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Színműíróként 
is bemutatkozik

VÁLASZTÁSI  
KISOKOS 

  SZAKEMBEREK A 
VÁROSKÖZPONTRÓL

Nagy meglepetés  
a 80. születésnapra

BARÁTH 
ETELE

NAGYSZABÁSÚ  
KÖZLEKEDÉSI TERV

Miniszobrok a Covid-korszakról 
Egy telekommunikációs cég jóvoltából Budapest számos 
pontján miniszobrokat állítottak ki, amelyek  a pandémia 
idején születtek. A 3D technológiával készített alkotások 
ennek az időszaknak a lenyo matai. A cég social média ku-
tatásán alapuló kezdeményezés a járvány miatti legfon -
tosabb társadalmi változásokat idézi fel a díjazott Plank 

Antal szob raival.  
A minialkotások az új 
digitális szokásokról és a 
családi összhangról szól-
nak: például hogyan kap -
csolódik videochaten a 
nagymama a családi ki -
ránduláshoz, ahogy apu 
tökélyre fejleszti a neten 
talált receptet, láthatunk 

al kotást az otthoni tor ná -
ról, az első drónreptetésről, de arról is, amikor a család 
megtalálja a Nagy Medvét a tableten. Megtekinthetők a 
Madách téren, az Akvárium klubnál, a Dohány utcai zsi-
nagógánál, a Városligetben és a Fény utcai piacon. 

                       Potos Rita 

Fotó: Balogh Róbert 

Nemzetiségi napokat tartottak a zuglói Aprófalva Óvodában. 
A Bánki Donát parki intézményben egy héten át horvát hangu-
lat uralkodott. – A gyerekekkel sokat beszélgettünk Horvát -
országról, megismerhették a zászlajukat, a kockás címert, 
illetve déli szomszédaink zenéjéből, ruhaviseletéből és szoká-
saiból is ízelítőt kaptak. Az egyhetes program záróeseménye a 
február 24-ei horvát nemzetiségi nap volt, amelyre kiállítással, 
műsorral és ételkóstolóval készültek a zuglói óvodában – 
mondta Kuzma Orsolya intézményvezető. Orosz Romácz Márta, 

a Zuglói Horvát Ön -
kormányzat elnöke 
hozzátette, eleinte két - 
kedve fogadta, vajon 
mit értenek meg a 
gyerekek a nem ze ti -
ség témaköréből, ám 
rá kellett jönnie, hogy 
az óvoda pe da gó gu -
sok mindössze egy szí -
nes világ bemu tatá- 
sára tö re ked tek.  R. T. Fotó: S. T. G.

Ismét  
olimpiai  
bajnoka  
van  
Zuglónak
Liu Shaoang: Bíztam magamban, bíztam  
a stábban, és minden fordulóban  
a csapatért is hajtottam.   Cikkünk a 10. oldalon 

Dalmát hangulat Aprófalván



Horváth Csaba polgármester (MSZP) be -
terjesztői kiegészítőjében kiemelte: a tava-
lyinál optimistább az idei költségvetés, és 
ha április 3-án az ellenzéki összefogás 
győz, az új kormány várhatóan számos 
elvonást megszüntet és pénzügyi kie gé -
szítést ad az önkormányzatnak, amelyet a 
zuglóiak érdekeit szolgáló fejlesztésekre 
lehet fordítani. 
Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) azt 

mondta: Az elvoná-
sok az állításokkal 
ellentétben nem vol -
tak olyan na gyok, hi -
szen tavaly soha nem 
látott pénzmarad-
vány keletkezett, ami 
be került a 2022-es 
költségvetésbe a hi -
ány pót lá sá ra. Szabó 
Rebeka alpolgár mes - 
ter (Párbeszéd) sze -
rint az idei büdzsé a 
lehetőségekhez ké -
pest a legjobban ösz- 
sze állított költség -
vetés. Várnai László 
képviselő (Ci vil Zug -
ló Egyesület) arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az önkormány -
zati bérlakásban élők 45 szá zaléka nem 
fizet lakbért, ezért sem jut elég pénz az in-

tézmények nagyfelújítására. Rózsa András 
alpolgármester (Momentum) kifejtette: a 
nem fizetők számára programot indítottak, 
és lehetőséget kapnak az átütemezett fi -
zetésre, aki ezt nem vállalja, szankciókra 
számíthat.  
A képviselő-testület Zugló 2022-es be -
vételi és kiadási főösszegét egyaránt 37,6 
milliárd forintban állapította meg. A költ-
ségvetés 30,8 milliárd forintos bevétellel 

és 35,4 milliárdos kiadással 
számol. Ennek alapján a 
büdzsé hiánya 4,6 milliárd 
forint. A hiányt a kép vi -
selő-tes tület a tavalyi 4,6 
milliárd forintos költség -
vetési ma radványból finan-
szírozza.  
Az idei büdzsé 29,1 milliár-
dos működési, 1,7 milliár-
dos felhalmozási és 6,8 
mil liárdos finanszírozási 
bevétellel számol. Utóbbi 
az átmeneti felhasználású 2 
milliárdos likviditási hitelt 
is magában foglalja.  
A központi költségvetésből 
Zugló 10,4 milliárd, köz -

hatalmi be vé telekből 13,3, a működési be -
vételekből pedig 0,6 milliárd forintra 
számíthat.                                       Papp Dezső 

Horváth Csaba polgár mes ter (MSZP) 
napirend előtti felszólalásában az ellene 
felhozott korrupciós gya nú sí tásról el-
mondta, hogy po litikai indíttatásúnak 
tartja, amely az áprilisi országgyű lési 
választásokkal van össze függésben, il-
letve irá nyított hamis tanúvallomás áll-
hat a hátterében. Bejelentette: az április 
3-i voksolást követően, kormányváltás 
esetén, Márky-Zay Péterhez fordul, és 
azt kéri, hogy személyesen Hadházy 
Ákos vizsgálja ki a rágalmazási ügyét.    
 
Több temetési  
támogatás  
 
A képviselő-testület előter-
jesztői ki egészí téssel módo sí -
totta azt a rendeletét, amellyel 
az önkor mányzat ha tékonyan 
felléphet a zöld területen par -
kolókkal szemben. Egy másik 
módosítással sza bad utat kapott 
a sajátos nevelési igényű gyer -
me ke ket nevelő családok tá -
moga tása, illetve emelkedik a 
rá szorulók számára nyújt ha tó 
eseti szociális segély és a te -
metési támogatás jöve de le mha -
tára, valamint a benyú jt ható 
temetési számla összeg határa. 
A grémium arról is döntött, 
hogy a Zuglói Család- és Gyer -
mekjóléti Köz pont, va lamint a 
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 
közalkalmazottainak területi bérpót -
lékát áprilistól de cem berig havi 10 ezer 
forinttal megemeli.  
 
Zuglói gyermekvédelem – 
másképp 
 
A testület elfogadta Zugló 2022–2027 
közötti Gyermek védelmi Koncepcióját 
és cselekvési tervét. A javaslatot előter-
jesztő Ki nisch Andrea tanácsnok (D K) 
hangsúlyoz ta, az elgondolás olyan pe da -
gógiai, pszichológiai és szociális esz -
közök összes sége, amely a gyerme kek 
vé del mét hivatott ellátni.     
A képviselők tájékoztatót hallgattak 
meg a Zugló új Városközpontjáról tar-
tott lakossági konzultáció és a Publi-  
cus Research témában végzett köz véle -

mény-kuta tásának eredményéről. A gré - 
mium nem volt egy séges ennek meg -
ítélésében, többen úgy vélték, a kér  dé -
seket a testületnek kellett volna össze- 
állítani. Ennek hiányában a kon zul -
tációs kérdések irá nyítottak voltak, így 
an nak eredménye meg  kérdő  je  lezhető.   
 
Nem lépték túl  
a hatáskörüket 
 
A grémium elfogadta a képviselő-tes -
tület bizott ságainak saját és átru házott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

tájékoztatóját. Emellett jóváhagyta az 
egyes feladatkörök felügyeletét ellátó 
tanácsnokok be szá molóját. 
Ezen túlmenően a tes tü let megismerte a 
Zuglói Információs és Médiacso port Kft. 
működését és terveit bemutató do ku -
 men tumot. A vitában Várnai Lász ló 
kép viselő (Civil -Zugló Egye sület) ke -
vésnek ta lál ta a kép viselők meg szó -
lalási lehetőségeit a Zug lói La pokban, 
míg Rózsa András al polgármester (Mo-
mentum) szerint a 2022-es tervek el -
vezethetnek a mo dern ke rü leti kom - 
munikációhoz. 
Az Értékelő Bizottság ja vas latára a 
grémium úgy dön tött, hogy a Kövér 
Lajos tér 25. szám alatti kerületi tulaj-
donú ingatlan érté ke sí tésére kiírt pá-
lyázatot ered mény telennek nyilvánítja. 

     Papp Dezső 
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Egyensúlyban vannak a kiadások és bevételek a 2022-es költségvetésben  

A képviselő-testület rendkívüli ülésen hagyta jóvá Zugló 2022. évi költ-
ségvetését. A 16 igen szavazattal elfogadott büdzsé 37,6 milliárd forintos 
bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Zugló önkormányzata idén 4,4 
milliárd forintot fordít felújításra és beruházásra, emellett a kötelező és 
az önként vállalt feladatok ellátására is megfelelő összeg jut. 

Jegyzet

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő 

Patriótákhoz! 
Magam is meglepődtem a válaszo -
kon, amikor feltettem a kérdést az 
utca nagybetűs és igen tisztelt em-
berének, amely így szólt: milyen a 
jó kormány, és mi lenne az ideális? 
Nagyjából az jött át, hogy nincs 
ideális. Mert a többség már le is 
tett az afféle úri huncutságról, 
hogy bármiféle reményt tápláljon. 
Illúzió, hogy az elképzeléseiket 
meg tudná valósítani egy kor-
mány. Azzal viszont nagyon is 
tisztában vannak, hogy mi az ábra. 
A reakciókat pedig ajánlom a po -
litikusok figyelmébe. Mert mind -
ez többet jelent a rögtönzött köz  - 
vélemény-kutatásnál. Nem szám- 
és betűhalmaz, hanem egyenes 
gondolatok. Az a legértékesebb 
bennük, hogy őszinték. Spontán és 
ösztönösen.  
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
összesítették a tervezett Vá ros -
központra vonatkozó kérdőívek 
válaszait, amelyekből az látszik, 
hogy nemcsak érdekli az embe -
reket, de támogatják is a fej lesz -
tést. Ez az utóbbi évek egyik leg - 
jelentősebb beruházása lenne.  
S megerősítették a lapunk által 
idézett építészeket is, miszerint 
Zuglónak is kijárna egy olyan 
városcentrum, amely már minden 
környező kerületben megtalál-
ható. Mindeközben egy olyan 
közösségi tér is megvalósulhatna, 
amely erősítené az itt lakókban a 
kerületi összetartozást, ismertebb 
nevén lokálpatriotizmust. Mert jó 
Zuglóhoz tartozni!  

Rózsa András (Momentum): a lakbért nem fizetők átütemez he tik az 
elmaradt befizetéseket                                                Fotók: Subits-Tóth Gergő 

Idén 37,6 milliárdból gazdálkodhat Zugló
Komplex segítséget ígér a most elfogadott Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció 

A szociális dolgozók bérpótlékának emelése, Zugló Gyermekvédelmi Koncepciójának jóváhagyása, beszá-
molók elfogadása – egyebek mellett ezekről is határozott a képviselő-testület márciusi rendes ülésén. 

Emelik a szociális dolgozók bérpótlékát

Rozgonyi Zoltán (Fidesz) szerint az állításokkal ellentétben 
a központi elvonások nem voltak nagyok 

Horváth Csaba: a testület jóváhagyta a szociális 
dolgozók bérpótlékának emelését               Fotó: S. T. G.

Teherautónyi adománnyal fogad ták a 
több napja úton lévő, meg fáradt mene -
dékkérőket

Megérkeztek a Soltvadkerti Gy ermek- 
táborba az első ukrajnai me nekültek 

          Fotók: Subits-Tóth Gergő   

Zuglói segítség  
a menekülteknek

Az önkormányzat az orosz–ukrán há -
ború elől Zuglóba érkező me nekültek 
megsegítésére 5 millió forintot különít 
el. Határozat szü letett, hogy a XIV. ke -
rületben május 31-ig az ukrán rend-
számú autók kérelem nélkül, ingyen 
parkolhatnak. Ezen túlmenőn a vá ros -
vezetés az Ukrajnából me nekülők elhe-
lyezésére megnyitotta a kerület Solt- 
 vadkeri Gyer mektáborát. A polgár me s -
ter meg köszönte az egy teherautónyi 
adományt azoknak, akik ezzel nagy 
segítséget nyújtanak a me nekülő édes -
anyáknak és gyermekeiknek.  
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Horváth Csaba, Zugló polgár -
mestere, a Városért Egyesület 
elnöke többek között a városi-
asodás jövőjéről, az agglome -
ráció és a főváros kap cso- 
latáról, illetve a zuglói iden-
titás helyzetéről kérdezte ven -
dégeit. Erő Zoltán, Budapest 
főépítésze szerint a városia-
sodás folyamata világszerte 
erősödik. A budapesti agglo -
merációban jelenleg 2,5 mil-
lióan élnek. Az elkövetkező 15 
évben ide 300 ezren, míg a 
fővárosba legfeljebb 100 ez -
ren költöznek. A Bosnyák tér -
nek már korábban is köz ponti 
szerepet szántak, ezért épült 
oda a templom, és létesült ott 
piac. Nem értett egyet azzal, 
hogy Zugló megtelt, szerinte 
csupán a korábbinál nagyobb 
lett az élettér, és ezért csök kent 
a hely. A kerületben év e nte 
legalább 700 új lakást kellene 
átadni – az évi egyszázalékos 
lakásromlás pótlására.  
Gauder Péter várostervező ur-
banista, Budapest városstraté-
gia-tervező cégének korábbi 
ügyvezetője szerint a főváros-

ból főként azért költöztek el 
400 ezren a környező te le pü -
lésekre, mert itt nem találták 
meg azt a lakhatási formát, 
amire vágytak. Az új lakhe-
lyek azonban az infrastruk-
turális gócok hiányában nem 
várt nehézségek elé állították 
a kiköltözőket, mert Budapest 
vezetése nem látta át, hogy a 
főváros igazán csak a von zás -
körzetében lévő települések- 
kel és a „csapágyvárosokkal” 
együtt fejlődhet. Úgy látja, a 
polgármesteri hivatalnak nem 
kell kitűnni az épületek közül, 

azt viszont fontosnak tartja, 
hogy a hivatal egy vagy több 
helyisége sokcélú legyen, ahol 
például bálokat, fogadásokat, 
kiállítások lehet rendezni, 
mert a különböző programok 
mozgósíthatják az embereket, 
találkozási lehetőséget adnak, 
építik és erősítik a közösséget. 
A Városközpont megvaló sí tá -
sa hatással lesz a kertvárosi 
részre, idővel maga után vonja 
a terület felértékelődését és 
átalakulását. Z. Halmágyi Judit 
építészmérnök, a Városfej lesz -
tési és Városképvédelmi Bi-

zottság volt tagja a Vá ros - 
központ kialakításánál átgon-
dolt megoldásnak tartja, hogy 
a zajos oldalra kerülnek az 
irodák, a csendesebb részen 
pedig a lakóházak kapnak he -
lyet. Szerinte sokan fogják la -
kóhelyül választani a Vá ros- 
 központot, mert ott minden 
szolgáltatás gyorsan elérhető 
lesz, de meglesznek a pihenést 
szolgáló zöld sávok is. Jó 
dolognak tartja azt is, hogy a 
piacnak lesznek köztes terei, 
viszont a végleges tervnek 
karakteres kapcsolódásokat 
kell tartalmaznia, és a metró-
val is számolnia kell. Szerinte 
célszerű lenne megfontolni a 
piac épületének esti hasz no -
sítását: lehetne a szórakozás 
színtere is esténként, ahol kon-
certeket és egyéb közös ség -
építő rendezvényeket szer vez- 
nének. Helyesnek tartja, hogy 
a polgármesteri hivatalnak 
nagy előcsarnoka lesz, viszont 
jónak látna egy csendesebb, 
inti mebb részt is, ahol a há zas -
ság kötés után fényképeket le -
hetne készíteni.   Papp Dezső 

– Még mindig nagyon sok a 
tabu, nehezen kérnek segít-
séget az emberek, főleg a gye -
rekek, ezért nagy jelentősége 
van a „jelzőrendszernek”, amely- 
nek tagjai észreveszik, ha baj 
van – vezette fel köszöntőjével 
a közgyűlést Szabó Rebeka 
alpolgármester.  – Már akkor 
megpróbálják észlelni a bajt, 
amikor még senki sem jelezte. 
Az önök szakmai tudásának és 
sokszor az ösztöneiknek kö -

szönhetően jól működik a gyer - 
mekvédelem a kerületben – 
fogalmazott a szociális ügye -
kért is felelős alpolgármester. 
Az önkormányzat tervei sze -
rint létszámbővítésre és egy új 
telephelyre is számíthat a Zug -
lói Család- és Gyermekjóléti 
Központ. Varga Sándor in-
tézményvezető az elmúlt két 
év kihívásairól beszélt, ami 
miatt nehezebb, de nemesebb 
lett a hivatásuk. Tavaly csak -

nem 1900 esettel foglalkoztak, 
amiből 915 új volt. Az ügyek 
fele érinti a gyerekeket. Hevér 
László György, Kisné Szivcso-
vics Nikolett, Pécsi Diána, 
Sokacz Anikó önkormányzati 
képviselők az intézmény óvo-
dai és iskolai szociális segítő 
munkájáról számoltak be. Szó 
esett a felzárkóztatást célzó 
Ugrincs fejlesztő programról, 
az iskolai bántalmazásról, a 
Csilláról, az életszerű babáról, 
„aki” a 3–9 éves gyerekek fej -
lesztésében segítő Persona 
Doll. Probléma, hogy a szak -
emberek nehézkesen tudnak 
együtt dolgozni a gyermekor-
vosokkal és a felnőttházior-
vosokkal, hogy sokszor későn 
érkezik a jelzés, mert a jelző -
rendszeri tagok bizonytala -
nok. A ZCSK munkatársai azt 
kérik tőlük, hogy ne mérlegel-
jenek, hanem jelezzenek, a szak -
emberek pedig feltérképezik a 
helyzetet és döntenek. 

Potos Rita  

Beérkeztek, és feldolgozták a Városközpont építéséről a zuglói 
önkormányzat által kiküldött, a Zuglói Lapok februári szá -
mában is megjelent mint-
egy 70 ezer kér dőívet. 14 
ezren küldték vissza, és a 
válaszadók többsége tá-
mogatja a fejlesztést.  
„Ez nagyon nagy siker a 
számunkra” – nyilatkozta 
Horváth Csaba, Zugló 
polgármestere. „Mutatja 
az érdeklődést Zugló leg-
jelentősebb fejlesztése 
iránt. Egyetért velünk a 
zuglóiak többsége, hogy 
a Bosnyák teret rendezni 
kell, a piacot meg kell 
újítani úgy, hogy a lehető 

legtöbb szolgáltatást – bevásárlás, egészségügyi ellátás, hivatali 
ügyintézés – egy helyre szervezzük. A Bosnyák térre tervezett 

Városközpont ilyen l e s z.” 
Ezt támasztja alá a Publi-
cus Intézet több mint ezer 
fő meg kér de zé sével vég -
zett reprezentatív köz vé -
lemény-kutatása is: 78 szá - 
zaléka szeretné, hogy Zug -
lónak legyen végre egy 
igazi városközpontja és fő -
tere, 54 százaléka pe dig 
egyetért azzal, hogy Zugló 
önkormányzata kös sön 
megállapodást a ma gán -
fejlesztés beru há zójával 
közcélú fejlesztések meg-
valósítására.                 Z. L.

Évente legalább 700 új lakást kellene átadni az évi egyszázalékos lakásromlás pótlására

A zuglói identitást teremtené meg a Városközpont         
                        Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Szakemberek a leendő zuglói Városközpontról

Igenli a válaszadók kétharmada a Városközpont építését

Neves építészek bevonásával tartott kerekasztal-beszélgetést a zuglói Városközpont terveiről a Városért 
Egyesület. A szakemberek szerint a többfunkciós Városközpont jó ötlet, az új létesítmény és az előtte 
kiépülő főtér új lehetőségeket nyit a színvonalas szórakozásra, a közösségi élet fejlesztésére és a zuglói 
identitás erősítésére. 

Szociális jelzőrendszer: azonnal szóljanak, ne mérlegeljenek, ha problémát érzékelnek!

A bajos esetek fele a gyerekeket érintette 
Ha problémát észlelnek egy gyereknél, ne mérlegeljenek, hanem azonnal szól-
janak – hívták fel a figyelmet a „jelzőrendszer” fontosságára a Zuglói Család- 
és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) éves tanácskozásán.

Zugló több pontján felállított „postaládákból” begyűjtötték a kiküldött 
kérdőíveket, majd a házasságkötő teremben dolgozták fel              Fotó: B. R. P.                              

Szabó Rebeka alpolgármester: A gyermekvédők senkit sem 
hagynak segítség nélkül                               Fotó: Subits-Tóth Gergő 

Drogprevenció szakmai együttműködésben
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Mintegy ötven szakember részvételével 
országos konferenciát szervezett a Zuglói 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a 
helyi Egész ségPorta Egyesület. Az online 
programon nagy hang súlyt kapott a füg-
gőségek megelőzése, s mivel a probléma 
komplex, a megoldása is összetett. Dr. 
Bazsika Er zsébet megelőző orvostani és 
népegészségtan szakorvos hangsúlyozta, 
ha válto zásokat szeretnének elérni az egész - 
ségmagatartásban, nem elég a fel vi lá go -
sítás. Motiválni kell az embe re ket. – Tekin -
tettel arra, hogy ezek a feladatok messze 

túllépik az egészségügy ke reteit, a KEF 
fontos feladata a szakmaközi együtt mű -
ködés biztosítása. Kis Éva, a X. kerületi szer - 
vezet koor di nátora a tudásmegosztást 
emelte ki. Dr. Erdélyi Ágnes addiktológus, 
a nyíregyházi KEF szakmai elnöke a kor -
társképzést szorgalmazta. A XIII. kerületi 
KEF társelnöke, Szedmák Eszter szakmai 
támogatást ajánlott fel minden induló 
KEF-nek. A program házi gazdája, So kacz 
Anikó képviselő, a Zuglói fórum elnöke 
komp lex, cselekvésközpontú szakmai tu -
dástár kidolgozását tűzték ki célul.    P. R.

Nem ilyen nőnapot ter-
veztünk. Nőnap alkal má -
ból arról akartam írni, 
hogy hamarosan új kor-
mányt választunk, amely 
nemcsak évente egyszer, 
hanem az év minden nap -
ján elismeri és tiszteli 
majd a nőket. Arról, hogy 
hamarosan végre olyan 
országot te remtünk, ahol 
nincsenek vak komondo -
rok, férfiak által meg ha -
tározott női princí piu- 
mok, nincs áldozathibáz-
tatás, kis anyá mozás. Ahol 
a nők höz való hozzáállást 
a tisztelet és az egyen-
jogúság határozza meg.  
Aztán a világ hirtelen meg - 
változott.  
Látom a képsorokat a há -
ború elől menekülő lányok - 
kal, édesanyákkal, nagy -
ma mákkal. Az elmúlt he -
tekben nők százezreinek 
kel lett elhagyniuk az ott -
honukat, a munkájukat, a 
tanulmányaikat egy dik -
tátor dühöngő őrü lete 
miatt. Míg az apák, férjek 
és fiúk az életüket áldoz-
zák a hazájukért, az Uk -
rajnából menekülő nők 
helyt állnak idegen he -
lyeken, és terveznek egy 
jövőt, pedig a jelen is épp 
elég félelmetes.  
 
Egy szál virág sosem 
elég, de most különösen 
banális. Idén nőnapon 
gondolataim  
az ukrajnai nők kel  
vannak! 
 

Horváth Csaba  
polgármester 

Nőnapi  
köszöntő
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Szekszárd után Zuglóban 
indul? Miért éppen itt?  
Mennyire ismeri a körzetet?  
 
Zugló az egyik olyan hely, 
ahol az emberek nagyon vár-
ják a változást az országban, 
amit az elmúlt évek szavazásai 
bizonyítottak. Egyébként öt 
évet a Bagolyvár utcai egye -
temi kollégiumban töltöttem, 
szép idők voltak. A nagy-
mamám és nem egy rokonom 
is itt él. Ismerem a környéket.  
 
Milyen ügyeket vinne a par-
lament elé?  
 
Nem rejtem véka alá, hogy a 
korrupciós ügyekkel sze ret -
nék a legtöbbet fog lalkozni. 
Nemcsak a Fidesz korrupciós 
ügyei, de a jövőbeli esetek 
elkerülése érdekében is tör -
vényeket kell hozni, legin -
kább azért, hogy legyen jogi 
következménye minden kor-
rupciós bűncselekménynek. 
Nyilván lesznek majd helyi 
ügyek is, de úgy gondolom, az 
országgyűlési képviselő ne 
basáskodjon helyi dolgokban 
a polgármester felett. 
 
A Covid-járvány kezdete óta 
a Fidesz több száz milliárd 
fo rinttól fosztotta meg a zug  - 
lói önkormányzatot, és to -
vábbra is csak a fideszes ön -
kormány zatokat segíti pénz - 
ügyi támogatásokkal. 
 
Kormányváltás esetén nyilván 
gyorsan felül kell vizsgálni, 
miért kivételezett csak a ba -
ráti önkormányzatokkal a 
Fidesz.  
 
A kétharmaddal bebetono-
zott törvényekkel mit lehet 
majd kezdeni, hogy ne aka -
dályozzák a normális mű -
ködést? 
 
Valóban, sok ilyen csapdát ál-
lított a Fidesz-kormány, de 
nem lehetetlen feles tör vé -

nyekkel a jogi felelősségre -
vonás. Csak akarni kell. 
Mindig mondom, hogy a je-
lenlegi választási rendszerben 
nagyon kicsi a különbség a 
választás elvesztése és a 
kétharmados többség elérése 
között.  
 
A trafikbotránnyal hívta fel 
magára a figyelmet. Azóta 
alig van olyan nap, hogy ne 
jelentsen valamilyen bot -
rányt. Hogy találja meg az 
ügyeket? Vagy önt találják 
meg?  
 
Nem titkolom, fideszesként 
kezdtem, de amint kiismertem 
magam a korrupt rendszer-
ben, tudtam, mi a dolgom. 
Most már az országos ügyek-
ben is kiismerem magam. 
Lelki teher is látni a rengeteg 
bűnt. Ezt azért tudom el vi -
selni, mert a családi hátterem 
erős. Meg kell mondjam, ne -
héz, hogy a családomat is gya -
lázzák. Négygyerekes apa - 
ként nehéz ezt elviselni, de 
amíg a családom bírja, addig 
én is.  
 
Beengedik már az MTVA 
székházába?  
 
Nem. Azóta 500 millióért hat 
darab biztonsági kaput szerel-
tek fel, golyóálló zsilipekkel. 
És megváltoztatták a tör vé -
nyeket, hogy a képviselő se 
léphessen be az épületbe sza -
badon. Amikor a diktatúra lé -
tét megkérdőjelezik Ma gyar - 
országon, akkor csak azt ké -
rem, nézzék meg hányszor 
voltak ellenzéki politikusok 
az állami médiában? A szám: 
0. A korrupció elleni küz de -
lem a nyilvánosságért foly- 
tatott küzdelem is egyben.  
A médiát a kormány az el -
len őrzése alá vonta.  
 
Kétharmados a mé dia -
tör vény is. Hogy 
nyúlnak hoz zá?  

Először is le kell állítani a Fi -
desz-propagandát, amire a 
kormányzat 50 milliárdot fizet 
hirdetés formájában. Kizárt, 
hogy az új kormány erre to -
vábbi pénzt adjon.  
 
Az iskolák felügyeletét köz -
ponti állami irányítás alá 
vette a Fidesz-kormány.  
Ma rad a rendszer?  
 
Tarthatatlan a központosított 
rendszer, amikor ellenőrzik, 
hogy minden gyerek füzetébe 
ugyanaz a mondat kerüljön. 
Jól működött az előző, azt kell 
visszaállítani. A minőségi ok-
tatás is ezt követeli. Helyben 
mindig jobban ismerik 
a vi szonyokat.   
 
Folytatná a 
Városliget  
be épí tését?  
 
Nem. Ami vissza - 
fordítható, azt 
vissza kell fordí-
tani. Ami ment -
hető, azt meg kell 
menteni.  
 
Négyes metró 
meghosszabbítása?  
 
A zuglóiak szá má ra ez 
létkérdés, de nem 
csak szá-

mukra. A 150 milliárdos be -
ruházás eltörpül a Puskás 
vagy a most épülő atlétikai vb 
stadionjának 250 milliárdja 
mellett. A kínai gyors vasút in-
duló ára most 750 milliárd.  
 
A metróval a városközpont 
kérdése is összefügg. Zugló-
nak szüksége van fejlődésre, 
de a magánberuházóval szem-
ben az önkormányzatnak ér -
vényesítenie kell az akaratát.  
 
Kormányváltás esetén vissza-
adjuk a le hetőséget, hogy a 
zuglóiak döntsék el, mit sze -
retnének. 

Csernyánszky  
Judit 

Hadházy Ákos – Egységben Magyarországért, 8. OEVK
Honnan jött az ötlet, hogy a 
zuglói képviselőséget or szág - 
gyűlésire cserélje? 
  
2008 óta veszek részt a 
kerületi közéletben, és ezalatt 
magam is megtapasztaltam, 
milyen az, amikor messziről 
jött emberek „képviselnek” 
minket. Érzem a felelősségét 
annak, hogy alternatívát kí -
náljunk: itt az idő, hogy a 
helyi közélet végre a zuglói-
akról szóljon! 
 
 
 
 
 

 
 

Milyen ügyeket vinne az or -
szággyűlés elé?  
 
Minden olyan ügyet, ami az itt 
élők érdekét szolgálja. Kü -
lönösen fontosnak tartom, 
hogy segítsem az intéz mé -
nyeinket, a fejlesztési forrá-
sok kerületbe vonzását és a 
rászoruló csoportok támo-
gatását. A tét nagy, mert a 
baloldalon azok próbálnak 
visszatérni, akik 2010 előtt 
egyszer már tönkretették Ma -
gyarországot. 
 
A Covid-járvány kez dete óta 

a Fidesz több milliárd fo -
rinttól fosztotta meg a 

zuglói ön kor mány za -
tot, és továbbra is 

csak a fideszes önko-
rmányzatokat segíti 
pénz ügyi támogatá-
sokkal. Rendjén van 
ez így?  
 
A baloldal meg ve -
zeti a támogatóit: 
Zugló költség vet é sé -
nek főösszege 2018 
óta évről évre egyre 
magasabb, mi köz ben 
2018 óta a kerületbe 

ér kező kormány zati fej -
lesztések összege meg -

haladja a 660 milliárd 
forintot, ami a hivatkozott 

„ki véreztetés” száz -
szorosa 

és a 

ke rület éves kö l t ség ve tésének 
húszszorosa. 
 
Az iskolák felügyeletét köz -
ponti állami irányítás alá 
vette a Fidesz-kormány.  
A pedagógusok és intéz mé -
nyeik problémái viszont 
azóta csak halmozódnak, 
lásd például most a sztráj -
kot. Milyen tervei vannak az 
oktatás fejlesztésére?  
 
Lakótelepen felnőtt fiatalként 
pontosan tudom, milyen nagy 
szerepe van az oktatásnak és a 
szociális hálónak. Elismerem, 
hogy szükség van újabb for-
rások bevonására a közne -
velés támogatása érdekében. 
Több zuglói oktatási intéz -
mény vezetőjével is tárgyal-
tam, készen állok képviselni 
az érdekeiket a parlamentben. 
 
Zöldterületeket követel Zug -
lóban, miközben a Város -
ligetben, amelynek egy ré - 
sze területileg Zug ló hoz tar-
tozik, monstrumokat épít a 
kormány. Hisz Pap csák Fe -
renc kezdemé nye zés ére ön is 
megszavazta a liget 99 évre 
történő kormányzati ke ze -
lését. Ön folytatná a Vá ros -
liget további be épí tését?  
 
A Liget kapcsán két dolgot 
szögezzünk le: a zöldfelület 
aránya 6 százalékkal nő, így 
csökkenésről semmiképpen 
sem beszélhetünk.  
A másik pedig, hogy a meg -
újuló Vá rosliget elnye rte a 
zuglóiak tetszését, így hiba 
lenne tor zóként hagy ni.  
A baloldal saját magának 
köszönheti, hogy eb ből most 
már nem tud jól kijönni.  
 
Zugló régóta szeretné, ha a 
4-es metró ki épül ne a Bos -
nyák térig.  
Mit tenne ennek érdekében?  
 

A közösségi közlekedés fej -
lesztése mindannyiunk közös 
érdeke, de először kérdez - 
ze meg erről a jelenlegi vá- 
 ros vezetést! Mind Karácsony 
Ger gely, mind Horváth Csaba 
meg ígérte ezt a 2019-es kam-
pányban. Igaz, olvasva a visz-
szás ügyeiket, jobb ha ezt is a 
kormányra hagyják, akkor 
lesz is belőle valami!  
Miért  szavazta meg annak 
az alkotmányossági panasz-
nak a benyújtását, amellyel 
megszüntetnék a Fidesz ál -
tal elrendelt Bosnyák téri és 
a Dürer kerti ingatlanfej -
lesz tések kiemelt kormá ny -
zati beruházási státuszát? 
 
Nem támogattam a panasz 
benyújtását (tartózkodott – a 
szerk.), mert az csak a bal ol -
dal játszmáinak része, és nem 
Zugló érdeke. A Bosnyák téri 
beruházások ügyében pedig 
az első perctől kezdve határo-
zott álláspontot képviselünk, 
amiről bővebben a közösségi 
oldalamon lehet olvasni. 
 
Hogyan fejlesztené az orszá-
gosan is leromlott egész ség -
ügyet?   
A Gyurcsány-korszak egész -
ségügyet megnyomorító idő -
szaka után jelenleg az egé sz- 
 ségügy országos szintű fej -
lesztése folyik.  
Új szárnyat ka pott a Mazsihisz 
Sze re tet kórház, többmilliár-
dos orvos technológiai fej lesz -
tések tör téntek az OMIII 
Amerikai úti centrumában, 
elkezdődtek az Uzsoki Utcai 
Kórház és a Bethesda kíórház 
új tömbjének tervezési mun -
kálatai. 1,2 milliárd forintnyi 
kormányzati támogatásból 
újultak meg Zugló háziorvosi 
rendelői.  
Ezt a munkát tovább fogom 
folytatni. 

Borbély Ádám – Fidesz, 13. OEVK 

A Fidesz-frakció ragaszkodott az elküldendő kérdésekhez, amelyekre 
írásban válaszolt.  

Az interjú hagyományos formában készült, a politikus  
megtisztelte a Zuglói Lapokat személyes jelenlétével
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Alsórákoson születtem, gyer-
mekkorom évei is idekötnek, 
ezért is fontos számomra, 
hogy kép viselhetem az itte-
nieket.  
Az elsődleges, hogy Alsó -
rákoson is meg tud juk őrizni 
azt a nyugodt, kiegyensú -
lyozott, dinamikus fej lő dést, 
amiért sokat dolgoztunk, és 
amiért a jövőben is szeret -
nénk dolgozni. Van teendőnk 
bőven, küzdenünk kell a túl-
zott be építés, a zsúfoltság el -
len, hogy megmaradjon Alsó - 
rákos zöld jellege. Mindent 
megteszek a Bosnyák téri ős -
termelői és kiskereskedelmi 
piac megmentéséért.  

Az ide tervezett városközpont 
épí tését csak akkor támo -
gatom, ha az nem veszélyezteti 
az ön kormányzati piac mű -
ködését. A Budapesti Útépí -
tési Prog ram vezetőjeként 
fontos számomra, hogy minél 
több zuglói út felújítására 
tudjunk forrást biztosítani. 
Eddig minden igényt ma ra -
déktalanul támogattunk, amit 
a XIV. ke rület vezetése be -
nyújtott hozzánk, ez 700 mil-
lió forintos kormányzati for - 
rást jelent az itteni utak épí -
tésére. Bízom benne, hogy a 
jövőben még több ilyen 
együtt működés lesz az önko-
rmányzattal Alsórákos fej -
lődése érdekében.  
A választókerület kép vi se lő -
jeként és képviselőjelöltje -
ként a korrupciótól mentes 
közélet megteremtését is fon - 
tosnak tartom itt, Zuglóban is. 
Végezetül: szeretném elérni, 
hogy Zugló vezetése állami fi-
nanszírozású közoktatási in-
tézménynek és ne magán ala- 
pítványnak adjon helyet az 
Egressy út 178. szám alatt, 
hiszen az elmúlt években sok 
száz új lakás épült és épül 
most is Alsórákoson, ennek 
megfelelően óriási igény van 
egy helyben működő újabb 
iskolára.
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A Zuglói Önkormányzat tá-
mogatásával a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft.-n ke - 
resztül beszerzett felszere lé -
sieszköz-csomagot Horváth 
Csaba polgármester adta át, 
aki az eseményen elmondta: 
– Az önkormányzat vezetése a 
központi anyagi megszorítá-
sok ellenére tartja magát ah -
hoz az alapelvéhez, amely 
szerint első a zuglóiak bizton-
sága. És akik ezért dolgoznak, 
azoknak a tevékenységéhez a 
szükséges forrásokat a szűkös 
időkben is előteremtjük. Haj -
du Flórián gazdasági ügye - 
kért felelős alpolgármester ki - 
emelte: a több mint har min c- 
 éves múltra visszatekintő ön -
kéntes zuglói szerveződés ok -
kal vívott ki magának fő vá - 
rosi és országos szinten is elis-
merést a polgárőr-társadal-
mon belül. Szakmai fel ké szült- 

ségükkel és áldozat kész sé -
gükkel minden körülmények 
között rendíthetetlenül szol-

gálják a városrész lakóinak 
nyugalmát, védik a közrendet. 
A közterületeken éjjel-nappal 

szolgálatot teljesítő polgár -
őröknek sokszor extrém hely -
zetben, különleges időjárási 
viszonyok közepette kell in-
tézkedniük. Gyakran kell ön-
gondoskodásra képtelen, ma - 
gatehetetlen, a kihűlés kö ze -
lében lévő, életveszélyes ál-
lapotban lévő embereken se - 
gíteniük. A most átadott cso-
mag javarészt az ehhez szük-
séges eszközöket tartalmazza 
– tudtuk meg Kardos Páltól, a 
zuglói polgárőrök elnökétől. 
Hővédő takarók, speciális 
kesztyűk, a kötelezően vise-
lendő formaruha szállí tá sá -
hoz szükséges táskák, több - 
funkciós elemlámpák, a bale-
setek színhelyét, az egész ség -
ügyi vészhelyszíneket a kül - 
világ elől elfedő új paravánok 
ke rülnek a járőrautókba.     

 Z. L.

Fergeteges hangulatban ün-
nepelte 25. évfordulóját, egy-
ben a Bálint-napot a Nagy - 
zugló-Törökőr Kulturális és 
Szociális Közhasznú Egye sü -
let a zuglói Móra Ferenc Ál-
talános Iskola aulájában.  
– Nagyon szeretünk együtt 
lenni, olyannyira, hogy ma 
már legalább tíz olyan pá -
runk van, akik a szom - 
 bati bulikon is mer -
kedtek össze – em lék -
szik vissza az el múlt 
évtizedekre Mó dos 
Bé la. Az  egye sület el-
nöke lapunknak el-
mondta: a baráti tár - 
saság a régi, Padlizsán 
téri civil házban ala -
kult meg 39 taggal.  
Az alapítók célja a kö -
zösségi lét erősítése, 
az idősebb korosztály 
szabadidejének hasz -
nos eltöltése volt.  

2004 óta a Móra iskola ebéd -
lője a második otthonuk. A 
nyugdíjas korú tagok nem 
mellesleg minden második 
szombaton hasonló elánnal 
táncolnak, vigadnak. Ezen -
kívül minden évben többször 
kirándulnak, fürdőkbe jár-
nak, sakk- és ultiversenyeket 
szerveznek, illetve tartják a 

kapcsolatot a vidéki part-
nereikkel. – Egy derecskei 
hölgy és egy zuglói úr nem -
csak megismerkedtek, de egy -
másba is szerettek és össze - 
házasodtak. Ez pedig az ottani 
nyugdíjaskört és a mi egye -
sületünket is összehozta. Oly -
annyira, hogy több mint tíz 
éve Derecskén közösen el is 

játszottuk a lakodalmat. Fer-
geteges buli volt.   
Módos Béla felesége Kiss Ilo -
na Má ria, az Összefogás Zug -
lóért Egyesület korábbi el - 
nöke. A két egyesületnek szá-
mos közös tagja van, és szí ve -
sen látogatják egymás ren dez- 
 vényeit. Az Összefogás tavaly 
volt 20 esztendős.               R. T. 

Új felszerelések a polgárőröknek

Negyedszázada együtt töltik szabadidejüket a szépkorúak 

Magatehetetlen és életveszélyben lévő embereknek is segít a több mint 30 éves szervezet

Nélkülözhetetlen egészségügyi védelmi eszközökkel, humanitárius célt is szolgáló, továbbá technikai jel-
legű tárgyakkal gyarapodott a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

A polgárőri feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközöket 
adott át az önkormányzat a zuglói polgárőröknek       Fotó: ZKNP

A táncos rendezvények a legnépszerűbbek 
Fotók: Balogh RóbertMódos Béla tombolát hirdet

A rajtunk uralkodó maffia 
főnöke a kétharmad birto -
kában azonnal hozzácsapta az 
önök kör zetét a kissé konzer-
vatívabb gondolkodású Kert -
városunkhoz. Ez a trükk azóta 
több vá lasztás során tette 
hatástalanná a haladáspárti 
szavazataikat. Most azonban, 
hogy az ellenzéki pártok is 
végre megtanulták a leckét, 
láthatóan megváltozott a hely -
zet. Nem nyilvános köz vé le -
ménymérések egyértelmű 
előnyömet mutatják a jelen-
legi mélységesen korrupt és 
népellenes kormánypárti 
„kép viselőnkkel” – a rabszol-
gatörvény beterjesztőjével – 

szemben. Minden esély meg-
van arra, hogy április 3-a után 
helyette én üljek be a parla-
mentbe, ahol valamennyiünk 
közvetlen életfeltételeinek ja -
ví tásáért dolgozhatok. Emel-
lett részt vehetek egy olyan 
polit ikai-gazdasági- jogi 
környezet létrehozásában is, 
amely örökre kizárja a hata -
lom mostanihoz hasonló nyílt 
kisajátításának le he tő ségét. 
Mint hosszabb ideig XIV. ke -
rületi lakosnak erős kö tő dé -
seim vannak Zugló irá nyába. 
Mindhárom lányom ma is ott 
végzi a tanulmányait.  
Kitűnőek a kapcsolataim a 
kerületük és a főváros ve ze -
tőivel, akárcsak az ország 
leendő irányítóival. Ez min-
den le he tőséget megteremt 
ahhoz, hogy az érdekeiket  
a lehető leg ha té konyabban 
kép  viseljem.  
Ahhoz, hogy ez évtől április 
harmadikát te kinthessük a 
felszabadulás ünnepének, 
csupán egy dolgot kell meg -
tenniük.  
Azon a szép ta vaszi napon 
valamennyien éljenek leg-
drágáb de mok ratikus jo guk -
kal, a vá lasz tójoggal, ahogy 
alsó rá kosi polgá rok ként tet-
ték ezt mindig is az elmúlt 
szomorú évtizedben! 

Forrás: www.valasztas.hu

Szatmáry Kristóf 
– Fidesz, 13. OEVK

Vajda Zoltán 
Egységben Magyarországért  13. OEVK

Karacs Lajosné  
Munkáspárt-Iszomm  
8. OEVK

Rózsa  
Regina 
Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt 
8. OEVK

Czeglédi János  
Mi Hazánk Mozgalom 
8. OEVK

Duma Norbert  
Normális Élet Pártja 
8. OEVK

Janicsák István 
Megoldás Mozgalom 
8. OEVK



HELYTÖRTÉNET 1110 SPORT

Liu Shaoang versenyszáma 
kerületünk számára a pekingi 
olimpia egyik legemlékezete-
sebb pillanata volt, hiszen 500 
méteres sprint számban a gyo rs- 
korcsolyázó elsőként ért cél -
ba. A hektikus előzmények 
azon ban sejttették, hogy nem 
lesz könnyű menet. Hiszen Liu 
Shaolin Sándor úgy lett bro nz - 
érmes 1000 méteren, hogy 
bát yját kizárták a versenyből, 
noha itt is éremesélyes volt, s 
így ő a negyedik helyről egy- 
gyel előreugrott. A Liu Shao -
lin Sándor, Liu Shaoang, Kru e  -
ger John-Henry, Nógrádi Ben - 
ce összeállítású magyar váltó 
a B döntő megnyerésével a 
hato dik helyen végzett. A csa -
patot a repülőtérről egyene-
sen Zug lóba, a Gyakor ló Jég - 
csar nok ba vitték, ahol több 
száz szur koló, rajongó és hoz-
zátartozó köszöntötte őket. Itt 
tudtuk megszólaltatni a sike -
res spor tolókat és azokat, akik 
mögöttük állnak. – Elő zetesen 
ilyen eredményre szá mí tott -
unk – mondta Lina Zha ng, a 
magyar rövidpályás gyors -

korcsolya-válogatott kínai 
szár mazású veze tő ed zője –, 
gyakorlatilag négy szám ban 
számoltunk az éremszerzés 
lehetőségével, eb ből egy 
arany-, két bronz érem és egy 
negyedik–hato dik he lyezés 
lett. Pekingben megjártuk a 
mennyet és a poklot is – mond- 
ta Bánhidi Ákos csapatme -
nedzser –, mert az olim pián, 
és előtte is, nemcsak az ellen-
felekkel, hanem a láthatatlan 
ellenséggel, a Coviddal is 
meg kellett küzdenünk. Majd 
bele őrültünk abba a bizony-
talanságba, amit az omikron 
vírus okozott. Mert hiába vol -
tunk maximálisan óva tosak, a 
tom boló járvány bárkire le -
csap hatott. Mint ahogy eluta -
zásunk előtt Liu Shaoangra és 
Varnyú Alexre le is csapott. 
Nagyon nehéz volt megélnem 
és túlélnem, ami az 1000 
méteres versenyen és utána 
történt – kommentálta az öt -
karikás történéseket az egyik 
zuglói díszpolgár, a Peking-
ben bronzérmes Liu Shaolin 
Sándor. – Sajnálom, hogy mind - 

ez pont velem történt meg. Az 
utolsó versenynapig nehezen 
tudtam feldolgozni az olim -
piai bajnokként történő ki zá -
rásomat, végül a váltó B dön - 
tős győzelme kellett a meg-
békélésemhez. Most nincs me -
se, tovább kell dolgoznom 
azért, hogy még jobb legyek, 
s hogy négy év múlva Mi lá nó -
ban sikeresebben szerepeljek.  

Már több fórumon elmond-
tam, hogy úgy ébredtem  az 
500 méteres versenynapon, 
hogy éreztem, kész vagyok a 
sikerre – mondta végül Zugló 
újdonsült olimpiai bajnoka, 
Liu Shaoang. – Bíztam magam - 
ban, bíztam a stábban, és min-
den fordulóban a csapatért is 
hajtottam. Idő kellett, míg 
megemésztettem, hogy olim -
piai bajnok lettem, de már 
nagyon tudok örülni ennek a 
sikernek. 

Riersch Tamás

A Liu testvérek rekordjai 
 
Zugló két díszpolgára, Liu Sha -
olin Sándor és Liu Shaoang ed-
digi pályafutása során már több 
sporttörténeti sikert ért el. Sanyi 
volt az első magyar rövidpályás 
gyorskorcsolyázó, aki világbaj -
noki címet nyert (2014, Erzurum, 
junior vb, 500 m). A két testvér 
egyaránt tagja volt annak a ma -
gyar férfi váltónak, amely a 2015-

ös sanghaji világkupán arany - 
érmes lett. Ugyancsak Sanyi ne -
véhez fűződik az első felnőtt vi -
lágbajnoki cím (2016, Szöul).  
A két testvér vezérletével a 2018-
as phjongcshangi olimpián a férfi 
váltó megszerezte a magyar sport 
első téli olimpiai aranyérmét. 
Sanyi 2019-ben a dordrechti  
Európa-bajnokságon első ma -
gyar sportolóként összetettben is 
aranyérmes lett. Shaoang első 

magyarként szerzett érmet Téli 
I�úsági Olimpián (2016, Lille-
hammer 500 m, 3. hely), 2021-ben 
első magyarként megnyerte a 
dordrechti világbajnokság ösz-
szetett versenyét, 2022-ben pedig 
megszerezte a magyar sport tör -
ténetének első egyéni olimpiai 
bajnoki címét. A két testvér ösz-
szesen 56 felnőtt világversenyen 
nyert érmet. 

Liu Shaoang: Bíztam magamban, a stábban, végig a csapatért hajtottam

Pest-Buda felszabadulása után 
Grassalkovich Antal számos, 
a török uralom alatt elnépte-
lenedett földterületet vá sá -
rolt, amelyeket halála után a 
fia értékesített. A rákosi tel -
kekből gróf Festetics János 
József is vásárolt, aki új bir-
tokán, a Kerepesi útnál kas -
télyt építtetett.   
 A Zsivora-telek 
 
A Festetics család ügyvédje, 
Zsivora György 1854-ban 750 
konvencionális forintért vá -
sárolta meg a mai Rákosfalva, 
Kőbánya és Sashalom részét 
képező földterületet Festetics 
János örökösétől. Az új tulaj-
donos szerzeményén ker té -
szetből és tehenészetből álló 
mintagazdaságot létesített, a 
kastélyt pedig 1863-ban Feszl 
Frigyessel átalakíttatta.  
A Rákos-patak által kettészelt 
Zsivora-birtokot a Füredi ut -
ca, Kerepesi út, Keresztúri út, 
Vál tó utca, Szentmihályi és 
Cinkotai határ szegélyezte. 
A Zsivora-telek egyik hí res -
sége volt a mai Kerepesi út 
164. környékén álló Sárga 
csikó csárda, ahol a régi idők-
ben kupecek, pesti vásárjárók 
és betyárok mulatoztak. Ké -
sőbb a hely a pestiek kedvelt 
kirándulóhelye lett.  A Rákos 
Vi dé ke című lap sze rint a 
csárda az 1848–1849-es sza -
badságharc leverését kö ve -
tően a magyar művészek és a 
haza sorsa miatt búslakodók 
találkozóhelye volt. 1928-ban 
a vendéglő kör nyéke villany-
közvilágítást ka pott, a hely 
megromlott köz biztonsága 
miatt pedig a lakosság ké ré -
sére mozgó rendőr őr sze met 
rendeltek ki.   Zsivora György 
1883-ban hunyt el, birtoka a 
XIX. század végére széthul-

lott, nagy részét a főváros 
vásárolta meg. Az elhanyagolt 
kastélyt 1945 után államosí-
tották, majd a rend szerváltás 
után eladták. Az új tulajdonos 
az épületet és a parkot eredeti 
formájában helyreállíttatta.   
 
Közigazgatási  
változások 
 
Budapest 1873-as mega-
lakulásakor a Zsivora-
birtok rákosfalvai ré - 
szét Erzsébetváros kül-
területéhez csatolták, 
majd 1894-ben Kőbánya 
kapta meg. 
Az 1930 májusában el-
határozott új fővárosi 
kerületbeosztás alapján 
az 1935-ben megalakult 
Zuglóhoz (akkori nevén 
Rákosváros) került Rákos-
falva Kerepesi úttól északra 
eső része. A település Ke re -
pesi úttól délre fekvő, Rákos-
falvai Református Egyházkö- 
zösség temploma és környéke 
viszont Kőbányánál maradt. 
Nagy-Budapest 1950-es meg -
alakulásakor az egykori Zsi -

vora-telek körvasúton túli, 
Zuglóhoz tartozó, a mai Piros 
rózsa utcáig terjedő részét az 
újonnan létrehozott XVI. ke -
rü lethez csatolták. 1990-ben 
városvédők kezdeményezték, 
hogy állapítsák meg Rákos-

falva eredeti határait, nevét 
pedig tüntessék fel az utca -
táb lákon. A kezdeményezés 
nem érte el a célját, a ha tár -
megállapítók Rákosfalva ha -
tárát a Rákos-pataknál húz - 
ták meg, a patak és a vasút 
közötti területet pedig Alsó -
rákoshoz csatolták.  

Papp Dezső 

Zsivora György, Festetics ügyvédje vásárolta fel a család örökösétől a telkeket

A Vértes utca 1954-ben                                   Fotó: Fortepan/UVATERV

Híreink Százötven éves Rákosfalva – I. rész 

A Zsivora György által meg -
vásárolt Gizella-kas t ély terv -
rajza                                   
 Forrás: Műemlékvédelem, 1972. 1. szám

A rákosfalvai római katolikus temp -
lom és az iskola a Templom téren 

Forrás: képeslap

Zugló egyik legkisebb városrésze, Rákosfalva Zsivora György Rákos-patak menti birtokának felparcel-
lázásával jött létre. A gyorsan kiépülő területen a gazdálkodókon kívül művészek, írók és tehetős pesti pol-
gárok is vettek telkeket. A helység, lakói kezdeményezésére, 150 évvel ezelőtt, 1872-ben vette fel a 
Rákosfalva nevet, ekkortól számítjuk a település megalakulását.

A remények valóra váltak, hiszen a XXIV. pekingi Téli Olimpiai Játékok egyik 
bajnoka, a zuglói Liu Shaoang gyorskorcsolyázó 500 méteres sprint számban 
olimpiai arannyal tért haza. 

Futballcsapat és ahhoz kap -
csolódó létesítmény épül a 
Szőnyi úton. Jelenleg zajlik a 
tervezés. – A BVSC-ben so -
sem volt cél, hogy egy kiemelt 
NB I.-es futballcsapata legyen 
– kezdte Kisteleki István szak -
mai igazgató, az MLSZ volt el-
nöke. – Mi sokkal inkább arra 
törekszünk, hogy egy stabil 
NB II.-es csapatot építsünk, és 
mel lette továbbra is egy jó 
nevelőegyesület ma rad junk. 
Az infrastruktú rán kat is eh -
hez kívánjuk ala kítani.  
A klub első lépésként a Tatai 
úti utánpótlásbázisát építette 
fel. A következő lépés pedig a 
Szőnyi úti stadion átépítése 
lesz. 1988–1992 kö zött voltam 
a BVSC edzője. Akkor, 1991-
ben jutottunk fel az NB I.-be, 
ahol egy évig még én dirigál-
tam a csapatot. Utána azonban 
elindult egy olyan folyamat, 
amely nem passzolt a klub 
filozófiájához. Ennek pedig 
majdnem totális anyagi csőd 
lett a vége. Kisteleki István el-
mondta, hogy a jövő építése 
kis lépésekben és szisztema -
tikusan történik. Először az 
utánpótlást próbálják meg -
erősíteni, illetve a felnőttcsa -
patot úgy felépíteni, hogy az 
kellő motivációt jelentsen a 
gyerekek számára. A létesít-
mény kialakítása is ennek 
megfelelően történik: már 
eddig is sok műfüves pálya 
épült, ahol a közel 300 gye -
rek, felnőtt, fiú és lány már 
ideális körülmények között 
tud edzeni, míg a nagycsapat 
számára 2-4 ezer néző befo-
gadására alkalmas kis sta-
diont terveznek.  
– Ennek anya gi fedezete már 
megvan, a közbeszerzési el -
járás is sikeres volt – mondja 
Kisteleki. A munkálatok va -
lószínűleg ősszel kezdődnek. 

R. T.

Zuglói hősök az olimpián

A Sárga csikó csárda és a Gi -
zel la-kastély az 1872-es tér ké -
pen          Forrás: hungari ca na. h u / h u 

/ budapest-ido gep/terkep/

A rákosfalvai református 
temp lom a Kerepesi úton   

Forrás: képeslap

Fotók: Balogh Róbert

Kisteleki a Szőnyi 
úti futballstadion 
terveiről 



Az Európai Parlament elé ke -
rülő törvényjavaslatokat vizs-
gálja abból a szempontból, 
hogy mennyire kompatibi li -
sek az adott régió ön kor mány - 
  zati elképzelései vel és meg-
valósítási lehető ségeivel, majd 
mellécsatolja a maga változa-
tát – mutatja be Tüttő Kata fő -
polgármester-he lyett es azt a 
329 fős – ön kor  mányzati man -
dátummal rendel kező – tes tü -
letet, amelynek hat szakbizott - 
ságából ezentúl a klíma -
ügyekkel foglalkozót meg vá -
lasztott elnökként ve zeti.  
– Nem jogalkotó testület, de 
véleményezési jogköre van, és 
az önkormányzat hangja. S mi - 
után most az a legfon to sabb 
dolgunk, hogy 2050-re klí-
masemleges legyen Euró pa, 
minden feladatunk e kö ré cso - 
portosul.  
 
Milyen feladatokat tudnak 
megvalósítani 2050-re?   
 
A közlekedés átalakítását, az 
épületenergetikai fej lesz té se -
ket, amelyek során nemcsak a 
középületeket, hanem a laká-
sokat is szi getelni kell. Ide 
sorolható a hulladék körfor -
gásos gazdaságossági csomag -
ja is, va lamint a települési 

hulladékkezelés átalakítása: 
hogy kevesebb hulladékot 
„termeljünk” és abból mi nél 
többet dolgozzunk fel. Említ -
hetem a biodiverzitást, a zöld-
felületek nö velését, va lamint 
a helyi és meg újuló energia -
termelés maxi malizálását.  
Büszkén mondja: – Nem po -
litikai logikán lettem ennek a 
bizottságnak az elnöke. Is mer -
ték a munkáimat, s így az Eu-
rópai Szocialisták Pártja aján - 
lására választottak meg, mint 
MSZP-st. Egyéb ként a tes tü -
letben 12 ma gyar van, ebből 4 
ellenzéki, a többi fideszes. Jó 

ideje részt veszek a szakbi-
zottság munkájában. Alap ve -
tő en ég hajlatváltozási kér dé- 
sekkel foglalkoztam, de a ré -
giós polgármesterek szö vet -
ségének jövőjével is, leg utóbb 
pedig az európai zöldmeg -
álla po dásról szóló jelenté se -
met fogadták el.  
 
Mi lesz a nagy kihívás az ön 
számára?  
 
A párizsi klímaszerződéshez 
rendelt végrehajtási rende le -
tek megvalósítása oly módon, 
hogy a helyi érdekeknek is 
érvényt szerezzek. A felada-
tok 80 százaléka ugyanis vá -
rosi szinten valósul meg.  
S ehhez minden szereplőnek 
végeznie kell a dolgát, még -
hozzá úgy, hogy közben az ál-
lampolgárokkal tartja a kap - 
csolatot. Egyelőre nincs uniós 
pénz, hisz a kormány nem tu-
dott megegyezni az Európai 
Bizottsággal.  
Ez nem kis gond… 
A magyar ellenzék arra ké -
szül, hogy megnyerje a vá -
lasz tást, és akkor újranyitjuk 
a tárgyalásokat az Európai Bi-
zottsággal a helyreállítási ala -
pokról. Hogy azok valóban a 
közérdekeket szolgálják, és 
összehangban legyenek az 
uniós célkitűzésekkel. Újra -
tárgyaljuk a kohéziós és az 
európai szociális alap forrá-
sait is, hiszen a kormány az 
egyeztetésekből és a prog ra -
mokból is kihagyta Buda -
pestet. Ebben a pozícióban 
érdemi szerepem lesz, mert 
találkozom uniós biztosokkal, 
és ez jó lehetőség a magyar el-
lenzéknek. Elnökként persze 
nem elsősorban Budapest kép - 
  viselője vagyok, de bár ho vá 
megyek, a fővárost is min dig 
képviselem.  

Csernyánszky Judit

KÖRKÉRDÉS 1312 BUDAPEST

Elsősorban nem Budapest képviselőjeként tölti be tisztségét, de bárhová megy, 
a fővárost is képviseli – erről beszélt lapunknak Tüttő Kata főpolgármester-
helyettes, akit a Régiók Európai Bizottsága éghajlatváltozással, kör nye zet -
védelemmel és energiával foglalkozó szakbizottságának elnökévé választottak. 

FEHÉR ANDRÁS  – Képviselje az emberek érdekeit. Éljünk végre békében, ami 
most ugye nagyon aktuális. Prosperitás, gyermekvállalás, egészségügy, oktatás, 
környezetvédelem. De nemcsak hangzatos szavakkal, hanem: gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan! Ez nagyon fontos számomra. Nézzünk csak 
körül! Itt szép, rendezett a park. Meg is lepődtem, hogy milyen szobor van itt, 
pedig 41 éve itt lakom. És ha egy percet kér az életemből a Zuglói Lapok, akkor 
megállok, mert a helyi közösségekben hiszek. Egy kormánynak tudni kell, hogy 
hol van a helye a külpolitikában, és ha egy klubhoz tartozik, akkor tartsa be 
annak a szabályait. Vagy akkor ne lépjen be a klubba!

Milyen a jó kormány? Mi lenne az ideális? Mindenki végezze a dolgát
Az EU mellett működő szakbizottság elnökévé választották Tüttő Katát

Fotók: Balogh Róbert

LENGVÁRSZKY SZILVIA  
– Amelyik nem önmagával és a párttal, hanem a néppel foglalkozik. Hisz min-
den a bőrünkre megy. Jó lenne, ha érezhetnénk, hogy értünk van a kormány, 
és nem a saját érdekeit nézi. Az egészségügy és az oktatás alacsony szinten van, 
arra sokkal többet kellene fordítani. Egyetértek a tanárok sztrájkjával is, mert 
egyáltalán nincsenek megbecsülve. De az orvosok és az ápolók sem. Úgy 
érzem, hogy igazából senki sincs megbecsülve Magyarországon. – Petra, a 
lánya is közbeszól: a közintézmények állapota rossz, csak meg kell nézni az 
iskolákban például a mosdókat! Az egységesített tantervvel sem értek egyet. 
Miért kell mindent központosítani?   

PINTÉR ISTVÁN – Hát hogy egészen őszinte legyek, nekem a jelenlegi 
megfelel. Közel a 60-hoz úgy vagyok vele, a baloldaltól keveset kaptam. 
Nem azt mondom, hogy két rossz közül kell választani, de mint 
keresztény ember, úgy vélem, a kisebbik rossz mellett kell dönteni.  
Szeretnék egyszer végre két jó közül választani. Ebben az országban 
ennek a lehetőségét nem látom, sőt az egész világban sem.  

BUDAI MÁRTON ATTILA  – Nem tudom megmondani, persze szavazni 
azért fogok. Az viszont biztos, hogy a rosszra nem. Mindig is voltak 
gazdagok és szegények, de ahhoz nem vagyunk hozzászokva, hogy 
ekkora különbség legyen köztük. Lehet, hogy azért, mert az átkosban 
nőttem fel, és ott legalább törekedtek arra, hogy bizonyos szintig egyen-
lőség legyen. A mostani nem jól csinálja, de a baloldal sem. Nincs ideális 
ebben a pillanatban. Nagyon nehéz választás lesz. 

OROSZ LÁSZLÓ – Nincs ideális kormány, mert ez attól függ, hogy 
melyik oldalról nézzük. Ha az egyikről, akkor a másik lenne jó, és vica 
versa. Hátrányos helyzetből jöttünk ebbe a rendszerbe. S nézze, az a 
véleményem, hogy egy kicsit mindenki kapzsi. Soha nem voltam párttag, 
és mindig igyekeztem középúton haladni. A hírek közül sem válogatok, 
meghallgatom, megnézem mindkét oldalt. Nekem az átkosban sem 
voltak anyagi gondjaim. Most sincsenek, mert meg kell találni, miként 
lehet megdolgozni a pénzért. Még nem döntöttem. Hogy mi alapján dön-
tök? A pillanatnyi helyzettől, a megérzéseimtől függ. 

Fotó: AAK

Segédeszközök  
kölcsönbe 

A kommunikáció alapvető em-
beri jog. A kommunikációs 
aka dályok miatt azonban nő a 
kirekesztődés és az elszi ge te -
lődés esélye. Ennek elke rü lé -
sében segíti a nehézségekkel 
küszködő embereket az aug-
mentatív és alternatív kommu-
nikáció, az AAK, a 3,3 milliárd 
forint uniós támogatásból meg-
valósuló Montázs projekt egyik 
modellprogramja. Márciustól 
az ehhez szükséges eszközök 
kölcsönzésére az ország hat 
városában, többek között Bu-
dapesten van lehetőség. A köl -
csönzőcentrumokban található 
eszközökről itt tájékozódhat-
nak: www.efiportal.hu/a-pro-
jekt-szolgaltatasai/esz koz-ka- 
talogus

Példaértékű együttműködési 
megállapodást kötött a Zug -
lóban működő Központi Sport- 
és I�úsági Egyesület (KSI) a 
Magyar Testnevelési és Sport-
tudományi Egyetemmel.  
– A KSI az egyetem sporttu -
dományi képzéseinek és kuta -
tásainak egyik gyakorlati hely - 
színe lesz, az egyesület edzői és 
sportolói pedig igény szerint 
bekapcsolódhatnak az egyetem 
kínálta képzésekbe és tovább -
képzésekbe – mondta dr. Ster -
 benz Tamás rektor.              R. T.

Egyetem+KSI

Zsoldos Péter, a KSI elnöke, 
dr. Sterbenz Tamás rektor 
és dr. Genzwein Ferenc kan-
cellár ünnepélyes aláírása 

    Fotó: Holló Viktória, KSI
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Februárban elindult a Zuglói 
Egyesített Óvoda (ZEO) új 
honlapja. A legfontosabb in-
formációk az óvodai beirat -
kozásokról, az iskola kezdés- 
ről, valamint a tagóvodák prog - 
ramjairól a www.zeo14.hu 
oldalon mától bárki számára 
elérhetők.  
A Zuglói Egyesített Óvoda 23 
kerületi óvoda szervezeti áta-
lakításával az elmúlt év au-
gusztusában jött létre. Farkas 
Rózsa, a ZEO vezetője szerint 
az első év a szakmai együtt -
működések kialakításáról, a 
tagintézmények munkájának 
megismeréséről és a közös 
projektek megvalósításáról 
szól, amelynek egyik fontos 
eszköze és platformja lehet az 
új honlap.                           R. T. 

A telekisekhez másnap a Schei -
ber Sándor Gimnázium és Ál-
talános Iskola 47 tanára csat la- 
kozott. Négy nappal ké sőbb a 
Szent István Gimnázium 43 pe -
dagógusa fejezte ki nem tet szé -
sét, majd őket kö vetve az ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyakorló 
Gim názium 59 tanára élt a pol-
gári engedetlenség „le he tő sé -
gével”. Február 25-én a ke rületi 
általános iskolák közül első -
ként a Dr. Mező Fe renc Álta -
lános Iskola 24 pe dagógusa (41 
fő támogatókkal együtt) fejezte 
ki egynapos mun ka be szün te -
téssel az elé ge d etlenségét. La-
punk megjele néséig a sor va - 
lószínűleg fol ytatódik. Az oko-
kat Forgács Éva, a Scheiber 

Sándor Gimnázium magyar -
tanára ekképpen fogalmazta 
meg: – A felszín alatt már évek, 
évtizedek óta zajlott az, ami 
mára kirobbant. Az oktatás 
nagyon rossz helyzetben van, 
nem kap ja meg azt az erkölcsi 
és anyagi megbecsülést, amely 
a jövő generációjának ne ve lé -
séhez elengedhetetlen. Ma a 
tanárok túlterheltek, alulfi ze -
tettek, a munkájuk nincs meg-
becsülve, és az a gond, hogy az 
oktatás jövője is reménytelen-
nek tűnik. A bajt a szülők is 
érzékelik, látják, hogy egyre 
kevesebb a szaktanár, emiatt 
rengeteg a helyettesítés. A fia -
talok sorra hagyják el a pályát, 
helyükre kényszerből a nyug -
díjasokat próbálják vissza -

csábítani. A tanárok többsége 
sok évtizede van a pályán, ők, 
azaz mi nem is magunkért, 
hanem az utánunk következő 
generációkért érzünk fe le lős -
séget, ezért is tekintjük a 
sztrájkot a legvégső figyelem-
felkeltő eszköznek.  
Az ér dek védelmi szervezetek 
mindent meg próbáltak, ám a 
kormány nem volt méltó tár-
gyalópartnerünk. Így egyedüli 
fegy ver ként a sztrájk maradt, 
amit a kormány a február 11-én 
kiadott rende letével ellehe tet -
le nített.  
Ennek ellenére biztosak va -
gyunk ben ne, hogy március 16-
án sok pedagógus vállalni fog - 
ja a sztrájkot.              

Riersch Tamás 

Kiáltványuk szerint a polgári engedetlenség a legkevésbé sem irányul a diákok ellen

A tanárok országos polgári engedetlenségi hulláma Zuglót is gyorsan elérte. Elsőként 
február 17-én a Teleki Blanka Gimnázium 34 pedagógusa tagadta meg a munkát.

A sztrájk és az emberi méltóság alapjog
Gondolkozz globálisan,  
cselekedj lokálisan!  
A zuglói klímavédelmi tö -
rekvések szerves részeként 
lebonyolított kerületi Klíma -
stratégia projekt 2022 hiva -
talosan februárban ért véget. 
A program egy hosszabb fo -
lyamat kezdő lépése, amely a 
klímaváltozás globális prob-
lémáira helyi szinten javasol 
megoldásokat a kibocsátás -
csökkentés, valamint a káros 
hatásokhoz való alkal maz -
kodás terén. A projekt során 
páratlan összefogás alakult ki 
a közösségek között. 
  
A klímastratégia 
jövőképe 
A zuglói értékekre építve és a 
problémákra reflektálva már 
a stratégia hosszú távú céljait 
is a helyi lakosság, a szakem-
berek és a civil szervezetek vé- 
leményének beépítésével ha - 
tározták meg a szakértők.  
A projekt egy olyan kerület 
létrehozásának fontos meg -
alapozója, amely aktív intéz -
ke déseivel felkészül a hő hul - 
lámok és az özönvízszerű csa -
padék hatásaira és azok mér -
séklésére, csökkenti a kibo - 
csátást és javítja a levegő mi -
nőséget, széles körben elter-
jeszti a környezettudatos él et- 
 módot, valamint növeli a la -
kos ság klímatudatosságát. 
Ehhez a konkrét intézkedési 
javaslatok – amelyeket széles 
körű társadalmi vélemé nye -
zés után fogadtak el – a 
www.zugloklimastrategia.hu 
oldalon olvashatók. 
  
Szemléletformáló  
programok 
A kerületben élők aktivitásá-
nak köszönhetően a klíma -
stratégia társadalmasítása ér - 
dekében több sikeres isme -
retterjesztő program is meg-
valósult. A képzések során az 
önkormányzati munkatársak, 
pedagógusok és döntéshozók 
kaptak hasznos ismereteket és 

inspirációt, hogy azokat a sa -
ját területükön hatékonyan be 
tudják építeni a mindennapi 
gyakorlatba – főként a hulla -
dékcsökkentés, az energia- és 
víztakarékosság, a fenn tar t -
ható közlekedés és a kör nye -
zettudatos fogyasztás téma - 
köreit érintve. A polgármes-
teri hivatal munkatársai digi -
tális képzés keretében is mer- 
ték meg a klímastratégiát.  
Nagy izgalmakat hozott a 
kerületi óvodások és iskolá-
sok ezreinek részvételével 
megrendezett Zuglói Klíma 
Kupa, amelynek során a gyer-
mekek játékos klímavédelmi 
kihívásokat oldottak meg, 
ezzel pontokat gyűjtve saját 
intézményüknek. A gyerme -
kek a vetélkedő alatt álla- 
otthonokat készítettek, sze -
métszedést szerveztek, kom-
posztáltak, feltérképezték a 

Rákos-patak élővilágát, sőt 
néhányan kreatív klímarap-
pel és klímahíradóval kápráz-
tatták el a zsűrit. A legtöbb 
pontot gyűjtő intézményeket 
többek között csillagászati 
távcsövekkel, ismeretterjesztő 
társasjátékokkal és tanulmá -
nyi kirándulásokkal díjazták 
a szervezők. Az alkotásokból 
március elején nyílik kiállítás 
a Zuglói Civil Házban. 
  
Együttműködés,  
partnerség 
A programokban való rész vé -
telükkel és a stratégia kidol-
gozása során adott vissza jel- 
zéseikkel a zuglóiak sokat tet-
tek azért, hogy igazán kö zös -
ségi legyen a klímastratégia- 
projekt, amelyhez számos 
együttműködő partner is hoz-
zájárult. A Klíma Kupa meg-

valósítását többek között a 
Zug lói Egész ségfejlesztési Iro - 
da szemétszedési akciók szer -
vezésével, a MIZUglónk szak-
mai tanácsadással és nye re- 
ményekkel, a WWF Magyar -
ország, az FKF Zrt. és a Fő vá -
rosi Állat- és Növénykert is me- 
retterjesztő foglalkozásokkal 
és ado má nyokkal, az IKEA 
Magyar or szág és a Siemens 
Zrt. ugyancsak ado má nyok kal 
segítette. Az említetteken túl 
az ötletverseny megvaló sí tá -
sában olyan kerületi civil 
szer ve zetek nyújtottak szak-
mai támogatást, mint a Zuglói 
Kenyérközösség, a ZUG Kö zös - 
ségi Kertekért Egyesület és a 
Greenpeace Magyaror s z ág. 
  
Aktuális  
zöldülési lehetőségek 
Már számos kezdemé nyezés -
hez csatlakozhatnak a zug ló i -
ak: a Padlizsánkertben kö zös- 
ségi komposztpont működik, 
a Cseppetsem Programban 
pedig használt sütőolajat ad-
hatnak le a Bosnyák téri pia-
con.  A Zuglói Energia közös- 
ségi Akciók projekt március 
26-án a Civil Házban kö zös -
ségi napot tart játékos fog -
lalkozásokkal, magbörzével, 
helyi termékek kóstolójával. 
Szintén tavasszal megnyílik 
az AZTA-műhely közösségi 
bringatárolója. A helyi la ko -
sok várhatóan idén is díjmen -
tesen kaphatnak komposzt- 
kereteket, és elindul a la kos -
sági esővízgyűjtő-program.  
A www.mizuglonk.hu-n tá jé -
kozódhatnak az aktuális csat-
lakozási lehetőségekről, és 
további hasznos klímabarát 
megoldásokat fedezhetnek fel 
a www.zugloiokoterkep.hu ol -
dalon.                               ABUD                       

Mitől igazán közösségi a kerületi klímastratégia?
Honlap az 
egyesített 
óvodáknak

Rákosfalva havi kvízjátékot 
indít 150. születésnapja alkal -
mából, amely egy rendez vény - 
sorozat része.  Sokacz Anikó 
önkormányzati képviselő en -
nek kapcsán elmondta: a kö -
zösségépítés kiemelten fon - 
tos, ezért folytatják a Felszed -
lek Rákosfalva! szemétsze -
dési akciót is. A Samodai Jó - 
zsef Zuglói Helytörténeti Mű -
hely által összeállított kvíz -
sorozat első kérdése:  
Ki volt az a jogász, földbir-
tokos, akit Rákosfalva ala -
pítójaként tartanak számon,  
s akinek szobrát 2019-ben 
avat ták fel a róla elnevezett 
parkban?   
a) Szigligeti Ede, b) Zsivora 
György, c) Gvadányi József 

A válaszokat  
a rakosfa la 150@gmail.com  

e-mail-cím re várják. 

Kvízjáték-sorozat 
Rákosfalva 
születésnapjára 
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Híreink

Részlet a tanárok közös kiáltványából: „Tudatában vagyunk annak, hogy tettünkkel 
sza bályt szegünk, s az ennek ránk nézve hátrányos következményeit vállaljuk. Akciónk 
nem irányul kollégáink ellen, nem irányul az iskolánk vezetősége ellen, nem irányul az 
iskolánkat felügyelő és irányító tankerület ellen. És főleg nem irányul a tanítványaink 
ellen, sőt az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk.” 

LAKATOS – Szükséges végzettség: szakmunkás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 
FESTŐ – Szükséges végzettség: szakmunkás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 

VILLANYSZERELŐ – Szükséges végzettség: szakmunkás bizonyítvány • Munkaidő: napi 8 óra 
KERTÉSZ – Szükséges végzettség: kisgépkezelői bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány 

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

RAKTÁROS – Előny: raktárosi végzettség, hasonló területen szerzett gyakorlat • Munkaidő: napi 8 óra 

A Zuglói Zrt. FELVÉTELT HIRDET Karbantartó  
Osztályára a következő pozíciókra:

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, cafeteria 

HIRDETÉS

Fotó: Teleki B. Gimnázium/facebook Fotó: Pixabay



jó érzéssel gondol Zuglóra. 
Egyrészt mert három ciklu-
son keresztül a 21. számú 
körzet (Zugló M3 felőli fele) 
egyéni országgyűlési kép -
viselője volt, másrészt mert 
szeretett sportága, a kajak-
kenu is rendelkezik zuglói 
szálakkal (hogy mást ne 
mondjunk, Kozák Danuta és 
Szabó Gabriella pályafutása 
is a KSI-ben kezdődött), nem 
utolsósorban pedig a zuglói 
kötődésnek magánéleti okai 
is vannak.  
„Feleségem, Madarász Gab -
riella (a Legfelsőbb Bíróság 
/Kúria/ volt tanácsvezető bí -
rója) zuglói volt, így én már fi - 

atalon ide udvaroltam. Már - 
pedig egy ilyen érzelmi szál 
mély nyomot hagy az ember 
életében. Amikor politi kus -
ként idekerültem, nem felej -
tettem el a zuglói múl tamat.”  
A zuglóiak pedig azt nem 
felejthetik el egykori kép -
viselőjüknek, hogy éveken 
át harcolt az Uzsoki kórház 
fejlesztéséért, az M3-as zaj -
védő falának megépítéséért 
és a Városliget rehabilitá-
ciójáért.  
Hogy mire vagyok leg in -
kább büszke? Ma gán em ber -
ként a családomra, amely 
már 16 fős, rajtunk kí vül há -
rom fiamból, három me nyem- 

 ből és nyolc uno  kám -
ból áll. Mind- 
egyikük na -
gyon te het- 
séges, csak 
példa ként a 
legnagyobb 
u n o k á m a t 
emlí teném, 
aki Koppen-
h á g á b a n 
úgy  
 
 

tanult az egye temen, hogy 
közben hét vé geken éjjel- 
nappal süte ményeket és ká -
vét árusított. S ha meg -
 kérdezték tőle, hogy bírja a 
munkát és a tanulást egy -
szerre, azt felelte, hogy a ka-
jakos múltjából meríti az 
erőt.  Sportvezetőként a sport- 
ágon belüli emberi vi szo -
nyokra, arra a morálra, 
amely a kajak-kenu közeget 
jellemzi. Pedig ez a sike -
rektől hemzsegő sport -
ág sem mentes konf - 
liktusoktól, vitáktól, 
de az az összetartó 
erő mindig segített a 
problé má kat meg -
oldani. Po litikus -
ként pe dig talán 
arra, hogy an nak 
idején sokat tet -
tem az uniós csat -
la kozásun kért.  
Az el ső, uniós nor -
mák nak meg -

felelő nemzeti fejlesztési ter-
vet sikerült megalkotni. Eb -
ben a munkában sok ré geb - 
bi tanítványom is segített, 
akik emelik az értékét. Ösz- 
szességében elmondhatom, 
hogy boldogan dolgoztam 
Zuglóért, és bízom a kerület 
sikeres jövőjében.” 

Riersch Tamás 
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A volt minisztert, államtitkárt és Expo-kormánybiztost, akit 1994-ben főpolgármesternek is jelöltek, 
és akit a 21. számú (zuglói) egyéni választási körzetben több cikluson keresztül országgyűlési 
képviselővé választottak, születésnapja alkalmából nagy megtiszteltetés érte. Mostantól az ő nevét 
viseli a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) Latorca utcai székháza.  

Nagy meglepetés volt a korábbi miniszter, államtitkár és                 zuglói országgyűlési képviselő 80. születésnapi ajándéka

Az MKKSZ elnöksége azért 
döntött a névadás mellett, 
mert dr. Baráth Etele 1995–
2016 között 21 éven ke resz -
tül irányította elnökként a 
legsikeresebb magyar sport -
ágat. Elődei általában más-
fél-két évet töltöttek ebben a 
pozícióban.  
Az ő ide je alatt a magyar 
spor to lók 367 arany érmet 
szerez tek a világver se nye -
ken, eb ből 17 olimpiai arany-
, 7 ezüst- és 8 bronz érmet.  
A világbajnokságokról 102-
t, az Európa-bajnokságokról 
pedig 111 aranyérmet hoztak. 
Baráth Etelének köszönhető 
a szegedi Maty-éri evezős -
pálya felújítása, az 1998-as 
első, majd az azt követő ha -
zai világversenyek rende zé -
se, és abban is nagy szerepe 
volt, hogy a magyar kajak-
kenu sport ve ze -
tő szerepet vívott 

ki magának a világban. Ko-
rábban pedig a sportág leg-
magasabb elismerésével, az 
Arany Érdeméremmel tün-
tették ki. 
– Schmidt Gábor, a szövetség 
jelenlegi elnöke kijött leány-
falui otthonomba, ahol vacso - 
ra közben átadta a felkérő 
levelet – mesélte Baráth Ete -
le a névadás történetét.  
– Az elnökség egyhangúan 
döntött a névadás mellett. 
Nem tagadom, váratlanul ért 
a felkérés. Emiatt kértem is 
egy rövid gondolkodási időt 
az elnöktől. Úgy éreztem, 
mérlegelnem kellett a dolgo-
kat: egyrészt mekkora fe le -
lősséggel jár egy ilyen név - 
adás, lévén élő személy és 
egy halandó ember vagyok, 
aki bármikor hibázhat (és 
emiatt 

bármikor méltatlanná válhat 
a névadásra), másrészt viszont 
el kellett fogadnom, hogy ez 
egyfajta szeretetköz lés volt  
a részükről, azoktól, aki ket 
én is nagyon szeretek és 
tisztelek. Végül úgy éreztem, 
nem illik visszautasítanom 
ezt a fel kérést, így lettem a 
székház névadója. Az ünnep-
ség óta már eltelt néhány hét, 
és úgy alakult, hogy több-
ször is volt hivatalos dolgom 
a Latorca utcai székházban. 
Nem tagadom, furcsa érzés 
úgy belépni az épületbe, 
hogy látom a nevemet az em-
léktáblára írva. Persze nem 
ez az egy mementó van a szö -

vetségnél, hisz az emeleten 
ugyancsak emléktáblán ol -
vasható az arany ér de mér -
mesek neve, illetve a szö - 
vetség eddigi elnökeiről is 
láthatók fényképek. Ennek 
ellenére ez az emléktábla 
kicsit más, kicsit több és ki -
csit magasztosabb is. Mit 
mondjak, igyekszem meg -
szolgálni ezt a gesztust. 
Érdemei mellett az sem volt 
utolsó szempont, hogy a 80 
esztendős MKKSZ pontosan 
egyidős a korábbi elnökkel. 
Baráth Etele pedig a maga 
nyolcvan évéből harmincat a 
sportág felemelkedésére for - 
dított. „2016-ban mondtam le 

az elnöki tisztsé -
gemről, amely el-
h a t á r o z á s o m 
titok ban történt, és 
amellyel sikerült jó 
alaposan meglep-
nem a közgyűlést. 
De úgy éreztem, szük - 
ség volt a meg úju -
lásra, és ehhez a fris-
sítéshez új sze rep- 
lőkre volt szükség” – 
mondta a volt elnök.  

Baráth Etele mindig 

Baráth Etele: Furcsa érzés a        nevemet látni az emléktáblán 

Medgyessy Péter miniszterelnök a le -
váltása előtt sportminiszternek sze -
rette volna kinevezni

Jó munkakapcsolatban volt dr. Ku-talikné dr. Kardos Zsuzsannával, Zugló első polgármesterével

2002-től az EU-Támogatások Hi-
vatalát vezető politikai állam tit -
kárként lobbizott az EU- csatla- 
kozás mellett

Göncz Árpád köztársasági elnök elis-
merését is kivívta a kajak-kenu szak -
ág látványos fejlődése

80. születésnapjára róla ne -
vez ték el a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség Latorca utcai 
szék házát

1994–1998 között 
már zug lói or szág- 
 gyűlési kép vi se lő -
ként az Ország-
gyűlés Kör  nye zet - 
vé delmi Bizott sá -
gá nak elnöke volt

80 évesen azért a legbol dogabb, mert nagy 
csa lád veszi körül

Fotók: Baráth Etele családi archívuma Fotók: Balogh Róbert



A Választási Iroda tájékoztatója a 2022. évi országgyűlési választásról, valamint az országos népszavazásról   

Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők választásának időpontját,  
valamint az országos népszavazás időpontját 2022. április 3-ára tűzte ki.
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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

Az Alaptörvény XXIII. cikkének értelmében minden nagykorú 
magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 
képviselők választásán választó és választható legyen. Min-
denkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az 
országgyűlési képviselők választásán választó. A Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a vá -
lasztópolgárt szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőt 
2022. február 11-ig kézbesítik a választópolgár értesítési 
címére, ennek hiányában lakcímére. Az a választópolgár, aki 
nem kapott értesítőt, illetve elveszítette azt, új értesítőt a helyi 
választási irodától kérhet.  
 
Magyarországi lakcímmel rendelkező, központi név -
jegyzékben szereplő választópolgár kérheti 
nemzetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igé -
nyének, személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését, il-
letve a bejegyzés törlését a választási irodától. 
 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek tartalmazniuk 
kell a választópolgár: 
nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját. 
 
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet az alábbi módokon 
lehet benyújtani: személyesen a választópolgár lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti választási irodához, levélben 
és elektronikusan a lakcím szerinti választási iro dához.  
Elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon ke resztül. 
 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár be -
nyújthat: mozgóurna iránti igényt, külképviseleti név -
jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet, átjelentkezési 
kérelmet. 
 
Mozgóurna igénylése  
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.  
A kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elekt -
ronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig, 
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton, 
azaz ügyfélkapun keresztül 2022. április 1-jén 16.00 óráig 
lehet benyújtani a helyi választási irodához. A kérelemnek – a 
fent említett adatokon túl – tartalmaznia kell a választópolgár: 
– szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a 
mozgóurnát kéri, – valamint a mozgóurna-igénylés okát.  
A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ebben az eset-
ben meghatalmazás is szükséges. 
 
Ügyfélkapun keresztül 2022. április 1-jén 16 órától a választás 
napján 12 óráig, illetve 2022. április 3-án ahhoz a szavazatszám-
láló bizottsághoz, melynek szavazóköri névjegyzékében szere-
pel a választópolgár, meghatalmazott útján vagy meg hatal- 
mazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével be -
nyújtható a kérelem legkésőbb 12.00 óráig. 
 
Átjelentkezés  
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás 

napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az átjelent -
kezési kérelmet a fent ismertetett módokon lehet benyújtani 
úgy, hogy 2022. március 25-én 16 óráig a választási irodához 
megérkezzen. A kérelemnek tartalmaznia kell – fent leírt ada-
tokon túl – annak a településnek a megjelölését, ahol a vá lasz -
tópolgár szavazni kíván. 
 
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem  
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de a szavazás napján külföldön tartózkodik, kérheti kül -
képviseleti névjegyzékbe történő felvételét.  
A kérelmet a fent ismertetett módokon és adattartalommal kell 
benyújtani. Tartalmaznia kell a kérelmező értesítési címét, ha 
az nem azonos a lakcímével, és annak a külképviseletnek a 
megjelölését, ahol választójogát gyakorolni kívánja. A kérelem-
nek legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig meg kell érkeznie 
a választási irodához. 
 
A szavazás 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel és igazolja személya-
zonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
Személyazonosságot igazoló okmányok: 
– érvényes személyazonosító igazolvány vagy, 
– érvényes útlevél vagy, 
– érvényes, kártya formátumú vezetői engedély. Ezen okmá -
nyok hoz szükséges továbbá a lakcímkártya bemutatása is.  
Amennyiben a személyazonosító igazolvány tartalmazza a 
személyi azonosítót és lakcímet, akkor természetesen nincs 
szükség lakcímkártyára. 
 
Szavazás során:  
a) A választópolgára lakcíme szerinti egyéni választókerületi 
jelöltre és egy pártlistára szavazhat. 
b) A szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópol-
gárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni 
választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek 
hiányában egy pártlistára szavazhat. 
c) Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár: a lakcíme szerinti 
egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. 
 
SZAVAZNI A SZAVAZÓHELYISÉGBEN A SZAVAZÁS NAP -
JÁN 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET. 
 
Budapest XIV. kerületben a Budapest 8. számú országgyűlési 
egyéni választókerületi választási iroda címe: 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2. • Telefonszáma: 06 1 8729-171, 06 1 8729-376 
E-mail-címe: valasztas@zuglo.hu 
A választási iroda névjegyzékkel kapcsolatos szervezeti egy -
ségének elérhetőségi adatai és ügyfélfogadási rendje: 
Címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17.  
Telefonszáma: 06-1-872-9426, 06-1-872-9425 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.15–12.00 és 12.30–16.00, Szerda: 
08.15–12.00 és 12.30–16.00, Péntek: 08.15–12.00 és 12.30–16.00 
 
Budapest 8. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
 lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés ga ranciával! 
Hívható: 8–18 óráig. Tel.: 
383-5873, 06-20-912-6163 
 
FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á -
zá ssal. Nyugdíjasoknak ked - 
vez mény.  06-30-422-1739 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTIFŰTÉS-szerelés, 
ázások, csőtörések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok 
cseréje. Csatornakamerázás. In- 
gyenes kiszállás. Tel.: 402-4330,  
06-20-491-5089  
 
KÁRPITOS javítást, áthúzást 
vállal. Tel.: 2212-392, 06-20-
553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos 
király útja 43/B (Fogarasi sa r o k)  
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ - 
SZÖBÖK BESZERELÉSSEL. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
nérok cseréje, régi ajtók, ab -
lakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483  
 
SZOBAFESTŐ SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszítő festést, mázolást, 
tapétázást, lépcsőház- és hom-
lokzatfestést, számlával garan-
ciával. Tel.: 06-30-609-4294   
  
FÜRDŐSZOBÁK AKADÁLY-
MENTESÍTÉSE, KÁD HE L Y E TT 
ZUHANYZÓ KIÉPÍTÉSE, KÁD - 
AJTÓ BEÉPÍTÉSE, TELJES 
FELÚJÍTÁS ÉS ÁTALA KÍ -
TÁS. Telefon: 06-20-950-0035  
 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ - 
LEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, WC-tartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
gu lás elhárítás anyagbeszerzés-
sel. Telefon: 06-30-447-36-03   
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, le fo -
lyók, WC-k, mosdók, moso-
gatók és kádak vezetékeinek 
tisztítása. Vízszerelés anyag -
beszerzéssel is.  
Telefon: 06-30-655-8074  
 

Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festő, víz-
villanyszerelő szakemberek 
állnak rendelkezésre. Fürdő -
szoba felújítása, kád cseréje 
zu hanykabinra. Teljes körű la -
kásfelújítást is vállalunk.  
Telefon: 0630-457-2666  
 
Hideg-meleg burkolást, szo ba -
festést, mázolást vállalok! Re -
ferenciák az alábbi linken: fa- 
cebook.com/balogh.richard-
burkolo, tel.: 06-70-676-4277 
 
Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kié -
pít ése, régiek cseréje. 
Telefon:  06-20-412-0524 
 
Tavaszi kerti munkálatokat 
vál lalunk! Metszés, permete -
zés, gyepszellőztetés elszál-
lítással, öntözőrendszerek in - 
dítása, komplett kertépítés. 
Szőcsi Dénes, 06-30-784-6452 
 
LAKÁSFELÚJITÁS! SZO BA -
FESTÉS, parkettázás, ta pé tá -
zás, vízszerelés, csempé zés, vil - 
lanyszerelés, kő mű ves mun kák 
garanciával. HALÁSZ TIBOR, 
Tel.: 202-2505, 0630-251-3800 
 
Nyugdíjasoknak! Bevezető ked- 
 vezményes áron ház ve ze tést, 
ház közüli takarítást, bevásár-
lást, ebédszállítást, főzést, gon-
dozást, teljes ellátást biztosítok. 
Autóval rendelkezem. Tel.: 06-
20-932-0983 
 
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, zsa -
lugáterek, kerítések mázo lása. 
Parkettacsiszolás, -lera kás, -ja -
vítás, küszöbcsere. Vil lany -
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 -
minens.tarsashaz@gmail.com 
 
Kert- és telekrendezés! Tér kö -
vezés, kertépítés, favágás, bo -
zót irtás, gyepesítés, ke rít és- 
építés. Reális áron, ingyenes 
árajánlat. Tel.: 0620-259-6319 
www.telekrendezes.hu 
 
Kisebb lakatosmunkát, ke rí tés -
építést, -javítást, -festést, autó be- 
álló-építést, széldeszka cse ré -
jét, festését, tetőjavítást, egyéb 
ház körüli munkákat vállalok! 
Szőcsi Dénes, 06-30/784-6452 
 
Közös képviselet és társas ház -
kezelés. Kis és közepes méretű 
társasházak képviselete és ke -
zelése Zuglóban. www.csala-
d i a s - t a r s a s h a z . h u , 
06-30/258-6882 
 
 
REDŐNY, RELUXA, napellen -
ző stb. szerelése, javítása, ga -
ran ciával! AJÁNDÉK SZÚ NYOG- 
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. Tel.: 061/410-7924, 
0620/934-5728 
 
 
Belvárosi irodába telefonos 
időpont-egyeztető kollégákat 
keresünk, négyórás munkára, 
fix fizetés. Nyugdíjasokat is 
várunk. Érdeklődni lehet a 06-
30-921-8259-es telefonszámon. 
 
 
INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vevők 
elérése. Ismerős lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap!  
Telefon: 06-209-600-600 
 
BEÉPÍTHETŐ TETŐTERET, 
LAPOS TETŐT keres tapasz-
talt építészmérnök saját részre, 
társasház-felújítással vagy kész - 
pénzzel fizetek.  
Telefon: + 36-30-451-2169 

Megbízható, értelmiségi csa -
ládfő (HBOT terapeuta) keres 
Budapesten, Buda környékén 
havi életjáradékért cserébe in-
gatlant. További részletekért 
kérem hívjon: 06-1/300-9298 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT, MŰTÁRGYAKAT 1945 
ELŐTTI KÉPESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁROL. Azonnali fizetés. 
Díjtalan kiszállás. www.verte-
siantikvarium.hu, telefon: 06-
20-425-6437  
 
Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd 
és pap könyvhagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat. Tel.: 
+36-1-787-9282, +36-30-877-
1460, info@antikva.hu  
 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spi rituá- 
lis gyógyító, cuppingterápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok.  
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké szí -
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20-980-3957 
 
Szakápolás, gyógytorna, reha-
bilitáció, gondozás, akár 24 órá - 
ban, mindez otthonában. 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 érték-
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, festmé nye -
ket, dísztárgyakat, kristályt, 
porcelánt, könyveket, írógépet, 
varrógépet, szőrmebundát, csip - 
két, bizsukat, kitüntetést, régi 
pénzt, teljes hagyatékot. Díjta-
lan kiszállással! Telefon: 06-
30/308-9148  
 
 

Szolgáltatás

Könyv

Ingatlan

Redőny, reluxa

Állás

A kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, ezüs -
töket, bronzokat, órákat, búto -
rokat, porcelánokat stb., ha gya - 
tékot. he ren di 77 @ g m a i l . c om 
Üzlet :  06-20-280-01 51 
 
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 ezüsttárgy a - 
kat 150 forinttól 600 fo rint / 
grammig, háború előtti katonai 
kitüntetéseket, leve lező la po -
kat, képeslapokat, hagya té ko -
kat, ékszereket. Tört arany  
10 300 forinttól, fazonarany  
22 ezer forintig. Értékbecslés 

és kiszállás díjtalan! A Hun -
gária körúttól 1 percre.  
Telefon: 06-20-358-8217  
 
Színházak részére mindenne -
mű régiségek felvásárlása 
készpénzért. Dísztárgyak, fest-
mények, bútorok, hagyatékok. 
Kiszállás, szakbecslés díjtalan! 
Tel.: 06-30/419-2713 
 
Megnyitottuk üzletünket! Vá -
sárolunk: régi papírpénzt, író -
gépeket, varrógépeket, könyv e- 
ket, régi bundákat, festmé nye -
ket, porcelánokat, karórákat, 
zsebórákat, arany ékszereket, 
ezüst tárgyakat. Teljes körű 
hagyatékfelszámolás. II. ke rü -
let, Török utca 4. Tel.: 06-20-
231-0572, 06-20-324-6562 
 

 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Tel.: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTERKLINIKA – szá mí - 
tógép-javítás, -karbantartás, -bő - 
vítés, vírusirtás, telepítés in -
gyenes kiszállással. Hívjon bi -
zalommal!  06-30-857-26-53  
 
Papp István – kerületi szakem-
ber. Számítógép- és laptopja -
vítás, -karbantartás helyszíni 
kiszállással. Javítás nagy ta -
pasz talattal, tisztességesen!  
Telefon: 06-20-418-1813 

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS ott -
ho nában! 13 év szakmai tapasz-
talat. Minden javításra ga ran- 
cia. Telepítés, vírusírtás, taná cs- 
adás stb. Ingyenes kiszállás. 
Mindenre találunk megoldást 
kedvező árakon! Hívjon biza-
lommal. Bodnár Tamás.  www.bod - 
nartamas.com, info@ bod nar   -  
ta m a s.com, 06-70-707-0141 
 
 
Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. Min- 
denre van megoldás, hív jon 
bizalommal, kérésére vissza is 
hívom. Tímea, 06-20-266-4499 
 
Fiatal hölgy eltartási szer ző -
dést kötne, akár ottlakással, 
ápolással is. 06-70-584-8917

Egyéb

Számítógép

Egészség

Régiség



Híreink

Erőszak és áldozattá válás az 
online térben – ez volt a ZK N P 
első tréningjének témája, 
amelyen Kalocsai Adrienn, a 
Csendtörő Alapítvány elnöke, 
a Smart User program kidol-
gozója beszélt a digitális tu -
datosság fontosságáról.  
– Az online térben könnyen 
ki adunk magunkról informá-
ciókat – mondta. Túl misz -
tifikáljuk a kiber vi lágot, mert 
ott szabadnak, arcnélkülinek 
érezzük ma gunkat névtelen-
ségünk és korlátlanságunk 
okán. Ezért nem érzékeljük a 
veszélyt, amíg nem tör ténik 
baj, vagy épp nem vállalunk 
felelősséget azért, amit ott 

csinálunk. Ezt a viselkedést 
mintaként látják a gye re -
kek. Sok olyan  veszélyfor-
rás van, ami áldozattá te het,  
az anyagi ká roktól a lelki 
traumákig. Ilyen töb bek 
kö zött az ún. klón ol dalak 
segítségével el  kö vetett csa -
lás, lo pás, pél dául amikor 
hamis banki e-mailt ka-
punk, kiadjuk a jelsza-
vunkat, és mire észbe ka - 
punk, már lenullázzák a 
bankszámlánkat.  
A szexuális ragadozók je-
lenléte is sokkal nagyobb 
probléma, mint amennyire 
a köz beszéd tartja. A „mu-
togatós bácsik” ma már a 

vi lág bár mely pontjáról ér -
kez hetnek. 
A Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft. munkatársai évek 
óta dolgoznak az iskolai bán-
talmazás megszüntetésén.  
Ad ler Katalin, a ZKNP pre -
venciós koordinátora azt ta -
pasztalta, hogy ha a gyerekek 
az offline térben rendben van-
nak egymással, akkor való szí -
nűleg online sem bántják 
egy mást. Ez így is van, de 
nemcsak a közösségből ér -
kezhet a bántalmazás, hanem 
idegenek részéről is, ezért in-
dították a tréningsorozatot.  

Potos Rita 
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Vitézy Dávid, a BFK ve zér -
igaz gatója elmondta, a pro-
jekt szerepel a Városligeti 
Építési Szabályzatban, va la -
mint a kormány határoza-
tában. Utóbbi azzal bízta meg 
a BFK-t, hogy készítsen tervet 

a Hősök tere teljes gépjármű-
mentesítésére. A terv a Mil-
lenniumi Földalatti Vasút 
meghosszabbítására is le he -
tőséget ad. A fejlesztés alap -
vetően a Béke teret, a Reitter 
Ferenc, a Tatai, a Dévényi és a 
Vágány utcát, illetve Rákos-

rendezőt, a Szőnyi és a Mexi -
kói utat, az M3-as bevezető 
szakaszát, a Kacsóh Pongrác 
úti felüljárót, valamint a Nagy 
Lajos király útját és a Czobor 
utcát érinti. A kivitelezési ter-
vek várhatóan 2023 második 
negyedévére készülnek el.  
Dienes János, a XIV. kerület 
főépítésze kijelentette, hogy 
Zugló vezetése támogatja a 
fej lesztést, de a képviselő-tes -
tülete 12 pontból álló ajánlást 
fogalmazott meg. Ezek között 
szerepel a füvesített villamos -
pálya létesítése. A kerület a 
tervezett 140 méteres fesztávú 
hidat túlzónak tartja, ami a 
rávezető utakkal együtt egy 
kilométer hosszú, és szétsza-
kítja az észak-déli területet.  
A városvezetés szerint a par -
kolóházak is túl nagyok, nem 
illeszkednek a városszövetbe, 
ráadásul behozzák a városba 
az agglomerációból érkező 
járműveket. Az önkormány -
zat a Kacsóh Pongrác úti 
felüljáró helyén szintbeli ke -

reszteződést szeretne, mert 
így bővülne a zöldterület.  
A Millenniumi Földalatti Va-
sutat pedig a fejlesztés ke re -
tében legalább a 3-as villa mo- 
sig meg kellene hosszabbí-
tani. 

Az Országgyűlés 2000-ben 
határozott arról, hogy feb -
ru ár 25-ét a kommunista dik- 
 ta tú rák áldozatainak em - 
léknap jává nyilvánítja an -
nak em lékére, hogy Kovács 
Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt fő titkárát köztársa -
ság-ellenes összeesküvés és 
a szovjet hadsereg elleni 
kémkedés szer vezése vádjá-
val 1947-ben ezen a napon 
jogellenesen letartóztatták 
és a Szovjetunióba hurcol -
ták. Kovács Bélát tárgyalás 
nélkül húsz évre ítélték a 
Szov jetunióban. Először a 
Gu lágon tartották fogva, 
majd 1951 szeptemberétől az 
Ál lam biztonsági Minisz té -
rium moszkvai központi bör - 
 tö né ben. 1955-ben az ÁVH 
jász berényi börtönébe szál -
lí tották, 1956 januárjában a 
BM Budapesti Köz ponti Bör  - 
tö nébe vitték. Még ebben az 
év ben, áprilisban engedték 
haza a családjá hoz.                      

 Papp Dezső

Online fórumon mutatta be a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) a Rákos-
rendező vasútállomás felett átívelő Szegedi úti felüljárót és az ahhoz kap -
csolódó közúti, kerékpáros- és gyalogoshálózat, valamint a 3-as villamos 
meghosszabbításának, illetve a Mexikói úti metróvégállomáshoz és az M3-as 
be ve zetőjéhez tervezett P+R parkolóházak tanulmányterveit. 

Rákosrendező vasútállomás Szegedi úti felüljáró terve

Összekötné a XIII. és a XIV. kerületet

Félő, hogy a fejlesztések az agglomerációból behozzák a for-
galmat Zug lóba                                                                       Fotók: BFK 

Horváth Zsolt alpolgár mes -
ter az önkormányzat kép -
viseletében koszorúzással 
emlékezett meg a kommu-
nista diktatúrák áldo za -
tairól a Boldog Meszlényi 
Zoltán Lajos római katoli -
kus vértanú püspök Bos -
nyák téri emléktáblájánál 

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Légy óvatosabb az online térben! 
ZKNP-tréning a digitális erőszakról és az áldozattá válás veszélyeiről 

Tervezik a Hősök tere teljes gépjármű-mentesítését 
Emlékezés  
a kommunizmus  
áldozataira

Zugló javasolja a kisföldalatti meghosszabbítását a 3-as villamosig 

Az online erőszak során áldozattá válhatunk, ha túl sok információt adunk magunkról, ezért ügyeljünk a 
tudatos és felelős viselkedésre – hangzott el az iskolákban dolgozó szakemberek számára a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft. (ZKNP) által szervezett négyalkalmas tréningsorozat első programján.
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Kalocsai Adrienn azt javasolja, 
segítsünk a gyerekeknek eliga-
zodni az információhalmazban 

Fotó: Subits-Tóth Gergő
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Miért pont a Jónás könyve? – 
ezzel kezdtük a beszélgetést 
Katona Zsuzsával, akit 1981-től 
egyébként 20 éven át az 
MTV-ből is ismerhettünk.  
A zömében dokumentumfil -
meket készítő rendező azért 
jelentkezett átdolgozott iro-
dalmi alkotással, mert „most 
sem kevésbé aktuális a bibliai 
Jónás, illetve a babitsi mon-
danivaló, mint keletkezése 
ide jén, 1938-ban. Most a vi -
lágjárvány és klímaválság je-
lenti – többek között – a drá -  
mát, begyűrűznek életünkbe 
a szenvedések. A remekmű -
vek egyébként mindig aktu -
álisak” – tette hozzá. „Azért fo - 
gott meg a bűnös város, amely- 
ről Babits ír, mert a mai világ 
is olyannak látszik, mint a ko-
rabeli Ninive. Fel kell ráz-
nunk az embereket, úgyhogy 
felkiáltójellel mondom: itt az 
idő, hogy észrevegyük, hol és 

miben élünk! S ami miatt biz-
tos voltam, hogy meg kell 
csinálnom a filmet, az az örök 
érvényű gondolat: vétkesek 
közt cinkos aki néma. Én nem 
akartam cinkos lenni. Ha nem 

fordítjuk meg a világot, mi 
mindannyian és egyenként is, 
akkor hova jutunk? Ha nem 
söprünk a magunk kis háza 
tá ján, akkor soha nem lesz 
tisz ta a világ!” A remekművet 
most új grafikával és két nyel-
ven (angolul) adták ki. S aki 
kezébe veszi a könyvet, az fil-
met is láthat, mert QR-kód van 
a kötetben, s ha valakinek van 
ilyen applikációja a telefon-
ján, akkor fotelba ülhet, és 
már nézheti is az alkotást, 
amit a Hamvas Béla Hagya -
tékkezelő Nonprofit Kft. tá-
mogatott. A filmet egy el ha- 
gyott gyárépületben forgat-
ták, ahol a stábot meglepte a 
sok graffiti. Zsuzsa, látva a 
grafikákat, felkiáltott, hisz 
mintha egyenesen nekik raj-
zoltak volna díszletet a szub -
kultúra alkotói. „A lepukkant 
miliő metaforikusan ábrá-
zolja az emberiség rossz ér -

telemben vett ökológiai láb-
nyomát. Ahogy magára marad 
a pusztulás” – mondta Katona.   
A Jónást alakító Kovács Lehel 
pedig igazi meglepetés. A Ka-
tona József Színház művésze 
olyan profi volt, hogy a for-
gatás során egyszer sem kel-
lett leállni szövegtévesztés 
miatt. Kifogástalanul adta elő 
a költői szöveget. A narrátor 
Szervét Tibor volt.  
Katona Zsuzsa örömmel újsá-
golta, hogy egyévi pandémiás 
bezártság után 2021 őszén a 
Dokumentumfilmklub is ki -
nyitott a Cserepesházban, és 
újra  magyar kortárs fil mek -
kel ismertetik meg az érdek-
lődőket.   

Csernyánszky Judit 

Balázs Panna Lili, a Teleki 
Blanka Gimnázium 11. évfo -
lya mos diákja tartott előadást 
a Magyar Tudományos Aka -
dé mián. A zuglói tanuló a 
2021-es Gábor Dénes Kö zép -
iskolai Tanulmányi Ösztöndíj 
ünnepélyes eredményhirde-
tése alkalmával kapott le he -
tőséget gondolatai közlésére. 
– Nagyon örülök, hogy erre a 
pályázatra az osztályfőnököm, 
Rudas Péter felhívta a figyel -
memet – mondta a Panna –, és 
nagyon örülök, hogy a zsűri is 
díjazta a munkámat. 
Élet a járvány idején címmel 
forgatott kisfilmet Panna a 
pandémiás időszakról, amely-
ben olyan témákat vett diák-
szemmel górcső alá, mint az 
egészségügy, az ázsiai kul tú -
ra, a család szerepe, a digitális 
fejlődés és a gazdasági élet.  

– Mint minden diáknak, 
nekem is rossz volt a 
karantén miatti bezárt-
ság. Persze megpróbál-
tam minden lehetőséget 
kihasználni, így az ön ál -
ló tanulási képességemet 
is erősítettem, de azért 
hiányzott az a világ, 
amely a járvány előtt volt 
– mondta el lapunknak a 
pszichológia iránt érdek-
lődő, most éppen pá lya -
választás előtt álló gim - 
nazista. – Ez is összefügg - 
het a pandémiával, mert 
az elmúlt két év sajnos a men-
tális problémákhoz is nagy-
ban hozzájárult. Engem min - 
dig érdekelt a lélektan, és 
érzek is magamban erőt ah -
hoz, hogy másokon segítsek. 
Balázs Panna Lili a Gábor 
Dénes Tanulmányi Ösztöndíj 

egyik fődíjával járó 150 ezer 
forintos támogatásból újabb 
forgatásra készül.  Panna mel-
lett egy másik telekis diák, 
Józsa Gréta Kata is részt vett 
ezen a pályázaton, akit a zsűri 
könyvjutalomban részesített. 

Riersch Tamás

Nem akartam cinkos lenni!
Babits örök érvényű Jónását Kovács Lehellel modernizálta a zuglói filmrendező

Gimnazista a pandémiáról akadémikusok előtt

Új kisfilmmel jelentkezett a Zuglóban filmklubot vezető Katona Zsuzsa filmrendező, producer, for-
gatókönyvíró, aki Babits Mihály Jónás könyvét „forgatta le” Ninive címen egy elhagyott gyártelepen.

Katona Zsuzsa: Itt az idő, hogy 
észrevegyük, miben élünk!    

Fotó: ZTV

Balázs Panna Lili a támogatásból to -
vábbi kis fil meket forgatna.  Fotó: MTA   

Budapest Főváros XIV. kerület 
Zug ló Önkormányzata elindí-
totta Zugló településkép-vé del -
méről szó ló 10/2021. (III. 26) 
rendelet (ZVR) módosítását, va -
lamint Zugló építési sza bály -
zatáról szóló 11/ 20 2 1. (III. 26.) 
rendelet (ZÉSZ) egyszerűsített 
el já rásban történő és Budapest 
XIV. kerület Egressy út–Nagy 
Lajos ki rály útja–Mogyoródi út–
Vezér utca által határolt terület -
re vonatkozó ZÉSZ teljes eljá - 
rásban történő módosítását, 
amellyel kapcsolatban a part-
nerek és a lakosság tájékoz-
tatása céljából lakossági fó - 
rumot tartunk. Időpont: 2022. 
április 4., 9 óra, helyszín: Cse -
repesház, 1144 Budapest, Vezér 
u. 28/b. A rendeletmódosítások 
munkaközi tájékoztató anyaga 
március 25-től a www.zuglo . h u 
honlapon tekinthető meg. Vé le -
ményt nyilvánítani a lakossági 
fó rumon szóban vagy az azt kö -
vető nyolc napon belül a varos -
ren de zes @zuglo.hu e-mail- cím- 
re küldött levélben lehet. 

Dienes János főépítész 

Lakossági fórum 
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Tedi a főszakács 
Fotók: A szerző felvételei

Autentikus soutzoukakia Görögországból

– 2009-ben barátaimmal egy 
felejthetetlen nyaralásban volt 
részem Rodosz szigetén – 
kezdte munkatársunk az étel- 
lel való első találkozásának 
történetét.  
– Közös barátunkat látogattuk 
meg, aki telepített idegen-
vezetőként már harmadik éve 
dolgozott ott, ismerte azokat 
az éttermeket, ahova elsősor-
ban a helyiek járnak. Egy 
ilyen helyre vitt el bennünket. 
Kíváncsiságból kipróbáltam a 
mókás nevű soutzoukakia 
ételt. A római kömény, a fok- 
hagyma és a fahéj markáns íze 
egyből magával ragadott. 
Mivel a nyaralás végéig több- 
ször jártunk ebben az étte- 
remben, az utolsó vacsorán- 
kat is itt költöttük el, össze- 
barátkoztunk a tulajdonossal 
és szakács feleségével, így pár 

pohár bor után, a már bezárt 
étterem konyhájában beszél- 
getve, sikerült „kiimádkozni” 
belőlük a receptet. Ennél au- 
tentikusabb receptbeszerzést 
el sem tudtam volna képzelni. 
 
SOUTZOUKAKIA • 4 FŐRE 
75 dkg darált húsból (fele ser- 
tés, fele marhacomb), 1 db 
szikkadt zsemle kicsipegetett 
belsejéből, 1 db tojásból, 1 tk. 
fahéjból, 1 tk. őrölt római kö- 

ményből, sóból, borsból, 4-5 
gerezd darabolt fokhagymá- 
ból fasírtszerű pépet készítek, 
és legalább két órát állni ha- 
gyom. Majd kisebb gombó- 
cokat formálok, amelyeket 
kevés olajon kérgesre pirítok, 
és egy tálra szedem. 
A szószhoz először 2-3 dl víz- 
ben megdinsztelek 1 közepes 
fej felkockázott hagymát, hoz- 
záadok fél teáskanál őrölt 
római köményt és ugyanennyi 
fahéjat, egy percig összefor- 
ralom, ráöntök fél liter para -
dicsomszószt, beleteszem az 
elősütött gombócokat, majd 
felengedem annyi vízzel, hogy 
ellepje azokat. Lassú tűzön kb. 
egy órát rotyogtatom, köz- 
ben megcsinálom a köretet, 
amely lehet rizs, főtt vagy sült 
krumpli, esetleg mindkettő. 

  Illés Sarolta 

Körtvélyes Tivadar kommunikációs szakember, lapunk munkatársa Görögországban egy nyaralás alkal -
mával kóstolta először a mostanra már „addiktívvá” vált ételt. A receptszerzés történetét és magát a receptet 
most olvasóinkkal is megosztja.

A cukrászda nevét Dobos C. 
József, a dobostorta atyjának 
egyik receptje ihlette.  
A Schmankerl szó az osztrák 
nyelvterületen finom fala-
tokat jelent. Szűts Annamária 
tulajdonos férjével, Szűts Pál-
lal kilenc évvel ez előtt olyan 
cuk rász dát álmodott meg 
Zuglóban, ahol a hozzá juk 
hasonló amatőr spor tolók, 
tudatosan táplálkozók, sőt 
még a cukorbetegek is íz letes 
édességekkel kényeztethetik 
ma gukat.  
– Az induláskor a hagyo má -
nyos sütemények mellett csak 
cukor- és finomlisztmen tes, 
úgynevezett „egész séDes” fi-
nomságokat terv eztünk ké -
szíteni, ám a ven dé geink 
kérésére tovább bő vítettük 
kínálatunkat. Ma már ezek 
mellett többféle, liszt-, tej-, 
tojásmentes, sőt vegán sü -
teményeket is ké szítünk.  

A recept: A linzertésztához 
összedolgozom a 200 g búza-
lisztet, 50 g mandulalisztet, 
130 g vajat, 80 g porcukrot,  
2 g sót, majd hozzákeverem a 
45 g egész tojást. Legalább 2-
3 órát (de egy éjszakát is) a 
hűtőben pihentetem. Majd 
kinyújtom 2-3 mm vastagra, 
tortács kaforma nagyságúra 
szaggatom, majd belesimítom 
a formába. Mélyhűtőben le -
fagyasztom, majd 180 fokos 
sütőben készre sütöm.  
A krémhez 1-2 bio citromot 
alaposan megmosok, a héját 
lereszelem, a levét kifacsa r o m, 
kimérek 60 g-ot, amit 50 g 
kristálycukorral, egy egész 
tojással és 6 g keményítővel 
simára keverek, lassú tűzön 
sűrűn kevergetve megfőzöm 
(könnyen leég). A még meleg 
krémhez hozzáadom a reszelt 
citromhéjat, és 35 g vajat el -
keverek a krémben, majd a 

tortácskaformába ada go lom. 
50-100 g tojásfehérjéből 100-
200 g kristálycukorral ke -
mény habot verek, hab zsák- 
ból a krém tetejére nyomom, 
majd 90-100 fokra előme-
legített sütőben 15-20 perc 
alatt kopogósra szárítom a 
habot.                                   I. S.

Citromkrémtortácska a Smankerliből

Fotó: Szűts Pál, Balogh Róbert

1915-ben egy berlini fő is ko -
lán kezdte meg építészeti ta -
nul mányait. Itthon csak 19 18- 
tól  kerülhettek be nők a fel -
ső oktatásba, ekkor át je lent   -
kezett a Budapesti Műegye - 
temre, ahol 1920. március 8-
án állították ki mérnöki ok-
levelét. Egy jó nevű mérnöki 
irodában helyezkedett el, 
ahol pár éven belül vezető 
mérnökké léptették elő.  
1922-ben kelt egybe Fischer 
József építőművésszel, két fi -
uk szü letett, mindketten épí -
tész mér nökök lettek.  
Villák, középületek statikai 
tervei kerültek ki a keze alól. 
A margitszigeti Hajós Alfréd 
Uszodának, hazánk első, Eu-
rópa akkor legnagyobb fe -
dett uszodájának egyedi szer - 
kezetét öt darab, 31 méter 
fesz távú vasbeton tartóval 
oldotta meg.  

A második vi lág há ború alatt 
sok ül dözött ember nek se -
gített, a há ború után a főváros 
szá mos bomba sérült épü letét 
vizsgálta felül, és ő vezette a 
Blaha Lujza téri Nemzeti Szí n- 

 ház tetőzetének meg erősítő 
mun ká la tait is.  
1956-ban a forradalmi bizot t -
ságban be töltött elnöki sze -
repe miatt elbo csátották a 
Kohó- és Gépipari Minisz té -
rium Tervező Iro dájának sta-
tikus főmérnöki állásából. 
Bécsbe emigrált. 
1958-ban New Yorkba köl tö -
zött fiához, karrierje tö ret le -
nül ívelt felfelé. Rangos épí - 
tészeti irodák mun kat ár saként 
az USA akkor legmaga sabb 
épületeinek statikai terveit 
készítette el.  
A Hudson folyó partján épülő 
to ronyházak épí té séhez ki -
fejlesztett különleges ala po -
zási módszeréért 1965-ben 
elnyerte Az év legjobb sta-
tikusa címet. 1970-ben súlyos 
agy vér zés miatt megbénult, 
férje ápolta 1975. május 4-én 
bekövetkezett haláláig. 

Húsz évvel a „prágai tavasz” 
leverése után a csehszlovák 
emberek csendesen ugyan, de 
újra fellázadtak a kommunista 
diktatúra ellen. Katolikus püs -
pökök kinevezését, a vallás -
szabadság és a polgári szabad - 
ságjogok biztosítását kö ve tel -
ték 1988. március 25-én, nagy -
pénteken. A kommunista ál - 
lamvezetés hiába készült nagy 
erőkkel a tüntetés meg fé ke -
zésére, hiába tartotta házi vagy 
rendőrségi őrizetben a til ta -
kozás fő szervezőit, a 3-4 ezer 
békés ember, kezükben gyer-
tyával, este hat óra körül mégis 

összegyűlt a Szlovák Nemzeti 
Színház előtt, a pozsonyi Hvi -
ez doslav téren. Csendes imával 
kezdték a tiltakozást, majd 
elénekelték az állami és a 
pápai himnuszt. A helyszínen 
lévő rendőrök ekkor távozásra 
szólították fel az embereket, de 
mivel senki sem mozdult, víz -
ágyúkkal és könnygázgráná-
tokkal, kutyás-gumibotos ren - 
dőrökkel oszlatni kezdték az 
„engedetlen” tömeget. 126 sze -
mélyt és további 12 külföldi ál-
lampolgárt tartóztattak le, me g - 
sértve ezzel az 1960-as cseh -
szlovák alkotmányban lefek-

tetett szabad gyülekezés jogát, 
valamint az 1970-ben elfoga -
dott szabadság és politikai jo -
gok nemzetközi egyez mé nyét. 
Az állami propaganda meg-
próbálta eltusolni az ügyet, de 
a kommunizmuson túli világ 
hangosan elítélte a történteket. 
A megmozdulás az 1989-es 
bársonyos forradalom, a kom-
munista rezsim megdöntése 
előzményének is tekint hető. 
1993 óta március 25-e hivata -
losan is az emberi jogo kért 
folytatott küzdelem emlék-
napja Szlovákiában. 

Az oldalt írta: Illés Sarolta 

A hónap  
szülöttei:

Psota Irén     (1929. március 28.) kétszeres Kossuth-díjas 
                          és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész  
Szondi Lipót (1893. március 11.) magyar származású svájci pszichiáter,  
                         a sorsanalízis és a Szondi-teszt megalkotója  
Vámbéry Ármin (1832. március 19.) nyelvtudós, orientalista, 
                         utazó, a Magyar Földrajzi Társaság alapítója

Az első magyar diplomás mérnöknő

Gyertyás tüntetés Pozsonyban

Pécsi Eszter tervei a Hajós Alfréd Uszodától a New York-i toronyházakig

New Yorkban a toronyházak 
statikai terveit készítette so -
rozatban               Fotó: www.bme.hu

Nevezetes napok 
  M Á R C I U S
1. Újrapapír napja 

Polgári védelem világnapja 
Húshagyó kedd 
Nemzetközi palacsinta nap 

2. Ima világnapja 
Hamvazószerda, a nagyböjt 
kezdete (vége: április 16.) 
Újhold 

3. Békéért küzdő írók világnapja 
Vadvilág világnapja 
Sabin-csepp napja 

4. Ima világnapja 
5. Néprajzi Múzeum napja 
6. Energiahatékonysági világnap 
8. Nemzetközi nőnap 
9. DJ-k világnapja 
10.Vese világnapja 
14.Nemzetközi pí nap 
15. Magyarország nemzeti ünnepe 

A Magyar Sajtó Napja 
Fogyasztóvédelmi Világnap 

16.Magyar zászló és címer napja  
17. Érszűkület napja 
18.Újrahasznosítási világnap 

Alvás világnapja 
Telihold 

19.Cigányság világnapja 
Ügyfelek napja 

20. Boldogság világnapja 
Tavaszi nap-éj egyenlőség,  
a csillagászati tavasz kezdete 

21.Down-szindróma világnapja 
Költészet világnapja 
Erdők nemzetközi napja 
Planetáris tudat világnapja 

22. Víz világnapja 
Magyar fordítók 
és tolmácsolók napja 

23.Meteorológiai világnap 
Ejtőernyősök napja 

24. Tuberkulózis világnapja  
25. Gyümölcsoltó boldogasszony 

Magzatgyermek világnapja 
26.Dokumentumszabadság 

világnapja 
Purple Day (epilepsziások 
melletti kiállás és szolidaritás 
napja) 
Föld órája (20.30–21.30) 

27.Színházi világnap 
Nyári időszámítás kezdete 
(hajnali 2 órakor 3 órára kell 
állítani az órát) 

30. Orvosok Napja 

Az 1898-ban nőnapon született és statikus mérnöknek tanult Pécsi Eszter szer -
kezeti tervei alapján megannyi építészeti remekmű épült, például a margit-
szigeti Hajós Alfréd Sportuszoda vagy a Fiumei úti baleseti intézet.

Szűcs Annamária dobostortás Dobos Józseftől kapott ihletet 
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– Gyermekkorom estéin, hét -
végéin az otthonunkban jöt-
tek-mentek a fiatal színész ta- 
noncok, köztük Rátóti Zoltán, 
Kocsis Judit, Balogh Erika, 
akiket népművelő édesapám, 
Farkasházi István készített fel 
a Színművészetire. Hamarabb 
tudtam komoly felnőtt ver se -
ket, mint mondjuk mondó -
kákat. Később engem nem 
apukám készített fel – nem 

mintha nem akarta 
volna, én éreztem 
magam szégyen-
lősnek előtte –, 
így nem is vettek 
fel, viszont beke -
rültem Gór-Nagy 
Mária Színitano -
dájába – mesélte a 
művész.  
Valler Gabriellá-
val beszélgetve 
fény derült Réka 
és Gabriella közös 
Éless-Szín-beli 

színpadi alakítására Andrew 
Bergman Társasjáték New 
Yorkban című darabjában. 
Felidézték Réka gyermekko-
rának első fon tos színpadi 
főszerepét Csukás István 
Ágacska című darabjában,  
a gim nazistaként átélt első 
filmforgatást Elek Judit Éb -
redés című film jében, ahol a 
színművészi nagy ságok, Her -
nádi Judit, Kern András mel-
lett dolgozva döntött végleg a 
színészi pálya mellett. A tano -
dát el végezve a vágyott szol-
noki Szigligeti Színházba 
jelentkezett meghallgatásra, 
azonban Schwajda György, a 
szín ház igazgatója túl éretlen-
nek tartotta, le is akarta be -
szélni a pályáról. 
– A csalódottságtól zokogva 
szegeztem apukámnak a kér -
dést: ha nem vagyok tehet-
séges, ha nem vagyok al kal- 
mas, akkor miért nem mondta 
meg. Mindketten tudtuk, hogy 
lehetetlen lett volna eltéríteni 

a célomtól. Két napra rá az 
RTL Klub Barátok közt sze -
rep lőválogató roadshow-ja el -
érte Szolnokot. Apa un szo- 
lására kelletlenül megjelen-
tem a válogatón. Utólag tud -
tam meg Kalamár Tamás pro - 
ducertől, hogy amikor be -
léptem, tudták, hogy én ka -
pom meg a szerepet. Az a 
pillanat teljesen megváltoz-

tatta az életemet. Az ismert-
séget meghozó Barátok közt 
alatt a szinkronizálás mester-
ségét is elsajátította, az ő 
hangján szólalt meg többek 
között Juliette Bi noche vagy a 
Jégvarázs című mese Elzája. 
Az RTL Klub Reggeli mű-
sorában debütált műsor ve -
zetőként is. Idő köz ben mű - 
v elődésszer vezői, m a jd szín-
ház- és dráma peda gó gus dip -
lomát szer zett. Ahogy a szín - 
ház, úgy a zene is fontos sze -
repet játszott az életében 
kiskorától kezdve.  
– Három gyermekem közül a 
legidősebb 2,5 éves volt, ami -
kor elkezdtem gyerekeknek 
énekelni. Olajozottan zajlot-
tak a 2005-ben megjelent le -
mez előkészületei. Bele sze- 
rettem Kukorelly Endre Sa -
munadrág című verses kö te-
tébe, Fekete Gyula már írta 
hozzá a zenét. Mindig is vágy-
tam egy zenekarra, és akkor 
szinte a semmiből felállt a 
Tintanyúl, amelynek a kezde-
tektől én vagyok a producere 
is. A kétszeres Fonogram-
díjas zenekar vezetője, Csi -
szár Ferenc, Csiszi gitárkí - 
séretével Réka ízelítőt adott 
az azóta öt albumot megtöltő 
meg ze né sített versekből.  
– Manapság a családok nagy 
hangsúlyt helyeznek az 
együtt töltött minőségi időre, 
az Életmesék című mese -
könyvemben olyan törté ne te -
ket igyekeztem írni, amelyek 
nemcsak a gye re keknek, de a 
felnőtteknek is szólnak. 
Idén április végén a Varázs-
nagymama című darabbal 
színműíróként is bemutat -
kozik. A főszereplő ki lé téről 
még nem beszélhetett, de 
mivel a Tintanyúl tagjai is a 
színpadon állnak majd, a mű-
faját koncertszínház ként, il-
letve színházkoncert ként ha   - 
tározta meg.  

Illés Sarolta 

A Zuglóban élő igen sokoldalú művész, Farkasházi Réka eseménydús pályájának 
zenével fűszerezett mozzanatait kísérhette végig a Civil Ház felnőtt és gyer-
mekközönsége az Éless-Szín szervezésében.  

Farkasházi Réka a mesés művész és a Tintanyúl

Több mint egymillió forint 
értékben, csaknem 1500  
négyzetméterre elegendő 
festéket ajándékozott a 
Bethesda gyermekkórház-
nak egy zuglói festékbolt.  
A festék spe ciális hibrid 
kötőanyagának kö szön he -
tően sem mi lyen baktérium, 
vírus, pe nész vagy bármi-

lyen élős ködő nem tapad 
meg rajta. Magyarországon 
az intéz mény az első gyer -
mek kór ház, ahol használni 
fogják ezt a fajta festéket. 
Bese Nóra, a kórház társa -
dalmi kapcsolatokért és 
kommunikációért felelős 
igazga tója lapunknak el-
mondta, a műtőket és azo -
kat a szo bákat festik ki, ahol 
fontos a sterilizáció, pél -
dául a fertőző vagy az im -
mun gyen gített betegek kór - 
termeit.  
Kun Lili Anna, a festékbolt 
egyik munkatársa hangsú-
lyozta, cégük történetében 
mindig is nagy hangsúlyt 
helyeztek a társadalmi fe-
 le lősségvállalásra, ez az 
együtt működés pedig kü -
lön öröm számukra, hiszen 
egy zuglói festékbolt és egy 
zuglói kórház között jött 
létre.                     Potos Rita 

Falfestékkel  
a fertőzés 
ellen

Fotó: Kerimpex Kft. (Pillangóshop)

Idén április végén a Varázs-
nagymama című darabbal szín - 
műíróként is bemutat kozik 

     Fotók: Balogh Róbert

Grecsó Krisztián: 
Valami népi 
 
Ha van valaki, akit nem kell 
különösebben bemutatni, ak -
kor az egész biztos, hogy 
Grecsó Krisztián. Mivel a ma -
gyar olvasó regényközpontú, 
így ritkábban publikált rövid-
prózát: az elmúlt húsz évben 
ez a harmadik novelláskötete, 
plusz a Harminc év napsütés 
tárcái. Lehet, hogy csak velem 
van így, de a Pletykaanyu óta 
(ez indította el a pályán) eb -
ben érzem leginkább a szeg -
vári írót, a leginkább megélt 
pillanatokat. Messze már az az 
idő, amikor az első novellák 
miatt a szegvári szereplők 
egymillió forintra akarták 
perelni becsületsértésért, ma 
tán már azért fizetnének, hogy 
bekerüljenek egyik-másik tör - 
ténettel a halhatatlanságba.  
A Valami népi történetei a 
kissé mindig tétova, a saját 
identitását kereső, kételyei há -
lójában élőkről mesél. 
Múltban és jelenben, Erdély-
ben vagy a fővárosban. Arról, 
aki a frissen vett pesti lakásá-
nak felújításán fuldoklik a 
felvert kőportól, de nem mu-
tatja ki, nehogy megsértse a 
vállalkozót. „Paraszt vagyok, 
mindig minden helyzetben az, 
nem szeretek kellemetlensé -
get okozni semmivel.”  
Az effajta erős és kitárulkozó 
mondatokért érdemes felütni 
ezt a könyvet.   
 
Magvető, 285 oldal, 3999 Ft 
 

Rosemary Sullivan: 
Nyomozás Anne 
Frank ügyében   
A senkinek sem kell bemutat -
ni rovatunk második szerep - 
lője: Anne Frank. Olyan alakja 
ő a múltunknak, akiről még az 
is hallott, aki nem olvasta a 
naplóját, vagy nem nézte meg 
a sok filmfeldolgozás egyikét. 
Nem véletlenül, hiszen az ams z- 
terdami lány sorsa pontosan 
jeleníti meg az elhurcolt zsi -
dók végzetét. A történet so ká -
ig csak addig volt ismert, hogy 
Anne bujkáló családját (és 
másokat is) felfedezték a tit -
kos épületszárnyban, és a tá bo - 
rokból csak az apa tért vissza 
élve. Ám az, hogy ki adta fel a 
családot a kollaboráns rend -
őrségen, 77 évig titok maradt. 
Rosemary Sullivan könyve azt 
a nyomozást göngyölíti fel, 
amelyet új vizsgálati eljárások 
és frissen felfedezett doku-
mentumok révén bonyolított 
le egy FBI-ügynök és a ku-
tatókból álló Kihűlt Ügy 
Csapata. A több tízezer irat át-
tekintése és a túlélőkkel ké -
szült interjúk végül sikerre 
vezettek. A lebilincselő fel tá -
rás mellett megismerjük a gya - 
núsítottak széles körét és a há -
borús Amszterdam légszom - 
jas napjait, ahol csak egy do -
log volt biztos: soha senkiben 
nem lehetett igazán megbízni. 
Hiszen egyetlen tévedés a biz-
tos halált jelentette. 
 
Partvonal, 340 oldal, 4499 Ft 

Deirdre Mask: 
Címek könyve  
Először is oszlassunk el egy 
félreértést! A lakcímek, va g y -
is a szisztematikusan kia la -
kított utcanevek és a ház szá- 
mozás nem azért született meg 
valamikor a felvilágosodás ko - 
rában, hogy az emberek köny-
nyebben jussanak el A-ből B-
be, és még csak nem is a pos - 
tások miatt, hogy minden le -
vél megtalálja a maga cím zett -
jét. Ez sokkal inkább a ha ta- 
lom számára volt fontos, hi -
szen láthatóvá váltak a pol-
gárok, és a nyomukra lehetett 
bukkanni adóügyekben, vagy 
ha épp be kellett őket sorozni. 
De akkor hogyan tájékozód-
tak az ókori Rómában? Miért 
jelenti a kitörés vékonyka esé -
lyét a lakcím egy indiai nyo -
mornegyedben, ahol még ut - 
cák se nagyon vannak? Miért 
imádják az amerikaiak a szá-
mozott utcákat? És hogyan 
segítette elő a kolera (és más 
járványok) kezelését a pontos 
lakcím? Deirdre Mask a világ 
különböző pontjára elkalau-
zoló könyve még ennél is több 
kérdésre ad választ a címek 
történetét feldolgozó ol vas -
má nyos nyomozásában. Tör -
ténelem, orvostudomány és 
politika keveredik ebben a 
különleges és szerteágazó mű - 
ben, amelynek végén meg-
tudhatjuk, hogy mi mindent 
árul el rólunk a lakcímünk. 
 
Cser, 219 oldal, 3995 Ft 

Jászberényi Sándor: 
Tíz év háború  
Ha valamikor kiosztanák a 
legbátrabb kortárs magyar 
író címét, akkor azt nehezen 
lehetne elvenni Jászberényi 
Sándortól. Az elmúlt években 
ott volt, ahol „reneszánszát él -
te az emberi kegyetlenség”. 
Haditudósítóként megfordult 
Szudánban, a gázai övezetben 
az Öntött ólom hadművelet 
idején, egyiptomi lakosként 
átélte az egyiptomi forradal-
mat, megjárta a líbiai polgár -
háborút, beszámolt a kurd 
férfiak és nők küzdelméről az 
Iszlám Állam ellen, és ott volt 
az ukrán–orosz konfliktus el -
mérgesedő zónájában, a sza-
kadár területeken. Ott vált 
író vá és onnan írta és írja fel -
kavaró történeteit. A mostani 
fotóalbum az elmúlt tíz év szá-
madása: képekkel, mert azok 
vitathatatlanok, és szavakkal, 
mert mindent a fotók sem 
tudnak elmondani. Például 
nem tudnak beszélni a szelle-
mekként visszajáró haldok-
lókról, a lőportól szagló le - 
vegőről csata után. Sok felejt -
hetetlen kép és megrendítő 
sztori vár arra, aki tudni sze -
retné, hogy mi történt az el -
múlt években a világ szo mo- 
rúbb felén. Az üvegbúrán túl, 
ahol ma éljük gondtalanul az 
életünket. És azt is, hogy mi 
várhat ránk, ha egy nap ez a 
búra valamiért megreped. 
 
Kalligram, 207 oldal, 5990 Ft 

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

Híreink Hernádi Judit és Kern András mellett dolgozva döntött végleg a színészi pálya mellett
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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 !

BIKA (04. 19.–05. 20.)  A Bika most úgy érezheti 
magát, mint aki belépett a megvalósult álmok 
üzletébe, ahol kedvére válogathat. Fontos, hogy 
most csak tapasztalatot merítsen, és ne válasszon 
az „árukínálatból”. Eljött az idő, hogy megfelelés 

nélkül csak és kizárólag a belső iránytűjére figyel-
jen, amihez legalább annyi erő kell, mint a Bika alaptö rek -
véséhez, a biztonság megteremtéséhez. Az iránytű követése az 
erőfeszítés nélküli élet szépségét hozza el. 

IKREK (05. 20.–06. 21.) Pörgős időszakot él át. Ha -
tározottabbá, hatékonyabbá válik élete minden 
területén. Eredetiség hatja át főleg a munkáját, 
ahol jó értelemben vett radikális változások 
következnek majd be, főleg a hónap vége felé.  

A kommunikációjában megjelennek a nagy lel kű -
ség motívumai, de ezt nemcsak a külvilág érzékeli majd, hanem 
az Ikrek önmagával szemben is elfogadóbbá válik. Lelkileg fel-
frissíti a barátokkal közös művészi tevékenység.  

RÁK (06. 21.–07. 22.) A külső-belső rendrakás ideje 
jön el, amellyel párhuzamosan a tisztázó folyama-
tok is elindulnak. Élete minden területén „lát -
hatóvá válnak” a mindeddig homályos részletek. 
Egész márciusban minden ember életében jelen 

van egy változást hozó kreatív energia, ez a Rákot 
olyan szép „alkotásokra” ösztönzi, mely nyugalmat és békét hoz 
a saját és környezete életébe. A hónap közepén megerősödő in-
spiráció a hónap végére csodálatos alkotássá válik. 

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Pozitív irányba mutató 
váratlan fordulatokkal indul a hónap, teljesen új 
korszak kezdődik az Oroszlán életében. Ér zé -
kenyebbé válik a környezetére. A lelke legmé-
lyéből fakadó nagylelkűséggel segíthet másokon. 

Megérzi, hogy a szerelem szabaddá teszi az embert. 
Ő is, mint a többi jel szülötte, új korszak küszöbén áll, 

amin csak át kell lépnie. Ha nem lép, az élet anélkül is belöki az 
új világba, és becsukja mögötte a múlt ajtaját.  

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  Inspiráló időszakot él át.  
A felesleges aprólékossága alábbhagy. A lényegre 
koncentrálva, a múlt felesleges ballasztjait le -
dobva, a tapasztalataiból új erőt merít, így új 
lendületet kap az élete. Képes rálátni a helyzetek-

ben rejlő lényegre. Ráérez az egyébként is hozzá 
közel álló nagylelkűség esszenciájára. A hónap végén 

ennek segítségével pozitív értelemben gyökeres változásokat él 
majd meg főleg a szerelem területén.  

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Önmagához képest to -
vább ra is komolyabb és megfontoltabb, ez segíti 
a kreatív energiák szárnyalását. A múlt tapaszta-
lataiból a hasznos „darabok” maradnak meg. Már-
cius 6-a után úgy érzi, mintha kitágulna a tudata, 

mivel sokkal több, számára fontos információt 
képes befogadni. Ezek segítik az anyagi természetű kívánságai 
megvalósulását. A hónap végére időzítse a meggyőző kommu-
nikációt és tudást igénylő ügyek tisztázó intézését. 

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Csendesebb, talán kissé be-
felé forduló időszak vár most a Nyilasra. A sze re -
lem szépségét éli meg. A jószándék és a nagy - 
lelkűség nemes tulajdonságai még erősebben 
működnek benne. Elképzelhető, hogy most 

megválogatja, hogy kivel lesz nagylelkű és kivel 
nem. Idegesítheti az őszintétlenség, csak most nem akar min-
denáron mindenkit „megtéríteni”, viszont segítő szándékkal 
képes építő tanácsokkal ellátni a nem őszinte embereket is.  

BAK (12. 21.–01. 19.) Vagy kezd elege lenni a gyöke -
res változások keltette felfordulásból, vagy már 
megértette, hogy ennek hatására újul meg az élete 
minden téren. A mély érzések a múltba re pít- 
 hetik, de ez az energia segít a múlt „szemetének” 

eltüntetésében is, nem aprólékos takarítással, 
hanem egy szélvihar vagy egy nagy erejű víztömeg mindent el-
söprő közreműködésével. A hónap vége felé a „takarítási” mód-
szerét érdemes megtanítania másoknak is. 

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) Dinamikus, érzelmekben, 
megérzésekben gazdag hónap elé néz a Vízöntő. 
A múlt eseményeiről, hatásairól most lehet és 
érdemes is beszélgetni. A baráti eszmecserék új 
lehetőségeket vázolnak fel előtte. Eredetiség je-

lenik meg a kreatív munkáiban, főleg, ha a kommu-
nikáció a hivatása. A szerelmi élete új lendületet kap. Anyagilag 
is gyarapodhat, hiszen racionális, mégis az ő életében újdonság-
nak számító ötletekkel találkozik

HALAK (02. 18–03. 20.) A Halak mindennapjai köny- 
nyűvé válnak őszinte nagylelkűsége, ember sze -
retete jóleső gyakorlása miatt. A másokért cse-
lekvést nem görcsös önfeláldozásként éli meg, ez 
alapvető tulajdonsága, enélkül nem érzi teljesnek 

az életét. Mivel a Halak értékes, de csendes szerep -
lője szűkebb és tágabb környezetének, most itt az ideje, hogy a 
maga szelíd módján kiálljon önmagáért. Tudatosítsa magában, 
hogy ha ezt megteszi, másoknak is jót tesz.

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) Harmonizáló lendület 
hatja át az egész hónapot, amely ugyan gyökeres 
változásokat generál, de a Skorpió „földi” dolgai 
éppen ettől kerülnek egyensúlyba. Már a hónap 
elején úgy érezheti, hogy egy frissítő kúrán esik 

át. Kezdetben a félelmei felerősödhetnek, de aztán 
a félelem bátorságba fordul, és pont ettől végre szabadnak érzi 
magát. Megérzi és boldogan meg is éli a gyökeres változás szép-
ségét, a benne rejlő szabadságot.   

KOS (03. 20.–04. 19.) A Kos most úgy érezheti, hogy 
becsapódik mögötte a múlt ajtaja, és a „dédelgetett” 
régi történetek már nincsenek hatással sem a jele -
né re, sem a jövőjére. A múlt jó és rossz él mé nyei -
nek lényegéből leszűrt tiszta bölcsesség olyan 

lendülettel ruházza fel, amely kétségek nélkül, meg-
fontoltan viszi előre. Az alkotó energiák, a megújulás 

széles spektruma nyílik meg előtte, élete bármely területén most 
bármit megvalósíthat.  

Illés Sarolta


