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Április harmadikán Magyarországon országgyűlési képviselő-választást és gyermekvédelmi népszavazást tartottak. A voksolás 
során a Zugló nagyobb részét lefedő Budapesti 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben 98,46 százalékos feldolgo-
zottságnál Hadházy Ákos, az ellenzéki összefogás jelöltje a szavazatok 53,47 százalékát szerezte meg. Lapzártánkig az Alsórákos 
egy részét is magában foglaló Budapesti 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben 98,63 százalékos feldolgozottságnál 
még nem dőlt el az eredmény, mert Szatmáry Kristóf, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje csupán 38 szavazattal vezet Vajda Zoltán, a 
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd közös jelöltjével szemben. Itt a végleges eredményre a levélszavazatok és az átje-
lentkezettek voksainak megszámolása és az esetleges jogorvoslat lezárásáig várni kell.                                             Cikkünk a 2–3. oldalon

Hadházy  
Ákos  
Zugló új országgyűlési 
képviselője 



tókerületben a névjegyzék-
ben szereplők 74,44 száza-
léka, a 13. választókörzetben 
pedig 80,58 százaléka vett 

részt a voksoláson. Utóbbi 
zuglói részén 10 174 válasz tó -
polgár kereste fel a sza va zó -
helyet.  
Hadházy Ákos választási győ -
zelme után a következőket 
mondta: „Az első szavam csak  
a köszönet lehet, hálás vagyok 
mindenkinek, aki segített a ka m- 
 pányban, aki sza va zat szám  lá -
lóként dolgozott és termé sz e -
tesen mindenkinek, aki elment 
szavazni! Nagy öröm, hogy az 
ellenzék jelöltjei kö zül a má-
sodik legjobb eredmény a miénk. 

A második gondola tom 
vi szont a mély sé ges csa - 
  lódásé: a zuglóiak m e g- 
mutatták, hogy vá lto -
zást sze ret nének, de ezt 
a változást most nem 
tud juk elhozni ne kik. 
Sok oka van ennek, 
melynek elem zése az 
elkövetkező hetek fela-
data, de már most sze -
retném je lez ni, hogy a 
bűnbak ke resés nem cél -
ra vezető.  
Ehelyett mélyen ma-
gunkba kell szállnunk 
és azon gondol kozni, 
mi magunk mit rontot-
tunk el, mit kellett vol -
na más képp csi nál ni.  
A harmadik, ami es z e m- 
 be jut, az már a jö vő re 
vonat kozik.  

Újra kell gondolnunk mindent, 
biztosan nem folytathatjuk úgy, 
ahogy ed dig, sem Zuglóban, 
sem az or szágos politikában. 
Alap ve tő válto zás ra van szük-
ség! Azon le szek, hogy ezt elő -
se gít sem!”  
Budapesten a szavazásra jogo-
sultak 74,53 százaléka voksolt 
az országgyűlési választáson. 
A fővárosban taroltak az el-
lenzéki összefogás jelöltjei, 
több eddig fideszes körzetet is 
megszereztek.  
Lapzártánkig a 18 Budapesti 

Országgyűlési Egyéni Vá lasz -
tókerületből 16-ban ellenzéki 
jelölt – Csár di Antal, Orosz 
Anna, Hajnal Miklós, Tordai 
Bence, dr. Oláh Lajos, Jámbor 
András, Hiszékeny Dezső, dr. 
Hadházy Ákos, Arató Gergely, 
Szabó Tímea, Varjú László, 
Barkóczi Balázs, Kunhalmi 
Ágnes, dr. Hiller István, dr. 
Szabó Sza bolcs és Tóth Endre 
– szer zett mandátumot. Buda -
pesten 60,36 százalékos tel-

jesítményével Hiszékeny De -
zső érte el a legjobb eredm é n yt. 
Országosan a sza  va zó pol gá -
rok 69,54 százaléka járult az 
urnákhoz. Közel százszázalé-
kos fel dol gozott ságnál a kor-
mánypártok 135, a hatpárti 
ellenzéki összefo gás 56, a Mi 
Hazánk Mozgalom hét, a Ma -
gyar or szági Né metek Orszá-
gos Ön kormány zata egy par- 
 lamenti mandátumot gyűjtött. 

            Papp Dezső 

 Lapzártánkig az Alsó rá -
kos egy részét is ma gá -
ban foglaló Budapesti   
13. számú Országgyűlé - 
si Egyéni Választókerü -
letben 98,63 százalékos  
feldolgozottságnál még 
nem dőlt el az eredmény, 
mert Szatmáry Kristóf, a 
Fidesz-KDNP képviselő-
jelöltje csupán 38 sza va -
zattal vezet Vajda Zoltán, 
a DK-Jobbik-Moment u m-
MSZP-LMP-Párbeszéd 
közös jelöltjével szem-
ben. Itt a végleges ered-
ményre a levél szavaza- 
tok és az átjelentkezettek 
voksainak megszámo lá -
sa és az esetleges jogor-
voslat lezárásáig várni kell.  

A 8. számú válasz tó ke rületben Hadházy Ákos 
(DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbe -
széd) a szavazatok 53,47 százalékát, Borbély 
Ádám (Fidesz-KDNP) 37,04 százalékát, Czeg -
lédi János (Mi Hazánk) 3,84 százalékát, Rózsa 
Regina (MKKP) 3,54 százalékát, Janicsák Ist -
ván (MEMO) 1,48 százalékát, Duma Norbert 
(Normális Párt) 0,44 százalékát és Karacs La-
josné (Munkáspárt-ISZOMM) 0,18 százalékát 
tudta behúzni.  
Jelen állás szerint a 13. számú választókerület-
ben Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) a voksok 

45,06 százalékát, Vajda Zol -
tán (DK-Jobbik-Moment u m-
MSZP-LMP-Párbeszéd) 
44,99 százalékát, Nagyné 
Hollósi Éva (Mi Hazánk) 
3,37 százalékát, Bojti Bence 
(MKKP) 3,12 százalékát, 
Schaffer Viktor (Füg get -
len) 1,21 százalékát, dr. Stel -
li-Kis Sándor (MEMO) 1,14 
százalékát, dr. Szanyi Ti bor 
(Munkáspárt-ISZO M M ) 
0,71 százalékát, dr. Zsidró 
László (Normális Párt) 
0,40 százalékát nyerte el.   

A szavazás során a 8. szá mú választókerület-
ben 62, a 13. számú szavazókerület XIV. ke -
rületi részén 11 szavazókörben voksolhattak a 
zuglóiak. A szavazás ideje alatt a vá lasz tó -
körökben rendbontás nem történt, azonban a 
Nemzeti Választási Iroda információja sze rint 
a 8. számú választókerület Mogyoródi út 14. 
számú szavazókörében a választást csak késve 
lehetett megkezdeni, mert a világítás hiánya 
miatt az épületen belül máshová kellett köl -
töztetni a szavazóhelyiség berendezését. 
Az előzetes adatok alapján a 8. számú vá lasz -
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Lapzártánkig a 18 Budapesti Országgyűlési Egyéni Választókerületből                  tizenhatban ellenzéki jelölt nyert, a gyermekvédelmi népszavazás pedig érvénytelen lett

Április harmadikán Magyarországon országgyűlési képviselő-választást és 
gyer mekvédelmi népszavazást tartottak. A fővárosban ugyan tarolt, de orszá-
gosan nem tudott sikert elérni az ellenzék. A voksolás során a Zugló nagyobb 
részét lefedő Budapesti 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben 
98,46 százalékos feldolgozottságnál Hadházy Ákos, az ellenzéki összefogás 
jelöltje a szavazatok 53,47 százalékát szerezte meg.  

Jegyzet

Forrai-Kiss Krisztina 
felelős szerkesztő 

Döntés
Az élet szinte minden pillanat-
ban választások elé állít minket. 
Már reggelente, ébredéskor dön-
tenünk kell az „5 perc szundi” és 
a „talpra magyar” között, vagy 
éppen arról, hogy cukorral 
igyuk-e a kávét vagy keserűen, 
tömegközlekedéssel vagy autó-
val menjünk-e dolgozni, mit 
vásároljunk a közértben, hogyan 
fektessük be a megtakarított 
pénzünket, szakítsunk-e a pá -
runkkal, vállaljunk-e gyermeket.  
Látszik tehát, hogy életünk igen 
nagy részét fordítjuk arra, hogy 
különböző lehetőségek közül 
választunk. Ráadásul sokszor 
nem is ismerjük fel, hogy éppen 
döntéshelyzetben vagyunk. Más -
kor pedig nemcsak hogy tudato-
sul bennünk, de komoly fejtörést, 
akár napokig, hetekig tartó belső 
vívódást, gyötrődést okoz a jó 
döntés meghozatala, hiszen min-
den tekintetben a tökéletességre 
törekszünk. Tudósok régebben 
azt vallották, hogy minél több 
lehetőség áll rendelkezésünkre, 
annál szabadabbnak érezzük 
magunkat. Ez azonban nem igaz. 
A túl sok lehetőséget ugyanis 
inkább nyűgnek és kimerítőnek 
érezzük. Minél súlyosabb döntést 
kell meghoznunk, annál nehe -
zebben határozunk. Ilyenkor 
mérlegeljük a lehetőségeket, lis -
tát készítünk az ellene és a mel-
lette szóló érvekről, és a lehető 
legtöbb ismerősünkkel megvi-
tatjuk a kérdést. Bármeddig is 
rágódunk valamin, előbb-utóbb 
döntenünk kell. Mert ha nem 
teszünk semmit, az is egy döntés. 
És annak következményeit min-
denképpen viselnünk kell. 

Rózsa András alpolgármester, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő 
és Várnai László önkormányzati képviselő együtt várták az ered-
ményeket a választás estéjén                                               Fotó: Balogh Róbert

A Fidesz-K D NP jelöltje, Bor-
bély Ádám kapta a második 
legtöbb szavazatot a 8. számú 
OEVK-ban                       Fotó: B. Á.

A Budapesti 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
eredményei 98,46 százalékos feldolgozottságnál             

A Budapesti 13. számú Országgyűlési Egyéni Választó -
kerület eredményei 98,63 százalékos feldolgozottságnál           

Hadházy Ákos nyerte a küzdelmet:         megválasztották Zugló országgyűlési képviselőjének

A 13. számú választókerületben Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) és 
Vajda Zoltán (DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd) között 
mindössze 38 szavazat volt a különbség lapzártánkkor     Fotó: Sz. K., V.  Z.

A 8. számú választókerületben 62, a 13. számú szavazókerület XIV. 
kerületi részén 11 szavazókörben voksolhattak a zuglóiak   

Fotó: Subits-Tóth Gergő
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A kerületben élők szinte egy 
emberként mozdultak meg, 
nagyon sokan gondolták úgy, 
hogy valamilyen módon tá-
mogatják azokat, akik kényte-
lenek voltak elhagyni ott ho- 

nukat. Szajbert Attila Kárpá-
talján született zuglói ügyvéd 
amint meglátta, hogy mennyi 
embernek van szüksége se -
gítségre, azonnal a határra 
sie tett. Először úgy gondolta, 
ingyenes jogi segítséget nyújt, 
de hamar kiderült, nem arra 
van a legnagyobb szükség.  
– Az első néhány napban tol -
mácsoltam, szállítottam az 
embereket Budapestre. Azo -
kat, akiknek nem volt út le -
velük, elvitték Debrecenbe  
az idegenrendészethez, hogy 
regisztrálják őket, de vissza 
már nem hozták őket. Nem 
tudt ák, hol vannak, merre 
menjenek. Nekik és az értük a 
határra érkező családtagjaik-
nak is segítség kellett, hogy 
megtalálják egymást – ma -
gya  rázta Szajbert Attila.  
– Amikor visszaindult a fő -
városba, megkérdezte, hogy 

ki szeretne vele menni, így 
sokszor többfős társasággal 
utazott. Volt, hogy az éjszaka 
közepén vitt menekülteket 
egy előre egyeztetett címre, 
ám kapukód hiányában nem 

tudtak bemenni, ezért Attila 
hazavitte őket magukhoz.  
 
Jogi segítség 
 
Azok, akik nem tudnak vagy 
nem akarnak továbbmenni az 
országból és nincs útlevelük, 
menedékes jogállást kaphat-
nak. A zuglói ügyvéd az ő 
kérelmüket is segített beadni.  
– A menekültek a határon egy 
ideiglenes tartózkodásra szó -
ló igazolást kapnak, azzal 30 
napig lehetnek itt, közben 
kérelmezniük kell a státuszt 
az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóságnál. Ezt álta lá -
ban két hónap alatt meg kap -
ják, de addig is jogszerűen 
tartózkodnak Magyarorszá-
gon. A menedékes státusz ha -
tározott időre, egy évre szól, 
ami félévenként egy évvel 
meghosszabbítható. Ezt azok 

az ukrán állampolgárok kap -
ják meg, akik a háború ki -
törésének napján vagy azután 
menekültek el hazájukból.  
A pozitív elbírálás után a 
menekültek jogosultak mun -
kavállalásra, szállásra, egész -
ségügyi, pénzbeli ellátásra, a 
gyerekek oktatásra – rész le -
tezte Szajbert Attila a folya -
matot. Egyébként a Magyar 
Ügyvédi Kamara és a Bu-
dapesti Ügyvédi Kamara is 
mindent megtesz, hogy támo-
gassák a nehéz helyzetbe ke -
rült embereket: jogi tanácsot 
kérhetnek és kérdezhetnek  
az ukraine@bpbar.hu és az 
ukraine@muknet.hu e-mail-
címeken.  
 
Az önkormányzat is  
azonnal cselekedett 
 
A kerületben működő civil 
szervezetek is aktívak. A Csa -
ládcentrum Alapítvány a Ma -
gyar Nemzeti Cirkusz által 
felajánlott tiszteletjegyekből 
a menekült családok gyer-
mekeit elvitte az előadásra, 
ezenkívül ruhákat, játékokat, 
pelenkákat gyűjtöttek. A Zug -
lói Család- és Gyermekjóléti 
Központot hat család kereste 
meg, nekik leginkább infor-
mációra, tájékoztatásra volt 
szükségük: az utazásban kér -
tek segítséget, illetve ideig -
lenes befogadó családot ke - 
  restek. Azok problémáját, 
akiknek élelmiszerre, tárgyi 
ado mány ra van szükségük,  
a Tündérpakk Közhasznú 
Ala pítvánnyal együttmű köd -
ve old ják meg.  
A kerület vezetése sem tét -
lenkedett. Egy nap alatt ki-
takarították a soltvadkerti tá - 
bort, ahol csaknem 30 kárpát -

aljai magyart láttak el mint-
egy két és fél hétig. Horváth 
Zsolt alpolgármester elmond -
ta, a zuglói családoktól, a he -
lyi önkormányzattól és a la - 
kosságtól is rengetek segít-

séget kaptak, külön kiemelte 
a tábort üzemeltető Zuglói 
Sport- és Rendezvényszervező 
Non-Profit Kft. munkatársait. 
A létesítményt most fel ké szí -
tik a gyerekek nyári táboroz-
tatására, de továbbra is azon 
dolgoznak, hogy a menekül-
teknek is segíthessenek.  
– Ha a testület elfogadja, a 

Római-parton, a régi gyerek-
tábort rendbe tesszük, hogy 
amennyiben szükséges, ott 
tudjunk fogadni 40-50 em-
bert – hangsúlyozta az alpol-
gármester.  

Az önkormányzat továbbra is 
gyűjti az adományokat: aki 
ruhával, élelmiszerrel, já té -
kokkal, higiéniai termékek -
kel segítene, azokat a Mo gyo- 
ródi úti Sportpályára és a 
Kövér Lajos utcai Varga Zol -
tán Sportpályára is viheti.  
A hogysegits.hu weboldalon 
pedig mindenki megtalálja, 

miként támogathatja ha té ko -
nyan az Ukrajnából érkező 
menekülteket.  
 
Gondolatstop  
a félelem ellen 
 
Előfordulhat, hogy azok is 
szoronganak, akiket nem köz -
vetlenül érint a szomszéd or -
szágban zajló háború. 

– Normális, ha most félünk – 
szögezte le Barabás Mónika,  
a Zuglói Egészségfejlesztési 
Iro da pszichológusa –, hiszen 
az igazságos világba vetett hi -
tünk inog meg. Azt gondol -
juk, hogy a jó emberekkel jó, 
a rosszakkal rossz dolgok 
történnek. Valójában ez egy 
gondolati torzítás, ami arról 
szól, hogy egyes cselekedetek 
jutalmat vagy büntetést ér de -
melnek. Amikor háború van, 
ez az igazságos világba vetett 
hitünk, biztonságos kapasz -
kodónk inog meg, mert látjuk, 
valójában bárkivel bármi 
meg történhet. 
Barabás Mónika szerint fon -
tos megfigyelnünk, hogy a 
történések milyen érzéseket 
keltenek bennünk. Aggódás, 
szorongás, félelem, ijedtség, 
tehetetlenség is felléphet. 

Néz zük meg, hogy ezek hol je-
lennek meg a testünkben, és 
akkor már könnyebben kezel-
hetjük a problémát. Segíthet, 
ha eltereljük a gondolatunkat. 
Például nézzünk szét magunk 
körül, számoljuk meg, hány 
darab zöld tárgyat látunk, 
vagy milyen bútorok között 
vagyunk, milyen illatot ér -
zünk. Alkalmazhatjuk a gon-
dolatstop-technikát is, vagyis 

építsünk magunk köré egy 
képzeletbeli falat, tegyük ki a 
stop táblát, így nem engedünk 
teret a félelmeknek. Ezt támo-
gatja, ha fizikailag is kilépünk 
a szorongató helyzetből, pél -
dául átmegyünk egy másik 
helyiségbe.  
Ha pedig a krízishelyzetben 
lévő menekülteknek sze ret -
nénk segíteni a szorongás le -
küzdésében, kommuni kál- 
junk velük rövid, lényeg re 
törő mondatokban. 
– Nagyon rövid, célzott kér -
dések legyenek, hogy van-e, 
tud-e mit enni, inni, van-e hol 
aludnia. Ugyanez érvényes a 
biztatáskor is. Mondjuk el, 
hogy minden rendben lesz, én 
ebben tudok segíteni, itt ez  
a telefonszám, ott adnak in-
formációt – sorolta Barabás 
Mónika.                     Potos Rita 

Érthető, ha mindannyian félünk, hiszen háborús időszakban  az                 igazságos, biztonságos világba vetett hitünk inog meg, ami ijesztő, és szorongást okoz

Egy emberként mozdultak a        zuglóiak: így segítünk a menekülteknek 

A Családcentrum Alapítvány 110 rászorulót vitt az elő adásra 
a Magyar Nemzeti Cirkusz jóvoltából                   Fotó: Balogh Róbert

A soltvadkerti táborban az önkormányzat több mint két hétig 
biztosított szállást a kárpátaljaiaknak        Fotó: Subits-Tóth Gergő

Horváth Zsolt alpolgármester: Ha a testület elfogadja, rendbe 
tesszük a Római-parton a régi gyerektábort Fotó: Subits-Tóth Gergő

Dr. Szajbert Attila ingyenes jogi tanácsokat ad, segít a fuva -
rozásban és a papírok beszerzésében             Fotó: Subits-Tóth Gergő

Az egész világ megdöbbent az Ukrajna ellen indított háború miatt, a me -
nekültek sorsa mindenkit megérintett. A zuglóiak sem tétlenkedtek, a sok k -
ból gyorsan felocsúdva egyből azon gondolkodtak, hogyan tudnak segíteni. 
Voltak, akik önkéntesként egyengették a háborús országból érkező emberek 
útját, voltak, akik adományokat adtak vagy szállást biztosítottak.  

Felszín alatti 
kincsünk
Az ENSZ-közgyűlés az 1992-
ben Rio de Janeiróban meg -
ren dezett Föld-csúcs kez  de- 
 ményezésére nyilvánította 
március 22-ét a Víz világnap -
jává. A jeles nap alkalmából 
minden évben más nézőpont-
ból hívják fel a figyelmet a 
víz éltető szerepére. Az idei 
világnap középpontjában a 
felszín alatti vizeink álltak. 
Láthatóvá tenni a láthatatlant 
– ez az idei Víz világnapja 
szlogenje, amely a Föld édes -
vízkészletének legnagyobb 
részét kitevő felszín alatti 
vizekre és azok megőr zé sé -
nek fontosságára hívta fel a 
figyelmet. A világnapról a Dr. 
Mező Ferenc Általános Is ko -
lában idén is megemlékeztek. 
Az ökoiskola intézmény ve ze -
tőjétől, Gombár Erzsébettől 
megtudtuk: a gyerekek raj-
zokat készítettek és kiállítást 
rendeztek a vízről és a vizi 
élőlényekről. Vízivó napot is 
tartottak, amelynek kere té -
ben a diákok megkóstolhat-
ták a Magyarországon kiter - 
melt ásványvizeket, hazánk 
térképén bejelölve pedig meg- 
 ismerhették a származási he -
lyüket. A tanulók az iskola 
udvarán flashmobot is tartot-
tak, amelyben minden osztály 
egy vízcseppet formázott m e g. 

               P. D. 

Magyar ásványvizeket kós - 
toltak a diákok a Mező is ko -
la vízivó napján   
Fotó: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 
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Horváth Csaba úgy fogal-
mazott, a zug lói civilek 
öntud a to sak és tettre ké -
szek, és ott folytat ják a 
munkát, ahol az önkor-
mányzat ha tásköre véget 
ér. Mint mondta, ők voltak 
azok, akik helyt álltak a 
pan démia alatt, és most a 
szomszédban dú ló háború 
okozta trauma enyhí tés é -
ből is kiveszik a ré szüket. 
– Mind annyian ci vilek va -
gyunk, a kérdés csak az, 
hogy meg hozzuk-e azt a 
dön tést, hogy a tudá sun  - 
k at, a tapasztalatunkat ci -
vi lek mód jára hasz no sítj -
uk a közösség érdekében. 
Akik ma átvehetik a Civil 
Mun káért díjat, mindannyian meghozták ezt a 
személyes döntést – zárta beszédét a polgár -
mester, aki a továbbiakban is számít a civilek 
áldozatos munkájára. Horváth Csaba mellett 
Pécsi Diána és Sógor László önkormányzati 
képviselők is részt vettek az ese ményen. 

Sokacz Anikó ön kor - 
mányzati kép vi selő, 
civil és nemzetiségi 
tanácsnok lapunk -
nak elmondta, hogy 
a 2022-es év ben a 
pályázati le he tő sé -
gek re a költ ség ve -
tés biztosít majd  
ke retet, le he tőséget 
adva civil pályáza-
tok kiírá sá ra, ame-
lyekre vár hatóan áp- 
 ri lis- májusban ke -
rül sor.   
– Remélhetőleg a 
tavalyihoz képest 
többet tudunk majd 
adni a civil szer ve -
zeteknek. Minden -

képpen meg rendezzük idén is a Civilek 
ut cáját, és továbbra is biztosítjuk az eddigi 
ingyenes szolgáltatásokat. A szomszédban 
dúló háború miatt kialakult krízishelyzetben 
számos civil szervezet felajánlotta a segítségét, 
még lelki segély formájában is.  Illés Sarolta 

A szervezők a hagyományokhoz hűen 
négy szakaszban bonyolították le a ver -
senyt, így négy győztest és közülük egy 
abszolút győztest hirdettek. Ez utóbbi -
nak régen azért volt jelentősége, mert az 
abszolút győztes a kupa mellé a kö -
vetkező évi Ovi-kupa rendezését is fela-
datul kapta. Idén azonban változott a 
helyzet, a jövő évi rendezőt ugyanis sor-
solni fogják. Az idei Ovi-kupát viszont 

még a 2020-as győztes Hétszín-
virág Tagóvoda rendezte. A szer - 
vezők az idei eseményt a para -
limpia jegyében hirdették meg. 
A gyerekeknek a szülők hang-
orkánja közepette nehezített 
ügyességi feladatokat kellett 
időre teljesíteniük, a díjakat 
pedig olyan kiváló paraspor -
tolóktól vehették át, mint a 

kerekesszékes para lim -
piai vívó, zuglói dísz -
polgár Veres Amarilla, 
a paralimpiai úszóbaj -
nok Tóth Tamás, illetve 
a két kiváló para-aszta -
liteniszező, Arlóy Zsófia 
és Majsai Károly.  
A ver seny főrendezője 
az el múlt évekhez ha-
sonlóan Martinek János 
kétszeres olim piai bajnok öt-
tusázó volt. 
– A mozgás megszerettetését a 
gyerekekkel nem lehet elég ko -
rán elkezdeni – mondta Horváth 
Csaba polgármester, aki meg -
nyitotta a rendezvényt –, éppen 
ezért fontos támogatni ezt az 

ese ményt, amely láthatóan mindenkinek, 
gyerekeknek és szülőknek egy aránt 
örömet nyújt.  
Az idei Ovi-kupa fordulógyőztesei a 
Mókavár, a Tündérkert, a Játékszín és a 
Rózsavár ovik lettek, az abszolút győztes-
nek járó kupát pedig a legutóbbi in-
tézmény csapata vihette haza. 

Riersch Tamás 

Hosszú idő után találkoztak 
újra a Mozgássérültek Buda -
pesti Egyesületének kerületi 
tagjai. A Zuglói Civil Házban 
rendezett program apropója a 
pandémia miatt elmaradt ka -
rácsonyi és nőnapi rendez vény 
volt. – Sajnos a tagsá gunk a 
legveszé lyeztetettebbekből, 
idősekből és moz gás sé rül tek -
ből áll, akik az elmúlt idősza-
kot szeparáltan töltötték – 
mondta Sebestyén Lajosné, a 
42 éves kerületi szervezet ve -
zetője. Most azonban ismét 
lehetőség nyílt a találkozásra, 
az egész délutános program 
során 14 fellépő szórakoztatta 
a tagokat. – A jövőben to vább 
kívánjuk erősíteni az együtt -

mű ködést a szervezettel, és 
még több segítséget nyújtani 
prog ramjaik megvalósí tá sá -
hoz – mondta az ünnepségen 
Hor váth Csaba polgármester. 
A szer vezet vezetőitől meg-
tudtuk, idén szeretnék meg -
szervezni a 15. Esély egyen lő- 
sé gi Fesztivált.                   R. T. 

Az 1848–1849-es for -
ra dalom és szabadság -
harc kezdetének 174. 
évfordu lója alkal má -
ból a W a ss Albert téri 
obe liszknél tartott m e g– 
emlékezést az ön kor -
mányzat. Hor váth Csa -
ba pol gármes ter ün - 
nepi be szé dé ben ki -
emelte: 1848-ban a 
már ciusi i	ak öntu -
datos polgárai vol tak a 
ma gyar nem  zet nek, 
akik tudták, a haza 
sorsa rajtuk áll, és el -
jött az idő, hogy ke -
zükbe vegyék az irányítást.  
A be széd után az önkormány -
zat, a politikai pártok és civil 

szer ve zetek képviselői vi rá -
go kat helyez tek el az em lék -
műnél.                   Papp Dezső

A Civilek Világnapja alkalmából idén is átadták a Civil Munkáért díjat azoknak 
a személyeknek és szervezeteknek, akik kiemelkedően sokat tettek és tesznek 
Zugló lakosságáért. Az esemény fővédnöke, Horváth Csaba polgár mes ter 
hangsúlyozta, hogy minden város ereje a civil közösségének erejében rejlik. 

Horváth Csaba: A zuglói civilek öntudatosak és tettre készek A Rózsavár Óvoda csapata lett a hagyományos verseny idei abszolút győztese

Díjazták a civilek munkáját A paralimpia jegyében telt az Ovi-kupa

Sokacz Anikó képviselő és Horváth Csaba polgármester között a díjazottak: Fábis Laura, Tar-
solyné Nagy Tímea, Cserhalmi Marcell, Kardos Pál és Bejczy Lajos Gézáné           Fotó: Balogh Róbert

Martinek János olimpiai bajnok öttusázó, a ver -
seny főrendezője is adott át érmeket          

A gyerekeknek nehezített ügyességi feladatokat 
kellett időre teljesíteniük                 Fotók: Balogh Róbert

Bepótolták a lemaradást: a 
több órás programon tizen-
négy fellépő volt        Fotó: S. T. G.      

Az önkormányzat nevében Ró zsa And -
rás, Hajdu Flórián, Horváth Csaba és 
Horváth Zsolt koszorúztak      Fotó: S. T. G.

Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Ovi-kupát. A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola torna -
csarnokában idén a Zuglói Egyesített Óvoda 22 tagintézménye küzdött meg az ajándékokért. 

Sokacz Anikó és Horváth Csaba közösen 
adta át a Civil Munkáért díjat Bejczy 
Lajos Gézánénak, a Studium Generale 
Zuglói Egyesület alapítójának, Cserhalmi 
Marcellnek, a ZUG Közösségi Egyesület 
képviselőjének, Gelényi Kósa Irénnek, a 
Mentor Közéleti, Kulturális és Sport 
Egyesület elnökének, tagjának, aki nem 
tudott jelen lenni az ünnepségen, valamint 
a Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Ala -
pítványnak és Kardos Pálnak, a Zuglói 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökének és képviselőinek.  
A civil tanácsnoki díjat Fábis Laura, az 
önkormányzat gazdasági kabinetjének 
civil kapcsolati referense vehette át. 

Örömünnep a Civil Házban Március idusára emlékeztek

Zöldüljünk 
együtt!

Helyreigazítás

Színes zárórendezvénnyel ért 
véget egy három éve tartó 
nem zetközi, önkormányzati 
és állami támogatással létre- 
jött, zöldenergiát támogató 
projekt. A szén-dioxid-kibo -
csátás csök kentését, az ener-
giaközösség létrehozását cél - 
zó projekt az épületek ener-
giafelhasználását vizsgáló 
„Mérjünk együtt!”, az ökotu -
datosságot egyéni szinten tá-
mogató „Zöldüljünk együtt!” 
programot és a zuglói öko -
térkép létrehozását foglalta 
magában. – A három év alatt 
megtanultuk az együtt mű kö -
dést az ön kormányzat és kü -
lönböző ci vil szervezetek és 
cégek kö zött, hiszen Zugló 
vállalta, hogy a károsanyag-
kibocsá tást 40 százalékkal 
csök kenti 2030-ig, amit csak 
helyi összefogással lehet 
megva ló sítani – mondta el la-
punknak Csikai Mária, a pro-
jekt ve zetője.                       I. S. 

A Zuglói Lapok márciusi szá - 
  mának (32. évfolyam, 3. s z á m ) 
6. oldalán tévesen állítottuk, 
hogy Borbély Ádám a 13. 
OE V K-ban indul. A Fi desz-
KDNP képviselőjelöltje a 8. 
országgyűlési egyéni vá lasz -
tó ke rületben mérettette meg 
ma gát. A té ve dé sért elnézést 
kérünk. 

Hároméves projekt zá rult le 
                 Fotó: Balogh Róbert

Híreink



– Természetesen nem sze ret -
nék kimaradni a jubileumi 
ün ne pségek ből, csak azért 
sem, mert az előké szü le te ket 
már az idei tan év ben meg -
kezdtük – mondta Gál Fe renc.  
– Történelem–média sza kos 
pedagógusként min  dig is ér -
dekelt a múlt, már pedig a T e -
leki több mint komoly múlt  tal 
rendel ke zik. 
Zirzen Janka Intézet, Er zsébet 
Nőiskola, Leány gim názium, 
majd Teleki – így lehetne 
összefog lal ni azt a 150 évet, 
amit jövőre ünnepelnek az 
omladozó falú Ajtósi Dürer 
sori épü letben. 
– Nagyon sok relik viát sike -
rült össze gyűjtenem, egy szek- 
rényből például olyan 1945-ös 
dokumentumok ke rültek ki, 
amelyek bizo nyít ják, hogy az 
is kola egykor zsidó mentő 
hely volt – me sélte az igaz-
gató. Gál Ferenc maga is ado -
mányozott az iskola javára: 

négy éve ugyanis egy zász lót 
ké szít tetett a Tele ki nek, ame-
lyet azó ta is minden ünnepsé-
gen használnak. 
– Arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy az elmúlt öt évben a 
Teleki ismét zuglói iskola lett, 
ugrássze rű en emel kedett a 
kerü leti diákjaink száma, il-
letve hogy a színvonallal 
együtt az iskola presztízse is 

megnőtt – részletezte lapunk -
nak intézménye sikerét.  
– Öt éve még körülbelül hat-
százan jelentkeztek hoz zánk, 
most ez a szám 1200-ra nőtt.  
A tantestület is össze ková -
csolódott, alig van elvándor-
lás, így kijelenthető, hogy a 
Teleki rang ját sikerült vissza-
állítani.       

Riersch Tamás 
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Gyereknevelés 
másképpen Huszonöt év után búcsúzik az igazgató

Gál Ferenc negyvenhárom évvel ezelőtt lépett a pedagógusi pályára

– Már 2020-ban több szak -
emberrel is megegyez tem 
arról, hogy a 2021-es pe da -
gógiai napokon a já ték fon -
tosságáról és mi nő sé gé ről 
lesznek előa dá sok, ám ezt a 
pandémia miatt csak idén tud - 
tuk megvalósítani – mond ta 
Bagi Márta Anna szervező, a 
Zuglói Egyesített Óvoda 
Napraforgó Tagóvodájának 
vezetője.   
Az idei programnak négy 
állomása volt. A Kincs ke -
reső oviban rendezték m e g 
az Eszmélő észmérő ver -
senyt, amelyen 14 tag óvo da 
vett részt. A gyerekek három 
ismert táblajátékban ver se -
nyeztek: Kala há ban Farkas 
András (Tün dérkert), Pylos-
ban Enhbat Michelle (H é t -
színvirág), míg Roliban And- 
rejkovics Ádám (Hétszínvi -
rág) nyert. Másnap a Teleki 

Blanka Gimnázium díszter-
mében tartott plenáris ülésen 
dr. Páli Judit egyetemi docens 

és dr. Pálfi Sándor dékán-
helyettes a játék fon tossá gá -
ról beszélt, illetve egy egri 

tag óvoda is bemutatko-
zott, ahol bol tijáték-men -
tes és asz talmentes na po- 
kat tartanak. 
– A pedagógiai napok 
olyan lehetőség az évben, 
amikor mód nyílik a ta -
pasz talatok meg osz tá -
sára, a helyi megoldások 
megismerésére, ezért na -
gyon fontos esemény – 
mondta Horváth Csaba 
polgár mes ter a megnyi -
tón, ahol egy út tal a nő -
nap alkalmából is fel - 
köszöntötte a hölgy pe -
dagógusokat.   
A prog ram hátralévő ré -
szében Ovis paletta cím- 
mel mutatkozott be a 23 
zuglói óvoda a Civil Ház -
ban, hat tagintéz mény -
ben pe dig szakmai jel - 

legű to vább képzéseket is tar-
tottak.              Riersch Tamás 

A játék fontosságára hívták fel a figyelmet 

Március 16-án határozatlan 
idejű sztrájkot hirdetett a 
Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete és a Pedagó-
gusok Szakszervezete. Koráb-
ban tárgyalásokkal próbálták 
elérni, hogy a pedagógusok 
bérét elfogadható szintre 
emeljék, erre azonban a kor-
mány nem mutatott hajlan -
dóságot, sőt február 11-én 
éjjel a Magyar Közlönyben 
megjelent rendelettel a pe -
dagógusok sztrájkhoz való 
jogát is gyakorlatilag elle-
hetetlenítették.  
Az elmúlt egy hónapban ren -
geteg iskola dolgozói álltak 
ki a sztrájkhoz való alapjoguk 
mellett. A Pedagógusok Szak-
szervezetének zuglói kép vi -
selőjétől, Var gáné Csőke 
Évá tól kapott információk 
alapján a március 16-ára 

meghirdetett, határozatlan 
ide jű munkabeszüntetés na g y- 
jából annyi résztvevővel zaj -
lott, mint a január 31-ei két -
órás figyelmeztető sztrájk.  
A kerület valamennyi oktatási 
intézményében – néhány spe -
ciális iskolában is – sztráj -
koltak a pedagógusok. Volt, 
ahol nagyobb létszámban, 
volt, ahol kevesebben, illetve 
akadt, ahol nem a sztrájkot, 
hanem a polgári engedetlen-
séget választották a pedagó-
gusok. Farkas Tibor Jánosné, 
a Zuglói Egyesített Óvoda 
vezetője elmondta, a kerület 
mind a 23 tagóvodája csat-
lakozott az országos sztrájk -
hoz. A szülői támogatást pe - 
dig jól bizonyítja, hogy a 2769 
zuglói óvodásból mind össze 
560-at vittek oviba március 
16-án.                                    R. T.

A szülők többsége támogatja a pedagógussztrájkot

Közel negyedszázada szervezik meg minden évben a Zuglói Óvodai Pedagógiai Napok elnevezésű prog -
ramot. Idén négy állomáson találkozhattak a tagintézmények vezetői. A résztvevők tapasztalatokat cseréltek 
és megismerték az egyik egri óvodát is, ahol többek között asztalmentes napokat tartanak a gyerekeknek.

A kerület mind a 23 tagóvodája csatlakozott az országos meg-
mozduláshoz                                                                   Fotó: Balogh Róbert

Fogmosás, lefekvés, reggeli 
készülődés, rossz jegyek – 
csak néhány példa, amiért a 
szülők veszekedhetnek a 
gye rekeikkel. Így volt ezzel 
Nagy Éva is, aki maga is 
érezte, hogy sokat kiabál a 
ka maszodó gyerekeivel, ezért 
jelentkezett az EgészségPorta 
Egyesület Szü lő_Kép _Más 
_Kép/p szülőképzésére. – Az 
ingyenes, 10 alkalmas online 
program egyik legfontosabb 
üzenete, hogy a résztvevők 
elfogadják, ha a gyerekeik 
másképpen látják a dolgokat, 
mint ők – tudtuk meg Nagy 
Évától, aki a férjével együtt 
jelentkezett. – Megtanultuk 
az asszertív kérés technikáját, 
aminek az a lényege, hogy 
úgy kérjünk a kamasz gye -
rekeinktől, hogy ne tűnjön 
kérésnek – magyarázta Éva, 
aki azt is elmondta, hogy a 
fiúk meg is jegyezte, azt hitte, 
szigorúságot tanulnak a cso-
portban.  
A programot vezető dr. Hada 
Zsuzsa pszichiáter-coach el-
mondta, a korszerű szülő kép -
zés alapja a szülők kompe ten- 
ciáinak (ismeret, készség és 
attitűd) fejlesztése, önisme re -
tének mélyítése. – A cél, hogy 
a saját és mások szerep játéka 
során az érzelmi azo no su -
lásnak és az „aha” él mény nek 
köszönhetően megváltozzon 
a szülői kommunikáció és 
viselkedés, amely segíti a har-
monikus szülő-gyermek kap -
csolat fenntartását.   
A harmadik szülőképzést az 
önkormányzat és a Zuglói 
Kábítószerügyi Egyeztető Fó -
rum is támogatta, utóbbi el-
nöke, Sokacz Anikó szerint a 
szülők alkotják a legnagyobb 
védőhálót, ők látják meg 
először, ha baj van, és sokan 
tanácstalanok, támogatni kell 
őket. A programon pedig biz-
tatást és javaslatokat kapnak.   

P. R. 

Búcsúzik a Teleki Blanka Gimnázium huszadik igazgatója, Gál Ferenc. A jö -
vőre 150 éves iskola  vezetője 43 esztendős pedagógusi pályafutás és ebből 
25 esztendős intézményvezetői karrier végére tesz pontot júniusban.

Gál Ferenc saját zászlót is készíttetett szeretett iskolájának 
 Fotók: Balogh Róbert

Rákosfalva havi kvízjátékot 
indít 150. szü le tésnapja alkal -
mából, amely egy rendez vény -
sorozat része. Sokacz Anikó 
önkormányzati képviselő ennek 
kapcsán elmondta: a kö zös ség -
építés kiemelten fontos, ezért 
folytatják a Felszedlek Rákos-
falva! szemétszedési akciót is.  
A Samodai József Zuglói Hely -
tör téneti Műhely által összeállí-
tott kvízsorozat második kér - 
dése:  
Kiknek állít emléket az Álmos 
vezér téren található, Istók 
János (1873–1972) által ké -
szített szobor?  

a) A II. világháború áldozatainak 
b) A szabadságharc katonáinak 

c) Az I. világháborúban elesett rákosfalvai hősöknek 
 

A válaszokat a rakosfalva150@gmail.com e-mail-címre várják.

Az eseményen Horváth Csaba polgármester a nőnap alkalmából is mondott köszöntőt

Kvízjátéksorozat Rákosfalva születésnapjára

Horváth Csaba polgármester köszöntötte a szakmai nap részt vevőit 
                                                                           Fotó: Subits-Tóth Gergő                                      
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Az 1982-es Humor-
fesztivál fődíja után a 
művész pályája tö ret -
lenül ívelt felfelé. 
Gyors összegzésként: 
16 ezer fellépést, szá-
mos könyvet, rádió- 
és tévéfelvételt tud 
maga mögött. Humo -
rának kortalanságát 
az is bizonyítja, hogy 
a kétórás műsor alatt 
a régi, de még mindig 
aktuális poénokon és 
az aktuális frics ká -
kon együtt nevettek a 
különböző kor osz -
tályhoz tartozó em-
berek a telt házas nézőtéren.  
A műsor szünetében népszerű 
regényeinek, mesekönyv ei -
nek dedikálása közben úgy 
fogadott mindenkit, mint régi 

barátot, alig tudtuk kiragadni 
egy kérdés erejéig rajongói 
gyűrűjéből. – A humorista 
nem viccelődő, nem vicces em - 
ber, hanem véleményt meg -
fogalmazó és formáló, hu-

morérzékkel megáldott 
gon dolkodó – válaszolta 
lapunk nak. – Ahogy At h én- 
ban mindenki „politi -
zált”, azaz a poliszért 
hallatta szavát, mert fon -
tos volt számára, hogy mi 
lesz a városállammal, 
amelyben él. Aki csak 
egy-egy oldal vagy párt 
híve, netán fanatikusa, 
nem képes tárgyilagos 
lenni, én azon ban, aki 
nem köteleztem el ma -
gam egyetlen párt hoz 
sem, arra használom föl 
az olvasottságomat, a 
meg figyeléseimet, hogy 

közös értékekért hallassam a 
sz a vam. Ug ya n azon bosszan -
ko dom, m int a legtöbb kis em- 
ber. Helyettük és velük együtt 
mon dom, amit gondolok.  I. S.

Nagy Bandó András pályája 1982-ben indult, 16 ezer fellépésen van túl

A testi-lelki egészséghez sport, 
szűrőprogramok, egyénre sza -
bott edzéstervek, pszichés tá-
mogatás, stresszkezelő trénin- 
gek, egészséges büfé és menza 
segíti az orvosokat, ápo lókat, 
egészségügyi szakdolgozókat. 
Mind a 280 jelent ke zőnek tel-
jes körű szűrést biz tosítottak, s 
már elkezdődtek a közös fu -
tóedzések, az alakformáló tor -
na, és a tervek szerint jógáz - 
hatnak is a kórház dolgozói.  
– Mindenki tesz egy vállalást 
arról, hogy a következő hó-
napokban min fog változtatni, 
ilyen lehet a testsúly csökken-
tése, a sportolás, az alvásidő 
növelése, a digitáliseszköz-
használat csökkentése – ma -
gya rázta Bese Nóra, az in téz- 

mény társadalmi kapcsolato -
kért és kommunikációért fe -
lelős igazgatója. – Készül egy 
felület is, amelyen a résztvevők 
egyebek mellett követni tud -
ják saját célkitűzéseik meg-
valósulását, az ötfős csapatok 
versenyének állását. A prog -
ramot egy, az egészséges élet-
módot támogató cégcsoport 10 
millió forinttal támogatja. Az 
intézmény a hozzájárulásból 
egy testelemző mérleget is be -
szerzett, amellyel nemcsak a 
munkatársak egészségi álla po -
ta mérhető, hanem a gasztroen-
terológiai és az izomsorva dás - 
ban szenvedő gyerekek álla -
potának felmérésében és kö -
vetésében is nagyon fontos. 

Potos Rita 

Egyéni edzéstervek, pszichés támogatás és egészséges menza is segíti a résztvevőket

Az intézmény munkatársai a gyógyításon kívül példát is sze -
retnének mutatni a gyerekeknek            Fotó: Bethesda Gyermekkórház 

Kossuth-díj

Mindenkit úgy fogadott az író, humorista, 
mint régi barátot                      Fotó: Balogh Róbert

A díjazott Bangó Ferenc 
hege dű mű vész         Fotó: B. F.

Tanácsok látássérült munkavállalóknak
Könyvvel segíti a lá tás sé rül -
tek munkába állá sát a Va -
kok és Gyengénlátók Kö - 
zép-Magyar or szági Regio -
nális Egye sülete. A Vakon a 
munka kapujá ban című kö -
tet bevált gya kor latokat mu -
tat be. Nagy Fruzsina 11 éves 
ko rában vesztette el lá tá sát. 
A ma már 25 éves hölgy kie -
melt partner kap csolati me -
ned zser ként dolgozik egy 
start upcégnél. Pár hete állt 
munkába, előtte védett 
mun  kahelyeken dolgozott, 
de sze retett volna kilépni a 
nyílt mun ka erő piacra.  
– Minden na gyon gör dü -
lékenyen ment. Amikor fel-
vettek, azt mond ták, úgy 
kezelnek, mintha én is látnék, 
és szóljak, ha va lamit máskép-
pen csinálja nak – mesélte él -
mé nyeit Fruzsina. Ugyan ak- 
kor rámutatott, mind a be -
illeszkedés, mind a mun ka -

keresés kihívások elé állítják 
a látássérülteket.  
– Ki tartás és türelem kell. Bár 
egyre elfogadóbb a társa da -
lom, még mindig sok az elő -
íté let az emberekben, mert 
is meretlen számukra a hely -

zet. Sokszor elzárkóznak, 
ahelyett, hogy kérdeznének.  
Az egyesület célja a könyv -
vel, hogy összefoglalják a 
látássérültek foglalkozta tá -
sával kapcsolatos tapasztala-
tokat, és információt adja - 
nak a témában. A kötetben 
például a Főkefe Közhasznú 
Nonpfrofit Kft. (védett fog -
lalkoztató) és a Work-Force 
Kft. (nyílt munkaerőpiaci 
fog lalkoztató) gyakorlatát is 
bemutatják. Fodor Ágnestől, 
az egyesület elnökétől meg-
tudtuk, hogy tételesen felso -
roltak 50 munkakört, am e- 
 lyekben jelenleg is dolgoz-
nak látássérültek.  
Az egyetemek statisztikái 

szerint pedig a pszichológia, a 
szociális te vé kenység, az in-
formatika, va la mint a jog te rü -
letén tanul a legtöbb látás - 
sérült.      

 Potos Rita  

Visszahúzódó, szerény, csen -
des, nagyon figyel a világra, 
érzékeny az emberekre, a gy e - 
rekekre és a problémákra, a 
Füredi-lakótelepen él a szü -
leivel, bátyjával és öccsével 
Csilla, a Persona Doll. Az élet-
szerű babát az óvodai és isko-
lai szociális munkások has z - 
nálják, a kicsik konfliktus -
kezelését, az átlagtól eltérő 
viselkedés elfogadását segíti. 
A foglalkozásokon az a cél, 
hogy a gyerekek maguk kö -
zül valónak érezzék Csillát, 
amely a szakembereknek súg -
ja meg a gondolatait, akik köz - 
 vetítik az ovisok felé. Alka-
lomról alkalomra egyre kö - 
zelebb kerül a gyerekekhez, 
akik egy idő után már kér -
déseket, feladatokat is elfo-
gadnak Csillától, akiről tud - 
ják, hogy egy baba, de nem 
játék. Tromposch Ildikó, a 
Zuglói Család- és Gyermek -
jóléti Központ egyik óvodai és 

iskolai szociális munkása el-
mondta, hogy kolléganőjével, 
Németh Mártával a járvány 
előtt tanulták meg a módszert, 
amelyet a kialakult helyzet 
miatt csak most kezdhetnek el 
alkalmazni az intézmények-
ben. – Az egyik oviban van 
egy kisgyerek, akinek beil -
leszkedési problémája van, a 
többiek nehezen értik meg a 
viselkedését. Ezen dolgozunk 
most. Hetente egyszer me -
gyünk, a gyerekeket, a közös -
séget érzékenyíti majd Csilla, 
és elképzelhető, hogy a ké -
sőbbiekben majd a kisfiút is – 
magyarázta Tromposch Il di -
kó. A Persona Doll módszer a 
közösségfejlesztésben segít, a 
szociális problémákat oldja 
meg, de a szülők nevelési gon d - 
jait, a készségek, a képes sé gek 
zavarainak megol dásában nem 
segít, a családok hely ze tét 
nem boncolgatja, abba n e m 
szól bele.                             P. R. 

Életmódot váltanak a Bethesda dolgozói
Csaknem háromszáz munkatárs részvételével indul el a Bethesda Gyermekkórház harmadik életmódváltó 
programja. Az intézményben dolgozók nemcsak a gyógyítással, hanem saját példájukkal is segítik a gye -
rekek egészségének megőrzését. A közös edzések már a napokban megkezdődtek. 

Nagy Bandó András Karinthy-gyűrűs humorista, előadóművész, író Bandó 
75 című születésnapi előadóest-sorozatát Zuglóból indította el Lévai Sándor 
meghívására a Civil Házban. Sem Bandón, sem a humorán nem fog az idő.  

Bangó Ferenc Zuglóban élő 
hegedűművész idén márci -
us ban a világhírű Kodály 
Vonósnégyes tagjakén Kos-
suth-díj elismerésben ré sze -
sült. – Óriási megtiszteltetés 
kiérdemelni Magyarorszá-
gon a művészeknek járó leg-
magasabb állami kitüntetést. 
A díj megerősít abban, hogy 
én magam és a vonósnégyes 
is jó úton jár. Végiggondol -
tam a pályámat is. Többek 
között egy olyan szervezetet, 
alapítványt szeretnék létre-
hozni, amelynek keretein be - 
lül azokat a hátrányos hely -
zetű gyermekeket taníthat-
nám a zene szeretetére, akik - 
hez nem jut el a zene – nyi-
latkozta lapunknak a külön-
leges tehetséggel megáldott 
művész, aki neves mesterek-
től tanult, és számos hazai, 
va lamint nemzetközi ver  -  
s e ny díjazottja volt. A Nem -
zeti Filharmonikus Zenekar-
nak immár 24 éve tagja, 2015 
óta koncertmestere is.  
A Nemzeti Filharmonikusok 
Grazioso Kamara zene ka rá -
ban is koncertmesteri sze re -
pet tölt be.  
Szólistaként o lyan kiváló mű - 
vészekkel lépett színpadra, 
mint Kocsis Zoltán, Vásári Ta - 
más, Jandó Jenő, Medvecz ky 
Ádám. A Kodály Vonósné-
gyesnek 2014 óta tagja.  I. S. 

Nagy Fruzsina 11 éves kora óta lá tás  - 
sé rült, nemrég kezdett dolgozni a 
nyílt mun kaerő piacon        Fotó: S. T. G.

Csilla egy baba, de nem játék 

Tromposch Ildikó: a Persona Doll módszer a gyerekek konflik-
tuskezelését segíti                                                        Fotó: Balogh Róbert

Időtálló Bandó humora
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Ingyenes mentálhigiénés fog -
lalkozások, coach, kinezioló-
gus, gyógypedagógus szak - 
emberek tanácsadásai – egye-
bek mellett így segíti a nem-
régiben megalakult Kék Tün - 
dér Alapítvány a sérült gye -
rekek szüleit. A tervek szerint 
különböző képzéseket, ön -
képzőköröket is szerveznek 
majd. Körmöczi Vera, az ala -
pítvány alapítója azt mondja, 
az a legfontosabb, hogy a 
szülők tudják, mások is ha-
sonló vagy ugyanazzal a ki-
hívásokkal néznek szembe, 
mint ők. A Kék Tündér Ala -
pítványt megtalálják az egyik 
legnagyobb közösségi ol da -
lon, ahol a csevegőszo bába is 
beléphetnek. 

Garami Géza gyűjteményében több híresség eszköze megtalálhatóHíreink
A Miskolci utca 174. előtt elhaladva a legtöbb ember fel sem figyel az apró táblára, 
amely azt jelzi, hogy a házban egy írógépbolt működik. Ma már ritkaságszámba 
megy egy ilyen üzlet. Garami Géza kereskedése azonban a ritkábbnál is ritkább, 
ez nem csupán egy bolt. Aki ide belép, olyan muzeális írómasinákkal találkozhat, 
amelyek a maguk korában nemcsak a gondolatok lejegyzését, hanem az esztétikai 
igény kielégítését is szolgálták. Érdemes körülnézni a zuglói mester üzletében. 

Kék Tündérek

Önkéntes felkészítés! Szí ve -
sen foglalkozna szabadide-
jében gyerekekkel, de a sa - 
játja már felnőtt, unokája pe -
dig még nincs? Csatlakozzon 
hozzánk, mi önkéntesként 
kisgyerekes családoknak se -
gítünk. A tervezett felkészítés 
ideje: május 4.–június 30-ig 
csü  törtökönként 9-13 óra kö -
zött. A felkészítés helye: 1156 
Budapest, Páskomliget utca 6. 
Esti tanfolyamra is  lehet je -
lent kezni, annak he lyét és 
idő pontját a jelent ke zők igé -
nyei alapján határoz zuk meg. 
Jelentkezni, illetve a részletek 
iránt érdeklődni lehet: Otthon 
Segítünk Ala pítvány Észak -
pesti Szolgálat, Kocsis Gyula 
70-337-2048, kocsisgyula -
8@ g mail.com vagy Kocsisné 
Kati 70-337-2049 kocsis n.k -
a ti@g m a i l . com Szeretettel 
várjuk az O tt hon Segítünk 
Szol gálat, va la mint az Any-
atámasz nevű Facebook-cso-
portunkba és a www. ott  hon- 
se gi tunk.hu oldalon.  

Felhívás

A Zuglóban élő Garami Géza 
az érettségi után irodagép-
műszerésznek tanult. Tanára, 
Hatvani László oltotta bele 
máig tartó írógépszeretetét.  
– Az írógépek kora lejárt, ma 
már ritkán jönnek hozzám 
gépet vásárolni vagy javíttat -
ni, akik felkeresnek, sze re -
lemből használnak írógépet – 
mondta Garami Géza, hoz-
zátéve: ezért leginkább a 
mint egy kétszáz darabos író- 
és számológép-gyűjte mé nyé -

vel foglalkozik, vagy azok 
használati útmutatóját írja, 
hogy az utókor is tudja, mi -
ként szabad ezekhez az eltűnő 
mechanikus csodákhoz hoz-
zányúlni, amelyek különleges 
darabjait kiállította az üz le -
tében. A boltját felkere sők -
nek szívesen megmutatja az 
írógépeit és elmeséli a tör té -
netüket. – A gyűjteményem-
ben vannak asztali, táska, 
elektromechanikus és elektro - 
nikus darabok – magya ráz ta a 
nyugdíjas műszerész, megje-
gyezve: kollekciójában min-
den nagy gyártó gépe meg - 
található. Láthatók a bolt já -

ban Remington, Underwood, 
Oliver, Triumph, Rheinmetall, 
Continental, Erika és Olivetti 
modellek, de van Braille és az 
1920-as évekből való négybil-
lentyűs, indexes írógépe is.  
Az összeállítás tagja egy ma -
gy ar gyártású írógép is, me -
lyet svájci licenc alapján ké - 
szítettek az 1980-as évektől.  
A kiállított eszközök között 
fellel hető egy ritkaságszámba 
me nő Rooy márkájú darab, 
amely csere útján egy francia 

börtönből került hozzá. Emel-
lett vannak olyan írógépei is, 
amelyek átmenetet képeztek 
az irodatechnika és a szá mí -
tástechnika között, ezek már 

szövegszerkesztő display-jel 
rendelkeznek. – Az irodagé -
pek tárházába nemcsak író -
gépek, hanem szá mo ló gépek 
is beletartoznak – hangsú lyo z -
ta Garami Géza, akinek a gyűj  - 
te mé nyé ben a Triumphator 
tekerős számológép mellett 
fellelhető a szovjet VK-1 és a 
svéd Facit is. Ezek ér de kes -
sége, hogy csak burkolatuk-
ban különböznek, de a mec ha- 
nikájuk azonos, amelyet még 
az 1917-es orosz forradalom 
előtt Odhner svéd fizikus szent - 
pétervári üzemében fejlesz -
tettek ki. Garami Géza író gé -
pei már számos filmben és 
színházi előadásban szerepel-
tek, gyűjteményében több 
magyar író és költő egykori 
eszköze megtalálható. Nála 
van Müller Péter Kossuth-
díjas író Silver Reed 2000-se, 
az Üvegtigrist megálmodó 
Bús Gábor Olivér forgató -
könyvíró táska Erikája, Dobsa 
Sándor zeneszerző elektroni -
kus és Antal György költő 
mechanikus írógépe, aki ver-
set írt az irodagépszervizről. 
A kollekció részét képezi 
továbbá a Szabó család című 
rádiójáték-sorozat írójának, 
Baróti Gézának a Continen-
talja, amely az író unokájától 
került a gyűjtőhöz.           

Papp Dezső  

Garami Géza boltjában Remington, Underwood, Oliver, Tri-
umph, Rheinmetall és Continental modellek is vannak 
                                                                                                        Fotók: Balogh Róbert

Müller Péter Kossuth-díjas író 
Silver Reed 2000-se                                                                                                  

A különleges írógépeket több 
film hez is kölcsönadta

Mesélő írógépek a Miskolci utcában

– Részben általános se-
bész édes apám elmondá-
saiból, ré s zben saját in dít- 
tatásból választottam a 
mozgásszervi sebé szetet. 
Orvostanhallgató ként bu-
dapesti ortopéd- vagy ba -
leseti sebészeti intéz  mé- 
nyekben dolgoztam mű -
tős fiúként, hato déve sen 
kerültem az Uzsoki Utcai 
Kórházba, még a Mexikói 
útra, majd az ott meghir -
detett állást meg is kap-
tam – mesélte Hango dy 
professzor, a világon a 
leg többet alkalmazott mo - 
dern porcfelszínképző el -
járás, a mozaikplasztika 
feltalálója. – A fiaimat nem 
presszionáltam, de őszin-
tén szólva nagyon örül-
tem, hogy hármójuk kö - 
zül ketten ezt a pályát vá -
lasztották. A harmadik 
fiam turizmus-vendég lá tás 
mes terképzésen szer zett dip -
lomát, de most a szabadide-
jében műtős is kolát végez, és 
ő is asszisz tál műtéteknél. 
Mindhá r man kicsi koruk óta 
spor toltak, vízilabdáztak.  
A két nagyobb fiam orvostan-
hallgatóként sikeres OB1-es 
já tékossá érett. Úgy éreztem, 
hogy igazságtalan lett volna 
velük szemben, ha az orvosi 
pályával járó kötelezettségek 
miatt 24 éves korukban véget 
ér a vízipólós pályafutásuk, 
amit végül még három évig 
folytathattak, ugyanis megpá-
lyáztak egy PhD-ösztöndíjat, 
és ezt elvégezve álltak mun -
kába. Hangody professzor 
kiemelte, hogy az Uzsoki kór -
ház, ahol mindhárman dol -
goznak, na gyon erős mun ka- 
hely, sportsebészeti centrum, 
a FIFA egyik kiválósági köz -
pontja, hazai viszonylatban itt 
végzik a legtöbb protézis-

beültetést. – Olyan szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy kü -
lönösebb erő feszítés vagy le -
mondás nélkül hű marad hat- 
tam magamhoz, a szakmám -

hoz, a munkahelyem hez és az 
országhoz is. A gyermekeimet 
sem kellett győz ködnöm, 
hogy maradjanak itthon. Mi 
itt is megtaláltuk a számítá-

sunkat – mondta a sebész. 
Dr. Hangody László Ru -
dolf, az idősebb fiú és dr. 
Hangody György Márk 
otthon látták édesapjuk 
szakmá jának hát rányait, 
előnyeit, mégis a pá lya vá -
lasztáshoz közeledve az 
előnyök ol dalára billent a 
mérleg. A kutatásban is 
édes apjuk nyom do kaiban 
járnak. Egy igen össze tett 
kutatás ré szeként a mes -
terséges intelligencia se -
gít ségével a porcpótlás 
terén tö re kednek kiváló -
ságra. – Az első közös mű - 
tét időpontjára már nem 
emlékszem, de az biztos, 
hogy meg éreztük a pil-
lanat különlegességét. 
Könnyebben kikerülünk 
kritikus műtéti he ly ze te -
ket, ha van egy tapasztalt, 
segítő fél, aki azt mondja, 

„vigyázz, itt közel van a sza -
lag”, vagy „egy picit döntsd 
meg a kezed” – me sélte Lász -
ló. – Nyilván nagy a felelős ség 
rajtunk. A visszaélés látszatát 
is kerülnünk kell azzal az 
egyébként va lóban ki vált sá -
gos helyzettel, hogy az édes -
apánk a fő nökünk. – Min - 
den féle ül dözési kényszer 
nélkül mondhatom, ránk job-
ban figyelnek, hogy hol és 
mint hibázunk. Ez o l y a n extra 
telje sítményre sarkall ben -
nün  ket, ami előmozdítja a fej -
lődésünket – vette át a szót 
György. – A mozgásszervi se-
bészetet nevezhetjük „sze re -
tem szakmának”. A járni alig 
tudó, éveken át szenvedő be -
tegek életminő ségében nagy 
válto zást tu dunk elérni, ha 
nem is azon nal a műtétet 
követően, de alig egy hónap 
alatt, ami a kezelőorvosnak is 
igazán öröm.                        

 Illés Sarolta 

Két fia is a mozaikplasztika feltalálásáról híres ortopéd sebész nyomdokaiba lépett  

Hangody László világhírű ortopédsebész-professzor – aki maga is sebész édesapja hivatását választotta – 
három fia közül kettő nemcsak, hogy ortopéd sebész, de beosztottjaiként dolgoznak az Uzsoki kórház or-
topédiai-traumatológiai osztályán. Sőt rendszeresen együtt is műtenek.

Három Hangody műt az Uzsokiban

A Hangody testvérek – édesapjuk balján György Márk, jobbján László 
Rudolf – mindketten úgy vélik, extra teljesítményre sarkallja őket, hogy 
az apjuk a főnökük                                                                                 Fotók: Balogh Róbert

Hangody László is sebész édesapja hivatását választotta
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A két sportoló korábban az 
Őrnagy utcai iskolában ta -
nult. A Sportfórumon csa ná -
dis éveikről, az iskola tanárai- 
tól kapott segítségről, illetve 
sportpályafutásuk kezdetei -
ről is meséltek. 
– Az olimpia óta keresem ma -
gamban a hibát, nem is néz -
tem meg az 1000 méteres dön - 
tő felvételét, remélem, túl tu -
dok lépni ezen, és Milá nóban 
megmutathatom, hogy mit tu -
dok – kezdte mesélni Liu Sha -
olin Sándor. 

– Amit nyertünk Pekingben, 
azt közösen nyertük, mind-
egy, hogy melyikünk áll a 
dobogón – kommentálta a pe -
kingi történéseket az 500 
méteren olimpiai bajnok Liu 
Shaoang. 
A két fiú teljesítményét Bán-
hidi Ákos short track-edző és 
csapatmenedzser is értékelte, 
aki Sanyit és Adót (Shaoan-
got) elkísérte a zuglói ren-
dezvényre. 
– Az 1000 méteres verseny 
aranyérmét Sanyi megnyerte, 
az eredményt hagyni kellett 
volna. Mivel az eset mentá -
lisan megviselte, úgy döntöt-

tünk, kihagyja az áprilisi vi - 
lágbajnokságot. Ado pedig 
fejben verte meg a mezőnyt – 
mondta a tréner. A feszített 
versenyprogram miatt Hor -
váth Csaba polgár mester, 
Hor váth Zsolt sportért felelős 
alpolgármester és Tóth Attila 
szabadidősport tanácsnok a 
verseny óta csak a Cs aná di -
ban tudott először találkozni 
Zug ló dísz pol gá raival. 
– A Liu testvérek mára igazi 
példaképpé váltak, akik nem-
csak a jé gen, hanem a civil 
élet ben is példát mutatnak 
mindenkinek – mond ta a ke -
rület ve ze tője, aki Zugló büsz -

kesége felirattal ellátott em - 
lékplakettet adott át a két 
sportolónak. A Csanádi iskola 
is gra tulálni szeretett volna 
egykori diákjainak, akik ről a 
2018-as olim piai siker után 
tantermet neveztek el, illetve 
akiknek már a kéz nyomatát is 
meg örökítették. 
– Idén először a Csanádi-
napon a Liu testvérek díjat is 
kiosztjuk majd – tudtuk meg 
Rúzsa Sándor igazgatótól –, 
melyet a legjobb eredményt 
felmutató rövidpályás gyors -
korcsolyázó tanítványunk 
kap hat meg.     

Riersch Tamás 

A BVSC-Zugló sportkínálata 
2017-ben röplabda-szak osz -
tállyal bővült, és 2022 első 
hónapjaiban egy új csar no -
kot is kapott az egyesület.  
A létesítmény 538 millió fo -
rint állami támogatásból, va -
lamint taotámogatásból va ló- 
sult meg. Az 1280 négy zet -
méteres csarnokban egyszer -
re akár három pályán is foly - 
hatnak edzések. Mint Szat-
máry Kristóftól, a zuglói klub 
elnökétől megtudtuk, a be -
ruházás azon a területen tör -
tént, amely korábban a MÁV 
tulajdonában volt, és a röp -
labdacsarnokot a volt vasúti 
kocsik javítását szolgáló 
üzem ből alakították ki. Ez a 
csarnok, illetve a mellette 
lévő nagy méretű műfüves 
futballpálya az első mér-
földkő abban a folyamatban, 
amelynek során a sportegye -
sület a volt MÁV építők telkét 
fokozatosan sportte leppé ala -
kítja át. A március 19-ei meg-
nyitó a Magyar Röplabda 
Szö vetség által meghirdetett 
U11-es és U12-es országos baj -
nokság zuglói fordulójának 
egyik szünetében zajlott, ami -
kor a gyerekek olyan legen -
dákkal találkozhattak, mint a 
XX. század legjobb magyar 
férfi röplabdázója, a 265-szö -
rös válogatott Tatár Mihály és 
felesége, a 88-szo ros váloga-
tott Quintz-Ké kes sy Éva, il-
letve a legendás szö - vetségi 
kapitány, a Prima Pri missima 
díjas dr. Kotsis Atti láné. Ez 
utóbbi szakember néhány 
volt tanítványa, akik ma már 
maguk is szü lők, sőt nagy -
szülők, a meg nyi tó ré-sze -
ként egy rövid be mu ta tó- 
mérkőzésre is vállal koz- tak 
a BVSC-Zugló jelenlegi U11-
es csapatával.                 R. T. 

A legjobb csanádis rövidpályás gyorskorcsolyázó kaphatja meg az elismerést

A pekingi téli olimpia hősei, az egyéniben olimpiai bajnok, kétszeres bron z -
érmes Liu Shaoang és a bátyja, az elvett 1000 méteres olimpiai arany után ve -
gyes váltóval bronzérmes Liu Shaolin Sándor volt a vendége a zuglói Csanádi 
Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnáziumnak.

Díjat neveztek el a Liu fiúkról

– Kolozsvárról származom, 19 évig 
dolgoztam a szülővárosomban, ké -
sőbb öt évig Ang liában – ott szü -
letett a kisfiam is –, majd hat évig 
Budán egy amerikai családnál ház -
ve ze tő nőként és személyi titkárként. 
A gyermekemmel ná luk laktunk, 
de váltani akartam – mesélte Ildikó, 
aki ekkor saját lakásba költözött 
Zuglóban, és már várta egy ügyfél-
szolgálati munka. Ebben az időszak - 
ban tört ki a pandémia, és a cég vé -
gül nem alkalmazta.  
Ren dü let le nül keresett tovább, a 
közösségi oldalon látta meg a zug -
lói ZCSK Állás-LES programjának 
hirdetéseit, mi köz ben mindenféle 
szervezetbe, többek között az Egy -
szülős Központba is jelentkezett. 
Rajtuk keresztül kapott munkát, 
ami csak két hónapig tartott.  
– Ezután találkoztam Juhász Niko-
lett-tel. Támogató személyi sége 
ragadott meg. Egy év sikertelen 
munkakeresés után az em ber 
nagyon elbizonytalano -
dik. Ha én azt mondtam, 
hogy ide nem mer nék 
elmenni, ő bizta tott, 
hogy már pedig pró -
báljam meg.  
Na g y on sok trük -
köt osztott meg ve -
lem, ho gyan le het 
kivédeni a ke -
reszt kérdéseket 
az interjúkon.  
Behívott pró- 
ba-állásinter-
júra is. 
Nikolett bá -
tor  ságot, erőt 
a d o tt, éreztem 
a tö rődést, jóle-
sett, hogy rend -
szeresen ér deklő- 
dik. Végül nem raj -
ta keresztül, de si ke - 
 rült július 24-én 
egy építőipari c é g 
ügyfélszolgálati 

irodájában elhelyezkednem. Nehéz 
volt ez az időszak, de mindig igyek-
szem átgondolni, hogy mire tanított.  
Állandóan attól féltem, hogy nem 
lesz pénzem, és döbbenetes, hogy 
egy évig fizetés nélkül is túléltük. 
De váratlanul mindig jött egy kis 
pénz, vagy valaki segített.  
Nekem ez nagyon nagy felismerés 
volt, hogy a Jóisten soha nem hagy 
el, hiszen ezt is túléltük. 

Illés Sarolta 

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Állás-LES programja segíti munkához a rászorulókat

Pálfalvi Ildikó világéletében dolgozott, ám a pandémia alatt gyakorlatilag megszűnt minden lehetősége. 
Egyedülálló, elvált édesanyaként a munka nélkül töltött, kilátástalan egy év alatt teljesen elbizonytalanodott 
önmagában. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) Állás-LES programján belül Juhász Niko-
lett segített neki visszanyerni az önbizalmát, és empatikus hozzáállásával, álláskeresési technikák be-
tanításával támogatta, hogy újra munkába állhasson.

Összekötik a cégeket az álláskeresőkkel

A Liu testvérekkel és Bánhidi Ákossal a szerző beszélgetett a Csanádiban   

A Sportfórumon diákéveikről és sportpályafutásukról me -
séltek a jelenlegi tanulóknak                            Fotók: Balogh Róbert

Pálfalvi Ildikó: A Jóis-
ten soha nem hagy el 

      Fotó: Balogh Róbert

Az Állás-LES Nonprofit Munkaközvetítő Iro -
da összetett tevékenysége három lábon áll: 
egyrészt az álláskeresőket készíti fel a sikeres 
elhelyez kedésre, másrészt a vállalkozásokkal 
alakít ki együttműködést aktuális állásaján-
lataik be tölté sére, harmadrészt fővárosi szintű 
hálózatot alakított ki a kerületi családsegítő 
központokkal. – Legtöbb kliensünk alapfokú 
iskolai végzett séggel rendelkezik, de meg -
keresnek bennünket szakmával vagy épp fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező ügyfelek is. 
Első lépésként átbeszéljük az aktuális hely -
zetüket, kiderítjük, hogy egyáltalán regiszt -
ráltak-e a munkaügyi központban, és mun  ka- 
nélküliként milyen ellátásokra jogosultak. 
Aztán a korábbi munkatapasztalataik és kép -
zett ségük alapján feltérképezzük az erőforrá-
saikat, megfogalmazzuk, hogy milyen munka 
körök len né nek a legideálisabbak számukra – 
részletezte Juhász Nikolett munka- és pá y a -
orientációs ta nács adó. – Minden ügyfél ese té -
ben portfóliót állítunk össze, amely tar talmaz - 
za az önéletrajzot, a bizonyítványokat, esetleg 
jogosítványt vagy bármit, ami hasznos lehet az 
elhelyezkedéshez. Szükség esetén segítünk 
motivációs levelet írni. Próba-
állásinterjúkat szer vezünk, 
amit videóra is ve szünk.  
A hely  zeteket ele mezve 
az állás kereső is szembe -
sül a saját pozi tí vumaival 
és a fej lesz tendő te rü le -
tekkel. Jelenleg 62 cég  gel 
van együtt mű kö dési meg -
álla po d á sunk.  

Juhász Nikolett: Minden ügy -
félnek portfó li ót állítunk ösz-
sze, és pró ba-állás in ter jú kat 
is szer vezünk            Fotó: S.. T. G. 

Röpicsarnok épül 

 Fotó: Balogh Róbert
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Tóth Krisztina alig múlt húszéves, amikor megje-
lent az első verseskötete, és országosan ismert lett. 
Azóta harminchárom könyve került az olvasók elé, 
műveit pedig már tizennyolc nyelvre lefordították. 
Évtizedek óta Zuglóban él. A kerület bizonyos 
részei Párizs emlékét idézik fel benne.  

A költészet napjára

Acsai Roland költő

– A rendszervéltás idején két évet töltöttem a francia fő -
városban, ahol a francia irodalomba és kulturális életbe is 
belekóstolhattam. Akkoriban sok olyan fiatal kortárs szerzőt 
fordíthattam magyarra, akik ma már a francia irodalom 
legjobbjai közé tartoznak. 2017-ben úgy alakult az életem, 
hogy új otthont kellett keresnem, ekkor költöztem Zuglóba, 
a Stefánia út közelébe. Nagyon szeretem ezt a környéket, amely 
valóban párizsi hangulatot áraszt. Végigsétálva a Stefánián, 
sokszor a platános Avenue de Foch sugárúton érzem magam. 
Tóth Krisztina első verseskötete is a rendszerváltás kör -
nyékén, 1989-ben jelent meg Őszi kabátlobogás címmel.  
A szerző akkor mindössze 22 éves volt, és valósággal berob-
bant a magyar irodalomba. A kötetét ugyanis azonnal Rad-
nóti Miklós-díjjal jutalmazták. Az elmúlt negyven évben 
pedig 33 kötete jelent meg, írt három színdarabot is, és a 
műveit már 18 nyelvre – az olasztól, a szerben át egészen a kí-
naiig – lefordították. Nemrég járt Isztambulban, ahol a má-
sodik könyvének török nyelvű fordítása készül, és hamarosan 
indul Olaszországba, a Pixel című novelláskötetének bemu-
tatójára.   
Tóth Krisztina a francia nyelvet már gyerekként elsajátította 
a Szív utcai Általános Iskolában.  
Innen a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába, azaz a 
kisképzőbe került, ahol szobrász szakon érettségizett. 
– Nagyon szerettem a szobrászatot, de úgy éreztem, ahhoz 
nem elég, hogy ki tudjam fejezni magam – vallotta be.  
– Így lettem bölcsész, és fordultam lassan az irodalom felé. 
Az érzés, hogy írni szeretnék, olyan erős volt bennem, hogy 
Párizsban sem jutott eszembe, hogy végleg kint maradjak. 
Haza akartam jönni, mert mindenképpen magyarul szerettem 
volna írni. 
Egy fiatal szerző az 1990-es évek elején Budapesten az iro-
dalomból nehezen tudott volna megélni. Krisztina ezért a 
Francia Intézetben helyezkedett el, ahol öt éven át mű ve -
lődésszervezőként dolgozott. 1998-ban hagyta ott ezt a 
munkát, amikor megszületett a fia, Marcell. Mivel a családnak 
szüksége volt a keresetére, kitanulta az üvegművességet,  
nyitott egy műhelyt, és ólomüvegeket kezdett készíteni.  
Az üzlet olyan jól ment, hogy a sok megrendelés miatt az 
írásra csak kevés ideje jutott. 
– Mindig az volt a vágyam, hogy az irodalomból éljek, ezért 
az üvegművességet is fokozatosan leépítettem. Ma már el-
mondhatom, hogy tudok csak az írásra fókuszálni. Nagy 
segítség, hogy tavaly a Digitális Irodalmi Akadémia tagja let-
tem, mert így bárki számára elérhetővé váltak a műveim, és 
nekem sem kell olyan sűrűn – korábban hetente kétszer is – 
távoli író-olvasó találkozókra utaznom. 

Zugló 
  
Sok éve már, hogy itt lakom, 
utcára néz az ablakom. 
Néz utcára, néz az égre, 
a jelenre és a régre. 
Udvarában túlsó háznak 
fehér csirkék kapirgáltak, 
amikor még idejöttem, 
kilencvenben, más időkben. 
  
Azt a házat lebontották, 
épült oda egy nagyobb ház, 
és sajnos, hogy nincs már meg a 
túloldali cseresznyefa. 
Szarka csörög, rigó dalol, 
vagy ma, vagy rég ‒ valamikor. 
És turbékol örvös galamb: 
madárszőlőn tollas harang. 
  
Válaszolgat neki gerle, 
indul a hang valamerre. 
A strand nyitva este hétig, 
egy régi nyár iderémlik. 
Bosnyák téren a nagy piac, 
a templomban dermedt viasz. 
Aszfaltoztak: mind alábújt 
macskakő és makadámút. 
  
Mind alábújt, de kilátszik 
néha egy kor, az a másik. 
És a jövő, az is itt van. 
Patak tükrén a fény villan. 
Piros troli, nyolcvankettes, 
jön az Örsről, aztán meg megy. 
Ugyanoda, ugyanonnan 
möbiusi szalagokban. 
  
Kerítésen, kőbe vésve 
elmúlt kornak elmúlt éve. 
Itt is egy név, ott is egy név, 
mit otthagyott régről egy kéz. 
Házak falán golyónyomok, 
így őrzik a múltszázadot. 
Homokórát imitálva 
a vakolat hull szitálva. 
  
A sok gyerek játszótéren: 
ugyanúgy ma, ahogy régen. 
Tőkésrécék fiókái 
kezdenek itt elúszkálni, 
ahogy tavaly és azelőtt. 
Ki érti a múló időt? 
Hová fut a Rákos-patak, 
ha az emlék mind itt marad?

Fotó: Balogh Róbert

A pandémia alatt írta meg többek 
között a Jár ványmese című gye  - 
rek könyvét, amelyből egy részletet  
is megosztott velünk: „Az a kis ap -
rócska vírus, akiről az imént kezdtem 
me sélni, en nek 
az is ko lá nak 
az al só  
 

tagozatába járt. Elég csúnya, magá-
nak való kis fickó volt, senki sem 

sze retett játszani vele. A testét 
tüskék borították, az arca meg… 

Brr, hát inkább le sem írom, 
milyen rusnya volt... Mindig 
mindent jobban tudott mások -

nál, fertőzéstanból ugyan -
olyan jó volt, mint 
ta kony kenésből, 
és a fo lyo són föl-le 
masírozva azt kia -
bálta kivörösödött 
képpel, hogy egy -
szer ő lesz a világ 
ura.”  
Tavaly jelent meg 
egy ver seskötete 
Bálnadal cím-
mel, illetve a 
Ma lac és Liba 
sorozat két új 
darabja is. 
Idén ta vasz- 
szal pedig egy 
újabb me se -

könyve, a Vi lág -
puszi kerül a bol tokba, 
míg a Majom szeme 
című nagy re gé nyének 
kézirata is a kiadónál 

van már, a Ma lac és a 
Liba sorozat hatodik 
kö tete pe dig az il -
luszt rátor nál. 

 
 

 
 
 
 
 

– Máris új dolgokon töröm a fejemet 
– árulta el a költőnő. – Lehet, hogy 
egyszer Zug lóról is írok valamit. Már 
régóta foglalkoztat például a földtani 
intézet épülete, amely olyan, mintha 
egy mesebeli helyszín lenne, és csak 
arra vár, hogy szerep lőkkel népesít-
sük be.                              Riersch Tamás 

1989-ben, az Őszi kabátlobogás című kö te tének be-
mutatóján                                               Fotó: családi archívum

Két gyermekével, Marcell-lel és Lilivel   
Fotó: családi archívum

Az április 11-ei köl -
tészet napja alkal má ból 
különleges ver s sel ked-
veskedünk olvasó ink -
nak. Acsai Roland köl - 
tő – aki 26 éve la kik a 
kerületben – Zug ló cí -
mű versében a vá ros -
részt úgy akarta bemu - 
tatni, mint a mú ló idő -
ben valami ma ra dan -
dót, valami örö köt, ami 
mindig képes a meg úju -
lásra, de a múlt tal is 
kéz a kézben jár.

117 évvel ezelőtt, 1905. 
április 11-én született 
József Attila. Születés-
napja 1964 óta a köl té -
szet napja hazánkban. 
Országszerte irodalmi 
előadóestekkel, könyv -
bemutatókkal, költőta -
lálkozókkal tiszteleg- 
nek ilyenkor a magyar 
líra előtt. A jeles napot  
a szomszédos országok 
magyarlakta területein 
is megünneplik. 

Tóth Krisztina:       A Stefánia Zugló Párizsa 
A költőnő eredetileg szobrásznak                  tanult, de ellenállhatatlan vonzalmat érzett az írás és az irodalom iránt

Egy időben műhelyt nyi  - 
tott, és ólomüveg-ké szí -
tés ből élt 

Fotó: a szerző felvétele

Tóth Krisztina költő, író, mű-
fordító már az első kötetéért 
Radnóti Miklós-díjat kapott 

        Fotó: Balogh Róbert
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

TÓTH CSABA 
8. OEVK 
+36 70 436 0776 

SZATMÁRY KRISTÓF 
13. OEVK 
+36 70 905 0824 

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

JEGYZŐ

POLGÁRMESTER

LISTÁS  KÉPVISELŐK

Nem akarnak még 50 évet várni 

Épül a Városháza park, a főváros főtere 

Menekültekről 
gondoskodnak

Zugló lakosai első helyre sorolták a 4-es metró kerületi szakaszának megépítését

1972-től fél évszázad telt 
el, három ke rü letben 
azonban a met ró terve 
mindmáig csak vágy és 
remény maradt. A Vá -
rosért Egyesület elnöke, 
Horváth Csaba, Zugló 
pol gármestere ezért szer - 
vezte meg a másik két 
érintett kerület ve ze -
tőjével a beszélgetést, 
hogy ösztönözzék a dön-
téshozókat. – Ráadásul 
az eredeti tervek a Bos -
nyák térig kihozták vol -
na a 4-es metrót – mutatott 
Horváth Csaba az előtte tor -
nyosuló papírkötegre. 2010-
ben a kormány költségcsök - 
kentés címén levette a napi -
rendről, igaz, Tarlós he lyette 
villamost ígért, most azonban 
se metró, se villamos.  Cser di -
né Németh Angéla, a XV. ke -
rület polgármestere elmond - 
ta, hogy a villamosért nem ra-
jongtak a helyiek, a metrót vi -

szont régóta szeret nék. A Dré -
gelyvár utcai fe lül járó alatt 
végigvihető a kötött pálya. 
Ám úgy látja, a palotai sza-
kasz „az unokáink sem fogják 
látni” kategóriába tartozik, 
pedig az agglomerációból be-
járóknak szükségük lenne rá. 
László Imre XI. ke rületi pol-
gármester szerint a metró szük - 
 ségességét mi sem bizo nyítja 
jobban, mint hogy már reggel 
fél 8-kor tele van mind a négy 

parkolóház. Gazdag -
rét és Madárhegy te -
rületén több tíz ezer 
ember él, akik nek 
megkönnyítené az 
életét a metró. 
Kör nyezetvédelmi 
szempontok is in -  
do kolnák, hiszen a  
lég szennyezés miatt 
éven te 12 ezren hal-
nak meg, s ebből 
4000 haláleset jut 
Budapestre. A zug -
lóiak a köz vélemény-

kutatás szerint is az első 
helyre sorolták a 4-es metrót. 
Hor váth Csaba hiába fordult 
az ügyben a miniszterel-
nökhöz, levelére nem kapott 
választ.  Pedig számításaik sze - 
rint jövőre megkezdhető a 
tervezés. Drá ga beruházás 
lesz, mondta, de ma már min-
den világváros arra törekszik, 
hogy a föld alá vigye a köz -
lekedést.  

Nyolcezer négyzetméter zöld -
területté alakítja át a főváros 
a hivatal lepusztult, a vá ros -
lakók elől elzárt hátsó ud-
varát, és ezzel létrehozzák a 
Városháza parkot. 
– A pandémia időszaka is 
ráébresztette a városvezetést, 
hogy Budapestnek szüksége 
van kulturált közösségi térre, 
amely méltó egy világ vá ros -
hoz – mondta lapunknak Gy. 
Németh Erzsébet főpolgár -
mester-helyettes.   
A munkálatokat a Károly kör -
út felé néző házak omladozó 
falainak renoválásával kezd -
ték, hogy később ennek az 
épületszárnynak a földszinti 
tereit megnyissák a közös sé -
gek számára. A Budapest Ga -

léria új terme a tavaly kiírt pá-
lyázat alapján készülhet el, s a 
Bálna kulturális központ el -
adása miatt hontalanná vált 
kiállítás is ide kerül át. A fő -
város által kiírt térépítészeti 
tervpályázat célja az volt, 

hogy kialakíthassák Budapest 
régóta hiányzó főterének 
XXI. századi funkcióit. A pá -
lyaművek beadási határideje 
március 24-én zárult, az ered-
ményt várhatóan április 29-én 
hirdetik ki.  
Még idén felújítják a 12 éve 
hányatott sorsú Merlin Szín-
ház épületét is, hogy kultu rá -
lis-közösségi teret ala kítsa- 
nak ki benne. A főpolgár mes -
ter-helyettes asszony ezúttal is 
megerősítette, hogy a Város -
háza nem eladó, mint ahogy 
ezt egyesek rosszindulatúan 
híresztelték. Mint mond ta, Bu-
dapest nem lesz az oligarchák 
játszótere.  

Az oldalt írta és szer kesz -
tette: Csernyánszky Judit 

Ötven éve született meg a 4-es metró ötlete, s nem sokkal később Dél-Buda–
Rákospalota metróvonalként emlegették. Teljes kiépítése azonban a mai napig 
várat magára.  Mikor valósulhat meg az újbudai és mikor a rákospalotai sza-
kasz? – erre keresték a választ a Városért Egyesület legutóbbi rendezvényén.

A BKV az első naptól kezdve 
melegedőbuszokat bocsát az 
Ukrajnából érkező bajbaju-
tott rendelkezésére, akik 
nem keresnek vagy találnak 
szállást.  
 
Budapest ukrajnai test vér -
városa Beregszász, ahová a 
BKV, a Budapest Közművek 
és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat dolgozói nagy meny- 
nyiségű élelmiszert és más, a 
háborús helyzetben szüksé -
ges adományt küld tek, ame-
lyeket Kerpel-Fronius Gá - 
bor főpolgár mester-he lyet -
tes adott át. 20 milliós gyor s - 
segélyt is kiutaltak a be reg -
szásziak számára. 
 
Kárpátaljai menekült csalá-
dokat fogadott be a Zugligeti 
úti egykori idősek otthona. 
Keresztény gyülekezetek, ci -
vil szervezetek, önkéntes pe -
dagógusok és helyiek fog tak 
össze, és tanodát hoztak létre 
a menekült gyerekeknek. 
 
3000 helyjegy árát fizette ki 
a főváros azoknak a ci vi lek -
nek és önkénteseknek, akik 
a menekülteknek helyjegyet 
vettek, mivel a bankkártyá -
juk nem működött, illetve a 
hrivnyát sem lehetett átvál-
tani. A kormány által bizto -
sított ingyenes utazást csak 
így tudták igénybe venni. 
 
Lapzártáing mintegy 1500 
menekült szálláshelyéről 
gondoskodott a főváros. 
A menekültek többsége csak 
átutazik hazánkon. 
 
Gyógyszereket gyűjtenek Bu 
dapesten. A felajánlásokat 
ide várják 12.00 és 20.00 óra 
között: 1065 Budapest, Hajós 
u. 1. (bejárat a Paulay Ede ut -
cából). A gyógyszerek lis -
tája: t.ly/S7CC. Pénzbeli ado - 
mányozás esetén az összeget 
a Magyarországi Ukrán Gö -
rögkatolikus Egyház Ala pít -
vány számlaszámára várják: 
HU 03–10103173-51719700-
01005004.

László Imre, Cserdiné Németh Angéla és 
Hor váth Csaba nyilatkozatot írtak alá a 4-
es metró mielőbbi megépítéséről           Fotó: Z. L.

A Merlin Színház eredetileg 
tran sz for  má tor ház volt  Fotó: F. H.
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
 lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés ga ranciával! 
Hívható: 8–18 óráig. Telefon: 
383-5873, 06-20-912-6163 
 
FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á -
zá ssal. Nyugdíjasoknak ked - 
vez mény.  06-30-422-1739 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089  
  
KÁRPITOS javítást, áthúzást 
vállal. Telefon: 2212-392, 06-
20-553-8582. XIV. ker. Nagy 
Lajos király útja 43/B (Foga-
rasi sarok)   
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ -
SZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zá -
rak, kilincsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok fel -
újítása, szigetelése. Telefon: 06-
20-381-6703, 251-9483  
 
SZOBAFESTŐ SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszítőfestést, mázolást, 
tapétázást, lépcsőház- és hom-
lokzatfestést, számlával garan-
ciával. Tel.: 06- 30-609-4294 
 
FÜRDŐSZOBÁK AKA DÁLY -
MEN TESÍTÉSE, KÁD HE L Y E TT 
ZUHANYZÓ KIÉPÍTÉSE, KÁD- 
AJTÓ BE ÉPÍ TÉSE, TELJES 
FEL ÚJÍ TÁS ÉS ÁTALA KÍ TÁS. 
Telefon:  06-20-950-0035   
 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ- 
LEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
gu láselhárítás anyagbeszerzés-
sel. Telefon: 06-30-447-3603   
 
DUGU L Á S E L H Á R Í TÁ S , 
lefolyók, WC-k, mosdók, mo -
so gatók és kádak vezetékeinek 
tisztítása. Vízszerelés anyag be -
szerzéssel is. Telefon: 06-30-
655-8074   

Hideg-meleg burkolást, szoba -
festést, mázolást vállalok! Refe - 
renciák a következő linken: fa -
cebook.com/balogh.richard-
burkolo, tel.: 0670-676-4277 
 
Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kié pí -
tése, régiek cseréje. Telefon: 
0620/412-0524 
 
Tavaszi kerti munkálatokat 
vál lalunk! Metszés, permete -
zés, gyepszellőztetés elszállí -
tással, öntözőrendszerek in dí- 
tása, komplett kertépítés. Sző -
csi Dénes, 06-30/784-6452 
 
LAKÁSFELÚJITÁS! SZO BA -
FESTÉS, parkettázás, tapé tá -
zás, vízszerelés, csempézés, vil - 
lanyszerelés, kőművesmunkák, 
garanciával. HALÁSZ TIBOR 
Tel.: 202-2505, 06-30/251-3800 
 
Nyugdíjas KERTÉSZ Zug ló -
ban és környékén családi ház 
díszkertjének folyamatos szak-
szerű fenntartási munkálatait 
vállalja. Telefon: 38-46-315 
 
Tisztasági festés 500 Ft/m2-től. 
Nyílászárók, lambériák, zsalu -
gáterek, kerítések mázolása. 
Parkettacsiszolás, -lerakás, -ja -
vítás, küszöbcsere. Villany -
szerelés. Tel.: 06-20-945-5473,  
06-30-499-1814 
 
Szabó Balázs vállalja ké mé -
nyek bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését 
teljes körű ügyintézéssel.  
Telefon: 06-20-264-7752 
 
12 éves múlttal, megbízható 
közös képviselet korrekt áron 
társasházkezelést vállal Buda -
pesten. Tel.: 20-5225454, pro -
mi nens.tarsashaz@gmail.com 
 
Kert- és telekrendezés! Tér kö -
vezés, kertépítés, favágás, bo -
zót irtás, gyepesítés, kerítés - 
építés. Reális áron, ingyenes 
árajánlat. Tel.: 0620-259-6319, 
www.telekrendezes.hu 
 
Kisebb lakatosmunkát, ke rí -
tésépítést, -javítást, -festést, au-
tó beálló-építést, széldeszka 
cse réjét, festését, tetőjavítást, 

egyéb ház körüli munkákat 
vállalok! Szőcsi Dénes,  
telefon: 06-30/784-6452 
 
Közös képviselet és társas ház -
kezelés. Kis és közepes méretű 
társasházak képviselete és ke -
zelése Zuglóban. www.csala-
dias-tarsashaz.hu,  
Telefon: 06-30/258- 6882 
 
Ács-, tetőfedő, bádogosmun -
kák SOS is, javítás, csere, be -
ázá selhárítás. Lindab tető, új 
tető cserepezése: 30/997-4387 
 
Kazán-, cirkó-, gáz-víz me le gí -
tő-felújítás, -csere, -javítás, -kar - 
bantartás. Kazáncsere ké mény -
béleléssel, teljes körű ügyin-
tézéssel. Gázbojler cse réje vil - 
lanybojlerre. Fábián Zsolt épü -
letgépész, 06-30/943-4372  
 
Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, festés, mázolás, gene rál- 
kivitelezés, kőmű vesmunkák, 
térkövezés, villanyszerelés, víz -
szerelés a hét minden napján. 
Minőségi, megbízható munka. 
https://megbizhato-teto fe -
do.hu/ Tel.: +36-30/662-1984 
 
Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festő, ács, 
víz-gáz-villanyszerelő szakem-
berek állnak rendelkezésre. 
Fürdőszoba felújítása, kád cse -
réje zuhanykabinra. Teljes kö -
rű lakásfelújítást is vállalunk. 
Telefon: 06-30-457-2666 
 
Sokat futott, független, regis z t -
rált ingatlanos, kiváló állapot-
ban, értékbecsül, elad igény 
sze rint. Hatékonyság, szakmai 
garancia. 06-20-241-0000 
 
 
REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, ga ran -
ciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG- 
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-
70-341-9489, 06-20-341-0043 
 
Redőnyös munkák, gurtnicse -
re rövid határidővel, redőny, 
reluxa, szúnyogháló javítása, 
készítése. Telefon: 061/410-
7924, 0620/934-5728 
 

  
Szakképzett takarítókat ke re -
sünk Budapesti létesítmények 
takarítására! Előny: OKJ-s ta -
ka rító, OKJ-s tisztítástechnoló-
giai szakmunkás, tisztítástech- 
nológiai szolgálat-, illetve szol-
gáltatásvezető. Teljes, részm u n - 
kaidős és alkalmi munka -
végzésre is várunk jelent ke ző -
ket! Érd.: 06-30/99-77-084 
 
 
DAJKA (óvodai-bölcsődei), pe -
dagógiai asszisztens és gyóg y -
pedagógiai asszisztens tan fo- 
lyamok indulnak 2022. április 
hónaptól, Budapest, XIV. ker. 
Zuglóban. Esz: 2020/000150. 
Jelentkezés: 30/637-4083, 20 / 
423-7877, 46/321-694 
 
Házhoz megyek! Angoltanítás: 
+36-20/9176-604 
 
 
INGATLANIRODÁNK eladó la - 
kásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap!  
Telefon: 06-20-9-600-600 
 
BEÉPÍTHETŐ TETŐTERET, 
LAPOS TETŐT keres tapasz-
talt építészmérnök saját részre, 
társasház-felújítással vagy k é s z- 
 pénzzel fizetek.  
Telefon: + 36 30 451 21 69 
 
ELADÓ ingatlant keresek Zug -
lóban befektetési céllal. A m e ny- 
nyiben Önnek van eladó, ké -
rem, hívjon. Berecz Ildikó,  
Tel.: 06 70 442 7051 
 
Fiatal pár telket/nyaralót ven -
ne 25 M Ft-ig! Dunakanyar, Ba -
laton előny. 06-20/4549-152 
 
Tipp-topp vagy felújítandó pa -
nellakást keresek 46 000 000 
forintig. Tel.: 06-70/949-4013 
 
Ond vezér útján 68 m2-es 2+1 
szobás felújított erkélyes lakás 
eladó. 06-20-241-0000  
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA- 
KAT, MŰTÁRGYAKAT 1945 
ELŐTTI KÉ PESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 

Szolgáltatás

RégiségEgészség

Könyv

Ingatlan

Oktatás

Redőny, reluxa

Állás

VÁSÁROL. Azonnali fizetés. 
Díjtalan kiszállás. www.verte-
siantikvarium.hu, telefon: 06-
20-4256437  
 
Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd 
és pap könyvhagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat. Tel.: 
+36-1/787-9282, +36 30 877 
1460, info@antikva.hu  
 
 
Fogászati rendelőnkben in g y e -
nes állapotfelméréssel, 30% új -
ranyitási kedvezményekkel v ár -    
juk kedves betegeinket. Be  je -
lent kezés: 0 6  2 0  4 3 9 2 6 7 1 . 
Nagy Lajos király útja 191. mf. 1. 
  
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spiri tu- 
ális gyógyító, cupping te rá -
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. 
Minden betegséget gyógyítok. 
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.  
Tel.: 06-30-247-1095 
 
GYÓGYPEDIKŰR: Benőtt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, di-
abéteszes érszűkületes lábak 
szakszerű kezelése! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a bi - 
zalom! Ildikó: 0630-343-4443   
 
 
Almási Katalin vásárol ér ték -
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, festményeket, 
dísztárgyakat, kristályt, por ce -
lánt, könyveket, írógépet, var-
rógépet, szőrmebundát, csipkét, 
bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, 
teljes hagyatékot. Díjtalan ki -
szállással! 06-30/308-9148  
 
A kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, ezüs -
töket, bronzokat, órákat, búto -
rokat, porcelánokat stb. és ha - 
gyatékot. Üzlet: 06 20 280 0151, 
e-mail: herendi77 @ g m ail.com 
 
 

HERMINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sá rol festményeket, antik búto -
rokat, asztali, fali, zseb- és kar - 
órákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni stb. porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka-ke rá - 
miákat, bronz- és ezüsttárgya -
kat 150 forinttól 600 forint / 
grammig, háború előtti katonai 
kitüntetéseket, levelező la po -
kat, képeslapokat, hagya té ko -
kat, ékszereket. Tört arany  
10 300 forinttól, fazonarany  
22 ezer forintig. Értékbecslés 
és kiszállás díjtalan! A Hun gá-
ria körúttól 1 percre.  
Telefon: 06-20-358-8217   
 
Magas áron vásárolunk min-
dennemű régiséget! Bútorokat, 
festményeket, dísztárgyakat, 
könyveket, érmeket, órákat, bun - 
dákat, komplett hagyatékokat, 
díjtalan kiszállással. Jakab Do-
rina, 06-20/365-1042 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Vírus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -

gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Telefon: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTER KLINIKA – szá -
mítógép-javítás, -karbantartás, 
-bővítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! 06-30-857-26-53 
 
Papp István – kerületi szakem-
ber. Számítógép- és laptopja ví -
tás, -karbantartás hely színi ki - 
szállással. Javítás nagy ta p a s z- 
talattal, tisztességesen!  
Telefon: 06-20/418-18-13 
 
  
Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. 
Min denre van megoldás, hív -
jon bizalommal, kérésére visz-
sza is hívom. Tímea, telefon: 
0620/266-4499 
 
Leinformálható személy 75 év 
felettivel eltartásit kötne.  
Telefon: 06-30-52-99-777 

Egyéb

Számítógép
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A Zuglói Egyesített Bölcsődék 
12 telephellyel rendelkezik, és 
993 férőhelyen fogadja a zug -
lói szülők 0–3 éves korú gyer-
mekeit. A bölcsődei telep he- 
lyek a helyi sajátosságok fi-
gyelembevételével egyéni ne -
velési-gondozási programjaik 
szerint működnek, de az alap -
elveik azonosak. 
A sajátos nevelési igényű 
gyer mekek felvétele a Mál y -
va Kerületi Vezető Bölcső -
débe, a Meseház Bölcsődébe 
és a Mesevonat Bölcsődébe 
történik, aminek feltétele a Pe - 
dagógiai Szakszolgálat Tag -
intézménye által kiadott sza-
kértői véle mény. A sajátos 
nevelési igé nyű gyermekek 
elhelyezését a Mályva Ke rü -
leti Vezető Böl csődében bírál -
ják el. A Mályva Kerületi 
Vezető Böl csődében „Mon -
tessori” cso port működik, 
ahol képzett kisgyermek -
nevelők gondozzák, nevelik a 
két év feletti gyer mekeket.  
Az átlagtól eltérő étkezést 
(tej-, tojás-, zöldség-, gyü -
mölcs-, gyümölcscukor-aller-
gia stb.) igénylőknek gaszt  - 
ro enterológus szakorvosi vé -
lemény szükséges.  
Speciális ételallergia, például 
lisztérzékenység (gluténmen -
tesség) esetén szakorvosi iga-
zolás alapján kizárólag a 
Mályva Kerületi Vezető, a Ma -
zsola és a Meseház Böl cső -

dékbe tudjuk felvenni a gyer-
mekeket. A jelentkezési lapon 
csak ezt a három böl csődét 
jelölhetik meg.  
Ebben az évben újra nyílt na -
pokat tartunk, figyelembe 
véve az aktuális járványügyi 
előírásokat. Így az érdeklődő 
szülők bepillantást nyerhet-
nek a bölcsőde mindennap-
jaiba. Azonban továbbra is le - 
hetőségük van a virtuális sé- 
ta megtekintésére, melyet a  
www.zugloibolcsik.hu honla -
pon keresztül érnek el.  
 
Jelentkezés a 2022. szeptem-
beri felvételre  
• Jelentkezés elektronikusan: 
2022. április 25.–2022. május 
6. között. A www.zugloibol -
csik.hu honlapról letölthető a 
jelentkezési lap, melyet ki töl -
tés és aláírás után a zebbeirat -
ko zas22 @ g mail.com címre szí - 
veskedje nek meg küldeni.  
• Aki nem tudja elektronikus 
úton visszaküldeni a jelent -
kezési lapot, azok számára 
lehetőséget biztosítunk a sze -
mélyes leadásra. 
 
Személyes leadás időpontjai:  
2022. május 9-től 13-ig, hét-
főtől péntekig 9.00–12.00 óra 
között. Cím: Zuglói Egyesített 
Böl csődék Központja (1141 
Bp., Mályva köz 12.)  
 
A felvételről, illetve eluta sí -

tásról a szülők kié r te sí té sé -
nek végső határideje: 
2022. június 17. 
Az elutasítottak fellebbe zé -
sének benyújtási határideje: 
2022. július 8. 
A fellebbezést Kissné Kalló 
Györgyinek, a Zuglói Egye sí -
tett Bölcsődék intéz mény ve -

zetőjének címezve kell be  nyúj - 
tani. 
 
Elektronikus úton: 
kozpont@zugloibolcsik.hu 
 
Postai úton:  
Zuglói Egyesített Bölcsődék 
1141 Budapest, Mályva köz 12. 

A 2022/2023 nevelési évre történő beiratkozás menete 
 
A jelentkezések előtt nyílt nap keretében a szülők betekintést 
nyerhetnek a kerületi intézményekbe, melynek időpontjai a 
következők: 

Minden bölcsődéskorú gyermeket nevelő családot szeretettel 
várunk, friss információkat honlapunkon,  
a www.zugloibolcsik.hu oldalon talál.  

 
Kissné Kalló Györgyi s. k. 

Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője  

Bemutatkoznak a zuglói bölcsődék

Bölcsődék neve, címe                      délelőtt                  délután  
                                                             9–11 óra                 15–17 óra 
                                                             között                    között   
Aprótalpak Bölcsőde                       április 4.                április 5.        
1141 Bp., Jerney u. 32.                       április 8.                április 7.  
Csibe Bölcsőde                                 április 4.                április 5. 
1143 Bp., Utász u. 23.                         április 8.                április 7.  
Mályva Ker. Vezető Bölcsőde         április 5.                 április 4. 
1141 Bp., Mályva köz 12.                   április 7.                április 8.  
Mazsola Bölcsőde                             április 4.                április 5. 
1144 Bp., Tihany tér 37–39.             április 8.                április 7.  
Meseház Bölcsőde                            április 4.                április 5. 
1144 Bp., Ond vezér sétány 9–11.    április 8.                április 7.  
Mesevonat Bölcsőde                        április 6.                április 4. 
1142 Bp. Öv utca 204–208.             április 8.                április 7.  
Micimackó Kuckója Bölcsőde       április 6.                április 4. 
1149 Bp., Bölcsőde u. 1.                    április 8.                április 7.  
Móka-kacagás Bölcsőde                 április 4.                április 6.      
1142 Bp., Róna park 5–9.                  április 7.                április 8.  
Patakparti Bölcsőde                         április 6.                április 4.               
1147 Bp., Ilosvay S. tér 5–7.              április 8.                április 7.  
Ringató Bölcsőde                             április 4.               április 6.                 
1145 B.p, Bácskai u. 17/a.                  április 7.                április 8.  
Tipegő kert Bölcsőde                      április 5.                 április 4.             
1144 Bp., Tipegő u. 3–5.                   április 7.                április 8.  
Vadvirág Bölcsőde                           április 6.                április 4.                  
1146 Bp., Thököly út 92.                  április 8.                április 7.

– A beiratkozásra való fel ké -
szülésben az volt az egyik leg-
fontosabb szempontunk, hogy 
a szülőket teljeskörűen tájé -
koztassuk a beiratkozásról – 
kezdte az intézményvezető.  
– Ezt hatékonyan támogatja az 
óvoda honlapja, a www.zeo -
14.hu, amelyre már minden 
fontos információt feltöltöt-
tünk, és folyamatosan aktua -
lizáljuk. Az óvodai beirat ko- 
zásról a legfontosabb tudni-
való, hogy három módon is 
történhet: egyrészt személye-
sen a kiválasztott tag óvo dá -
ban, másrészt elektronikus 
úton küldött levélben – ez a 
módszer a tavalyi pandémiás 
időszakban már jól vizsgázott 
–, illetve kidolgozás alatt van 

az online jelentkezés lehető -
sége is. Mind a 23 tagóvoda 
nyílt napja áprilisban lesz, 
ezek az időpontok is megta -
lálhatók a honlapon, amely az 
egyes tagintézmények peda -

gógiai gyakorlatáról 
is tájé koztatást ad. Ez 
azért is fontos, mert 
a Zuglói Egyesített 
Óvo da valamennyi 
tagintézménye meg -
őrizte szakmai auto -
nó mi á ját, így igen 
széles az óvodai kí -
nálat a kerületben. – 
A szü lőknek idén is 
lehetőségük lesz a 
jelentkezési lapon 
rangsort jelölni, amit 
igyekszünk figye -
lem be venni – mond -

ta Farkas Tibor Jánosné.  
– Természetesen befolyásoló 
té nye ző lehet a körzetes gye -
rekek beiratkozása, de a ta -
valyi ta pasztalatunk az, hogy 

a szülői rangsorok 94 száza-
lékának sikerült eleget ten-
nünk.   
A májusi időpontokban azo -
kat a gyerekeket kell beíratni, 
akik augusztus 31-ig betöltik 
a 3. életévüket. Ha az óvodai 
kapacitás engedi, akkor a kor -
határ december 31-ig is kiter -
jeszthető, ám a szakemberek 
továbbra sem javasolják, hogy 
hároméves kor alatt óvodába 
menjenek a gyerekek. 
– A sajátos nevelési igényű 
gyerekeket is tudjuk fogadni 
valamennyi tagóvodánkban – 
tette hozzá a szakember –, de 
ér demes erről is előre tájé ko -
zódni, mert intézmé nyeink -
ben más-más sérülés specifi- 
kus ellátást biztosítunk.   R. T.

Megkönnyítették az óvodai beiratkozást
A kerületi tagintézményekben más-más pedagógiai módszerekkel dolgoznak

Május 2-án, 3-án és 4-én lehet jelentkezni a kerületi óvodákba.  Farkas Tibor Jánosné, a Zuglói Egyesített Óvoda 
vezetője elmondta, hogy az idei beiratkozás az összevont intézmény életében is kiemelt jelentőségű, ugyanis 
ezzel egyidejűleg az új rendszer is vizsgázik. A jelentkezésre háromféleképpen van lehetőségük.

Farkas Tibor Jánosné: A  www.zeo 14. 
hu honlapon teljes körű tájékoztatás ta -
lál  ható                              Fotó: Balogh Róbert

H I R D E T É S

H I R D E T É S
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Zsigmondy Vilmos a Városligetben tíz -
évi kutatómunka után 1878 januárjá- 
ban 971 méter mélyről 74 Celsius-fokos 
gyógy vizet fakasztott, amely lehetővé 
tette a ligeti Artézi fürdő megnyitását.  
 
Szokatlan ábrázolás  
 
A ma is működő forrást feltáró Zsig-
mondy 1888-ban hunyt el. Halála után 
hét évvel a főváros úgy döntött, hogy 
szobrot emel az artézi kutak fúrásával 
európai hírnevet szerzett bánya mér -
nöknek. A fővárosi közgyűlés 1895 szep -
temberében 6647 forintot hagyott jóvá az 
emlékmű megvalósítására. A bronz mell-
szobor elkészítésével Szécsi Antal szob -
rászművészt bízták meg, aki november 
második felében mutatta be szobor -
mintáját.  
Szécsi a kor szokásától eltérően Zsigmon - 
dyt nem díszmagyarban, hanem emelt 
gallérú bányász díszruhában, úgy ne ve -
zett Bergkittelben mintázta meg. A szo -
katlan ábrázolás ellenére a bizottság elé - 
gedett volt a művész munkájával. A kész 
szobrot az ezredéves kiállítás végéig a 
fővárosi pavilonban helyezték el.  
 
Az Artézi fürdő udvarán 
 
A millenniumi kiállítás 1896. október 31-
én zárt be. Ezt követően a 150 centi mé -
teres bronz mellszobrot a Város ligeti-tó 
Nádor szigetére szállították. Ott a Zsig-
mondy Vilmos által fúrt kút gyógyvizét 
használó, 1881-ben megnyitott Artézi 
fürdő udvarának egyik sarkában he -
lyezték el, egy 195 centiméter magas ha-
raszti mészkőtalapzaton.  
Amikor a megnövekedett igények miatt 
1913-ban megnyílt az új Széchenyi fürdő, 
és az Artézi fürdő megszűnt, Zsigmondy 
szobrát raktárba tették.  
 
Új helyszínen 
 
A Széchenyi fürdő építése miatt eltávolí-
tott Zsigmondy-emlékmű lassan fele dés -
be merült. 1929-ben azonban Budapesten 
tartotta kongresszusát a Nemzetközi Or-
vosi Hidrológiai Társaság, amelynek Lon - 

donban összeállított programjába a kül -
földön elismert Zsigmondy Vilmos szob -
rának megkoszorúzása is bekerült. 
Ennek hírére a hazai szervezők keresni 
kezdték Szécsi Antal alkotását. Miután a 
mű előkerült egy raktár mélyéről, vi-
haros gyorsasággal felállították a Szé - 
c  h enyi fürdő főbejáratával szemben, így 
az őszi nemzetközi balneológiai kong -
resszus résztvevői leróhatták kegye le -
tüket az általuk nagyra becsült bánya- 
 mérnök emléke előtt. 
Zsigmondy Vilmos mellszobra 55 évvel 
ezelőtt, 1967-ben területrendezés folytán 
került jelenlegi helyére, a Kós Károly 
sétány és a Városligeti körút talál ko zá -
sánál lévő fás területre. Nem sokkal 
később a Széchenyi fürdőre néző szobor 
talapzatára egy feliratot véstek, amely 
Zsigmondy Vilmos tevékenységéről tájé -
koztatja az arra járókat.        Papp Dezső 

Zugló vízfakasztó bányamérnöke 
Zsigmondy Vilmos tíz év kutatás után talált rá a 74 fokos gyógyvízre a Városligetben

A kutatófúrásaival nemzetközi hírnevet szerzett Zsigmondy Vilmos emlékét megörökítő mellszobor 1895-
ben készült el. A mű előbb az ezredéves kiállítás alatt a fővárosi pavilont díszítette, majd többszöri áthe-
lyezés és raktárban porosodás után, 55 évvel ezelőtt került jelenlegi helyére, a Kós Károly sétányra.

Szécsi Antal kora szokásától eltérően 
emelt gallérú bá nyász díszruhában 
ábrázolta Zsigmondyt      Fotó: Papp Dezső

Az élethűnél nagyobb bronz mellszobor 
egy kor a Nádor szigeti Artézi fürdő ud-
varán állt                 Forrás: Liber Endre: Budapest  

fürdőváros kialakulása. 2. kötet, 203. oldal

Marilynne Robinson: 
Jack  
A szerelem minden akadályt 
legyőz. Így neveltek minket a 
romantikus filmek és a költők, 
ám a hétköznapi gátak kissé 
másmilyenek, mint azok, ame-
lyek az eposzokban emelked-
nek. Az ötvenes évek Ame ri- 
kájában, ahol épp tombol a 
szeg regáció, a társadalom pe -
remén imbolygó fehér csa var -
gó, Jack Boughton szerelemre 
lobban a jó családból szárma -
zó, irodalmat tanító, színes 
bőrű Della Miles iránt. Olyan 
kapcsolat ez, amelyről alig le -
het eldönteni, hogy Isten ke -
gyelemnek vagy büntetésnek 
szánta-e, hiszen még az utcán 
sem mutatkozhatnak zavarta-
lanul. A társadalmi és tör vé -
nyi akadályok mellett ugyan - 
akkor jóval nagyobb az az el-
lenállás, amely az emberek 
lelkében gyökerezik. A szé-
gyen, bizalom és a kegyelem 
kérdése körül forog ez a meg -
rendítő történet, egy minden 
szempontból rendhagyó sze -
relem lélektani (kor)rajza. A 
magyar olvasók előtt már ko-
rántsem ismeretlen az ame ri -
kai írónő, ahogy Jack alakja 
sem, hiszen korábbi triló gi á -
jában (Gilead, Lila, Itthon) 
már felbukkant a Boughton 
család. Ettől függetlenül talán 
a legjobb ezzel a művel kez -
de ni az ismerkedést az ame -
rikai irodalom egyik élő klasz- 
szikusával. 
Magvető, 397 oldal, 4999 Ft 

Dr. Richar Halvorsen: 
Vakcinák 
 
Talán nem is volt annál meg -
osztóbb (nem politikai) vita az 
elmúlt években, amely az ol -
tásellenesek és vakcinapártiak 
között folyt. Ennek gyö kerei 
messzebbre nyúlnak vissza, 
hiszen egy kisebb hangos cso-
port már hosszú ideje meg -
kérdőjelezi a gyermekeknek 
beadott oltások eredmé nyes -
ségét, az autizmus és a vak -
cinák közötti összefüggéseket 
bizonygatják. A közel három 
évtizedig háziorvosként prak-
tizáló Richard Halvorsen 
könyve közérthető és igen 
hasznos vakcinakalauz olyan 
szülőknek, akik szeretnének 
felelősségteljesen dönteni eb -
ben a szerteágazó kérdésben. 
Elvakult oltáspártiként talál-
tam benne olyat, ami igencsak 
elgondolkodtatott és elbizony-
talanított az oltások kétely 
nélküli sikertörténete kap -
csán, és bizony az oltásellene-
sek is olvashatnak benne szá - 
mos megfontolandó érvet a 
körültekintő vakcináció szük-
ségessége mellett. Halvorsen 
ugyanis messze nem oltásel-
lenes, csupán olyan szempon-
tokat vet fel, amelyek olykor 
szembemennek az elfogadott 
oltakozás megkérdőjelez he -
tetlennek vélt szabályaival. 
Kötelező olvasmány azoknak, 
akik nem szeretnének az elő -
ítéletekre hallgatni.   
 
Corvina, 359 oldal, 5990 Ft 
 

Rácz Laura Rebecca: 
Tudatosan  
gyermektelenek  
A gyermekek kötelező oltásai 
mellett egy másik igen érzé -
keny kérdés, ha valaki tu da to -
san nem vállal utódokat. A fo - 
gyatkozó népesség számada -
tai miatt nálunk sokszor meg-
bélyegzik azokat, akik nem 
akarnak gyermekneveléssel 
bíbelődni, s így nem teszik 
meg azt, amit a haza – állí tó -
lag – megkíván tőlük. De mi 
van, ha nem mindenkinek je-
lentett a család biztonságos 
éveket, ha a szülők életre szó -
ló traumát okoztak. Vagy ha 
valaki úgy érzi, nem alkalmas 
arra, hogy gyereket neveljen. 
Az újságíróként dolgozó Rácz 
Laura Rebecca közel 900 visz-
szajelzésből és 23 mélyinter-
júból állította össze a könyvét, 
hogy jobban értsük a gyer -
mek telenek döntésének hát-
terét és következményeit, a 
disz kriminációt és a nehéz sé -
geket. Olyan tabu ez, amelyről 
nálunk sokáig nem lehetett 
sza badon és nyíltan beszélni, 
mert végletes reakciókat vál-
tott ki. Olyan nők szólalnak 
meg benne, akik nem akartak 
anyává válni, és olyan férfiak, 
akik még a sterilizálást is vál-
lalták. Elgondolkodtató tör té -
ne tek és megrázó sorsok, hogy 
ne csak fekete-fehérben lás-
suk ezt a megosztó, ám annál 
érzékenyebb társadalmi kér -
dést. 
Partvonal, 392 oldal, 3999 Ft 

Margaret Atwood: 
Rendbomlás  
Klasszikussal kezdtük, akkor 
fejezzük is be egy élő klasz- 
szikussal. A kanadai Margaret 
Atwood A Szolgálólány me -
séje és a MaddAdam-trilógia 
miatt már a magyar olvasók 
egyik kedvencének számít. És 
teljes joggal, hiszen ritkán 
olvasni olyan szerzőt, aki ilyen 
sok műfajban – sci-fi, vers, esz- 
szé, gyerekkönyv vagy nagy -
próza – képes kiemelkedőt al -
kotni. Most a novellista Atwood - 
dal ismerkedhetünk meg, de a 
regények rajongói se mond-
janak le egyből a könyvről: a 
szövegek ugyanis egy családi 
album pillanatképei. Össze -
köti őket a főszereplő Nell 
személye (legtöbbször ő maga 
az elbeszélő is), akinek sorsát 
az ötvenes évektől követjük 
napjainkig. Kiskamaszként 
any ja veszélyeztett terhes sé -
gének nehézségeivel néz 
szem be, majd a húga mentális 
problémáival, később pedig a 
társ- és az útkeresés gond-
jaival. A Rendbomlás a koráb -
bi regényekkel ellentét ben a 
mindennapi élet elkapott, ben - 
sőséges pillanatait rögzíti és 
nem a sorsfordító események 
nagyívű tablója. A széles vász -
nú izgalmak helyett a szemé-
lyes hangvétel, a finom humor 
ragadja meg az olvasót, és tesz 
hozzá egy újabb színt az At-
wood-univerzumhoz. 
 
Jelenkor, 328 oldal, 4499 Ft 

Az oldalt szerkesztette: Papp Sándor Zsigmond, a konyvterasz.hu szerkesztője
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Gyengéd, de problémamegoldó érintés
A nehéz élethelyzetek kérdése: „Mi más lehetséges itt, amit elképzelni sem tudtam?”

Kilátástalannak tűnő helyzetekben ritkán gondolunk egy kellemes masz- 
százsra. Pedig Papp Zsuzsa access facilitátor tapasztalatai szerint a fej bi-
zonyos pontjainak finom érintésével könnyedén elengedhetjük az életünk 
bármely területén megélt gondokat és a zaklatott gondolatokat. 

KONYHA 2726 ÉLETMÓD

– Megállás nélkül gondolko-
dunk, bizonyos dolgoknak el-
lenállunk, kizárjuk az éle- 
 tünkből, másokkal egyet ér -
tünk, általuk komfortosan 
érezzük magunkat.  
Bármennyire is furcsán 
hang zik, nemcsak az el -
utasított, de az elfoga- 
dott minták, nézőpontok 
is korlátoznak ben nün - 
ket – vázolta fel Papp 
Zsu zsa a mára vi lág szer -
te alkalmazott Access 
Con sciousness módszer 
egyik alapgondolatát. 
Tapasztalata szerint a 
módszer könnyen meg-
tanulható, és haté ko -
nyan alkal maz ha tó alap - 
 eszköze, az access bars 
kezelés segít e korlátok 
lebontásában.  
– A masszázságyon fek -
vő vendég fejének kü -
lönböző pontjait érint - 
jük meg nagyon gyen -
géden.  
A bars pontok kapcso-
latban állnak életünk 
különböző te rületeivel, 
a szexualitásunkkal, a 
kap csolata ink és az éle -
tünk milyenségével, a 
pénzzel, a beteg sé gekkel 
és szám talan olyan kor-
látozó nézőponttal, ame -
lyek be be vagyunk ra - 
gad va. A kezelés ezeket 
a né zőpontokat, korláto -
kat segít feloldani, min d - 
e mellett hihetetlenül 
nyugtató hatással van az 
emberre. Eredmé nye -
ként csökken a stressz, 
csillapulnak a zaklatott, 
pörgős álmok, vagyis jobban 
tudunk aludni. Előidéz egy 
mély relaxációs állapotot és 
az általános jóllét érzetét. 
Segít a koncentrációban is, 
így szélesebb látókörből tud -
juk szemlélni és ér tel mezni a 

dolgokat. Gyermekeknél jó 
hatással van a tanulásra, össz- 
pontosításra, és megszünteti 
az állandó megfelelési kény -
szert. Életünk bármely te -

rületén előidézhet változást. 
Zsuzsa alapvetően pénzügyi 
területen dolgozott magas 
beosztásban, de a lelke mé-
lyén úgy érezte, nincs a he -
lyén, nem ez az útja, miközben 
önismereti kurzusokon vett 

részt. Hét évvel ezelőtt egy 
elviselhetetlen deréktáji fáj-
dalom miatt kórházba került, 
a diagnózis szerint műt he tet -
len volt, és tolószék várt rá.  

– Nem akartam toló szék - 
be kerülni. Annyit tud -
tam, hogy minden testi 
tünetünk, fájdalmunk 
azt üzeni, hogy változ-
tassunk az életünkön – 
magyarázta.  
– Ezt a prob lémát én 
hoztam létre, tehát meg 
is tudom változtatni.  
A kórházi á g y on ülve 
azt kértem, hogy buk -
kan jon fel bármi az éle -
temben, amivel ezt meg - 
változtathatom. Még az -
nap felhívott a barát-
nőm, aki olyan lelkesen 
beszélt az access bars 
kezelésről, hogy én is 
azonnal bejelentkeztem. 
A kezelések, a feltett 
kérdések, amelyek vál-
toztatásra ösztönöztek 
életem különböző te rü -
letein, vezettek el a gyó-
gyulásomhoz, rántottak 
ki a régi rendszeremből 
és nyitottak meg egy új 
életet előttem.  
Ez a könnyen megtanul-
ható, dinamikus válto -
zást adó módszer tel je- 
sen „be rántott”, azóta én 
is oktatom. Gary Doug -
las, a módszer alapítója 
arra biztat, hogy kér -
dezve él jük az életünket. 
Bármilyen helyzetbe ke -
rü lünk, érdemes megkér- 
 dezni ma gunktól, hogy 
„mi más lehetséges itt, 

amit el képzelni sem tud tam?” 
Ez az egyszerű kérdés elkezdi 
kinyitni az univerzum rejté-
lyeit, amelyek megnyitják előt -
tünk a lehetőségek tár házát. 

 Illés Sarolta

Számos női problémára nyújt 
segítséget, emellett nemtől 
füg getlenül is segítheti éle -
tünket az év gyógynö vé nyé -
nek választott cickafark.  
A nők medencéjének összes  
szer vére képes hatni. Az e g y -
ik erénye a vérzéscsillapítás. 
Alkalmas bő, rendszertelen 
vér zés csillapítására, antibak -
teriális hatása miatt pedig a 
petefészek-, méhnyak- vagy 
hü velygyulladás is meg sze -
líd íthető vele. – Fito öszt ro -
gén-tartalmának köszön he - 
tően képes harmonizálni a 
rend szertelen ciklust. Nem 
csak teaként, hanem ülőfür -
dőként is alkalmazható, így 
az adott terület lokálisan ke -
zelhető, ami felgyorsíthatja a 

gyulladások visszahúzódását. 
Eb ben a formában az arany-
eres panaszokra is jó meg ol -
dás – magyarázta Viola Ibo - 
lya prevenciós életmód-ta -
nácsadó, aki azt mondta, hogy 
a változó korban is harmo-
nizáló hatású a növény, meg -
előzheti a klimax utáni csont - 
ritkulást. A cickafark nemtől 
függet le nül sebösszehúzó, 
sebgyógyító hatású, ebben az 
eset ben porított formában ér -
de mes alkalmazni. Hasi fáj-
dalmakra, puffadásra, az 
emész tés javítására is be vet -
hető, hiszen serkenti az epe -
vá la dék-termelést. Viola Ibo - 
lya ugyanakkor figyel mez -
tetett: izomlazító hatása miatt 
vá randós nőknek nem tanác-
sos a fogyasztása, to vábbá 
vér hí gító és gyomorsav-csök -
kentő gyógy szerekkel együtt 
se alkalmazzuk.                 P. R. 

A megérintett bars pontok kapcsolatban áll-
nak életünk különböző területeivel, ezért a 
kezeléssel több változást is elérhetünk 

Papp Zsuzsa access facilitátor: Nem akartam 
tolószékbe kerülni                      Fotók: Balogh Róbert

A cickafark lett idén az év  
gy ó gynö vé nye  Fotó: Pixabay.com

Hölgyek teája Menő menüző 
Póth Dia és Gyepes Gábor sem akart a sporttal fog lal kozni, szívesebben éttermeznek

– Az anyósom a tulajdonos, 
aki ugyanezen a helyen elő -
ször cukrászdát, később a Gi -
zella Éttermet nyitotta meg. 
Itthon ő volt az első, aki ét-
termi menüt kínált – mesélte 
Gábor, aki feleségével kül -
földön töltött tíz év után, 
2017-ben vette át a vállal ko -
zást. Egyikőjük sem akart a 
sport területén dolgozni, így 
örömmel szálltak be az üz let -
be. A kinti tapasztalatok alap -
ján alakították át az étterem 
miliőjét. Először a te raszt téli -
esítették. A modernizálással 

egy új brandet is létrehoztak, 
de ügyeltek arra, hogy a meg -
újulás közben megőrizzék a 
régi értékeket, a törzs ven dé -
geiket, az ebédidőben „me -
nüző” látogat ó kat. – Bárkit sze - 
retettel vá runk, legyen az a 
közelben dolgozó munkás 
vagy egy öltönyös irodai dol-
gozó. Leg főbb szem pontunk, 
hogy aki ide betér, érezze jól 
magát. Az étlapot és az ada -
gokat is úgy alakítottuk ki, 
hogy legyen sokféle, de az 
ember jól is lakjon.  

Összeállította: Illés Sarolta

Felmelegítek 1 dl olajat, be -
leteszek két fej felszeletelt 
hagymát, egy hámozott, ki -
magozott, négybe vágott al -
mát, 50 dkg, 4-5 darabba szelt 
kacsa májat. Sóval, borssal és 5 
db babérlevél lel fűsze re zem. 
Lassú tű zön addig sütöm, 
amíg az alma teljesen pu ha 
nem lesz. Majd leszűröm, egy 
külön kis tálba teszem, a ba -
bérlevelet kiszedem, letur-
mixolom.  

Pici csatos üveg ben hűtöm ki, 
a tetejére visszaöntöm a le -
szűrt zsírt, majd ha gyom ki-
hűlni a hű tőben.   
A hagymalekvárhoz 6 fej lila-
hagymát felsze le telek, egy 
serpenyőben 3 ek. cukorból 
karamellt készítek, ebben pu -
hára párolom a hag ymát, 4-5 
ek. balzsamecettel, sóval, bo r s -
 sal, ka kukk fűvel.  
Mindkét oldalán pirított bri -
óssal tá la lom. 

TERÜLETI KÉPVISELŐ: Szükséges végzettség: épületgé -
pész/gépészmérnök/ingatlan szakértő/ingatlankezelő 
Szükséges készségek: magabiztos Office ismeret (Word, Excel, 
Outlook, stb.) • Munkaidő: napi 8 óra 
 
LAKATOS: Szükséges végzettség: lakatos szakmunkás bi-
zonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 
 
FESTŐ: Szükséges végzettség: szobafestő-mázoló szakmun -
kás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 
 
VILLANYSZERELŐ: Szükséges végzettség: villanyszerelő 
szakmunkás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 
 
KERTÉSZ: Szükséges végzettség: kisgépkezelői bizo nyít vány, 
kertész szakmunkás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 

SEGÉDMUNKÁS: Szükséges végzettség: minimum 8 álta -
lános • Munkaidő: napi 8 óra 
 
RAKTÁROS: Előny: raktárosi végzettség, vagy hasonló te rü -
le ten szerzett gyakorlat • Munkaidő: napi 8 óra 
 
TAKARÍTÓ: Előny: Takarításban szerzett tapasztalat. • Mun -
kaidő: napi 8 óra 
 
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 
fizetés, cafetéria 

Élsportoló házaspár, Gyepes Gábor, az FTC egykori 
labdarúgója és felesége, Póth Diána műkorcsolyázó 
üzemelteti a hangulatos, főleg hagyományos éte -
leket kínáló Terrace Restaurant éttermet.

Szeretik szépen tálalni az ételeket                        Fotó: Terrace Restaurant

A Zuglói Zrt. felvételt hirdet a Karbantartási Osztályára a következő munkakörökre:

Kacsamájpástétom hagymalekvárral, brióssal
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A háború alatt édesapja u g y an 
ellenezte, de édesanyja támo-
gatásával bejutott a bé  kés- 
tar hosi zeneiskolába, mi vel 
he gedűművész akart len ni. 
Eleinte jól érezte magát az in-
tézetben, jól tanult, nap hosz-
szat gyakorolt. Gond nél kül 
bekerülhetett volna a Ze ne -
akadémiára, de a zenei tanul-
mányai közben megjelent az 
első verse, amelynek hatására 
eltávolodott a ze nétől, végül a 
jogi egyetemre felvételizett 
sikeresen. Ké sőbb átjelent -
kezett a böl csészkarra, de a 
tanulmányait nem fejezte be. 
Húszéves korában már a 
Mag vető Kiadóval volt egy 
aláírt szerződése, dolgozott a 
Magyar Televíziónak, és szá-
mos lapban publikált. Töb - 
b edmagával 1960 -ban meg -

ala kította az And rássy út i Fia -
tal Művészek Klub ját. A Kin cs -
kereső című lapnak alapító 
szerkesztője volt Kormos Ist -
vánnal, ké sőbb Csukás őt kö -
vette a Mó ra Kiadó fő szer  - 
kesztői poszt ján 1978-ban. Ge - 
nerációk nőt tek fel rajz- és báb - 
filmekből, gyermekfilmek ből 
ismert fő hőseinek tör té netein. 
A Ke ménykalap és krump li -
orr cí mű játékfilmsorozata a 
felejt hetetlen fa gyi árussal, Ba -
ga mérivel 1975-ben a holly  wo -
o di X. te levíziós fesztiválon 
nagydíjas lett, és el nyerte az 
év legjobb gyer mek filmje cí -
met. Egy nyi  latkozatában azt 
mon d ta a gyerek irodalomról, 
hogy „a gyerme kek nek is iro-
dalmat, világ látást és katarzist 
kell adni”.  
2020. február 24-én hunyt el.

A kappadókiai keresztény 
vértanú, Szent György napja, 
április 24-e a kikelet első nap -
ja a néphagyomány szerint. 
Az állatokat ezen a napon haj -
tották ki először a hosszú tél 
után. Mágikus hatással ru -
házták fel azt a frissen nyesett 
zöld ágat, amellyel az álla-
tokat terelgették, ütögették, 
hogy termékenyek legyenek 
és sok tejet adjanak, vagy az 
ól elé szórt zöld ágakon haj-
tották keresztül a jószágot a 
boszorkányok átka ellen. Erre 
a napra esett a tejbemérés, 
amikor is a gazdák az előző év 
nyarának tapasztalata alap -
ján kiszámolták a várható tej -
hozamot az egyes állatok nál.  

Ilyenkor a lányokat, a 
ju hászokat és a ju ho -
kat vízzel is leöntöt-
ték a „serkentés” ked - 
véért, a nap végén vi -
szont nagy lakomát, 
mulatságot ren dez -
tek. Szent György 
éjszakáján külö nö -
sen féltek a boszor -
kányoktól, akik, ha 
megfaragták vala ki -
nek a kapufélfáját, 
akkor az a gazda bú -
csút mondhatott az 
egész éves tejhoza-
mának. Egyes vi dé -
keken e napot jónak 
tartották a föld be rejtett kincs 
keresésére, ami minden hete-

dik év ben Szent György-nap-
kor lán got vet.  

Katarzist nyújtott a gyerekeknek

Az igazi tavasz kezdete: április 24.

BIKA (04. 19.–05. 20.)  Új rend, új szerelem, új kre -
atív tevékenység és a nagylelkűség kreatív meg-
nyilvánulása jellemzi ezt a hónapot a Bika szem - 
szögéből. A fejlődés biztonságos és rendezett 
közegben indul el, ezt a Bika jól tudja. De most a 

biztonság évezredeken át rögzült fogalma értelmét 
veszti, és egy merőben új globális rend alakul ki, amelyben 
igazán új és szép változások, átalakulások jönnek létre. A Bika 
ebben az időszakban jólesően megújul.

IKREK (05. 20.–06. 21.) Hihetetlen lendület, kez -
deményezőkészség hatja át most az Ikreket. Ne 
felejtse el, hogy a tapasztalat jó dolog, de a bei-
degződésekből nem lehet építkezni. A megújulást 
a jelen pillanatai rejtik, a jövőre nézve sokkal több 

szépséget hordoznak magukban, mint a múlt bár -
mely élvezetes részlete. A nagyra törő, főleg az anyagi jólét körül 
forgó álmait engedje el. Most bőkezűvé is válhat. Végre átélheti 
a szerelem mélységét is.

RÁK (06. 21.–07. 22.) Olyan új irányok bontakoznak 
ki előtte, amelyek segítenek a folyton visszafelé 
néző Ráknak az előrehaladásban. A hónap végén 
önmagához képest nagy lendülettel indul előre, 
olyan célok felé, amelyek a kiteljesedését szol-

gálják. Dinamizmus jellemzi. A hónap vége felé 
megérti, hogy milyen áldozatot érdemes hozni a megújulásért.  
A hónap közepén, teliholdkor képes lezárni eddigi ügyeit, és új 
nézőpontból tud azokra tekinteni. 

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) A megszokott keretek 
közül senkinek sem egyszerű kilépni, főképp nem 
az Oroszlánnak. Főleg a hónap közepén képes 
összegezni, áttekinteni akár az egész évet, és a 
megértett, elfogadott múlt helyzeteiből képes 

kiemelkedni, és a Rákhoz hasonlóan egy magasabb 
perspektívából rálátni az életére. Az összegzés közben 

az értékeket lássa meg, mert ezek viszik tovább, emelik az életét. 
Most hallgasson a megérzéseire, kövesse a sugallatait. 

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  Ingerlékenyebb lehet ebben 
a hónapban. Az egyébként is gyors felfogású Szűz 
szellemi energiái megsokszorozódnak, ez okozza 
a feszültséget. Magasabb szempontból ezt nevez-
zük inspiráló, teremtő időszaknak. Fontos, hogy 

most ne a régi vágyaira koncentráljon, hanem fi-
gyeljen a tünékeny pillanat érzéseire, gondolataira. Ha 

valamit nagyon szeretne megvalósítani akár szellemi, akár 
érzelmi szinten, arra most minden lehetősége megvan.   

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Fontos a társ, de április-
ban figyeljen önmagára. A kapcsolatait most a 
saját, és ne a másik ember szemszögéből próbálja 
értelmezni. Nem kell a másik érdekeit előtérbe 
helyezve vagy éppen a társat felmentve a háttérbe 

húzódnia. Álljon ki önmagáért a tőle megszokott 
szelíd, kiegyensúlyozott módon. Önmagával szemben is lehet 
nagylelkű. A hónap vége felé felhőtlen boldogságot élhet át, 
főleg a szerelemben. Kerekké válik a világ.  

NYILAS (11. 22.–12. 21.) A Nyilas szíve szerint egész 
hónapban lubickolna a szerelemben, és szíve sze -
rint mindenkinek segítene. Vannak remek ötletei, 
melyeket örömmel megoszt bárkivel. A lélekkel 
kapcsolatos spirituális témák felé nyitottá válik. 

Ha nem tud a lelkében rendet tenni és nem éli meg 
a belső békéjét – amihez most minden lehetőség adott –, akkor 
lehet, hogy kényszeresen akar rendet tenni maga körül, ez 
kimerítheti őt és a környezetét is. 

BAK (12. 21.–01. 19.) A Bak nagy jelentőséget tulaj-
donít a múltban megszerzett tapasztalatainak, 
ebből építkezik, a jövőt is ezek elutasítása vagy 
elfogadása szerint tervezi. Most érezheti magában 
az erőt, hogy ezeket a régi mintákat természetes 

lendületből meghaladja. A pillanat adta ötleteket 
megfontoltsággal – ami nem a halogatásban merül ki – most igen 
kreatív módon megvalósíthatja, főleg, ha a kereskedelem vagy a 
kommunikáció területén dolgozik. 

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) Megvalósuló zseniális 
ötletek kísérik ezt a hónapot. Lehet, hogy a hónap 
elején a lendülettől türelmetlenné válik vagy 
kimerültnek érezheti magát, amit a környezete 
nehezen visel majd el, de minél többet foglalkozik 

olyan dolgokkal, amelyek a környezetét is széppé 
teszik, annál eredményesebben köti le a túlcsorduló energiáit. 
Az önkifejezés bármely területe, főleg az előadó-művészet, 
központi szerepet kap ebben a hónapban. 

HALAK (02. 18–03. 20.) Különleges időszakot hoz 
ez a hónap – de az egész tavaszi időszak – minden 
Halak jelű ember életébe. Röviden: kihozzák 
magukból a legjobbat minden területen. A kom-
munikáció és a művészet, a művészi tevékenység 

különlegesen nagy hangsúlyt kap áprilisban. A szo-
ciálisan amúgy is érzékeny Halak most a közösséget szolgáló 
megoldásokat talál, ami mindenki életét könnyebbé teszi.  
A „módszerének” lényegét érthetően ki is tudja fejteni.  

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) Ha a belső iránytűjét 
követve dönt és cselekszik, akkor kinyílik előtte a 
világ. Most itt az idő, hogy ne a múlton agyaljon, 
hanem figyeljen a jelenre, és abból merítve lépjen 
a jövő felé. Nagy átalakulások előtt áll, ami fe -

szültségeket kelthet benne és ennek hatására a 
környezetében is. A hónap végén minden a helyére kerül, de a 
rendhez az kell, hogy a hónap elején kezdjen el hinni ön-
magában, adja át magát a belső békéjének.  

KOS (03. 20.–04. 19.) Saját idejében frissesség jel -
lemzi a Kost, ötletek, gondolatok tömege árasztja el 
az elméjét. Szeretne mindent megújítani önma -
gában és környezetében, eljött a nagytakarítás 
ideje élete minden területén. A másokkal való 

együttműködésben rejlő bölcsesség kerül előtérbe. 
A véleményét mondja ki, de most nagyon figyeljen a 

 visszajelzésekre, próbálja meg megérteni a másik embert, ne ra-
gaszkodjon a róla kialakított korábbi véleményéhez.  

Illés Sarolta

Az állatokat április 24-én hajtották ki 
először a tél után                        Fotó: felvidek.ma

Csukás István április 2-án szü -
letett, egy napon Andersennel 

Fotó: Wikipedia

A hónap  
szülöttei:

Zwack József (1821. április 1.) szeszgyáros, a Zwack márka megalapítója  
Székely Éva (1927. április 3.) olimpiai aranyérmes magyar úszó  
Márai Sándor (1900. április 11.) magyar költő, író, újságíró

Nevezetes napok 
  Á P R I L I S

1. Bolondok napja 
Újhold 

2. Autizmussal élők világnapja 
Szakszervezeti akciónap 
Gyermekkönyvek 
nemzetközi napja 

3. Roma kultúra napja 
4. Patkányok világnapja 

(World Rat Day) 
7. Egészségügyi világnap 

Biztonságos anyaságért 
világnap 

8. Nemzetközi roma nap 
Emberszeretet világnapja 

9. Unikornis világnap 
10. Nemzeti rákellenes nap 
11. Magyar költészet napja 

Parkinson-kór világnapja 
12. Űrhajózás világnapja 
14. Könyvtárosok világnapja 

Gátellenes világnap 
15. Nagypéntek 
16. Telihold 

Holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapja 
Lemezboltok napja 

17. Húsvétvasárnap 
18. Húsvéthétfő 

Műemlékvédelmi világnap 
Rádióamatőr világnap 

20. Vakvezető kutyák világnapja 
21. Óvoda nap 

Bölcsődék napja 
22. Föld napja 
23. Könyv és a szerzői 

jogok világnapja 
24. Sárkányölő Szent György 

napja 
Kísérleti állatok 
védelmének világnapja 
Magyar rendőrség napja 
Örmény népirtás emléknapja  

25. Malária elleni küzdelem 
világnapja 

26. Szellemi tulajdon világnapja  
28. Munkabalesetben elhunytak, 

megsérültek nemzetközi napja 
29. Táncművészet világnapja 
30. Újhold 

Méhek napja Magyarországon 
Katonai zenekarok napja 
Walpurgis-éj, 
a boszorkányok napja 
Jazz világnapja 

Süsü, a sárkány, Mirr-Murr, Pom Pom, Gombóc Artúr, A nagy ho-ho-ho-horgász 
és még sorolhatnánk a gazdag életművet, amelyet Csukás István hagyott hátra. 
A sors érdekes játéka, hogy egy napon született Andersennel, április 2-án, csak 
ő 1936-ban látta meg a napvilágot Kisújszálláson, egy ko vácsmester fiaként. 

Csukás István meseíró eredetileg hegedűművész akart lenni, majd jogot tanult

Az oldalt írta: Illés Sarolta  
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J Ó  F E J TÖR É S T  K Í VÁ N U N K  K E DV E S  OLVAS ÓI N K NA K !Hogy élik meg a szomszédban zajló háborút?

GÁL KRISZTIÁN informatikus – Nincs kárpátaljai ismerősöm, így én is  a 
tévéből merítem az információkat. De ez így is éppen elég szörnyű. A háború 
minden formájában elítélendő, legyen az arab területen, és legyen a szom-
szédban. Félni nem félek, de azért tartok attól, hogy elhúzódik vagy más 
helyekre is átterjed a háború. Bízom benne, hogy minél előbb sikerül valami 
megoldást találni és békét teremteni. Elsősorban gye rekruhával tudom 

segíteni a menekülteket, eze -
ket hamarosan elviszem va la -
melyik segélyszervezethez. 

VARSÁNYI REZSŐNÉ nyugdíjas – Gyerekkoromban már megél-
tem egy háborút, ami borzalmas volt. Nyolcéves voltam, amikor 
lebombázták Budapestet. Az az élmény elég volt, nem szeretném, ha 
megismétlődne. Fontos, hogy ne avatkozzunk be az eseményekbe, 
próbáljunk kívül maradni. 86 éves vagyok, egyedül élek egy pici 
nyugdíjból, így segíteni nem 
nagyon tudok, de nagyon saj -
nálom a háborús me ne kül -
teket.

BARANYI LÁSZLÓ színművész – 17 éves voltam, amikor az oroszok 
a szemem láttára lebombázták Budapestet. Így nagyon egyet tudok 
érezni az ukrán menekültekkel. Fáj a szívem, ahogy nézem a me -
nekülő gyerekeket, nőket és öregeket. Mennek a világba, sokan nem 
is tudják, hova. Mindig az az emlék jut eszembe, amikor 45-ben az 
oroszok lebombázták azt a házat a Szász Károly–Margit körút sarkán, 
amelyben a németek lőszert tároltak. A ház ráomlott az óvóhelyre, az 

ott levők pedig megfulladtak. 
Napokig lehetett hallani a ko-
pogásukat. 

SLÉZIA JÓZSEF egyetemi tanár  – Borzasztó, ami zajlik a szomszéd-
ban. Elkeserítő. Sok a menekült, rengeteg köztük a gyerek és a nő. 
Szégyen, ami zajlik. Egy valóságos humanitárius katasztrófa zajlik a 
szemünk láttára. Nem tartok attól, hogy nálunk is háború lesz, sze -
rintem nem fog tovább jönni. Magam is segítettem már a menekül-
teknek, pénzt küldtem a megsegítésükre.

FARKASHÁZI RÉKA színművész, műsorvezető – A háború a leg ér tel -
metlenebb dolog a földön. Megengedhetetlen dolog, sőt megbo csát hatatlan 
bűn ilyet kirobbantani. Rettenetesen sajnálom a sok áldozatot. Nagyon 
remélem, hogy hamar véget ér ez az őrület. Nem vagyok nyugodt, hogy mind -
ez a közvetlen szomszédunkban zajlik, és csak reménykedni tudok benne, 
hogy mi biztonságban maradhatunk. Természetesen támogatom a menekül-
tek megsegítését, egy családot be is fogadtunk. 

 Fotók: Balogh Róbert


