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A képvisel!-testület módosította az önkor-
mányzat idei költségvetését, annak érdekében, 
hogy a kerület tulajdonában lév!, Királyok 
útja 315. szám alatti Óbudai Gyermektábort al-
kalmassá tegye a háború el!l Ukrajnából me -
nekül!k befogadására. A Zuglói Vá ros gaz - 
dálkodási Közszolgáltató Zrt. jelenleg ke ze -
lésében lév! Óbudai Gyermektáborra ha -
szonkölcsön-szerz!dést köt a Zuglói Sport- és 
Rendezvényszervez! Non-pro"t Kft.-vel. Mint 
ismeretes, az önkormányzat az orosz agresszi -
ót követ!en önként vállalta a Soltvadkerti 
Gye rmektáborban az ukrán menekültek el -
helyezését. A tanév befejeztével azonban Solt-
vadkerten megkezd!dik a zuglói gyerekek 
nyári táboroztatása, ezért a menekültek elszál-

lásolására a használaton kívüli 
Óbudai Gyermektábort hoz-
zák rendbe. A grémium az E-
Co-Housing projekt meg való- 
sítására kiírt feltételes köz be -
szerzési eljárást eredmé nyes -
nek nyilvánította, és kihirdette 
a nyertest, a Pesti Épít! Zrt.-t. 
A kerület biztosítja a szerz! -
déskötéshez szükséges bruttó 
158,6 millió forintos többlet -
fedezetet – annak "gyelem-
bevételével, hogy amennyiben 

a kivitelezés csúszik, az október 31. után kiál-
lított számlák az Európai Unió felé már nem 
számolhatók el. Az önkormányzat 2018 ok-
tóberében 1,5 milliárd forint uniós támogatást 
nyert a Több mint lakóház elnevezés# pá-

lyázatával az Európai Bizottság Urban Innova-
tive Actions (UIA) program részeként. Az úgy -
nevezett E-Co-Housing projekt ke retében a 
Mexikói út 11b alatti ingatlan energiahatékony 
kivitelezésben újul meg. A testület arról is 
határozott, hogy a bírálóbizottság javaslata 
alapján a Kerékgyártó utca komplex rekons -
trukciója I. ütemének megvalósítására kiírt 
tenderre a Viaduct Project Kft. ajánlatát ér -
vény telennek min!síti, és új pályázatot ír ki a 
feladat elvégzésére.                           Papp Dezs!

2 TESTÜLETI ÜLÉS

Kezd#dhet az E-Co-Housing projekt megvalósítása, szorít a határid#

Felújítják az Óbudai Gyermektábort, lezárták az E-Co-Housing projekt meg-
valósítására meghirdetett pályázatot, új tendert írtak ki a Kerékgyártó utca 
rekonstrukciójára – ezekr!l döntött a képvisel!-testület áprilisi rendkívüli ülésén. 

Újra halljuk 
a csatazajt 
A holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapján, 
április 16-án a Thököly úti 
zsinagógánál Horváth Csa -
ba azokra emlékezett, akiket 
– mint mondta – ártatlanul 
hur coltak el és gyilkoltak 
meg. Az emléknap "gyel -
meztet, hogy „milyen bor -
zal makra képes az ember, 
ha id!nként elszabadul a 
világban az !rület”. Nyolc -
van év után megint ezekkel 
a borzalmak kal néz szembe 
Európa Ukraj ná ban. – Ha 
jobb világot akarunk, akkor 
az embereknek kell jobbá 
válniuk – mondta a polgár -
mester. – Halljátok-e a csata -

zajt, mert mi 78 év után újra 
halljuk – emlé ke zett Kardos 
Péter f!rabbi, aki az ártatlan 
emberek értelmetlen ha lá -
láról beszélt. – A megyil kol -
taknak esküdtünk meg, h ogy 
soha többé nem lesz háború. 
Most ho gyan áll junk elé -
bük, ami kor ismét látjuk az 
ember elem ber tele ne dését? 
A f! rab bi záró imája a zsidó 
mártírokért és az ukrajnai 
háború ártatlan áldozataiért 
szólt. Ezt kö ve t!en Szabó 
Rebeka, Horváth Zsolt alpol -
gár mes terek, Bits key Bence, 
Pécsi Diána és Só gor László 
képvisel!k és Róna Iván ko -
szo  rút helyeztek el a zsi na góga 
falán, továbbá a Sla ch  ta-há 
zon és a Thököly út 80. alatti 
épületen lév! Bo ros-Fischer 
emléktáblán.                      I. S. 

Soltvadkert várja a nyári táborozókat

Soltvadkerten befogadta az önkormányzat az 
Ukrajnából érkezett menekülteket, amikor 
azonnali segítség kellett       Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Horváth Zsolt, Horváth Csa ba, Kardos Péter, 
Róna Iván                                                                 Fotó: B. R.
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– Szeretnénk elérni, hogy a 
lakosság lássa, mindent meg -
teszünk a tisztább Zuglóért – 
mondta Horváth Csaba pol-
gármester, aki az április 23-ai 
programnyitó szombaton va -
lamennyi helyszínt végigláto-
gatta, és maga is mindenhol 
gy#jtötte a szemetet.  
A 2. számú körzet képvisel!je, 
Tóth Attila több környezet -
szennyez! okot is kiemelt. 
Egy részt, hogy nincs park, 

nincs zöldterület a kör ze té -
ben, így minden, a köz le ke -
dés, a séta, a kutyasétáltatás és 
a kocogás is az aszfaltos köz -
területekre korlátozódik. Ez 
pedig óhatatlanul több sze -
méttel jár. Tetézi a bajokat, 
hogy a 2-es körzet határán 
stadion, sportcsarnok, ren dez- 
 vénycsarnok, busz pá lya udvar 
és metrómegálló is található, 
amely nagy tömeget vonz, így 
ez is növeli a szemetelést.  
A legnagyobb gond azonban 
az Ilka utcát, Cserei utcát 
ellep! sok kutyapiszok, ennek 
csök kentése érdekében rég -
óta egyeztetés zajlik a kör -
nyék lakóival.  
A 3–4. számú választó kör -

zetben Bitskey Bence és Lep-
sényi László képvisel!k kö - 
zö sen szedték a szemetet.  
A két körzetet egyaránt sújtja 
a Francia úti „átok”, amely 
MÁV-területnek számít, és év-
tizedek óta a kerület leg sze -
metesebb pontja. A képvi - 
sel!k szerint államilag kel-
lene szankcionálni az illegális 
hulladéklerakást, mert csak 
nagy büntetéssel lehetne el-
rettenteni az elkövet!ket. 

Lep sényi László május 7-én az 
Újvidék térre még egy akciót 
szervez, amikor azonban már 
nem szemetet szednek, hanem 
a parkot fogják füvesíteni.  
Az 1. számú körzetben Vida 
Attila és segít!i szedték a 
szemetet a Mexikói úton és a 
Horvát Boldizsár utcában. 
– Sajnos ez a körzet prob-
lematikus, mert idetartoznak 
az M3 bevezet!jén túli és a 
MÁV-területek, a Francia út 
vége, amelyek többnyire 
!rizetlenül vannak, és ahova 
illegális hulladékokat hor-
danak. A lakók nem tudják, 
hogy a szemetes területek 
java része nem önkormány za -
ti, hanem f!városi hatáskör#, 

!k csak azt látják, hogy sze -
mét van a Sz!nyi úton vagy a 
Kacsóh Pongrác úton, és 
rögtön az önkormányzatot hi-

báztatják. Pedig az illegális 
hulladékok elszállíttatása  ön-
magában is milliókba kerül 
Zuglónak.          "iersch Tamás 

Képvisel#k kezdeményezésére négy hétvégén takarítják a kerületi körzeteket 

Tavaszi nagytakarítás és szemléletformálás címen indított köztisztasági kampányt Zugló önkor-
mányzata. Ennek egyik állomásaként négy hétvégén a képvisel!k a lakossági igényeket #gyelembe véve 
és lehet!leg minél több civil bevonásával szemétszedési akciókat szerveznek a körzetükben.

„Felszedlek” akciót hirdetett az önkormányzat

Horváth Csaba (MSZP), Ki nisch Andrea (DK), Tóth Attila (DK)  

Bitskey Bence (DK), Berényi 
Ma riann (kabinet, titkárság)       

Vida Attila (LMP), Kormos Ka -
ta (hivatali szóviv!)

Fotók: Balogh Róbert
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•  Rangsorolta már a zuglói teend!ket?  
– Amit a kampányban ígértem, azt te -
szem a jöv!ben is. Persze ha nyert volna 
az ellenzék, több konkrét ügyet tudnék 
vinni. Így viszont nincs elég rálátásunk a 
kormány intézményeire, eszköztelenül 
dolgozunk. Ezért nem lehet eljátszanunk 
a parlamentben, hogy demokrácia van. 
Azért fogok küzdeni, hogy a mostani 
helyzet változzon. A korrupciónak, lo -
pásnak legyen következménye. És dolgo-
zom azért, hogy az adó"zet!i pénzek oda 
kerüljenek, ahova kell, az emberekhez! 
•  A Városliget beépítése – Nem zeti Ga -
léria, Innováció Háza és a Színház – 
minden bizonnyal folytatódik. 
– A kormány dafke bejelentette, hogy 
felépíti, ami hátravan. 
A minap a CEU-n 
is elmondtam egy 
be szélgetésben: 
nem szabad en-
gedni a Liget 
további be épí -
tését, de az ön- 
kor mány  z at  -
nak na gyon ke -
vés jo gi eszköze 
van ennek meg -
a k a  d á  l y o  -
z á s á r a . 

Egyedül a civilek és politikusok együttes 
nyomásgyakorlásával érhet! el bármi-
lyen cél. Nem véletlenül torpant meg az 
építkezés korábban sem. Az ellenállás-
nak megvolt az eredménye. Tudomásul 
kell venni, hogy mi, politikusok már nem 
tudjuk megállítani a kormányt, csak a 
tömegakarat. S ha már a zuglói ügyeket 
kérdezte: a repül!gépek zajcsökken-
tésében is csak akkor tudunk bármit 
elérni, ha összeállnak az emberek egy 
komoly tiltakozásra, lezárják, mondjuk, 
a Hungária körutat, és követelik, hogy 
éjjel 11 és reggel 6 óra között ne repül-
hessenek a gépek Zugló felett, különben 
horribilis büntetésre számíthatnak.   
•  Az emberek fásultak, nem látszik az 
ellenállás. 
– Ez rajtunk, politikusokon is múlik, 
nekünk is ellenállást kell mutatnunk az 
elcsalt választás után, akkor a példamu-
tatásból er!t meríthetnek az állampol-
gárok.  
•  Elcsalt választás?  
– Miért nem hajlandó az NVB kivizsgálni 
a romániai elégetett levélszavazatok 
ügyét? Hiszen 300 ezer szavazat érkezett 
a határon túlról! De évek óta a szemünk 

el!tt zajlik a választási csalás: nem 
engedik be az ellenzéket 

a közmédiába, négy év 
alatt öt percet kap-
tunk. Tízb!l kilenc 
óriásplakát a kormá -
nyé, amit ráadásul 
az adó"zet!k pén -
zéb!l "nanszí roz - 
tak, mivel a kor-
mány és a Fidesz 
kampánya telje-
sen összefolyt. 
Az oltási regiszt - 
rációból szer -
zett több mil-
lió e-ma il-cím - 
re ki küldött 
propagan dá -

ban azt ha zud -
ták, hogy az el - 

lenzék a há- 
b o r ú b a 

a k a r j a 
vinni az 

 

országot – mi ez, ha nem választási 
csalás? Ha elsiklunk mindezek felett, 
akkor négy év múlva is ugyanez lesz. De 
én négy évvel ezel!tt is ezt mondtam.  
•  Ködbe vész az Európai Ügyészséghez 
való csatlakozás is? Hiszen szószólója 
volt ennek az ügynek.  
– Igen, de a pártok is nagyon sokat 
segítettek nekem abban, hogy 680 ezer 
aláírást összegy#jtsünk. Ennél többet 
most nem tehettünk, csak az EU részér!l 
érkez! nyomásgyakorlásban bízhatunk. 
Hiszen az unió tudja, hogy mib!l "zeti ki 
a kormány nemcsak Mészáros L!rincet, 
hanem a saját pártkatonáit, polgár -
mestereit. Ebb!l kampányoltak is.  
•  A szavazóknál nem volt prioritás a 
kor rupció felszámolása, ez az igazi re -
mény telenség.  
– Nem gondolom, hogy az embereket ne 
érdekelné, hová kerül a be"zetett adójuk. 
Aki elolvassa ezt a cikket, azt érdekli a 
politika. De a média "deszes megszállása 
óta az emberek többsége nem olvas, nem 
hall a korrupciós esetekr!l. Csak azt 
kapják mindenhonnan, hogy a kormány 
megvédi !ket a migránsoktól és Soros 
Györgyt!l, hogy beviszik a fér"akat ka-
tonának. Pedig a közvélemény-kutatások 
szerint az emberek utálják a korrupciót.  
•  Az önkormányzatoktól megvonta a 
kormány a források zömét a Covid-
járványra hivatkozva. Van remény a 
változtatására? 
– A kormányváltás volt a remény. Ezért 
kell dolgoznunk, hogy kormányváltás 
legyen! Reális veszély, hogy tovább foj-
togatják majd az önkormányzatokat és 
ezzel ártanak a lakosságnak. Csak re -
ménykedni tudunk abban, hogy a la -
kosság megérti: a kormány szándékosan 
sorvasztja el a f!városi, kerületi in-
tézményeket. Bízom abban, hogy a bu-
dapestiek nem hajolnak meg a kormány 
akarata el!tt. Ugyanakkor a kerületben 
lehet még spórolni nagyberuházások 
mell!zésével, észszer#bb gazdálkodás-
sal. És tudniuk kell, hogy én akkor is 
Zuglóért fogok dolgozni, ha egy kis 
faluban a korrupciós ügyeket nyomo-
zom. Csak így lehet kormányváltásra 
készülni.  

Csernyánszky Judit 

Azon fog dolgozni, hogy az adó%zet#i pénzek oda kerüljenek, ahova kell: az emberekhez!
Szándékosan sorvasztja el a kormány az önkormányzatokat
A politika eszköztelen maradt, a jognak nem lehet érvényt szerezni, a kormány csak az er!b!l ért. Sok múlik 
azon, hogy az állampolgárok nyomás alá tudják-e helyezni a hatalmon lév!ket. Err!l beszélt megválasztása 
után lapunknak Zugló országgy$lési képvisel!je, Hadházy Ákos, a 8. választókörzet gy!ztese.

Választási csalás a Covid ideje alatt szerzett több 
millió e-mail-címre küldött propaganda 

Fotó: Subits-Tóth Gerg!
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•  Édes a gy!zelem?  
– Vegyes érzéseim vannak. Drámai volt 
az április 3-ai vasárnap, látva a narancs -
sárgába borult választói térképet. Az pe -
dig különösen borzalmas volt, hogy szél - 
s!jobb párt is bekerült a parlamentbe. 
Persze a gy!zelemnek nagyon örülök! 
Pár nap alatt megfordult az eredmény, 
többek között a külképviseleteken le -
adott szavazatokkal.  
•  Számított arra, hogy ennyire ketté -
szakad az ország?  
– Nem, de ne feledkezzünk meg azokról 
a vidékiekr!l, akik az ellenzékre szavaz-
tak. Nincsenek kevesen, csak még sajnos 
elegen sem. Ha van egyáltalán tö rés -
vonal, az nem Budapest és a vidék között 
van. $szintén hittem, hogy rendszer -
váltás lesz. Alsórákosnak külön kö szö -
nöm a minden korábbinál nagyobb 
támogatást! Pedig amikor 2014-ben a 
Fidesz Zuglóból kicsippentette ezt a 
kerületrészt, arra számí-
tott, hogy ezzel gyen -
gíti. Nos, ez most 
sem sikerült neki. 
Vidéken viszont 
nincs olyan új -
ság, mint pél dá -
ul a Zuglói La - 
pok, ahol igazi 
kér désekre igazi 
válaszok szület-
nek. Vidéken óri- 
 ási propagan- 
dát nyom -
n a k , 

nincs hangja a szabadságnak. A mi fela-
datunk a szabad hangot oda is eljuttatni.  
•  A Covidra hivatkozva a Fidesz-kor-
mány az önkormányzatokat megfosz-
totta bevételeik jelent!s részét!l, a 
hipa felét!l is. Mi a teend!?  
– Ennél súlyosabb a helyzet, mivel igazi 
h#béri rendszert alakított ki a kormány. 
Rálátásom van a XVI. kerületre, amelyik 
élvezte a Covid alatt is a kormány támo-
gatását. E tekintetben óriási a különbség 
Zugló és a Kertváros között. A saját pol-
gámestereiket kézb!l etetik.  
•  Kétharmad birtokában még rosz-  
szabbra is számíthatnak a kerületek?  
– Ezért mondom, hogy ott kell ülni az el-
lenzéki padsorban. Ellenkez! esetben 
megsz#nik a mandátumunk, és választá-
sokat fognak kiírni. Huszonötezer sza va -
zómat képviselnem kell, nem csaphatom 
be !ket, de álságos színjátékban persze 
nem veszek részt. A munkám nagyobb és 
fontosabb részét pedig a választóke rü -

letemben fogom tölteni, hogy például 
az alsórákosiak se érezzék magukat 
kitaszított árváknak. A közös ség -
építés mindkét kerületben fontos 
számomra.  
•  Zuglói köt!dése?  
A lányaim oda járnak iskolába, 
s korábban magam is laktam 
ott. Mindennapos a kapcsola -
tom Zuglóval, per -  

 

sze a problémákat közelr!l még nem is-
merem.  
•  A Városliget beépítésér!l mi a vé le -
mé nye?  
– A lányaimmal ott szoktunk biciklizni, 
és azt kell mondjam, hogy ezt a célt 
megfelel! létesítményekkel kiszolgálják. 
Az összkép viszont bizonyítja azt a ter-
mészetrombolást, amit a korábbi til -
takozások el!re jeleztek. A budapestiek 
nem turistákat, hanem mókusokat akar-
nak látni itt. Pimaszul, kiemelt be ru -
házásnak min!sítették, és így nem ér - 
vényesülhetnek a helyiek érdekei. Persze 
jogászkodni ma már nincs értelme, a hat-
alom csak az er!b!l ért, ezért bármilyen 
változásnál a nyilvánosság nyomásában 
lehet bízni.  
•  Civilben alig ismerjük.  
– Jelenleg magánf!iskolán angolul taní-
tok makro-közgazdaságtant. Ezt nem is 
hagyom abba. Van két kisvállalkozásom, 
egy játszóházat és egy társkeres!t üze -
meltetek, de ezekb!l vissza fogok lépni 
az el!írásoknak és a választóim jogos 
elvárásának megfelel!en. Dolgoztam 
Párizsban az OECD-nél, Washingtonban 
és Budapesten is a Világbanknál, ezek-
ben az állásokban alapvet!en t!ke fe -
dezeti nyugdíjrendszerek összehasonlító 
elemzésével foglalkoztam.  
•  Most, hogy mondja, jut eszembe, 
2010-ben a magánnyugdíjrendszer fel-
számolása elleni tüntetések szónokai 
közt fedeztük fel önt. Ön ért ehhez.  
Milyen nyugdíjreformot látna szük-
ségesnek?  

– Hazugsággal és zsarolással elvették a 
magánnyugdíjat, ezzel az öngondos -

kodás lehet!ségét is. Ezt vissza kell 
építeni. Vissza kell vezetni a nyug -

díj svájci, vegyes indexálását. 
Mert ma a nyugdíjasok egész 

évben hiteleznek a kormány-
nak, majd Orbán Viktor az 

év végén nagy kegyesen 
odaadja azt a pénzt, ami 

a nyugdíjasokat min-
den hónapban meg -

illetné.  
 

Cs. J.

Makro-közgazdaságtant tanít angolul, és jól ismeri a nyugdíjrendszereket 
Kézb#l eteti a saját polgármestereit a Fidesz-kormány
A parlamenti választás helyi gy!ztese Vajda Zoltán is, aki a XVI. kerülehez csatolt, Zuglóból kiszakított 
választókerületben is elnyerte a szavazók bizalmát. Hogyan indul neki az eddig ismeretlen munkának? – 
err!l kérdeztük a képvisel!t. 

Tíz év alatt közel négyhavi járadéktól fosztotta 
meg a kormány a nyugdíjasokat   Fotó: Balogh Róbert
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A szül!k rossz mentálhigiénés állapota, 
valamint a családi diszfunkció kö vet -
keztében kialakult állapotok miatt sú-
lyossá vált a gyermekek veszé lyeztetett - 
sége; a bántalmazások, illetve nagy -

mérték# elhanyagolások száma emel -
kedik – áll többek között a kon cep- 
cióban. Becslések szerint mindössze az 
esetek 25 százaléka ismert, a többi látens. 
A Covid-járvány miatti kényszerbe zár -
kózás tovább súlyosbította a helyzetet.  
Az alapelveket, alapfogalmakat rögzít! 

dokumentum a prevencióra helyezi a 
hangsúlyt, de éppen olyan fontos, hogy 
egy közösség személetét tükrözze, és az 
érintettek közös nyelvet beszéljenek a 
hatékony segítés ér de kében. A koncep-

ciót Kinisch Andrea önkormányzati kép -
visel!, Adler Katalin, a Zuglói Köz biz- 
tonsági non-pro"t Kft. prevenciós koor -
dinátora, Bondorné Gyurcsi Mária, az 
önkormányzat Humánszolgáltatási F! -
osztályának vezet!je, valamint Mahr-
Urbán Beatrix, a Zuglói Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
vezet!je készítette.  
Kinisch Andrea lapu n k - 
nak elmondta, céljuk, 
hogy megel!zzék a gyer - 
mekkel (18 év alatt) 
szembeni rossz bánás-
módot az adott intéz mé -
nyen belül – ezen épp - 
úgy értve az elhanya -
golást, mint a bántal-
mazást –, és adekvátan 

reagáljanak a gyerme -
kek elleni visszaélé - 
s ekre. Ezért ezentúl a 
gyermekekkel kapcso-
latba kerül! önkor-
mányzati cégek (ide ért- 
ve például a Lipták Vil-

lát is), a bölcs!dék, óvodák dolgozói, a 
háziorvosok, a véd!n!k elkötelez!dési 
nyilatkozatot írnak alá, amellyel azt 
fogják képviselni, hogy a gyermekekkel 
szembeni rossz bánásmód minden for-

máját elutasítják, azzal 
szemben fellépnek, és 
munkájuk során min-
dent megtesznek azért, 
hogy ilyen az ! kör -
nyezetükben ne fordul -
jon el!, példát mu tat- 
nak hozzáállásukban a 
szül!knek, gyerekek -
nek, diákoknak, képvi-
selve a bántalmazással 
szembeni zéró toleran-

ciát. Sokszor bele sem gondolnak az em-
berek, de a csúfolódás, a pletyka is 
bántalmazás, és szörny# sérüléseket 
okozhat a gyereknek – magyarázta a 
képvisel!. 
Mindebben sokat segíthet az intéz mé -
nyesített jelz!rendszer, a gyermekjóléti 

Óvnunk kell gyermekeinket a bántalmazástól – legyen az testi vagy verbális – és mindenféle abúzustól 
(ideértve a közösségi hálón megjelenteket is). Erre tesz ígéretet az az új, öt évre szóló Zuglói Gyer-
mekvédelmi Koncepció, amelynek hatálya alá tartoznak az önkormányzat által fenntartott, gyermekekkel 
foglalkozó intézmények (az állam által fenntartott iskolák nem!). Ha tud valaki gyermekbántalmazásról, 
ha szemtanúja, de mégsem akadályozza meg, s!t nem is jelzi, akkor olyan hibát vét, amellyel a koncepció 
zéró tolerancia elve sérül.  

Elkötelez#dési nyilatkozatot írnak alá az önkormányzati intézmények        
Zuglói Gyermekvédelmi Koncepció: óvó kezek,     

Kinisch Andrea képvisel! menedzselte a 
kon cepció kidolgozását                  Fotó: S. T. G.

A Szabó Rebeka alpolgármester és Hevér György, 
a Népjóléti Bizottság elnöke által kezdeményezett 
Gyermekjóléti Kerekasztalnál született meg a 
koncepció alapgondolata.

Gyermekbántalmazásról beszélhetünk, ha valaki 
testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, 
vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt 
– noha tud róla vagy szemtanúja – nem akadályozza 
meg, illetve nem jelzi. Bántalmazásnak számít to -
vábbá minden olyan korlátozó intézkedés is, amelyet 
büntetésként alkalmaznak, és kínzást, kegyetlen 
vagy megalázó bánásmódot jelent – fogalmaz a Zug -
lói Gyermekvédelmi Koncepció. 

A jelentés adatai szerint: a zuglói 7–9. osztályos ta -
nulók háromnegyede, 74,8 százaléka, a 12. évfolya -
mosok 96 százaléka fogyasztott már valamilyen al - 
koholtartalmú italt. El!bbiek negyede volt már ré -
szeg, utóbbiaknak a kétharmada. Az alsóbb évfo lya -
mokon kedvez!bb az alkoholfogyasztás a f!  városi 
átlaghoz képest, a középiskola végére azon ban a 
zuglói diákok elérik a f!városi átlagot.  
A családon belül további veszélyt jelent a feln!ttek 
problémás alkoholfogyasztása. A középiskolás évek 
végére a zuglói diákok 44 százaléka kipróbál vala-
milyen visszaélésre alkalmas szert, valamilyen tiltott 
drogot – ez egyezik az országos adatokkal. Zuglóban 
a 7–9. évfolyamosok közül átlagosan minden 6. diák 
használt már valamilyen visszaélésre alkalmas szert. 
A 10-12. évfolyamos tanulók közel 37,8 százaléka fo-
gyasztott valamilyen tiltott szert. Utóbbiak elmondá-
suk szerint a droggal 12 évesen kerültek kap cso- 
latba. A visszaélésre alkalmas szerek közül legelter-
jedtebb a marihuána, második helyen az orvosi ren-
delvény nélküli altató/nyugtató áll. 
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Az addiktológia szakellátást a Zuglói 
Egészségügyi Szolgálat Hermina úti szak - 
rendel!jében végzik. Megel!z!-felvilá-
gosító/elterelés szolgáltatás – a területen 
kívüli ellátási kötelezettség alapján – az 
Irányt" I#úsági és Mentálhigiénés Köz -
hasznú Alapítvány által történik. Szakel-
látást és elterelést nyújt a kerület lakosai 
számára a Tiszta Jöv!ért Közhasznú Ala -
pítvány. Az addiktológiai ellátás minden 
szintjén – alacsony küszöb" ellátás, sza-
krendelés és kórházi ellátás, valamint re-
habilitáció – nyújt szolgáltatást és elte re- 
lést – területi kötelezettség alapján – a 
Nyír! Gyula Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézet. 

       a gyerekeket ér# rossz bánásmód elkerülése és a megel#zés érdekében
    óvó tekintetek – a csúfolódástól a bántalmazásig

 Az áldozatok vagy azok, akik tudnak a bántalmazásról, merjenek szólni, bátran kérjenek segítséget!      Fotó: Pexels

szolgálat, mert tagjaik összehangolják 
a munkájukat. A korábbi évtizedek 
gyakorlatával szemben tu datosítani 
kell a gyermekek jogait, s ezzel együtt 
kialakítani a prevenciót támogató 
környezetet. A koncepció hang súlyt 
helyez a gyermeksze gény ség fel szá -
molására, a lakhatás és biztonság 
megteremtésére. Súlyos gond az addik-
ció és a gyermekkori mentális prob-
lémák kezelése, hogy ne válhasson 
áldozattá a gyerek.  Kinisch Andreától 

megtudtuk, hogy minden évben ké szí -
tenek cselekvési tervet. Idén több mint 
10 feladatot terveztek, köztük az egyik 
legfontosabb, hogy a szakmai fó ru mo -
kon, konferenciákon a szakembe rek -
kel megismertessék és elér het!vé te - 
gyék a koncepciót, népszer#sítsék a 
gyermekek jogait. Szóróanyagokat, ki-
adványokat, plakátokat nyomtatnak, 
érzékenyít! foglalkozásokat, kutatást is 
terveznek a "atalok körében. El!bbi 
segítségével azt is megtanítják a gye -

rekeknek, hogyan ismerhetik fel a 
párkapcsolati er!szakot. A gyerme kek -
kel foglalkozó önkormányzati intéz -
ményeknek pedig a jelz!rendszeri 
ta gok számára eljárásrendet kell ki dol- 
gozniuk a bántalmazási esetek ke ze -
lésére. A képvisel! kiemelte azt is, 
hogy az áldozatok vagy azok, akik 
tudnak a bántalmazásról, merjenek 
szólni, bátran kérjenek segítséget.  

Potos "ita/Csernyánszky Judit 
 



A kicsik egy csoportja énekelve, táncolva tette meg 
az utat az óvodától a Csert! parkig, ahol többször is 
felcsendült az óvoda indulója. Pöttöm Park a cso-
daovi – kezd!dik a többstrófás dalocska, amelyet 
Tislér Judit Anna írt.  
A Süni csoport óvodapedagógusa szerint a pedagó-
gusgárda lelkülete, összetartása és a rengeteg sze -
retete révén lett csodaovi. A gyerekek is boldogan 
mesélték, miért jó óvodába járni. Kurdi Kristóf 
elújságolta, nagyon tetszik neki, hogy sokat gondol -
kodnak. K!szegi Anna a táncokat, a farsangi mulat-
ságokat szereti a legjobban.  
Az egyik Pöttöm parkos dajka egész életét meg ha -
tározta az intézmény, Tu kacsné Mislai Ka talin ugyan - 
is egykor az Újváros parki intézmény ovisa volt, 1996 
óta pedig dadusként er!síti a csapatot. Ugyanabban 
a szobában dolgozik, ahol kis lányként a mindennap-
jait töltötte: az egykori négyes, ma Süni csoportban. 
Még ma is élénken él benne az a ren geteg szeretet, 
amit akkor kapott. A mai óvó né nik r!l pedig úgy 
vélekedik, hogy mindegyik egy csoda.  
– Elhivatottak, szinte együtt élnek a gyerekekkel, 
óriási szeretettel, tiszta szív vel és lélekkel fordulnak 
a kicsikhez. A korábbi igazgatón!, Fábián Lajosné 
1987-t!l 2002-ig ve zet te az ovit, és ! is a jó kollek-
tívát, a közös kirándulásokat emelte ki.  
Az április 22-ei ünnepségen köszönt!t mondott 
Horváth Csaba polgármester, aki szerint fontos, 
hogy a gyermekévek valóban gyermekévek ma -
radjanak, a kicsik játékos formában tanuljanak, jól 
érezzék magukat, miközben a hivatásukat sze ret! 
szakemberek felkészítik !ket az iskolára.  
A kerület vezet!je és Hajdu Flórián alpolgármester 
sem érkezett üres kézzel, ajándékkal lepték meg az 
ovisokat.   
A jubiláló intézmény dolgozói fontosnak tartják, 
hogy megismertessék az ovisokkal a gyökereiket. 
Tették ezt kiállítás szervezésével, ahol ötvenéves 
vagy annál is régebbi tárgyakat, játékokat állítottak 
ki. Épít!k, társasok, babák, macik, ruhák, lábbelik 
meséltek a múltról. Ezeken kívül korabeli újság-
cikkek, fotók másolatai, valamint egykori és mai 
gyer mekalkotások is láthatók voltak.  
Jamrik Erzsébet tíz éve irányítja a Pöttöm Park 
Tagóvodát, mint mondta, a gyerekek tanulási ké -
pességeinek fejlesztése, az önállóságra való ne ve lés 
éppolyan alapvet!, mint az, hogy saját öt leteikkel az 
óvón!k megvalósíthassák önmagukat. Nagyon büsz -
ke a náluk m#köd! zöldprogramokra, azon belül is 
a madarászásra.                                              Potos "ita 
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Kinyílt  
a Hétszínvirág Fél évszázados a Pöttöm Park csodaovi

Indulójuk, retró gy&jteményük, kiváló pedagógusgárdájuk van

Az egészségügyi helyzet ja -
vulásának köszönhet!en a 
Zuglói Civil Házban újrain-
dulhatott a Hétszínvirág óvo-
dapedagógusi szakmai ver - 
seny, amelyben 16 tagóvoda 
vett részt. A Hétszínvirág els! 
rendezvényét 1997-ben tar-
tották az ötletgazda, Turi 
Nagy Ilona, a Meseház óvoda 
korábbi vezet!je kezde mé -
nyezésére. A mai napig ez a 
zuglói óvoda mentorálja a 
programot. Az volt az el kép -
zelés, hogy kétévente mindig 
más témára – ének-zenére, 
me sékre, bábozásra, magyar 
nyelvre – fókuszálva szer vez -
nek szakmai versenyt az óvo-
dapedagógusoknak. 2009-ig 
minden rendben ment, ám azt 
követ!en anyagi támogatások 
híján elmaradtak a rendez -
vények. 2017-ben azonban, a 
húszéves évfordulójára, az 
önkormányzat életre keltette 
a programot, de 2021-ben jött 
a pandémia… – Most szinte 
minden a klímavédelemr!l 
szól, így ezt választottuk a Hét - 
színvirág témájául. Az idei 
„klímacsata” activityt, to tót, 
keresztrejtvényt, szókeres!t, 
puzzle-t és kvízt is tar tal ma -
zott, de minden já té kos fel -
adat a fenntarthatósággal, a 
környezetvédelemmel vagy a 
tudatos fogyasztással volt 
kapcsolatos – mondta %inyu 
Erika, a Meseház Tagóvoda 
jelenlegi vezet!je, a verseny 
f!szervez!je (Veszelinov Ág -
nes mellett). Ez egy olyan 
verseny, amelynek mindenki 
nyertese, de leginkább a gye -
rekek a gy!ztesei – mondta 
Farkas Tibor Jánosné, a Zug -
lói Egyesített Óvoda vezet!je. 
– A verseny végén termé sze -
tesen van rangsor, a gy!ztes 
csapat pedig hazaviheti a ván - 
dorkupát, ám a nyere mé nyek 
egy része társasjáték – naná, 
hogy a gyerekeknek. 

"iersch Tamás 

A torta sem maradt el    Fotók: Balogh Róbert

Fábián Lajosné egykori- és Jamrik Erzsé-
bet jelenlegi igazgató 

Retró kiállítás a Civil Házban   

Színjátékkal szórakoztatták a kicsiket

Klasszikus ovis teával, retró és a mai, modern ovimenza népszer$ fogásaival 
kínálták a vendégeket a Pöttöm Park Tagóvoda ötvenedik születésnapján.  
A szervez!k tudták, hogy a Zuglói Civil Házban megtartott ünnepségre több 
ovis is járgánnyal érkezik, ezért Pöttöm-parkolót is kialakítottak az épület 
egyik sarkában. 
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Alaposan átalakult az általános iskolai beiratkozás gyakorlata, 
miután a pandémia utat nyitott az online életformának. Hivata -
losan április 21-22-én volt az általános iskolai beiratkozás, de 
sokan a digitális térben „iratkoztak be”.  
Dr. Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igaz-
gatója elmondta, meglep!en sokan éltek az online beiratkozás 
lehet!ségével. Volt olyan iskola, ahol száz százalékban így zajlott 
a beiratkozás. Ilyen intézmény volt például a Városligeti Ma -
gyar–Angol Két Tanítási Nyelv# Általános Iskola. 
2022. szeptember 1-én Zuglóban a korábbi 36-tal szemben 33 
els!s osztály indul a kerületben. A csökkenés a gyereklétszám 
drasztikus visszaesésével indokolható. Két iskolában, a Mórában 
és a Németh Imrében ismét indítanak logopédiai osz tályokat.  
A beiratkozás els!dleges szempontja a körzetesség volt, le he -
t!ség szerint az intézményvezet!k több szempontot – testvére 
odajár, a szül!k munkahelye a körzetben van, tartós betegséggel 
a gyerek – is "gyelembe vesznek. A tapasztalatunk azonban az, 
hogy általában bekerülnek a választott iskolába a jelentkez!k – 
mondta el Házlinger György.                                                          R. T.

 170 éves az intézményrendszer • Tizenkét bölcs#de kiváló szakmai programmal

Biztonságban érezhetik gyermekeiket
A 2020-ban berobbant járvány óta el!ször rendezték meg a Bölcs!dék Napját, ám a pandémia el!tti ha -
gyományokkal ellentétben idén nem a megszokott helyszínen, a felújítás alatt álló Columbus utcai Zene-
házban, hanem a Mogyoródi úti sporttelepen ünnepeltek a bölcs!dei dolgozók.

Horváth Csaba polgármester az elis-
merésben részesült bölcs!dei dolgo-
zókkal                           Fotók: Subits-Tóth Gerg!  

Iskolai beiratkozás

A korábbi 36-tal szemben 33 els!s osztály indul a gyereklét-
szám drasztikus csökkenése miatt                         Fotó: Balogh Róbert

Április 22-én csapatépít! ügyességi 
ver senyt rendez tek, és intéz mé nyen -
ként bog rácsételeket  készítettek 

          

Horváth Zsolt alpolgármester és Hevér Lász ló 
György, a Népjóléti Bizottság elnöke virággal 
köszöntötte a pedagógusokat

– Kerek évfordulót ünnepe -
lünk, hiszen pont 170 éve nyílt 
az els! bölcs!de a Belvárosban 
– mondta Horváth Csaba pol-
gármester az ünnepségen.  
– Ma a bölcs!dék jelentenek 
biztonságot és nyugalmat a 
n!k számára, akik a szülést 
követ!en vissza akarnak térni 
a munkaer!piacra. Szerencsé -
re Zuglóban megfelel! a böl -
cs!dei ellátás, a családok életét 
felkészült bölcs!dei dolgozók 

segítik, akiknek ezért hálával 
tartozunk. A hála egyik je le -
ként a bölcs!dei dolgozók elis-
merésekben részesültek.  
Hor váth Csaba Gondozási 
Mun  káért Díjjal jutalmazta 
Császár Lászlónét, a Patakparti 
böl cs!de vezet!jét, Kaczorné 
Csó tár Gabriellát, a Mazsola 
böl cs!de technikai dolgozóját, 
Papp Anikó Erzsébetet, a  
Mály va Kerületi Vezet! Böl- 
cs!de technikai dolgozóját és 

Szabó Józsefnét, a %ingató 
bölcs!de kisgyermekneve l! -
jét. A Zugló Lakosságáért Díjat 
Csajkó Pálné, az Aprótalpak 
bölcs!de kisgyermeknevel!- 
je, Dér Lászlóné, a Patakparti 
böl cs!de kisgyermeknevel!je, 
Sá " Ágnes, az Aprótalpak böl - 
cs!de vezet!je, Soós Zsu zsan -
na, a %ingató bölcs!de kis -
gyermeknevel!je és Szurovecz 
István, a Csibe bölcs!de ker -
tésze és f#t!je vehette át.  

– Zug lóban 12 bölcs!dei telep -
hely m#ködik egységes, ki -
magasló szakmai programmal 
– mond ta Kissné Kalló Györ-
gyi, a Zug lói Egyesített Böl- 
cs!dék ve zet!je.  
– Legfontosabb felada tunk, 
hogy a gyermekek biztonság-
ban, szeretetteljes légkörben, 
jól érezzék magukat intéz mé -
nyeinkben. 

"iersch Tamás  
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Pedig neki és férjének, Z. Kiss 
Zalánnak, a Pokolgép zenekar 
gitárosának lenne oka a be-
felé fordulásra. A két "atal ti-
zenhat éve egy Prog nózis- 
-koncerten ismerkedett meg. 
A szerelemb!l házasság lett, 
majd 11 évvel ezel!tt meg szü -

letett Csongor nev# kis"úk. 
Akir!l aztán kiderült, hogy 
autista és ADHD ("gye lem -
zavaros) tünetei is vannak.  
– Nekünk is id!be telt, míg 
megtanultuk, hogy nemcsak 
Csongornak kell változnia, 
fejl!dnie, hanem nekünk is 
kell idomulnunk hozzá. Ez 

nem ment egyik napról a 
másikra, de ma már tö ké le -
tesen m# kö dik. 
Olyannyira, hogy a család má-
sodik gyermeke, a hétéves 
Benedek már teljesen meg -
szokta, hogy neki egy külön-
leges tulajdonságokkal ren - 

delkez! bátyja van. A Z. Kiss 
család Csonginak köszön-
het!en még jobban össze ko -
vácsolódott, és ma már a szü - 
l!k ott tartanak, hogy maguk 
adnak tanácsokat a hasonló 
problémákkal küszköd! sors -
társaknak.  
– Az els! mesekönyvem a 

Különleges testvérek volt, egy 
napunkat írtam meg. Sze ret -
tem volna tisztába tenni, hogy 
a tesó mássága is er!sítheti a 
testvéri kapcsolatot. Aztán 
jött a többi: el!bb Patkódob-
banás címmel egy zuglói tör -
ténetet vetett papírra Ad ri - 
enn. A kerület határában (az 
M3 mellett) ugyanis van egy 
Zabszalma nev# kis lovarda, 
ahol a Csongihoz hasonló 
sajátos nevelési igény# gye -
rekekkel is foglalkoznak.  
A harmadik Z. Kiss-mese -
könyv pedig nemrégiben ké -
szült el, és azt meséli el, hogy 
miként tudnak felkészülni az 
altatásos fogászati beavat ko -
zásra az SNI-s gyerekek (és a 
szüleik). A könyvet a Bet hes -
da Gyermekkórház alapít vá -
nya adta ki, és minden fo - 
gászati kezelésen átes! gye -
rek kap bel!le ajándékba.  
A házaspár a magánkiadá - 
sú könyveikkel és dalaikkal 
bentlakásos intézeteket és fej -
leszt! programokat támogat. 
Z. Kiss Zalán is kiveszi részét 
a családi életb!l. Feleségével 
közösen Tulipános kert néven 
egy weboldalt és Facebook-
oldalt m#ködtetnek, amelyre 
nemcsak a gyerekeknek és a 
feln!tteknek szánt könyveket 
töltik fel, hanem dalokat is. 
Zalán írta !ket, és ismert 
m#vészek adják el!. Énekelt 
már az autista gyerekekért 
Szolnoki Péter, Pásztor Anna, 
Boros Csaba, legutóbb pedig 
Charlie és Sárik Péter.  
A Z. Kiss család abban a zug -
lói házban él, amelyet Adri-
enn dédapja épített. Adrienn 
öt éve még a Zuglói Hajós suli 
aktív alsós tanítója volt, Zalán 
a zenélés mellett az újpalotai 
Kontyfa iskola 5–12. évfo lya -
mán éneket és etikát tanít.  
A két szül! civilben is pe da -
gógus maradt.                   R. T.

Könyvet írnak, zenélnek, jótékonykodnak az autista gyerekekért
Hangterápia

 Z. Kiss Zalán, Adrienn, Csongor és Benedek – dalokban és 
mesékben mondják el, hogy a nehézségek ellenére is lehet 
boldogan élni                                                            Fotó: Horváth Tibor

Szécsi Emese hangmassz!r 
          Fotó: Balogh Róbert

Szerencsésnek tartják magukat, mert a problémák ellenére nem befelé for-
dulnak, hanem a világra nyitottan. „Mi egy boldog család vagyunk” – mondta 
Z. Kiss Adrienn zuglói pedagógus. 

A hangfürd! közben keltett 
hangrezgések eljutnak a sejt -  
jeinkhez, nagy hatással van-
nak az energetikai rendsze -
rünkre, "noman oldják a tu - 
datalatti rétegeket és öngyó-
gyító folyamatokat indíta -
nak el – fogalmazott Szécsi 
Emese, a Zuglói Egészség -
fej lesztési Iroda (ZEFI) mun - 
katársa, mentálhigiénikus, 
hangmassz!r. A ZEFI sok -
rét# programjai között im -
már hangfürd!n is részt 
vehetnek a kerületben él!k. 
Az egyéni hangmasszázs 
inkább terápiás folyamat, a 
test, a lélek és a szellem 
terén segít az embereknek, a 
fürd! pedig maximum 12 
f!s csoportos relaxációra, 
stresszoldásra alkalmas. – 
Többen jelezték, hogy a han -
gok kifejezetten a gyerekko-
rukból idéztek fel képeket, 
de az is el!fordulhat, hogy 
valakit kiráz a hideg, melege 
lesz, tüsszent, köhög, be gör -
csöl a lába. A foglalkozás 
után sokat kell inni, elindul 
a méregtelenítés is – magya -
rázta a hangmassz!r.  
A terápia oldhatja a "zikális 
görcsöket a nyakban, a hát-
ban, a derékban, jó hatással 
van az alvásra és az érrend-
szerre. Nem ajánlott azok-
nak, akik szív ritmus-szabá- 
lyozóval élnek, szívritmus - 
zavaruk van, de nem szeren -
csés, ha valaki lázas, éppen 
gyulladás van a szer ve ze té -
ben, valamint közvetlenül 
m#tét után sem. 
                                 Potos "ita

Boldogság a tulipános kertben
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– Zugló önkormányzata számára fontos 
a felel!s állattartás támogatása, ami 
magában foglalja a betegségek elleni 
védelmet és az ivartalanítást – jelentette 
ki Szabó Rebeka alpolgármester, hoz-
zátéve: macskák esetében az ivarta-
lanítás különösen lényeges, mert gyor - 
san szaporodnak, és sok a kóbor állat. 
Még mindig sok kutya nem rendelkezik 
transzponderrel, ezért a városvezetés 
úgy döntött, hogy a chippelt ebek ve -
szettség elleni és kombinált oltását is tá-
mogatja. – A kandúrok ivartalanítását 
7000, a n!stény macskákét 8000, az 
ebek veszettség elleni és kombinált 
oltását pedig egyedenként 4000 forint-
tal támogatja az önkormányzat, amelyet 

a városházával szerz!dött állatorvo -
soknál elvégzett kezelés esetén lehet 
igénybe venni – tájékoztatott Sza bó Re-
beka, megjegyezve: a dotáción felüli 
díjat az állattulajdonos "zeti. A prog -
ram keretében személyenként két 
kutya, illetve két macska ellátására van 
lehet!ség. –  A kedvezményt írásban kell 
kérni az önkormányzattól, de postán és 
online is lehet intézni, amelyr!l ha -
tározat születik, ezzel lehet a szerz!dött 
állatorvost felkeresni – emelte ki az al -
polgármester, hozzá f#zve: a kérelmet 
az önkormányzat honlapjáról lehet 
letölteni, de megtalálható az ügyfél-
szolgálatokon és az érintett állatorvosi 
rendel!kben is.                    Papp Dezs! 

Önkormányzati kedvezmény kérelemre 
Felel#s állattartás: macskaivartalanítási és kutyaoltási program indult Zuglóban

A kedvezményt csak a hat hónapnál régebbi, 
állandó zuglói lakcímmel rendelkez!k vehetik 
igénybe, illetve a kutya a lakos saját tulaj-
dona, valamint rendelkezik transzponderrel 

A képvisel!-testület márciusban határozott arról, hogy ismét támogatott macskaivartalanítási és kutyaoltási 
programot indít, amelynek megvalósítására az önkormányzat hat zuglói állatorvosi rendel!vel kötött  
szerz!dést. Az arra jogosult kerületi lakosok kérelmet nyújthatnak be az önkormányzat ügyfélszolgálatán, 
postán vagy online, elektronikus aláírással. 

Agárdi Szilvia látássérült énekesn! és 
modell lesz az arca és hangja a május  
5-ei Zuglói Esélyegyenl!ségi Nap nak. 
Szilviáról megtudtuk, hogy Zuglóban ta -
nult, így nagy örömmel jön vissza éne kel ni.  
– Egy percig sem volt kérdés, hogy el vál -
lalom ezt a fel ké rést – mondta a 2012-es 
The Voice – Magyar ország hang ja és a 
2013-as A Dal dönt!se. – Egyrészt fon -
tosnak érzem az emberek érzé ke nyí -
tését,  ta pa sz ta lat ból tudom, másrészt ki 
kell mozdítani az em bereket a korona -
vírus okozta bezárkózásukból.  
Az esély   -egyen l! ségi aktivista ként is is-

mert Agárdi Szilviának 334 ezer követ!je van a TikTok-on, de az 
Instagramon is 93 ezer, a Facebookon pedig 45 ezer rajongója 
van. – Szeretem Zuglót, sokat kö szönhetek a kerületnek. Fia tal -
koromban vidéki látás sé rült lányként sokat vittek a Vakok Ál-
lami Intézetébe és  a Gyengénlátók Is ko lájába különböz! 
fej  lesz té sekre. Azt is itt tanultam meg, hogyan kell nekünk, látás -
sérülteknek közlekednünk. Kés!bb a Metropolitan Egyetemen 
tanultam, így napi rend szerességgel köz lekedtem az Örs vezér 
terén. Akkoriban rövid ideig a Kerepesi úton laktunk, így 
magam is zuglói lakos voltam. Május 5-én örömmel térek vissza 
az Örsre, ahol remélhet!leg sok emberrel talál kozhatok.  
Agárdi Szilvia je lenleg els! „kislemezén” dolgozik, amely hat szá-
mot tartalmaz, az online megjelenése nyárra várható. Jelenleg ! 
a legismertebb látássérült el! adó m#vész Magyarországon.   R. T. 

Esélyegyenl#ségi Nap A Dal dönt#sével

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Részletek a 2. oldalon 
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„Ugrincs”-kihívások a pandémia miatti bezártság után

Ugrincs óvodai fejleszt! programok – az ugrásszer$ fejl!désért elnevezés$ programmal segíti a fejleszt!-
foglalkozásokra szoruló ovisokat a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (ZCSK). Autóznak, festenek, 
labdáznak, hangokkal játszanak, és gyakorolják a szabályok betartását.

Ha úgy adódik, huszonötször 
mennek fel-le a lépcs!n, csak 
azért, hogy a gyerekek meg-
tanuljanak egymás kezét fog -
va libasorban lépkedni – mu - 
tatja az Ugrincs programot 
Takácsné Mandics Gabriella 
szociális segít!, aki szerint a 
kicsik szeretik a foglalkozá-
sokat. Vegyes csoportokban, 
de azon belül is egyéni fej -
lesztés folyik, így az óvodások 
egymást húzzák a fej l!dés-
ben. A pandémia oly sok ne -
gatív hatása a kicsikre is ki - 
vetült. Nemcsak kevesebbet 
járhattak oviba, de nehéz kes 
volt bejutni a pedagógiai 
szakszolgálathoz, így az in-
tézményekbe sok hát ránnyal 
küzd! gyerek jár, ak i k nek 
ugrásszer# fej l! désre van 
szükségük. A szeptemberben 
indított ingyenes programon 
fok ról fokra nehezednek a 

gye rekek feladatai. Ta -
kácsné Mandics Gab riel la 
vallja, hogy csak öröm - 
mel, támogatással le het 
ered mé nye ket elérni, ez ért 
nagyon sok dicsé re tet, elis-
merést, gra tu lációt, kis pe -
csétet kap nak a ki csik.  
A feladatokat pedig akár 
otthon is gya ko rol hat ják. 
Például labdázás közben 
tapsolnak egyet vagy vi -
rág ne veket, autó márkákat 
mon  da nak, me morizálják a 
tárgyak el helyez ke dé sét.  
A szociális segít! rámuta-
tott, minden fej lesztés ak -
kor érné el a legnagyobb 
hatását, ha min den nap len -
ne fog lal kozás, de mi vel ez 
nem lehetséges, You Tube-
csa tornát indított, és Szü -
l!támogató néven cso por- 
tot hozott létre az egyik 
kö zösségi oldalon. Ezeken 

hét r!l hétre új tartalmak 
jelennek meg, amelyek 
nemcsak az óvodások, ha -
nem az iskolások és a ka-
maszok fejlesztésében is 
segítenek.  
A hátrányok egy része 
abból adódik, hogy a csa -
lád helyzete nem teszi 
lehet!vé a fej lesz tés hez 
szükséges kü lönböz! esz -
közök, pél dá ul szemü veg 
beszer zé sét, ezért a Z C SK 
mun ka társai, a fej leszt! -
pe dagógusok, a gy ó gy  pe -
da gó gusok, a pszi choló- 
 gusok nemcsak egyénre 
sza bott fejlesztést biz to -
síta nak, de ha úgy adó dik, 
ruha-, cip!ado má nyok kal 
segítik a ne héz körül mé -
nyek között él! csalá-
dokat. 

       Potos "ita 

Dicsérettel jobb eredményt lehet elérni

Bántó, fenyeget! üzenetek, ki -
beszélés, adatok, képek meg -
osztása – ezek a leggyakoribb, 
súlyos online bántalmazási 
formák. Err!l, az érzé ke nyí -
tésr!l és a védekezésr!l is 
beszélt dr. Jármi Éva pedagó-
giai szakpszichológus az 
ELTE PPK egyetemi adjunk-
tusa a Zuglói Közbiztonsági 
non-pro"t Kft. tréningsoroza-
tán. A négyrészes sorozat har-
madik el!adója komplett mód - 
szertani anyagot ismertetett 
meg az iskolákban dolgozó 
segít!kkel. – A gyerekeket 
el!ször arra kell megtanítani, 
hogy felismerjék a bántal-
mazást. A leggyakoribb, sú-
lyos bántalmazási forma a 
bántó, fenyeget! üzenetek 
küldése, a kibeszélés, a képek 
megosztása, amelyek nagyon 
kínosak, megalázóak lehetnek 
– magyarázta Jármi Éva, aki 

hozzátette, ezenkívül el!for-
dul, hogy online csoportból 
zárnak ki egy diákot, ami szá-
mukra olyan súlyos lehet, 
mintha egy valódi közösség-
b!l rekesztenék ki. A máso dik 
alkalommal érzé ke nyí tés zaj -
lott, amikor rávilágítottak ar -
ra, hogy az akár a szó rako - 
zásból, unalom#zésb!l elkö- 
ve tett személyiséglopás (pro-
"lkészítés más nevében) vagy 
a bántó kommentek komoly 
érzelmi szenvedést okozhat-
nak az áldozatoknak.  
A gye rekeknek tudniuk kell, 
hogy beállíthatják, kik lássák 
a pro"ljukat, a bejegyzései ket, 
kik kommentelhetnek az ol -
dalukra, és óvatosak le gye nek 
a chatelésnél is, jól gondolják 
meg, kinek és mit kül denek. 
Kérjenek segítséget akkor is, 
ha az online térben bántják 
!ket.                                      P. R.

Jármi Éva a Kék Vonal Alapítvány, az NMHH és az UNICEF 
honlapján, az utóbbi HelpApp alkalmazásának letöltését java-
solja a diákoknak, szül!knek és pedagógusoknak       Fotó: ZKNP

Takácsné Mandics Gabriella val l ja,  
h o g y  örömmel, tá moga tással és dicsé -
rettel lehet eredményeket el érni 

                                Fotó: Balogh Róbert

Sokszor gyanútlanok a gyerekek az online fenyegetésekkor 
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Szabó Rebeka alpolgár mes ter a ceremónián arról 
be szélt, hogy Zugló önkor mányzata magában nem 
képes haté ko nyan befolyásolni a klímaváltozás 
helyi hatásait, ehhez összefogásra van szükség, mert 
ugyan az emberek több mint 80 százaléka tisz tában 
van az éghaj latváltozás okozta problémákkal, és 
haj landó tenni  is a helyzet ja vításáért, de a segít! 
szer vezetek nélkül nem kaphatnak megfelel! út mu- 
tatást. Csikai Mária pro jekt me ned zser kiemelte, kö -
zös munkával 2030-ra megvalósítható a szén-di -
oxid-kibocsátás 40 szá zalékos csök kenése a ke rü- 
letben. Király Zsuzsanna, az ENES projekt kommu-
nikációs munkatársa ismertette: a ke rület ener gia -
fogyasz tásának mindössze 7 százaléka köt het! az 
önkormányzathoz és intézményeihez, 42 százaléka 
a lakossági, 24 százaléka a közlekedési, 27 százaléka 
pedig a szolgáltatói és ipari szektor felhasz ná lá s á -
ból származik.  
Az aláírási ceremónián a Fauna Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala pít vá ny, a Vita Stilo Hungary Kft. 
men tes cukrászat, a Tudatos Vá sár lók Egyesülete, a 
Zuglói Ke nyérközösség, az Anthropolis Közhasznú 
Egyesület, a Zeg-Zug Waldorf  Egye sület vett részt. 

                                             Papp Dezs!  

Civil kezdeményezésre anké-
tot tartottak a Stefánia úti Yp-
silon Caféban. Az eseményt 
Keleti Péter magánemberként 
szervezte annak érdekében, 
hogy a Zuglóban él! civilek 
és nem civilek párbeszédet 
folytathassanak a kerület 
álla potáról. A rendezvényen 
részt vett Hadházy Ákos újon-
nan megválasztott ország-
gy#lési képvisel! is, aki rövid 
köszönt!jében üdvözölte az 
ankétot, és elmondta, a jö -
v!ben pont ilyen politikát sze -
retne folytatni. – Nem egy 
embernek, egy testületnek 
kell megmondania, mi a jó, 
hanem az itt él! civil közös -
ségnek. A mai té mához kap -
csolódva pedig elmondható, 
hogy Zuglónak leg inkább 
zöldterületekre lenne szük-
sége – mondta a kép visel!.  

Az április 21-ei an kéton Csó -
ka Gergely kör nyezet- és ter-
mészetvédelmi szakért! el! - 
adásában bemutatta azt a ta -
nulmányt, amelyet magán -
emberként a szabad idejé- 
ben készített Zugló jelenlegi 
„zöld” állapotáról. Ebben azt 
bizonyította be, hogy Zug ló 
már nem is annyira zöld ke -
rület, és a jelenlegi állapota (a 
beépítettség és a zöldfelület 
aránya) inkább közelít a bels! 
kerületekéhez. – Jómagam e gy 
olyan kiszuglói lakásban la -
kom, amely egy valamikori 
családi ház helyén lév! 35 la -
kásos társasházban van – mond - 
ta az el!adó. Az est nagy része 
az érdekl!d!k – köztük négy 
önkormányzati képvisel!, Ró -
zsa András, Viktora Zsolt, 
Lepsényi László és Várnai 
László – hozzászólásaiból állt.  

A felvetett témák között volt 
például, hogy mi igaz a vá ros -
ligeti zöldterületek nö ve lésé -
vel kapcsolatban, mi lehet 
Rá kosrendez! jöv!je, lehet-e 

a kerület talajvizével közpar -
kokat locsolni, illetve hogy a 
békásmegyei tábort civil véd-
nökség alá kellene helyezni.   

"iersch Tamás

Az emberek nyolcvan százaléka tisztában van a felmelegedés kockázatával

A Föld napján írta alá Zugló önkormányzata a vele partnerséget vállaló kerületi civil szervezetekkel és vál-
lalkozásokkal a három éve kezd!dött, európai uniós támogatással megvalósult ENES-CE projektet lezáró, 
a fenntartható energia- és klímavédelmi célok megvalósítását rögzít! együttm$ködési megállapodást.

Civilekkel együtt a klímacélokért

Civil ankét: Zöldebb Zuglóra lenne szükség

Keleti Péter rendszeressé teszi a civil ankétot                  Fotó: S. T. G.

Az együttm"ködési megállapodást aláírók a Zuglói Klíma Kupára készült 
legjobb gyermekalkotásokat kapták aján dékba az önkormányzattól          
Fotó: Balogh Róbert 
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Szerencsések Zugló polgárai, mert els!ként láthatták Nagy Bandó András Karinthy-gy$r$s humorista, 
el!adóm$vész Bandó 75 cím$ születésnapi el!adóestjét a Zuglói Civil Házban. A dedikálással egy-
bekötött eseményen kiderült, hogy a kor sem Bandón, sem az írásain nem fog. Közvetlen, hamisítatlan 
bandós stílusában válaszolt kérdéseinkre.

• Örömmel vettük, hogy Zuglót vá -
lasztottad a Bandó 75 születésnapi 
el! adóest-sorozat els! állomásának. 
Miért pont minket? 
– Mert Lévai Sándor elindította ezt a 
péntek esti sorozatot, és úgy gondol-
ta, közös reményünkkel és örö -
münkre, hogy én jó nyitó prog- 
ram leszek. Bejött! Telt ház, id! -
sekkel, középkorúakkal, if-
jakkal, kiadós, kétrészes m#  - 
sor, ne ve téssel és együtt gon-
dolkodással. 
• Az el!adóestedet azzal nyitot-
tad, hogy nevettetni jöttél, mi -
közben a ha táron sírnak a há - 
ború el!l me ne kül!, otthonukat 
maguk mögött ha gyó emberek. 
Minden témát képes vagy ér zé -
kenyen a visszájára fordítani? 
– A humorista nem viccel!d!, 
nem vicces ember, hanem vé le -
ményt megfogalmazó és formáló, 
humorérzékkel meg áldott gondol -
kodó. Ahogy Athénban mindenki 
„politizált”, azaz a po liszért hallatta 
szavát, mert fontos volt szá mára, 
hogy mi lesz a városállammal, amely-
ben él. Aki csak egy-egy oldal vagy 

párt híve, netán fana ti kusa, nem képes 
tárgyilagos len ni, én azonban, aki nem 
kö töt tem ma gam egyetlen párthoz sem, 
arra használom föl az olva sott ságomat, 
a meg"gye lé sei met, hogy kö zös ér té -
kekért hal lassam a sza vam. Ugyanazon 
bosszankodom, mint a legtöbb kisem-
ber. Helyettük és ve -
lük együtt mon - 
dom, amit gon - 
dolok. 
• Gyermek -
korodban, 
ha meg -
kér  dez ték, 
mi sze ret -
nél lenni, 
mi volt a vá -
laszod?  
 

– Nem kérdezték, hanem mond ták: ez a 
gyerek viszi valamire. Volt, aki a „va -
lamit” is sejtette, hiszen versmondó és 
színjátszó is voltam, onnan indult a 
pódiumra vágyásom, és én tudtam is, 
hogy ez a pálya vár rám. Igaz, szí nész -
nek készültem, de jobb, hogy nem így 
történt, mert így nem mások szövegeit 
mondom, hanem a magamért. 
• Az 1982-es Humorfesztivál els! díja 
hozta meg az országos ismertséget, 
mostanra 16 ezer fellépés, számos 
könyv, regény, vers, versmontázs és 
mese, közéleti tevékenység van mö -
götted. Sejtetted, hogy ekkora pályát 
futsz be? 
– Az életem folyamatosan alakult, kitel-
jesedtem, mindig jött valami új, s egy -
szer csak azon kaptam magam, hogy 
mindenben örömömet lelem, ami vel 
értéket adhatok az embereknek.  

A Sos emvolt Toscana és az Arankakor 
cím# regényem kiváltképp nagy 

siker, ugyan így az András 
könyve, de a húsz gyermek -

könyvem, versekkel, me sék -

A kortalan Bandó kora
Szeretném hinni, hogy addig élek még, amíg olyan világ  jön, melyben jobban szeretjük egymást

Nagy Bandó a kis úttör! 

Testvéreivel, Janival és Ern!vel
1985 

Fotók: családi archívum
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kel ugyancsak sikeresek, 
nem sorolom, a bando.hu-n 
lát ha tóak. 
• A gazdag életm"b!l egy 
metszetet kaptunk, aktuali -
tásokkal. Milyen szem pon -
tok szerint válogattad össze 
a kétórás m"sort és járod 
vele az or szágot most? 
– Kett!s cél vezérelt: hogy 
pannót mutassak a 75 évem-
r!l, s a korról, melyben éltem, 
és megmutassam, hogy miket 
tükröztettem a monológjaim-
mal, ön álló estjeimmel az 50 
éves pályám sor án. A közéleti 
aktualitások ad ták magukat: 
Putyin háborúja, a mö göt -
tünk hagyott pandémia, a ha tósági áras 
termékek, s!t azóta beletettem egy pe -
dagógusblokkot is, bandósan sztráj -
kolok m#sor köz ben.  
• A humor, amelyet te képviselsz, 
széles kör" tudásra, ismeretanyagra, 
érzékenységre épül! kreatív „irány -
zat”, amit minden átlagember meg -

ért. Szerinted ma van olyan hu mo-  
rista, aki a nyom do kaidba léphetne?  
– Igen, van pár tehetség, s!t mára 
pro"vá lettek, nálam els! helyen van 
Zugló lakosa, Böd!cs, de Litkay Gerg! 

és K!halmi Zoli szellemessége szintén 
örömöm. Azt tudom, hogy az a ra"nált 
poéntechnika, amit fölmutattam Zug -
lóban is, azzal az el!adói képességgel, 
amit az égiekt!l kaptam, és az amat!r 
színjátszás során tanultam meg, nem 
igazán a stand-uposok jellemz!je. 
Legtöbben csak kiállnak, és mondják. 
Poénok vannak, vicces beszólások is, de 
nincs se koncepció, se fölépítés, de ki-
bontandó vezérelv vagy téma sem. Em-
lékeztetlek: Ho" építkezett, végigvitte a 
témát, Sándor Gyuri önálló esteket 
szer kesztett és rakott össze, szellemes 
gondolatokkal építkezve, és ha nem 
t#nik szerénytelennek, az én 12 önálló 
estem is így épült föl. Ehhez az kell, 
hogy véleményünk legyen a világról, 
amelyben élünk. Ez a stand-upos "ata -
lok egyik hibája: nincs. 
• 1989-ben létrehoztad Magyarország 
els! hajléktalanszállóját. Hónapokig 
éltél a hajléktalanokkal. Szociális ér -
zékenység kell ahhoz, hogy az em ber 
jó humorista legyen? 
– A Kocka utca 13. és a Negyvenéves a 
forint cím# estjeim is szociogra"kus 
töltet# m#sorok voltak, de azt hiszem, a 
többi is. A kisember aspektusából in-
dulok, és értük mondom, amit mondok. 
Mi ez, ha nem szociográ"a?  
Az érzékenység mögött a szolidaritás 
lapul, amit Örkény is a legfontosabb 
emberi érzésnek nevezett. A humanista 
és a humorista nemcsak hasonló szó, de 
hasonló töltetet is hordoz.  
Párizsban is egy humorista próbálta 
megoldani az ottani hajléktalanok 
gond jait. Vagy nézd meg Zelenszkijt, 
aki egykori humoristából n!tt érz!-
ért!-harcos elnökké. 
• Második házasságodból született 
kislányod, Gvendolin ma 12 éves.  

Mit adott neked az ! születése? 
– $ és az anyukája, a feleségem, %ita is 
sokat tesz hozzám, például azzal, hogy 
nem engednek öregedni, és persze én 
se szeretnék hamar vénülni.  
Jó az, hogy egyszerre vagyok apa és 
nagyapa, Hanna, az unokám 18 éves, 
szóval sokféle i&abb korosztály is hat 
rám, nem szeretném, ha én lennék kö -
zöttük az „id!s”. 

•  Mostanában képeket festesz. Mi ad 
ihletet?  
– Mindent festek, ami kívánja a fes-
téket, ami megfog, tájak, városok, em-
berek, és megfestettem 80 hajléktalant 
is, azokat, akikkel együtt voltam ’90 
elején. Május 13-án az Orf#i Falu -
házban lesz a második kiállításom, az 
els! Sopronkövesden volt, tavaly nyá -
ron. A képeimb!l ízelít!t lehet látni a 
bando.hu-n. 
• A rendszerváltás el!tt négy évvel 
vizionáltad a politikai változást, most 
hogyan látod a világ és a Magyaror -
szág jöv!jét? 
– Nehéz kérdést hagytál a végére. 
Maradjunk abban, hogy egyszer erre 
még visszatérünk.  
A rövid válaszom ennyi: szeretném 
hinni, és remélem, addig élek még, 
amíg olyan világ jön, amelyben jobban 
szeretjük egymást, mint mostanában 
tapasztalom.                          Illés Sarolta 

Nem engedik öregedni    Fotó: "ita András

Zuglóban kezdte a nagy visszatérést, a péntek 
esti sorozat els! el!adása Nagy Bandó Andrásé 
volt, amelyet Lévai Sándor szervezett     Fotó: B. R. 

Gvendolinnal gyereknapon 2015-ben
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– 1962-ben kezdtem, még di á k -
ként, a televíziózással fog lal -
kozni – mesélte K!vári Mik - 
lós. – Emlékszem, hogy az els! 
tanfolyam, amelyre beültem, 
még a Magyar Rádió híres 
Márványtermében volt.  
És ugyancsak kerek dátum, 
hogy pontosan húsz évre te -
kint vissza a zuglói pályafutá-
som is, hiszen a mai Zugló 
TV-t Szemennyei Betti kollé-
gan!mmel 2002-ben indítot-
tuk el. K!vári Miklós a Ma - 
gyar Te levízió ösztöndíja sa -
ként a Budapesti M#szaki Egye - 
temen szerzett villamos mér -
nö ki és mérnöktanári dip lo -
mát. A kett!s végzettség azért 
is fontos, mert mindkét dip -
loma meghatározta a pálya-
futását. – Egész életemben azt 
csinálhattam, amit szerettem. 
A ma gyar királyi tévénél évti -
zedeken át m#sorkészítéssel 
fog lalkoztam, végigjártam a 
ranglétrát, kép- és hangmér -
nökb!l csoportvezet!, osz -
tályvezet! és f!osztály veze- 
t!-helyettes lettem. Volt, hogy 
300 embert kellett irányí-
tanom és több stúdió mun -
káját koordinálnom. Mellette 
a "atalok betanításával, ok-

tatásával is foglalkoztam. Szá-
mos kés!bbi kollégám egy - 
kor a tanítványom volt. A ta -
nítást aztán a Kandó Kálmán 
F!iskolán, illetve a Budapesti 
Kommunikációs F!iskolán 
(ma Metropolitan Egyetem) is 

folytattam, ahol többek kö zött 
több régi tévés isme r! söm is a 
kollégám volt.  
Amit az MTV-nél el kez dett, 
azt Zug lóban is folytatta. 2002 
óta készíti a közszolgálati m#-
sorokat a kerületr!l, mellette 
oktatja a "atalokat is, hiszen a 
Metropolitan Egye tem hall-
gatói és a Szent László Gim-
názium diákjai az általa ve - 
 zetett stúdióban pallé ro zód -
nak. – A kis televíziók két 
fontos dolga megpróbálni a 
sz#kebb lakókörnyezetr!l 
minél több értéket köz ve tí -
teni, illetve lehet!séget biz-
tosítani a pá lyakezd!knek  
a szakma elsajátítására. Mi 
megpró báltunk az elmúlt 
húsz évben ezeknek az igé -
nyeknek meg felelni.  
K!vári Miklós azért is boldog 
lehet, mert a családtagjait is a 
köz vetlen munkatársai között 
tud hatja. Három gyermeke 
közül ketten ma is aktívan 
részt vesznek a zuglói köz -
szolgálati munkában, négy 
unokája pedig már "gyeli a 
nagyapa mozdulatait, hogy 
aztán ha eljön az ideje, átve -
gyék a stafétabotot.            

Z. L. 

Áprilisban jelent meg új könyvem, William Shakespeare 
egyik leghíresebb komédiája, A vihar sok humorral és fan-
táziával megírt állatmese-változata. Proszpero ebben a tör -
ténetben egy aranyhörcsög, a Ku korica Királyság ural kodó- 
ja, ahol kislányával él. Egy viharos napon megjelenik Alonzo, 
a vi king hörcsög, aki délies neve ellenére állítólag északról 
jött, és megfosztja !t a trónjától. Proszperót és Mirandát egy 
lélekveszt!re teszi, de a ví zen tük rö z!d! tejutat kö vet ve eljut-
nak egy kü lönös szi getre, ahol két túlzottan illatos b#zborz 
él, és az életük egy varázs ütésre megváltozik… 
A vihar a Holnap Kiadó gondozásában jelent meg, és Dani 
Orsi illusztrálta. 

K#vári Miklós – Zugló képfelel#se
Hatvan éve szenvedélye a televíziózás, és amit az MTV-ben elkezdett, azt Zuglóban folytatja

A zuglói televíziózás ikonikus 
alakja, aki felkarolja a #atal 
kez d!ket                              Fotó: K. J.

Kett!s jubileumot ünnepel K!vári Miklós, a zuglói televíziózás ikonikus alakja, 
aki nemrég az önkormányzattól átvehette a Zuglóért Emlékérmet. Noha a 
képfelel!snek nagy a családja, azonban a kett!s jubileum nem magánéleti.  
A 60 év televíziózásból negyven a „királyi” tévében, 20 pedig Zuglóban telt el 
– és még b!ven akad munka.

„A jöv!nk a mi kezünkben 
van” mottóval rendezte meg a 
Zuglói Mókavár Tagóvoda 
hagyományos családi napját, 
s nem véletlenül ennek a gon-
dolatnak a jegyében, hiszen 
az esemény a Föld napjához 
lett id!zítve. – Óvodánkban 
kiemelt "gyelmet kap a fenn -
tarthatóságra nevelés, és a  
gyerekeken keresztül a szü -
l!k szemléletét is formálni  
szeretnénk. Többek között az 
ilyen programokkal – mondta 
Nászné Szíjjártó Erzsébet tag -
óvoda-vezet!. A gyerekek 
virágot ültettek, felfrissítették 
a gyógynövényes kis kert -
jüket, illetve Mecsnóber Me -
linda természetvédelmi mér - 
nök segítségével egy méh-
barát virágoskert kialakítását 
is tervezik. A családi nap 
prog ramjai nemcsak az in-
tézmény jelenlegi, hanem 
jöv!beli növendékeinek is 
szóltak. Sok kisgyerek most 
ismerkedett el!ször az in-
tézménnyel. Az épületet vé -
gigjárva pedig számtalan 
érdekességgel, ügyességi já -
tékkal, mézbemutatóval, " -
nom ételekkel és sok-sok 
kedves és barátságos óvo-
dapedagógussal találkozhat-
tak. A programokat a me  - 
sékt!l az ügyességi játékokig 
úgy állították össze, hogy a 
természetvédelem, a szelektív 
hulladékgy#jtés, az egész sé -
ges táplálkozás és a méhek 
védelme is helyet kapjon ben-
nük.                                      R. T.

Méhbarát  
virágoskert  
a Mókavárban

A zuglói Acsai Roland legújabb 
könyvét nekünk is ajánlja
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Ötven évvel ezel!tt, 
1972. május 17-én éj -
fél körül egy meg -
hibásodott elek tro- 
mos vezeték tüzet 
oko zott a Csert! utca 
12–14. számú ház 
hetedik emeletén.  
A folyosói fa tá ro ló -
szekrényekbe és a 
linóleumburkolatba 
is belekapott a  szik -
ra, majd a t#z pil-
lanatok alatt láng - 
nyelvként robbant ki. 
Budapest egyik leg-
nagyobb t#zesete hét ember 
halálát okozta. 
– Egyid!s vagyok a Csert! 
utcai házt#zzel – kezdte visz-
szaemlékezését Rolencz Ká -
roly. – Pontosabban, egy picit 
"atalabb, hiszen a t#z május 
18-án hajnalban volt, én pedig 
csak szeptemberben szület-
tem meg. De már ott voltam 
édesanyám hasában. Így csak 

hallomásból tudom, mi tör -
tént azon a szörny# estén. 
A Rolencz család a Csert! 
utca 12–14. számú ház 9. eme -
letén lakott. 1972. május 17-én 
korán nyugovóra tértek. 
Leghamarabb a családf! 
aludt el, aki pékként dolgo-
zott, emiatt mindig hajnalban 
kelt.  Az édesanya nézte végig 
a május 17-ei magyar–román 

Európa-bajnoki selej -
tez! focimeccset, ami 
2–1-es magyar siker-
rel zárult. Éjfél körül 
! "gyelt fel a kint- 
r!l jöv! segélykiáltá-
sokra: Segítség! T#z 
van! Meneküljünk! 
Gyorsan fel éb resz tet -
te a családját, ám ad-
digra már a folyosó 
lángokban állt, így 
arra nem tudtak me -
nekülni. 
– Édesapám lepe d! -
ket kötött össze és az -

zal eresztett le engem az édes  - 
anyámmal, majd a testvé rei -
met is, akiket a hetedik eme - 
leten beemeltek az ablakon 
keresztül. $ azonban már 
nem tudott kijutni a lakásból, 
mert a berobbanó t#zt!l olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy két nap múlva a kór -
házban elhunyt. 
A tragédiát követ!en egész 

Zugló összefogott, a tanács, a 
gyárak és magánemberek 
segítségével az otthontalanná 
vált emberek hamar fedél alá 
(a Szentmihályi út 4–6. számú 
házban) kerültek.  

"iersch Tamás 

Egymillió forint érték# osz -
tálykirándulást nyert a diá -
kok nak meghirdetett or szá- 
gos online tudáspróbán az Ál -
mos Vezér Gimnázium, Pe da -
gógiai Szakgimnázium és Ál - 
ta lános Iskola egyik negye dik 
évfolyamos osztálya. Köbölné 
Gál Mónika tanítón! elmond -
ta, hatf!s csapatával az elmúlt 
hetekben a Magyar Turisz -
tikai Ügynökség és több mi -
nisztérium által kö zösen kiírt 
Kajla Sulibajnokságon vettek 
részt. – Már tavaly is indul-
tunk a versenyen. Megtehet-
tük, mert a vetélked! online 
zajlott, így a csapattagok ott -
hon is be tudtak kapcsolódni. 
Egy éve végül az országos 

dönt!ben tizedikek lettünk, 
ám akkor még csak az els! 
három he lyezettet jutalmaz -
ták. A ti ze dik hely azonban az 
álmosos gyerekeket is felvil-
lanyozta, mert idén is nevezni 
akartak a versenyre. Pedig a 
tanítójuk szerint na gyon sok 
pluszmunkával és tanulással 
járt a felkészülés. Ebben sze -
rencsére a gye re kek lel ke -
sedése és a szül!k is sokat 
segítettek. A hatf!s ÁLMOSó -
medvék a március eleji bu-
dapesti fordulóban az els! 
helyen vé geztek, így har ma d -
ma gukkal bejutottak az or -
szágos dönt!be, ahol a 
f! városból és a 19 megyéb!l 
összesen hatvan csapat szere-

pelt. A nagy ver seny az els! 
húszba kerülésért zajlott, 
mert az itt végzett csa patokat 
a szervez!k egymillió forin-
tos osztálykirándulással jutal-
mazták. A zuglói csapat pedig 
összesítésben a 13. he lyen vég -

zett. Nagy volt az öröm az osz -
tályban, s már tudják is, hogy 
júniusban – a negyedik évfo -
lyam végén – nagy osztály ki -
rán dulást tesz nek az  Esz  ter- 
gom–Visegrád–Szentendre 
útvonalon.                           R. T. 

Ötven éve történt a Csert# utcában

Milliomos zuglói osztály

Budapest egyik legnagyobb t&zesetét és hét ember halálát okozta az elektromos zárlat

„Édesapám leped!ket kötött össze, s azzal eresztett le engem az édesanyámmal, majd a testvéreimet is, akiket 
a hetedik emeleten beemeltek az ablakon keresztül. % azonban már nem tudott kijutni a lakásból, mert a 
berobbanó t$zt!l olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy két nap múlva a kórházban elhunyt” – drámai 
perceket idézünk 1972-b!l.

Rolencz Tamás, Károly és Gyula – gye rekkori 
képek, beégett az emlé ke ze tükbe   Fotó: Balogh Róbert

 Egymilliót nyertek az osztálykirándulásra   Fotó: Köbölné Gál Mónika

Összekötött leped!n eresz ked -
tek le a 9. emeletr!l – 1972 

         Fotó: langlovagok.hu
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ÖNKO%MÁNYZATI' KÉPVISEL$K

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

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

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

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

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

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

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

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

SZABÓ %EBEKA 
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 AND%EA 
DK • 14. EVK 
+36 30 6264631 
kinisch.andrea@zuglo.hu 

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

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

ROZGONYI ZOLTÁN 
Fidesz 
+36 30 907 2843 
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 

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

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

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

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

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

+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁ%MESTE%EK

PARLAMENTI 'KÉPVISEL$K

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

SZABÓ %EBEKA 
+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 

HADHÁZY ÁKOS 
8. OEVK 
zuglo@hadhazyakos.hu 

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

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

JEGYZ$

POLGÁ%MESTER

LISTÁS 'KÉPVISEL$K
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Élénk érdekl!dést kiváltva 
sikeresen mutatkozott be a 
zuglói Szomszédom a ren d -
!r! program a B#nmeg -
el!zés Napján a Budapesti 
Rend!r-f!kapitányság Te -
ve utcai épületében meg-
tartott f!városi B#n meg- 
el!zési Expón. Az ese mé -
nyen Zuglót Tomis Károly, 
a B%FK XIV. Kerületi Rend- 
 !rkapitányság f! törzs zász- 
l ósa, körzeti megbízott és 
Adler Katalin, a Zuglói 
Közbiztonsági non-pro"t 
Kft. (ZKNP) prevenciós ko-
ordinátora képviselte a két 
szervezet közös projekt -
jével, a 2015-ben meg szü -
letett Szomszédom a rend - 
!r! rendészeti program be-
mutatásával. Tomis Károly 
elmondta, az a feladatuk, 
hogy a polgárokkal kia la -
kítsák a kölcsönös bizal-

mon alapuló együttm# kö- 
dést. Ezért lényeges, hogy a 
körzeti megbízottat a saját 
illetékességi területén is-
merjék, és ! is tisztában 
legyen az ott él!k minden-
napi problémáival. Ennek  
a kapcsolatrendszernek a 
lét rejöttét segítette például 
a Police Cafék sorozata, 
amelyen a részt vev! helyi 
szervezetek, intézmények 
képvisel!i és a XIV. ke rü -
letiek megbeszélhették kö -
zös ügyeiket. Az elkép ze- 
lések helyességét az is iga -
zolta, hogy a projekt 2018-
ban az Európai B#nmeg- 
el!zési Hálózat (EU C P N) 
nemzetközi pályázatán har - 
madik helyezést ért el.  
A kötetlen diskurzusban 
többen jelezték, hogy ké -
szen állnak a projekt ele-
meinek átvételére. 

Sikeres a Szomszédom a rend#r!

TERÜLETI KÉPVISEL$ – Szükséges végzettség: épület gépész/ 
gé pészmérnök/ingatlanszakért!/ingatlankezel! 
Szükséges készségek: magabiztos O%ce-ismeret  

(Word, Excel, Outlook stb.) •  Munkaid!: napi 8 óra  
LAKATOS – Szükséges végzettség: lakatos szakmunkás  

bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra  
FEST$ – Szükséges végzettség: szobafest!-mázoló  
szakmunkás bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra  

VILLANYSZE&EL$ – Szükséges végzettség: villanyszerel!  
szakmunkás bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra 

 
KERTÉSZ –'Szükséges végzettség: kisgépkezel!i bizonyítvány, 

kertész szakmunkás bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra 
 

SEGÉDMUNKÁS – Szükséges végzettség: minimum  
8 általános • Munkaid!: napi 8 óra 

 
&AKTÁROS – El!ny: raktárosi végzettség vagy hasonló  

területen szerzett gyakorlat • Munkaid!: napi 8 óra 
 

TAKARÍTÓ – El!ny: Takarításban szerzett tapasztalat  
• Munkaid!: napi 8 óra 

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HI&DET a Karbantartási 

Osztályára a következ! munkakörökre: 

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

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

Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, versenyképes (zetés, cafeteria 
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
 lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f"tésszerelés ga ranciával! 
Hívható: 8–18 óráig. Telefon: 
383-5873, 06-20-912-6163 
 
FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BU&KOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á -
zá ssal. Nyugdíjasoknak ked - 
vez mény.  06-30-422-1739 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI f#tésszerelés, ázá-
sok, cs!törések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089  
  
KÁ%PITOS javítást, áthúzást 
vállal. Telefon: 2212-392, 06-
20-553-8582. XIV. ker. Nagy 
Lajos király útja 43/B (Foga-
rasi sarok)   
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ -
SZÖBÖK BESZE%ELÉSSEL. Zá -
rak, kilincsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok fel -
újítása, szigetelése. Telefon: 06-
20-381-6703, 251-9483  
 
SZOBAFEST$ SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszít!festést, mázolást, 
tapétázást, lépcs!ház- és hom-
lokzatfestést, számlával garan-
ciával. Tel.: 06- 30-609-4294 
 
FÜ%D$SZOBÁK AKA DÁLY -
MEN TESÍTÉSE, KÁD HE L Y E TT 
ZUHANYZÓ KIÉPÍTÉSE, KÁD- 
AJTÓ BE ÉPÍ TÉSE, TELJES 
FEL ÚJÍ TÁS ÉS ÁTALA KÍ TÁS. 
Telefon:  06-20-950-0035   
 
VÍZSZE%ELÉS, VILLANYBOJ- 
LE%EK VÍZK$TELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
gu láselhárítás anyagbeszerzés-
sel. Telefon: 06-30-447-3603   
 
DUGU L Á S E L H Á R Í TÁ S , 
lefolyók, WC-k, mosdók, mo -
so gatók és kádak vezetékeinek 
tisztítása. Vízszerelés anyag be -
szerzéssel is. Telefon: 06-30-
655-8074   

 
Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kié pí -
tése, régiek cseréje. Telefon: 
0620/412-0524 
 
Tavaszi kerti munkálatokat 
vál lalunk! Metszés, permete -
zés, gyepszell!ztetés elszállí -
tással, öntöz!rendszerek in dí- 
tása, komplett kertépítés. Sz! -
csi Dénes, 06-30/784-6452 
 
LAKÁSFELÚJITÁS! SZO BA -
FESTÉS, parkettázás, tapé tá -
zás, vízszerelés, csempézés, vil - 
lanyszerelés, k!m#vesmunkák, 
garanciával. HALÁSZ TIBOR 
Tel.: 202-2505, 06-30/251-3800 
 
Tisztasági festés 500 Ft/m2-t!l. 
Nyílászárók, lambériák, zsalu -
gáterek, kerítések mázolása. 
Parkettacsiszolás, -lerakás, -ja -
vítás, küszöbcsere. Villany -
szerelés. Tel.: 06-20-945-5473,  
06-30-499-1814 
 
Kisebb lakatosmunkát, ke rí -
tésépítést, -javítást, -festést, au-
tó beálló-építést, széldeszka 
cse réjét, festését, tet!javítást, 
egyéb ház körüli munkákat 
vállalok! Sz!csi Dénes,  
telefon: 06-30/784-6452 
 
Közös képviselet és társas ház -
kezelés. Kis és közepes méret# 
társasházak képviselete és ke -
zelése Zuglóban. www.csala-
dias-tarsashaz.hu,  
Telefon: 06-30/258- 6882 
 
Kazán-, cirkó-, gáz-víz me le gí -
t!-felújítás, -csere, -javítás, -kar - 
bantartás. Kazáncsere ké mény -
béleléssel, teljes kör# ügyin-
tézéssel. Gázbojler cse réje vil - 
lanybojlerre. Fábián Zsolt épü -
letgépész, 06-30/943-4372 
 
Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
K!m#ves, burkoló, fest!, ács, 
víz-gáz-villanyszerel! szakem-
berek állnak rendelkezésre. 
Fürd!szoba felújítása, kád cse -
réje zuhanykabinra. Teljes kö -
r# lakásfelújítást is vállalunk. 
Telefon: 06-30-457-2666 
 
 

Nyugdíjasoknak! Bevezet! ked- 
 vezményes áron ház ve ze tést, 
ház közüli takarítást, bevásár-
lást, ebédszállítást, f!zést, gon-
dozást, teljes ellátást biztosítok. 
Autóval rendelkezem. 
Telefon:  0620/932-0983 
 
Ha kisebb javításra van szük-
sége, engem hívjon! Több 10 
éves gyakorlattal rendelkezem. 
Telefon: 0670/230-0860 
 
Rágcsáló- és rovarirtás. Ózo -
nos vagy vegyszeres fert!t le ní -
tés autókban is! Sokéves szak - 
mai tapasztalattal, professzi o -
nális irtószerekkel, gyors ki -
szállás. Keressen bizalommal!  
0 6 - 2 0 / 9 5 0 - 4 9 4 1 , 
gaalzoltan.rovar@gmail.com 
 
H#t!gépszerelés garanciával, 
klímatelepítés és tisztítás pro" 
eszközökkel. 06-70/316-6288 
 
Min!ségi lakásfelújítás. Komp -
lex fürd!szoba-, konyha fel újí -
tás, festés, mázolás, tapétázás, 
kültér, beltér. Ingyenes áraján-
lat, kiszállás, árubeszerzés.   
www.pecoproject.hu,  
Telefon: 06-20/424-0227 
 
K L Í M A T I S Z T Í T Á S ! 
Egészsége érdekében tisztít-
tassa ki klímáját a lerakódott 
penészt!l, baktériumoktól. Így 
az energiafelhasználás is csök -
ken. Telefon: 06-30-556-0501, 
www.freshairklima.hu 
 
 
%ED$NY, %ELUXA, napellen -
z! stb. szerelése, javítása, ga ran -
ciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG- 
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói red!nyös. Tel.: 06-
70-341-9489, 06-20-341-0043 
 
Red!nyös munkák, gurtnicse -
re rövid határid!vel, red!ny, 
reluxa, szúnyogháló javítása, 
készítése. Telefon: 061/410-
7924, 0620/934-5728 
 
  
Szakképzett takarítókat ke re -
sünk Budapesti létesítmények 
takarítására! El!ny: OKJ-s ta -
ka rító, OKJ-s tisztítástechnoló-
giai szakmunkás, tisztítástech- 

nológiai szolgálat-, illetve szol-
gáltatásvezet!. Teljes, részm u n - 
kaid!s és alkalmi munka vég -
zésre is várunk jelent ke z! ket! 
Érd.: 06-30/99-77-084 
 
Munkájára igényes, aktív, 
NYUG DÍJAS hölgyet keresek 
heti rendszeres takarítási fe-
ladatokra, zuglói és/vagy XVI. 
kerületi munkavégzésre. To -
váb bi részletekért kérem, hív -
jon! Tel.: 06-30/522-48-66 
 
 
INGATLANIRODÁNK eladó la - 
kásokat keres! Jutalék 3,5%, 
ügyvéd ingyen, külföldi vev!k 
elérése. Ismer!s lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap!  
Telefon: 06-20-9-600-600 
 
BEÉPÍTHET$ TET$TE%ET, 
LAPOS TET$T keres tapasz-
talt építészmérnök saját részre, 
társasház-felújítással vagy k é s z- 
 pénzzel "zetek.  
Telefon: + 36 30 451 21 69 
 
ELADÓ ingatlant keresek Zug -
lóban befektetési céllal. A m e ny- 
nyiben Önnek van eladó, ké -
rem, hívjon. Berecz Ildikó,  
telefon: 06 70 442 7051 
 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ %A- 
KAT, M)TÁRGYAKAT 1945 
EL$TTI KÉ PESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁ%IUM 
VÁSÁROL. Azonnali "zetés. 
Díjtalan kiszállás. www.verte-
siantikvarium.hu, telefon: 06-
20-4256437  
 
 
Ismerkedés hiányában szim-
patikus, nem dohányzó, kul-
turált úrral beszélgetne, ta lál- 
kozna 72 éves jó megjelenés# 
hölgy. Próba szerencse!  
Telefon: 06-30-940- 0979 
 
 
Fogászati rendel!nkben in g y e -
nes állapotfelméréssel, 30% új -
ranyitási kedvezményekkel v ár -    
juk kedves betegeinket. Be  je -
lent kezés: 0 6  2 0  4 3 9 2 6 7 1 . 
Nagy Lajos király útja 191. mf. 1. 
  
 
 

Szolgáltatás

Egészség

Könyv

Ingatlan

Red#ny, reluxa

Állás

Társkeresés



ADAMOV ANNA TE%MÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, %EFLEXO -
LÓGUS, akupunkt!r, spiri tu- 
ális gyógyító, cupping te rá -
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. 
Minden betegséget gyógyítok. 
220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké szí -
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal!  
Telefon:  06-20-980-3957 
 
Szakápolás, gyógytorna, reha-
bilitáció, gondozás, akár 24 órá - 
ban, mindez otthonában.  
Tel.: 06-30-247-1095 
 
GYÓGYPEDIK)R: Ben!tt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, di-
abéteszes érsz#kületes lábak 
szakszer# kezelése! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a bi - 
zalom! Ildikó: 0630-343-4443   
 
 
Almási Katalin vásárol ér ték -
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, festményeket, 
dísztárgyakat, kristályt, por ce -
lánt, könyveket, írógépet, var-
rógépet, sz!rmebundát, csipkét, 
bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, 
teljes hagyatékot. Díjtalan ki -
szállással! 06-30/308-9148  

Kastélyok berendezéséhez vá -
sárolok festményeket, ezüs tö -
ket, bronzokat, órákat, bú toro- 
kat, porcelánokat stb. és ha -
gyatékot. Üzlet: 06 20 280 0151, 
e-mail: herendi77 @ g m ail.com 
 
HE%MINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sá rol festményeket, antik búto -
rokat, asztali, fali, zseb- és kar - 
órákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni stb. porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka-ke rá - 
miákat, bronz- és ezüsttárgya -
kat 150 forinttól 600 forint / 
grammig, háború el!tti katonai 
kitüntetéseket, levelez! la po -
kat, képeslapokat, hagya té ko -
kat, ékszereket. Tört arany  
10 300 forinttól, fazonarany  
22 ezer forintig. Értékbecslés 
és kiszállás díjtalan! A Hun gá-
ria körúttól 1 percre.  
Telefon: 06-20-358-8217   
 
Régi "lmes fényképez!gépet 
keresek: Praktika, Nikon, Ca -
non, Yasika, Leica, Praktisix, 
Rollei(ex stb. 0670/949-4013 
 
Megnyitottuk üzletünket! Vá -
sárolunk: használt ru ha ne m# -
ket, írógépeket, varrógépeket, 
könyveket, régi bundákat, fest-

ményeket, porcelánokat, kar -
órákat-zsebórákat, arany ék sze- 
reket, ezüsttárgyakat. Teljes 
kör# hagyaték felszámolása. II. 
kerület, Török utca 4. – 0620/ 
231 -0572, 0620/324-6562 
 
Azonnali készpénzért meg vá -
sároljuk: arany- és ezüsttár-
gyakat, órákat, festményeket, 
porcelánokat, régiségeket, régi 
pénzeket, kitüntetéseket, teljes 
hagyatékokat! 0620/807-2906, 
1147 Bp., Vezér út 148–150. 
 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán, 
telefon: 06-70-519-2470,  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTE%KLINIKA – szá -
mí tógép-javítás, -karbantartás, 
-b!vítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! 06-30-857-26-53 
 
Papp István – kerületi szakem-
ber. Számítógép- és laptopja -
vítás, -karbantartás hely színi 
kiszállással. Javítás nagy ta -

pasz talattal, tisztességesen! 
Telefon: 06-20/418-18-13 
 
 
 
Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos élet já ra dék kal. 
Mindenre van megoldás, hív -
jon bizalommal, kérésére visz-
sza is hívom.  
Tímea, 0620/266-4499 
 
Szeretettel várunk mindenkit 
használtcikk-boltunkba 100 
Ft-tól 3000 Ft-ig ruha, cip!, 
táska, függöny, játék, lakás-
díszek és kiegészít!k. 10–18 
óráig, Budapest, Erzsébet ki -
rályné útja 13/a. 
 
Eltartási, illetve életjáradéki 
szerz!dést kötnék id!s személy- 
lyel. Tel.: 0620/932-0983 
 
Élje anyagi biztonságban nyug - 
díjas éveit! Életjáradéki szer -
z!déssel egy egyszeri, nagyobb 
összeg mellett, havi élet já ra -
dékot "zetek Önnek úgy, hogy 
Ön lakása kizárólagos hasz ná -
lója, haszonélvez!je marad. 
Érdekl!dni: dr. Dányi Roland, 
06-70/391-80-73 

HIRDETÉS 21

Régiség

Egyéb

Számítógép

Ki volt az a rákosfalvai szü letés" író, költ!, pszichológus, 
akinek emlékére 2018-ban em léktáblát helyeztek el a 

Cserepesház falán?  
a) Hamvas Béla      b) Gyurkovics Tibor     c) Fejt! Ferenc 

Rákosfalva 150 éves  
A születésnapi kvíz 3. fordulójának kérdése

A válaszokat a rakosfalva150@gmail.com  
e-mail-címre várjuk.
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A kiegyezést követ!en Budapesten élénk 
képz!m#vészeti élet bontakozott ki.  
Az 1890-es évek m#vészeti konjunktú -
rájának köszönhet!en a jól keres! szob -
rászok és fest!k m#termes villákat 
kezdtek építeni városszerte. A mai Zugló 
területén Róna József a Szabó József 
utcában, László Fülöp a Pálma utcában 
(ma Zichy Géza utca), Zala György és 
Ligeti Miklós pedig a Stefánia úton 
emel tetett m#termes házat. Zala György 
m#termes villája számára 1898 nyarán 
vásárolt telket 50 ezer forintért Gerb -
randt Emilt!l. A szobrászm#vész Lech-
ner Ödön építészt, a magyar szecesszió 
úttör!jét bízta meg a tervezéssel, aki a 85 
ezer forintos kivitelezési költség# ter-
vére meg is kapta az építési engedélyt, de 
– nem tudni, mi történt – egy évvel ké -
s!bb Lechner követ!i, Bálint Zoltán és 

Jámbor Lajos készítettek új beadványt. 
Az új tervezet alig tért el az el!z!t!l, de 
meger!sítette a ház szecessziós vonásait.    
Zala György 1900 júliusában költözött a 
villába n!vérével. A központi f#téssel el-
látott villa tágas el!csarnokából három 
nagy szoba nyílt. Az el!csarnokból egy 
lépcs! vezetett Zala György n!vérének 
els! emeleti, ugyancsak háromszobás 
lakrészébe. A lépcs!házat színes üveg-
festés# ablak világította meg. A házban 
két fürd!szoba volt. A m#termek egy-
beépültek a villával. A nagy m#terem-
ben emel!gép m#ködött az alkotások 
mozgatására. A kisebb, 60 négyzet mé -
teres terasza a Városligetre nézett. A kis 
m#teremb!l nyílt a ház könyvtára. A m# - 
termes villa pincéjében istálló, mángor -
ló, mosókonyha, borospince, konyha és 
cselédszoba kapott helyet. A vakolt épü -

let díszei (Vénusz ünneplése az Olüm-
poszon domborzat), ablakkeretei, a ke -
rítés oszlopait záró díszek mind a pécsi 
Zsolnay-gyárban készültek. 1910-ben az 
Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore 
Roosevelt is felkereste a villát, hiszen 
Zala kora egyik legismertebb m#vésze 
volt. De nem tudott bánni a pénzzel, 1915-
ben kénytelen volt eladni házát 480 ezer 
koronáért Horvát Ákos fonal- és csipke -
keresked!nek. 1933-ban pedig már a 
8000 peng!s bérleti díjat sem tudta 
"zetni, így ki kell költöznie a ház ból. 
Miel!tt azonban ezt megtette, még befe-
jezte utolsó alkotását, a Tisza István-em-
lékm#vet.  A második világháború után 
a villát is államosították, oda Líbia nagy -
követsége költözött egy id!re. Jelenleg 
felújítás alatt áll, de keresik a bérl!jét. 

                                                Papp Dezs! 

A szecesszió egyik zuglói gyöngyszeme
Roosevelt is megfordult a Zala-villában, amelynek tervezése drágább volt, mint a telek

Az Ajtósi Dürer sor 25. szám alatt található Magyarország egyik legszebb szecessziós épülete, amelyet a 
múlt század fordulóján Zala György szobrászm$vész építtetett. A m$vész kés!bb anyagi nehézségei miatt 
a m$termes villát eladta és bérl!ként használta. A Zala-villa második világháború után diplomáciai 
épületként szolgált, jelenleg felújítás alatt áll, és keresik új bérl!jét.

A m"termes villa Ajtósi Dürer sori hom-
lokzata                                             Fotók: Papp Dezs!   

Zala György m"terme 
Forrás: Vasárnapi Újság, 1912. 25. szám                          
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Kulisszatitkok a Vidámparkról 
Az Angol Parkból költöztették át a szórakoztató instrumentumokat a Vidámparkba

A 2013-ban megsz#nt szórakoztatóhely 
az államosítást követ!en a Vurstli és az 
Angol Park bázisán kezdte meg m# kö -
dését 1950. május 1-jén – nyúlt vissza a 
kezdetekhez Tábori Attila Vidámpark a 
kulisszák mögött cím#, a Samodai József 
Zuglói Helytörténeti M#hely által szer -
vezett el!adásában. Az állami tulajdon-
ban lév! intézmény játékainak je lent!s 
részét az An gol Parktól örökölte, ame-
lyeket az id!k során – esetenként po -

litikai igényt is "gyelembe véve 
– át építettek. A rend szerváltást 
követ!en a Vidámpark vezetése 

több játékot is vásá rolt külföldr!l, köz -
tük a Família expressz néven ismertté 
vált eszközt. Az egykori szórakoztatóhely 
játékaival és üzemeltetési titkaival kap -
csolatban Tábori Attila kiemelte: a Hul-
lámvasút az 1920-as évekt!l m#ködött, a 
Viharvasút pedig a Szellemvasút át épí -
tésével jött létre és természeti jelensé -
gekkel ismertette meg az érdekl!d!ket. 
Szóba került továbbá a Mese csónak is, 
amely korábban Csodacsónak néven 
m#ködött, majd az 1950-es években 
átépítették. Ekkortól a kínai nép harcát 
bemutató hely lett, majd egy újabb áta-
lakítással mese"gurákat he lyeztek el a 

csónakútvonal mellett. Be szélt az el!adó 
továbbá a Barlang vasútról, amely erede-
tileg Sárkányvasút volt, és az átalakítás 
után János vitéz történetét mutatta Sin -
kovits Imre narrációjával. Az el!adó azt 
is elmondta, hogy a szórakozóhely ál-
talában március 15-t!l november kö ze -
péig tartott nyitva. A pénz tárosokat, a 
jegykezel!ket és a gépke zel!ket ezen id! 
alatt szerz!déses mun kaviszonyban fog -
lalkoztatta az üze meltet!. A Vidámpark-
ban egykor m#ködött szovjet gyártmá - 
nyú óriáskerék szinte teljesen olyan volt, 
mint az atomer!m#-baleset miatt 1986-
ban kiürített Prip jatyban lév!. Utóbbi a 
Pripjatyról készült fotókon gyakran sze -
repel.     

Papp Dezs!  

A hajdani Vidámpark kialakulásáról, a szórakoztatóhely eszközeir!l és azok üzemeltetésér!l tartott vetített 
képes el!adást a Cserepesházban Tábori Attila, az intézmény egykori munkatársa.

A Mesecsónak alvó óriása 1959-ben                                   Forrás: Fortepan/Handa család

A szovjet gyártmányú óriáskerék a bu-
dapesti  Vidámparkban 1980-ban 
                                      Forrás: Fortepan/Gábor Viktor

H I R D E T É S
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KÖZ-STAGE lett a Civil Házban a backstage-b#l 
Igyekeztek vonzó szabadid#s tevékenységet kitalálni a nehezebb sorsú %ataloknak

A Csert! parkban unatkozó gyerekeket becsábította a DJ-tanfolyam Civil 
Házból kihallatszó zenéje. A nem kis felfordulásból végül mindenki 
megelégedésére egy támogató közösségi program alakult ki a gyerekek, a 
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai és a zuglói Civil Ház 
csapata között. Így jött létre csaknem öt hónapja a KÖZ-STAGE.

– A közeli Móra Ferenc Általános Iskolával 
2018 óta nagyon eredményesen dolgozunk 
együtt többek között rá dióriporteri és DJ-kép -
zés keretei között – vá zolta fel a nem minden-
napi helyzet kezdeteit Szabó-Gere Imre, a 
KÖZ-STAGE-hez hely színt és DJ-felszerelést 
biztosító Zuglói Civil Ház tagintézmény-ve ze -
t!je, aki maga is lemez lovas, ráadásul ! a mé- 
 diaklub oktatója.  Az önkormányzat által "-
nanszírozott eszközökön, kont rollereken ke- 
verik a zenét a gyerekek, amelyeket valószín#-
leg a szüleik nem tudnának 
megvásárolni, így az intéz -
ményt támogató köz pénzt a 
lehet! legjobb célra, a gyer -
me kek fej lesztésére for dít ják. 
– A Covid-id!szak után, tavaly 
!sszel újra indult a DJ-képzés. 
Ezzel párhuzamosan egy telje-
sen új jelenséggel szembe -
sültünk: a Civil Ház kör nyé - 
kén közel har minc 10-14 év 
körüli "a tal pulzált, id!nként 
be jöttek az épületbe is, f!leg, 
amikor zenés rendezvények 
voltak. Ki de rítettük, hogy né -
melyikük ismerte a mó rás 
diák jainkat, de alap ve t!en 
nem tudtuk, honnan jönnek. 
Séd Krisz tina, a Zuglói Csa lád- 
és Gyermek jóléti Központ szo-
ciális mun kása, a pro g ram 
vezet!je a Móra Fe renc Ál -
talános Iskolában dolgozó kol-
légáival is kereste a megoldást a „magukat 
marhaságokkal szórakoztató srácok” meg -
segítésére. Mivel sok ügyfelének nem tudott 
intézményen kívüli vonzó szabadid!s tevé -
kenységet ajánlani, Krisztina egy iskolán 
kívüli, mégis kontrolláltabb közösségi tér 
kialakításán gon dolkodott, amit Varga Sán-
dor, a Zuglói Csa lád- és Gyermekjóléti Köz -
pont igazgatója is támogatott. Bármennyire is 
idegen volt a helyzet mind az id!sebb ko-
rosztályhoz szokott Civil Ház munkatársainak, 
mind az iskolai keretek között dolgozó szo-
ciális munkásoknak, belefogtak a KÖZ-
STAGE-programba, amely a backstage szóból 
ered!en kapta a nevét.  
– A DJ-tanfolyamon bömböl! zenénél er!sebb 
vonzer! nem is kellett ezeknek a "ataloknak 

– vette át a szót Séd Krisztina. – Közülük 
néhányan maguk is elkezdtek zenéket ke -
verni, de legtöbbjük csak hallgatja és táncol-
nak rá, úgy érezhetik magukat, mint a 
diszkóban. A program kezdeti célja a biza-
lomépítés, a biztonságos, megtartó közeg 
kialakítása, s öt hónap alatt megismertek és 
elfogadtak bennünket a srácok, néha csocsóz-
nak vagy kártyáznak is velünk. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a modern generáció 
jellemz!en nem tud a szabadidejével mit kez-

deni. Itt is el!fordul, hogy a „mihez lenne 
kedved” kérdésre azt válaszolják, „unatko-
zom”. Hiányzik az eszköztárukból a körülöt-
tük lév! lehet!ségek felismerése: csocsó, 
kártyajáték, beszélgetés. Március közepén els! 
alkalommal összeültünk egy nagy körben a 15 
gyerekkel és nagyjából ugyanennyi feln!ttel. 
Bömböl! zene nélkül bemutatkoztunk egy -
másnak, kíváncsiak voltunk az ! kívánsá-
gaikra. Tehetségkutató programokra, mozi - 
estekre, biliárdra vágynak, s ágyra, hogy 
lehessen pihenni. A nyári szünetben a kíván-
ságaik nagy része teljesíthet! lesz.  

Illés Sarolta  

Közös gondolkodás és helyi 
cselekvés címmel rendezett 
online szakmai konferenciát 
a Zuglói Kábítószerügyi 
Egyeztet! Fórum (KEF).  
Az eseményen a szakembe -
rek elemezték a drogpre-
venciós programok fel tétel- 
rendszerét, megismerték egy - 
más eredményeit, konzultál-
tak a cselekvési tervekr!l és 
a megvalósítási straté giák -
ról. A szenvedélybetegséggel 
kap csolatos problémák ke -
zelésére budapesti szint# 
együttm#ködésre van szük-
ség – fogalmazott Kerpel-
Fronius Gábor f! pol gármes- 
ter-helyettes a Sokacz Ani -
kó, a Zuglói Kábítószerügyi 

Egyeztet! Fórum elnöke ál -
tal vezetett III. online szak-
mai konferencián. Kijelen- 
tette, a Zuglóban folyó pél -
daérték# munka tapaszta-
lataiból a f!város is sokat 
hasznosíthat.  A konferencia 
résztvev!i voltak: Miskolczi 
Tamás, az EgészségPorta 
Egyesület elnöke; Erdeiné 
Csepregi Erzsébet, az óbu-
dai Egyboglya a Családi 
Közösségekért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke; Galló 
Ramóna, a zuglói Tiszta Jö -
v!ért Közhasznú Alapít vány 
szakmai vezet!je; Szabó Ju -
dit Izabella, a Kallódó I&úsá-
got Ment! Missziós Támo - 
gató Alapítvány kuratóriumi 
elnöke és dr. Hada Zsu zsan -
na pszichiáter.  

P. D. 

Szabó-Gere Imre és Séd Krisztina foglalkozik a 
betévedt tinikkel                               Fotó: Balogh Róbert

Kerpel-Fronius Gábor f!pol-
gármester-helyettes: a Zug ló -
ban folyó példaérték" munka 
tapasztalataiból a f!város is 
sokat hasznosíthat        Fotó: S. A.

Budapesti szint& 
egyeztetés



BIKA (04. 19.–05. 20.)  Óvatosan bánjon az ígé re -
tekkel! Önmegvalósítást ígér! új kihívások vár-
ják. A hiteles kommunikációja, a kapcsolatai, 
tapasztalatai támogatják tiszta törekvéseit. Ne 
mondjon olyat, amiért bocsánatot kellene kérnie!

IK%EK (05. 20.–06. 21.) Jólétet, szerelmet, elis-
merést, lendületet hoz ez a hónap. Megérti a gyö -
ke res változások hasznát. Most éli meg igazán, mit 
jelent gondolattal teremteni.  A május 30-ai új -
holdtól haszna származik mások támogatásából. 

RÁK (06. 21.–07. 22.) Érdemes az ismeretlen felé 
fordulnia, most ez hozza meg a nyugalmat és az 
anyagi jólétet. Ne ragaszkodjon a „k!be vésett” 
igazságokhoz, ezek gátolhatják alkotó lényének 

teljes megélését. Minden adott élete új alapjaihoz.

KOS (03. 20.–04. 19.) Nagylelk#ség, széleslátókör#ség 
jellemzi most a Kost. A feszültségeit!l könnyen 
megszabadulhat. A természettel újraéled a len dü -
lete, a szabad leveg!n töltött id! átmossa az egész 
lényét. Töltekezzen a szerelemb!l!  

SKO%PIÓ (10. 23.–11. 22.) Olyan helyzetekbe kerül, 
amelyek el#zik a félelmeit, szorongásait. Elérheti 
a megvilágosodásnak nevezett felszabadító lel -
kiállapotot. Érzi magában azt az er!t, ami nem 

rombol, hanem el!revisz. Szerelem, új élet vár rá. 
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OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Az anyagiak felé for-
dul a "gyelme. Tisztázatlan ügyei meg ol dód nak. 
Tele van lendülettel, energiával. Tapasz talatai ne 
feszélyezzék mély érzelmeinek meg élé sében, kife-

jezésében. Ha kilép a múltból, új élet várja.

SZ)Z (08. 22.–09. 23.)  A szellemi kikapcsolódás 
most megkönnyebbülést hoz a folyton pörg!, 
szer vez!-rendez! gondolatainak. Ha van olyan te -
rü lete a m#vészetnek, amelyben aktívan jól érzi 

magát, az most új alapokra helyezheti az életét.

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Az ígérgetésekkel vi-
gyázzon! Lendületes, energikus, minden hely zet -
ben keresi és meg is leli a változtatás, a változás 
le het!ségét. Szelíd kommunikációjával a kö zös -

ség életét megváltoztató összefüggéseket tár fel.

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Május 20-a után a gyer-
mekvállalás középpontba kerülhet, és meg is fogan -
hat az utód. A lelki mélységek igazságára akar 
választ kapni. Igyekezzen minél többet sportolni, 
kirándulni, hogy a túlcsorduló energiáit lekösse.

BAK (12. 21.–01. 19.)  Békés, nyugodt id!szak elé néz. 
A tapasztalatait érdemes lenne átadni másoknak. 
Ha eddig nem foglalkozott tanítással, májusban 
érdemes ebben is elmélyednie. A hónap utolsó 
harmadában heves érzelem ragadhatja el.

VÍZÖNT$ (01. 19.–02. 18.) Túlcsordul benne az ener -
gia, a tehetségéb!l ki tudja hozni a maximumot.  
A kódolt érzelmi-gondolati gátló té nyez!k nyom -
talanul elt#nhetnek, helyet adva a meg úju lásnak. 

Közösségnek is hasznos összefüggé se ket tár fel.

HALAK (02. 18–03. 20.) A Halakat most harcias 
lendület, er! és energia hatja át. A szerelem legma-
gasabb szintjét élheti meg, miközben a közös ségért 
is mindent megtesz. Társai érdekeit szem el!tt 

tartva a nézeteit tisztán, hitelesen kommunikálja.

Illés Sarolta
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– Amikor kirobbant a háború, 
édesanyám azonnal felvette a 
kapcsolatot a kinti isme r! sök -
kel, hogy minél több mene -
kültnek segíthessünk. A há - 
ború els! napjától a pályaud-
varokon, majd a BOK Csarnok-
ban va gyok szolgálatban. In  - 
tézem a menekültek ügyes-
bajos ügye it, tartom a kapcso-
latot a segélyszerve ze tek kel, és 
tolmácsolok. Ezt teszem szol-
gálatban, de a szabadid!m 
nagy részét is kint töltöm – 
mondja el lapunknak a karri-
erjét kilenc éve jár!rként kez -
d! törzs !rmester. – A szüleim 
Sza mos sályiban laknak, az volt 
a terv, hogy rend !rként én is 
hazame gyek, végül Zuglóban maradtam. 
Megszerettem a kerületet, a csapatomat. 
– Ukrajnában, Kárpátalján születtem, és 
hatéves koromig a Tisza partján fekv! 

Rahó városában éltem. Ez egy gyönyör# 
város, a hegyek ölelésében fekszik, és a 
Tisza szeli át. A házunk épp a Tisza 
partján volt, csak ki kellett lépni a kert-
b!l és máris a parton voltunk. 

A Fedák család a jobb élet re -
ményében érkezett hazánkba.  
A szül!k eleinte napszámosok 
voltak, mára azonban sikerült 
egy kis boltot nyitniuk Szabolcs-
ban.  
– Elképeszt!, hogy mennyi 
tragédiával találkozom, volt, 
hogy a kétéves kisgyerek az 
anyja kezében egy repül! zú -
gása miatt rángatózni kezdett, 
mert hozzá volt szokva, ha ilyet 
hall, menekülniük kellett az 
óvóhelyre. Sokszor nekem is 
küzdenem kell a könnyeimmel, 
de nem lennék ember, ha nem 
érintenének meg ezek a sorsok 
és problémák. Nem tudom, med-
dig fog tartani ez a borzalom, 

csak reménykedni tudok, hogy leg -
kés!bb holnap befejez!dik.              

 "iersch Tamás 

Minden id!k szinte leg jobb magyar sze -
rep lé sének is tekint hetjük a zuglói BOK 
Csarnokban leg u tóbb rendezett Bir kózó 
Euró pa-baj nok ságot, hiszen az er! sen meg- 
"atalított csa pat két arany-, két ezü st- és 
öt bronzérmet szerzett, illetve még ketten 

vol t ak, akik éremért bir kózhattak, de 
végül ötö dikek lettek. 
– Minket is meglepett ez a szereplés – 
mondta Módos Péter szövetségi kapitány, 
korábbi olim piai bronzérmes zuglói 
birkózó.  

– Abban bíztunk, hogy ez a meg"atalított 
együttes nagyon fog majd küz deni, ám 
látva a versenyz!k sorsolását, egy kicsit 
mi is elbizonytalanodtunk. Mert bár az 
orosz és fehérorosz ver senyz!k nélkül 
rendezték meg az Eb-t, azért a kontinens 
krémje itt volt a BOK Csarnokban. Rá -
adásul a honosításoknak köszönhet!en 
nagyon sok nemzet iráni vagy orosz 
birkózóval érkezett. – Nehéz volt a ver -
seny z!inknek, mert minden „ágon” olim -
piai,  világ- és Euró pa-bajnoki érmeseket 
sorsoltak ki nekik, így a jó eredmé nyek -
hez nagy bra vúrokra volt szük ség. Fan-
tasztikus volt magyar né z!k el!tt sze re- 
 pel ni. Többször is telt ház (három ezer 
néz!) volt a csarnokban, akik fergeteges 
han gulatot teremtettek. Módos Péter el-
mondta, már a pá rizsi olimpiai csa patot 
építik. A mostani Eb-szereplés azt mu-
tatja, hogy jó úton járnak, és a csapatban 
még több potenciál is lehet. A Birkózó 
Eb-n több visszavo nuló le gendát is el-
búcsúztattak, így töb bek kö zött a BVSC-
Zugló két ki vá lóságát, Kiss Balázst és 
Korpási Bálintot.                                   R. T.

Fedák András rend!r törzs!rmester éjjel-nappal szolgálatban van, még a szabadidejében is, mert menekül-
teknek segít a BOK Csarnokban. Egyedüli a csapatban, aki ukránul is tud.

A kétéves kisgyerek már a repül# zúgásának hallatán is pánikba esett

Ukránul is beszél# egyenruhás angyal

Magyar éremes# a Birkózó Európa-bajnokságon

Fedák András szabadideje nagy részét is a BOK Csarnokban 
tölti, és segít a menekülteknek                            Fotó: Subits-Tóth Gerg!

A magyar birkózóink érmet éremre halmoz - 
tak a zuglói BOK Csarnokban                  

Módos Péter szövetségi kapitánnyal  
   Fotó: Róth Tamás



Több mint 20 kerületi szer -
vezet jelent meg azon a zuglói 
Civil Információs Fórumon, 
amelyet Sokacz Anikó, Zugló 
Önkormányzatának civil és 
nemzetiségi tanácsnoka (Pé -
csi Diána és Sógor László 
kép visel!kkel) hívott össze a 
házasságköt! teremben. 
A koronavírus-járvány kez -
dete óta most találkoztak el! -
ször a civil szervezetek, s a 
tervek szerint szeptemberben 
ismét megrendezik a hagyo -
mányteremt! Civilek Uccáját, 
ahol minden egyesületnek 
lehet!sége lesz a bemutat -
kozásra. A tanácsnok az egyik 
legfontosabb célnak a pá-
lyázati rendszer átdolgozását 
és frissítését nevezte meg.  
– A kés!bb kiírásra kerül! 
pályázatokhoz a rendszer ele-
meit majd munkacsoport dol-
gozza ki. Fontos, hogy gyor - 
sak és hatékonyak legyünk, 
mert civil oldalról is az az 
igény, hogy a támogatásokhoz 
ne csak !sszel, hanem már 
hamarabb hozzá tudjanak 
jutni.                                      R. T.

Civil sokaság

CIVIL ZUGLÓ 27

Jövedelmének 1%-át felajánlhatja
Minden adózó állampolgár jöve del mé nek 1%-át felajánlhatja civil szerv e -
zetnek. Alább azon zuglói szervezetek nevét és adószámát (ahová utalni 
lehet) közöljük, amelyek lap zár tánk ig jelez ték, hogy szívesen veszik a 
m#kö dé sükhöz szükséges felajánlásokat. 

A Civil Információs Fórumon 
a pályázati rendszer frissí -
tésér!l is egyeztettek   

Fotó: Balogh Róbert 
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H I R D E T É S

Anyák az Anyákért 
Alapítvány 
Adószám: 18740866-1-42 
 
Belvárosi Gyülekezet 
Alapítvány  
Adószám: 18339868-1-24 
 
Civilzugló Egyesület  
Adószám: 18199284-1-42 
 
ClubNetCet Internetes  
Ismeretterjeszt! Egyesület 
Adószám: 18385742-1-04 
 
Családcentrum Alapítvány 
Adószám: 18515657-1-42 
 
EgészségPorta Egyesület 
Adószám: 18191578-1-42 
 
Fabula Alapítvány 
Adószám: 19659918-1-42 
 
Fauna Alapítvány 
Adószám: 19669340-1-42 
 
Informatika a Látássérülte k ért  
Alapítvány (INFOALAP) 
Adószám: 18171776-2-42 
 
Szól a Szív Alapítvány 
Adószám: 19022101-1-42 

Klinikai Lelkigondozók  
Ökumenikus Egyesülete 
Adószám: 18043028-1-42 
 
Lelki Egészségvéd! 
Alapítvány 
Adószám: 18844328-1-42 
 
Magyarságszolgálati  
Közhasznú Alapítvány  
Adószám: 18191482-1-42 
 
Magyar Vöröskereszt 
Adószám: 19003056-2-41 
 
M#vészeti Tárló Egyesület 
Adószám: 18242801-1-42  
 
Panelkutya Állatbarát-, Sport- 
és Szabadid!s Egyesület 
Adószám: 18194526-1-42 
 
S.O.S. Transz Ambulance 
Alapítvány 
Adószám: 18945360-1-42 
 
Studium Generale 
Zuglói Egyesület 
Adószám: 18192270-1-42 
 
Tiszta Jöv!ért 
Közhasznú Alapítvány 
Adószám: 18096514-1-42 

TündérPakk  
Közhasznú Alapítvány 
Adószám: 18900857-1-42 
 
Vakok és Gyengénlátók  
Hermina Egyesülete 
Adószám: 18186299-1-42 
 
Vakok és Gyengénlátók 
Közép-Magyar országi Re- 
gionális Egyesülete (VGYKE) 
Adószám: 18185030-1-42 
 
Zug Közösségi  
Kertekért Egyesület 
Adószám: 18506518-1-42 
 
Zuglói ILCO Egyesület  
Adószám: 18186684-1-42 
 
Zuglói Polgár!r és Önkéntes  
T#zoltó Egyesület 
Adószám: 19651934-2-42 
 
Zsótér Pál Alapítvány 
Adószám: 18045570-1-42 
 
1956 Öröksége Alapítvány 
Adószám: 18032217-1-42 
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