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2 TESTÜLETI ÜLÉS

A parkolási kedvezmények növelése, tervezett útépítés, családon belüli 
er!szak elleni fellépés, téli igazgatási szünet elrendelése – ezekr!l is dön-
tött a képvisel!-tes tület októberi rendes ülésén.

A 2023. évi lakossági, illetve napi más félórás várakozási 
hozzájárulások 2022. november 15-t"l igényelhet"ek. 

További információ: www.zugloiparkolas.hu
Szociális  
kerekasztal
A szociális ellátórendszerek 
közötti hatékonyabb kom-
munikációról, a szociális és 
gazdasági válságra való fel -
készülésr!l, valamint a szol-
gáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálatáról is tárgyal-
tak a szociálpolitikai ke rek -
asztal soros ülésén. Az ese - 
ményen megjelent Horváth 
Csaba polgármester, Rózsa 
András alpolgármester, He -
vér László György, a Nép jó -
léti Bizottság elnöke, Kisné 
Szivcsovics Nikolett esélye-
gyenl!ségi tanácsnok és So -
kacz Anikó civil és nem ze - 
 tiségi tanácsnok, továbbá az 
ülésen a különböz! intéz -
mények, szervezetek, vala -
mint alapítványok vezet!i is 
részt vettek. A tanácskozás 
elhatározta, hogy a felülvizs-
gált Zuglói Szolgáltatáster-
vezési Koncepciót a kép - 
visel!-testület elé terjesztik 
és fokozottan "gyelik a pá-
lyázati lehet!ségeket. Varga 
Sándor, a Zuglói Család- és 
Gyermekjóléti Központ ve -
zet!je és Bernula István Ber -
told, a Zuglói Zrt. vezérigaz - 
gatója megállapodtak, hogy 
mivel várhatóan növekedni 
fog a munkanélküliek szá -
ma, úgy segítik egymást, 
hogy a családsegít! ügy -
feleket közvetít a kerületben 
lév! cégek beöltetlen állás -
helyeire.                           P. R.

Napi másfél órát parkolhatnak ingyen

A képvisel!-testület ismét növelte a parkolási 
kedvezményeket. Januártól a zuglói lakóhellyel 
rendelkez!k a kerületi parkolási zónákban napi 
egy alkalommal 90 percig várakozhatnak díj-
mentesen. A parkolási ügyüket online inté z!k -
nek alacsonyabb költségtérítést kell "zetniük.  
A 60 év feletti jogosultaknak pedig kevesebbe 

kerül az ügyintézés, ha a napi másfél órás in -
gyenes parkolást és a lakossági várakozási hoz-
zájárulást egyszerre kérelmezik az ügyfél szol- 
gálaton. A jöv! évi parkolási kedvezmények no-
vember 15-ét!l igényelhet!k. 
A testület a kormány ajánlásának megfelel!en 
2022. december 22.–2023. január 6. között a Pol-
gármesteri Hivatalban téli igazgatási szünetet 
rendelt el. Ebben az id!szakban a hivatal zárva 
tart, csak sürg!sségi ügyelet m#ködik.  
A képvisel!-testület nem fogadta el a f!városi és 
a zuglói önkormányzat Zugló-központ fejlesz -
tésére vonatkozó közös szándéknyilatkozatát. 
Emellett a grémium megváltoztatta a házasság -
kötések és bejegyzett élettársi kapcsolat lé te -

sítése esetén "zetend! díjakat. A jöv!ben a hi-
vatali helyiségben végzett szertartásért nettó 25 
ezer, míg a küls! színhelyen tartott ceremóniáért 

nettó 80 ezer forintot kell "zetni. A testület arról 
is határozott, hogy a Szuglói körvasút sor Ko -
máromi út–Tengerszem utca közötti szakaszára 
és az Egressy út Róna utca–Török!r utca közötti 
útszakaszán lév! szervizútra út épí tési tervet 
készíttet. Emellett a képvisel!k az 5-ös busz Ko-
rong utcai megállóját is megterveztetik.          
A képvisel!k azt is eldöntötték, hogy az önkor-
mányzat az Ikeával és a NANE Egyesülettel 
együtt m#ködési szándéknyilatkozatot ír alá a 
családon belüli és párkapcsolati er!szak, gyer-
mekbántalmazás, zaklatás, szexuális er!szak, 
valamint a gyermekek elleni szexuális visszaélés 
elleni hatékony fellépés érdekében. 

Papp Dezs!

A testület fontos döntést hozott a családon belüli 
er!szak visszaszorítása érdekében 

Fotó: Balogh Róbert

Horváth Csaba, Zugló polgármestere bizalomvesztés miatt október 27-én elvonta 
Horváth Zsolt alpolgármester hatásköreit, ezeket át menetileg maga látja el.  

A kerületvezet! döntését azzal indokolta, hogy Horváth Zsolt a napokban olyan döntést 
hozott, amellyel aláásta a bizalmat, ugyanis egy ügyben korábbi álláspontját  

megváltoztatta, amelyr!l a polgármester sajtóközleményb!l értesült. 

Ösztöndíjprogram
A M"vész Gyerekekért Köz- 
 hasznú Nonpro#t Kft. isko-
lafenntartó és a Ma dách 
M"vészeti Iskola az önkor-
mányzattal együttm"köd -
ve te het ség gondozó ösz - 
tön díjprogramot indít  rá -
szoruló zuglói gyere kek -
nek. Jelentkezni novem - 
ber 14-ig lehet. Részletek a 
zuglo.hu-n. 



Az UIA-megbízott felkereste 
hivatalában Horváth Csaba 
polgármestert és meglátogat -
ta a projekt számára kijelölt 
Mexikói út 11/b alatti épít -
kezést, ahol a kerület ve zetés 
és a programban részt vev! 
par tnerek tájékoztatták az át -
alakított projektr!l. Horváth 
Csaba beszámoló jában kie -
melte, az elmúlt évek válságai 
kényszerítették a terv megvál-
toztatására a kerület veze té -
sét. A többszöri áttervezés és 
az UIA program igazgatósága 
rugalmasságának köszönhe -
t!, hogy 14 rászo ru ló család 
egy leromlott álla potú önkor-
mányzati bérla kás min!ségi 
felújításával ott honhoz juthat. 
Rózsa András alpolgármester 
elmondta: a meghirdetett la -
kásokra átlagosan 30-an pá-
lyáztak, ezért minden apró 

lépés komoly siker azon az 
úton, hogy a zuglóiak meg -
felel! la káshoz juthassanak.  
Szabó Rebeka volt zuglói al -
polgármester, jelenleg ors zág- 
 gy#lési képvisel! kijelentette: 
nagyon sok ember er!feszí -
tésének eredménye a meg úju -
ló ház, amely a lakhatási és a 
klímaválság kezeléséhez ny ú jt  
segítséget. 
Az okosépület üzemel te té- 
s ér!l Nagy Péter, Zugló kie -
melt fejlesztéseiért felel!s f!-
tanácsos, az építészeti meg  - 
oldásokról Czeglédi Ottó, az 
épület tervez!je, a konzorci-
umi partnerek részér!l a la -
kók közösségfejleszt! fel ké- 
szítését végz! Habitat for Hu-
manity ügyvezet!je, Szegfalvi 
Zsolt és Szabó Julianna, PhD 
építész, urbanista, a Budapesti 
M#szaki Egyetem egye temi 

docense tartott tá jékoztatót. 
Camille Degryse az építés 
alatt álló ház megtekintése 
után elmondta: nagyra ér té -
keli, hogy Zugló vezetése a 
nehézségek ellenére sem lé -

pett vissza a program meg-
valósításától. Az épület tar - 
talmazza az elvárt innovatív 
megoldásokat, és a szociális 
segítségnyújtást szolgálja.  

Papp Dezs!

E#CO#HOUSING 3

A pályázati feltételnek megfelel!en zajlik az E-Co-
Housing projekt keretében megújuló Mexikói úti önkor -
mányzati bérlakás leend! lakóinak felkészítése az 
együttélésre és az innovatív lakóház használatára.  
A közösségfejlesztést végz! Habitat for Humanity Ma 
gyarország mentorai már több alkalommal találkoztak 
a családokkal. Az október 22-ei tréningen jelen volt 
Bitskey Bence, a körzet önkormányzati képvisel!je is, 
aki azt nyilatkozta: bízik benne, hogy az itt leteleped! 
14 család közösségi élete például szolgál majd más 
lakóközösségek számára. 

Online zárókonferenciát tartott a zuglói önkormányzat 
az E-Co-Housing projekt megvalósításában részt vev! 
partnereivel. Az eseményen felszólalók a projekt 
el!zményeit és történéseit, illetve a megvalósítás három 
éve alatt gy"jtött tapasztalataikat osztották meg az 
érdekl!d!kkel.  
– Nagyon büszke vagyok arra, hogy Zugló a lakhatási 
válság kezeléséhez mind fizikai, mind szociális szem-
pontból egy innovatív beruházással tudott hozzájárulni 
– jelentette ki Horváth Csaba polgármester. 

Nagyra értékelte az UIA megbízottja az E-Co-Housing projekt megvalósítására tett er"feszítéseket

Házszemlét tartott az Európai Bizottság képvisel"je
Kétnapos látogatást tett Zuglóban Camille Degryse, az Európai Bizottság Urban Innovative Actions 
(UIA) program o"cere, hogy az unió támogatásával létrejöv! E-Co-Housing – Több mint lakóház pro-
jekt megvalósulásának helyzetér!l tájékozódjon. 

Camille Degryset Horváth Csaba és Rózsa András fogadta                   

Az UIA-megbízott felkereste az épül! Mexikói úti házat 

Az építkezést Szabó Rebeka volt alpolgármester is megtekintette

Projektzáró konferencia

Felkészítik a lakókat

Fotók: Balogh Róbert      



Emléksétát rendeztek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc évfordulója alkalmából.  
– Idén a korábbiaktól eltér!en is szerettünk 
volna megemlékezni az 1956-os eseményekr!l, 
ezért kértük fel Eörsi László történészt, hogy 
egy séta keretében mutassa meg a 66 évvel 
ezel!tti forradalom és szabadságharc zuglói 
helyszíneit – mondta Horváth Csaba pol-
gármester, hozzátéve: Eörsi László az ese -
mények egyik legismertebb kutatója, akinek 

2016-ban az önkormányzat támo-
gatásával jelent meg Zugló 1956 
cím# könyve.  
A séta a Thököly út–Cházár And -
rás utca keresztez!désénél indult.  
– Nem véletlenül választottam ezt a 
helyszínt kiindulásul – mondta a 
történész.  
– Itt volt ugyanis 1956 novembe -
rében az a szükségkórház, ahol a 
tragikus sorsú Tóth Ilona is dolgo-
zott. Az érdekl!d!k innen a Thö -
köly út–Dózsa György út találko zá- 
sához mentek, a hely Pokoli ke resz -
tez!dés néven vált ismertté.  
– Itt alvilági "gurák küzdöttek, 

akik bátor és szervezett harcukkal komoly 
veszteséget okoztak a szovjet túler!nek – me -
sélte a történész, megjegyezve: a megtorlás 
idején közülük 12 f!t kivégeztek, ugyanennyit 
pedig hosszú börtönbüntetésre ítéltek. 
A séta az Ötvenhatosok terén ért véget, ahol 
egykor az október 23-án ledöntött Sztálin-szo-
bor állt, és a talapzaton maradt csizma miatt 
kapta a hely a Csizma-tér nevet.                    

#iersch Tamás

4 MEGEMLÉKEZÉS

Iskolai lelki 
egészségfejleszt" 
módszerek
Az iskolai lelki egészségfej -
lesztés volt a témája a Zuglói 
Kábítószerügyi Egyeztet! 
Fó rum (KEF) VI. szakmai 
kon ferenciájának. A lelki 
egészség világnapja alkal -
mából tartott tanácskozáson 
Sokacz Anikó önkormány -
zati képvisel!, a Zuglói KEF 
elnöke és Miskolczi Tamás, 
az EgészségPorta Egyesület 
vezet!je köszöntötte a meg-
jelenteket. Dr. Somhegyi An - 
namária az iskolai egészség -
fejlesztés jelene és jöv!je 
cím# el!adásában kiemelte, 
az el!relépéshez elenged-
hetetlen, hogy a taninté ze -
tekben általánossá váljon a 
helyes táplálkozás oktatása, 
a mindennapi testnevelés, az 
egészségfejlesztési és a lelki 
egészségfejleszt! pedagó-
gi ai módszerek alkal ma zá -
sa, mert ezek megvalósításá- 
val jobb lehet a tanulmányi 
eredmény, csökkenhet a le -
morzsolódás, az iskolai ag -
resszió, javulhat az önis - 
meret és az önkritika, vala -
mint a társas kapcsolatok.  
A szakember úgy vélte, az 
iskolákban a gyerekek lelki 
egészségét is mérni kellene. 
A résztvev!k open space fó -
rumon vitatták meg a témát, 
a program dramatikus játé k - 
kal zárult.             Potos #ita

Horváth Csaba polgár mes - 
ter kiemelte: 66 éve a párt -
állam vezet!i azt hangoz-
tatták, hogy a szovjetek a 
barátaink, mégis fegyver-
rel törtek a szabadságáért 
kiálló Magyarországra.  
A Szovjetunió soha nem 
volt a barátunk, ahogy Pu - 
tyin Oroszországa sem, 
amely most testvér nem -
zetét gyilkolja. 
– Mi, magyarok, ahogy 66 
évvel ezel!tt, most is ne -
met mondunk az elnyo -
más ra és támogatjuk uk - 
 rán szabadságharcos bará - 
tainkat – hangoztatta Hor -
váth Csaba. 
Hadházy Ákos Zugló or -
szággy#lési képvisel!je azt mondta: a mai 
helyzet sokban hasonlít a 66 évvel ezel!ttihez, 
igaz, az ellenzékiségért még senkit sem bör -
tönöznek be, és van annyi szabad sajtó is, 

amennyit a hatalom meg -
enged. 
– Készen kell állni, mert 
az elégedetlenség foko zó -
dásával a mai hibrid re -
zsimb!l valódi diktatúra 
lesz. Ötvenhat emlékéhez 
csak akkor leszünk mél -
tóak, ha mindent meg te -
szünk azért, hogy ez ne kö - 
vetkezzen be – hangsú -
lyozta Hadházy Ákos. 
Az emlékm#nél az önkor-
mányzat koszorúját Hor -
váth Csaba polgármester 
és Horváth Zsolt alpolgár -
mester helyezte el. Had-
házy Ákos és Vajda Zoltán 
országgy#lési képvisel! 
koszorúzása után a pár-

tok, civil szervezetek, intézmények képvisel!i 
és magánszemélyek tették le a megemlékezés 
virágait, illetve mécsesgyújtással fejezték ki az 
ukrán nép iránti szolidaritásukat.               P. D. 

A szabad és független Magyarországért vonultak utcára október 23-án az emberek

A forradalom és szabadságharc 66. évfordulóját a Forradalom terén ünne-
pelték meg a zuglóiak. Az önkormányzat rendezvényén beszéddel, verssel és 
virágokkal tisztelegtek Zugló 56-os h!seinek emléke el!tt.

1956 h"sei el"tt tisztelegtek 

Pokoli keresztez"désnél sétáltak a megemlékez"k

Az önkormányzat nevében Horváth Csa ba 
polgármester és Horváth Zsolt alpol-
gármester koszorúzott  Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Eörsi László történész mutatta meg a forradalom és szabad-
ságharc zuglói helyszíneit                                        Fotó: Balogh Róbert 

Fotó: Balogh Róbert 



Az ünnepeltek valamennyien október 
els! felében töltötték be 90. és 95. élet -
évüket. – Nagyon szeretem ezeket a sze -
mélyes találkozásokat, mert fantasztikus 
embereket, sokszor nagyon izgalmas és 
különleges életutakat ismerhetek meg – 
mondta Horváth Csaba polgármester, és 
els!ként a 90 esztend!s Gál Ilonát kö -
szöntötte fel, aki az erdélyi Gyergyószent-
miklóson született, és dadus volt. Húsz 

éve lakik Zuglóban, a lánya közelében.  
A 95 éves Pászti Tiborné, Zsuzsa néni ko -
ra ellenére jó er!ben van. Harminc évig 
dolgozott n!vérként az Amerikai úti 
Ideg sebészeti Klinikán, ahol mind a mai 
napig nagy lelkesedéssel szervezi a 
nyugdíjas-találkozókat. A Füredi lakó -
telepen él! 90 éves Hábencius Béláné, 
Julika néni korábban varrón!ként dol-
gozott, és 1972 óta lakik Zuglóban. Dr. 

Garami Istvánné, Erzsi néni szintén 90 
éves. Születése óta Zuglóban él, korában 
elismert textilmérnök volt. Nyugdíjazása 
után angol, német és orosz textilipari szak- 
könyveket fordított magyarra, és szak-
tolmács volt. Megírta a Jerikó rózsái cí -
m#, zsidó származású családja hányat - 
tatott történetét elmesél! könyvét, egy 
másik önéletrajzi ihletés# regénye pedig 
kiadásra vár.                           #iersch Tamás
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Volt irodalmi és m#vészeti program, valamint szüreti mulatság. A rendez -
vényeken Horváth Csaba polgármester összesen kétszáz darab belga krémessel 
lepte meg a kerület id!s polgárait. A "nomságok a Pelikán Cukrászdában készül-
tek, amely 2021-ben elnyerte a Zugló kedvenc cukrászdája címet. A polgármester 
mindenhol arra hívta fel az id!sek "gyelmét, hogy bármilyen nehézséggel is 
kerülnek szembe, bátran keressék az önkormányzatot, amelynek munkatársai 
segítenek igénybe venni a különböz! támogatási formákat. Az id!sklubokban 
tett látogatásokon részt vett Horváth Zsolt alpolgármester és Hevér László 
György, a Népjóléti Bizottság elnöke.                                                                        P. R.  

Bármilyen nehézségeik vannak a kerületben él" id"seknek, az önkormányzat segít

Zuglóban hagyomány, hogy októberben még a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordít az önkor-
mányzat a szépkorúakra. Az idei id!sek hónapja Csonka András Sugár moziban megrendezett kon-
certjével kezd!dött, majd a rendezvények és köszöntések a kerületi id!sklubokban folytatódtak. 

Egy hónapig ünnepeltük a szépkorúakat

 Fotó 3-4-5: Balogh RóbertFotó 1-2: Subits-Tóth Gerg! 

Fotó: Subits-Tóth Gerg! 

Dr. Garami Istvánné,  
Erzsi néni 

Gál Ilona Hábencius Béláné, 
Julika néni

Pászti Tiborné, 
Zsuzsa néni

Fotók: Subits-Tóth Gerg!
Jubileumi születésnaposokat köszöntöttek a kerületben 



6 ZÖLD ZUGLÓ

– Az önkormányzathoz tarto -
zó utcai sorfák gondozását la -
kossági bejelentések, vala mint 
helyszíni bejárások tapaszta-

latai alapján végezzük el. Így 
kerülhet sor a szakmailag in-
dokolt gallyazásra, visszavá -
gásra, a gyökérmetszésre v agy 
a kiszáradt fák kivágására – 
részletezte a feladatokat Ba ra -
nyai Zsolt. – November végéig 
lakossági igények alapján és a 
kiszáradt fák pótlására össze-
sen 55 szabványos min!ség# 
sorfát telepítünk elszórtan a 
ke rü letben. A facsemeték he -
lyeit már szeptemberben kije -
löl tük, ültetésüket megren  - 
del tük. A munka november 
vé géig készül el. A parkokat 
is felkészítik a télre: leállítják 
a szök!kuta kat, téliesítik az 
automata öntöz!rendszereket.  
A víz el zárása során ellen !r -
zik az ak nákat, amelyek ja ví -

tását jö v!re végzik el.  – A kie - 
melt parkok kikopott ágyá-
sainak felújítása, a nö vények 
pótlása, ha valamelyik faj nem 

vált be, annak más fajra tör -
tén! leváltása is most zajlik. 
Eközben oda"gyelünk a cser -
je- és ével!ágyakra, ilyen kor 
– ha szük séges – változtatunk 
az össze tételén.  
A száraz nyár után látjuk, 
hogy mely növények strapa -
bíróak, ez alapján a cserje- és 
ével!ágyak minden évben ki -
csit változhatnak – tette hoz - 
zá az osztályvezet!. $sszel a 
közterületi játszó terek álta -
lános karbantartását minden 
hónap els! két hetében vég -
zik. A megrendelt javítások 
folyamatosan zaj lanak. He -
tente takarítják a kutyafut-
tatókat, illetve ürítik és töltik 
fel zacskóval a 274 ku tya -
ürülék-gy#jt!ládát. Az ille gá -

lisan lerakott hulla dé kok el - 
szállítása sem áll meg. Folyik 
az út- és járda fenn tartás is, az 
Ungvár utca 86. Írottk! utcai 

oldalán, a Je szenák János utca 
62–88. és a Cserebogár utca 
32.-t!l a Fi scher István utcáig 
a járda teljes rekonstrukciója, 
az Ungvár utca 62–68. között 
pedig a járdacsatlakozások 
le süllyesz tése és járda fel újí -
tás zajlik. – Az !szi be ru házás 
ke re té ben az Egressy út, a 
Csert! ut ca, a Csömöri út, a 
Róna utca, a Gvadányi utca és 
a Korong utca egyes sza-
kaszain összesen 35 osz lo pot 
és 350 hajlított cs!korlátot 
telepítettünk. Az újon nan 
épült Ke rék gyár tó utcában az 
Ilosvai Selymes tér–Szuglói 
körvasút sor kö zött az út men-
tén 22 fát és 1400 cserjét ül-
tetnek – zárta a tájékoztatást 
Ba ranyai Zsolt.    Illés Sarolta 

Az !sz beköszöntével sem áll meg a munka a Zuglói Városgazdálkodási Köz -
szolgáltató Zrt.-nél. Az önkormányzati tulajdonú zöldterületeken pótolják  
az aszály miatt elpusztult növényeket, fákat, cserjéket ültetnek, emellett jár -
da felújítást és játszótér-karbantartást is végeznek, tájékoztatta lapunkat 
Baranyai Zsolt, a városüzemeltetési osztály vezet!je.  

Még ültetnek, járdákat újítanak fel, de már folyik a közparkok téliesítése

Zugló zöldjére "sszel is vigyáznak

A parkok ágyásaiban pótolják a virágokat, és le -
váltják azokat a fajokat, amelyek nem váltak be

Több helyen folyik járdafelújítás és karban-
tartási munka                              Fotók: Balogh Róbert

Tüntetés 
A Bosnyák térre tervezett, a 
kormány által közérdek# ki -
emelt beruházássá nyilvání-
tott magán-épületkomple-  
xum ellen volt tüntetés a kö -
zeli templom el!tt. A Civil 
Zugló Egyesület (CZE), a 
Demokratikus Koalíció és a 
Momentum Mozgalom (MM) 
által szervezett programon 
Borsay Attila építész hangsú-
lyozta, hogy nem a fejl!dés 
ellen vannak, de fontos a lép-
ték és a mérték. Hadházy 
Ákos országgy#lési kép vi -
sel! "gyelemfelkelt! tünte -
tésnek nevezte a megmoz - 
dulást, amivel a résztvev!k 
felhívhatják a leend! lakás- 
vásárlók "gyelmét arra, h o g y 
ezzel a projekttel problé má -
juk van. Várnai László ön kor -
 mányzati képvisel! (C ZE) 
ki jelentette: követelik, hogy 
a beruházó építsen óvodát, 
bölcs!dét, tegye rendbe a 
környez! utcákat, az állam 
pedig építse meg a négyes 
metrót Zuglóig. Victora Zsolt 
(független) beszédében Ma -
gyarország állatorvosi lová-
nak nevezte a beruházást, 
ami ellen hiába hozott tilalmi 
rendeleteket az önkormány -
zat, azokat a kormány felül -
írta, és közérdek# kiemelt 
beruházássá nyilvánította a 
magánbefektetést. Rózsa And - 
rás (MM) alpolgármester, a 
terület önkormányzati kép -
visel!je úgy fogalmazott: egy 
ügynek ad dig nincs vége,  
amíg egy ember is kiáll el-
lene, és aki ezt a beru házást 
támogatja, a jelenlegi hatal-
mat támogatja. Horváth Csa- 
ba polgármester rámutatott: 
az önkormányzatnak az a fe-
ladata, hogy a tárgya ló asz -
talnál próbáljon egyez kedni, 
és ezt meg is tette, azonban az 
országgy#lési vá lasz tások 
után újabb foko zat ra kap 
csolt a kormányzat. – Az ön -
kormányzat és a zug lóiak 
egy csónakban evez nek, több 
bírósági beadványunk van, 
és alkotmánybírósági panasz- 
szal is éltünk – mondta Hor -
váth Csaba.                        P. R.

A lakosok is "szi munkát végeznek   
A megnövekedett lakossági és intézményi igények miatt egy nappal meghosszabbí-
tották az ingyenes zöldhulladék-gy"jt! zsákok kiosztását a kerületben. Az önkor-

mányzat által biztosított több mint 50 ezer darab zsákot október 10–14. között a 
Zuglói Közbiztonsági non-pro#t Kft.  munkatársai adták át a városrészben állandó 

lakóhellyel rendelkez! polgároknak és a helybeli társasházaknak, intézményeknek. 
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– Esküt tett képvisel!ként, mennyiben 
változik a munkája? 
– Nem sokban. Eskü nélkül ugyan nem 
gyakorolhattam a képvisel!i jogaimat, 
de ezek amúgy is nagyon korlátozottak. 
Egy ellenzéki képvisel! ma nem ellen -
!rizheti a hatalmat, nem léphetünk be 
sza badon a közintézményekbe, nem kér -
dezhetjük az ott dolgozókat. A minisz -
terekt!l kérdezhetünk, de semmilyen 
következménye nincs, ha nem válaszol-
nak. A parlamentben felszólalhatunk, de 
Kövér László azonnal elveszi a szót, ha 
olyan hangzik el, ami nem tetszik neki. 
Ezért a képvisel!i munka parlamenten 
kívüli részére koncentrálok, mert ami 
bent megy, az már csak színház.  
 
– Milyen módon tudja Zugló érdekeit 
képviselni az országos politikában? 
– A zuglóiak azért választottak meg, mert 
változást akarnak. Elegük van a korrupt, 
kontár kormányból, a diktatúra felé sod -
ródó politikai rendszerb!l. Ha az ellen-
zék nyert volna, az én dolgom is köny- 

nyebb lenne. Most a legf!bb feladat a 
tisztességes választási feltételek kikény -
szerítése. Csak ezután van esély valódi 
változásra és egy igazságos társadalmat 
célzó politika elindítására. Képvi se -
l!ként ezért kell harcolnom. Zugló fel-
hatalmazása komoly er!t ad ehhez a 
küzdelemhez.  
 
– Jelenleg melyek azok a zuglói 
problémák, amelyekre megoldást 
akar ta lálni? 
– A zuglói problémák többsége 
az ország minden részén jelen 
van. Ha mégis ki kellene emel-
nem egyet, akkor a Bosnyák tér 
megalomán beépítését emlí te -
ném. Sok ezer lakást és irodát ma- 
gában foglaló, hatalmas komp -
lexum épül ott anélkül, hogy a 
közlekedés feltételei javultak 
volna. Az önkormányzat kész 
lenne határt szabni ennek, de a 
tulajdonos Tiborcz Istvánnak, a 
miniszterelnök vejének üzlet-

társa. Ezért a kormány egy sor jogkört el-
vett az önkormányzattól, hogy ne tudja 
megakadályozni az építkezést. Így függ 
össze az országos politika a helyi prob-
lémákkal. Amíg nem állítjuk vissza a 
demokráciát, a helyi ügyek is a kor-
mányzat kénye-kedvének vannak kitéve. 

Papp Dezs! 

A télre való felkészülés jegyében Rózsa András alpolgár -
mester megbeszélést tartott a rossz id! beálltával krí zis -
helyzetbe kerül!k ellá tá sát végz! szak emberekkel.  
– Fontos, hogy a hatékony és eredményes probléma ke ze -

léshez pontosan tudjuk, kit!l mire számíthatunk – mondta 
Horváth Csaba polgármester, aki arról tájékoztatta a megje-
lenteket, hogy az önkor mány zat a téli id!szakra ki la  kol tatási 
moratóriumot ren del el.  

– Az elszabaduló rezsiárak miatt már nemcsak a haj -
léktalanok, hanem várhatóan a lakásban él!k közül 
is töb ben fognak segítségre szo rulni – fejtette ki Ró -
zsa And rás, hozzátéve: na g y o n fontos, hogy az embe -
rek most sok kal jobban "gyeljenek egy  másra és a 
környeze tükben történtekre.    
A tanácskozás részt vev!i abban állapodtak meg, 
hogy a hely hatóság a Zuglói Ön kormányzati Rendé -
szetnél (06-1/211-22 33) és a Zuglói Csa lád- és Gyer-
mekjóléti Köz pont nál (06-70/310-8585) ügyeleti te - 
 le font m#ködtet, ame lyen segítség kér het! a bajba-
jutottak szá mára. Emellett a városvezetés a Zuglói 
Zrt.-vel kö zö sen nappali mele ge d!t és a készletek 
tárolására alkalmas helyiséget biztosít a téli id! -
szakra. A meg beszélésen Hevér László György, a 
Nép jóléti Bizottság elnöke is részt vett. 

 #iersch Tamás 

Hadházy Ákos a tisztességes választási feltételek kikényszerítését tekinti legf"bb feladatának

Komoly er"t jelent számára a felhatalmazás 

Idén télen többen kerülhetnek krízishelyzetbe

Megválasztása után fél évvel letette képvisel!i esküjét Hadházy Ákos, aki Budapest 8. számú országgy$lési 
választókerületében szerzett mandátumot. A politikust arról kérdeztük, hogy teljes jogú képvisel!ként 
mit tud tenni a zuglóiak érdekeinek érvényesítéséért, illetve a városrészben folyó kiemelt beruházások 
státuszának megszüntetéséért. Mint mondta a képvisel!i munka parlamenten kívüli részére koncentrál.

Az önkormányzat készen áll a veszélybe ke rü l!k meg se gít é sére 
                                                                                                                       Fotó: Balogh Róbert

Hadházy Ákos Stop propaganda! feliratú táblával a 
kezében tette le a képvisel!i esküt                       Fotó: H. Á.



 
A Teleki Blanka Gimnázium a 2022/2023-as 
tanévben kett!s jubileumot ül. Idén 120 éve 
annak, hogy megépült a mai középiskolának 
otthont adó szecessziós épület, annak pedig 
jöv!re lesz 150 éve, hogy 1873-ban Zirzen 
Janka vezetésével megkezdte m#ködését az 
iskola jogel!dje, amely 1902-ben költözött a 
Városliget melletti új épületbe és Erzsébet 
N!iskola néven m#ködött. Az oktatási intéz -
mény 1931-ben nyolcosztályos gimnáziummá 
alakult. Igazgatója 1928–1943 között Radák 
Olga volt. A háborús károktól helyreállított 
iskola 1950-ben vette fel Teleki Blanka nevét. 

Az intézmény diákja volt többek között Ka%ka 
Margit író és Ady Endre múzsája, Boncza Ber -
ta (Csinszka) költ!.  
– Március 13-14-én tartjuk születésnapi ün-
nepségünket, amelyre az ország mind a hat 
Teleki Blanka iskoláját meghívjuk – tájékoz-
tatott Gál Ferenc igazgató, hozzátéve: június 
15-ére pedig egy nagy telekis kerti partit szer -
veznek, amelyre mindenkit várnak, aki az 
iskolájukhoz köt!dik. A másik jubiláló zuglói 
intézmény, a 120 éves Szent István Gimnázium 

jogel!djét 1902-ben alapították. Timár Pál 
igazgató az els! pillanattól kezdve szorgal-
mazta, hogy az iskola saját épületet kapjon, 
ami 1908-ban valósult meg.  
Az I. világháború alatt hadikórház m#ködött 
az iskolában. A II. világháború idején katonák 

állomásoztak az épületben, majd a f!város 
liszthivatala kapott helyet benne, és volt szov-
jet frontkórház is. A tanítás 1946-ban indult 
újra a létesítményben. A Szent István Gimná -
ziumban tanult egyebek mellett Müller Péter 
író, Szacsvay László színész és Gundel Takács 
Gábor újságíró. 

– Már a nyáron megkezdtük az ünneplést, 
amikor az iskola udvarán több mint ezerf!s 
öregdiák kerti partit tartottunk – tudtuk meg 
Lázár Tibor igazgatótól, aki azt is elmondta, 
hogy év közben szeretnének egy iskola tör -
téneti kiállítást rendezni és egy emlékkönyvet 
kiadni. Az ünnepség csúcspontja az áprilisi 
István-nap lesz, amikor sport- és kulturális 
rendezvényeket, illetve öregdiák-találkozót is 
szerveznek.                                    

#iersch Tamás 
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Az idei tanévben két patinás zuglói iskola is jubilál, a Teleki Blanka Gimnázium jog -
el!djét 150 éve, míg a Szent István Gimnáziumét 120 éve alapították. Az évfordulót 
színes kulturális és sportprogramokkal, valamint kerti partival ünneplik meg.    

Születésnapos gimnáziumok
Ismert személyek is tanultak a száz évnél id"sebb két középiskolában

Takarékos 
szemlélet
A kormány a közelmúltban 
döntött arról, hogy idén az 
!szi iskolai szünet elmarad, 
viszont a téli szünet hosszabb 
lesz, december 22-t!l január 
8-ig tart majd. – A gyakorlat-
ban annyi tör tént, hogy az 
!szi szünetb!l elvett négy 
munkanapot hozzáadtuk a 
téli szünethez, amely így 
meg hosszabbodik – tájékoz-
tatott dr. Házlinger György, a 
Közép-Pesti Tankerületi Kö -
pont igazgatója, megjegyez -
ve: a gyerekek a min den- 
szenteki hosszú hétvégén 
még így is négy napot pihen-
hettek. A tankerület igazga -
tójától azt is megtudtuk, 
hogy a zuglói iskolák két -
harmadát gázzal f#tik, egy-
harmada pedig távh!t hasz - 
nál. A téli id!szakban min-
den kerületi oktatási intéz -
ményben átlagosan 20 fokot 
biztosítanak, ami a tanter-
mekben több, a folyosókon 
pedig kevesebb lesz. A hét -
végeken és az ünnepnapo -
kon pedig temperálják az 
épületeket. Emellett az in-
tézményvezet!ket arra kérik, 
hogy gondoskodjanak isko -
lájuk gazdaságosabb üze -
mel tetésér!l. – Megpróbá- 
lunk egy takarékosabb szem - 
léletet kialakítani – jelentette 
ki dr. Házlinger György, hoz-
zátéve: követni fogják az in-
tézményekben a fogyasztást, 
amelynek alakulása els!sor-
ban attól függ majd, hogy 
mennyire lesz hideg az idei 
tél. Mint ismeretes, a zuglói 
iskolák – más kerületek ok-
tatási intézményeihez hason-
lóan – általában alacsony 
ener giahatékonyságúak.  
A nyílászárókat ugyan sok 
helyen kicserélték, de épü -
let szigetelést eddig csak a 
Móra Ferenc Általános Is ko -
la kapott. Napelemmel egyik 
intézmény sem rendelkezik. 

                            R. T. 

Lázár Tibor: a Szent István Gimnázium hom-
lokzatán is hirdetjük, hogy 120 éves az iskola              

Ismét megjelent a HVG gimnáziumi rangsora. A zuglói ELTE Radnóti Miklós  
Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium került az élre, megel!zve a szinte 

már bebetonozott els!nek számító Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolát  
és Gimnáziumot. Az indoklás szerint a Cházár András utcai intézmény diákjai mind  

a kompetenciamérésen, mind pedig az érettségin és felvételiken kimagasló  
teljesítményt nyújtottak. A szintén zuglói Szent István Gimnázium viszont  

hosszú id! után el!ször kikerült az élmez!nyb!l.

Gál Ferenc a Teleki gimnázium 1898-ban ké -
szített híres harangjával               Fotók: Balogh Róbert



Mihalics Lili és Gajzágó József kit#n! tanu -
lók, közösségi munkájukért jutalmat is kap-
tak. Októberben el!rehozott érettségit tettek, 
és terve ik szerint jöv!re külföldi egyetemen 
folytatják tanulmányaikat. Lili oktatásszer -
vez!nek, Jó zsef pedig politikai elemz!nek 
készül. Mos tanában gyakran látni !ket a pe -
da gógusmeg mozdulások jelképévé vált koc -
kás ingben. – A kialakult helyzet miatt érez - 
tem úgy, hogy a tanáraink mellé kell állnom 
– mondta József, aki februárban az els! diák-
megmozdulás öt let gazdája volt. – Látjuk, mi 
zajlik a pedagógusok körül, a hatalom meg-
próbálja megfélemlíteni !ket, ezért több ki -
váló tanárral is példát statuáltak.  – Hosszú tá - 
von gondolkozunk, szeretnénk, ha a kezdemé -
nyezésünk mozgalommá válna – tette hozzá 
Lili, aki szerint várható, hogy a tanárok után 
a diákok következnek, de !k akkor is kitar-
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A terveknek megfelel!en halad a Szent István 
Király Zenem#vészeti Szakgimnázium és Alap-
fokú M#vészeti Iskola Columbus utcai épü le -
té nek felújítása. A jöv! év els! felében befe je- 
z!d! beruházás állami "nanszírozásból valósul 
meg. Az építkezés ideje alatt a zeneiskola az 
Egressy út 178/g alatti önkormányzati tulaj-
donú üresen álló iskolaépületben m#ködik.  

– A tervek elkészítésekor "gyelembe vették az 
igényeinket és a javaslatainkat is – mondta Ma -
kovecz Pál, a zuglói intézmény vezet!je, hoz-
zátéve: az új épület felel!s tervez!je Csernyus 
L!rinc, aki édesapja, Makovecz Imre építész 

növendéke volt, és a dubai világkiállítás ma -
gyar pavilonját tervezte. Az emeletráépítéssel 
1000 négyzetméterrel n! az eredetileg párt -
ház nak épült létesítmény alapterülete. A meg -
lév! infrastruktúra pedig két próba- és két ka - 
marateremmel, tíz oktatóteremmel, egy nagy 
könyvtárral és 18 gyakorlókabinnal egészül ki. 
– A régi épületb!l csak a falak maradnak meg, 
de azok sem mindenhol – tájékoztatott Ma ko -

vecz Pál, megjegyezve: a homlokzaton lév! 
szocreál domborm#vet, Makrisz Agamemnon 
alkotását az Országos Görög Önkormányzat 
egyik épületén helyezik el. Az intézményvezet! 
érdekességképpen megemlítette, hogy a bontás 
során megtalálták az építéskor létesített, párt -
házból kivezet! titkos menekül!alagutat. R. T.

Diákok harcolnak a tanárokért

Alagutat találtak a zeneiskola felújítása során

Márciusban indult el a Diákok a tanárokért mozgalom, amelynek tagjai azt mondják, 
addig nem hagyják abba az akciót, amíg a kormány nem teljesíti az oktatásban dol-
gozók követeléseit. A csoport két szervez!je, Mihalics Lili és Gajzágó József a zuglói 
Szent István Gimnázium diákjai.

Addig küzdenek, amíg a pedagógusok nem szólhatnak bele a szakma sorsába
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Él!láncot szerveztek a zuglói 
szül!k az Örs vezér utcában 
és a Mályva téren.  
– Az elmúlt id!szak történé-
sei késztettek cselekvésre – 
mondta S!nfeld Anna – aki 
óvodapszichológusként dol-
gozik –, megjegyezve: több 
szül!vel létrehozták a Zuglói 
Szül!i Szolidaritás a Peda-
gógusok Mellett csoportot, 
hogy felhívják a "gyelmet az 
oktatási intézmények neve -
l!inek méltatlan helyzetére. 
A Lépjünk együtt elneve zé -
s# szolidaritási rendez vé -
nyen többen is felszólaltak. 
Tapa Gergely a gyógy peda -
gógusok, Puskás Laura az 
óvodapedagógusok, Bálint 
Ádám a zuglói volt és jelen-
legi diákok nevében beszélt. 
Ezután a résztvev!k átsétál-
tak a Mályva térre, ahol böl -
cs!de, óvoda és speciális is - 
kola is található, majd él! -
láncot alkottak az oktatási 
intézmények körül. A de -
mon strálók telefonnal, zseb -
lámpával és mécsessel vilá - 
gítva vették körül az épü le -
teket.  
– Szeretném, ha ez a fény a 
Holdról is látszana, és a dön-
téshozók is észrevennék vég - 
re – fejtette ki Tapa Gergely. 

 R. T.

 Fotó: Balogh Róbert

Az épületet Csernyus L!rinc tervezte, aki Ma ko -
vecz Imre építész növendéke volt     

Mihalics Lili és Gajzágó József szervezte meg 
márciusban a Diákok a tanárokért mozgalmat 

         Fotó: Balogh Róbert

tanak. A két "atal úgy nyilatkozott, amíg nem 
alakul ki párbeszéd a kormány és a szakszer -
vezetek között, és a szakma nem szólhat bele a 
saját sorsába, !k folytatni akarják a harcot.  
                                                         #iersch Tamás

Jöv! !sszel már a felújított épületben kezdhetik 
meg a tanévet a zenésztanulók 

         Fotók: Szent István Király Zeneiskola



10 EGÉSZSÉGES ZUGLÓ

Ádám Ágnes és Hajdu 
Gá bor az egyetemen is -
mer kedtek meg, kapcso-
latukból szerelem lett. 
Hajdu doktor diploma -
átvétele után összeháza-
sodtak, majd nem sokkal 
kés!bb megszületett a ma 
már 47 éves "uk, két uno -
kájuk édesapja. Hajdu 
Gábor n!gyógyászi pá -
lyafutását az Uzsoki Utcai 
Kór ház ban és a Hermina 
úti szakrendel!ben kezd -
te, kés!bb az Örs vezér 
téri gyógyintézetben is 
rendelt, ahol kisebb meg -
szakítással hosszú évek 
óta látja el a kerü le tieket.  
A betegei és kollégái 
körében egyaránt nagyra 
be csült n!gyógyász ki -
magasló szakmai mun ká -
ját a közel múltban Gyó - 
gyító Mun káért Díjjal is-
merte el a ke rület ve ze -
tése. A doktor úr tervei 
sze rint másfél év távollét 
után januártól újra várja 
betegeit a szakrende l! -
ben. Hajdu doktor – fe-
leségével ellentétben – az 
orvoslást min dig a hiva -
tásának tekintette, neki a 
foci a hobbija. A labda -
rúgás iránti rajongásával 
még a Friderikusz show-
ba is bekerült. Nap ja- 
in kban is jár meccsre 
példaképével, a szintén 
n!gyógyász nagy báty já -
val. Mindketten MTK-
druk kerek.  Ádám Ágnes 
férje után négy évvel 
kezdett az Uzsoki Utcai 
Kórházban, majd család -
orvos lett a kerületben.  
A 90-es évekt!l fog lal -
kozik az apnoés alvás -
zavarral és a magas vér- 
nyomás-beteg séggel, 
azó ta mindkett!nek sza k  - 
ér t!je lett. Az Astellas-

díjas Ádám doktor n! -
nek a mun kája a ho b - 
bija, !t az tölti fel és 
kapcsolja ki. Nem tud ja, 
mi kor fogalmazódott 
meg benne, hogy orvos 
lesz, de a csa ládi anek-
dota szerint az 19 5 6-os 
forradalom idején – há -
 romévesen – vöröske resz- 
  tes kar sza lagot k  ért, és 
le akart menni az ut -
cára a se besülteket gyó - 
gyítani. Hogy ezt a 
szül!k meg aka dá lyoz -
zák, kulcsra zárták a 
bejárati ajtót.  A polgári 
életet él! or vos házas -
pár elmon dá sa sze rint 
mindketten a munkájuk 
megszállott jai, ezt bizo -
nyítja az is, hogy egy- 
szer, ami kor a "uk meg -
kér dezte, miért nem 
ebé del együtt a család, 
Hajdu doktor azt vál a -
szolta: normá lis ék nál  
az anya és az apa hét -
köznaponként napi 
nyolc órát dolgozik és a 
hét végét ott hon töltik, 
de !k nem normálisék, 
!k orvo sok. – Valószí -
n#leg azért nem lett a 
gye rekb!l orvos, mert 
látta a két tébolyult em-
bert – me sélte viccesen 
dr. Ádám Ág nes, aki 
egyébként több or vos -
lással fog lalkozó könyv 
társ szer z!je, és most 
készül má sodik verses -
kö te tének kiadására. A 
gyógyítást nem szí vesen 
szakítják meg, de úgy 
döntöttek, kedvenc id! -
töltésüknek hódolva, ha - 
 marosan hajóra száll-
nak, de addig is – ja nu -
ártól már csak pár lé  - 
pésre egy mástól – vár -
ják pá cien sei ket az Örs 
vezér téren.   Potos #ita 

Az Uzsoki Utcai Kórházban kezdte és az Örs vezér téri szakrendel!ben fejezi 
majd be gyógyító munkáját dr. Ádám Ágnes és dr. Hajdu Gábor, akik 49 éve 
házasok, és diplomájuk átvétele óta a zuglóiak egészségéért dolgoznak. 

Pár lépésre rendelnek egymástól
Ugyanabban a kórházban kezdték és ugyanabban a rendel"ben fejezik be pályafutásukat

Fiuk már 47 éves, és két gyermeke született 

A n!gyógyász kimagasló szakmai munkájáért 
kapta a Gyógyító Munkáért Díjat          Fotó: B. R.

MICU-ra gy$jtenek

Boldogságkoncert

Már 17 millió forint gy#lt 
össze, de még 15 millió hi -
ányzik ahhoz, hogy lecserél-
hessék az ország egyetlen 
mozgó intenzív osztályát, a 
MICU-t. Az immár elöre ge -
dett járm# nyolc éve állomá-
sozik az Uzsoki Utcai Kór - 
házban. M#ködése során so -
ha nem részesült állami tá-
mogatásban. Civilek, vállal - 
kozások és a Pro Filii Ala -
pítvány mellett a tervek sze -
rint Zugló önkormányzata is 
segíti a kritikus állapotban 
lév! betegek ellátására kifej -
lesztett, új ment!autó beszer -
zését. A felajánlásokat az In - 
ter-Európa Ment!szolgálat 
Közhasznú Nonpro"t Kft. 
számlaszámára várják: Grá -
nit Bank – 12100011-100 44 -
128-00000000.

Boldogságkoncert a jobb éle - 
tért címmel szervezett jóté -
konysági napot Megyery Ani -
kó, a Törött Szikla zene kar 
énekese. A rendezv é nynek a 
Kerepesi úti S8 Underground 
Club adott otthont, ahol több 
zenekar is fellépett. Megyery 
Anikó nem el!ször szervezett 
jóté konysági rendezvényt, 
ezúttal a II. számú Gyermek- 
klinika javára gy#jtött ado -
mányokat. A jótékonysági nap 
f!védnöke Horváth Csa ba 
polgármester volt.

Autómentesség
Autómentes hétvégét nyert a 
Magyar Kerékpárosklub a 
zuglói önkormányzat ala -
csony forgalmú utak ideig -
lenes köztérré nyilvánítási 
pályázatán. A lehet!séget a 
kerékpárosok október 22-23-
án használták ki. E két napon 
reggel nyolctól este hatig a 
Rákospatak utcát a Szatmár 
utca–Gervay utca között, il-
letve az Ilosvai Selymes teret 
csak a gyalogosok és a ke rék -
párosok vehették igény be.

Híreink

Dr. Ádám Ágnes és dr. Hajdu Gábor 49 éve 
házasok, és dip lo májuk megszerzése óta a 
zuglóiak egészségéért dolgoznak 
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– A Zuglói Egészségügyi Szolgálat Gyer-
mekpszichiátriai Szakrendel!jében a 
vizsgálatokhoz szük séges három spe ci -
ális teszt beszerzését fedezi az elnyert 1,3 
millió forint – tájékoztatta lapunkat dr. 
Sirkó Éva vezet! f!orvos, aki Bambrik 
Máté klinikai szakpszichológussal vette 
át a díjat.  
– A teszt segítségével a "gyelmet és az 
egyéb organikus dolgokat mérjük fel, 
így kivizsgálható pél dául az autizmus, a 
"gyelemzavar.  
– Az Országos Mentális, Ideggyógyászati 
és Idegsebészeti Intézet gyermek-idegse-
bészeti osztályán a komplex kivizsgálás 
részeként egy igen összetett intelligen -
ciateszt-készletet nyertünk el, amely 
olyan neuropszichológiai vizsgálatra ad 
lehe t! séget, amellyel felmérhet! a beteg 
m# tétre való alkalmassága, a m#tét haté - 
konysága, és segítségével a rehabilitáció 
is megtervezhet! – magyarázta a közel 
nyolcszázezer forint érték# eszköz lé -
nyegét dr. Ézsi Robin orvosigazgató. 

                 Illés Sarolta

A Fehér Bot Nemzetközi Vi -
lágnapja alkalmából tartott 
ünnepséget a Civil Házban a 
Vakok és Gyengénlátók Kö -
zép-Magyar or szági Regio ná -
lis Egye sületének (VGYKE) 
Zuglói Lá tássérültek Klubja. 
A kulturális programokat is 
magában fog laló eseményre 
nem csak lá tás sérült emberek 
kaptak meg hívót.  
– A zuglóiaknak más kerü -
letek lakóihoz képest sokkal 
nagyobb az érzé keny ségük a 
fogyatékkal él!k iránt – je-
lentette ki Hor váth Csaba polgármester, hozzátéve: ebben je-
lent!s szerepe van annak, hogy a városrészben a vakok, látás-, 
hallás- és mozgássérültek számára számos speciális intéz mény 
m#ködik. A fe hér bot napja arra hívja fel a "gyelmet, hogy a 
kerületben él!, itt re habili tálódó vagy éppen erre köz le ked! 
sé rült embereket egész évben támogatni és segíteni kell, hogy 
!k is teljes életet élhessenek.   
– Ez a nap arról szól, hogy felhívja a "gyelmet a látássérült 
embe rek re – mondta Kiss Márta, a zuglói klub egyik vezet!je. 

Fodor Ágnes, a VGY KE elnöke szerint a fehér bot egy olyan  
szimbólum, amely meg különbözteti a lá tás sérült embereket a 
látóktól. Ezért is tartja fon tosnak, hogy rendezvényeiken az ép 
emberek is részt vegyenek, mert ahhoz, hogy egy lá tássérült 
ember teljes életet élhes sen, szükség van a többségi társa - 
dalom toleranciájára. A világnap alkalmából tartott ese -
ményen Hor váth Zsolt alpolgármester és Hevér László György, 
a Népjóléti Bizottság elnöke is köszöntötte a látássérülteket. 

                  #iersch Tamás 

Mindenkire szükség van a vakok teljes érték$ életéhez

Idén két zuglói gyermekegészségügyi intézmény is volt a K&H gyógyvarázs m$szerbeszerzési pályázatának 
20 díjazottja között. Kiemelked! %gyelmet kaptak a gyermekek mentális egészségét segít! eszközök.

Varázslatos és gyógyító nyeremények
A ZESZ gyermekpszichiátriája és az idegsebészeti intézet kapott pénzt speciális eszközökre

Bamrik Máté, dr. Sirkó Éva és dr. Ézsi Robin vette át a K&H pályázatának díjait 
                                                                                                                                                           Fotó: Balogh Róbert

Tánccal, dallal és verssel köszöntötték a látássérülteket a 
fehér bot napján                                                         Fotó: Balogh Róbert

Horváth Csaba: A zuglóiak a legér zé -
kenyebbek a fogyatékkal él!k iránt                  



12 GONDOSKODÓ ZUGLÓ 

Els!sorban Mészáros 
Ferencnek köszön-
het!, hogy a Virágzó 
Zugló Program ke -
retében megújul az 
intézmény kertje. Bár 
Feri bácsi szeptem-
ber végén töltötte be 
a nyolcvanadik élet 
é vét, lendülete és 
mun kabírása irigy -
lésre méltó.   
– Három éve a beteg, 
kiszáradt fák ki vá -
gásával, a terület ki-
tisztításával kezd!- 
dött minden – me sél -
te az id!s fér", aki a 
kerítés melletti részt 
300 ta licska földdel töltötte 
fel. – Valószín#leg nem én 
fogom élvezni a munkám 
eredmé nyét, de utánam is 

lesznek itt lakók, akik tovább 
gondoz hatják, gyarapíthatják 
a nö vényállományt. Feri bácsi 
fü zetben vezeti a növények 

igé nyeit. Ugyan sa ját kerti 
szer számai vannak, mint el-
mondta, szívesen fogadná, ha 
a ház lakói közül csatlakozná-

nak hozzá, mert úgy 
véli, munkája ered-
ménye nemcsak sze -
met gyö nyör ködtet!, 
de az egészségének 
is jót tesz. Ezt a vé -
leményt osztja Borhy 
Bernadett ker tész -
mérnök, a program 
koordinátora is.  
– A kerti munka 
testileg és lelkileg is 
frissít – fejtette ki a 
kertészmérnök, hoz-
zátéve: Feri bácsi te -
vékenysége köve ten- 
d! példa. A Virágzó 
Zugló Program min-
denkinek lehet! sé -

get ad, hogy az önkormányzat 
által biztosított növényekkel 
szebbé tegye a környezetét. 

 Potos #ita 

Közös biztonságunk – helyi megoldá-
saink címmel rendezett Vándor Work-
shopot a Zuglói Közbiztonsági Non - 
pro"t Kft. (ZKNP) a XIV. kerületi ren -
d!rkapitánysággal és a Magyar Ren -
dé szettudományi Társaság Közbiz - 
tonsági Tagozatával összefogva a kö -
zös ségi rendészet szakemberei szá -
mára. – Van egy közösségi rendészeti 
prog ramunk, a Szomszédom a rend!r, 
amely más kerületek számára is pél-
daérték# kezdeményezés – fejtette ki 
Kovács-Csincsák László, a ZKNP ügy -
vezet!je. – Illetve vannak más tele pü -
lések és kerületek, ahol már m#ködik 
valamiféle közösségi rendészet, és 
ezeket is jó megismerni. Emellett sze -
rettük volna ezt a területet tudo má -
nyos oldalról is megközelíteni, hogy 
lássuk, mennyire megalapozottak 
ezek a módszerek. – A rendezvényb!l 

hagyományt kívánunk teremteni, 
hogy évente egyszer más helyen és 
más tematikával egész napos szakmai 
konzultáción talál kozhassanak a kö -
zösségi rendészet alapjain m#köd! 
külföldi és hazai jó gyakorlatok kép -
visel!i – mondta dr. Molnár Ka talin 
egyetemi docens, a Police Café-mód-
szer kidolgozója. A rendezvényre Pécs, 
Kiskunhalas és Józsefváros kapott 
meghívót, ahol a közösségi rendészet 
már megvalósult. A települések mel-
lett jelen voltak közbiztonsági szak -
emberek és olyan civil személyek, 
akik kapcsolódnak a közösségi ren -
dészethez. Az esemény résztvev!i a 
témákat a Police Cafék mintájára vál-
tozó személyi összetétel# csoportok-
ban dolgozták fel. A program végén 
bejelentették, hogy a II. Vándor Work-
shopot Józsefváros rendezi meg. R. T. 

Fák, cserjék és virágok, ezekkel a növényekkel gyarapodott az elmúlt három évben a Fogarasi úti nyugdí-
jasház udvara. A kert szépítése még nem fejez!dött be, októberben egyebek mellett lilabogyóval, rózsa-
lonccal és galagonyával gazdagodott a bokorállomány. A lelkes kertészt Mészáros Ferencnek hívják.

Feri bácsi munkája követend" példa

Helyi megoldásokról egyeztettek biztonságunk érdekében

A Virágzó Zugló Program minden kerületi lakosnak lehet"séget ad a kertszépítésre

Kizárólag zuglói lakcímmel rendelkez!k jelentkezését várják a viragzozuglo@gmail.com 
e-mail-címen vagy postai úton (1145 Bp., Pétervárad u. 2).  A borítékra kérik ráírni: Virágzó Zugló 2022 

Elérhet!ség: 06/30 341-5104  •  www.viragzozuglo.hu

Zuglóban, Pécsett, Kiskunhalason és József -
városban már megvalósult a közösségi ren -
dészet                                                   Fotó: Balogh Róbert

Mészáros Ferencnek köszönhet!en szépül a 
Fogarasi úti nyugdíjasház udvara

A rendszeres kertészkedés évekkel meg -
hosszab bíthatja az életet   Fotó: Subits-Tóth Gerg!
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Drakula megformálója, Lugosi Béla szobrát titokban, az éj leple alatt helyezték ki

2003 nyarán egyik napról 
a másikra egy mellszobor 
ke rült a városligeti mez! -
gaz da  sági múzeum dél ke -
le ti sar  kán lév! üres szobor - 
fül kébe, ami hamar tu ris -
ta lát vá ny os ság lett. Hogy 
miként került a misztikus 
hatású helyre a Lugosi Bé -
lát legismertebb sze re pé -
ben, Drakulaként ábrá zoló 
alkotás, sen ki sem tudta. 
Ennek ellenére az illetéke-
sek a HZ monogrammal el-
látott szobrot a helyén 
hagy ták.  
A talány megoldására ti-
zenhárom évet kellett vár -
ni, míg 2016-ban Tóth Fe - 
renc a koz ter kep.hu ol da -
lon megosztot ta az érdek-

l!d!kkel a Lu gosi-mell -
szobor alkotójának hon-
lapcímét, ami fényt de rí tett 
a rejtélyre. Az internetes 
oldal alapján kiderült, 
hogy az alkotást a német 
Hartmuth Zech zenész, 
képz!m#vész ké szítette.  
A szobrot budapesti bará-
tai titokban helyezték el 
2003. július 19-én, szom-
baton este tíz körül a tö -
vises bokrok felett három 
méter magasan lév!, üres 
szoborfülkében. A m#vész 
honlapján azt is elárulta, 
hogy barátaival – hason-
lóképpen titokban – már 
több ismert embernek állí-
tottak szobrot.            

Papp Dezs! 

Közel húsz éve áll a Magyar Mez!gazdasági Múzeum délkeleti sarkán 
lév! szoborfülkében a Drakula gróf alakjának megformálásával vi lág -
hír$vé vált Lugosi Béla színm$vész mellszobra. Az alkotásról hosszú 
ideig senki sem tudta, hogyan került oda, és ki készítette. 

A kerület utcaneveinek ere-
detér!l tartott el!adást a Sa -
modai József Zuglói Hely - 
tör téneti M#hely rendez vé -
nyén dr. Gaál Emese, aki el-
mondta, hogy Zuglóban ösz- 
szesen 364 közterület talál-
ható, közülük 300 visel kü -
lönböz! nevet, 64 viszont 
utca- és térnév is. Az el!adó 
szavaiból az is kiderült, 
hogy Zuglóban vannak ló -
szerszá mokról, fegy ve rek -
r!l, csatahelyekr!l, rend- 
 fokozatokról, útirányról, 
országokról, n!i és fér" 
keresztnevekr!l, honfogla -
lás kori vezérekr!l, szabad-
ságharcosokról, neves sze - 
mélyekr!l, növényekr!l, va- 
la mint bogarakról és a bol -
gár kertészek világáról el -
nevezett utcák. Külön kate - 

góriát ké peznek a trianoni 
békediktátummal elszakí-
tott területek településne -
veit és a megma radt Ma - 
gyarország helységneveit 
vi sel! közterületek.  
Dr. Gaál Emese többek kö -
zött arra is kitért, hogy az 
Ajtósi Dürer sor Albrecht 
Dürerr!l kapta a nevét. Az 
egyedi elnevezés azt jelzi, 
hogy a fest!, gra"kus !sei a 
Gyula melletti Ajtósról ván-
doroltak ki Bajorországba. 
A Stefánia utat Rudolf 
trónörökös fele sé gér!l ne -
vezték el, az Abonyi utcát 
pedig Abonyi Lajos íróról, 
akinek eredeti neve Márton 
Ferenc volt, és írói álnevét 
Abony községr!l vette, ahol 
gazdálkodott.              &&&     

P. D. 

Mesél" utcanevek: Ajtósi Dürer, Stefánia és Abonyi

Dr. Gaál Emese elmondta, hogy Zuglóban 364 közterület található, 
közülük 300 visel különböz! nevet                                     Fotó: a szerz! felvétele

Egy mellszobor rejtélye
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Gyermekkorában az édesapja 
lelki, "zikai bántalmazását 
élte át bátyjával és édesanyjá-
val együtt. Bár édesanyja sok-
szor tett kísérletet a válásra, 
környezete hosszú ideig visz- 
sza tartotta, mígnem 18 év után 
végre sikerült kisza badulniuk 
a pokolból.  
– A gyereknek az a kívánsága, 
hogy a szül! védje meg !t, én 
árulásként éltem át a bántal-
mazást, illetve azt, hogy az 
édesanyám sem tudott megvé-
deni. Feln!tté és szakemberré 
kellett válnom ahhoz, hogy 
megértsem az ! helyzetét. Ez 
nem változtat azon, hogy a 
gye rekkorom borzalmas volt. 
Nagyon fontos dolognak tar-
tom a szándé k eti kai és követ -
kez ményetikai megközelítés 
közötti meg különböztetést. 
Na gyon sokszor abba a hibába 
esünk, hogy elkövet!ket szán -
dék etikai szempontból kö ze -

lítjük meg, az áldozatokat vi-
szont nem. Úgy gondolom, 
hogy az áldozatoknak jár ki a 
szán déketikai megközelítés.  
– Az édesanyám nem elfordí-
totta a fejét, hanem próbált 
túlélni, próbált megfelelni – 
magyarázta Szil Péter, akit!l 
azt is megtudtuk, hogy édes -
anyja több nyelven beszél!, 
m#velt n! volt, aki anyagilag 
nem függött bántalmazó fér-
jét!l.  
– Ha valaki ezt nem tudja meg -
tenni, és anyagilag is függ!vé 
válik, akkor a legnehe zebb 
kilépni egy ilyen kap  csolatból. 
Ez nem személyes hiba, a rend-
szer ilyen. Amióta ezzel fog -
lalkozom, egy rendszer sze - 
rinti megközelítést kell alkal -
mazni a családon belüli er! -
szakhoz – fejtette ki a pszicho - 
terapeuta, hozzátéve: ez a tör -
ténet nem ott kezd!dik, hogy 
egy n! bekerül egy bántal-

mazó háló jába, hanem ! az, aki 
otthagyja a tanulmányait vagy 
a szakmáját, hogy gye reket 
szüljön. Ha elmenne dolgozni, 
30 százalékkal ke vesebb pénzt 
kapna a fér"akhoz képest 
ugyanazért a mun káért. $ az, 
akinek más a társadalmi meg -
ítélése, ha elválik. $rá vonat -
koznak a magyar mon dá sok, 
hogy a pénz számolva, az asz-
szony verve jó. $ az, aki ha 
felemeli a szavát, akkor hisz -
tisnek tartják, de ha egy fér" 
teszi ugyanezt, akkor ! erélyes.  
Szil Péter történész nek ké szült, 
a latin-amerikai kul túrát ku-
tatta, a múltja ugyan befolyá-
solta, de nem az motiválta 
va lós hivatása kivá lasz tásában, 
hanem egy igen er!s bels! 
kés ztetés.  
– Az életem egyetlen hatalmas 
mumusa, nehogy olyan legyek, 
mint az édesapám. Huszon -
évesen elkezdtem azzal fog -

lalkozni, hogy mi miatt bán - 
talmaz egy fér", mi vezet oda, 
és hogyan lehet a fér"aknak a 
szemléletét megváltoztatni. 
Attól, hogy fér"nak szociali -
zálódtam egy fér"központú 
társadalomban, egy láthatat-
lan tintával írt forgatókönyvet 
valósítok meg, hacsak nem 
tárom fel ezt a forgatókönyvet, 
és nem írom át. Igazából azon 
dolgozom évtizedek óta, hogy 
ez a forgatókönyv a köz vé -
lemény számára is láthatóvá 
váljon. 
Szil Péter magyarországi mun -
kájának eredménye a Stop-
Fér"er!szak Projekt.  
Mint elmondta, Svédországban 
és Spanyolországban már si -
ke rült ezen a területen gyöke -
res változást elérni, itthon vi - 
szont még várat magára az 
eredmény.  

Az interjú átiratát  
Illés Sarolta készítette
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Szil Péter: Borzalmas gyerekkorom volt
Péter azt vallja, hogy a családon belüli er!szak a fér#ak felel!ssége. $ maga is családier!szak-túlél!. 
Bár már elmúlt hetvenéves, érzékenyít! el!adásokat tart, tréningeket vezet, könyveket ír, hogy vál-
tozzon a szemlélet a családon belüli er!szak, a n!ket ér! atrocitások megítélésében és kezelésében.

Nem a múltja, hanem er"s bels" késztetés motiválta hivatása kiválasztásában

Szil Péter: Ha egy n! felemeli a szavát, hisztisnek tartják, 
ha egy fér" teszi ezt, akkor ! erélyes         Fotó: Subits-Tóth Gerg! 

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján! 

november 17.



– A közelmúltban volt az esküv!d, annyira csillog a sze -
med! Mi van benned most? 
– Repes a szívem leginkább. Boldogság! 
– Amikor 2013-ban találkoztunk, még a gyász elején 
jártál, akkor kellett búcsúznod Zsolttól, aztán öt éve meg-
találtad a boldogságot. Azon gondolkodtam, hogy a köz-
tudatban még mindig „Er!ss Zsolt felesége” vagy…  
– Igen, ez valóban nagyon rám ragadt, az özvegy szótól 
mindig irtóztam. Inkább az érdekes számomra, hogy ezzel 
azonosítanak, miközben Sterczer Hilda önmagában is lé -
tezik! Természetesen részem ez a történet, hiszen Zsolttal 
másztam 8000-eket, ! a gyermekeim édesapja, de el!tte is 
volt, és azóta is van életem. Egyre inkább bennem van a vágy, 
hogy megmutathassam önmagam, és ne csak ez legyen az 
egyetlen dolog, ami az embereknek eszükbe jut rólam.  
A gyászomban a búcsúzás volt a neuralgikus pont, az volt az 
elakadásom, amit magam sem tudtam. Két év és Tapolyai 
Em!ke pszichológus támogató jelenléte kellett ahhoz, hogy 
megértsem ezt. El kell érkeznie az id!nek, de sürgetni nem 
lehet. A búcsúzás egy jelképes temetés volt a részemr!l. Bú -
csúlevelet írtam Zsoltnak.  
– Amikor ez a beszélgetés megjelenik, már moziban lesz 
a Magasságok és mélységek cím" #lm. 
– Ami gyakorlatilag az én gyászfeldolgozásomról szól. A "lm 
beharangozóját a Mount Everest megmászásának 20. évfor-
dulóján mutatták be, amivel az volt a célom, hogy 
Zsoltra ne mint halott hegymászóra emlékezzenek, 
hanem arra, aki els! magyarként megmászta a 
Mount Everestet. Aki m#lábbal fölállt és ment 
tovább. A példaképet szeretném el!térbe he -
lyezni.  
– A terápia része volt, hogy hozzájárultál a 
#lm elkészítéséhez, vagy esetleg valami más 
motivált? 
– Amikor Csoma Sándor rendez! megkeresett 
2019-ben, már túl voltam a gyászon, együtt voltam a 
párommal, tehát ez a történet valójában inkább vissza -
rángatott a múltba, és hogy hitelesen tudjak mindenr!l 
beszélni, ahhoz el! kellett hívnom azt az id!szakot. De most 
úgy érzem, hogy ez a történet végre a helyére került és 
lezárult. A "lm pedig sokaknak segít majd megérteni a gyász 
ezerarcúságát.  
– Jól érzem, hogy a kétéves gyász után még kellett id!, 
hogy benned a n!i lélek is feléledjen?  A n!é, anyáé, aki 
újrateremtett egy háromf!s családot a két gyermekével. 
– Igen, a pszichológusom mondta, hogy el!ször hárman le -
gyünk rendben. Akkor leszünk készek arra, hogy valaki be-
jöhessen. Sikerült! A gyász amúgy egy lehet!ség is volt, hogy 
olyan dolgokkal foglalkozzak, mint az önismeret és a ha táraim. 
– Hogy ki vagy te? 
– Igen. Újra kellett de"niálnom önmagam. 

Szily Nóra 
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Sterczer Hilda önmagában is létezik!
Azt szeretné, hogy Er"ss Zsoltra ne halott hegymászóként, hanem példaképként emlékezzenek

Szily Nóra az esküv!jér!l is kérdezte Hildát 
                                                                                  Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Élete egy új szakaszba érkezett. Évek óta példaképként ápolja és !rzi Er!ss Zsolt emlékét, vezeti 
a Hópárduc Alapítványt, fejleszt! falmászással segít gyerekeknek országszerte. Egy er!s n!, 
aki er!t ad sokaknak. 

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján! 

november 3.

Több évig tartott  
a gyászmunka,  
de ma már újra  

boldogok    
Fotók:  

Családi archívum

Er!ss Zsolttal nyolcezer  méteres csúcsokat  mászott meg   

Búcsúlevelet írt  

volt férjének

Hilda vágya, hogy  

megmutathassa önmagát    

Fotó: Tassy Márk 



– Férjemmel 1988-ban vásá -
rol tuk meg az üzemet – me -
sélte Guttmann Éva, aki kez - 
detben munkája mellett ve -
zet te a vállalkozást. A ma már 
hungarikumnak számító szó-
davizet nagy ballonokban szál - 
lították a vállalatoknak, köz -
tük a Taurusnak és a Tung s - 
ramnak, de kocsmák, étter-
mek is rendeltek t!lük.  
A rendszerváltás után a pia-
cot elárasztották a reklám fe -
jé ben ingyen telepített üdít!- 
és kávéautomaták, ezért a cé -
gek nem tartottak igényt a 
szik vízre.  
– 1995-ben egyharmadára csök - 
kent a forgalmunk. Elgondol -

koztunk a bezáráson, de úgy 
döntöttem, megpróbálom meg - 
 menteni a vállalkozásunkat – 
emlékezett vissza az üzem tu-
lajdonosa, megjegyezve: mi-
után otthagyta a munka he - 
lyét, a ballonokat a lakosság-
nak is elérhet! egy-másfél li -
teres 'akonokra cse rélte, bár 
ezek hasz ná la tától a Magyar 
Országos Szikvíz ké szít!k I p a r- 
 testülete (MOSZI), amelynek 
Éva a vezet!ségi tagja volt, 
óva intette a gyár tókat, mond-
ván, hogy nem higiénikusak.  
– Olyan m#anyag palackokat 
kellett beszereznem, amelyek 
meggy!zték a vev!ket a mi n! - 
 ségr!l – fejtette ki Gutmann 

Éva, hozzátéve: ezután követ -
kezett önmaguk reklámozása 
és a keresked!kkel való sze -

mélyes kapcsolat ki építése. 
Szerencséjük volt, mert akko-
riban a borfo g yasz tás a rene -
szánszát élte. A ki sebb pin cé- 
szeteknek és bü féknek, ahol 
fröccsöt is mér tek, szükségük 
volt a hagyo mányos szóda -
vízre. A rengeteg fáradozás 
meghozta a gyümölcsét, az 
üzem nyereségessé vált.  

Guttmann Éva kitanulta a 
szikvíz- és szörpkészít! szak-
mát, így mindent tud a szó-
dakészítésr!l, amelyet szé n- 
dioxid és víz keverékéb!l állít 
el!. Az alkotóelemeket a szik -
vízkészít! gép 10 bar nyomá-
son keveri össze. Éva szerint a 
f!városi csapvíz, amelyet há -
rom sz#r!rétegen áteresztve 
használnak fel, tökéletes ízt és 
tisztaságot ad. 
– Kezdetben volt egy régi, 
bronzból készült gépünk, de 
azt sajnos id!vel „szétrágta” a 
szén-dioxid, olyanná vált, mint 
a szita – mondta a vállalkozó, 
kiemelve: az új gépek keverés 
nélkül nyomják bele a szén-
dioxidot a vízbe, ami a min! -
ség rovására megy, ezért ké - 
szítettek egy szerkezetet, 
amely az új módszerrel m# -
ködik, de egyben kever is, 
ett!l "nom a szódájuk.  
– Hála istennek a lakosság 
köréb!l is egyre többen ke -
resnek fel bennünket. Min-
denki az újratölthet! 'a - 
konjával érkezik, mert egyre 
töb ben érzik fontosnak a 
környezet védelmét – emelte 
ki Guttmann Éva.  

Illés Sarolta 
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Guttmann Éva és férje csaknem 35 éve, 1988-ban vette át az Ilka utcai üzemet

Házi szerkezett"l ízes a zuglói szikvíz

A gép 10 bar nyomáson keveri össze a szikvíz alkotóelemeit

Guttmann Éva kitanulta a szik - 
víz- és szörpkészít! szakmát

Az Ilka utcában bújik meg Guttmann Éva Buborék nevet visel! szikvízkészít! üzeme, ahol évtizedek 
óta készül Jedlik Ányos találmánya, a hamisítatlan szikvíz fröccshöz, illetve szörphöz.

Az üvegek higiénikusak, de a lakosok egyre többször hoznak 
saját #akont, hogy védjék a környezetet               

A tökéletes íz$ szóda el!állí tá -
sának titka a vízsz$rés és ke -
verés                   Fotók: Balogh Róbert
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Tündérkert Zuglóban

Várnai László önkormány -
zati képvisel! májusi el!ter-
jesztése valósulhat meg no - 
vemberben, vagyis minden 
egyes zuglói gyermek ér ke -
zését a szül!k kérésére egy-
egy fa ültetése jelképezné. 
Így évr!l évre árnyat adó 
zöldterületté, Tündérkertté 
válhatna els!ként a Vezér 
utca Mogyoródi út, Egressy 
út közötti, most még földes 
középs! terület.  
– A "am születésekor mi is 
ültettünk egy fát, amely most 
12 éves – tette hozzá Várnai.  
– Zug ló önkormány za ta a he - 
 lyet és a fát fogja biztosítani 
ez utóbbit a szül!k ültetheik 
el, a fa mellett pedig feltün-
tetjük az újszülöttjük nevét. 
A nö vény és a gyermek 
együtt cseperedik. Úgy gon-
dolom, hogy egy ilyen li ge -
tet, ahol a fák egy-egy gyer- 
mekhez köthet!k, az itt él! 
közösség sokkal jobban ma -
gáénak érez majd.           I. S. 

Az eseményt követ!en Horváth Csaba 
polgármester eredményesnek nevezte a 
köztéri meghallgatást, mint elmondta, 
várakozáson felül sokan keresték meg 
személyes, lakókörnyezetüket vagy a 
kerületet érint! kérdéseikkel és prob-
lémáikkal a kerületvezetés tagjait, il-
letve az önkormányzati cégek vezet!it. 
A polgármester azt is elmondta, sokan 
csak azért álltak meg egy szóra, hogy 
jelezzék, jónak és szükségesnek tartják 
a kerületben folyó fejlesztéseket, töb -
ben is elégedettségüknek adtak hangot 
a Mogyoródi út és a Vezér utca felújí -
tása kapcsán.  
Legtöbben a kerületi és a f!városi rezsi-
hozzájárulás igénylésér!l érdekl!dtek. 
A kérdez!k a tájékoztatást követ!en 
megkapták azokat a nyomtatványokat, 
amelyeken kérelmezhetik a támogatást. A fo-
gadóórán megjelentek között voltak olya nok, 
aki azt kérték, hogy lakó kör nye zetükben 
tegyék "zet!ssé a parkolást, illetve utcájukban 
végezzenek fakarbantartást, járdajavítást, 
vagy telepítsenek tér"gyel! kamerát, egy Ke - 
rékgyártó utcai érdekl!d! pedig megtudhatta, 

hogy lakóhelyén hamarosan meg kezd!dik az 
útfelújítás, ami megoldja a csa padékvíz-el -
vezetés problémáját. A kerület vezet!it!l töb -
ben is kértek segítséget megélhetési gondjaik 
orvoslására, illetve érdekl!dtek a kö zösségi 
közlekedés átszervezési és b!vítési lehe t! sé -
geir!l.                                                   Papp Dezs! 

A Bosnyák téri piac f!bejáratánál tartott köztéri fogadóórát a kerület vezetése, ame-
lyen az arra járók Zuglóval kapcsolatos kérdéseket tehettek fel a polgár mes -
ternek és az alpolgármestereknek, illetve az önkormányzati cégek vezet!inek.

Utcai fogadóórát tartottak Zuglóban
Legtöbben a kerületi és a f"városi rezsitámogatás igénylésér"l kértek tájékoztatást

A lakosok az önkormányzati tulajdonú cégek kép vi se -
l!it!l és a politikusoktól is kérdezhettek   Fotó: Balogh Róbert

Várnai László javaslata volt a 
faültetés       Fotó: Képszerkeszt!ség

Búcsúzunk
Elhunyt 86 éves korában Mar - 
kovits Horváthné Papp Irén. 
Fiatalon rokkantnyug díjassá 
válása ellenére a Budapesti 
Városvéd! Egyesület Zuglói 
Csoportjának ala pító tagja és 
a zuglói Hermina Polgári 
Kör nek volt a mun katársa. 
Id!sen a kis kert jéb!l szár-
mazó növényekkel ültet te be 
és gondozta a köz te re ket.
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ÖNKO(MÁNYZATI) KÉPVISEL$K

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 IM(E 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 

DR. JUHÁSZ-PINTÉR PÁL 
Fidesz  •  9. EVK 
+36 70 905 08 24 
juhaszpinter.pal@zuglo.hu

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

KINISCH AND(EA 
DK • 14. EVK 
+36 30 6264631 
kinisch.andrea@zuglo.hu 

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

BO(BÉLY ÁDÁM 
Fidesz 
+36 1 614 5009 
adamborbely88@gmail.com 

ROZGONYI ZOLTÁN 
Fidesz 
+36 30 907 2843 
rozgonyi66@gmail.com 

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 

VÁ(NAI LÁSZLÓ 
CivilZugló Egyesület 
+36 70 436 0767 
varnai.laszlo@zuglo.hu 

VICTO(A ZSOLT 
MKKP 
+36 70 479 3846 
victora.zsolt@zuglo.hu 

HAJDU FLÓ(IÁN 
MSZP • 10. EVK 
+36 1 872 9457 
hajdu.'orian@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

ALPOLGÁ(MESTE(EK

PARLAMENTI )KÉPVISEL$K

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

HADHÁZY ÁKOS 
8. OEVK 
zuglo@hadhazyakos.hu 

VAJDA ZOLTÁN 
13. OEVK 
+36 70 673 9723 
hello@vajdazoltan.hu 

HAJDU FLÓ(IÁN 
+36 1 872 9457 
hajdu.'orian@zuglo.hu 
zuglo.hu/hajdu-'orian-2/

JEGYZ$

POLGÁ(MESTER

LISTÁS )KÉPVISEL$K
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Önéletrajzokat a gombos.dora@zugloizrt.hu e-mail-címre várjuk, 
 illetve személyesen telephelyünkön adhatják le: 1149 Budapest,  

Limanova tér 25.  
Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Limanova tér 25. 

Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, versenyképes #zetés, cafeteria 

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HI%DET a Karbantartási 

Osztályára a következ! munkakörökre: 

LAKATOS: 
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: 

LAKATOS SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNY 
MUNKAID$: NAPI 8 Ó%A  

FEST$: 
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: 

SZOBAFEST$-MÁZOLÓ SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNY 
MUNKAID$: NAPI 8 Ó%A 

 
VILLANYSZE%EL$: 

SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: 
VILLANYSZE%EL$ SZAKMUNKÁS BIZONYÍTVÁNY 

MUNKAID$: NAPI 8 Ó%A 
 

SEGÉDMUNKÁS: 
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: MINIMUM 8 ÁLTALÁNOS 

MUNKAID$: NAPI 8 Ó%A 
 

TAKARÍTÓ: 
EL$NY: TAKARÍTÁSBAN SZERZETT TAPASZTALAT. 

MUNKAID$: NAPI 8 Ó%A 
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
lé kek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f"tésszerelés garanciával!  
Hívható: 8–18 óráig. Telefon: 
383-5873, 06-20-912-6163  
 
FESTÉST, MÁZOLÁST,  TA -
PÉ TÁZÁST és BU%KOLÁST 
vállalok takarítással, fóliá zás- 
sal. Nyugdíjasoknak kedvez -
mény. Telefon: 06- 30- 422-1739  
 
BU%KOLÓ – felújítás, járó la -
pozás, csempézés. „30 éve itt 
voltam, a munkám is itt lesz 
addig.” +36-70/541-9022 
 
Lakásfelújítás, -átalakítás, 
küls!-bels! épít!ipari mun -
kák. Összeszokott budapesti 
kivitelez! csapat, referenci -
ákkal. Gyors ajánlattétel. 
K! m"ves munkák, burkolás, 
víz-, gáz-, f"tés-, villanysze -
re lés, festés, parkettázás. 
Telefon: 70/245-8334 
 
Kutyakiképzés az ön ott ho -
ná ban. 30 éves külföldi és ma - 
gyarországi tapasztalattal. 
Élelmezési szaktanácsadás és 
problémás kedvencek is. 
Hívjon bizalommal: 06-30-
332-2845, Fekete Árpád 
 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTIF*TÉS-szerelés, 
ázások, cs!törések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok 
cseréje. Csatornakamerázás. In - 
gyenes kiszállás. Telefon: 402-
4330, 06-20-491-5089  
 
KLÍMAMEN:  klímatisztítás,  
-karbantartás, -csere, új klíma 
telepítése. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30-857-2653 
 
KÁ(PITOS javítást, áthúzást 
vállal. Tel.: 2212-392, 06-20-5 -
5 3-8582. XIV. ker. Nagy Lajos 
király útja 43/B (Fogarasi sa rok) 
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ- 
 SZÖBÖK BESZERELÉSS E L. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
né rok cseréje, régi ajtók, ab la -
kok felújítása, szigetelése.  
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483 
 

SZOBAFEST$ SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszít! festést, mázo -
lást, tapétázást, lépcs!ház- és 
homlokzatfestést, számlával, 
garanciával. 06-30-609-4294  
 
F Ü ( D $ S Z O B Á K 
AKADÁLYMEN TESÍTÉSE, 
KÁD HE LYETT ZUHANYZÓ 
KIÉPÍTÉSE, KÁDAJTÓ BE É -
PÍ TÉSE, TELJES FELÚJÍTÁS 
ÉS ÁTALAKÍTÁS.  
Telefon :  06-20-950-0035 
  
VÍZSZE(ELÉS, VILLANYBOJ - 
LE(EK VÍZK$TELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
gu láselhárítás anyagbeszer -
zéssel. Telefon: 06-30-447-3603   
 
V I L L A N Y S Z E ( E L É S , 
KLÍMA TELEPÍTÉS: Molnár 
Ádám. Telefon: 06-70-371-3367 
 
L A K Á S F E L Ú J Í T Á S ! 
SZOBAFESTÉS, parkettázás, 
tapétázás, vízszerelés, csempé -
zés, villanyszerelés, k!m# ves 
munkák garanciával. HALÁSZ 
TIBOR, telefon: 202-2505, 06-
30/251-3800 
 
Fakivágás teljes feltakarítás-
sal, zöldhulladék-elszállítás-
sal, valamint sövénynyírás, tu - 
javisszavágás. Pro" gé pek kel, 
meg"zethet! áron. Budapest 
és vonzáskörzete.  
Telefon: 06-30-287-4348 
 
II. kerületi lakos professzio -
nális gépekkel vállal ablak-
tisztítást 12 méter magasságig. 
Kárpit- és sz!nyegtisztítást, 
ózongenerátoros fert!tlenítést, 
felújítás utáni teljes takarítást, 
ingyen kiszállással.  
Telefon: +36-30-309-8639 
 
Szabó Balázs vállalja h#t!-
f#t! klímaberendezés te le pí -
tését rövid határid!n belül. 
Telefon: 06-20-264-3553 
 
Ács-, tet!fed!, bádogos mun -
kák kivitelezése magas min! -
ségben, szakértelemmel. Úgy 
dolgozunk, mintha a sajátun -
két valósítanánk meg. Lel ki -
ismeretesen, magas hozzáadott 

értékkel, megbízhatóan és 
rövid határid!vel dolgozunk. 
toptetofedobadogos.hu,  
telefon: +36-70-720-1049 
 
Klímaszerelés kedvez! áron! 
Tel: +36-20/381-0703 
 
 
 
(ED$NY, (ELUXA, napellen -
z! stb. szerelése, javítása, ga ran- 
 ciával! AJÁNDÉK SZÚ N YOG- 
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói red!nyös. Tel.: 06-
70-341-9489, 06-20-341-0043 
 
 
NÉMET oktatás nyugdíjas nyelv - 
tanárnál: társalgás, korre pe -
tálás, nyelvvizsgára felkészítés. 
4500 Ft/60 perc. Ingyen tan -
anyag. Érd.: 06-30-602-0094, 
richterzsuzsanna36@gmail.com 
 
Gyermek (korrepetálás, pót -
lás), feln!tt (kezd!, haladó, 
vizs gafelkészít!) színvonalas 
német nyelvtanítás. Októberi 
akció: 2500 Ft/50 perc. Tel.: 
+36-70-947-1182 
 
 
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3, 5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi ve -
v!k elérése. Ismer!s lakása 
eladó? Hívjon, Ön is juta lé -
kot kap! 06-20-9-600-600 
 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁROLNÉK! FELÚJÍTANDÓ 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁROLNÉK A KÖ%NYÉKEN, 
AZONNALI KÉSZPÉNZFI -
ZETÉSSEL! ÜGYVÉDI KÖLT-
SÉGEKET IS ÁTVÁLLALOK! 
PANEL ÉS FÖLDSZINTI KI -
ZÁRVA! KIZÁRÓLAG TU-
LAJDONOSTÓL VÁSÁRO - 
LOK, MEGBÍZHATÓ MA GÁN - 
SZEMÉLY RÉSZÉ%E! ÉR -
DEKL$DNI: 06-20-777-6932 
 
BEÉPÍTHET$ TET$TE(ET, 
LAPOS TET$T keres épí tész -
mérnök saját részre, homlo k -
zat- és tet!-h!szigetelésért, tár - 
sasház-felújításért cserébe. 
Telefon: + 36-30-451-2169 
 
ELADÓ ingatlant keresek 
Zug lóban befektetési céllal. 

Amennyiben Önnek van eladó, 
kérem, hívjon. Berecz Ildikó, 
tel. :  06-70-442-7051 
 
122 nm-es tengerparti lakás a 
horvát Adrián (Senj óvá ro sá -
ban) tulajdonostól eladó (1500 
euró/nm). https://horvatadri-
alakaselado.hu/ Legyen saját, 
nagy tengerparti lakása a hor -
vát Adria egyik legjobb he -
lyén. Telefon.: 06-70-442-1111 
 
Nyaraló a Bánki-tónál tulaj-
donostól eladó. Lakóövezeti 
utca, 36 nm, szép állapot. Ára: 
29,2 millió Ft. Érdekl!dni: 06-
70-442-1111, www.nyaraloa-
bankitonalelado.hu 
 
Önkormányzati lakást vennék! 
Telefon: 06-30-452-5074 
 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ (A -
KAT, M*TÁRGYAKAT, 1945 
EL$TTI KÉPESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁ SÁROL. Azonnali "zetés. 
Díjtalan kiszállás. www.verte-
s i a n t i k v a r i u m . h u ,  
telefon: 06-20-425-6437  
 
 
 
Egyedülálló, értelmes, nem 
dohányzó, lelkiekben gazdag 
úr barátságát keresem ( 75-76-
ig). Jó megjelenés# tanítón! 
(72 éves). 06-30-940-0979 
 
 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, (EFLEXO -
LÓGUS, akupunkt!r, spirituá- 
lis gyógyító, cupping terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké szí -
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal!  
Telefon:  06-20-980-3957 
 
Szakápolás, gyógytorna, reha-
bilitáció, gondozás, akár 24 órá - 
ban, mindez otthonában.  
Telefon: 06-30-247-1095 
 
 

Szolgáltatás

Ingatlan

Red"ny, reluxa

Oktatás

Könyv

Társkeres"

Egészség
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Régiség

Egyéb

Számítógép

Állás

GYÓGYPEDIK&R: Ben!tt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, 
dia béteszes érsz#kületes lá -
bak szakszer# kezelése! Ház -
hoz is megyek! Fontos szá - 
momra a bizalom! Ildikó, tele-
fon:  0630-343-4443 
 
 
 
Zuglóban, a Gyarmat utcában 
keresek HETI 3 alkalommal 4 
órás elfoglaltsággal megbíz -
ható hölgyet 66 éves korig. Je-
lentkezni rövid önéletrajzzal: 
munkavedelem49@gmail.com 
 
Agilis, utazni szeret! nyugdí-
jast keresek kis súlyú fogtech-
nikai munkák szállítására, na - 
pi rendszerességgel. A szál-
lítás Budapesten tömegköz -
lekedéssel, Budapest kör nyé - 
kére vonattal történik. A mun -
kaid! rugalmas, "zetés azon-
nal. Telefon: 06-30-522-4866 
 
Takarító hölgyet keresek, zug -
lói munkahely takarí tására, 
heti egy alkalommal kb. 3-4 óra 
id!tartamra. 06-30-522-4866 
 
  
Almási Katalin vásárol ér ték -
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, fest mé nye -
ket, dísztárgyakat, kris tályt, 
porcelánt, könyveket, írógé -
pet, varrógépet, sz!rmebun -
dát, csipkét, bizsukat, ki tün- 
 tetést, régi pénzt, teljes hagya -
tékot. Díjtalan kiszállással! 
Telefon: 06-30-308-9148 
 
HE(MINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali , fali-, zseb- és 

karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni stb. porcelánokat, 
Kovács Margit-, Hummel-, 
Gor ka-kerámiákat, bronz- és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 
600 forint/grammig, háború 
el!tti katonai kitüntetéseket, 
levelez!lapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, ékszereket. Tört 
arany 10 300 forinttól, fazon -
arany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan!  
A Hungária körúttól 1 percre. 
Telefon :  06-20-358-8217 
 
Azonnali készpénzért megvá -
sároljuk: Arany- és ezüsttár-
gyakat, órákat, festményeket, 
porcelánokat, régiségeket, ré -
gi pénzeket, kitüntetéseket, 
teljes hagyatékokat! Telefon: 
06-20-807-2906, 1147 Buda -
pest, Vezér út 148–150. 
 
Színházak részére minden-
nem# régiségek felvásárlása 
készpénzben. Dísztárgyak, bú-
torok, festmények stb. Kiszál-
lás, szakbecslés díjtalan. 
06-30-419-2713. Diszkrét ügy-
intézés, korrekt árajánlat. an-
tiklakberendezes.hu 
 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Telefon :  06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTER KLINIKA – szá -
mí tógép-javítás, -karbantartás, 
-b!vítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon :  06-30-857-2653 

 
 
Élje anyagi biztonságban nyug - 
díjas éveit! Életjáradéki szer -
z!déssel egy egyszeri, nagyo b b 
összeg mellett, havi élet já ra -
dékot "zetek Önnek úgy, hogy 
Ön lakása kizárólagos hasz -
nálója, haszonélvez!je marad. 
Érdekl!dni: dr. Dányi Roland, 
06-70-391-8073 
 
Értelmiségi házaspár ingatlan 
öröklése fejében életjáradékot 
"zetne. Hívjon bizalommal! 
Telefon:  +36-70-252-4897 
 
Fiatal, becsületes, megbízható, 
diplomás zuglói pár id!sgon-
dozást vállal, eltartási szer z! -
désért cserébe. Telefon: +36- 
20-517-7841 
 
Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. 
Mindenre van megoldás, hív -
jon bizalommal, kérésére visz-
sza is hívom. Tímea, telefon: 
06-20-266-4499 
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A zuglói sportolónak már van junior világ- és U23-as Európa-bajnoki címe

Takács István egyetemi világbajnok

Gyászol a zuglói vívótársadalom
Hosszan tartó súlyos betegségben 69 esz -
tend!s korában elhunyt Udvarhelyi Gá -
bor MOB-érdemérmes vívómes ter ed z!, a 
magyar vívóválogatott korábbi szövet-
ségi kapitánya.  
Udvarhelyi Gábor öttusázóként kezdte 
sportpályafutását, és csak 21 éves korá -
ban váltott  vívásra. Már 25 évesen ed  -  
z! s ködni kezdett. 1978-ban indította els! 
gyerekcsoportját az MTK-ban. Abban a 
klubban, amely egész életében a második 
otthona volt. A zuglói vívótermet csak 
akkor hagyta el, amikor szövetségi ka -
pitánnyá nevezték ki. Mivel a magyar 
vívóválogatott központi edz!terme is 
Zuglóban, az Istvánmezei úton található, 
így a kerületet sosem hagyta el. Az MTK-
ban olyan versenyz!ket edzett, mint az 
olimpiai érmes Mincza Ildikó és Kovács Iván, 
Nagy Tímea, Imre Géza, Kulcsár Krisztián, 
Hormay Adrienn és Rédli András. Neki kö -
szönhet!, hogy Budapest 2019-ben sikeres vi -
lágbajnokságot rendezett. Összesen hat olim- 
  pián dolgozott a magyar csapat edz!jeként, és 

ment volna a hetedikre is, ám 2021-ben orvosi 
javaslatra már nem lehetett ott a tokiói 
olimpián. Halálával egy rendkívül fontos és 
eredményes szakembert veszített a zuglói 
sportélet.                                                          R. T.

Zuglói aranyéremmel zárult a törökországi egyetemi és f!iskolai birkózó-világ-
bajnokság. Takács István a kötöttfogásúak 87 kilogrammos küzdelmében 
bravúros mérk!zések után állhatott a dobogó legfels! fokára.

Megkoszorúzták Rátonyi Gá -
bor emléktábláját a róla elne -
vezett uszodában. Zugló d ísz - 
polgára, egykori polgár mes -
tere szeptemberben lett volna 
hetvenéves. Rátonyi Gábor 
úszóként kezdte sportpálya-
futását. A BVSC sportolója -
ként egyszeres magyar baj - 
nok volt. Kés!bb öttusázó lett, 
és egészen a válogatottságig 
jutott. 1982-ben indult edz!i 
pályafutása a Sz!nyi úton. 
Tanítványai közül több vá lo -
gatott versenyz! került ki, 
ezért 1991-ben mesteredz!i 
oklevelet kapott. Politikai pá -
lyafutása 1996-ban kez d! dött. 
A 2002-es választások után 
lett Zugló polgármestere. $ 
volt az Év embere ötlet gaz -
dája, és nevéhez f#z!dik töb -
bek között a Szeretjük Zuglót 
Egyesület létrehozása, a Pa -
takparti futás, a Száz gyerek 
karácsonya és a nyugdíjasok 
ingyenes úszása. 2018-ban a 
kerület díszpolgárává válasz-
tották. Emléktábláját Borbély 
Ádám és Rozgonyi Zoltán ön -
kormányzati képvisel!k ko -
szorúzták meg.                   R. T.

Megemlékezés

Fotó: a szerz! felvétele

István a kötöttfogásúak 87 kilogrammos ver se -
nyét nyerte meg                                   Fotó: birkozoszov.hu

Borbély Ádám és Rozgonyi 
Zoltán tette tiszteletét

Udvarhelyi Gábor 1978 óta a kerület vívóter-
meiben edz!sködött                                    Fotó: mob.hu

natikus török szurkolók el!tt. A zuglói spor -
toló a súlycsoport ünnepélyes eredményhirde-
tésén Bacsa Pétert!l, a Magyar Birkózó Szö - 
vetség alelnökét!l, a törökországi verseny 
technikai igazgatójától vehette át aranyérmét. 

#iersch Tamás 

A BVSC-Zugló korábbi, a Budapesti Honvéd 
jelenlegi birkózója, a Zuglóban él! Takács 
István újabb aranyéremmel gyarapította 
amúgy is gazdag éremgy#jteményét. A juni -
or világ- és U23-as Európa-bajnoki cím után 
ugyanis immár az egyetemi és f!iskolai 
világbajnoki címet is magáénak tudhatja. 
István négy mérk!zést megnyerve lett 
aranyérmes a törökországi versenyen. Az el-
lenfelei között két-két ukrán és török ver -
senyz! volt. Ez utóbbi két ellenfél legy!zése 
különösen nagy bravúrnak számított a fa-
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Gyakornokokat képez ki a f"város az otthonban lakók szakszer$ ellátására

Orvosnövendékeket vonnak be a gondozásba

Kihirdették a közösségi költségvetés nyertes ötleteit

A kezdeményezéssel kap csolatban Budapest 
f!polgármester-helyettese, B!sz Anett azt 
mondta, reméli, hogy a kiképzett "atalok 
magas szint# ellátást fognak nyújtani az 
id!seknek. Hozzátette, az id!sotthoni ellátás 

forráshiányos és rendkívül alacsony bé -
rek kel m#köd! szektor, de aki egyszer 
megszereti egy budapesti id!sotthon kö -
zös ségét, talán nagyobb haj landóságot 
mutat arra, hogy ennek a hivatásnak él -
jen. A f!polgármester-helyet test!l meg - 
tud tuk, hogy a f!városi önkormány zat tíz 
tartós bentlakást biztosító id!sek ott ho -
nát tart fenn. Ezekben 3875 fér!hely van, 
és átlagosan 2900-an vannak vá ró listán. 
B!sz Anett arról is beszélt, hogy az ellá-
tottak nagy hányada rendsze res orvosi el-
látásra és ápolásra szorul. Vannak köztük 
mozgáskorlátozottak és ágyhoz kötöttek 
is. Több otthonban van demensrészleg, 
ide az ellátás szükségessége hoz za a 
lakókat.   
A f!polgármester-he lyet tes szerint a kor -
mány hosszú ideje szinte semmilyen ügy-

ben nem mutat együttm#ködési szán dékot. 
Az id!skori méltóság meg!rzésére nem is gon-
dolnak, ezért ezt a rendszert a f! vá rosi ve -
zetésnek kell üzemeltetni, annak minden 
nehézségével.                      Csernyánszky Judit 

Több mint 22 ezer budapesti 
szavazott a f! városi önkor-
mányzat által kezdeményezett 
második közösségi költség ve -
tésr!l, és döntötte el, hogy mi 
valósuljon meg az erre a célra 
elkülönített egymilliárd forint-
ból. A f!városi önkormányzat 
sajtóosztályától kapott tájékoz-
tató szerint legtöbben a bizton-
ságosabb kerékpáros közle ke- 
dést támogató fejlesztésekre és 
a városzöldít! ötletekre vok -
sol tak. Összesen 18 lakossági 
javaslat valósul meg, amelyek 
között szerepel belvárosi zöld-
falak létesítése, gyalogos terek 
árnyékolása és a Szent István 
körúton kerékpársáv létesítése. 
A belváros zöldebbé tételére 
133 millió forint juthat. Van 
olyan elképzelés is, amely alap -
ján id!sotthonokban él! szép-
korúaknak és óvodásoknak 

szerveznének közös prog ra -
mo kat. Fedett kerék pár tá -
rolók építésére több mint 
3000-en szavaztak. Speciális 
igényt elégít ki majd a hol-
land Repair Café mintájára 
létesül! „sze reld magad” 
m# hely, amely nek kereté- 
ben közös tulajdonban lév! 
szerszámokkal és szakért! 
segítségével bár ki megja -
víthatja elromlott eszközeit. 
Az ötletel!k a hivatali nyelv 
közérthet!vé tételére is 
szán nának pénzt, hogy a 
legfontosabb leve leket, tá -
jékoztatókat és for ma nyom -
tatványokat mindenki meg - 
 értse. Az ötleteket a f! városi 
önkormányzat va ló sítja meg, 
az összetettebb elgondolá-
sok valóra váltása egy-két 
évig is el tarthat. 

                              Cs. J. 

A f!város a Semmelweis Egyetemmel együttm$ködve legalább 150 fiatal or-
vostanhallgatót és rezidenst képez ki a Kamaraerdei úti id!sotthon szépkorú 
lakóinak ápolására, hogy így biztosítsák az évr!l évre növekv! számú el-
látást igényl! id!s ember szakszer$ gondozását.  

Megkezd"dött 
a siklóper

Legtöbben a belváros zöldítésére 
és a ke rékpáros közlekedést támo-
gató fej lesz té sekre szavaztak

A f!város mint fenntartó id! -
r!l id!re megvizsgálja, ho -
gyan lehet a s#r#n látogatott 
Margitszigetet fennt art ha tób -
bá és szerethet!bbé tenni. 
Ehhez a városvezetés kér d! -
ívet tesz közzé, hogy a vissza-
jelzések "gyelembe vé telével 
módosítsák a pihen! szigetre 
vonatkozó ren deletet.  
A mostani felméréssel arra 
keresik a választ, hogy a szi -
getet miként lehetne zöl deb -
bé, biztonságosabbá ten ni, 
milyen legyen a köz leke dése, 
mit szólnak az emberek a 
büfékhez és egyéb kiszolgáló 
létesítményekhez, illetve mit 
tartanak a hely legjobban 
óvandó értékének. A kérd!ív 
a bit.ly/margitsziget2022 lin -
ken érhet! el.

A Pesti Központi Kerületi 
Bíróságon megkezd!dött a 
Gellért-hegyi sikló építése 
ügyében indított per. A be ru -
házásra vállalkozó Gellérthe-
gyi Sikló Kft. azért perelte be 
a f!városi önkormányzatot, 
mert az februárban felmond -
ta a projekt megvalósítására 
2009-ben kötött szerz!dést. 
Az elállás kapcsán a város ve -
zetés jelezte, a tervek alapján 
túl sok fát kellene kivágni, 
amit nem tartanak elfogad-
hatónak, és abban sem biz-
tosak, hogy a vállalkozás ké - 
pes lenne megvalósítani a fej -
lesztést. A kormány 1,5 mil-
liárd forintot különített el a 
tervek elkészítésére, azonban 
a beruházások felülvizsgá -
latával megbízott Lázár János 
miniszter tervei között már 
nem szerepel ez a fej lesztés.  

Híreink
Mi legyen  
a Margitszigettel?
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A f!városi önkormányzat tíz id!sek otthonát tart fenn, 
ezekben 3875 fér!hely van                             Fotó: illusztráció
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Alkonyati Vadász, Hanger!bajnok és Világító – néhány rejté-
lyes alak azok közül, akikkel a Magyar Mez!gazdasági 
Múzeumban megnyílt interaktív kiállításon találkozhatnak a 
gyerekek és szüleik. A Kaland az es!erd!ben cím# kincs -
keres! játékot és kiállítást felkeres!k léghajóval emelkedhet-
nek a magasba, hogy egy let#nt birodalom elveszett arany - 
kincsének eredjenek a nyomába. Az egyórás utazásra vál-
lalkozók titokzatos növényekkel, állatokkal, lebilincsel! jelen-
ségekkel és több kontinens es!erdeinek misztériumaival 

ismerkedhetnek meg. A 700 négyzetméter alap terület# kiál-
lítás az óvodástól az aggastyánig minden korosztály számára 
kellemes szórakozást nyújt. A múzeum termeiben barangolva 
izgalmas felfedezések várják a látogatókat, a dzsungel mé-
lyér!l kavargó párába burkolózó parton és a meseszer# tá-
jakon egyaránt.  
A november 27-éig keddt!l vasárnapig 10 órától 17 óráig láto-
gatható kiállításon belépéskor játék esz közöket, kilépéskor 
ajándékokat kapnak a rejtélyes világ látogatói.         Potos #ita

Kincskeres" játék a mez"gazdasági múzeumban

Kocsis Noémi: Kastélyok, várak, 
kúriák – Titkok, tárgyak, történetek 
 
Ha érdekli Magyarország közel 2000 
kastélya és száznál több vára közül a 
legérdekesebbek története, ha szívesen 
szemezgetne bajvívások, szerelmi csa -
ták vagy eladósodások érdekes leírá sá -
ból, vagy netán menyegz!i menüsorok 
és kísértethistóriák érdeklik, esetleg 
pompás kastélykertekben barangolna, 
akkor minden bizonnyal kedvelni fogja 
Kocsis Noémi kötetét. Bemutatjuk Ma -
gyarország 333 legszebb, legfurább 
vagy legérdekesebb történelmi épü -
letét – azzal a nem titkolt céllal, hogy az 
olvasó is az ódon falak közé képzel-
hesse magát. 
 
Scolar Kiadó, 2022, 320 oldal, 8999 Ft

John Kåre Raake:  
Jég  
 
Az Északi-sarkon nem csak a jég van veszély-
ben. Anna Aune, a különleges er!k egykori 
katonája múltja el!l menekülve az Északi-
sark közelében, egy légpárnás hajón szi ge -
teli el magát a világtól, hogy segítsen Daniel 
Zakariassen kutatónak az éghajlatváltozás 
okozta pusztítást dokumentálni. Halottak 
napja el!estéjén, mindenszentek napján 
jelz!rakéta fénylik fel a koromfekete ég-
bolton, a néhány kilométerre lév! kínai ku-
tatóbázis fölött. Egyedül Anna és Daniel van 
elég közel ahhoz, hogy a segítségükre si -
essen. Vajon a jelz!rakéta segélykiáltás vagy 
"gyelmeztetés? 
 

Scolar Kiadó, 2022, 368 oldal, 4775 Ft 

Paul Babiak–Robert D. Hare: 
Pszichopaták öltönyben 
 
Életünk során mindannyian kapcso-
latba kerültünk már – vagy fogunk ke -
rülni – pszichopatákkal, akiknek bol - 
dogulását a modern üzleti kör nye zet 
sajnos akaratlanul is el!segíti. Elenged-
hetetlenül szükséges, hogy fel tudjuk 
ismerni ezeket a személyeket, és vé -
dekezzünk ellenük, mert megté veszt! 
és manipulatív egyéniségük sajnos 
gyak ran vakká teszi az embereket a 
rájuk leselked! veszélyekkel szemben. 
A téma két nemzetközileg elismert 
szak embere, dr. Paul Babiak és dr. 
Robert D. Hare felfedik a pszichopaták 
titkos életét. 

Scolar Kiadó, 2022, 416 oldal, 7750 Ft

Játékeszközöket és ajándékokat is adnak a Kaland az es! er -
d!ben cím$ kiállításon                                                         

A látogatók léghajóval indulhatnak az elveszett arany kincsek 
nyo mába                                                                         Fotó: Subits-Tóth Gerg!
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A baba orrába és szájába egyszerre, pöfékel" jelleggel, ötször ismételve kell leveg"t fújni  

Ezt tegyük, ha megszólal a légzés%gyel"

– Ha jelez a légzés"gyel!, 
el!ször a baba talpának és 
tenyerének megérinté sé vel, 
valamint a válla "nom meg-
mozdításával ellen ! rizzük az 
életjeleit – ma gya rázta Ba ra -
bás Dénesné els! se gély-ok -
tató, hozzá téve: ha az apróság 
mocorog, hagyni kell tovább 
aludni. Amennyiben a cse -
csem! nem moz dul, a pad -
lóra fektetve ellen!rizni kell, 
hogy vesz-e leveg!t.  
Ilyenkor a feln!tt a baba or-
rához teszi a fülét, mert on -
nan látja, hogy emel  kedik-e  
a mell ka sa, to váb bá hallja  
és az arcán érzi a kiáramló 
leve g!t.  
– Ha nincs légzés, a baba or-
rába és szájába egyszerre, 
pöfékel! jelleggel – ötször 
ismételve – annyi leveg!t fú -

junk, amennyi a pofazacs - 
kónkba fér, majd ellen!riz-
zük, hogy a kicsi vesz-e leve -
g!t – fejtette ki az oktató, meg- 
jegyezve, ez az eljárás álta -
lában megoldja a problé mát. 
Barabás Dénesné azt is el-
mondta, hogy a baba újra -
élesz tését a mellkas feltérké - 
pezésével és pró ba nyomással 
kell indítani, majd a mellkas 
egyharma dáig hatoló har minc 
kompresszió után két befú -
vást kell folyamatosan vé gez -
ni a ment!k kiér ke zé séig.  
A szakemberek öt, egyen  ként 
4x45 perces tanfo lya mot hir -
dettek meg, az els! alkalom-
mal Hor váth Csaba pol gár- 
mester köszöntötte a leend! 
szü l!ket és nagy szül!ket.          

 
Potos #ita

Kapitány Balázs és Turgyán Tamás 
kifejezetten zuglói helyszínben gon-
dolkozva hozták létre a Vezér ut cá -
ban a Vinozza Éttermet, ahol a kap - 
ros tökleves, az autentikus olasz 
anya gokból készült pizza és a ma -
gyar bor is megtalálható. 
 – A hely neve közösségi oldalról 
származik. A Bor, pizza, mámor szlo-
gen már megvolt, ehhez kaptuk az 
olasz vino, illetve a pizza szóból a Vi-
nozzát – mesélte Kapitány Balázs.  
A 2021 májusában megnyitott ét-
terem polcait, asztalait és a pultot 
rokoni segítséggel a vendéglátásban 
jártas két "atalember készítette. 
El!z! munkahelyükön kötött barát-
ságukat a közös vállalkozás elin dí -
tásának nehézségei sem ingatták 
meg. Mint mondták, örülnek, hogy 
olyan munkatársakkal és légkörben 
dolgozhatnak, amilyet mindig is sze -
rettek volna.  

Illés Sarolta 

200 ml 30 százalékos tejszínt, 200 ml 
3,5 százalékos tejet, 60g kristálycukrot 
és 2 teáskanál vaníliaaromát forralás 
nélkül összemelegítek, majd beleke -
verek 1 tasak zselatinport. Poharakba 
kiadagolva dermedésig h#t!be teszem. 
Közben 75g barna cukrot 1 ev!kanál 
vízzel karamellizálok, hozzáadok 1 
mokkáskanál sót, 20 g vajat és 100 ml 
20 százalékos tejszínt, folyamatos ke -
vergetés mellett meg vá rom, amíg be -
s#r#södik. H#lni hagyom, de még fo - 
lyós állapotban a zselére ön töm.

A csecsem!ket leggyakrabban érint! veszélyhelyzetek a bölcs!halál és a fulladás. A tragédia elke -
rülése érdekében a Magyar Vöröskereszt és az önkormányzat ismét megszervezte az ingyenes Babaváró 
els!segély nyújtó tanfolyamot a Zuglói Civil Házban.

Bor, pizza és mámor a Vezér úton

Kapitány Balázs és üzlettársa készítette az 
étterem polcait, asztalait és pultját Fotó: B. R.

A gyerekeket érint! veszélyhelyzetek kezelésére készítik fel a szü -
l!ket és hozzátartozókat                                                         Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Sós karamellás panna cotta 
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Ez a felismerés vezette oda, hogy 30 éve létre-
hozta a Down Alapítványt, amelynek Ilka utcai 
Korai Fejleszt!je évi száz gyerekkel fog lal -
kozik és ugyanennyit támogat tanácsokkal. 
– Hároméves kislányommal pici kora óta ide 
járunk – mondta Illésné Terézia, az egyik 

Down-szindrómás kisgyerek édesanyja.  
– Egyéni és csoportos fejlesztéseken ve -
szünk részt, emellett lelki támaszt, jó ta -
nácsokat és egy kiváló közösséget is 
kapunk. Sokan már születésükt!l a zuglói 
Korai Fejleszt!be hordják Down-szindró -
más gyereküket, akik számára a te rápia 
addig tart, amíg nem kerülnek be az óvo -
dába vagy az iskolába. A szervezet abban 
is segít, hogy a Down-szindrómás "atalok 
elindulhassanak az önálló életvitel irá -
nyába.  
– A Down-szindróma már magzati állapot-
ban kisz#rhet!. Az érintett szül!k magas 
színvonalú ellátást kapnak a Bethesda  
Gyermekkórház Down Ambulanciáján – 
tájékoztatott az alapítvány elnöke, akinek 
Down-szindrómás lánya már 42 éves. Ko-
rábban a Baltazár Színház színésze volt, 
most zumbaórákat tart a szervezet sport-

centrumában, és jelenleg az alapítvány egyik 
lakóotthonában él a párjával.  
– $k jó példa arra, hogy egy Down-szind -
rómás ember is élhet teljes életet. 

                             #iersch Tamás

Alexandriai Szent Katalin 282 
körül született, Maximinus 
császár uralkodása idején élt. 

Egy IX. századi legenda sze -
rint a tudásáról és m#velt-
ségér!l ismert n!t szerzetesek 
ölték meg, de egy másik tör -
ténet királylánynak írja le, 
akit révületében Krisztus gy# - 
r#jével jegyeztek el.  
A hith# sz#z királyn! vissza-
utasította a császár köz e le dé -
sét, aki ezért ötven "lozófust 
küldött hozzá, hogy jobb be -
látásra bírják.  
A tudós fér"ak nem jártak 
sikerrel, ezért máglyahalált 
haltak. Katalinnak az ural -
kodó négy vastüskével kivert 
kerek kín zó eszközt ké szí t -
tetett, de egy mennyb!l le -
csapó villám meg semmisítette 
a szer ke zetet. Katalint végül 
lefejezték, tetemét angyalok 

vitték a Sínai-hegyre. Katalin 
napja november 25-én van, e 
naphoz férjjósló hie del mek és 
praktikák kapcsolódnak.  
A néphagyomány szerint a 
lányok ilyenkor gyümölcsfaá-
gat tettek vízbe, amit kata lin -
ágnak neveztek.  
Akinek ka rácsonyra kihajtott, 
azt je lezte, hogy hamarosan 
férjhez megy.  
Katalinkor böjtöltek is, hogy 
álmukban megláthassák a 
jövend!belijüket. Ezen a na -
pon a n!k nem dolgozhattak, 
nem sütöttek kenyeret, és le -
álltak a malmok is. Tilos volt 
továbbá szántani és befogni a 
kocsiba. Katalin napja az !szi 
bálok, lakodalmak végét je-
lentette.                                I. S. 

Dr. Gruiz Katalin lánya a példa, hogy Down-szindrómával is van teljes élet 

Évi száz gyerek korai fejlesztése mellett lelki tá-
maszt és tanácsokat is adnak      Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Alexandriai Szent Katalin 282 
körül született       Fotó: Wikipédia

Dr. Gruiz Katalin lánya 1980-ban Down-szindrómával született. Akkoriban 
itthon csak keveset lehetett tudni a betegségr!l, ezért az édesanya tanul-
mányozni kezdte a születési rendellenességet, és tapasztalatai alapján arra 
jutott, hogy Down-szindrómával is együtt lehet élni. 

Harmincéves a Down Alapítvány 

Férjhez megy, akinek kihajt a katalinága

Szellemes kísérletei 
tették ismertté a tudóst
Öveges József piarista szer -
zetes, "zikus 1895. november 
10-én született Pákán. A het-
venes években a televízióban 
bemutatott szellemes kísér-
leteivel, ízes tájszólásával vált 
ismertté. Érdekfeszít! el! -
adásával közelebb hozta a " -
zika világát a feln!ttekhez és 
gyermekekhez egyaránt. 
Apai !sei legalább kétszáz 
évre visszamen!en népiskolai 
tanítók voltak, anyai nagyapja 
pedig körorvos. A gy!ri ben -
césekhez járt gimnáziumba, 
kés!bb az alapvet!en tanítás-
sal foglalkozó piaristákhoz 
csatlakozott. Matematika–" -
zika szakos középiskolai ta -
nári diplomát szerzett, e köz- 
ben a piarista rend pesti hit-
tudományi f!iskoláján teo -

lógiát hallgatott. 1920 nyarán 
szentelték pappá. Szegeden, 
Vácott, Budapesten közép is -
kolákban, f!iskolákon, egye -
temen tanított, tan könyveket, 
ismeretterjeszt! könyveket 
írt. Az 1948-ban alapított Kos-
suth-díj els! kitüntetettjei kö -
zött szerepelt. Munkájával so - 
kat tett a természettu do mány 
népsze r# sítéséért. Szer teá -
gazó tevé kenysége közül a 
Legkedvesebb kísérleteim cí -
m# televíziós m#sorában köny- 
nyen érthet! magyarázatok 
kíséretében egyszer#en el vé -
gezhet!, lát ványos kísérle te -
ket mutatott be.  – Én a meg - 
látás, a tudásgyarapítás örö -
mét és boldogságát akarom 
egyszer# kísérleteimmel min-
denkinek megszerezni – nyi-
latkozta egy tévés interjúban.  

Illés Sarolta 
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SKO(PIÓ (10. 23.–11. 22.) Az információáramlás, a 
beszélgetések ebben a hónapban központi szerepet 
kapnak. Hivatásában el!relépés vagy egy magasabb 
szint# képzés miatt külföldi utazás vár rá. A hétköz-

napok váratlan fordulatai helyrebillentik a lelkét.

BIKA (04. 19.–05. 20.) Olyan családi helyzetekbe 
kerül, amelyekben tisztán láthatóvá válik az édes -
ap jához köt!d! érzelmi kapcsolata. Ha ez gátolja 
egy egészséges párkapcsolat megélésében, ki  kell 
jelölni a határokat, így védeni meg a párkapcsolatot. 

IK(EK (05. 20.–06. 21.) Az !szinte érzelem sérülékeny-
nyé, a köt!désmentes szeretet bölccsé teszi az embert. 
Hogy milyen módon mutatkoznak meg a hétközna -
pokban, ezeket érdemes most megérteni, szavakra, tet-
tekre lefordítania. Fantasztikus felismerések várják.

RÁK (06. 21.–07. 22.) Most érti meg, hogy mindegy, mi 
terheli a múltat, ha az érzelmileg feldolgozott, meg -
oldott, akkor a jelen és jöv! elé már nem gördít 
akadályt. A múlt tisztázható és lezárható lelki szinten 

egyedül is, így tisztul meg id! és tér.  

KOS (03. 20.–04. 19.) Szétszórttá válhat. Szeretne jófej - 
nek látszani, de folyton el!toppan kritikus énje, így 
a kedvessége nem úgy sül el, ahogy szeretné.  
Az önzetlenség témája foglalkoztatja. Beszélge -
tések, mások tapasztalatai segítik ezt átélni.  

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) A m#vészeten és a mély 
beszélgetéseken keresztül a lelki mélységek "lozó-
"ai értelmezésének igénye hajtja. Nagy célokat t#z 
ki a hónap vége felé, még tengerentúli utazás terve 

is szóba jöhet, ez felfrissíti a lelkét és elméjét. 

SZ*Z (08. 22.–09. 23.)  Tele van tervekkel, olyan ha-
sonló gondolkodású, idegen emberekkel talál ko zik, 
akik az elméleti szinten túl a gyakorlatban is támo-
gatják törekvéseit. Az impulzív, inspiráló be szél -

getések jó alapot adnak tervei megvalósításához. 

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) A lélek mélységeit járja 
be, ez kreatív tettekre inspirálja. Mivel nem ez az el - 
s! alámerülése a lélek világába, a tapasztalataiból 
most olyan különleges „alkotás” születik, ami mél - 

tóbb és el!nyösebb lehet!ségeket nyit meg el!tte.    

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Érzékenysége kerül el!térbe, 
és ebb!l az érzékenységb!l új és kedvez! élethely -
zetek alakulnak ki, f!leg a hónap utolsó harma dá -
ban. Az otthonteremtés, a gyermekvállalás újra köz - 
ponti témává válhat, de nem elég csak tervezgetni.

BAK (12. 21.–01. 19.)  Tervei megvalósításának hónap -
ja jött el. Ha még nem is látja tisztán a célja elé ré -
 séhez vezet! út minden egyes porszemét, induljon 
el, mert amibe most belekezd, annak nagyon jó 
vége lesz. Támogató útitársak csatlakoznak hozzá.

VÍZÖNT$ (01. 19.–02. 18.) A család, f!leg az apához 
f#z!d! érzelmi kapcsolat kerül fókuszba. A bizton-
ság fogalma mer!ben új megvilágítást kap. Olyan 
helyzetekbe kerül, melyekben mintha egyszerre zaj -

lana a jelen és a múlt. A felismerések a jöv!t segítik.   

HALAK (02. 18–03. 20.) Úgy érezheti, mintha újra 
forogna egy régi "lm, a szerepl!k most mások, de a 
kellemetlen helyzetek nagyon emlékeztetik a múltra. 
Kell! "gyelemmel, önazonos reakciókkal, meg!rizve 

méltóságát, most kiléphet az ördögi körb!l.   

Illés Sarolta
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