kard egyéni ve senyben nem 
sikerült a nyolc közé jutnia, 

ám párbajtőrben megállít ha -
tatlan volt.  
 

Posztumusz díszpolgári  
címet kaptak:  

 
Dr. Kárpáti Sándor (1960– 
2020) reumato ló gus főorv o s, 
a Zug lói Egész ség ügyi Szo l -

gá lat (ZESZ) 
Re  u ma to ló gi -
 ai Osz tály á- 
nak osztály -
vezető főor-
vosa. 1988- 
ban kezdett 
d o l g o z n i 
Zuglóban, a 
F ő v á r o s i 

Weil Emil Kórház-Rendelőin-
tézet Reumatológiai Osztá-
lyán. 2005-ben ne vezték ki 
reumatológus főorvosnak.  
Emellett a ZESZ Szakmai Ve -
zető Tes tületének és a Közal-
kalmazotti Tanács elnöke, a 
Segélyezést Elő készítő Bi - 
zot t ság, a Műszerügyi Bizott -
ság és a Gyógyszerterápiás Bi-
zottság tagja volt.  
Dr. Kilényi Géza (1936–

2016) alkot-
m á nyb í r ó , 
j o g t u d ó s , 
ü g y é s z , 
e g y e  t e m i 
tanár, he ly e t -
 tes igaz sá g -
ügy-mini s z  - 
ter, az Al kot - 
 mány bí  ró -
ság ala pí tó 
tagja, a Páz -
mány Péter 

Katolikus Egye tem Köz jogi 
Intézetének igazgatója. 2008-
tól az MTA Köz igaz ga tás-
tudományi Bizottságá nak el  - 
nöke. Több mint öt ven kö n y v 
szer  z ője és társ szer zője. 1966-
tól élt Zug lóban.  
2018-ban a Nem  zeti Közszol-
gálati Egye tem Ál lam tu do -
mányi és Köz igaz ga tási Karán 
Egye te mi Kutatóműhelyt ne -
veztek el róla. 
Pécsi Ildikó (1940–2020) 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színművész, rendező, érdemes 
és kiváló művész, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös 
tagja, 1994–1998 között Zugló 
22. számú egyéni választó -
kerületének MSZP-s ország-

gyűlési képviselője. Az első 
magyar szélesvásznú filmben, 
Az aranyemberben Noémi 
sze repét alakította, majd A 
Ten kes kapitánya és a Linda 
című tévésorozat tette ismert -
té. Önálló estjével élete utolsó 
pillanatáig járta az országot. 
Férje, Szűcs Lajos olimpiai 
bajnok labdarúgó volt. 
Vitéz Nagy Sándor (1897–
1967) 17 évesen önként jelent -
kezett az Osztrák–Magyar 
Mo narchia  hadseregébe.  

Az orosz, majd az olasz fron-
ton harcolt, háborús helytál-
lását vitézi címmel ismerték 
el. Nagycsaládosként 1936-
ban elsők között költözhetett 
a zuglói Vitézi telepre.  
A vészkorszakban a csillagos 
házból kimentette Jenei Mi-
hályt és családját, majd a ti-
zenegy üldözöttet fél évig a 
Nagy Pál utcai házában búj-
tatta. Izraelben a Világ Igaza 
kitüntetettje címet nyerte el. 
 

Papp Dezső, Riersch Tamás  
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Zugló 86. születésnapját ünnepelve elismeréseket osztottak ki                  • Kilencen díszpolgári címben részesültek, hatan Zuglóért emlékérmet kaptak 

Zugló megalapításának 86. évfordulója alkalmából az önkormányzat a 
Columbus utcai Szent István Zeneházban tartotta hagyományos díjátadó 
gáláját. A rendezvényen díszpolgári címeket és egyéb kitüntetéseket, elis-
meréseket nyújtottak át a kerület hírnevét öregbítő zuglóiaknak, és kitün-
tették a járvány elleni küzdelemben kimagasló helytállást ta nú sítókat.

Jegyzet

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő 

Kettős kereszt
Szeretem Churchillnek azt a mon -
dását, még ha elcsépelt is: a pesszi -
mista mindenben a nehézséget látja, 
míg az optimista a lehetőséget. S ha 
visszanézünk erre a két évre –  már-
pedig ezt tettük a polgármesterrel, 
hiszen két éve kezdte meg munkáját 
Zuglóban –, akkor Churchillre ha-
jazva  mondhatjuk, hogy minden ne-
hézség ellenére sikerült a legjobbat 
kihozni a helyzetből. A pandémia 
mindannyiunkat váratlan élethely -
zetbe szorított, és nincs olyan ember, 
akit ne viselt volna meg. A segítség 
mindenhol elkélt. Ám onnan ér ke -
zett a legkevesebb, ahonnan a leg -
többet várta volna el az ember, ha 
már egyszer adófizető. Ezekről a 
kiszámíthatatlan szituációkról és 
emberpróbáló időkről nemcsak a 
polgármester beszélt interjúnkban, 
hanem a képviselők is a testületi 
üléseken, mert nem volt olyan fel-
szólalás, ahol ne a pénzszűke lett 
volna az indok egy-egy terv mó-
dosítása mögött. De erről beszélt egy 
cukrász is, aki a kénytelen bezárás 
után újranyitott, vagy a Tündérpakk 
képviselői, akik a nehézségek elle -
nére tudtak, mert akartak jót tenni. 
A Hétszínvirág ovi is jóté kony -
kodott, megszólaltatott zenészünk 
pedig kitalálta a túlélés módját.  
Az  alpolgármester által szervezett 
városligeti családi nap is szinte a 
semmiből jött össze, és több száz em-
bernek jelentett önfeledt kikap -
csolódást. Körkérdésünk mérlege 
szintén biztató, mert tudjuk, hogy mi 
a dolgunk a járvány idején. Kóris-
taként Beethoven szavai is eszembe 
jutnak: Az élet keresztjei, akárcsak a 
kottáé, felemelnek. 

Díjátadó gála a Zeneházban       két év és egy rendkívül nehéz időszak után

Vitéz Nagy Sándor posztumusz díját 
uno kája és testvére vette át

Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas elő -
adóművész, lánya, Gerendás Hanna zon-
goraművész és Szederkényiné Horváth 
Márta hárfaművész adott ünnepi műsort 

                    Fotók: Subits-Tóth Gergő 
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• A több hullámban támadó 
koronavírus-járvány alatt 
me lyek voltak a legfon to -
sabb teendők? 
– Kétségtelen, hogy amikor 
két évvel ezelőtt a zuglóiak 
bi zalmából polgármester let-
tem, nem gondoltam, hogy 
egy világjárvánnyal is meg 
kell küzdenünk. Mint minden 
önkormányzatot, minket is vá -
ratlanul ért, de azonnal cse-
lekedtünk. A közintéz  mé - 
nyek ben kézfertőtlenítőket 
szereltünk fel, maszkokat, tá -
jékoztató kiadványokat kül d -
tünk a 60 év felettieknek és a 
krónikus betegeknek. A jár -
vány anyagilag sok családot 
megviselt, ezért a rászorulók 
számára ingyenes étkezést 
biztosítottunk. 
• Mindezt kormányzati ellen-
szélben… 
– Igen, az még a járványnál is 
váratlanabb volt, hogy min-
dezt masszív ellenszélben kel-
lett megvalósítani, hiszen míg 
máshol a kormányok segítet-
ték, addig nálunk a Fidesz 
fosztogatni kezdte az önkor-
mányzatokat. A veszteségünk 
tavaly csaknem 5 milliárd 
forint volt, idén pedig további 
7 milliárd forintos kárral szá-
molunk. A kormány meg fe -
lezte a legfontosabb bevételi 
forrásunkat, az iparűzési adót, 
és már látszik, hogy ezt ter-
vezi jövőre is, ráadásul az 
okozott kárt csak a kor-
mánypárti kerületek számára 
térítik meg, mi egy fillért sem 
kapunk.  
• A romló gazdasági hely zet -
ben hogyan segítették a fro n t - 
vonalban dolgozó egész  ség -
ügyi, köznevelési és szoci -
ális dolgozókat?  
– A kezdetektől teszteket és 
védőfelszereléseket biztosí-
tottunk. Ehhez minden létező 
kapcsolatunkat mozgósítot-
tuk, mert a kormány nem 

segített. A legkisebb kere-
setűek számára bevezettük a 
Zugló-pótlékot, amelyet az 
idén is meg tudtunk őrizni. 
Újra és újra átszámoltuk a 
költségvetést, amíg ezt sike -
rült kigazdálkodni. Az önkor -
mányzat önmagán spórolt, 
másképp nem tudtuk volna 
biztosítani a Zugló-pótlékot.  
• A járvány és az elvonások 
ellenére milyen fej lesz té -
seket sikerült megvalósítani 
az elmúlt két évben? 

– A legfontosabb beruházá-
sunk a Rákos-patak revitali -
zációja, hamarosan be fe jez- 
zük a harmadik szakaszát. Ez 
Budapest egyik legnagyobb 
zöldberuházása: új fákat, cser - 
jéket ültetünk, visszaállítjuk a 
patak természetközeli álla -
potát, új pihenőterületeket 
alakítunk ki, ahol lehet, a ko-
rábbi betonlapok helyett a 
patakmedret természetes kő -
vel burkoljuk. Néhány hó-
napja adtunk át egy új, zöld 
teret a Varsó utca és a Thö -
köly út találkozásánál, ennek 

elnevezésére hamarosan pá-
lyázatot írunk ki. Megvalósult 
a Kardiometabolikus Cent -
rum az Örs vezér terén, és a 
kerület egészében bevezettük 
az egyórás ingyenes parkolást 
a zuglóiak számára. Végre 
látható jelei vannak annak, 
hogy Zugló immár nem mos -
tohagyereke Budapestnek, hi -
szen a fővárossal együtt mű- 
 ködve újult meg az Ond vezér 
útja, a Róna utca felújítása 
pedig épp most zajlik. Folya-

matban van a zuglói szakren-
delők rekonstrukciója, és no - 
vemberben végre bemutatjuk 
a Bosnyák téri új zuglói vá -
rosközpont terveit is, amire 
nemcsak a zuglóiak, de min-
den budapesti büszke lehet.  
 
• A helyiek panaszkodtak az 
Örs vezér téri közbizton -
ságra. 
Az Örs vezér terét néhány hó-
napja még egy banda tartotta 
rettegésben, de a határozott 
fellépésnek és a kiemelt ren d -
őri jelenlétnek köszönhe tően 

sokat javult a helyzet. Megál-
lapodtunk a járőrök további 
jelenlétéről, hogy fenn tudjuk 
tartani a rendet. A lehe -
tőségeinkhez mérten igyek-
szünk segíteni a ren d őrök 
munkáját, az elmúlt években 
mobiltelefonokat és más es-
zközöket is vásároltunk szá-
mukra. A zuglói polgár őrök 
két vadonatúj járőrko csit kap-
tak, az önkéntes tű zoltói n k -
nak pedig egy korsze rű tűz - 
oltóautót vásároltunk.  
• A szakrendelők romló álla -
pota is központi téma. Tud - 
nak javítani a helyzeten?  
– A főváros kötött egy megál-
lapodást a kormánnyal arról, 
hogy csak akkor támogatja az 
atlétikai stadion megépítését, 
ha a kormány öt év alatt össze-
sen 50 milliárd forinttal járul 
hozzá a budapesti önkormá n y - 
zati szakrendelők fel újí tá sá -
hoz. Ez a pénz nem ado mány, 
ebből lehet pótolni a kormány 
évtizedes mulasztásait. Eddig 
Zugló két lépésben 1,2 milli -
árd forintra pályázott sikere-
sen, így a szakrendelők fel - 
újítása lépésről lépésre zaj lik.  
• Az infláció miatt veszélybe 
került a modern energia-
meg  oldásokat tartalmazó  
E-Co-Housing projekt, a m e ly 
a bérlakásprogram fontos 
ré  sze lenne Zuglóban. 
– Így van, mert az egekbe 
szökött az építőanyagok ára. 
Emiatt többletforrásra van 
szükségünk, ezt azonban a 
kormányzati elvonások miatt 
nem tudjuk biztosítani. A több - 
letköltségek finanszírozása 
érdekében az Európai Unió -
hoz fordultunk, várjuk a vá -
laszt. De bármi is lesz az, az 
önkormányzati bérlakások 
számát mindenképp gyarapí-
tani fogjuk, ha másképp nem, 
a meglévők felújításával.  

Papp Dezső 

Horváth Csaba: Egyórás ingyenes parkolást biztosítottunk 
minden zuglóinak                                              Fotó: Subits-Tóth Gergő

Ötvenezer  
zöld zsák
Az ősz beköszöntével a csa- 
 ládi és társasházakban élő -
knek ismét problémát jelent a 
lehullott falevelek elta ka -
rítása. Ezt felismerve a zuglói 
önkormányzat évről évre 
megpróbál segítséget nyúj-
tani az érintett lakosoknak 
azzal, hogy részükre ingye-
nesen biztosít zöldhulladék 
összegyűjtésére szolgáló zsá -
kokat, amelyeket az utcafront - 
ra kihelyezve a Budapesti 
Közművek FKF Köztisztasági 
Divíziója körzetenként és 
hétköznaponként ingyenesen 
elszállít. Idén az önkor-
mányzat a korábbi éveknél is 
nagyobb számban biztosított 
zsákokat a lakosság számára. 
Október 11. és 14. között a 
Zuglói Rendészeti Központ 
Laky Adolf utcai szék há -
zában a Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft. szervezésében 
több mint 50 ezret osztottak 
ki. A zuglói lakosok lak cím -
kártyájuk felmutatásával fe-
jenként 15 darab százliteres, 
biológiailag lebomló zsákot 
vehettek át, hogy aztán meg -
tölthessék a kertjükben és  
az utcafronton termelődött 
lomb-, gally- levél- és egyéb 
zöldhulladékkal.              R. T.

Az ülés Lepsényi László, a 
Demokratikus Koalíció frak-
cióvezetőjének bejelentésével 
kezdődött, amely szerint He -
vér László György és Bitskey 
Bence képviselők kiléptek az 
MSZP-ből és csatlakoztak a 
DK frakciójához. A napiren-
dek megtárgyalása során ki -
emelt figyelem övezte a jár - 
vány miatt húzódó E-Co-
Housing projektet. Az önkor-
mányzat kérelemmel fordul 
az Európai Unióhoz, miután 
drasztikusan emelkedtek a 
Gizella u. 14–16. szám alatt ter-
vezett beruházás megva ló -
sításának költségei, s ebből 
adódóan annak feltételei is je-
lentősen megváltoztak. S bár 
a szakemberek számos meg -
oldást dolgoztak ki a költ-
ségek csökkentésére, még így 
is több mint 700 millió forint 
hiányzik az időközben meg-
növekedett kiadások fede -
zetére. Ezért az önkormányzat 
arra kéri az Európai Uniót, 
hogy módosítsa az eredeti pá-
lyázatot és tolja ki a megva -
lósítás határidejét. Az e té - 
mában egy héttel korábban 
összehívott rendkívüli tes tü -
leti ülésen a képviselők nem 
tudtak megállapodni a pro-

jekt kivitelezésének feltéte -
leiről, most azonban komp ro- 
misszum született. Az Európai 
Unió válasza dönti el a projekt 
sorsát.  
Egyéb várható beruházások is 
a testület elé kerültek, kö zü -
lük egy-két esetben a kör -
nyék lakói megkeresték az 
önkormányzatot: nem szeret -
nék ugyanis, hogy az eladásra 
szánt üres telkek helyére 

óriási lakóházak épüljenek. 
Ezt mérlegelve beépíthetőségi 
vizsgálatról, funkcióvizsgálat -
ról, valamint környezeti és  
közlekedési elemzés ké szí té -
séről is döntöttek a kép vi -
selők. Ennek értelmében 
egyelőre nem írják ki a Kövér 
Lajos tér 25., az Angol utca 
55–59–61., az Angol utca 28., a 
Tábornok utca 31. és a Pil-
langó utca 24. szám alatt talál-
ható ingatlanokra vonatkozó 
pályázatokat. 
A képviselők elfogadták azt a 
határozati javaslatot, misze -
rint a szokásos menetrendben 
meghosszabbítják a Fü redi 
úti hulladékudvar lejárt üze -
meltetési megállapodását a 
Budapesti Közművek Non -
pro fit Zrt.-vel. Felmerült azon-
ban a kérdés, hogy érdemes-e 
megszüntetni a hulladékud-

vart, illetve érdeklődtek, hogy 
mely kerületek veszik igény -
be a szolgáltatást. Ezért arra 
kérték a polgármestert, hogy 
kérjen erre vonatkozó kimu-
tatást, és arról is tájékozódjon, 
hány hulladékudvar van a 
fővárosban.  
Elfogadta a testület azt a be -
számolót, amely a polgár mes -
ternek a koronavírus-járvány 
miatti rendkívüli helyzetben 
az átruházott hatáskörben ho-
zott I–III. negyedévi döntéseit 
és intézkedéseit tartalmazta.  
Döntés született arról is, hogy 
a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat (ZESZ) létszámát egy 
fővel (védőnő), a Zuglói Egye -
sített Bölcsődékét pedig nyolc 
kisgyermeknevelővel és egy 
intézményvezető-helyettessel 
növelik, emellett többletfinan-
szírozást biztosítanak a ZESZ 
részére. 
A testület elfogadta a la kos -
sági vízgyűjtőedény-prog r a m -
ról szóló tervet: az önkor - 

mányzat minimális lakossági 
hozzájárulással a társasházak -
ban, családi házakban élő k -
nek csapadékvíz-gyűjtőket 
osz tana.                    Potos Rita 

Budapest egyik legnagyobb zöldberuházása Zuglóban valósul meg • Újraaszfaltozták az Ond vezér útját Többletfinanszírozást és határidő-hosszabbítást kér az önkormányzat az uniótól

Szabó Rebeka (P) az E-Co- 
Ho using projekt mellett ér vel

Victora Zsolt (Magyar Két-
farkú Kutya Párt) megtil-
taná betongyárak te lepíté  - 
sét Zuglóban               Fotók: B. R.

Fotó: B. R.

Csapadékgyűjtő-program indítását tervezik Horváth Csaba: Két éve kormányzati ellenszélben kell navigálni 
Zajlik a szakrendelők felújítása, jelentősen javult a közbiztonság a kerületben, s a folyamatosan apadó 
bevételek ellenére a kerület vezetése igyekszik a legjobbat kihozni a szűk büdzséből – erről is beszélt la-
punknak Horváth Csaba, amikor az elmúlt két év eredményeit  ismertette. 

Kérelemmel fordul az Európai Unióhoz az önkormányzat az E-Co-Housing 
projekt megtartása érdekében; elemzések készülnek az üres telkek eladásával 
kapcsolatban; marad a hulladékudvar; bővül a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 
és a Zuglói Egyesített Bölcsődék munkatársainak létszáma – egyebek mellett 
ezekről döntöttek a képviselők az október 28-ai testületi ülésen.

Kinisch Andrea (DK) a la -
kók véleményét tolmácsolta
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– 2021-től kezdődően minden 
évben pályázatot írunk ki 
annak érdekében, hogy há -
rom kategóriában – termelői, 
szolgáltatási és kereskedelmi 
–  díjazni tudjuk a legsikere-
sebb zuglói vállalkozásokat – 
mondta Pécsi Diána önkor -
mány zati képviselő, a Gazda -
sági Bizottság elnöke, akinek 
javaslatára jött létre ez a díj.  
– Ebben a munkában nagy se -
gítségünkre lesz az Opten In-
formatikai Kft., amely gaz — 
da sági társaságként piac ve -
zetőnek számít a céginformá-
ció területén, és a hatéko - 
nyabb munka érdekében 
együttműködést is kötöttünk 
vele. Pécsi Diána elmondta, 
hogy először 2016-ban merült 
fel a helyi vállalkozások elis-
merése. Az eredeti ötlet a 
zuglói top 10 vállalkozást 
érintette volna, ezt azonban a 
korábbi testület elvetette. 
Nem úgy a mostani, amely 
kiemelten fontosnak tartja a 
helyi cégek díjazását.  
Az MSZP zuglói frakciója a 
fia tal vállalkozásoknak teret 
adó FIVOSZ-t is támogatja.  
Az Opten Informatikai Kft. 
több mint húsz évig zuglói 
telephellyel rendelkezett – 
tudtuk meg Ferenczi Ger -
gelytől, a társaság céginfor-
mációs üzletágának igazga - 
tójától –, a tulajdonos család 
pedig a mai napig zuglói. Így 
természetes volt számunkra 

az önkormányzattal való kö -
zös gondolkodás. Az üz letági 
igazgató szerint az idén első 
ízben kiírandó pályázat lesz 
ennek a kö zös gondolkodás-
nak a leg főbb eredménye.  
– A zuglói vállalkozásokat a 
mi cégünk fogja több szem-
pont alapján megszűrni, ame-
lyek kö zül a legfontosabb az 
árbevétel, az adózott nye re -
ség, a foglalkoztatottak száma 
és a Covid miatt bevezetett 
úgynevezett válságállósági 
in dex (leegyszerűsítve a tar -
ta lé kok). Ezek alapján min-
den kategóriában 3-3 vállal - 
kozást jelölünk, amelyek kö -
zül az önkormányzat Gaz-
dasági Bizottsága választja ki 
majd a győztes céget. Ilyen 

felkérést más önkormányzat-
tól nem kaptunk, így a vál-
lalkozások támogatása terén a 
zuglói ön kormányzat min-
denképpen élen jár. Remél-
hető, hogy a jövőben sokan 
fogják követni a példájukat.  
Idén azonban az első tíz hónap-
ban már 16 százalékkal nőtt a 
cég ala pí tási kedv. A cégek ál -

tal befi zetett adóról még csak 
20 20-as adatok vannak: a vál -
lal kozások nagyjából 18,8 mil -
li árd fo rinttal járultak hozzá 
Zugló sikerességéhez. A kor -
mány döntése miatt azonban 
ennek csak a felét kapja meg az 
önkormányzat. A befizetett adó 
nem mellesleg 16 százalékkal 
emelkedett 2019-hez képest, 
ami az országos átlag nak (8 
százalék) pontosan duplája.  
Az is tény, hogy a zuglói vállal -
ko zá sok tavaly 30 százalékkal 
csökken tették fog lal koz ta tot -
taik szá mát, ami hoz zá járul -
hatott a pé n z ügyi hely zetük 
stabilizálásához – véli a szak -
értő.                   Riersch Tamás

– Személyautó hajtott ki a 
Róna utcából a Fogarasi útra, 
ahol nekiütközött egy szi ré -
názó rendőrautónak. Az üt -
közés következtében a szol - 
gálati jármű áttért a szem köz -
ti sávba, ahol egy másik autó-
nak koccant. A balesetben 
egy ember könnyebben meg -
sérült – idéz egy közelmúlt-
ban történt esetet lapunknak 
Patkóné Pinczés Zsófia ren -
dőr őrnagy, a zuglói rendőr -
kapitányság körzeti meg bí- 
zotti alosztályának vezetője.  
A gyakori hírek pedig azt is 
sejtethetik, hogy sok a baleset 
a kerületben, azonban a sé -
rüléses esetek száma az év 
első kilenc hónapjában 17 szá -
zalékkal csökkent a tavalyi 
hasonló időszakhoz képest. 
Igaz, az anyagi káros esetek – 
többségükben koccanások – 
viszont ugyanennyivel nö -
vekedtek. Ha a két adatot néz-
zük, akkor azt mondhatjuk, a 
helyzet nagyjából stagnál. Ez 

persze nem ad okot az elé -
gedettségre. Ám az, hogy idén 
már annyian (összesen ketten) 
haltak meg a zuglói közu-
takon, mint tavaly, valame-
lyest árnyalja ezt a képet. 
Továbbra is a fő közlekedési 
útvonalak, elsősorban a Hun -

gária körút, a Thököly út, a 
Nagy Lajos király útja és a 
Mogyoródi út számít „veszé-
lyeztetettnek” a nagy átmenő 
forgalom miatt. Érdekes, hogy 
az M3-as bevezető szakaszán, 
illetve a Fogarasi úton álta -
lában kevesebb a baleset, 

mint az említett útszaka -
szokon. A szakember szerint a 
leg több baleset oka az elsőbb-
ségadás figyelmen kívül ha -
gyása és a kanyarodás sza - 
 bá lyai nak be nem tartása.  
A gyors hajtás mint balesetet 
okozó tényező csak ez után 
kö vet kezik. – Hetente több al-
kalommal is találkozhatnak 
az autósok sebességméréssel, 
de a kollégáink a járművek 
mellett a gyalogo sok szabály -
kö vető közlekedését is ellen -
őrzik. Azt ta pa s z taljuk, hogy 
javul a közlekedési morál,  
de szórványos sza bályszegők 
min dig akadnak – mondja a 
rendőr őrnagy.  
A zuglói rendőr ka pitányság 
szakemberei évente két al - 
kalommal részt ve s znek a Ke -
rületi Ba lesetmegelőzési Bi-
zottság ülésein, ahol elem zik 
az ad ott időszak tapasztalatait, 
és a társszer vezetekkel kö -
zösen cselekvési tervet dol -
goz nak ki.                             R. T.

A legsikeresebb helyi vállalkozások erkölcsi elismerésére törekszik a zuglói 
önkormányzat. A Gazdasági Bizottság javaslatára elfogadott rendelkezésében 
ugyanis egy új díj alapításáról döntött a testület.

A kerületünkben alapított Opten bírálja el a pályázatokat Csökkentek a személyi sérüléssel járó ütközések kerületünkben
Zuglói vállalkozásokat támogatnak Nőtt a koccanásos balesetek számaMensch-díj 

Lebovits Imrének
Jó Ember díjat kapott a 92 
éves, Tiszafüreden született 
Lebovits Imre a Geiger And -
rás alapította magyar-ame -
rikai Mensch Alapítványtól.  
Az online díjátadón az év-
tizedek óta Zuglóban élő 
holokauszttúlélő elmondta, 
hogy 1938 előtt családja – 
körülbelül 100 családdal 
együtt – a zsidók szokásos 
életét élte. A helyiek akkor 

még befogadók voltak. Az 
elemi iskola zsidó volt, a kö -
zépiskola már nem. 1943-ban 
egy neves budapesti szűcs -
mester mellett kezdett dolgoz -
ni. Apját 1944. március 19-én 
munkaszolgálatra vitték. Az -
tán hamarosan ő is a „hírhedt 
téglagyárból” a mai Szlováki -
ába, majd a keleti frontra 
került.  Ahogy haladtak előre 
a szovjetek, úgy kerültek egy - 
 re többen koncentrációs tá -
borba, Lebovits Imre Maut -
hausenbe, ahonnan szeren  - 
csével 15 évesen kiszabadult. 
A holokauszt idején 80 ro ko -
nát ölték meg, köztük a szü -
leit. A miskolci műszaki egye - 
tem hadmérnöki karáról szár - 
mazása miatt eltávolították. 
Később a budapesti műegye -
temen dolgozott. Elme sélte, 
hogy jelenleg Esterházy Já -
nos életét kutatja, aki zsidó 
életeket is mentett. Zugló és 
Tiszafüred díszpolgára – aki 
egyébként a német érdemke -
reszt szalaggal kitüntetést is 
megkapta – úgy véli, hogy az 
emberek tudatának mélyén 
még mindig ott lappang az 
antiszemitizmus.               Cs. J.

Közel másfél év után – a ter-
vezettnél hamarabb – adták át 
a zuglói Csömöri utat az új-
palotai Drégelyvár utcával 
összekötő, másfél milliárd fo -
rintból megújult felüljárót. 
2020-tól csak a buszok hasz -
nálhatták, az autósoknak pe dig 
rendkívül nagyot kellett kerül-
niük, ha az egyik ke rü letből el 
akartak jutni a má sikba. – A 
próbaterhelések is azt iga-
zolták, hogy biztonságosan 
használható a felüljáró. Nem 
volt könnyű ez a feladat, mert 
hiába készültek már el 2014-
ben a tervek a híd fel újításáról, 
és hiába sikerült 2109-ben 
megállapodni a ki vi telezővel, a 
felüljáró valós állapota miatt 

jelentősen elhúzódtak a mun -
kálatok – jelentette be Tüttő 
Kata fő polgármester-helyettes 
október 27-én, a felüljáró ün-
nepélyes átadóünnepségén.  
– Ez a fe lül járó mind Zugló, 
mind pedig Újpalota lakos sá -
gának az életet jelenti – mondta 
Hor váth Csaba polgármester, 
aki az elsők között hajtott át a 
felújított felüljárón. Az új vá -
rosvezetés a Budapesti Mű szaki 
és Gazdaságtudományi Egye -
temmel együttműködve talált 
megoldást a felüljáró élettar-
tamának meghosszabbítására. 
Erre nagy szükség van, mert a 
számtalan ígéret ellenére sem 
készült még el a 4-es metró 
zuglói és újpalotai szakasza, így 

ennek hiányá ban ez a híd a 
legfőbb kapocs a két kerület 
között. – Jelenleg 307 híd van a 
fő vá ros tu laj donában, ebből 
közel száz szorul felújításra – 
tette hozzá Tüttő Kata.  
– A Lá n  c híd fel újí tása már el -
kez dő dött, és a későbbiekben a 
Petőfi híd, az Árpád híd, illetve 
a Flórián téri felüljáró rekon -
struk ció jára is sor kerül. Min-
dez olyan ellehetetlenítő kö  rül - 
 mények kö zött, hogy a kor-
mány csak az iparűzési adó egy 
részét hagyta az önkormány -
zatok nál, ami nemhogy a fel -
újításokra, de a közösségi köz  - 
le kedés működtetésére sem 
elegendő.                                  

Riersch Tamás 

Patkóné Pinczés Zsófia figyelmeztet, hogy a Hungária körút, a 
Thököly út, a Nagy Lajos király útja és a Mogyoródi út veszé-
lyes útszakasznak számít                                            Fotó: Balogh Róbert

A balesetekről kapott hírek azt is sejtethetik, hogy a kerületben sok a baleset. Véletlenek egybeeséséről 
van szó vagy pedig egy általános tendenciáról? – erről kérdeztük Patkóné Pinczés Zsófia rendőr őrnagyot, 
a zuglói rendőrkapitányság körzeti megbízotti alosztályának vezetőjét. 

Ismét járható a Zugló és Újpalota közötti felüljáró

Tüttő Kata: A 70-es években 
épült felüljáró a hanyag kar - 
bantartás miatt jelentősen 
megrongálódott, így a kivi -
telezőnek az útburkolatot és 
a tartószerkezetet is fel kel-
lett újítania                Fotó: S. T. G.

Fo
tó

: P
av

el
 B

og
ol

ep
ov Pécsi Diána: A zug lói vál-

lalkozói pályá zatok győzte-
seit első ízben 2021. de cem- 
ber 5-én, a Vállal ko zók Nap - 
ján hirdetik ki. (A pályá zat 
részletei a zuglo.hu oldalon 
ol vashatók.)                 Fotó: P. D.  

A szupervíziós csoport le he -
tőséget kínál a lelki frissü lés -
re, arra, hogyan lehet erő for- 
rásainkat tudatosan, lelkileg 
ellenállóbban moz gó sítva ne -
kivágni az új vagy a megol-
datlan régi kihívásoknak. Az 
elmúlt év a korona vírus-jár -
vány és annak kö vet kez mé -
nyei miatt mind a munka  he - 

lyen, mind a magán élet ben na - 
gyon nehéz idő szak volt. Öröm -  
mel várjuk a zuglói szociális 
dolgozókat és a men tál hi gi -
énés szakembe reket cso por -
tunk ban, ahol a Lelki Egész - 
ségvédő Ala pítvány pszicholó-
gusának vezetésével két dé-
lutáni alkalommal 3-3 óra 
fejlesztő foglalkozást tartunk. 

A programon való rész vétel 
ingyenes, a program támoga -
tója Zugló ön kor mány zata. 
Időpont: november 12. és 19. 
15–18 óra Helyszín: Zuglói 
Civil Ház, XIV. Cser tő park 
12.  

Jelentkezés:  
lea.pszichologia@gmail.com 

e-mail-címen.

Ingyenes szupervízió szociális dolgozóknak

A Forbes 100 legértéke-
sebb ma gyar vállal ko -
zá sát, illetve a Figyelő 
Top200-as rangsorát is 
biztosító Opten Infor-

matikai Kft. adatai  
szerint Zug lóban 2021 

ok tóberében 12 423 
vállal kozás mű ködött,  

6 százalékkal kevesebb, 
mint az elmúlt évben. 
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Világnapon 

Százhúsz család kapott tar -
tós élelmiszer-csomagot, tisz -
tí tószereket a Magyar Vörös - 
kereszt zuglói szervezetétől. 
A Népjóléti Bizottság 500 
ezer forinttal járult hozzá a 
szervezet akciójához. – Min-
den évben jelentős támoga -
tást kapunk az önkor mány- 
zattól, amivel kiegészítjük a 
saját erőforrásainkat, önkén-
teseink munkáját – magya -
rázta Bohácsné Vilimek Ág - 
nes, a Vöröskereszt kerületi 
szervezője. – A tartós élel mi -
szerek, tisztítószerek, mosó -
szerek mellé maszkot is cso - 
 magoltunk, hiszen anélkül 
nem mehetünk a kórházakba. 
He vér László, a Népjóléti Bi-
zottság elnöke elmondta: a 
kerületi vöröskereszt a szo-
ciális segítségnyújtás egyik 
zászlóshajója. Ha október 15-
én, a szegénység elleni küz -
delem világnapján a szegény- 
 séget felszámolni nem is, de 
enyhíteni tudják a gondokat. 

                 Potos Rita

Bohácsné Vilimek Ágnes, 
a Vöröskereszt kerületi ve -
zetője 

Hevér László a Népjóléti 
Bizottság elnöke 

Fotók: Magyar Vörös ke reszt helyi  
szervezete 

A városligeti Vajdahunyad sé -
tány menti családi rendez vé -
nyen színpadi műsorok, póni - 
lovaglás, ugrálóvár, vi dám -
park és kulináris élményt 
nyúj tó szolgáltatók várták 
az érdeklődőket. Az ese -
mény látogatói egyebek 
mellett meg ismer ked het -
nek a Zuglói Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egye -
sület új autójával, illetve a 
kerületi polgárőrség és a 
rendőrség munkájával, fel-
szereléseivel és jármű vei -
vel.   – A Tök Jó Fesztivál 
adta az ötletet, hogy a 
zuglói családok számára 
mi is szervezzünk egy ha-
sonló, de nagyobb volu-
menű rendezvényt a rossz 
idő beköszönte és a jár -
ványhelyzet romlása előtt – 
mondta el Horváth Zsolt al -
polgármester, a Zuglói Csa -

ládi Napok ötletgazdája és 
fővédnöke. – A pandémia ala -
kulását és az időjárási előre-
jelzést figyelemmel kí sér ve 

október második hétvégéjére 
pár nap alatt megszerveztük a 
családi napot. A nagyszínpa -
don a „Budapest Tánc mű vé -

szeti Stúdió” Alapfokú Mű  - 
vészeti Iskola és Szakgimná -
zium előadásával vette kezde-
tét a program, majd a jelenlé- 

vők a fölös energiáikat 
Kozma Zsuzsi aerobik- 
és személyi edző zenés 
FittMókájára ve zet het -
ték le. Volt Kutya Guru 
kutyaiskola-bemutató, 
Iszkiri Zenekar, salsa-, il-
letve boksz bemutató. 
Fel lépett Burai Krisztián 
énekes, a Kozmix együt-
tes, Dj Dominique, az 
Irigy Hónaljmirigy, Jol -
ly, Osz vald Marika ope -
retténekes és Nótár Ma - 
ry énekes. A Zuglói Csa -
ládi Napok a Lang Györ-
gyi és Falusi Mariann 

alapította népszerű Pa-dö-dő 
fel lépésével zárult.       

Papp Dezső 

Zuglói Családi Napok
FittMóka, Oszvald Marika, Irigy Hónaljmirigy, Jolly, Pa-dö-dő

A „Tégy egy lépést!” esély - 
egyenlőségi prog ram kere té -
ben nyolc osztály diákjai, 50 
pe da gógus is mer kedhe tett 
meg a se gít séggel és fo gya -
tékkal élő gye rekek tanulási 
és fejlesztési lehető sé gei vel. 
Kaput nyitott a külvilág felé 
jónéhány zug lói intéz mény:  
a Bet hes da Gyer mek kór ház,  
a Moz  gásjavító, vala mint a 
vakok intézménye.  
– Az ötlet tőlünk indult, a 
KórházSuli Alapítvány és  a 
Millennium Háza is az első 
hívó szóra csatlakozott hoz-
zánk – mondta Sorompó A ne tt, 
a zuglói gyerekkórház szo-
ciális munkása. – Pécsen él -
tem nyolcéves koromig, ami - 
kor autoimmun betegség, a 
Guillain-Barré-szindróma tá-
madta meg a szervezetemet. 
Lebénultam – mondta el la-
punknak Kiss Péter Pál, a to -

kiói paralimpia aranyérmese. 
– A rehabilitációm évekig tar-
tott, a Bethesdától sok segít-
séget kaptam. A Mexikói úti 
Mozgásjavítóban úszni kez d -
tem, majd Pruzsina István je-
lenlegi edzőm hívására ka - 
jakba ültem. Most a Kölcsey 
Gimnázi um élsportolói osz -
tályába járok – mondja a 18 
éves, kétszeres világ- és Eu-
rópa-bajnok. – Mivel erősíti a 

hát rányos helyzetű diákokkal 
szembe ni társadalmi elfoga -
dást, nagyon jó a kez demé -
nyezés – mondta Lo csmándi 
Alajos, a Mexikói úti Mozgás-
javító vezetője. Is ko lánk e g yik 
fő feladata a társadalmi atti -
tűdformálás – tet te hozzá So-
morjai Ágnes, a Vakok Is ko- 
lájának vezetője –, amelyhez 
nagy segítséget nyúj tanak az 
ilyen prog ra mok.                R. T.

Sokan ellátogattak a kétnapos családi 
programra                         Fotó: Balogh Róbert

A szervezők célja az esélyegyenlőségi nyílt napok ha -
gyományának meg te rem tése Zuglóban        Fotó: Balogh Róbert

Hagyományteremtő céllal rendezett családi napokat október második hét -
végéjén a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. az önkormányzattal 
közösen a Városligetben. 

Szelektíven gyűjtik a hulla -
dékot, a fáradt elemeket, kis -
kerteket művelnek, amihez 
komposztálnak is, saját álla-
tokat – egy sündisznót és több 
halat – gondoznak, és minden 
jeles Zöld Napot megünne-
pelnek, így az állatok világ-
napját is.  – Ez a Föld nap - 
jához, a víz, illetve a madarak 
és fák napjához hasonlóan 
kiemelt projektünk, amellyel 
nemcsak egy napig, hanem 
hosszabb ideig szoktunk fog -
lalkozni – mondta Rigó Éva 
tagóvoda-vezető. Az idei ál-
latos projekt is több elemet 
tartalmazott. Az Egressy úti 
óvodában volt kutyás bemu-
tató, illetve a Kalap Jakab 
Együttes is előadta a Kutyabál 
című zenés, bábos előadását. 
Két csoport a rákosszentmi-
hályi Sarkad Udvarba is ellá-
togatott, ahol többek között 
őshonos magyar állatokkal 
találkozhattak. Ahogy azt Pál 

Brigitta munkaközösség-ve -
zetőtől megtudtuk, a hang -
súly idén az állatvédelmen 
volt. – Egy gyömrői állatvédő 
egyesülettel, a Kutyamentsvár 
Állatmenhellyel úgy ismer -
kedtem meg, hogy láttam, 
amint minden második szom-
baton Gyömrő főterére ki vi -
szik sétálni a kutyusokat, így 
hívva fel a figyelmet a felelős 

állattartásra. Ez nagyon meg -
tetszett, így felvettem velük a 
kapcsolatot, és innen jött az 
ötlet, hogy az óvodánkban 
gyűjtést szervezzünk nekik.  
Két héten keresztül hordták a 
gyerekek az adományokat a 
Zuglói Hétszínvirág Tag óvo -
dába. Érkeztek takarók, etető -
tálak, de többnyire állatele - 
delek. Volt olyan támogató, 

aki egy raklapnyi macs ka -
eledelt ajánlott fel. A gye re -
kek érzékenyítése szem pont- 
jából nagyon fontos volt ez a 
program – mondta az óvoda -
pedagógus. – Mert így nem -
csak az állatok szeretetére 
hívtuk fel a figyelmüket, ha -
nem arra is, hogy az állat-
tartás komoly felelősséggel 
jár. Ezt pedig jó, ha minél 
hamarabb elsajátítják. Ezt tá-
masztja alá az alábbi két kis 
óvodás véleménye is. „Ne -
künk nincs otthon állatunk – 
mondta Zselyke –, de egy zsák 
kutyatápot hoztunk, mert 
anya azt mondta, kell az éhes 
kutyusoknak.” „Nekem van 
egy kutyám, a Füge, aki lakás-
ban lakik, csak ritkán megy 
ki az udvarra – tette hozzá 
Endi. – Mi kutyaeledelt és ku -
tyatálat hoztunk azoknak a 
kutyáknak, akiknek nincsen 
gazdijuk.”          

Riersch Tamás 

A Zöld Zugló Közösségi Klí-
mastratégiáról tartottak kép - 
zést és workshopot a projekt 
kidolgozói a polgármesteri 
hivatal, az önkormányzat 
gazdasági társaságai és in-
tézményei számára. Belez-
nay Éva építész-város ter- 
vező, vezető fenntart ha tó -
sági tanácsadó elmondta, az 
éghajlatváltozás negatív ha -
tásai tették szükségessé a 
klímastratégia kidolgozását, 
amelynek megvalósításába a 
lakosság is bekapcsolódik, 
mert nélkülük nincs ered-
mény.  Zugló 2030-ig a ká -
ros anyag-kibocsátás 40 szá - 
zalékos mérséklését tűzte ki 
célul, ezt a kerület adottsá-

gainál fogva főként az ön -
kormányzati és magán tu- 
 lajdonú épületek energia-
hatékonyságának javításá-
val, az átmenő forgalom 
mérséklésével, az alternatív 
közlekedési módok elter-
jesztésével, illetve a zöld-
felületek megóvásával lehet 
elérni. Kitért arra is, hogy a 
klímastratégia az emberek 
környezeti problémákhoz 
való hozzáállásán is szeretne 
változtatni, az idősebbeknél 
a szemléletváltás, a fiata lo k -
nál pedig a szemléletfor-
málás a cél. Ennek kap csán 
Fleisz Bálint, az ABUD Mér -
nökiroda Kft. munkatársa 
bejelentette, hogy 47 zuglói 

iskolában és óvodában in-
dult Klíma Kupa, amely já -
tékos formában segíti a gye - 
rekek környezettudatos ne -
velését és szemléletformá -
lását.                    Papp Dezső 

Állatmenhelynek gyűjtöttek
Örökös zöld óvoda címmel ismerték el a Hétszínvirág munkáját

Két héten keresztül hordták a gyerekek az adományokat 
          Fotó: Balogh Róbert

Híreink

„Tégy egy lépést!” – három intézmény fogja a kezed

A legtöbb zuglói óvodához hasonlóan a Zuglói Hétszínvirág Óvodában is nagy hangsúlyt kap a 
környezetvédelemre és az egészséges életmódra való nevelés. A kerület második legnagyobb létszámú in-
tézménye 2019-ben lett Örökös Zöld Óvoda, amihez korábban már három alkalommal kellett kiérdemelni 
a Zöld Óvoda elismerést. 

Feladatokat oldottak meg a klíma ok tatás alkalmával           Fotók: B. R.

Az időseknél szemlé let vál tás, a fia -
taloknál a szemléletformálás a cél

Alternatív közlekedés



– Fürjes Balázs közölte, a 
főváros eddig nem jelezte, 
hogy probléma lenne a Bio -
dóm befejezésével. Nem m o n d 

igazat – fogalmazott la-
punk megkeresésére Gy. 
Né meth Erzsébet főpol-
gármester-helyettes.  
– A Fővárosi Közfej lesz -
tések Tanácsának több 
ülésén foglalkoztunk ve -
le. A 2020. augusztusi 
„látleletet” ő is látta, ahol 
fel van tüntetve, hogy 
még 15-20 milliárd forint 
kell a befejezéshez. Ed -
dig 44 milliárdba került. 
Főpolgármester-vál tás -
kor már jeleztük a bajt, 
több levelet kül d tem ne -
kik. A fülük bot ját sem 

mozgatták, ami kor felvetettük 
a közös befejezés tervét.  
Mi a következő lépés?  
– Elindítjuk a telekalakítás 

folyamatát, kiszakítva ezt a 
területet az állatkertből, majd 
kezdeményezzük, hogy a kor-
mány vegye állami tulajdon -
ba és fejezze be a be ruházást. 
Sejtem, ha Tarlós marad, a be-
fejezéshez hiányzó összeget is 
megkapta volna. Egy éve szer -
kezetkészen áll, és erős nyo -
mot hagy rajta az idő. Pedig 
én azt szeretném, hogy mie -
lőbb megnyíljon a látogatók 
előtt.  
Mennyi idő kellene a befe-
jezéshez?  
– Ha most meg tudnánk 
egyezni a kormánnyal, akkor 
is legalább három év, hogy 
teljes pompájában álljon a 
Biodóm.  
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– Külön figyelmet fordítot-
tunk arra, hogy a patakpart 
megújítása során hazánkban 
őshonos fa- és növényfajokat 
telepítsenek – magyarázta a 
faültetés során Szabó Rebeka. 
– Ezek természetközeli élőhe-
lyet biztosítanak a madarak-
nak és más állatoknak, va la- 
mint a beporzó rovaroknak.  
A meglévő fák mellé 88 fa -

csemetét ültetnek, ezek között 
megtalálható a hárs, a korai 
juhar, a kocsányos tölgy, il-
letve a madárberkenye. Utób -
bi termése a madarak táp lá- 
lékául szolgál. – Több ezer 
évelő növény és cserje kapott 
helyet a vízfolyás mentén, 
melyek búvóhelyül szolgál-
hatnak a különböző állatfa-
joknak – tájékoztatott az al - 

polgármester, akinek ja vas -
latára vízparti növények is ke -
rültek a megújított területre, 
így az arra járók nefe lejccsel, 
füzénnyel, mocsári gólyahír-
rel és fekete sással is talál -
kozhatnak. A patak ka nyar- 
 góssá tételével kedve zőb bé 
váltak a halak élet feltételei.  
A mederdiverzitás nö velése 
érdekében egyez te té seket 
kezdtek a patakot üze meltető 
Fővárosi Csa tor názási Mű -
vekkel, hogy termésköveket 
helyezhessenek el a vízben, 
mert az így létrejövő öblö  - 
z etek ívóhelyül szolgálhatnak 
a halaknak.   
– A nö vények ültetésével be-
fejezéséhez érkezik a Rákos-
patak Mogyoródi út–Szugló 
utca közötti teljes, csaknem 
egy kilométeres szakaszának 
revitalizációja – mondta el a 
faültetésen részt vevő Hor -
váth Csaba. – A TÉR_KÖZ pá-
lyázatán elnyert támogatásból 
megépülő harmadik részen  
a hónap közepére fejeződ- 
nek be a munkálatok, ünne -
pélyes átadása pedig no vem -
ber 20-án lesz.                   P. D.

Több ezer növényt ültetnek
Finisben a kerékpárúttal később kiegészülő Rákos-patak projekt  

Nagy tervekkel látott ennek a 
ciklusnak az új fővárosi ve -
zetés, de váratlanul beütött a 
pandémia, majd „szembejött 
velünk a kormányzati gyors -
vonat, amire viszont számítot-
tunk” – fogalmazott Gy. Né - 
meth Erzsébet főpolgár mes -
ter-helyettes. A pandémia 
megfékezése terén  számos in-
tézkedést elsőként a főváros 
hozott meg és nem a kormány 
– noha a járványügyi véde ke -
zés egyértelműen kormányzati 
feladat. Budapest tesztelt elő -
ször, és tette kö telezővé a 
maszkviselést a közlekedési 
 eszközökön és a hivatalokban. 
Elsőként adtak védőfelsze -
relést és fertőt le nítőszereket 
külön forrásból. „Most is mi 
vagyunk azok, akik az ellen -
anyagteszteket elvég zik in -
gyen, elsősorban az idő sott - 
honokban. A másik része en -
nek a küzdelemnek: a kor-
mányzati gonoszságot elhárító, 
sok energiát felemésztő mun -

kánk. Miután Orbán Viktor 
nem tudta lenyelni a békát, 
hogy nem ő győzött, eldöntötte, 
hogy kivérezteti Budapestet és 
az ellenzéki vezetésű önkor-
mányzatokat. Nagy erénynek 
tartom, hogy mindezek el-
lenére a közszolgáltatások 
működnek” – érvelt Gy. Né -
meth. – A forráselvonás elle -
nére a közalkalmazottak mun - 
kájának elismeréseként be -
vezettük a Budapest-pót lékot, 
kulturális intézményeinket és 
az idősotthonokat jó színvo -
nalon működtetjük to vább. És 
el tudtunk indítani olyan fej -
lesztéseket – még hozzá a kor-
mányzati ellenszéllel szemben 
–, mint a Lánchíd felújítása. 
Budapest jövője akkor lesz biz-
tosítva, ha 2022-ben kormány -
váltás lesz. 2023-ban lesz a 
főváros egye sí   tésének 100. év-
fordulója, s az egész éves prog -
ram hozzájárul a főváros fej - 
lődéséhez. 

Minden budapesti lakosnak 
érdemes figyelnie a pos ta -
ládáját, mert a Fővárosi 
Önkormányzat tízezer meg -
hívót küldött ki Budapest 
második közösségi gyű lé -
sére. A más néven állampol-
gári gyűlésnek is nevezett 
fórum Magyarországon új 
keletűnek számít, de már 
számos országban, például 
Nagy-Britanniában, Fran -
cia országban, Lengyel or -
szág ban is sikerrel alkal - 
mazzák hosszú távú stra té -
giák megalkotásakor. Ilyen -
kor a résztvevők alapo sab- 
ban megvitatnak egy-egy 
tervet, fejlesztést vagy be -
ruházást. Két hétvégén ke -
resztül hallgatnak szakértői 
előadásokat, majd javasla-
tokat dolgoznak ki. Jelen 
eset ben ahhoz, hogyan re -
agáljon a főváros az Európai 
Unió előtt álló kihívásokra. 
A közösségi gyűlésen meg-
fogalmazott javaslatokat a 
Fővárosi Önkormányzat nyil - 
vánossá teszi az Európa 
jövőjéről szóló konferencia 
keretében – tájékoztatta la-
punkat a sajtóosztály.  
A budapesti közösségi gyű -
lésre való jelentkezést a 
https://kozossegigyules.bu
dapest.hu/oldalon bonyo -
lít ja le a Fővárosi Ön kor -
mányzat.  
Bővebb infor máció a kö zös -
ségi gyűlésről: 
https://kozossegigyules.bu
dapest.hu/miakozossegi-
gyules

Gy. Németh Erzsébet: Fürjesék a fülük botját sem mozgatták

Gyorselemzés az ellenzéki Budapest két évéről   

Nézzen be  
a postaládájába! 

Híreink

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Fehér Bot Napi gála

Két helyszínen emlékeztek 1956-ra
Az 1956-os forradalom és sza -
badságharc 65. évfordu ló jára 
a Bosnyák téri emléktáblánál 
emlékeztek a zuglóiak. Szó rá -
di Erika szín művész az akkori 
ese mé nyeket elevenítette fel, 
majd Buda Ferenc Pesten esik 
a hó című versét mondta el 
Lutter Imre Radnóti-díjas 
vers mon dó. Az ünneplő tö -
meg ezután átvonult a For-
radalom terére, ahol Márai 
Sándor Mennyből az angyal 
című versét, Rózsa György 
gitárművész és Igon da Anna 
énekes előadását hallgatta 
meg. – 1956 sorsdön tő nap-
jaiban a nemzet megmutatta 
legnagyobb erényét, a ki-

tartást, és végsőkig harcolt 
igazságáért a szovjet túlerővel 
szemben – jelentette ki Hor -
váth Csaba polgár mester ün-
nepi beszédében. – Az Euró - 
pai Unió az 1956-os magyar 
forradalmat a kommunizmus-
sal való szembe szállás, a sza -
badságért és demokráciáért 
folyó küz d e lem egyik hu -
szadik századi szimbó lu ma -
ként tartja számon. Ennek 
szellemében minden magyar -
nak kötelessége óvni a de -
mokráciát, a jogállamiságot és 
a szabadságot. Az önkor-
mányzat koszorúját a pol-
gármester és Bitskey Bence 
kulturális tanácsnok helyezte 

el. Tóth Csaba or szággyűlési 
képviselő koszo rúzása után a 
pártok, a civil szervezetek, az 
intézmények képviselői és 
magánszemélyek rótták le 
kegyeletüket. 

Papp Dezső  

Fejezze be a kormány a Biodómot! 
Égető ügy lett a Biodóm, mert a kormány nem ad rá pénzt, pedig a saját beruházása. Ami elkészült, azon 
máris nyomot hagyott az idő, miután egy éve kihasználatlanul áll. 

A zuglói látássérülteknek 
rendezett műsoros ünnep-
séget a Vakok és Gyengén-
látók Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesületének 
(VGYKE) Zuglói Lámpás 
Klubja a Fehér Bot Nem zet -
közi Napja (október 15.) al-
kalmából a Zuglói Civil 
Házban. Fodor Ágnes, a 
VGYKE elnöke beszédében 
kiemelte: büszke azokra a 
közösségépítő látássérültek -
re, akik átsegítik sorstár-
saikat a kezdeti nehéz sé  - 
geken, hogy érvényesülni 
tudjanak a vizuális világban, 
és abban teljes életet élhes -
senek. Az eseményen be -
szédet mondott Horváth Csa - 
ba polgármester és Sokacz 
Anikó. A rendezvény szer -
vezője, Kiss Márta, a VGYKE 
Zuglói Lámpás Klubjának 
vezetője a 2014-ben alakult 
klubról elmondta, hogy 
rendszeres klubdélutánokat 
szerveznek a tagok számára.  
Az ünnepségen Pesa Anna 
Mária (prózamondó), Ba -
logh Júlia (fuvola), Balog 
Eszter (gitár), Balog Péter 
(gitár), Holdvilág Bálint 
(vers), Orsós Gergő (ének), 
Kovács Marcell (vers), Ba -
lázs Levente (szintetizátor), 
Aranyiné Kmett Olga (pró -
zamondó), Sulyok Péter (hu-
morista), a Roll Dance ke re- 
kesszékes tánccsoport, va la -
mint Ivanova Daniela (ének) 
és Jánoki Márió (ének) adott 
műsort.                  Papp Dezső  

Sok szervezet koszorúzott  
a Forradalom terén   Fotó: B. R.

Gy. Németh Erzsébet: Sok min-
denben megelőztük a kor-
mányt, és bevezettük a Bu da- 
pest-pótlékot                    Fotó: FÖ

790 millió forintba kerül az idei fenn -
tartása, és áll a be ru házás    

Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Az oldalt írta:  
Csernyánszky Judit

Befejezéséhez érkezett a Rákos-patak Mogyoródi út–Egressy út közötti sza-
kaszának revitalizációja. Már folyik a gyepesítés, a fák, cserjék és évelő 
növények telepítése.

Horváth Csaba: A sétányok és a patakpart kialakításával 
a munkálatok nem értek véget, a kerékpárút meg építése az 
Európai Unió Eco VeloTour programja ke  re tében valósul 
meg. Ennek részeként – mintaprojekt ke  retében – már el -
készült a Mogyoródi úti sportpályá nál az okos kerékpáros 
pihenőhely                                                            Fotó: Subits-Tóth Gergő
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Borscs és 
varenyiki

Ukrán kulturális napot tartott 
a kerületi nemzeti kisebbség, 
ahol a lembergi bandura (uk -
rán népi hangszer) együttes 
játszott a Zuglói Nemze ti sé -
gek Házában. A Zuglói Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat 
2019 óta működik. Itteni és az 
anyaországban élő ukrán ze -
nészeket, festőket, írókat hív-
nak meg rendezvényeikre, 
hogy népszerűsítsék és meg -
ismertessék szokásaikat, ha -
gyományaikat. – Az egyik leg - 
kedveltebb programunk a 
gyereknap – mondta Zán And - 
rás elnök. – Ilyenkor ukrán és 
magyar gyerekek lépnek fel, 
verseket szavalnak és külön-
böző népi hangszereken ját-
szanak. Az összejöveteleken 
elmaradhatatlan a borscs (cék - 
la-káposztaleves) és a va re -
nyiki, a krumplis derelye. 
Zugló nemzetiségi tanács no -
ka, Sokacz Anikó az ünnep 
kapcsán úgy fogalmazott, a 
kerület egyébként is színes 
kulturális életébe egy újabb 
színfolt került, amely gaz da- 
 gítja az itt élő emberek életét. 

        Potos Rita

Tőzsérné Simon Kitti három 
évvel ezelőtt szülei elromlott 
villanybojlere kapcsán ismer -
te meg az alapítványt. A leg-
népszerűbb közösségi ol da- 
lon keresett egy használtat, 
Timiék pedig felvették vele a 
kapcsolatot. – Pár napon be -
lül ott volt a készülék, amihez 
nem mertünk hozzányúlni, 
mert azt hittük, tévedésből 
rossz helyre vitték. Kiderült, 
hogy a TündérPakk Alapít -
vány egy újat vásárolt a szü -
leimnek – mesélte Kitti. – So - 
rozatos családi tragédiákkal 
kellett megküzdenünk, ők 
pedig folyamatosan segítettek 
nekünk. – Élelmiszer, tűzifa, 
ruhák, pelenka, a gyerekek -
kel kapcsolatos dolgok – ők 
mindig itt voltak. Szoros 
barátság alakult ki köztünk, 
önkéntesként én vezetem az 
érdi raktárt. Szerintem az 
alapítvány munkája az egyik 
legnagyobb segítség, ami 
Magyarországon létezik – ma -
gyarázta az asszony. Szig li geti 
Hajnalka és Timi régóta is-
merik egymást, azonban az 
élet elsodorta őket egymástól 
mindaddig, amíg Hajni a kis -
fia kinőtt ruháit nem ajánlotta 
fel a közösségi hálón. Akkor 
bukkant rá régi ismerősére az 
alapítvány tevékenységét be-
mutató videóban, és tudta, 

hogy ők jó helyre juttatják a 
ruhákat. Később, amikor az 
édesanyát daganatos be teg -
sége miatt megműtötték, és 
hónapokig nem volt bevétele, 
az alapítvány azonnal segített. 
Hajnalka azt is elmondta, 
hogy öt hétig nem kellett 
élelmiszert vennie, s amikor 
beáztak, bútorokkal segítet-
ték őket. – Minden támogatá-
sukat kirakom a közösségi 
oldalra, hogy az adományo -
zók, támogatók lássák, milyen 
fontos munkát végeznek. 
Hajni nem tudja, mi történt 
volna velük, ha nincs a Tü -
dérPakk Alapítvány. Szomo -
lányi Tímea a munkájáért 
ebben az évben megkapta az 
önkormányzat Esélyegyenlő -
ségi díját. Az idén ötéves, 
országos alapítvány Zuglóban 
is nagy segítséget jelent.  
A gondozói hálózaton ke resz -
tül minden hónapban és az 
ünnepek alkalmával kisebb-
nagyobb csomagot visznek az 
időseknek. – Legyen szó egye - 
dülállókról vagy családokról, 
figyelünk arra, hogy vigyünk 
sampont, szappant, fogkefét, 
fogkrémet, higiéniai termé ke -
ket – részletezte az ala pítvány 
elnöke. – Sokszor indítunk 
kampányt a menstruációs sze -
génység miatt is. Az adomá -
nyozók gyakran csak olajat, 

lisztet, cukrot küldenek, pe -
dig ezekből nem lehet főzni. 
Egytálételhez szükséges ter-
mékeket jobb ajándékozni. 
A rendszer olajozottan mű -
ködik. A raktárakban a bú-
tortól az iskolai felszerelésig 
csaknem minden van, de ha 
hiányzik valami, támogatót 
keresnek a beszerzéshez. Idén 
már a TündérPakk Alapít -
vány is fogadhatja az adó 1 
százalékát. A cégek adóked-
vezményt vehetnek igénybe.  
Az alapítvány és az önkor-
mányzat kapcsolata a jár vány -
időszak alatt vált igazán 
szorossá. Szabó Rebeka alpol-
gármester hasznosnak ne vez -
te a közös munkát: az ön kor- 
mányzat biztosítja az anyagi 
hátteret, a családsegítő tudja, 
kik a rászorulók, az alapít -
vány pedig erőforrásai, kap -
csolati tőkéje segítségével 
cél ba juttatja a segítséget.  
– De ez fordítva is működik – 
világított rá az alpolgár mes -
ter, aki elmondta, az alapít -
ványtól szereztek tudomást 
egy idős néniről, aki nem ka -
pott télen fűtéstámogatást, így 
elindulhatott a folyamat a né -
ni további támogatásáról. 

  Potos Rita 

Pakkot csomagolnak a tündérek 
Szomolányi Tímea: Ha kell, éveken át segítjük a családokatHíreink

Szomolányi Tímea munkájáért ebben az évben megkapta 
az önkormányzat Esélyegyenlőségi díját      Fotó: Balogh Róbert

Fotó: Zuglói Ukrán 
Nemzetiségi Önkormányzat

A tárlatot Kiss József, a Stefá-
nia Palota – Honvéd Kultu -
rális Központ főelőadója nyi - 
totta meg, aki beszédében 
hangsúlyozta: Morschhauser 
Miklós olyan művész, aki sze -
reti megmutatni műveit a 
nagyközönségnek, és az al ko -
tóművészetet ötvözi az elő ad ó -
művészettel, ugyanis saját és 
mások tárlatnyitóin rendsze -
resen mond verset.  
Kiss József a festőművész ak-
varelljeit fotórealisztikusnak 
nevezte, mivel a legapróbb 
részletei is teljesen kidolgo-
zottak. Aki ezeket a képeket 
szemléli, magyarázat nélkül is 
megérti, hogy mit lát. A mű -
vész legtöbb festményén azo n -
nal felismerhető a helyszín, 
ahol a kép készült, ennek el-
lenére az alkotások címei sok 
esetben továbbgondolásra ösz -
tönzik a nézőt. A Civil Ház -
ban látható tárlat Mor sch- 
hauser Miklós országjárásá-
nak eredménye. Képein lát-
szik, hogy tombol benne a 
hazaszeretet, mert művei kö -
zéppontjában Magyarország 
természeti szépségei és épített 
értékei állnak – tette hozzá, 

megjegyezve: művei idealizál-
tak, ugyanis a látványt rontó, 
illetve a hely kinézetéhez, 
hangulatához nem illő ele-
meket nem viszi rá a képeire, 
így az alkotások szépséget, 
csendet és nyugalmat árasz-
tanak. A bemutatott művei 
között megtalálhatók a csend - 
életek, portrék, tájképek, a 
már végleg eltűnt régi házak 
emlékét őrző festmények, 
valamint a falvak és városok 
művészt megragadó rész le -
teinek lenyomatai. Emellett a 
kiállításon számos életkép sze - 
repel, amelyek mindegyike 
valamilyen történetet mesél 
el. Morschhauser Miklós kö -
szöntőjében kiemelte: a mos -
tani tárlat anyagát a Civil Ház - 
ban az ő 85. születésnapja al-
kalmából, még tavaly szerette 
volna bemutatni, azonban a 
koronavírus-járvány miatti 
korlátozások felülírták a ter-
vét. Kiállított képeiről elmond - 
ta: a bemutatón szereplő leg -
régebbi akvarelljei még az 
1950-es években születtek, 
alkotásai között számos olyan 
látható, amelyek a Városliget-
ben készültek, illetve Zugló 

nevezetes épületeit és villáit 
örökítik meg. Morschhauser 
Miklós beszéde után József 
Attila, Juhász Gyula és Ady 

Endre verseiből adott elő rész - 
leteket. A programon Kéri 
György első magyar skótdu -
dás működött közre.         P. D. 

„Minden változik, a lényeg 
nem” – a rapkedvelők pedig 
már felelik is, hogy Animal 
Cannibals. A zenei piacon 32 

éve ismert Koller László és 
Dósa Richárd rapperek 17 
lemez, több mint száz klip és 
számos elismerés bezsebelése 
után (többek között 2019-ben 
a Máté Péter-díj) új ol da luk -
ról mutatkoztak be: könyvet 
írtak.  
– Nagy fába vágtuk a fejszén-
ket, de most már elmondha -
tom, hogy megérte – mondta 
Koller László (alias Qka MC), 
az Animal Cannibals zuglói 
tagja. – A könyv írásába tulaj -
donképpen a kerületbe való 
költözésünk miatt fogtunk 
be le. 2010-ben hagytuk ott a 

Józsefvárost, és akkor dobo-
zokba került a múltunk. Zug -
lóban kezdtünk el azon gon - 
dolkozni, hogy mi legyen a 
dobozok kal, felkerüljenek-e a 
padlásra örök re eltemetve, vagy 
elkezd  jük feldolgozni őket.  
Az ütős és vicces szövegein 
kívül kreatív tevékenységéről 
is ismert rapduó tulajdonkép-
pen tíz évvel ezelőtt kezdett a 
könyv írásába, ám az, hogy 
ma bárki hozzájuthat tör té -
netük írásos dokumentu má -
hoz, leginkább a pandémiá - 
nak köszönhető. A könyv nyá -
ron jelent meg, 2021 példány-

ban, négyszáz oldalon, 1700 
fotóval. Egy zuglói részlet is 
belekerült. A Mindenki azt 
akarja című slágerük 2011-es 
klipje ugyanis már Zuglóban, 
a Rákos-patak partján ké -
szült. A könyv valamennyi 
könyvesboltban kapható, ám 
a rajongók jobban örülnek, 
ha Qka és Ricsipi személyesen 
viszi ki nekik a könyvet.  
– A pandémia alatt is meg-
próbáltunk kreatívak ma rad -
ni. Töb bek között, amikor le - 
hetett, maximum nyolcfős há -
zibulikon fellépéseket is vál-
laltunk.             Riersch Tamás 

Zugló díszpolgárának akvarelljei a Civil Házban

Az Animal Cannibals zuglói profilja

A 86 éves művész képei egyszerre idealizáltak és fotórealiszitikusak

Morschhauser Miklós, Zugló díszpolgára, Mednyánszky-díjas festőművész képeiből nyílt kiállítás.  
A tárlat a művész fiatalkori, illetve az elmúlt harminc évben készült alkotásaiból nyújt válogatást. 

A TündérPakk Közhasznú 
Alapítvány a +36-70-884-

7302 és a +36-70-605-7302-es 
telefonszámon, az  

info@tunderpakk.hu  
e-mail-címen és a közösségi 

oldalakon is elérhető.

Tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, tisztítószerek, bútorok, tanszerek – szinte 
mindegy, mire van szükség, a zuglói TündérPakk Alapítvány a lehető leg -
rövidebb idő alatt megoldja a problémát. A szervezet alapítója és elnöke, 
Szomolányi Tímea és munkatársai minden követ megmozgatnak, ha segíteni kell. 

Koller László és csapata 
könyvvel rukkolt elő

A tárlat megnyitóján jelen volt Horváth Csaba polgár -
mester és Lévai Sándor egykori képviselő       Fotók: Balogh Róbert

 Fotó Subits-Tóth Gergő
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– Több mint egy éve vagyok 
Zugló rendőrkapitánya – ve -
zette be a fórumot dr. Czirják 
Róbert Péter –, és ez idő alatt 
azt tapasztaltam, hogy a la kos - 
ság is elégedett a munkánk -
kal. Nagyon kevés panasz 
érkezik hozzánk, és ezeket 
minden esetben kezelni is 
tudjuk. Az elenyésző pana -
szok között az illegális sze -
métlerakások viszik a prímet, 
de kapnak jelzéseket köz te -
rületi ital- és kábítószer-fo-
gyasztásról, valamint illegális 
gyorsulási versenyről. Várnai 
László önkormányzati kép -
viselő, a CivilZugló Egyesület 
elnöke volt a legaktívabb, aki 
a baleseti térkép hiányát, a 
lekopott útburkolati jeleket, a 
Hungária körúti gyorsulási 
versenyeket, illetve a zöld te -
rületen történő parkolásokat 
említette hiányosságként.  

Kér déseire egyrészt a kerületi 
rendőrkapitány, másrészt Kar-
dos Pál, az Önkormányzati 
Rendészet vezetője válaszolt. 
Az eseményen Horváth Csaba 
polgármester kiemelte: ha 
közbiztonságról beszélünk, 
akkor a közrendről is szót 
kell ejteni, amibe a köztisz-

taság is beletartozik. Beszá-
molt arról, hogy „az Örs vezér 
tere és a Bosnyák tér után a 
kö zös közbiztonsági és köz -
tisztasági akciónk a Mexikói 
utat is elérte. Reméljük, ezek 
a programok a lakosság köz -
érzetét is javítani fogják!”  

   Riersch Tamás 

A Zuglóban élő Dolfin Ben-
jamin megnyerte a lengyel or -
szági Michal Spisak Nem- 
z etközi Zenei Versenyt. Ezzel 
a 22 éves fagottművész pálya-
futása eddigi legnagyobb si -
ke rét aratta. Korábban nem - 
zetközi i�úsági versenyeken 
nyert, most pedig a felnőtt 
művészek között is letette a 
névjegyét. Benjamin a mai 
napig kölcsön hangszeren ját-
szik, egy új fagott beszerzése 
ugyanis alsó hangon is 30-40 
ezer euróba (11–16 millió fo -
rint) kerül. Emiatt támoga -
tókat keresnek.  

– Az első nagy támogatás már 
meg is ér ke zett – mondta Ben-
jamin –, a lengyelországi győ -
zelem ugyanis nagyjából 
3500 euróval járt, ezt az új 
hangszerre szánom. Benjamin 
annak a Dolfin családnak a 
tagja, amely „ontja magából” a 
zenei tehetségeket. A két szü -
lő egyaránt neves fuvola mű -
vész volt, négy gyermekük 
közül hárman csellóznak. Két 
testvére, Balázs és Benedek 
már korábban kiérdemelte a 
Junior Prima díjat. A Dolfin 
család 1995 óta lakik Zug -
lóban, a gyerekek a Szent Ist -

ván Király Zeneiskolában ta -
nultak, majd a Zeneaka dé mi -

án, illetve egy neves kül -
föl di egyetemen folytat-
ták ta nulmányaikat. 
Ben  ja min jelenleg Han-
noverben Bog ányi Ben -
ce fa gottművész ta nít vá - 
nya. Neki köszönhe tően 
két éve már bemutat koz -
hatott a müncheni ARD 
Nemzetközi Zenei Ver -
senyen is, ami mind össze 

54 tehetségnek adatott meg a 
világon. A zuglói fiatal álma, 
hogy a hat éven te megren-
dezett megmé ret tetésen leg -
közelebb bejusson a döntőbe. 

              R. T.

Ötszáz adományozónak – ma -
gánszemélyek, cégek milliós 
felajánlásainak (a Merce de s -
nek és márkaképvisele tei -
nek) – köszönhetően már 
mun kába is állt Marci. Az új 
kisbusz a 20 év után nyug -
díjba ment Döncit váltotta. 
Bencze János, a kórház ala -
pítványának vezetője kisebb 
csodának nevezte, hogy a 
járvány okozta nehézségek 
ellenére az emberek se gí te -
nek. – Annyi adomány gyűlt 
össze, hogy 10 évig nem kell 
költenünk üzemanyagra és 
szervizre. A nyolcszemélyes 
kisbusszal a beteg gye re ke -
ket szállítják terápiára, reha-
bilitációs táborokba, de szű - 
rővizsgálatokat is végeznek 
vele hátrányos helyzetű tér -
ségekben, sőt még Székely -
földön és Kárpátalján is. 

 Potos Rita 

Minden esetben kezelni tudja a bejelentéseket a rendőrkapitányság

Hosszú idő után tarthatott ismét járási közbiztonsági lakossági fórumot a BRFK 
XIV. kerületi Rendőrkapitánysága. A járvány miatt utoljára 2019-ben volt ilyen 
esemény. A polgármesteri hivatal házasságkötő termébe meghirdetett progra-
mon dr. Czirják Róbert Péter rendőr alezredes, kerületi kapitány személyesen 
válaszolt a kérdésekre.

Kevés panasz volt a lakossági fórumon 

Zuglóból startolt nemzetközi sikerek

Czirják Róbert: Az elenyésző panaszok többsége az illegális 
szemétlerakásokra vonatkozik                             Fotó: Subits-Tóth Gergő

Dolfin Benjamin megnyerte a 
lengyelországi nemzetközi 
fagottversenyt                          

Fotó: Jarosław Cyba & Olaf Otwinowski

Bethesda Marcija 

CSERHALMI DÁNIEL – Mind a hármon túl vagyok már. Megúsztam a 
vírust. Igaz, egyszer nem voltam jól, köhögtem is, nagyon gyanús 
tüneteim voltak. Akkor teszteltek is, de nagyon lassan ment, úgyhogy 
egy hetet otthon kellett töltenem a biztonság kedvéért. A környezetem-
ben azt tapasztalom, hogy vegyes a kép. Sajnos még csak nem is kor-
függő, hogy ki megy el és ki nem az oltásra. Néha a fiatalok nyitottabbak 
rá, mint az idősebb korosztály. 

KELEMEN ERZSÉBET – Én már megkaptam a harmadik oltást is, oltópont -
ra mentem, mert eleve terveztem. Autoimmun betegségem van, ezért 
fontosnak tartottam, hogy mielőbb megkapjam, amire szükség van. Inf -
luenza elleni oltást is fogok kapni, most arra várok. Rengeteget olvasok a 
betegségről és az oltásokról, tudományos cikkeket is. Mind a három oltásom 
Pfizer volt. Állítólag tartós lesz a védettség. Komplikációk nélkül átvészel-
tem az oltásokat, a harmadiknál csak egy kicsit fájt a karom. Ellen anyag -
tesztet is végeztettem. A zuglói önkormányzat hirdette meg ezt a tesztet, és 
szerencsém volt, mert el is tudtam menni. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm.  

GORDON LAJOS LÁSZLÓ – Éljen 
Presser Gábor! Most nem azt mond-

juk, hogy ringasd el magad!, hanem azt, hogy oltasd be magad! Hamarosan a 
harmadik oltást is megkapom, már bejelentkeztem a háziorvosomnál! Victory! 
Győzni fogunk! Az igaz, hogy három napig nem voltam valami jól. Ezt abból 
tudtam, hogy a páromat kértem meg, hogy hozzon sört. És ha az ember az ágy-
ban issza a sört, az már baj! Mindenesetre nekem az lenne a javaslatom, hogy 
fizessenek azért, ha valaki beoltatja magát. 5–10 ezer forintot. Vagy a ne-
gyedikért akár már 20 ezret is fizethetnének! Úgy, mint Svédországban. Mert 
azt tapasztalom, hogy nem mennek az emberek. Pedig nagyon fontos lenne.   

CSÁK KRISZTINA – Az egészségügyben dolgozom, ezért az elsők között 
tudtam beoltatni magam és az egész családot. Ez persze nem jelentette azt, 
hogy minden egészségügyis azonnal elment felvenni az oltást. Négymillió 
ember halt meg a világon, tehát nagy butaság, amit egyesek hirdetnek, hogy 
nincs is vírusfertőzés. És nem is akarják magukat beoltatni. A tbc ellen miért 
van oltás? Ha arra elmennek, akkor erre is el kellene! Naponta találkozom 
olyanokkal, akiknek egyéb, specifikus problémájuk van, és mégis beoltatják 
magukat. És kutya bajuk az oltástól. Nekem olyan érzésem van, hogy sajnos 
pont azok jönnek-mennek szabadon, maszk nélkül, akik nincsenek beoltva. 
Aki nem oltatja be magát, és megfertőződik, az ne is kerüljön kórházba! Bo -
csánat, de ez a véleményem. Mert másokat fertőz tovább. Egyszerűen nem 
értem, miért nincsenek az oltatlanok tekintettel a környezetükre!  

CSURGAY SÁNDOR – Első sincs, nemhogy harmadik! Mert én úgy dön-
töttem, hogy nem kell. Mivel már kétszer is átestem a Covid-19 fertőzésen, 
különösebb baj nélkül. Még csak hőemelkedésem sem volt. Olyan munka-
helyen dolgozom, az építőiparban, ahol rendszeresen szűrnek, és így 
tudom, hogy kétszer voltam pozitív. Kontaktszemély lettem, ezért engem is 
kellett tesztelni. Hazamentem, de semmit sem éreztem. Úgyhogy ezek után 
eszemben sincs beoltatni magam.

Ön megkapta már a Covid-19 elleni harmadik oltást? Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata elindította a Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 
26.) rendelet (ZÉSZ) teljes eljárásban történő módosítását, amelyről a partnerek és a lakosság véleményét is kikéri. 
A módosítás részletes előzetes tájékoztatóját és az eljárás pontos ütemezését, a véleménynyilvánítás módját és az arra 
nyitva álló időszakot a www.zuglo.hu honlapon fogja megjelentetni.

Fotó: Bethesda Gyermekkórház

KÖRKÉRDÉS

Fotók: B. R. P.



Hogy aki ma napság 
követi a világ dolga it, a 
populizmus, a kapzsi -
ság, a profitéhség ter-
jedését, a kör nyezet - 
szennyezést, a jár vá nyo -
kat, a klíma-, energia- és 
migrációs válságot, az 
etnikai és vallási feszült -
sé geket, a terrorizmust, 
az nem lesz túl optimista 
a jövőt illetően. Aki pe -
dig homokba dugja a 
fejét, vagy elhiszi a propa-
gandaszövegeket, az le -
het, hogy boldog, de a 
hülyesége árán. S közben 
az interneten és a köny ves- 
boltokban hódít a „bol dog -
ság- és sikerkultusz”. Az ér -
dekelt, hogyan kellene fel - 
nőtt ember módjára, kellő 
önreflexióval viszonyulni 
a változó vi lághoz. Min-
denki éle tében vannak 
ezekre a kérdésekre pél -
dák, én a saját életemhez 
fordultam, mert ezt isme -
rem a legjobban…  Az iro-
dalmi esszében a gon - 
dolat me netek és a felis-
merések többsége az írás 
és az ezzel együtt járó ol -
vasás közben születnek. Az 
irodal mi esszé egy gondo-
latkísérlet, pró bál kozás, 
ahogy a szó francia eredetije 
(essayer) utal erre, az 
olvasók pe dig, ha kedvük 
tartja, el kí sér hetik a szerzőt 
ezen az úton.  
 
• Hemingwayt és Cor tá zart 
tekintette korábban írói pél-
daképeinek. Változott va la -
mit azóta a példaképeiről/a 
példa ké pekről kialakult ál -
lás  pontja? 
– A példaképválasztás jel-
legzetesen kamaszkori ma -
gatartás. Tájékozódási pon - 
tokat, szerepeket vá lasztunk 
magunknak. Az ember sokat 
tanul a választott példákból, 
de ha a személyisége meg -
érik, kinövi, hogy magát má-
sokhoz hasonlítgassa.  
Jó ideje én is csak magam hoz 
mérem magam, ami szintén 
nem könnyű, ha elég magas 
a mércénk. 

  
• Az ön munkássága példa 
minden mai szakmabelinek, 
legyen az újságíró, televíziós 
műsorkészítő, riporter. A Bu-
dapesti Metropolitan Egyete-
men milyen oktatást és mi  - 
lyen metropolitanes szakem-
bereket vizionált? 
– A Budapesti Metropolitan 

Egyetem elődjénél, a 
BKF-en kezdtem taní-
tani 2008-ban.  
A főiskolánkon akko-
riban nem voltak tan-
székek, csak szakok. 
Nagyszerű kollé gá -
immal együtt hoztuk 
létre a Művészeti In-
tézetet, később a 
Kommunikációs és 
Művészeti Kart, az 
elsőnek vezetője, az 
utóbbinak négy  
 

é ven át dékánja vol tam. Ko-
runkban a vizua litás egyre 
újabb és újabb te rületeket 
hódít meg a filmtől, a televí -
ziózáson át a képző- és ipar-
művészetig, a grafikától, a 
fotón, a design-on és a ter-
vezőgrafikán át a textilig és 
az építészetig. Mi az oktatás-
ban is ezt a sokszínűséget 

igyekeztünk követni. Ellen-
tétben a művészeti egyete-
mekkel, amelyek szak te- 
rületekre specializálódnak, 
nálunk egyaránt léteznek 
olyan szakok, amelyeket a 
Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen, a Képző mű vé -
szeti Egyetemen, a MOME-n, 
illetve bölcsészkarokon ok-
tatnak.  Én eleinte főként 
televíziózást tanítottam, ké -
sőbb azonban már inkább  
 

 
dokumentumfilmet, kultúr -
történetet, kommunikáció- 
és média elméletet oktattam. 
 
• Mi a véleménye a mostani 
televíziózásról? 
– A jelenlegi televíziózás 
gyökeresen átalakult. Az én 
ízlésem szerint vagy túlsá-
gosan átpolitizált vagy túlsá-
gosan kereskedelmi szem - 
léletű. Engem egyik sem 
érdekel, ezért alig nézek 
már tévét, így nem szívesen 
mondok véleményt, mert 
noha látok tehetséges kol-
légákat, nem követem már a 
szakmát. Sokkal több örö -
met szerez a regényírás. 
 
• Az egyetemen kívül köti-e 
valami még Zuglóhoz? 
– Lányom és unokáim lak-
nak Zuglóban. Szeretem ezt 
a kerületet. 

Illés Sarolta 

VENDÉGOLDAL 1716 VENDÉGOLDAL

„Aki homokba dugja a fejét, és elhiszi a propagandát, lehet, hogy boldog, de a hülyesége árán”

• Hogyan építené fel, szer -
kesz tené meg és vezetné a 
pandémiáról szóló beszél-
getős műsort? Mondjuk egy 
Desszert-különkiadás? 
– A Desszert, amit jó negyed-
százada készítettem, nem 
volt tematikus adás. Olyan 
embereket hívtam egy va -
cso raasztal köré, akik több-
nyire más szociális és kul - 
turális háttérből érkeztek, 
eltérő volt az ízlésük, a gon-
dolkodásuk, mert azt keres -
tem, tudnak-e mégis szót 
érteni egymással. És ki -
derült, hogy tudtak. Hiába 
volt eltérő a világnézetük és 
a jövőképük – mondjuk Rá -
kosi és Kádár börtönét meg -
járt kanonok az egyik, li be- 
rális szociológus a másik –, 
mindig volt egy közös met-
széspontjuk: a nyitottság és 
az emberség. Ma már any-
nyira átpolitizált a társa da -
lom, annyira gyanakvók és 
előítéletesek lettek az em-
berek, hogy nem tudnám 
elkészíteni ezt a műsort.   
A világjárvány elleni küz -
delem is ebbe a kontextusba 
került. Rutinból nyilván tud -
nék műsort csinálni róla – 
például egy frontvonalon 
küzdő ápolónő, egy ismert 
és közkedvelt művész, aki 
meg kapta a betegséget, 
holott korábban nem hitt 
benne, és mondjuk egy jól 
sztorizó szakértő rész vé -
telével –, de ez a műfaj már 
régen nem érdekel.  
  
• Ön hogyan élte meg ezt az 
időszakot?  
– Az életmódomat a járvány 

kevéssé érin-
tette. Szí ve -
sen ül dögé- 
lek otthon, 
o l v a s o k , 
írok, filmet 
nézek, gya -
korlat i lag 
akkor is ka -
r a n  t é n b a n 
élek, ha nincs 
járvány. Az se 
zavart, hogy 
nem voltak elő -
adásaim, illetve 
az egyetemi 
ó r á i -
m a t 
o n -

line kellett tartanom. 
Ami megviselt, 

hogy elszakad-
tam azoktól a 
gye rekeimtől és 
u n o k á i m t ó l , 
akik nem lak-
nak velünk, ők 
miattam agg ó d -
tak, én pedig 

kamasz lá -
nyomért és 

uno ká- 
 

im ért, akik nem élhettek szo-
ciális életet, holott ennek az 
életkornak ez az egyik fő 
értéke. És megrázott, hogy 
milyen sok ember ment 
anyagilag csődbe, hányan 
morzsolódtak fel pszichésen, 
váltak agresszívvá kis laká-
sokban hónapokig össze -
zárva.  
 
• A boldog hülye és az okos 
depressziós cí mű könyve 
ennek az időszaknak a mű ve. 
Bravúros, aho gyan a külön-

böző, egy más tól látszólag 
nagyon tá voli té -

mákat össze ren -
dezi egy teljes 
egésszé. Amikor 
leült megírni a 
könyvet, már 
látta előre, hon - 
nan hova fog 
eljutni, ho -
gyan kerül-
nek a kul - 
 túr történeti, 
t u d o  m á  -
nyos té mák 
közé az élet - 
rajzi ele-
mek? 
– Ezt az 
e s s z é  -
regényt 
valóban 
a pan dé -

mia idején 
fejeztem be, 

de nem azért 
írtam, és nem 

arról szól. Az az 
életérzés izga-
tott, amit – iro -
nikus formában 
– a cím is kifejez. 

Gondolatkísérletek Kepes Andrástól
• Zuglóban tanít, de más is ide köti

A dalai lámánál          Fotó: a dalai láma titkára,  

az operatőr, Lajos Tamás (a képen) gépével 

Forgatás Mongóliában                                        Fotó: Tóth Péter

Kepes András Táncsics Mihály-díjas és Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író, televíziós műsorkészítő 
Zuglóban tanít, s írásban készült interjúnk során kiderült, más is köti kerületünkhöz. A boldog hülye 
és az okos depressziós címmel tavaly novemberben jelent meg esszéregénye. Pillanatkép a Budapesti 
Metropolitan Egyetem porfessor emeritusáról 2021 novemberében. 

Interjú Fernando Reyjel. Cannes, 1981 Fotó: Bakos László
A Metropolitan egyetemen tanít  

Fotó: Bobkó Anna
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A Duna bal partján a körva-
sutat 1888-ban kezdték épí -
teni. A főváros akkori pe - 
remén létesített pesti körvasút 
terepszinten futó egyetlen vá -
gánya a pusztaságban haladt. 
A rákospalotai határ felé 
vezető Erzsébet királyné útja 
(akkor Erzsébet út) a sínpárig 
nyúlt. Zugló felől parcellázott 
telkek, míg a túloldalon me ző -
gazdasági terület övezte a vá -
gányt. Volt ugyan itt egy szi nt- 
beli vasúti átjáró sorompóval, 
de az Erzsébet királyné útjá-
nak a síneken túl nem volt 
folytatása. A környék egyet -
len épülete egy vasúti őrház 
volt, amely a zuglói oldalon 
állt. Ez a helyzet nem sokáig 
állt fenn, mert a város gyors 
terjeszkedésével a lakóházak 
egyre jobban megközelítették 
a körvasutat. Az Erzsébet út 
végén pedig 1900-ban meg -
épült a jellegzetes klinker -
téglás, kétemeletes vámház, 
amelyre a főváros 34 344 fo -
rintot irányzott elő. 
 
Tizenegy évig építették 
 
A város növekedésével a tö -
megközlekedés is fejlődött. 
Az Erzsébet királyné útjának 
villamosvágánya 1903-ban el -
érte az Öv utcát. Komoly igény 
volt rá, hogy a síneket tovább 
vigyék Rákospalotára, ezt 
azonban vasúti híd hiá nyá ban 
nem lehetett megoldani. 
A körvasút átalakítása 1913-
ban kezdődött, két vágányt 
fektettek le, egyes szakaszo -
kon töltést emeltek, és 1914-
ben az Erzsébet királyné úti 
vasúti aluljáró megépítését is 
elkezdték. A munkálatok ide -
je alatt a vonatok egy ideig -
lenes vágányon kerülték ki az 

Erzsébet királyné úti átkelőt. 
A közúti forgalmat pedig 
átmenetileg a mai Árvavár 
utca vonalában létesített át já -
róra terelték.  
Az első világháború alatt az 
építkezést leállították. A két 
egyvágányos vashíd végül 
csak a munka megkezdése 
után tizenegy évvel, 1925-ben 
készült el. A próbaterhelést 
egy MÁV 328-as sorozatú 
gőz mozdony végezte. A lé te -
sítmény átadását követően az 
ideiglenes vasúti pályát fel-
szedték.  
A vasúttársaság 1925 áprili -
sában írt ki pályázatot az 
aluljáró kiépítésére. Nem 
tudni, hogy a tendert ki nyer -
te meg, és azt sem, hogy a 
kivitelezés mikor fejeződött 
be. A körvasúton 1928-ban in-
dult meg a személyszállítás, 
amelyet 1956-ban szüntettek 
meg.  
A két világháború között az 
aluljáró környéke, illetve a 
körvasút zuglói és rá kos pa -
lotai oldala egyaránt szépen 
fejlődött, többek között ki -
épült az Erzsébet királyné 
útja folytatása, a Kolozsvár 
utca. A Rákospalotán, illetve 
időközben abból kivált Pest -
újhelyen élők szerették volna 
elérni, hogy a villamospályát 
vigyék át a híd túloldalán is, 
erre azonban még sokáig kel-
lett várniuk.  
 
A háborúban  
felrobbantották 
 
A vasúti híd környékén ese -
ménytelenül teltek az évek.  
A viadukt és az aluljáró jól 
szolgálta a közúti és a vasúti 
közlekedést. A békés élet 
1944 tavaszán ért véget, mi-

után a magyar fővárost is 
elérte a háború, és Budapest 

az ellenséges repülőgépek 
célpontja lett. A magyar va s -
úthálózat megbénítására irá -
nyuló szövetséges légi akció, 
a Frantic Joe hadművelet 
június 2-án vette kezdetét. 
Ekkortól minden vasúti lé te -
sítmény állandó veszélyben 
volt. A körvasút és környéke 
1944. december 28-át kö ve -
tően vált hadszíntérré, miután 
a Budapestet bekerítő szovjet 
csapatok áttörték az Attila III. 
védelmi vonalat.  
A német-magyar védők a kör-
vasút mentén alakítottak ki 
he ve nyészett védvonalat.  
A vasúti töltésre teher vago -
nokat állítottak barikádnak. 
A szovjet előrenyomulás meg -
állít ha tatlan volt. Mielőtt a 
körvasút elesett, a néme-
tek felrobban- 
 
 
 

tották az Er zsébet királyné 
útja vasúti hídját. 

Felújítás és fejlesztés 
 
A csatazaj elültével a hidat és 
a körvasutat hamar köz le ke -
désre alkalmas állapotba hoz -
ták, azonban a híd újjá  építé- 
sére csak 1952-ben ke rült sor. 
Ennek ellenére 1947-ben az 
Erzsébet királyné úti villa -
mosvágányt átvitték az alul -
járón, és a pályát Rákospalota 
MÁV-telepig kiépítették.  
A nagy teljesítményű mozdo -
nyok és súlyosabb vasúti ko -
csik megjelenésével a híd az 
1970-es évektől egy - 
 re ke vésbé fe -
lelt meg az 
igé nyek - 

nek, ezért elhatározták az 
átépítését. A tervek 1988-ban 

készültek el. A kivi te -
le zést a MÁV híd - 
építő vállalata vé -
gezte 1989–1992 
között. A hidat a 

cég  Mexi-  
 

kói úti telephelyén gyártották 
le, majd a hely színre szállítást 
követően a helyére emelték.  
A két pálya test hídjait külön 
cserélték ki, ezért miközben 
az egyiken dolgoztak, a má -
sikon zavartalanul közleked-
hettek a vonatok. Az útpályát 
az alul járóban 2007-ben az 
Erzsébet királyné útja és a 
Kolozsvár utca felújítása so -

rán tették rendbe.                     
Papp Dezső   

Zugló északkeleti kapujában az       Erzsébet királyné úti vasúti aluljáró 
A Frantic Joe hadműveletnek volt kitéve  – Miután a szovjetek             szinte akadálytalanul törtek előre, a németek felrobbantották

Zugló közlekedésében fontos szerepet töltenek be a vasúti átjárók, hidak, aluljárók, ugyanis a város-
részen halad át a Budapest–Cegléd–Szolnok és a Rákosrendező–Kőbánya felső közötti vasútvonal. Zugló 
és a XV. kerület között több mint 90 éve az Erzsébet királyné úti vasúti aluljáró biztosítja az összeköt-
tetést. 

Az Erzsébet királyné úti vasúti átjáró az 1900-as évek elején

Szerelvény halad át a Zugló és Rákospalota közötti viadukton

A felső pályás vasúti híd

Az aluljáró zuglói oldala

Az aluljáró Rákospalota felől

Az egykori vámház szépen  
felújított társasházként  
működik

A két külön elemből épített vasúti híd
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

TÓTH CSABA 
8. OEVK 
+36 70 436 0776 

SZATMÁRY KRISTÓF 
13. OEVK 
+36 70 905 0824 

HAJDU FLÓRIÁN 
+36 1 872 9457 
hajdu.florian@zuglo.hu 
zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ

POLGÁRMESTER

LISTÁS  KÉPVISELŐK

Lakatos – Szükséges végzettség: lakatos szakmunkás  
bizo nyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Festő – Szükséges végzettség: szobafestő-mázoló  
szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Villanyszerelő – Szükséges végzettség: villanyszerelő  

szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 
 

Kertész – Szükséges végzettség: kisgépkezelői bizo nyít vány, 
kertész szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Segédmunkás – Szükséges végzettség: minimum 8 általános. 

Munkaidő: napi 8 óra 
 

Raktáros – Előny: raktárosi végzettség vagy hasonló 
területen szerzett gyakorlat. Munkaidő: napi 8 óra 

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HIRDET a Karbantartó  

Osztályára a következő pozíciókra:

Az önéletrajzokat a gombos.dora@zugloizrt.hu e-mail-címre várjuk, 
illetve személyesen telephelyünkön adhatják le:  

1149 Budapest, Limanova tér 25. 
 

Munkavégzés helye: 1149 Budapest, Limanova tér 25. 
Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, versenyképes fizetés, cafeteria



A zuglói vendéglátás 200 évéről rendez kiállítást 
a Samodai József Zuglói Helytörténeti Mű hely.  
A nosztalgikus hangulatú, kockás ab roszos kis -
vendéglők a kollektív eml é ke zet ben Óbudához 
kötődnek, pedig ennek a ke rü letünkben is nagy 
hagyományai voltak. A Civil Házban november 
12-én 16 órakor megnyíló kiállítás egyedülálló, 
eddig nem publikált képanyag segítségével mu-
tatja be, hogy valaha Zugló is a kertvendéglők, 
kiskocsmák, sörözők és kávéházak hazája volt.  
A kiállítást Saly Noémi várostörténész nyitja 
meg, harmonikázik Rusz Milán. A tárlat díjta-
lanul megtekinthető november 12. és december 
3. kö zött.  

Kockás abrosz, szódavíz
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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 
 
 
Fűtés gazdaságosan, ké nyel -
mesen, Otthonteremtési TÁ-
MOGATÁSSAL. Fűtsön klí má- 
val! Biztonságos, gyors, tisz -
ta. NINCS SZÉN-MO NOXID-
VESZÉLY! Télen fűt-nyáron 
hűt. Tel.:  06-30- 556-0501 
 
ÜVEGEZÉS. AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése, biztosításra is. Régi 
keretek átalakítása hőszigetelő 
üveg befogadására. GYOR-
SAN, TISZTÁN, PONTOSAN. 
Nagy Miklós, telefon: 06-70-
940-10-11 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089 
 
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 
KÜ SZÖBÖK BESZERELÉS-
SEL. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, 
ablakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483 
 
FÜRDŐSZOBÁK AKADÁLY-
MENTESÍTÉSE, TELJES FEL -
ÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA, 
KÁD HELYETT ZUHANY KI -
ÉPÍTÉSE BECSÜLETES ÉS 
MEGBÍZHATÓ SZAKEMBER -
TŐL. Tel.: 06 (20) 950-0035 
 
 
 

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ - 
LEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
guláselhárítás anyagbeszerzés-
sel. Telefon: 06-30-447-36-03  
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, le fo -
lyók, WC-k, mosdók, mo so ga -
tók és kádak vezetékeinek tisz - 
títása. Vízszerelés anyag be szer - 
zéssel is. Telefon: 06-30-655-
8074 
 
LAKÁSFELÚJTÁS! SZOBA -
FES TÉS, parkettázás, tapé tá -
zás, vízszerelés, csempézés, vil - 
lanyszerelés, kő mű ves mun -
kák, garanciával. HALÁSZ 
TIBOR, telefon: 202-2505, 06-
30/251-3800 
 
RETRÓ parkettacsiszolás, -le -
rakás, -javítás. Festés-mázolás, 
spaletták, kerítések referenciá-
val. Sokéves gyakorlattal.  
Telefon: 06-20-945-5473,  
06-30-499-1814 
 
Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kié -
pítése, régiek cseréje. Telefon: 
06-20-412-0524 
 
Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festő, víz-
villanyszerelő szakemberek 
állnak rendelkezésre. Fürdő -
szoba felújítása, kád cseréje 
zu hanykabinra. Teljes körű la -
kás felújítást is vállalunk. Tele-
fon: 06-30-457-2666 
 
Szabó Balázs vállalja ké m é -
nyek bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 
06-20-264-7752 
 
Ha kisebb javításra van szük-
sége, engem hívjon! Több év-
tizedes gyakorlattal és oltással 
rendelkezem. 06-70-230-0860, 
Pohli. 
 
 
REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, ga -
ran ciával! AJÁNDÉK SZÚ- 
NYOGHÁLÓ minden megren-

deléshez! Zuglói redőnyös.  
Telefon: 06-70-341-9489, 06-
20-341-0043  
 
 
Belvárosi irodába telefonos 
időpont-egyeztető kollégákat 
keresünk, négyórás munkára, 
fix fizetés. Nyugdíjasokat is 
várunk. Érdeklődni lehet a 06-
30-921-8259-es telefonszámon. 
 
GÉPKEZELŐ+SEGÉD FELVÉ-
TEL! Több műszakos mun ka -
rend, betanulási program! 
Bejelentett, normális munka-
hely! Fb: #keskenynyomda, 
telefon: 06-30-716-8359, 06-
30/534-0754, hr@keskeny.hu 
 
 
 
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5 
százalék, ügyvéd ingyen, 
külföldi vevők elérése. Isme -
rősének lakása eladó? Hív -
jon, Ön is jutalékot kap! 
Telefon: 06-20-9-600-600 
 
ELADÓ ingatlant keresek 
Zuglóban befektetési céllal. 
Amennyiben Önnek van eladó, 
kérem, hívjon. Kovács Ildikó, 
tel.: 06-70-580-9340 
 
BEÉPÍTHETŐ TETŐTERET, 
LAPOS TETŐT keres tapasz-
talt építészmérnök saját részre, 
társasház felújítással, vagy 
kész pénzzel fizetek. Telefon:  
+ 36-30-451-2169 
 
  
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ SÁ -
ROLUNK! Vírus idején maszk - 
ban kesztyűvel. Díjtalan kiszál-
lás. Vértesi Antikvárium: 06-
20-425-6437 
 
Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd 
és pap könyvhagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat. Tel.: 
+36-1-787-9282, +36-30-877-
1460, info@antikva.hu 
 
 
Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-20-980-3957 

Pedikűr! Várok szeretettel 
minden kedves vendéget a 
1148 Bp. Vezér utca 158. szám 
alatti szalonban. Klasszikus, 
szikementes és gyógy pe di -
kűr. Időpont-egyeztetés: +36-
70-658-0688, Földi Szilvi 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZET GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spiri tu- 
ális gyógyító, cupping terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Telefon: 220-8165,  
06-30-450-0821 
 
 
HERMINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik búto -
rokat, asztali, fali, zseb- és ka r - 
órákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni stb. porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka-ke -
rá miákat, bronz- és ezüsttár-
gyakat 150 forinttól 600 fo - 
rint/grammig, háború előtti 
katonai kitüntetéseket, leve le -
zőlapokat, képeslapokat, ha -
gyatékokat, ékszereket. Tört 
arany 10 300 forinttól, fazo n -
arany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan!  
A Hungária körúttól 1 percre. 
Telefon: 06-20-358-8217 
 
Színházak részére mindenne -
mű régiségek felvásárlása 
kész pénzben. Dísztárgyak, bú-
torok, festmények stb. Kiszál-
lás, szakbecslés díjtalan. Te -  
lefon: 06-30-419-2713. Diszkrét 
ügyintézés, korrekt árajánlat.  
antiklakberendezes.hu 
 
Almási Katalin vásárol érték-
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, festmé nye -
ket, dísztárgyakat, kristályt, 
porcelánt, könyveket, írógépet, 
varrógépet, szőrmebundát, 
csip két, bizsukat, kitüntetést, 
régi pénzt, teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással! Telefon: 
06-30-308-9148 
 
SZÁMÍTÓGÉP 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 

Szolgáltatás

Régiség

SzámítógépEgészség

Könyv

Ingatlan

Redőny, reluxa

Állás

Ingyenes kiszállás. Aradi Zol -
tán. Tel.: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info 
 
C O M P U T E R K L I N I K A . 
Számítógép-javítás, -kar ban -
tar tás, -bővítés, vírusirtás, te le -
pítés ingyenes kiszállással. 
Hív jon bizalommal! Telefon: 
06-30-857-26-53 
 

 
 
Az életjáradék segíthet vissza-
zökkenni a mindennapok él -
vezetébe! Bevásárlás, ápolás, 
gondozás, takarítás, legyen szó 
bármiről, én segítek Önnek!  
Részletes információ: 06-70-
723-8434 
 
 

Fiatal értelmiségi házaspár 
életjáradékot fizetne. Keressen 
bizalommal: 06-70-252-48-97 
 
Középkorú vállalkozó kötne 
életjáradéki szerződést, lein-
formálható. Hívjon bizalom-
mal! 06-70-777-7005 
 
Leinformálható, bejegyzett 
könyvvizsgáló életjáradéki  

szerződést kötne, ottlakás nél -
kül, biztos anyagi háttérrel.  
Telefon: 06-30-990-0053 
 
Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. 
Mindenre van megoldás, hív -
jon bizalommal, kérésére visz-
sza is hívom.  
Tímea, 06-20-266-4499 

Egyéb

Fotó: A műhely archívumából
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– Egyáltalán nem mindegy, 
hogy miből készül az ételünk, 
ezért mi magunk is évek óta 
kistermelőktől vásárolunk.  
A bolt nyitásakor nem is volt 
kérdés, hogy például a sajtot 
egy sashalmi piaci, a lekvárt, 
szörpöt egy Hunyadi téri kis -
termelőtől szereztük be.  
A környezet- és bőrbarát tisz -
títószerek a Hangák közös -
ségén keresztül jutnak el hoz - 
zánk – mesélt Nóra a kezde-
tekről. – Kezdetben is az volt 

az elképzelésünk, hogy a 
külső kerületekből kerül-
jenek be hozzánk a termékek, 
és ne Budáról vagy a bel vá -
rosból, de azért Nyíregyhá -
záról, Somogy megyéből is 
érkezik áru. Napi, heti szinten 
tartjuk a kapcsolatot a kister-
melőkkel. Tudjuk, milyen 
alap  anyagból és hogyan ál-
lítják elő a termékeiket.  
 
Vöröslencse-krémleves 
 
Egy nagy fej vöröshagymát 
apróra vágva kicsit megpirí-
tok 3 ek. hidegen sajtolt nap -
raforgóolajon, hozzá te szek 1-1 
tk. római köményt és curryt, 1 
percig kevergetem, majd hoz-
zákeverem a szűrőben átöb -
lített 30 dkg vörös lencsét, 3 
szál sárgarépát és 2 krumplit 
feldarabolva. Ezeket 2-3 per-
cig hagyom összepirulni. Fel -
öntöm annyi vízzel, amennyi 

ellepi, sózom, borsozom. Kis 
lángon fedő alatt puhára 
főzőm, majd botmixerrel kré -
mesre turmixolom a tetszés 
szerint hozzáadható 1-2 dl 

főzőtejszínnel. A krémlevest 
még egy percig főzöm. Hide-
gen sajtolt olajjal vagy pirított 
tökmaggal díszítem.  

Illés Sarolta 

Ki gondolná, hogy egy pré -
mium termékeket kínáló reg -
gelizőnek és delikátesznek 
he lye lehet a nem túl frekven-
tált Nagy Lajos király útja és 
a Czobor utca sarkán?  
– Korábban ingatlaniroda -
ként működött a ház, amely-
ben megláttam a minőségi 
delikát üzlet lehetőségét – 
mesélte Szabó Tímea borász, 
aki az igényesség jegyében 
alakította ki az üzletet. A bar -
na, különleges formájú lám-
pák köré épülő térben a „csa - 
jos” púderrózsaszín és a fe ke -
te-arany színek dominálnak.  
– A nyitás után egy évvel, a 
pandémia legelején bezártak. 
Az idei újranyitáskor a kez -
dőcsapat szinte minden tagja 
visszatért az üzletbe.  

– Az egyik munkatársunk sze -
rint a mi üzletünk egy bol -
dogságbeszerző hely – vette át 
a szót az üzletvezető, Kálmán 
Tibor. Október végétől már 
ebédmenüt is kínálnak.  
 

Szilvás pohárkrém  
Essence módra 
 
A szilvás szószhoz 4 ek. barna 
cukrot karamellizálok, majd 
rádobom a 1,5 kg kimagozott, 

felvágott szilvát. Amint egy 
kis levet ereszt, hozzáadok 2 
db fahéjrudat, pár szem szeg -
fűszeget, és lassú tűzön fedő 
alatt puhára párolom. Ha 
kész, kb. az egyharmadát apró 
lyukú szűrőn átpasszírozom, 
ebből lesz a szilvakrém. Majd 
5 dl tejszínt habbá verek, és 1 
tk. vaníliakivonattal vagy -őr-
leménnyel ízesítem. Az ala p -
hoz kevés vajon megpirított 
kekszet vagy piskótát hasz ná -
lok.  Egy átlátszó pohár vagy 
tálka aljára egy kevés szilva -
szószt teszek, rászórom a kek-
szet vagy piskótát, majd újra 
szilvaszósz jön, erre a vaníliás 
tejszínhab, amelybe már vá -
nyosan belekeverem az át-
passzírozott szilvaszószt, vé - 
gül rászórok pár szem keksz-
morzsát vagy piskótát és egy 
leheletnyi őrölt fahéjat.     I. S. 

Cserebere a Csiribiriben
Hickersperger Nóra és férje régóta dédelgették a természetközeli, egészséges termékeket árusító bolt 
ötletét, amelyhez örömmel csatlakozott barátjuk, Fekete Zsuzsa. Végül a Csiribiri Termelői Vegyesbolt 
tavaly decemberben meg is nyílt a Thököly úton.

Hickersperger Nóra (balra) és Fekete Zsuzsa: Bármilyen 
kérdés felmerül a vevő részéről, amire mi esetleg nem tud -
juk a választ, utánajárunk a termelőnél         Fotó: Balogh Róbert

Válogatott kistermelőktől szerzik be az alapanyagokat
Tánc a szerelemért és a jó házasságért

Boldogságbeszerző hely

A férfiak eleinte „agyizomlázat” éreznek, nem a vádlijukat vagy a combjukat fájlalják

A párkapcsolat, a házasság harmóniáját kortól és a kapcsolat idejétől 
függetlenül a páros táncban rejlő érzékeny együttműködés megtanításával 
segíti Győry-Zelencsuk Tímea zene- és táncművész, a zuglói Táncművészeti 
Főiskola egykori tanára. Tudja, mi rejlik a táncban, hiszen mielőtt a férjének 
igent mondott volna, elhívta tangózni.

– A bennem élő ideális kép 
szerint a szerelem és a há zas -
ság egy védelmet nyújtó 
gömb, amelyben két egész 
ember válhat teljessé. Férjem-
mel, Attilával ezt a fajta tel-
jességet éljük meg tizedik 
éve. Már kezdetben is tudtam, 
hogy a legjobban akkor is-
merhetem meg őt, ha elme -
gyünk táncolni, s néhány óra 
alatt többet megtudunk egy -
másról, mint egy beszélgetés 
közben. A tangónak a társas -
táncokhoz képest kö tet le -
nebbek a lépései, több sza - 
badságot ad a férfinak. Meg -
engedi, hogy eldöntse, merre 
lépjen. Merje adni a mellka-
sát, a védelmező, ölelő karját, 
és merje vinni a nőt. Kifejez -
heti, hogy felelősséget vállal 
érte, miközben lehetősége 
nyílik megérezni, hogy a nő 
mennyire képes rábízni ma -
gát és vele tartani. Nem baj, 
ha hibázik, talán rálép a lá -
bára, de aztán együtt to vább 

lépnek. Ezt a szemléletet 
alkal mazom a Tánc a sze -
relemért módszeremben is. 
A Tímea tapasztalataiból 
kiforrt Tánc a sze relemért 
módszer nem pár terápia, 
bár házassági mentorként 
és párkapcsolati segítő szak - 
emberként is képezte ma -
gát az elmúlt években.  
– Az első órán nem a tánc -
lé pé sekkel kez dünk, ha -
nem olyan egysze rű moz - 
dulatokkal, ame ly ek ből lát -
ható, hogyan kapcsolódik a 
két ember egymáshoz, ho -
gyan néznek egymásra, öle-
lik át egy mást, hogyan érin - 
ti meg a férfi a nőt, hogyan 
érzik meg egymás szív dob -
ba ná sát. Mindeközben a 
Gary Chapman által pszi  - 
c hológiai fogalommá emelt 
„sze retettankjaikat” kö zö -

sen töl tik fel a  párok.  
– A férfiakat gyakran nehe -
zebb rá venni a táncra. Később 
viszont ked vvel jönnek, mert 
itt meg élhetik férfi mi nő sé -
güket.  
A kezdeti aggodalmakat fel -
oldják a fokozatosan adagolt 
instrukciók és a bizalmat éb -
resztő közeg. Egy idő után 
ész re ve szik, hogy a kedvesük 
kü lönösebb erőfeszítés nél -
kül szívesen mozdul velük.  
Az órán az agy olyan ré szei -
nek működését aktiváljuk, 
amelyeket egyébként nem 
használnak. Így eleinte „agy-
izomlázat” éreznek, nem a vád - 
lijukat vagy a combjukat fáj -
lalják. Végül meg döb ben ve 
tapasztalják: Jé, már tánco -
lunk! – Előbb-utóbb eljutunk 
oda, hogy a férfi azért mozdul 
egy irányba, mert már képes 
figyelni a felesége jelzéseire, 
és megérzi, hogy éppen mi 
esne jól neki. Ezeket a meg -
éléseket akár a hálószo bá -

jukba is át tudják vinni.  
A legtöbb pár arról számol 
be, hogy óriási minőségi vál -
to zást hozott a tánc a szexuali -
tásukban. Ha valódi a tes - 
 ti-lelki intimitás, akkor kon-
fliktushelyzetekben sem fog 
eszükbe jutni más férfi vagy 

nő felé fordulni, hanem fon -
tosnak fogják érezni, hogy 
együtt oldják meg a prob-
lémát. És láss csodát, ha ener -
giát és időt fordítanak a kap - 
csolatukra, akkor az virágoz -
ni fog!                   Illés Sarolta 

A XVIII. századi Európában 
főként a kertek díszítésére 
ültették a bíbor kasvirágot 
(echinaceát), pedig az észak-
amerikai indiánok időtlen 
idők óta ismerik a teljes nö -
vény gyógyító erejét.   
A Zug lóban élő természet -
gyó gyász, gyógyszertári sza-
kasszisztens Varga Éva is me- 
retei szerint a szervezetünk 
védekező mec ha nizmusának 
támogatása mellett klinikai 
kutatások támasztják alá gyul - 
ladáscsök kentő tulajdonsá -
gát. – Az őszi- téli náthás 
időszak előtt kezdjük el szed -
ni, mert természetes immun -
erő sítő ként segítheti szer ve - 
zetünk védekezését – magya -
rázta Var ga Éva.  
– Többféle készítmény for-
májában juthatunk hozzá. 
Beszerezhető tea, kapszula, 
tabletta, tinktúra és home-
opátiás készítmények formá -
jában is, a használati út mu- 
tató szerint alkalmazzuk. Két 
év alatti gyermekeknek, kis -
mamáknak, szoptatás közben 
ne használjuk. Krónikus be -
tegek és gyógyszeres kezelés 
alatt állók orvosukkal kon -
zultáljanak. Októbertől már-
ciusig magam is alkalmazok 
immunerősítő protokollt: hét-
főtől péntekig kétszer 5 golyó 
Echinacea 5 CH vagy D4, D6 
készítményt szedek, szomba -
ton egyszer tíz golyó Thymu -
lin 9 CH-t, vasárnap egy tu - 
bus Oscilococcinumot. A kú -
ra ideje alatt ne használjunk 
mentolos termékeket.        I. S.

Fotó: Pexels 

Az összehangolt tánc  során a 
jellem és az érzékiség is har-
móniába rendeződik                

 Fotók: Balogh Róbert

Győry-Zelencsuk Tímea szerint a 
közös táncból sok mindent meg 
lehet fejteni               

Immunerősítő 
virág

Kálmán Tibor: A gazpachóhoz a paradicsom például a hat-
vanféle tájfajtát termesztő szentesi termelőtől érkezik  

         Fotó: Balogh Róbert
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Mérei Ferenc 1909. november 
24-én született Budapesten, 
gyermekkorának jelentős ré -
szét szülei Garay téri fény ké -
pész üzletében töltötte. Si ke - 
res érettségije után a párizsi 
Sorbonne-on politikai gazda -
ságtan szakon kezdte meg ta -
nulmányait, miközben iro dal- 
mat és nyelveket is tanult. Pat -
rónusa, Henri Wallon a gyer-
meklélektan irányába terelte. 
A gyermekpszichológiai és a 
pályaválasztási tanácsadás te -
rén szerzett diplomáival haza -
térve, zsidó származása miatt, 
1934-ben pszichológusként 
csak fizetés nélkül alkal maz -
ták, bevételt a nyelvtanításból 
teremtett. Később megjárta a 
munkatábort, ahonnan 1944-
ben átszökött a szovjet had-
sereghez. A háború után pá - 
lyája felfelé ívelt, majd 1958-

ban államellenes szer vez ke -
dés miatt letartóztatták, 1963 
márciusában amnesztiával sza - 
badult. A következő évben a 
„Lipóton” állt munkába, ahol 
az általa alapított klinikai 
pszichológiai laboratórium 
vezetője lett. Szakmai műhe-
lye a magyar pszichológus -
képzés központjává vált.  
Ő dolgozta ki a csoportok 
belső viszonyainak, az egyé -

nek csoporton belüli he lyé -
nek, sze repének vizsgálati 
mód szerét, a szociometriát. 
Gyermekta nulmány című 
könyvében a gyermeki vi lág -
képet és lo gi kát írja le, saját 
megfigyeléseivel illusztrálva. 
Önéletrajzi írá sában így fo-
galmazott: „Rögeszmém volt 
és maradt, hogy ha változtatni 
akarunk az embereken, akkor 
elsősorban magában a peda -
gó gi á ban kell változtatni.”  
A gyer mekközpontú, cselek -
vés re, ön álló véle mény al -
kotásra ne velő iskola és a 
magas szin tű pedagógus kép -
zés meg te rem tésén dolgozott. 
Az 1965–1970 közötti, ta -
nítványainak tartott Vademe-
cum sorozat 50 fü ze tét mind - 
máig a hazai pszicho lógia 
alapműveként tartják számon.  

KÖNYVAJÁNLÓ 2726 KALENDÁRIUM

Márton-napon manapság liba - 
torokat tartanak. A hiedelem 
szerint aki ezen a napon nem 
eszik libát, arra a következő 
évben szegénység vár. Nem 
ismer tek azok a kutatások, 
amelyek ezt a tézist alá tá -
maszt ják, de e nap néva dó já -
ról, a tours-i Szent Mártonról 
és az őt lelep lező libákról 
kedves történetek maradtak 
ránk. Kortárs tör ténetírója, 
Sulpicius Severus szerint Már - 
ton Pannónia pro vinciában 
született 317 körül. A galliai 
római lovasságnál szolgált, de 
361-ben maga mö gött hagyta 
a katonáskodást. Ligugében 
kolostort ala pított. 371-ben 
szentelték fel Tours püs pö -
kévé. Egyáltalán nem akarta 
ezt a tisztséget vállalni, lelkes 

hívei elől egy libaólban kere-
sett me ne dé ket, de a libák 
gágogásuk kal elárulták Már-
tont.  
A má sik hozzá köthető, szá-
mos mű alkotáson, többek 
közt a Pannonhalmi Főapát-
ság bazili kájának freskóján is 
meg örö kített történet szerint 
22 éves lovas katonaként egy 
ziman kós téli napon ketté vág -
ta bé lelt köpenyét, és odaadta 
egy ron gyokban va cogó kol -
dus nak. Később ál mában 
meg  jelent Jézus a fél bevágott 
kö penyben, a jelenés után 
Márton megke resz tel kedett.  
Ha lála után sír ja felett egy 
temp lomot építettek Tours-
ban. Szent Márton a mai napig 
Fran ciaország és Magyaror -
szág védőszentje.  

A hónap  
szülöttei:

Öveges József (1895. november 10.) Kossuth-díjas magyar fizikus, tanár,  
televíziós személyiség  
Habsburg Ottó (1912. november 20.) főherceg, az utolsó osztrák-magyar 
trónörökös  
Jókai Anna (1932. november 24.) kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas  
magyar írónő, költőnő, a nemzet művésze  

A pszichológusképzés és a szociometria megteremtője

Köpönyeg és libák

Öt év után amnesztiával szabadult Mérei Ferenc 1963-ban

Az Ablak-zsiráf gyermeklexikonon generációk nevelkedtek fel, de az alsósok-
nak nem sokat mond az egyik szerző neve: Mérei Ferenc. Pedig a neves pszi-
chológus munkásságához fűződik a hazai pszichológus szakma megteremtése. 

Nevezetes napok 
  NOVEMBER

Az oldalt írta: Illés Sarolta  

Bill Sullivan: 
Bemutatlak  
önmagadnak 
 
Végre meg tudom magya ráz -
ni a családomnak, hogy miért 
nem szeretem a spenótot. Mi -
ért halt el a gyökerénél min-
den meggyőzési kísérlet. Az 
Indiana Egyetem Orvostu-
dományi Karának professzo -
ra, Bill Sullivan sietett a se - 
gít ségemre, aki olvasmányos 
sikerkönyvében magyarázza 
el, hogy mi mindent határoz-
nak meg a génjeink, a tes tünk - 
ben lévő baktériumok. A ku li -
náris és párválasztási ízlésünk 
mellett a káros függőségein-
ket, de még a politikai né ze -
teinket is befolyásolják ezek 
az erők. Az elmúlt évek jelen-
tős felfedezéseit összegyűjtő, 
remek stílusban elmagyarázó 
könyv a környezeti té nye zők -
nek a génekre gyakorolt hatá-
sairól is érdekfeszítő dolgokat 
mesél. (A holokausztot átélő 
nők félelmei beépültek az 
utó daik génjeibe, a nikotin 
megváltoztatja a leendő apa 
spermiumát stb.) Nem könnyű 
elfogadni, hogy legjellem -
zőbb nek vélt egyéni tulajdon-
ságaink zömét akaratunkon 
kívül álló elemek irányítják. 
Tehát a lehető legizgalma -
sabb barangolásra hív, hogy 
feltárja az emberi viselkedés 
már nem is annyira titkos 
mozgatórugóit. Névjegykár-
tyát ad át önmagunknak, hogy 
tudjuk, mitől váltunk azzá, 
akik vagyunk. 
Scolar, 351 oldal,  
4975 Ft 

Hilary Mantel: 
Tükör és fény  
 
Vannak időszakok, amelyek 
iránt nem szűnik az érdek-
lődés. Ilyen az anglikán egy-
házat megteremtő, feleségeit 
lefejeztető, zsarnoki VIII. Hen - 
rik kora. A Tudorokról már 
számos film, sorozat és könyv 
értekezik, ám Hilary Mantel 
trilógiája, amely a kevésbé is-
mert Thomas Cromwell, a 
király főminiszterének vagy a 
korabeli Anglia második leg-
fontosabb emberének regé -
nye, mégis kiemelkedik mind 
közül. Már azzal is, hogy az 
első két könyvet egyaránt 
Man Booker-díjjal tüntették 
ki. Az angolszász irodalom 
egyik legfontosabb elisme -
rését eddig csak ketten kapták 
meg kétszer. A harmadik, te -
kin télyes kötetre majd kilenc 
évet kellett várni, ebben dol-
gozza fel a miniszter életének 
utolsó négy esztendejét Bo-
leyn Anna lefejezésétől a vár -
va várt fiúörökös meg szü le- 
tésén át (Seymour Johannától) 
a negyedik feleség, Klevei An -
na megérkezéséig. Viharos, 
félelemmel és vérrel írt idő -
szak ez, amely mindmáig le -
nyűgözi az olvasót, főként, ha 
egy olyan író mesél minder-
ről, aki 15 évet áldozott arra, 
hogy alaposan beleássa magát 
a szegénysorból fel e melkedő 
Cromwell és az an gol udvar 
intrikus mind ennapjaiba.  
Libri, 1054 oldal,  
5999 Ft 

Bödőcs Tibor: 
Mulat a manézs 

 
Már nem is igazi sztendápos 
az, aki nem írt már legalább 
egy könyvet a rajongók nagy-
nagy örömére. Ám ahogy a 
színpadon, ebben is nagy a 
szórás, és az írott szövegek 
példásan leképezik a szóbeli 
teljesítményt: aki jó árván a 
deszkákon, az legtöbbször jó 
lesz árván a papír előtt is. 
Nem is olyan régen Kőhalmi 
Zoltán tett le egy vicces, filo-
zofikus, a világvégéről el mél -
kedő sci-fit (Az utolsó 450 év) 
a korábbi, skandináv krimiket 
parodizáló regénye mellé. 
Bödőcs Tibor is a humor édes 
mázával adja be az olvasóinak 
a keserű pirulát harmadik 
könyvében, amely a paródiák 
után egyúttal a második re -
génye is. A szatíra a manézs 
világába, egész pontosan Het-
tikánia cirkuszbirodalmába 
vezet, ahol már harmincadik 
éve uralkodik a népszerű ve -
zető, Luigi King. A szinte hiba 
nélküli ország csupa egészség, 
őszinteség, kellem, duzzadó 
hazaszeretet és férfias erő. Aki 
lát némi párhuzamot a regény 
groteszken életszerű és a mai 
jelenünk életszerűen groteszk 
világa között, az nem olvasott 
félre semmit. Bödőcs éles kri-
tikáján csak azért nem ne ve -
tünk hangosabban, mert ak- 
kor már sírnunk kellene. 
Helikon, 210 oldal,  
3999 Ft 

Majtényi György: 
Egyetértés  
vadásztársaság 
 
Nem véletlenül szentelt annak 
idején dupla albumot a va dá -
szatnak a Hobo Blues Band. 
Mert ezen keresztül – ha vi -
rágnyelven is, de – szinte min-
dent el lehetett mondani a 
korról, űzött vadról és maga-
biztos vadászról. Ki gondolta 
volna, hogy egy-egy szöveg 
ma is érvényes lesz? Majtényi 
György új könyvében mindezt 
már nem virágnyelven teszi: a 
Horthy-, Rákosi- és Kádár-kor - 
szak vadászatairól, a korszak -
határokat átívelő folytonosság-
ról mesél. Hiszen a jelenlegi 
hatalom is szívesen használja 
arra a vadászatot, amire elő -
dei: kapcsolatok építése, a 
slepp egyben tartása, kegyek 
osztogatása. A valódi vadá -
szok megszólaltatása mellett 
számos hajmeresztő történetet 
is olvashatunk. Horthy pél dá -
ul nehezen viselte, hogy Tri-
anon megfosztotta őt a med ve- 
vadászattól, ezért medvés ker -
tet létesítettek a számára, 
hogy ott lője ki az állatkerti 
vagy cirkuszi állatokat. Kádár 
vadásztársaságot alapított a 
kedvesebb elvtársaknak, hogy 
megjutalmazza, szemmel tart -
sa és ellenőrizze a vezető ká -
dereket. A kötetben szerep lő 
sztorik leplezetlenül mesél-
nek az ország urainak jelle mé- 
ről és a hatalom valódi arcá ról. 
Open Books, 241 oldal,  
4999 Ft 

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

1. Mindenszentek 
Vega világnap 

2. Halottak napja 
D-vitamin napja 

3. Magyar tudomány napja 
4. Az 1956-os forradalom  

leverésének emléknapja 
5. Európai kereskedelem 

napja 
8. Radiológiai világnap 
9. Világszabadság napja 

A berlini fal leomlásának 
évfordulója 
Európai feltalálók napja 

10. Tudomány világnapja 
a békéért és a fejlődésért 

11. Magyar katonai felderítők 
napja 
Az első világháború 
végének emléknapja 

12. Minőségügyi világnap 
Tüdőgyulladás elleni 
küzdelem világnapja 
Szociális munka világnapja 

13. Kedvesség világnapja 
Magyar nyelv napja 

14. Diabétesz világnapja  
16. Tolerancia 

nemzetközi napja 
17. Budapest napja 

Nemzetközi diáknap 
Térinformatikai világnap 

18. Koraszülöttek világnapja 
Dohányzásmentes világnap 
Filozófia világnapja 

19. Nemzetközi férfinap 
WC világnapja 

20.Gyermekek jogainak 
világnapja 
I�ú zenebarátok napja 
Transzneműek napja 

21. Televíziózás világnapja 
Helló köszönés világnapja 
Halászati világnap 

22. Magyar közoktatás napja 
25. Magyar labdarúgás napja 

Gulag-emléknap  
27. Magyar véradók napja 

Nobel-díj megalapítása 
22–28. Európai hulladék- 

csökkentési hét 
26. Fekete péntek (Black Friday) 

kontra Ne vásárolj semmit 
nap 

29. Nemzetközi auranap 
30.Számítógép-biztonság napja 
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BIKA (04. 19.–05. 20.) A november 19-ei telihold az 
összegzés, áttekintés idejét hozza el a Bika éle -
tében is. Tisztán fogja látni, hogy idén az eddig 
megtett út milyen eredményeket hozott. Mi az, 
ami tarthatatlan? Miben van meg az a potenciál, 

amitől úgy érezheti, az élete kiteljesedhet? Most 
nem szabad a megoldatlan dolgokat a szőnyeg alá söpörni, mert 
békésen átbeszélheti a legkritikusabb témákat is. Győztesen 
kerülhet ki ezekből a játszmákból.  

IKREK (05. 20.–06. 21.) Bár ez a Skorpió hónapja, 
mégis az egyik igazi főszerep a Skorpió-maszkot 
öltő Ikreké. Mintha megállás nélkül egy szen -
vedélyes tangót táncolva haladna át ezen az 
időszakon. A rá jellemző könnyed kommunikáció 

háttérbe szorul. Igénye támad mély témakat boncol-
gató beszélgetésekre, a benne lüktető mély szeretet megélésére, 
kifejezésére. A hónap végén inspiráló szellemi hatások érik, ezek 
segítik ledobni a Skorpió-jelmezt.  

RÁK (06. 21.–07. 22.) A november 4-i újholdkor 
különösen erős megérzések vezetik, habozás 
nélkül képes változtatni és új mederbe terelni az 
életét. Később olyan új kifejezési eszközök bir-
tokába jut, amiket mindaddig nem próbált ki, de 

most képes azonosulni az újdonsággal. A november 
19-ei telihold a lelki egyensúly jövőt építő erejére  világít rá.  
November 23-a pedig az érzelmi teljesség megélését teremti meg, 
miközben alkotásra inspiráló hatások is érik.   

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Az Oroszlán feltétlen 
szeretetével szereti beragyogni környezetét, de a 
Skorpió idejében megérinti a befelé fordulás 
igénye. A november 4-ei újholdkor a Vízöntőhöz 
hasonlóan ő is meglátja, hogy tehetségének mely 

része kihasználatlan. Ezt kiaknázva a november  
19-ei telihold bámulatos lendületet ad anyagi jólétének 

megteremtéséhez. November 22-e után minden eszköz a ren-
delkezésére áll életkörülményei megváltoztatásához.  

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  Az Ikrek mellett a hónap 
másik főszereplője, a Szűz is felölti a Skorpió-
maszkot. A lélek mélységei akkor keltik fel a Szűz 
érdeklődését, ha talál benne értelmet és struk-
túrát. Sokszor éppen a rendezettséggel takarja el 

az érzelmeit. Most képes ráhangolódni a számára 
homályos mélylélek világára, ami egészen addig nem 

rendszerezhető, amíg nem járja végig, nem jut el annak határára, 
és nem látja meg teljességében annak lényegét.  

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Ez a hónap lehetőséget ad 
arra, hogy élete kereteivel foglalkozzon, 
újraértékelje, ha kell, átalakítsa azokat. Sokkal 
komolyabban veszi a feladatait, képes az egyéb -
ként nagyon jól hasznosítható sokrétű figyelmét 

egy irányba terelni. A november 19-ei telihold 
anyagi és lelki szinten a biztonságérzetét erősíti. A kreatív ener -
giái megsokszorozódnak.  A tehetségével létrehozott munkái 
most érnek be és teremtenek számára jólétet.  

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Párkapcsolatában, de a más 
jellegű társas kapcsolataiban is megteremti a har-
móniát a hónap első felében. Mostanában min-
denki úgy tekint rá, mint a „mérleg nyelvére”, ő 
az, aki meglátja a megoldást, tisztázásra sarkall és 

egyensúlyt teremt vitás ügyekben. Önzetlen szol-
gálatai fejében váratlan anyagi jutalomba részesül. A hónap má-
sodik felében átadja magát a mély érzelmeinek, amelyek 
megélésével, értelmezésével újjászületik.

BAK (12. 21.– 01. 19.) Kreatív énje izgalmas világokat 
nyit meg előtte. Ha régóta érlelődik benne egy 
ötlet, ami a múlt kreatív energiáinak kiaknázásra 
irányul, most itt az idő a régiből újat teremteni.  
Végre elégedettnek érezheti magát, és örömöt sze -

rez a környezetének is. A hónap utolsó napjaiban 
szerelmes kapcsolódások jöhetnek létre, amelyek hatására 
erőlködés nélkül lehullanak a Bak korlátai. A felhőtlen bol -
dogság beköltözik az életébe.  

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) A következő másfél 
évben a helyükre kerülnek azok a dolgok is, ame-
lyek nem az elvárásainak megfelelően működ-
nek. Most a pénz, az egészség területeire, a 
tehetsége kiaknázására figyeljen. Ha e témák 

problémát okoznak, most még az is felszínre kerül, 
hogy mi az oka az elakadásainak. Szinte a semmiből olyan jól 
fizető állás vagy éppen olyan gyógymód kerül elő, amire 
álmában sem gondolt. Kételkedés nélkül induljon el az új utakon.

HALAK (02. 18–03. 20.) Egyensúly és megvalósítás 
– most ezek foglalkoztatják a Halakat. Az egyen-
súlyi helyzetben ráhangolódhat „felsőbb énjére”. 
Ha ez létrejön, attól kezdve bármi jót és szépet 
megvalósíthat az életében. A Skorpió ideje elő -

hozza belőle a temperamentumot, a szenvedélyt.  
A magánéletében és a munkahelyén is dinamikusabban működ-
het. Olyan értelmes ötletekkel áll elő, amelyek az otthonában és 
a közösségben is egyensúlyt teremtenek.    

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) A Skorpió összes feszült-
ségének forrása az a mindentől független konflik-
tus, amit önmagában él meg. A hónap elején 
éppen a harmónia fokozott igénye növeli e fe -
szült séget, amelyet az elmélyült beszélgetések old-

hatnak fel. Öntse szavakba legmélyebb érzéseit, 
még azokat is, amelyekkel nehéz szembenéznie. Az őszinte, 
tisztázó beszélgetések új, inspiráló irányokat tárnak fel előtte. 
 Kitisztul a kép, élete új szintre emelkedik.

KOS (03. 20.–04. 19.) Úgy érezheti, hogy túl érzékeny- 
nyé váltak körülötte az emberek. Nem érti, miért 
vesznek olyan dolgokat is a szívükre, amiket 
eddig vicceseknek tartottak. Mielőtt mások 
lelkivilágát boncolgatná, ne takarózzon be ér vek -

kel, elméletekkel, hanem átlépve a gondolatokon, 
igyekezzen kissé mélyebbre ereszkedni ön magában.  

A hónap közepétől sokkal könnyebben feltárhatja és megértheti 
érzelmi mintázatait, mint bármikor ebben az évben. 

Illés Sarolta
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J Ó  F E J TÖR É S T  K Í VÁ N U N K  K E DV E S  OLVAS ÓI N K NA K !
Az Örs vezér tere után most 
a Puskás Ferenc Stadion 
metróállomás környékét 
tisz tították meg. A mun -
kálatok során a Budapesti 
Közművek FKF Köztisz-
tasági Divízió (FKF) munka - 
gépei és alkalmazottai a 
Hungária körút és a Ke -
repesi út mentén, míg a 
metrókijárat I�úság úti ol -
dalán a Zuglói Város gaz -
dálkodási Közszolgáltató 
Zrt. (Zuglói Zrt.) munkatár-
sai takarítottak. Hrévo Ti-
borné, a Zuglói Zrt. Köz - 
területi Csoportjának ve -

zetője elmondta: nagynyo -
mású mosóval megtisz tí- 
tották a földalatti kijá ra -
tánál a térkövet, lemosták a 
lépcsőket, továbbá szórt-
szemét-szedést és tősarja -
zást is végeztek.  Horváth 
Csaba arról tájékoztatott, 
hogy ősszel összehangolt 
nagytakarítást végeznek 
Zugló kiemelt csomópont-
jain. Ennek eredménye csak 
akkor lehet tartós, ha a la -
kók is vigyáznak a kör nye -
zetükre. A Hungária körúti 
kijárat előtti árus bódékkal 
körülvett, szedett-vedett, 
sze metes tér a Papp László 
Sportaréna tulajdona, így 
felvette velük a kapcsolatot, 
hogy szűnjön meg a Zug -
lóhoz méltatlan összevissza-
ság, és váljon kulturálttá a 
terület.                Papp Dezső 

Őszi nagytakarítás 

Fotók: B. R.

A hulladékégetés enyhébb 
eset ben is jelentős, akár 300 
ezer forintos pénzbüntetéssel 
jár, súlyos esetben viszont 
bűncselekménynek minősül-
het, és börtönnel is sújtható, 
ennek ellenére csak lassan 
csökken a szeméttel fűtők 
száma. – A Kantar Hoffmann 
piackutató cég felmérése sze -
rint a magyarok egyharmada 
éget hulladékot – tájékozta-
tott Szegő Judit környezetku-
tató, a Levegő Munkacsoport 
lakossági égetés projekt ve -
zetője, hozzátéve: ebben csak 
15 százaléknál játszik kiemelt 
szerepet a szegénység, többsé -
gük nemtörődömségből va g y 
tudatlanságból tüzel sza bály -
ellenesen. Sokak szerint a hul-
ladékégetés természetes do - 
log, hiszen a nagyszüleik és a 
szüleik is így fűtöttek. Az az 
alapvető probléma, hogy nem 
tudják, mi számít hulladék-
nak, s a legtöbbször nem is 
sej tik, hogy mennyire káros 
dolgot művelnek. Hazánkban 
a rendkívül veszélyes lég -
szen nyező részecskék 83 szá -
zaléka keletkezik lakossági 

fűtésből. Európában ez a mér -
ték átlagosan 41 százalék.  
– Magyarországon évente 13 
ezer ember korai halálát és 
közel egymillió lakos meg-
betegedését okozza a levegőt 
szennyező rendkívül finom 
por belégzése és véráramba 
jutása – fejtette ki Szegő Judit. 
– A Pannon Egyetem Levegő -
kémiai Kutatócsoportja ki -
mutatta, hogy a háztartási 
hulladék eltüzelésekor, ösz-
szetételétől függően, több 
száz szor nagyobb mennyi sé -
gű mérgező anyag juthat a le -
vegőbe, mint a szintén szeny- 
nyező száraz tűzifa elé ge té -
sekor, hatása pedig több ezer - 
szer mérgezőbb. Hulladéknak 
számít, ezért hatóságilag tilos 
elégetni az építkezési fahul-
ladékot, a kezelt, festett, lak -
kozott deszkákat, bontott ab - 
lakkeretet, bútort, bútorlapot, 
kerékgumit, olajos rongyot, 
textíliát és PET-palackot. Sze - 
gő a vegyes tüzelésű fűtő be -
rendezést használóknak azt 
javasolja, hogy egy-két éve 
szárított, tiszta, kemény tűzifát 
használjanak fűtésre, mert 

annak legjobb a fűtőértéke, 
és alacsonyabb a veszélyes ká -
rosanyag-kibocsátása.  
– A leginkább rászorulók az 
önkormányzattól igényelhet-
nek télre tűzifát – nyilatkozta 
Szegő Judit, hangsúlyozva:  
A Levegő Munkacsoport fon -
tosnak tartaná, hogy az ille -
tékesek kövessék figye lem- 
mel a szociális tűzifa felhasz -
nálását, mert előfordul, hogy 
a rászorulók értékesítik és 
továbbra is hulladékkal fű -
tenek. – Aki megsérti a hul-
ladéktörvényt, például mások 
szemetét tüzeli el, szabad-
ságvesztéssel is sújtható. Hul-
ladékégetés gyanúja esetén 
célszerű beszélni az égetővel, 
ha ez nem jár eredménnyel, 
akkor ajánlott fényképet vagy 
videófelvételt készíteni, il-
letve kihívni a rendőrséget, 
hogy vegyen fel jegy ző köny -
vet a tényállásról. – Panasszal 
a területileg illetékes járási 
kormányhivatalhoz lehet for-
dulni, vagy birtokvédelmi 
eljárást lehet kezdeményezni 
a település jegyzőjénél – 
tájékoztatott Szegő Judit. P. D.

Súlyos szankciók: 300 ezer forinttól akár börtönbüntetésig terjedhet

Magyarországon évente 13 ezer ember korai halálát és közel egymillió meg-
betegedést okoz a lakossági szemétégetés, mert ez szennyezi legnagyobb mérték-
ben a levegőt. A PET- palackok, használt ruhák, a kiselejtezett bútorok és egyéb 
hulladékok elégetésekor sok mérgező vegyület kerül a levegőbe, ami köz -
vetlenül károsítja az egészségünket; rákot, szívinfarktust, agyvérzést, med-
dőséget, a magzatban genetikai károsodást okozhat.

Évi egymillióan betegszenek meg

Hazánkban a rend-
kívül veszélyes lég -
szennyező ré sze cs- 
kék 83 százaléka 
keletkezik lakos sá -
gi fűtésből. Euró -
pában ez a mérték 
átlagosan 41 száza-
lék            Fotó: Pixabay 


