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2 TESTÜLETI ÜLÉS

Egymilliárddal n" az önkormányzati intézmények éves rezsije

Második járm! várakozási hozzájárulásának módosítása, személyi döntés 
meghozatala, iskolakezdési támogatás igénylési határidejének kib"vítése – 
ezekr"l is döntött a képvisel"-testület augusztusi rendkívüli ülésén.  

Megemlékezés 
Születésének 218. évfordu ló - 
ja alkalmából Horváth Csa -
ba polgármester, Sokacz Ani - 
kó és Hevér László György 
önkormányzati képvisel!k 
koszorút helyeztek el Rá -
kosfalva megalapítója, Zsi -
vora György szobránál.  
Az eseményen a polgár mes -
ter Széchenyi István és Deák 
Fe renc mellé emelve említet -
te a jogász Zsivora György 
közéletben betöltött sze re -
pének fontosságát. Mint fo-
galmazott, mindhárman tör  - 
ténelmi személyiségek, akik 
sokat tettek Magyar or szág -
ért és a közösségért.  
– Zsivora György tenni aka -
rása, tettei nagyban meg ha -
tározták Zugló mai sorsát, 
ezért 150 évvel kés!bb sem 
lehetünk elég hálásak – hang- 
súlyozta Horváth Csa ba. 
– A kerületrész 150. szü le -
tésnapja apropóján kie mel -
ten fontos, hogy Zsivora 
György, Rákosfalva meg -
alapítója születésnapjáról is 
megemlékezzünk – fogal-
mazott Sokacz Anikó, aki 
Zsivora közösségteremtését 
emelte ki. Ezt hangsúlyozta 
Hevér László György is, aki 
a jogász lokálpatriotizmu -
sára, illetve Deák Ferenc 
melletti kiállására, azaz a ki-
egyezéspártiságára hívta fel 
a "gyelmet.                     P. R.

Zugló támogatja a Bethesda fejlesztését

Dr. Velkei György a Bethesda kórház új épületének tervéhez kérte a képvisel!k jóváhagyását  
 Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Horváth Csaba, Sokacz Ani -
kó és Hevér László György 
koszorúzott    Fotó: Balogh Róbert   

A képvisel!-testület zárt ülésen döntött a Zug -
lói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. új 
vezérigazgatójának személyér!l. Horváth Csa -
ba polgármester elmondta: a grémium Ber nu -
la Istvánt bízta meg az önkormányzati cég ve - 
zetésével. A polgármester kijelentette: a tes -
tület döntését elfogadta, és igyekszik az új 
vezet!vel olyan munkakapcsolatot kialakítani, 
amely segíti az eredményes feladatellátást. 
Horváth Csaba azt is elmondta, hogy az önkor -
mányzati intézmények energiaellátására kiírt 
pályázat lezárult. A gázt a tavalyi 69 millióval 
szemben most 670 millióért, a villanyt a ko-
rábbi  80,1 millió helyett 537,5 millió forintért 
tudták beszerezni. Ez a gáznál közel tízszeres, 
a villanynál hétszeres áremelést jelent. 
A testület elfogadta a Bethesda Gyermek kór -
ház területén megvalósuló új kórháztömb 
tanulmánytervét. A korszer#sítési elképzelést 
bemutató dr. Velkei György f!igazgató kie -

melte, intézményük Zuglóban kíván maradni, 
ezért kéri a képvisel!kt!l a kerületi építési 
sza bályzattól eltér! paraméter# kórházb!vítés 
jóváhagyását. 
A grémium a F!városi Közgy#lés jogszabály-
változtatása miatt módosította a kerület par -
kolási rendeletét, amely szerint a lakásonkénti 
második gépjárm# után adható kedvezményt 
az adott területen "zetend! egyórás vá ra -
kozási díj kétszázötvenszereséb!l számolják 
ki.  Ezután 30 százalékos kedvezmény jár az 
Euro 3-as, 50 százalékos az Euro 4-es, 70 száza-
lékos az Euro 5-ös környezeti besorolású jár-
m#vek után. A gáz- és elektromos üzem# au - 
tók ingyen várakozhatnak.   
A képvisel!k arról is határoztak, hogy a tan -
évkezdési támogatási kérelmet minden év 
június 15. és október 31. között lehet benyúj-
tani. A rendelet már a 2022/2023-as tanévre is 
vonatkozik.                                         Papp Dezs" 



Adószakért!k bevonásával és in gye -
nes tanácsadással segített az önkor-
mányzat mindazoknak a zuglói kis - 
 vállalkozóknak, akiknek a ka ta tör -
vény változása miatt szeptembert!l 
más adózásra kellett áttér niük.  
A szakért!i csoport vezet!je szerint 
a kérdez!k nagy részét sokkolta, 
hogy minden felkészülés nélkül 
nettó jövedelmük jelent!sen csök -
kenni fog, emellett azzal szembesül-
tek, hogy a jöv!ben könyvel! se - 
gít sége nélkül nem boldogulnak, 
ami pedig többletköltséggel jár. Az 
önkormányzat által felkért kon zul -

tánsok úgy ítélték meg, hogy 
valamennyi érdekl!d! számára 
sikerült olyan tömör, a jogsza -
bályi el!írásokat összefoglaló, 
ért het! útmutatást ad ni, ami a 
kezdeti z#r zavarban megkön-
nyítette a helyzet át lá tását. Mint 
a tanács adóktól megtud tuk, új 
változás, hogy a katás vállal -
kozóknak most más adó zásra 
való átté rés kor nincs könyv -
vizsgálati kö te lezett sé gük, és a 
másik adózás kivá lasz tási ha tár - 
idejét is meg hosszab bí tották. 

              Potos #ita 
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– Sok kerületi la kosban vet!dik fel a 
kérdés, hogy Zuglónak van-e ország-  
 gy"lési képvisel!je, miután Kö vér 
Lász ló, az Országgy"lés elnöke nem 
adott lehet!séget Önnek az es-
kütételre.  
– A válaszom igen! Megválasztott 
kép visel! vagyok, a meg bízó le ve -
lemet átvettem. A vá lasz tás tisz tes -
ségtelen körülményei ellen til ta - 
kozva maradtam távol az alakuló 
ülésr!l, ezért Kövér a mai napig nem 
adott lehet!séget az eskütételre, és 
ad mi nisztratív módon megfoszt a 
jogai m tól. Ez azonban nem változtat 
azon, hogy a kerületet és a vá lasz -
tóim érdekeit kép vi seljem.  
– Érheti-e hátrány a zug lóiakat Kö -
vér Lász ló eljárása miatt?  
– Nem. Ma már a kép visel!knek 
csak papíron van joguk a hatalom 
ellen!rzésére, ezért megn!tt a par-
lamenten kívüli munka jelent!sé - 
ge, és abban Kövér nem tud akadá -

lyozni. Továbbra is fel tudom hívni 
a "gyelmet az olyan visszás sá gokra, 
mint a Bosnyák téri építkezés, ahol 
Tiborcz István üzlettársa egy beton-
monstrumot akar épí teni úgy, hogy 
a kor mány az önkormány zat minden 
bele szó lási jogát elvette. Ez ellen 
egy parlamenti felszólalás semmit 
sem érne, csak a zuglóiak közös 
kiállása hozhat eredményt. 
– Volt értelme kihagyni az alakuló 
ülést? 
–Tudom, ez a kiállás önma gában 
nem elég, de Kövér reakciója mu-
tatja, hogy mennyire zavarja a hatal-
mat a tiltakozásom. Minden attól 
függ, hány hon"társunk ismeri fel, 
hogy a játékszabályok megváltozta -
tásáért nyo mást kell gyakorolni a 
hazug hatalomra.  
El!re jeleztem, az eskütétel után sem 
vállalok semmilyen " zet!s parlamen - 
ti díszpozíciót, és nem fogom el ját -
szani a demokráciát.         Papp Dezs"

Az önkormányzat a rezsidíjak emelkedése miatt kiemelt !gyelmet fordít a nehéz hely zetben lév" 
zuglói akra. A Pol gármesteri Hivatal felkészült, hogy a jogosultak minél gör dülékenyebben 
juthassanak t# zifa-támogatáshoz, illetve a novembert"l márciusig tartó f# téstámogatáshoz. Ezen 
túl men"en a kerületben él" rászo rulók lakásfenntartási támogatást is igényelhetnek. 

Amíg nem tehet esküt, Hadházy Ákos addig is mindenben képviseli Zugló érdekeit

Csak a közös kiállás hozhat eredményt

Hadházy Ákos: Megn!tt a parlamenten kívüli mun -
ka jelent!sége                                        Fotó: Subits-Tóth Gerg!

 Fotó: Balogh Róbert

Szakért"k segítették a kerületi vállalkozókat

Hadházy Ákos, Zugló megválasztott országgy!lési képvisel"je a szerinte tisztességtelen választási rend-
szer elleni tiltakozása miatt nem vett részt az Országgy!lés alakuló ülésén és az eskütételen, amit azóta 
nem pótolhatott. A kialakult helyzetr"l és képvisel"i státuszáról kérdeztük az ügy érintettjét. 
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Túr de Rákosrendez" 
a római-parti üdül"ig
Szeptember 10-én, szomba -
ton a CivilZugló Egye sület 
immár 8. alkalommal ren-
dezi meg a Túr de Rákos-
rendez! kerékpáros fel - 
vonulást. A vonulás célja – 
a$éle lokális Critical Mas s -
ként – felhívni a "gyelmet a 
zuglói kerékpáros köz le -
kedésre, a hiányzó vagy el-
hanyagolt kerék párút-há- 
lózatra, amelynek a ren-
dezvény névadója, Rákos-
rendez! töredezett macs ka- 
kövei a legdurvább példája. 
Az indulás 14.30-kor lesz az 
Örs vezér téri gombától. 
– Idén speciális végcélunk 
van, a Zuglói önkormányzat 
elfelejtett római-parti üdü -
l!je – tudtuk meg Várnai 
László önkormányzati kép -
visel!t!l (CivilZugló Egye -
sület). –  Jöjjenek, brin gáz- 
zanak velünk tovább, fedez-
zék fel velünk az önkor-
mányzat rég rejtegetett kin - 
csét, találjuk ki közösen, mit 
lehet kezdeni ezzel az ér -
tékkel! Hozzanak tollast, 
pokrócot, társast, és mi a 
megfáradt bringásokat bog -
rácsgulyással várjuk! 
A nyílt napon 16 órától a 
nem bringával érkez!ket is 
örömmel látjuk az üdül!be 
(III. kerület, Királyok útja 
315.). 

 A bútorok beépítését megtekint! Horváth 
Csaba polgármester jelent!s segítségnek 
nevezte az IKEA ajándékát, úgy vélte, a 
megújuló környezetben a nehézségekr!l is 
könnyebb lesz beszélniük az ügyfeleknek.  

Varga Sándor, a ZCSK igazga -
tója elmondta: a Jószomszéd-
ság projekt keretében kapott 
támogatásnak köszönhet!en 
szakembereik ezentúl szép 
környezetben tudnak magas 
szint# szolgáltatást nyújtani a 
lakosság számára.  
A bútorokat a Tündérpakk 
Közhasznú Alapítvány köz re -
m#ködésével kapta meg a 
ZCSK. Szomolányi Tímeától, 
az alapítvány vezet!jét!l meg-
tudtuk, az IKEA kereste meg 
szervezetüket, hogy töltsön be 
összeköt! szerepet a támo-
gatás átadásában.  
A három szakaszban megvaló-
suló projekt bútoradományait 
a lakberendezési áruház ön -

kéntes munkát vállaló dolgozói építik be. 
Bálint Attila, az IKEA magyarországi fenn -
tarthatósági felel!se kiemelte, céljuk, hogy 
szebbé, jobbá, otthonosabbá tegyék a családok 
fogadására szolgáló tereket.           Papp Dezs!

Az id!vel versenyt futva folyik a 
Mexikói út 11b alatti önkormá n y - 
zati tulajdonú lakóház energia-
hatékony felújítása, mert az ok-
tóber 31-e után kiállított szá m- 
 lákat az Európai Unió nem fo-
gadja el. Az Innovatív, zöld bér-
lakásépítési programnak indult, 
uniós támogatású E-Co Housing 
projektet helyettesít! átépítést a 
Pesti Épít! Zrt. végzi.  
A kivitelezés bontással kez d! -
dött. Már elkészült a födém meg - 
er!sítése, folynak az alapsze -
relések, és az új válaszfalak is 
épülnek. A határid!re történ! 
befejezés attól függ, hogy a 
feltárás során milyen többlet-
munkák keletkeznek. 
A projekt keretében létesül! lakások bér-
beadására a pályázatot július közepén írta ki 
az önkormányzat. A lakásigénylést, zárt bo -
rítékban, augusztus 15-ig lehetett benyújtani. 
Bánszegi Balázs, a lakásosztály vezet!je tá -
jékoztatása szerint a meghirdetett tíz lakásra 

278 pályázati borítékban 551 pályázat érkezett. 
Ezek feldolgozása folyamatban van. Az ér vé -
nyes pályázatokat várhatóan szeptember kö -
zepén bírálja el a Népjóléti Bizottság.  
A nyerteseket és a sorrendben !ket követ!ket 
az önkormányzat írásban értesíti.              P. D. 

Az új berendezések között az ügyfelek is könnyebben megnyílnak

Megkezd"dött az IKEA által a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központnak 
(ZCSK) ajándékozott bútorok és dizájnelemek összeszerelése, amelyek az 
ügyfelek által használt helyiségek régi berendezési tárgyai helyére kerülnek.

Bútorokat adományozott az IKEA

Tíz új bérlakásra ötszázötvenegyen pályáztak 

A teljes bútorcsere három szakaszban valósul meg            Fotó: S. T. G

Az idén bográcsgulyással 
várják a célba érkez!ket 
                               Fotó: Balogh Róbert 

Folyik a Mexikói út 11b alatti önkormányzati tulajdonú lakóház 
energiahatékony felújítása                                            Fotó: Balogh Róbert
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A Mogyoródi út befejezése 
után a Hungária körúttól a 
Francia útig kétszer két sávon 
haladhat majd a forgalom.  
A Pillangó utcai keresz te -
z!désnél jelz!lámpa, míg a 
Mexikói úti csomópontban 
terel!sziget létesül. A járdák 
akadálymentesítése, az útsze -
gélyek átalakítása is része a 
kivitelezési tervnek. A Me xi -
kói út–Nagy Lajos király útja 
között meglév! kerékpárúton 
pedig irányhelyes kerék pár -
sávokat alakítanak ki. A Róna 
utca–Nagy Lajos király útja 
között új kerékpársávot épí -
tenek. A 860 millió forintos 
fejlesztés várhatóan novem-
ber közepére készül el.   
A Vezér utca a Fogarasi út–
Füredi utca között új burkola-

tot kap, és a Fogarasi úti 
csomópont is megújul, va la -
mint a két forgalmi irányt 
középen elválasztó parkolót is 

felújítják. A munkálatok be-
fejeztével a Vezér utca rendbe 
tett szakaszán mindkét irány-
ban csak egy sávot használ-

hatnak az autósok, mert a 
másik helyén parkolót és 
kerékpársávot ala kítanak ki, 
amely csatlakozik a Vezér 
utca szer viz út ján 2021-ben 
létesített útvonalhoz.  
A nettó egymilliárd fo  rintos 
beru házás ke re tében új jár -
dák is épülnek, illetve takti lis 
bur kolattal bizto sítják az aka -
dálymen tes köz le kedést.  
Kor  szer#sítik továbbá a köz -
vi lá gí tást, illetve fel újít ják a 
troli busz  fels!vezeték-há ló -
za tának oszlopait, valamint a 
szükség szerinti köz m# ki vál -
tást is el végzik.  
A be ru  házás során több mint 
40 fát és 8300 cserjét ültet-
nek. A mun kálatok vár  ha tóan 
2023 ta va szán fejez!dnek be.  

Illés Sarolta 

A nyár elején új burkolatot 
kapott a Kerékgyártó utca la -
tyakos id!ben szinte járhatat-
lan, közel egy kilométeres 
szakasza, valamint a Szablya 
utca és a Rákosszeg utca egy-
egy része. Az útfelújítások a 
Földutas pályázat keretében 
valósultak meg.  
Pécsi Diána és Sógor László 
képvisel!k körzetében a 
bruttó 450 millió forintos 
beruházás a kormány és a 
zuglói önkormányzat együtt -
m#ködésével valósult meg.  
Az állami támogatás 283 mil-
lió, míg az önrész 197 millió 
forint volt. Az út a Kerék-
gyártó utca páros oldalán és 
az Öv utca–Szuglói körvasút 

sor közötti páratlan 
oldalán közel 900 mé -
ter hosszan épült meg. 
A 3,5 méter széles asz-
faltút mellett két mé -
ter szé les térk! bur - 
kolatú parkolósávot 
alakítottak ki. Meg -
újultak to vábbá a ka-
pubehajtók, valamint 
kiépítették a víz el ve ze -
téshez szükséges inf -
rastruktúrát. A Szen - 
tes utcai ke reszte z! -
désnél vörös térk!vel 
magasított cso mópont 
épült, emellett az utat 
a páros ol da lon egy irá nyú -
sították.  A mun ka vég zés so -
rán összesen 5300 négy zet- 

méter aszfaltot terítettek le, 
2700 négy zetméter térburko-
latot he lyeztek el, 15 vízel-

nyel! épült, valamint 307 
nég y zetméter szik kasz tó -
árkot és 72 szikkasztó -
blokkot alakítottak ki. A 
Szablya utca a Je sze nák 
János utca és a Gödöll!i 
utca között 94, a Rá kos -
szeg utca az Ung vár ut ca–
Dorozsmai utca–Kassai 
utca kö zött 175 méter hosz- 
szan kapott új asz falt -
burkolatot, és mindkét 
utca víz elve zetését kié pí -
tették. A megújult utak 
mentén az !szi faültetési 
id!szakban 22 fát, 2400 
cserjét te le pí tenek, to váb -

bá 5800 négy zet mé ternyi te -
rületet fü ve sí te nek.           

I. S. 

Az akadálymentes Mogyoródi út novemberben, a Vezér utca várhatóan tavaszra készül el 

Jó ütemben halad a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában zajló Mogyoródi úti és Vezér 
utcai felújítás. A júliusban megkezdett rekonstrukció a Vezér utca Füredi utca–Fogarasi út, illetve a Mo-
gyoródi út Hungária körút–Nagy Lajos király útja közötti szakaszát érinti. 

Két forgalmas út felújítása is zajlik 

Földutak kaptak szilárd burkolatot pályázati támogatással 

Horváth Csaba polgármester elmondta, ismét 
pályáznak, hogy újabb utakat tehessenek 
rend be                                             Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Kétszer egysávos lesz a Vezér utca, mert a szélén parkolót és 
kerékpársávot alakítanak ki                                        Fotók: Balogh Róbert

A Kerékgyártó utca megújult szakaszának avató sajtótájékoztatóján Horváth Csaba polgármester, Szatmáry Kristóf 
országgy#lési képvisel" és a Budapesti Útépítési Program miniszteri biztosa társaságában jelen volt Hajdu Flórián 
alpolgármester, Pécsi Diána, Sógor László és Borbély Ádám képvisel"k. Az eseményen Zugló polgármestere jelezte, a 
felújítások folytatása érdekében a jöv"ben ismét pályáznak, hogy újabb útszakaszokat tehessenek rendbe.  
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– tájékoztatta lapunkat Kar-
dos Pál, a ZÖR vezet!je, meg-
jegyezve: min den olyan prob- 
 léma meg  oldásában intéz -
kedniük kell, amely za var -
hatja a la kosság nyugalmát 
és bizton ságérzetét.  
Eb be az út hibáktól kezdve a 
sza bály sér tésekig és b#n cse -

lekmé nye kig minden bele -
tartozik. A ZÖR vezet!je 
hangsúlyoz ta: a körzeti ren -
dészek leg fon  tosabb feladata 
a la kókkal, vál lalkozókkal és 
intéz mé nyekkel való sze mé -
lyes kap csolattartás.  
A kör zeti ren dészeket azok 
közül a köz te rület-fe lü gye -

l!k közül választották ki, 
akik a m# ködési területükön 
ismerik a lokális problé má -
kat, jó kommunikációs kész -
séggel és kell! empátiával 
rendel kez nek.  
– Szeretnénk, ha a lakók 
megismernék a kollégák el -
érhet!ségét, hogy személye-

sen is keresni tudják !ket a 
problémáikkal és pana szaik -
kal – emelte ki Kardos Pál, 
hozzátéve: a f!városban az 
els!k között Zuglóban ala -
kult meg a Körzeti Ren dész 
Csoport, amely egy közös -
ségi ren dészeti modell. 

#iersch Tamás

Megkezdte m!ködését a Zuglói Önkormányzati Rendészeten (ZÖR) belül megalakított tizenegy f"s Körzeti 
Rendész Csoport. Az új szervezeti egység tagjait a rendészet közterület-felügyel"i közül választották ki.

Budapesten az els"k között kerületünkben vezették be a közösségi rendészeti modellt

Körzeti Rendész Csoport alakult Zuglóban

„A tizenegy kollégának az lesz a feladata, 
hogy kör ze tükben a helyi problémákat 

saját hatáskörükben kezeljék ”



– Sajnos sokaknak nemcsak a koránkelés, a 
mindenna pok ba való visszazökkenés jelent 
gondot szeptember elején, hanem az iskolasze -
rek meg vásárlása is – mondta Horváth Csaba 
polgármester, aki az el!z! évekhez hasonlóan 
idén sem csak a két gyermekének szerezte be 
a tanévkezdéshez szükséges dolgokat: a Tün -
dér pakk Alapítványhoz is egy nagy doboz 
adománnyal ér kezett. – Nagyon fontos, hogy 
ha tudunk, segítsünk azoknak, akik nehe zeb -
ben birkóznak meg a tanévkezdés okozta ki-
hívásokkal. Az alapítvány a Zuglói Család- és 
Gyermek jóléti Központtal kötött meg álla -
podása értelmében 65 csa lád, 106 gyermek 
iskola kez dését biztosítja. Tanévkezdési támo-
gatást pedig csaknem 70 család kapott, ez 
anyagi hely zett!l függ!en öt- vagy tíz ezer fo -
rintot jelent – magyarázta a polgármester.  
Aki segíteni szeretne, még most is megteheti, 
minden Foxpost csomagautomatánál ingyene-
sen adható fel tanszercsomag az alapítvány-
nak. A díjmentességet biztosító kód az info@ 

tunderpakk.hu e-mail-címen kérhet!. Ezen 
túlmen!en a Magyar Vöröskereszt zuglói Ado -
mányboltjába is várnak tanszereket. A Bos -
nyák utca 3. szám alatti üzletbe szeptember 
végéig vihet! adomány szerdán, csütörtökön 
és pénteken 10 órától 18 óráig.          Potos #ita 

A B%FK 2008-ban indította útjára az isko-
larend!r-programot, amely nélkül ma már 
elképzelhetetlen a tanévkezdés. – Szeptem-
bert!l egy hónapig ott vagyunk azon is ko -

láknál, ahol problémát okozhat a megnö ve -
kedett autó- és gyalogosforgalom – mondta 
Seb!kné Barad Márta törzszászlós, körzeti 
megbízott, számos zuglói oktatási intézmény 
iskolarend!re. – Több iskolánál is rend!r vagy 
polgár!r segíti reggel és délután a köz le -
kedést. A rend!rök már augusztus végén 
megkezdték a felkészülést az új tanévre. Se-
b!kné Barad Márta valamennyi kerületi 
iskolát végigjárta, hogy feltérképezze a zeb -
rák, a táblák és a lámpák állapotát, illetve a 
forgalom nagyságát. A tanévnyitókon a te -
rületileg illetékes körzeti megbízottak is meg-
jelentek, akiknek elérhet!sége kikerült a 
hirdet!táblákra. – Az elmúlt években egyre 
szorosabb lett a kapcsolat a rend!rség és az 
iskolák között – tette hozzá az iskolarend!r. – 
Az idei tanévben is örömmel vesszük, ha 
meghívnak bennünket el!adást tartani, vagy 
az iskolai programokra.             #iersch Tamás
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Az óvoda rugalmas minden-
napjaiból az iskola szabályai 
közé csöppenni sem a gyere -
keknek, sem a szül!knek nem 
egyszer#. Az átállás nagyon 
nehéz is lehet, de higgadtság-
gal könnyebb megbirkózni 
vele.  – Fontos, hogy az anyu -
kák és apukák iskolakezdés 
miatti félelmeit ne érezzék a 
gyerekek – fejtette ki Somo-
gyi Tímea, a Családcentrum 
Alapítvány család terapeutája, 
aki azt tanácsolta, hogy a fel-
n!ttek meséljenek gyerme -
keiknek iskolás éveikr!l és 
biztassák !ket. A családtera -
peuta szerint fontos, hogy a 
kisdiákok szeressék a köny -
veiket, füzeteiket, ezért azokat 
közösen kössék be a szü leik -
kel. Kezdetben együtt tegyék 
be a táskába a másnapi felsze -
relést, kés!bb csak ellen!riz-
zék a gyermeküket. Somogyi 
Tímea nem javasolja, hogy az 
els!sök különórára járjanak.   
– A szül!k mondják el gyer-
mekeiknek, hogy sokat fog-
nak tanulni, bíznak bennük, 
és képesek lesznek helytállni 
– magyarázta a szakember, 
megjegyezve: biztosan éri ku-
darc a kis nebulókat, ami szin - 
tén a tanulási folyamat része. 
Fontos viszont, hogy a szül!k 
már egy szépen leírt bet#ért 
vagy számért is dícsérjék meg 
gyermeküket.         Potos #ita

Dicsérjünk sokat! 

 Fotó: pexels.com

Zugló önkormányzata idén is kiemelt $gyelmet fordított az iskolakezdésre.  
A korábbi évekhez hasonlóan most is tanévkezdési támogatással és tanszerekkel 
segítette a nehéz helyzetben lév" zuglói családokat és az intézmények dolgozóit. 

Iskolakezdés önkormányzati segítséggel

Készültek a tanévkezdésre az iskolarend"rök is

Szeptember végéig vesz át tanszereket a Vöröskereszt Adományboltja

A Tündérpakk Alapítványnak Hor váth Csa ba is 
vásárolt egy nagy doboz tanszert              Fotó: B. R.

Valamennyi zuglói iskolánál feltérképezték a 
zeb rák, táblák és a lámpák állapotát  Fotó: S. T. G.

Az önkormányzat a nehéz helyzetben lév", iskolás gyermeket nevel" zuglói családokról 
egyéb módon is igyekezett gondoskodni, a rászorulókat – kérelem alapján – iskolakezdési 
támogatásban részesítette. A havi 28 500 forint alatti bevétellel rendelkez"ket 10 000 
forintos, a 28 500  és 85 500 forint között keres"ket pedig 5000 forintos támogatásban 
részesítette. Azok a családok, amelyek minimumjövedelem-juttatásban vagy lakhatást 
segít" támogatásban részesülnek, automatikusan megkapták a juttatást.
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– Azt kívánom nektek, hogy 
legyen jó tanévetek, és minél 
kevesebb problémával kelljen 
megküzdenetek! – mondta a 
diákoknak Horváth Csaba az 
idén ötvenéves Móra Ferenc 
Általános Iskolában megren-
dezett ünnepségen, hozzátéve: 
büszke a zuglói iskolákra, 
mert az azokban megszerzett 
tudás kit#n! alapot nyújt a 
fej l!déshez és a továbbtanu -
lás hoz. A tanévnyitón kö szön -
tötték a kapuit fél év szá zada 
megnyitó Móra Ferenc iskolát, 
és elismerésben részesítették 
%ichterné Kropf Anikót, aki 
50 éve vehette át óvdapeda gó -
gusi diplomáját.  
A 2021/2022-es iskolaévben 
nyújtott kimagasló mun ká -
jáért Pál Zsolt (Jókai Mór Ál-
talános Iskola), Ottucsák Me- 
 linda Anikó (Dr. Mez! Ferenc 
Általános Iskola) és Seer Fri -
da Zsuzsanna (Zuglói Mó -
kavár Tagóvoda) az Év Ta  - 
nára díjban, Baráth Szonja 

Mirtill (Liszt Ferenc Általános 
Iskola), Molnár-Sáska Tamás 
Gábor (Városligeti Általános 
Iskola), Nádasdi Bertalan 
(Jókai Mór Általános Iskola), 
Kristóf Simon (Hajós Alfréd 
Általános Iskola), Szipszer 
Olivér Félix (Széchenyi István 
Általános Iskola) pedig az Év 
Diákja elismerésben részesült. 

– Ez olyan kitüntetés, amit 
ritkán kap "atal pedagógus – 
vélekedett díjáról Ottucsák 
Melinda Anikó, Nádasi Berta-
lan pedig azt mondta, hogy 
kimagasló teljesítményéhez a 
Jókaitól mindent megkapott, 
mind a tehetséggondozást, 
mind a lehet!séget. 

#iersch Tamás 

A zuglói családok idén nyáron is több – az 
önkormányzat támogatásával megvalósult – 
tábor közül választhattak gyermekeik szá -

mára. A Zuglói Sport- és Rendezvényszervez! 
Non-pro"t Kft. a Varga Zoltán Sportpályán és 
Soltvadkerten rendezett táborokat, míg a 
Zuglói Cserepes Kulturális Non-pro"t Kft. a 
Csere pes házban, a Lipták Villában és a Zuglói 
I&úsági Centrumban szervezett színes gyer-
mekprogramokat. 
A Kövér Lajos utcai napközis táborban június 
16. és augusztus 31. között átlagosan napi 200 
gyerek töl tötte a nyarat.  
– Minden héten voltak sportprogramok, emel-
lett rendeztünk hüll!bemutatókat, kézm#ves 
foglalkozásokat, és voltak küls! programjaink 
is – mondta Hámori György, a Sport Kft. ügy -
vezet!je, hozzá té ve: a nagy meleget páraka-
pukkal, locsolókkal és az ivóvíz folyamatos  
biztosításával tették elviselhet!bbé. A soltvad-
kerti táborba júniusban két év szünet után 
ismét visszatértek az ovisok, júliusban a ke rü -
leti általános iskolák foglalták el a pihen!he-
lyeket, míg augusztusban az intézmény a kö - 
zépiskolai gólyatáboroknak adott helyet.  R. T. 

A Móra Ferenc Általános Iskolában rendezték meg Zugló köz ponti tanévnyitó 
ünnepségét. Az eseményen adták az Év Tanára és az Év Diákja elismeréseket. 

Elismerésekkel kezd"dött a tanév

Sok gyerek nyaralt az önkormányzat táboraiban

Öt diák és négy pedagógus kapott díjat az évnyitó ünnepségen

Seer Frida Zsuzsanna Év Tanára díjat vehetett át Horváth Csa ba 
polgármestert!l és Rózsa András alpolgármestert!l          Fotó: B. R.

Új iskolaigazgatók 

Lakossági fórum 

A 2022–2023-as tanévet t ö b b 
kerületi oktatási intézmény 
is új vezet!vel kezdi. Az 
el!z! tanév végén a Teleki 
Blanka Gimnázium igazga -
tója, Gál Ferenc bejelentette, 
hogy nyugdíjba vonul, azon-
ban a tankerület és a tan-
testület kérésére még egy 
évig vállalta az intézmény 
vezetését. A Ka$ka Margit 
Általános Iskola igazgatójá-
nak az eddigi megbízott 
vezet!t, Be kényi Ádámot 
nevezték ki. A Dr. Török Béla 
Óvoda, Általá nos Iskola, Szak - 
iskola, Ké szségfejleszt! Is -
kola, EGYMI és Kollégium 
új vezet!je Pásztor Julianna 
Éva lett. A Munkácsy Mihály 
Álta lános Iskola és Alapfo -
kú M#vészeti Iskolát irá nyí -
tó Losonczi Julianna nyug - 
 díj ba vonult, az intézmény -
ve zet!i feladatokat egy évre 
eddigi helyettese, Pelyva 
Judit vette át. A Németh Im -
re Általános Iskola megbí-
zott vezet!je, Kovács Pál, aki 
korábban huzamosabb ideig 
a Lengyel utcai iskola igaz-
gatója volt, szintén nyugdí-
jas lett. He lyét az intézmény 
korábbi igazgatóhelyettese, 
Laczkó Gá bor vette át.                

A közösségi együttélés prob-
lémáiról tartottak lakossági 
fórumot a Várna utcában.   
A gy#lésen megjelent Bits -
key Bence és Hevér László 
György önkormányzati kép -
visel!, Bánszegi Balázs, a 
Lakáshasznosítási Osztály 
ve zet!je, valamint körzeti 
megbízottak, Kovács-Csin -
csák László, a ZKNP ügy -
vezet!je és Kardos Pál, az 
önkormányzati rendészet 
igazgatója, hogy választ ad-
janak a felvet!d! kér dé -
sekre, valamint közvetítsék a 
képvisel!-testület és a helyi 
hatóságok álláspontját.

Híreink

Naponta átlagosan kétszáz gyerek töltötte a 
nyarat a Kövér Lajos utcai napközis tá borban 

                                         Fotó: Balogh Róbert



– A magyarok többsége nem mozog 
rendszeresen. „Nincs id!m rá, nem fér 
bele a napomba”, ezek a leggyakoribb 
válaszok – fejtette ki az igazgató f!or-
vos, megjegyezve: ennek az a kö vet -
kezménye, hogy a szívünk és a ke - 
ringési rendszerünk nem szokik hoz -
zá a mozgáshoz, a pulzus emel ke -
déséhez, ezért a szervezetünk al kal- 
mazkodása is nehezebb. A tréning 
hiánya a legkisebb reakcióra is ma ga- 
sabb vérnyomást eredményez, emel-
lett mozgás hiányában a vércukor- és 
koleszterinszint emelkedése is meg"-
gyelhet!. 
Dr. Nagy András Csaba hangsúlyozta: 
ha nem sportolunk, izmaink elgyen -

gülnek, megn! a csontritkulás esélye, 
a n!knél pedig az eml!rák kockázata 
is nagyobb.  
– A rendszeresen sportolóknak jobb 
a pszichés állapota, kevesebb köztük 
a depressziós és szorongó – magya -
rázta az igazgató f!orvos, aki el-
mondta: minden páciensüknek ja va- 
solják a mozgást. Dr. Nagy András 
Csaba szerint fontosak a példák is, ha 
az emberek látják, hogy a kör nye -
zetükben sportolnak, !k is szí ve seb -
ben kezdenek mozogni. Ezt támogatja 
a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda az 
id!seknek szervezett tornával és az 
iskolai prevenciós el!adásokkal. 

  Potos #ita 
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Illés Sarolta 22 éve dolgozik új -
ság íróként, két éve a Zuglói 
La poknál. ' írja a ho rosz kó -
pot, hozzá tartoznak az élet-
mód, a gasztro nó mia és a ka - 

lendárium rovatok. Pedagó-
gusi végzettsége mellé produ -
ceri diplomát is szerzett. 
 Munkája során ismerte meg a 

spirituális világot, id! közben négy, n!i sorsokról szóló 
spirituális regénye és egy "lozófusról szóló életrajzi 
könyve jelent meg.   
– A podcastekben olyan emberekkel beszélgetek majd – 
rész letezte Sarolta –, akik egy-egy módszeren vagy saját 
életükön keresztül megmutatják, hogyan nyerhet! vissza 
az önbecsülés, az önbizalom, a lélek harmóniája, amelyek 
birtokában a mindennapok széppé válnak. 

Baji Anikó egészségügyi médiakommu-
nikációs szakember és hosszú évek óta 
sürg!sségi tri age.  
– Huszonnégy éve dolgoztam a 
közvetlen betegellátásban, amikor 
elkezdtem komolyabban foglalkozni az 
egészségügyi kommunikációval – árulta 
el Anikó. – Az vezérelt erre a pályára, 
hogy hiányoltam a kommunikációt és a 

tájékoztatást az egész ségügyben. Azóta is azon dolgozom, hogy az 
egészségügyi dolgozók és a be tegek könnyebben megtalálják a 
közös hangot, értsék az egészségügy bonyolult világát. Podcast-
beszélgetéseimben is erre szeretnék törekedni. Anikó m#ködteti a 
közösségi médiafelületeken az AKUT Szakaszt, 2020-ban %ichter 
Anna Díjat nyert a Süket fülek cím# kisjáték"lmmel, amelyben, 
egyedülálló módon, a beteg szemszögéb!l mutatta be a stroke der-
meszt! valóságát.  

A rendszeresen sportolók közül kevesebben küzdenek pszichés problémákkal 

Daganatot okozhat a mozgáshiány
Heti ötször fél óra, minimum ennyit kell mozognunk szívünk és testünk egészségéért, hívta fel a $gyelmet  
a szív világnapja kapcsán dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) kardiológus 
igazgató f"orvosa, aki szerint ennek eléréséhez sokak számára életmódváltásra van szükség. 

Szeptember 20-án indul Illés Sarolta Egyensúly cím! podcastsorozata, szeptember 23-án pedig Baji Anikó 
Els"segély cím! m!sora a ZGL Média soundcloud podcastcsatornáján.  

Illés Sarolta   Baji Anikó 

Egyensúly és Els"segély lesz m#soron 
Dr. Nagy András Csaba: Heti ötször fél óra mozgás 
kell az egészség meg!rzéséhez    Fotó: Subits-Tóth Gerg! 

A zuglói KardioKontroll Prevenciós Központ mun katársainak 
szívügye a megel"zés, ezért közösségi oldalukon felvilágosító 
tevékenységbe kezdtek, mert tapasztalataik szerint a lakosság 
nem kell"en egész ségtudatos és nem ismeri a betegség-
megel"zés, va lamint az egészséges életmód szabályait. 

Fotók: Subits-Tóth Gerg!
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Az eseményen megjelenteket 
Horváth Csaba polgármester 
köszöntötte, aki arra hívta fel 
a "gyelmet, hogy a következ! 
hetekben minden hétvégén 
különböz! rendezvények vár-
ják a zuglóiakat, amelyek mo -
solyt csalnak majd mindenki 
arcára. Hozzátette, hogy a ke -
rületben él!k a vidámság per-
ceiben és a hétköznapokon is 

számíthatnak az önkormány -
zatra. Arra kérte a jelenlé -
v!ket, ha bármilyen prob lé- 
májuk van, keressék a kollé -
gáit, akik igyekeznek segíteni.  
A színpadon egymást váltot-
ták a fellép!k, a parkban 
pedig különböz! szervezetek 
várták azokat, akik kilátogat-
tak a Vezér utcához. Németh 
Antal és családja rendszeres 

vendége a rendezvénynek.  
A kétgyermekes apuka azt 
mondta, f!ként Fruzsina és 
Janka Gréta miatt jönnek, 
akiknek az ugrálóvár és az arc - 
festés a kedvence. Antal úgy 
vélte, a különböz! egészség-
meg!rzési tanácsok, sz#rések 
nagyon hasznosak, a kon-
certek pedig nekik is kikap -
csolódást nyújtanak.  

A kézm#ves foglalkozások, 
lábbal hajtható járgányok mel- 
 lett az Óriás Buborék S h o w  
is elkápráztatta a ki csiket. 
Gáspár Laci fergeteges kon-
certje után az utcabálhoz a 
Pedrofon zenekar szolgáltatta 
a zenét, a Nyárbúcsúztatót a 
T#zfészek Társulat t#zzson g -
l!rshow-ja zárta.  

Potos #ita 

Elbúcsúztattuk a nyarat
M#sorok, gyermekprogramok, utcabál, buborék- és t#zzsongl"rshow szórakoztatta a zuglóiakat

Tündérkirálylányok, hercegn"k, szuperh"sök, oroszlánok, kutyusok, cicusok kerítették hatalmukba a 
Cserepesház környékét. A kicsik önfeledten játszottak, de a feln"ttek sem unatkoztak a hagyományos Nyár-
búcsúztató vigalmon. 

 Fotók: Balogh Róbert
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Rákosfalva szobrai és emléktáblái
Az 1970-es években került az Álmos vezér térre Zugló legrégebbi szakrális emléke

Az Álmos vezér téren áll a 
Rákosfalvai Polgári Kör kez -
deményezésére, közadakozás-
ból emelt h!si emlékm#, 
amelyet a Nagy Háborúban 
elesett 81 helyi lakos tisz -
teletére emeltek. Istók János 
210 centiméteres talapzaton 
álló, 325 centiméter magas 
imádkozó katonáját 1925. 
április 19-én leplezték le.  
A Szent István király temp -
lom kertjében található a 
Cser kész emlékoszlop, ame-
lyet a 305-ös számú Szent 
István Cserkészcsapat négy 
tagja, Varga Enik!, Nagy Ró -
bert, Sperlágh Csaba és Varró 
Tamás emlékére állítottak, 
akik 1993 nyarán cserkész-
munkájuk közben szenvedtek 
halálos autóbalesetet. Simon 
László alkotását 1994. május 
22-én állították fel. Az em-
lékoszlopon egy cserkészlány 
és az áldozatokat szimbolizáló 
négy cserkészliliom relie&e 
látható. 
A Rákosfalva alapjait lerakó 
Zsivora Györgynek az önkor-
mányzat állított emléket. Ba -
ráz Tamás bronzból készült 
alkotását a Zsivora parkban 
2019. szeptember 5-én, Zsi -
vora György születésének 215. 
évfordulóján leplezték le.   
Az Álmos vezér tér !rzi Zugló 
legrégebbi szakrális emlékét 
is, az 1857-b!l való k!ke resz -
tet. A feszület a Küls!-Ke -
repesi úton a Rákos-patak 
közelében az egykori Lardo -
lin gyár mellett állt. Az 1970-
es években a Kerepesi utat 
kiszélesítették, a gyárat le -
bontották, a k!keresztet pe -
dig a római katolikus temp - 
lom elé helyezték át.    
Rákosfalva egyik leghíresebb 
szülötte, Gyurkovics Tibor 
Kossuth-díjas író, költ!, pszi-
chológus tiszteletére a Cse -
repesház Füredi utcai hom - 

lokzatán Zugló önkormány -
zata helyezett el emléktáblát, 
amelyet 2018. december 4-én 
avattak fel. A Szentmihályi út 
25. szám alatti ház falán bújik 
meg Pa ál István rend!r had-
nagy emléktáblája, amelyet 
"ai emel  tek édesapjuknak.  
A táb la felirat szerint a la kó -
ház he lyén 1945-ben rend!r- 
!rszoba állt, amelynek kapu-
jában áp ri lis 22-én szovjet ka-
tonák meg  ölték Paál István 
pa ran c s nokot.   
Korábban Rákosfalvának volt 
egy tanácsköztársasági em-
léktáblája is, amely a XIV. 
Kerületi Tanács kez deménye -
zésére került az egykori kö z -
ségházára. Az 1959. március 
21-én átadott tábla szerint a 
Tanácsköztársaság idején ott 
m#ködött a Rákosfalvai Di-
rektórium.               

Papp Dezs" 

A Zsivora György felparcellázott telkén létrejött település 1872-ben vette fel a Rákosfalva nevet. Bár 
Zugló legkisebb városrésze 150 éves múltra tekint vissza, csak kevés emlékhellyel rendelkezik. 

A 175 éves k!kereszt az 1970-
es évekig a Kerepesi úton állt 

Istók János imádkozó kato ná -
ja Rákosfalva h!si halottaira 
emlékeztet 

Gyurkovics Tibor emléktáb - 
lája a Cserepesház Fü redi ut -
cai homlokzatán

A Cserkész emlékoszlop autó -
balesetben elhunyt négy cser -
kész emlékét !rzi 

A meggyilkolt rend!rtisztnek 
"ai emeltek emléktáb lát 

Zsivora György mellszobrát 
születésének 215. évfordu ló -
ján leplezték le 

Fotók: a szerz! felvételei
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Üres szavak helyett tettek -
re van szükség! Önkor-
mányzati képvisel!ként 
valódi képviseletet bizto -
sítok az alsórákosiak szá -
mára. Mindent meg teszek 
azért, hogy meg!rizzük 
Alsó rá kos még megma -
radt kert városi jellegét, 
megállítva a túlzott be épí -
tések eddigi gyakorlatát. 
Fontosnak tartom, hogy 
Alsórákosnak újra legyen 
általános iskolája, ezért 
kezdeményezem, hogy az 
Egressy út 178/g szám 
alatti volt iskolát újra nyis-
suk meg erre a célra. Java-
solni fogom, hogy a Mo - 
gyoródi út és Fogarasi út 
közötti területen a Rá kos-

patak melletti magasfe -
szültség# vezetéket a föld 
alatt vezessék. Nem t#r 
halasztást a Rákosme zei 
tér régóta halogatott át -
építése, zöldterületének 
rendezése. Megoldom a 
zöldhulladék ingyenes el-
szállítását, illetve pályáza-
tok keretén belül kom - 
posztáló edé nyek, csa pa -
dékvíz gy#j té sére szolgá -
ló edények in gyenes biz- 
 tosítását. De nem csak a kör - 
nyezet tisztaságára kell 
od a " gyel nünk: a zug lói 
köz életet is meg kell tisz -
títanunk, hogy a kerület 
ne a bot rányok miatt le -
gyen hír hedt. 
Én magam Zuglóban élve 

ismertem és szerettem 
meg Alsórákost. Kétgyer-
mekes családapaként fon -
tosnak tartom, hogy gyer - 
mekeink itt is, ahogy az 
országban mindenhol, biz-
tonságban n!hessenek fel. 
Több mint tíz éve ve szek 
részt a helyi köz életben, a 
civil szerve zetekben szer -
zett tapasztalatok mellett 
az önkormányzat világát 
is meg ismertem.  
Mindezt a valódi képvise-
let jegyében sze ret ném 
annak a szolgá latába állí-
tani, hogy Zugló és Al-
sórákos fejl!dése újra el - 
indulhasson, és valóban 
olyan kerületté váljon, 
ahol jó élni! 

Dr. Juhász-Pintér Pál (Fidesz, KDNP, 
Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, Nemzeti Fórum) 

Alsórákos egyik feln!tt -
háziorvosi körzetének va -
gyok az orvosa, 24 éve 
gyógyítom a zuglói l a ko-
sokat. 49 éves vagyok, há -
zas, négy gyermek édes - 
 apja. Mind apai, mind 
anyai nagyszüleim zug lói -
ak vol tak, Zugló több mint 
110 éve az életünk része. 
Nyolcvan éve gyógyítjuk 
a kerületben él!ket: apai 
nagyapám az Uzsoki Utcai 
Kórházban dolgozott bel-
gyógyászként, otthonában 
fogorvosként; édesapám 
1964-ben kezdett itt, Al-
sórákoson körzeti orvos -
ként dolgozni, bete  geit, 
praxisát én vettem át t!le. 
A legnagyobb gondnak, 

és képvisel!ként majd fel -
adatomnak, az egész ség -
ügyi ellátás rendbetételét 
tartom, mert tudom, hogy 
számos kerületben már 
sokkal jobb színvonalú el-
látást kaphatnak az ott 
él!k. Szeretném, ha a zug -
lóiak is hasonlóan ma gas 
színvonalú egész ségügyi 
szolgáltatásokat kaphat-
nának, rövid el!jegyzési 
id!kkel. 
Felháborít, hogy Zugló 
kertvárosias jellegét tönk -
reteszik az ide engedett, 
lakóparknak hívott új la -
kótelepek – képvisel!ként 
mindent meg fogok tenni 
azért, hogy az építési sza -
bályokon szigorítsunk!   

Sajnos a 9-es választó ke -
rületben nem létesítettek 
új bölcs!dét, új óvo dát, 
nincs általános iskola, a 
gyerekek kénytelenek la -
kóhelyükt!l távoli okta -
tási intézménybe járni. 
Képvisel!ként els! lé pé -
sem lesz a Hétszínvirág 
Óvoda teljes kör# felújí -
tása és b!vítése! 
Az id!közi választáson a 
CivilZugló Egyesület tá-
mogatásával, egy nagysze -
r# lokálpatrióta csapattal 
indulok civilként a vá lasz -
táson, hogy pártpolitiku-
sok helyett végre olyan 
ember képviselhesse az itt 
él!ket, akit a zuglóiak jól-
léte érdekel. 

Dr. Keczéry Attila (CivilZugló Egyesület)
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Kézdi Gabriella vagyok, 
aktív, dolgozó zuglói nyu g - 
díjas. A Magyar Szolida -
ritás Mozgalomhoz több 
mint 10 éve, megala ku -
lásakor csatlakoztam. Szá-
momra a szolidaritás töb - 
bet jelent csupán egy szó -
nál. Segítségnyújtást, gon-
doskodást és a rászorulók 
támoga tását. Mindennapi 
mun kám is err!l szól, hi -
szen a Zuglói Szociális 
Szolgáltató Köz pont ban 
megváltozott ké pesség#, 
hát rányos hely zet# embe -
rek nek és csa ládjaiknak 
nyúj tok tá mogatást. 
Fontos számomra, hogy 
javítsam, er!sítsem az ön -
értékelésüket, önbizalmu -

kat. Itt él!, helyi la kosként 
jól ismerem az alsórákosi 
emberek min dennapi pr o b- 
 lémáit. Ci vilként kizáró -
lag a zug lóiak érdekeit 
fogom kép viselni, hiszen 
semmilyen pártérdeknek 
nem kell megfelelnem. 
Ele günk van a pártok és 
kép vi sel!ik ígérgetései -
b!l, ele günk van a helyi 
hatalomért folytatott civa -
ko dásból, marakodásból!  
A kerületi politikának 
Zuglóról és az itt él! em-
berek érdekeir!l kell szól - 
nia. Én ezt fogom kép vi -
selni. Ígérem, hogy kép vi -
se l! ként: 
   a zuglói szociális rend -
szert további elemekkel 

b!vítem, például az id! -
sek, az egyedülálló szül!k 
és a n!k hely ze tének ja -
vítása érdekében; 

• a körzet kertvárosi jel-
legének megtartását kép -
viselem, mindent meg te - 
szek a túlzott beépítések 
megakadályozás ér de ké -
ben;  

• megoldom a par ko lási 
problémákat a kör zet ben; 

• a Rákos-patak part to -
vábbi szakaszát újíttatom 
meg;  

• fellépek az illegális 
szemétlerakás megszün-
tetése érdekében; 

• szorgalmazom a Rákos-
mezei tér fel újításának 
megvalósulását. 

Kézdi Gabriella (Magyar Szolidaritás 
Mozgalom, Összefogás Zuglóért Egyesület)

Kökény Dalma vagyok, 
civilek és ellenzéki pártok 
közös jelöltje. 
Képvisel!ként mindent 
meg fogok tenni a ke rü -
letért, és közösen megvéd-
jük Zuglót a Fidesz fákat 
irtó és korrupt politi -
kájától. Zuglóiként tudom, 
hogy a Fidesz becsapja az 
embereket, zöldterü le te -
ket ígérnek, ehhez képest 
„közérdek#” beruházás-
nak nyilvánították a Bos -
nyák téri gigantikus épít  - 
kezést is, hogy az itt él!k 
ne tudjanak beleszólni 
abba, hogy mi ként sze -
retnének itt élni, mit kí -
vánnak a környék cent - 
rumában látni.  
Én en nek az ellenkez!jét 

képviseltem egész életem-
ben: 19 éve dolgozom non-
pro"t szervezetek fej  lesz- 
 t!jeként azon, hogy az em-
berek szava és érdeke job-
ban ér vé nyesüljön. Ezt fo - 
gom képviselni az önkor-
mányzatban is, mert hi -
szek a demokráciában és a 
helyben él!k be vo ná sá -
ban. Közös jelöltként az 
együtt m#ködésben hi -
szek, a ke rület népjóléti 
bizott ságban is több párt 
kép vi se l!jével dolgozom 
együtt. Jól ismerem az 
önkormányzat munkáját, 
amire nagy szükség lesz, 
mert a kormány rezsi -
növelése miatt egyre több 
zuglói kerülhet bajba – 
kisgyermekes családok és 

nyug díjasok is. A korm á ny 
újabb és újabb megszo -
rításai közben kell megvé-
deni a zuglóiakat és fej - 
leszteni a kerületet.  
Ka rácsony Gergely f!pol-
gármesterrel együtt m#- 
ködve alacsonypadlós, lég - 
kondicionált trolik lesz -
nek a 77-es vonalán is, ami 
sok alsórákosinak jelent 
majd segítséget.  
Zuglóban élek a férjem-
mel és gyermekünkkel, 
aki kerületi állami is ko -
lába jár – azt szeretném, 
hogy ! és minden zuglói 
boldogabb, zöldebb kör -
nyezetben élhessen. 
Szavazzon rám szeptem-
ber 18-án! Együtt sikerül, 
Zugló velünk n!!

Kökény Dalma (Párbeszéd, LMP, DK,  
Momentum, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Civil Bázis)  
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Czanik Gyula feleségével, Martonyi Emesével szinte mindent képes megjavítani, ha cip"r"l, táskáról 
vagy textíliáról van szó. Amerikai úti m#helyük egy barát ötletére A cipész és a felesége nevet kapta 29 
évvel ezel"tt. Itt beszélgettünk a b"rdíszm#ves, cip"javító Gyulával a munkájáról.  

Mindenre találnak megoldást
A reménytelennek t#n" lábbeliket, táskákat és textíliákat is megjavítják

– Véletlenül kerültem a szak-
mába harminc évvel ezel!tt, 
amikor egy ismer!söm vá -
rosszerte több helyen kezdett 
javítani cip!ket, és segítségre 
volt szüksége. Akkor csatla -
koztunk hozzá a párommal és 
néhány barátommal – emlé -
kezett vissza Gyula, hozzátéve: 
kés!bb tizenegy helyen vol -
tak jelen a városban, két saját 
boltban, illetve egyéb szolgál-
tatóknál. Órásnál, állateledel-
árusnál is le lehetett adni a 
javításra szoruló darabokat, 
de két éve már csak az Ame -
rikai úton dolgoznak. 
– Nagyon színes a munkánk. 
Ügyfeleink a legkülönböz!bb 
igénnyel fordulnak hozzánk. 
Van itt például egy h#t!táska, 
amelyre vállra akasztható fo -
gót kért a tulajdonos, hogy  
ne kelljen kézben cipelnie a 

stran don. A legnagyobb mun -
kánk egy ipari sátor nyolc -
van méteres cipzárjának cse - 
réje volt, amit hárman az ud-
varon oldottunk meg ugyan -
azzal a varrógéppel, amivel a 
ruhákat is javítjuk. A leg kü -
lönlegesebb megbízásunkat 
vonakodva vállaltuk el. Egyik 
ismer!sünk egy darabokra 
szakadt siklóerny! javításával 

bízott meg minket. Ez nagy 
felel!sség volt, de megcsinál-
tuk – mesélte Gyula, aki sze -
rint ehhez a munkához nem - 
csak jó kézügyességre, hanem 
kreativitásra, a probléma op-
timális megoldásának felis-
merésére, anyagismeretre és 
emlékez!tehetségre van szük-
ség. – Egy javítás során ta lál -
kozhatunk olyan sze ge csek- 

kel, patentekkel és apró al -
katrészekkel, amelyekr!l tud-
nunk kell, hogy a szerszámos 
szekrény melyik rekeszében 
bújik meg – mondta Gyula, 
meg jegyezve: a munkát meg -
osztják a feleségével, például 
egy táska szétbontását maga 
végzi, viszont a problémák 
megoldását a felesége látja 
jobban. – Sokszor jönnek hoz-
zánk olyan reménytelen ese -
teknek t#n! cip!kkel, tás kák- 
kal, textíliákkal, amelyekr!l 
azt hiszik, hogy már javít ha -
tatlanok. Manapság sok ci p! -
nek rövid id! alatt eltörik a 
talpa vagy rendszeresen el -
kopik a sarka, a sportcip!k 
sarokbélése, kéregbélése ha s z -
nálódik el gyorsan, de ezeket 
nem kell kidobni, mivel szinte 
mindenre találunk megoldást. 
Öröm kiadni a megjavított 
darabokat a kezünkb!l, mert 
azt mondják az emberek, 

hogy jobbak, mint új koruk-
ban. Jó látni, hogy egy-egy 
darab újra széppé, m# kö d! -
képessé válik, és az ár szem-
pontjából is jól járnak a javí - 
tással. De nem csak emiatt jó 
ezt csinálni. Sokan csupán be -
szélgetni jönnek be a környék - 
r!l, a 28 év alatt meg annyi is-
meretség köt!dött itt.

Czanik Gyula  
harminc évvel ezel!tt  

véletlenül került a szakmába                            
Fotók: Subits-Tóth Gerg!

Egy ipari sátor nyolcvanméteres cipzárját is 
kicserélték, a varrógép alapvet! mun ka esz köz 

Jó emlékez!tehetségre van szüksége a mesternek 
ahhoz, hogy melyik alkatrészt hol keresse  

Illés Sarolta 
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Nagy Klára klinikai gyermek- és i&úsági szak -
pszichológus három gyermeke közül kett!t 
érint a rendellenesség. Rendelésein f!leg 
ADHD-s gyermekekkel foglalkozik, emellett 
a Zuglói Közbiztonsági Non-pro"t Kft. (ZKNP) 
pedagógusoknak szervezett, Már értelek cím# 
program egyik trénere.  
– Az izg!-mozgó óvodáskor 
után más tünetekkel kísérve de -
rülhet ki egyértelm#en ez a 
rendellenesség, azonban önma -
gában az a tény, hogy a gyer-
mek mozgékony, még nem je - 
lenti azt, hogy ADHD-s – magya - 
rázta Nagy Klára, aki szerint az 
édesanyák intuíciói nagyon jók, 
megérzik, ha valami gond van a 
gyermekükkel. ADHD-ra utaló 
jel lehet, ha a gyermek óvo dás -
korban a kortársaival nehezen 
jön ki, a többiekt!l impulzí -
vabb, dühösebb, inkább a fel-
n!ttek társaságát keresi. Emel - 
lett alvási vagy evési probléma 
esetén is érdemes szakember-
hez fordulni. Gyanakvásra ad -
hat okot továbbá az is, ha a 
gyermek felt#n!en lassú, vagy 
már nyolc hónaposan feláll, 
nincs egyéves, amikor elindul, 
s!t rohan. A tünetek válto za -
tosak, f!ként a széls!séges meg-
nyilvánulások hívhatják fel a 
"gyelmet az érintettségre. Nagy 
Klára tapasztalatai szerint az át-
lagtól eltér! viselkedés# gyermekek többsége 
nagyon kreatív, érzékeny, és igen magas IQ-val 
rendelkezik.   
– Fontos leszögezni, hogy ez nem betegség, 
hanem egy zavar, az enyhébb esetek nehe -
zebben felismerhet!k – húzta alá a szakpszi- 
c hológus, kiemelve: kezelés nélkül ön bi za -
lomhiány, önértékelési zavar alakul ki, szo -
rongásos tünetek léphetnek fel, és a depresz- 
szió is nagyon gyakori. Az érintettek kés!bb 
drogokhoz vagy alkoholhoz nyúlhatnak, így 
próbálnak megoldást találni azokra a prob-
lémáikra, amelyek igazából idegrendszeri  
szint#ek. Ezek megel!zésére a szül!, a pe da -
gógus és a szakember együttm#ködésére van 
szükség.  

– Bekerülve az iskolába – régi megfogalmazás 
szerint – !k a neveletlen és rossz gyerekek, 
pedig ez nem igaz – fejtette ki Nagy Klára, aki 
úgy véli, ennek a felfogásnak az a f! oka, hogy 
a tanárok túlterheltek, és nincs eszközük a 
problémás diákok kezeléséhez.  

Ennek orvoslására tartanak tréningeket a szak - 
emberek a ZKNP szervezésében. A Már ér -
telek program olyan módszerekkel ismerteti 
meg a pedagógusokat, amelyekkel segíteni 
tudják az érintett diákokat. – A tanárok gyak -
ran megkérdezik, mi lesz a többi tanulóval, ha 
csak az ADHD-s gyermekekkel fog lalkoznak. 
Mindig elmondom, nekik is jó az ilyen nevelési 
stílusú bánásmód. Egyébként a magyar ok-
tatás olyan kereteket ad, amelyekre ezek a 
gyer mekek tudnak támaszkodni és könnyebbé 
teszi a boldogulásukat. Hiszen a nevelésük 
alapja, hogy kiszámíthatóvá és strukturálttá 
tegyük a környezetüket.   

Az interjú átiratát  
Illés Sarolta készítette 

Az önkormányzat SNI-pá-
lyázatot hirdetett. Az egyszeri 
legfeljebb 80 ezer forintos tá-
mogatás családban ne ve l ke -
d!, sajátos nevelési igény#, 
különleges bánásmódot igény - 
l! gyermek vagy tanuló után 
kérhet! szeptember 30-ig.  
A pályázatot kezdeményez! 
Kisné Szivcsovics Nikolett  
esélyegyenl!ségi tanácsnok-
tól megtudtuk, hogy a támo-
gatást azok a zuglói lak cím- 
mel rendelkez!, illetve életvi-
telszer#en a kerületben él! 
családok vagy gyermeküket 
egyedül nevel!k igényelhe -
tik, akik 18. életévüket be nem 
töltött, különleges bánásmó-
dot igényl! gyermeket, tanu -
lót tartanak el. A tanácsnok 
azt is elmondta, hogy a támo-
gatást igényl!nek az SNI-stá-
tusz meglétét szakért!i bi zott- 
ság által kiállított, érvényes 
véleménnyel kell igazolni. Szük- 
séges továbbá a különleges 
bánásmódot igényl! gyer -
mek kel kapcsolatos több let -
kiadások, illetve a 16. év feletti 
diákok esetén a tanulói jog -
viszony igazolása.  
Kisné Szivcsovics Nikolett 
kiemelte, a pályázat során az 
a kérel me z! min!sül szo-
ciálisan rászo rulónak, akinek 
családjában az egy f!re jutó 
jövedelem a 114 ezer forintot, 
egyedül él! szül! esetén 
pedig a 142 500 forintot nem 
haladja meg. Családonként 
egy személy részére álla  pít -
ható meg a támogatás, amely- 
nek mértéke legfeljebb 80 
ezer forint lehet. 
A kérelemhez szükséges for - 
manyomtatvány a Polgár -
mesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán (1145 Budapest, 
Bácskai utca 53.) vehet" át, 
és személyesen vagy postai 
úton ugyanitt lehet leadni. 
A pályázatokat a beérkezési 
határid!t követ! 30 napon 
belül a Népjóléti Bizottság 
bírálja el.                              Z. L. 

Támogatás
A $gyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, az ADHD az egyik leggyakrabban 
félreértelmezett mentális rendellenesség, pedig hazánkban majdnem min-
den általános és középiskolai osztályban lehet egy $gyelemzavarral küzd" 
tanuló, akiknek 70 százaléka nem részesül kezelésben. 

Zseni vagy neveletlen?
Az ADHD a leginkább félreértett és aluldiagnosztizált mentális rendellenesség

Nagy Klára klinikai gyermek- és 
i#úsági szakpszichológus három 
gyermeke közül kett!t érint a rend - 
ellenesség             Fotó: Subits-Tóth Gerg!

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján látható 
szeptember 22-t"l!
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Kis korában a kosztümös $lmek karddal mindenkit legy"z" lovagja akart lenni

A hazaszeretet az egyik alapvetés, amit megtanultam – vallja Szekeres Pál t"rvívó, 
aki a világon els"ként szer zett olimpiai és paralimpiai játékokon is érmet. A zuglói 
sportember számára az olimpiára kijutás nem cél, hanem eszköz, hogy megnyerje, 
mert ahogy fogalmazott, jó hercegnek lenni, de királynak a legjobb!  

Háromgyerekes vívó

„A háromgyerekes vívó” – azt 
kérte, így mutassam be. Szülei 
1961-ben vettek Zuglóban há -
zat. Itt cseperedett fel, és azóta 
is itt él. A BVSC örökös baj -
noka. 
Ha annak idején összefutot-
tam volna itt a kicsi Palkóval, 
az a kis#ú mir!l álmodozott? 
– Mozdonyvezet! szerettem 
volna lenni vagy rend!r – 
mint minden kis srác –, aztán 
Lagardere lovag. A kosztümös 
"lmekben a vívók mindenkit 
legy!ztek, és utána mindig el-
nyerték a legszebb hölgy ke -
zét. 
A rólad megjelent Kil!ve a 
Holdra cím" könyvben sok 
oldal szól a felmen!idr!l, a 
családodról, vagyis hogy mit 
hozol otthonról. 
– Egyke vagyok, nagyon sokat 
voltam a szüleimmel, de a 
nagyszüleimmel is. Rengeteg 
történetet hallottam a régi, 
békebeli világról és a há bo -
rúról. A hazaszeretet az egyik 
alapvetés, amit megtanultam. 
Büszkének lenni arra, hogy 
magyar vagyok, ami persze 
sokszín#séget jelent, hisz tizen- 
három nemzet olvasztó té gelye 
a Kárpát-medence. A mikor a 

vívás révén el kezd tem kü l -
föld re utazni, itthon épp olasz - 
mánia volt. De én soha nem 
akartam se olasz, se német 
lenni. Vívóként sok helyen 
kaptunk volna gyorsan állam-
polgárságot. De én nagyon 
örülök, hogy ide és ilyen csa -
ládba születtem. Az apai nagy - 
apám és apám is nagyon 
sportos ember volt, számtalan 

közös élményt !rzök. Azok a 
nagy vívók, akik nekem bá -
csik voltak – a nagyapám ba -
rátai voltak... Amikor híres 
volt a nóta, hogy „havi 200 
peng! "xszel az ember köny-
nyen viccel” – ! 1000 peng!t 
keresett. Ha bulit szervezett, 
akkor kibérelte a Vigadót, 
nem tréfált. 

Te is bulizós voltál? 
– Igen, aki nagy nyomás alatt 
él, annak valahogy ki kell en-
gedni a g!zt. Külföldi ver se -
nyen el!fordult, hogy 17 or - 
szág vívói buliztak együtt. 
Mai napig emléktábla hirdeti 
a Music Tour nev# rockkocs -
mában Bonnban.  

– Mosolygunk ezen, és 
értem is, viszont az ün-
nepléseken kívül el ké -
pesz t! fegyelmezett éle - 
tet éltél... 
– A sport kirakat része 
a verseny és az ün-
neplés. De ezt mindig 
mértékkel és tu da tosan 
csináltuk, mert amúgy 
durva következményei 

lettek volna. Buliból nem 
lehet ver senyre menni. 
– Mikor tudtad és hitted el, 
hogy tehetséges vagy, szinte 
verhetetlen? Hisz az épek vi -
lágában, aztán a para lim piá -
kon is mindent megnyertél, 
amit lehetett. 
– Egy vívó esetében ez na -
gyon hullámzó. A cél az olim -
piai aranyérem. T!röz! va - 
gyok. Fér" t!rben soha nem 
nyertünk olimpiai aranyat. Én 
mindig a párbajt!röz!k és a 

kardozók árnyékában éltem. 
Nehéz volt a nagy öregek elis-
merését kivívni. A szöuli 
bronz érmünk is a kardcsapat 
aranyának árnyékában szü le -
tett. Tudnod kell, soha nem az 
a cél, hogy kijuss egy olim pi -
ára. Az csupán eszköz ahhoz, 
hogy megnyerjem. Egészen 
más érzés állni a dobogó leg -
fels! fokán és meghallgatni a 
magyar himnuszt, mint sokad-
szor valamelyik másik nem -
zetét. Jó hercegnek lenni, de 
királynak a legjobb!  
Az életem ajándéka, hogy 
Anikó – a feleségem – ebben 
elkísért. A baleset el!tt két 
hónappal ismerkedtünk meg, 
és még ma is együtt vagyunk, 
háromgyerekes boldog csa -
ládként… 
Ez Pali története, amíg nem 
jött 1991, a súlyos baleset Né -
metországban, ami ke re kes- 
 székbe kényszerítette…  
Az élete folytatását, szerel mé -
nek történetét megismerhetik 
a zgl YouTube-csatornáján, 
ahol a Ven dégoldal életre kel. 

Szily Nóra 

Kisgyermekként mozdonyve -
zet! és rend!r is szívesen lett 
volna

Barcelonára készülve

Beliczay Sándorral Londonban

Szekeres Pál: Nagyon örülök, 
hogy ide és ilyen családba 
születtem

Szily Nórától azt kérte, hogy a 
háromgyerekes vívóként mu - 
tassa be a m$sorban

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján látható  
 szeptember 8-tól!

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Fotók: családi archívum
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Rezsitámogatás
Rezsitámogatási rendszert 
vezet be a f!városi önkor-
mányzat, jelentette be Ka rá -
csony Gergely f!polgár mes- 
ter. A rászoruló gyermekes 
családok, az ápolási díjon 
lév!k és a létminimium alatt 
él! nyugdíjasok 48 ezer fo -
rint támogatást kapnak, 
amelyet a villany-, gáz- és 
távh!számlájukból írnak le. 
Az átlagnyugdíjnál ke ve -
sebb nyugdíjban részesü -
l!ket 24 ezer forinttal se - 
gítik. A rendszer október 1-
jét!l m#ködik, a támogatást 
a kerületi önkormányzati 
iro dákban lehet majd igé -
nyelni.

Nagytakarítás

Újra az Örs vezér terén tar-
tott köztisztasági és köz rend - 
védelmi akciót a BKK. A Bu-
dapesti Közm#vek Nonpro -
"t Zrt. keretein belül ön - 
állóan m#köd! FKF Köztisz-
tasági és F'KERT Ker té -
szeti Divíziók, valamint a 
BKV munkatársai kézi és 
gépi er!vel megtisztították a 
teret, az aluljárót, a buszfor-
dulót és a villamosmegállót. 
Jelent!s szerep jutott a Bu-
dapesti Rend!r-f!kapitány -
ságnak is, amely a Készen - 
léti Rend!rséggel közösen 
az Örs vezér tere és kör nyé -
kén állandó rend!ri jelen-
létet biztosít. Az akcióban 
részt vett a F!városi Önkor-
mányzati Rendészeti Igaz-
gatósága, K!bánya és Zugló 
kö z t er ü le t - fel ü g y el! i , 
valamint a Menhely Ala pít -
vány munkatársai.

Híreink

Fotó: BKK

– Az id!sebb korosztály nem ismeri ki 
magát az interneten, új szolgáltatá-
sunkkal nekik segítünk – tájékoztatott 
Kovács Tünde, Budapest szociálpoli-
tikai f!osztályának vezet!je, hozzátéve: 
az elmúlt években átalakított szociális 
támogatási rendszer miatt is sok a bi-
zonytalanság. Bakó Judit, az IIP koor -
dinátora elmondta: eddig többek között 
id!sott honi ellátás vagy elhelyezés, 
pénz beli támogatások elérhet!sége, 
f#tés, illetve szociális étkeztetés ügyé -
ben keresték fel !ket. Emellett segítet-
tek már ügy fél kapu-regisztrációval 
rendelkez! id! seknek az elektronikus 
ügyintézésben, nyomtatványok meg -
keresésében és ki töltésében, valamint 
közrem#ködtek online id!pontfoglalás-
ban.  Az IIP-hez 13 önkéntes csatlako-
zott, !k f!városi nyugdíjasok. Egyikük, 
Mucsi Kriszta ottjártunkkor a vidékr!l 
ér kezett Mártinak segített, aki el-
mondta, hogy keringési problémái van-
nak, és itt tanácsot kapott, hova for - 
dulhat, mert vidéken nincs nyirokte -
rápia. A koordináció ban segít! szintén ön -
kéntes Kassai Zsu zsától megtudtuk, Márti 
esete egyedi volt, ezért kü lön "gyeltek annak 
személyre szabott ke ze lésére. A nyitás óta már 

több visszatér! ügyfele van az IIP-nek, akik 
további információt kérnek vagy csak beszá-
molnak ügyük sikeres elindításáról, illetve 
elintézésér!l.                       Csernyánszky Judit 

Budapest légszennyezésének csökkentése ér -
dekében két közösségi gy#lést tart szeptem-
berben a f!város, amelyekre véletlenszer#en 
kiválasztott lakosok kapnak meghívót, tudtuk 
meg Halász Árontól, a F!polgármesteri Hi-
vatal fenntartható közlekedési szakreferen-
sét!l. Ilyen civil konzultációkat a világ számos 
országában tartanak, hogy véleményükkel be-
folyásolják a kormányok, parlamentek és ön -
kormányzatok döntéseit. Budapesten 2020-ban 
a klímavészhelyzetr!l, tavaly pedig az Európai 
Unióról szerveztek közösségi gy#lést.   
Halász Áron elmondta, a meghívottakat a 
Belügyminisztérium random adatszolgáltatása 
alapján választják ki, így bárki lehet résztvev!. 
A f!polgármestert!l 10 ezer budapesti kapott 
meghívót a közösségi gy#lésre, aki ezt elfo-
gadja, az étkezés mellett napi 10 ezer forintot 
kap a közrem#ködésért. A gy#lés résztvev!i 
két hétvégén (4 nap) tanácskoznak, aminek 
során szakért!k el!adásait hallgathatják meg 
és megoszthatják véleményüket egymással.  

A program végén a megfogalmazott javasla-
tokat elküldik Budapest vezetésének, és a F! -
vá rosi Közgy#lésnek is bemutatják. Ezek alap - 
ján megvizsgálják a forgalmi beavatkozások 
le hetséges hatásait, és hogy milyen intéz ke dé -
seket vezessenek be a károsanyag-kibocsátás 
csökkentésére.                                                Cs. J.

A F"városi Id"sügyi Tanács javaslatára június 1-jét"l Id"sek Információs 
Pontja (IIP) kezdte meg m!ködését Budapesten. A F"polgármesteri Hivatal 
mintaprojektjével az internet használatában járatlan id"seknek segítenek.

Információs pont nyílt id"seknek 

Közösségi gy#lések a légszennyezés csökkentésér"l

Digitális ügyintézésben, nyomtatványkitöltésben, támogatásokban segítenek 

Az Id!sek Információs Pontjához már tizenhárom ön -
kéntes segít! csatlakozott                       Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Tízezer véletlenszer$en kiválasztott buda -
pesti lakos kapott meghívót                       Fotó: FH

Id"sek Információs Pontja 
1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3. 

Tel.: +36 1 999-8426 (9–13 óra)  
E-mail: iip@budapest.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 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORVÁTH CSABA 
+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁ%MESTE%EK

PARLAMENTI (KÉPVISEL'K

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

HADHÁZY ÁKOS 
8. OEVK 
zuglo@hadhazyakos.hu 

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

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

JEGYZ'

POLGÁ%MESTER

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

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

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

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HI$DET a Karbantartási 

Osztályára a következ" munkakörökre: 

TERÜLETI KÉPVISEL% – Szükséges végzettség:  
építészmérnök, épít"mérnök (magasépít" el"nyben) 

/ingatlan szakért"/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 

 
TAKARÍTÓ – El"ny: Takarításban szerzett tapasztalat  

• Munkaid": napi 8 óra 

HI$DETMÉNY 
 
Budapest F!város XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága kit#zte Budapest XIV. kerület 09. számú egyéni választókerületében az id!közi 
helyi önkormányzati képvisel!-választást. A SZAVAZÁS NAPJA: 2022. SZEPTEMBER 18. (VASÁ$NAP) 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem 
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelmet •  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 
legkés!bb 2022. szeptember 14-én 16.00 óráig. • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton, azaz ügyfélkapun 
kereesztül 2022. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópol-
gár: nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, a szavazókör területén lév! tartózkodási helyét, ahova a mozgóurnát 
kéri, a mozgóurna-igénylés okát. A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ebben az esetben meghatalmazás is szükséges. Ügyfélka-
pun keresztül 2022. szeptember 16-án 16 órától a választás napján 12 óráig, illetve 2022. szeptember 18-án ahhoz a szavazatszámláló 
bizottsághoz, melynek szavazóköri névjegyzékén szerepel a választópolgár meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkez! 
személy általi kézbesítésével benyújtható a kérelem legkés"bb 12.00 óráig.
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f#tésszerelés garanciával!  
Hívható: 8–18 óráig. Tel.: 383-
5873, 06-20-912-6163  
 
FESTÉST, MÁZOLÁST,  TA -
PÉTÁZÁST és BU$KOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á zás - 
sal. Nyugdíjasoknak kedvez -
mény. Tel.: 06-30- 422-1739  
 
BU$KOLÓ – felújítás, járó la -
pozás, csempézés. „30 éve itt 
voltam, a munkám is itt lesz 
addig.” +36-70/541-9022 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI f#tésszerelés, ázá-
sok, cs!törések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089  
 
KLÍMAMEN: klímatisztítás,  
-karbantartás, -csere, új klíma 
telepítése. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30/857-2653 
 
KÁ%PITOS javítást, áthúzást 
vállal. Tel.: 2212-392, 06-20-5 5 3 -
8582. XIV. ker. Nagy Lajos ki -
rály útja 43/B (Fogarasi sa r ok)   
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ - 
SZÖBÖK BESZE%ELÉSSEL. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
nérok cseréje, régi ajtók, ab la -
kok felújítása, szigetelése. Tel.: 
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  
 
F Ü % D ' S Z O B Á K 
AKADÁLYMEN TESÍTÉSE, 
KÁD HE LYETT ZUHANYZÓ 
KIÉPÍTÉSE, KÁDAJTÓ BE -
ÉPÍ TÉSE, TELJES FEL ÚJÍ -
TÁS ÉS ÁTALAKÍTÁS.  
Te lefon: 06-20-950-0035  
 
VÍZSZE%ELÉS, VILLANYBOJ - 
LE%EK VÍZK'TELE NÍ TÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Mosó-, moso-

gatógépek bekötése. Dugu lás -
elhárítás  anyagbeszerzéssel. 
Telefon: 06-30-447-36-03   
 
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 
 
Tisztasági festés 500 Ft/m2-t!l. 
Nyílászárók, lambériák, zsa -
lugáterek, kerítések mázol ása. 
Parkettacsiszolás, -lerakás, -ja -
vítás, küszöbcsere. Villany sze -
relés. Telefon: 06-20-945-5473, 
06-30-499-1814 
 
Csökkentse gázszámláját 40% - 
kal. Korszer# kondenzációs f# -
téssel. Kéménybélelés, kazán- 
csere, egy kézben, szolgáltatók 
felé szakvélemény ügyintézés-
sel. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 -
70/227-3040, 0670/227-3041 
 
Ha kisebb javításra van szük-
sége, engem hívjon, több 10 
éves gyakorlattal rendel ke -
zem. Telefon: 06-70/230-0860 
 
V I L L A N Y S Z E % E L É S , 
KLÍMA TELEPÍTÉS: Molnár 
Ádám. Telefon: 06-70 371-3367  
 
LAKÁSFELÚJITÁS! SZO BA -
FESTÉS, parkettázás, ta pé tá -
zás, vízszerelés, csempé zés, vil - 
lanyszerelés, k! m# ves mun kák, 
garanciával.  
HALÁSZ TIBOR, tel. : 202-
2505, 06-30/251-3800 
 
 
%ED'NY, %ELUXA, napellen -
z! stb. szerelése, javítása, ga -
ran ciával! AJÁNDÉK SZÚ NYOG- 
HÁLÓ minden megrende lés- 
hez! Zuglói red!nyös.  
Telefon: 06-70-341-9489, 06-
20-341-0043 
 
 
 
Nyugdíjasoknak internet ha s z - 
nálatában INGYENESEN segít 
a DélUtán Alapítvány! A Rad-
nóti Gimnáziumban személyes 
oktatást tart, melyre jelent ke -

zés: munkanapokon 14–18 kö -
zött: 06-30-377-9030. Ott ho -
nából internetes tanács adá - 
sunkkal segítünk megoldani a 
használat során felmerült 
prob lémákat. Jelentkezés: de-
lutan.hu/hu/informatikai-
tanacsadas honlapon lev! #r - 
lap kitöltésével. 
 
Prémium ONLINE zongora -
oktatás "atal tanártól, dr. Lud-
mány Jánostól. Referenciák, 
infók, jelentkezés itt: 
www.ludmanyjanos.hu  
Már csak né hány hely van! 
 
  
I N G A T L A N I R O DÁ N K 
eladó lakásokat keres! Juta -
lék 3,5%, ügyvéd ingyen, kül- 
  földi vev"k elérése. Ismer"s 
lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalékot kap!  
Telefon: 06-20-9-600-600 
 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁ ROLNÉK!  FELÚJÍTAN DÓ 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁROLNÉK A KÖR NYÉ KEN, 
AZONNALI KÉSZ PÉ NZ FI -
ZETÉSSEL! ÜGYVÉ  DI KÖLT-
SÉGEKET IS ÁTVÁLLALOK!  
PANEL ÉS FÖLDSZINTI KI -
ZÁRVA! KIZÁRÓLAG TU -
LAJ DONOSTÓL VÁSÁRO- 
LOK, MEGBÍZHATÓ MA GÁN -
SZEMÉLY RÉSZÉ$E! ÉR -
DEK  L%DNI: 06 20 777 6932 
  
36 négyzetméteres utcai gar-
zonlakás 5 négyzetméteres er -
kéllyel, teljesen felújított, kor - 
szer#sített állapotban, ala -
csony rezsiköltséggel azonnali 
beköltözéssel, a kerület kert -
városi övezetében, jó köz le ke -
déssel kiadó. Állat nem tart - 
 ható. Irányár: 150.000 Ft + re- 
zsi/hó. Érdekl!dés: 06-20-9 25 
4509 telefonszámon. 
  
BEÉPÍTHET' TET'TE%ET, 
LAPOSTET'T keres tapasz-
talt építészmérnök saját ré sz -
re, társasház-felújítással vagy 
készpénzzel "zetek. Telefon:  
+ 36 30 451 21 69 
 
Fiatal pár nyaralót vásárolna a 
Balatonon 35 M Ft-ig.  
06-20-4549-152 

ELADÓ ingatlant keresek 
Zug lóban befektetési céllal. 
Amennyiben Önnek van eladó, 
kérem, hívjon. Berecz Ildikó, 
tel.: 06-70-442-7051 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ %A -
KAT, M*TÁRGYAKAT, 1945 
EL'TTI KÉ PESLAPOKAT VÉR- 
TESI ANTIKVÁ%IUM VÁ SÁ -
ROL. Azonnali "zetés. Díjtalan 
ki szállás. www.vertesiantikva -
ri um.hu, tel.: 06-20-4256437 
 
 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunkt!r, spiritu - 
ális gyógyító, cupping terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké -
szítését, javítását vállalom ga -
ranciával. Hívjon bizalom mal! 
Telefon: 06-20-9 8 0 -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,  06-30-343-4443 
 
 
Boronkay Faipari Szerszám 
Kft. szerszámélez! csapattár-
sait keresi az Egressy útra! 
Mindenre betanítunk!  
E-mail: info@elezouzem.hu  
tel.: 06- 20 -253-3665,    
Zuglóban, a Gyarmat utcában 
keresek HETI 3 alkalommal 4 
órás elfoglaltsággal megbíz -
ható hölgyet 66 éves korig. Je-
lentkezni rövid önéletrajzzal: 
munkavedelem49@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Szolgáltatás

EGÉSZSÉG

Könyv

Ingatlan

Red"ny, reluxa

OKTATÁS
EZ(ITT az ÖN  

hirdetésének a helye! 
Küldje el még ma: 

zugloilapok @z ug lo.hu

Állás
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Egyéb
 
 
Almási Katalin vásárol ér -
ték becsléssel legmagasabb 
áron! Bútorokat, órákat, fest-
ményeket, dísztárgyakat, kris- 
 tályt, porcelánt, köny ve ket, 
írógépet, varrógépet, sz"r me - 
bundát, csipkét, bi zsukat, ré -
gi pénzt, kitünte tést, teljes 
hagyatékot. Díjta lan kiszál-
lással! 06-30/308-9148   
HE%MINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali-, fali-, zseb- és 
karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni stb. porcelánokat, Ko - 
vács Margit-, Hummel-, Gor ka-
kerámiákat, bronz- és ezüsttár-
gyakat 150 forinttól 600 fo - 
rint/grammig, háború el!tti 
ka tonai kitüntetéseket, leve -
lez!lapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, ékszereket. Tört 
arany 10 300 forinttól, fazon -
arany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan!  

A Hungária körúttól 1 percre.  
Telefon: 06-20-358-8217  
 
Azonnali készpénzért meg vá -
sárolunk arany- és ezüst tárg y a- 
kat, órákat, festményeket, por -
celánokat, régiségeket, ré gi pén- 
zeket, kitüntetéseket, tel jes ha -
gyatékokat! 06-20/807-2906, 
1147 Bp., Vezér út 148-150. 
 
Megnyitottuk üzletünket! Vá -
sárolunk: ruhanem#ket, fest-
ményeket, porcelánokat, órá - 
kat, arany-ezüst ékszereket. 
Teljes kör# hagyaték felszá-
molása. II. kerület, Török utca 
4. Tel.: 06-20/231-0572, 06-
20/324-6562 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Tel.: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  

COMPUTE%KLINIKA – szá mí - 
tógép-javítás, -karbantartás, -b!  - 
vítés, vírusirtás, telepítés in -
gyenes kiszállással. Hívjon bi - 
zalommal! 06-30-857-26-53 
 
 
Élje anyagi biztonságban nyug - 
díjas éveit! Életjáradéki szer -
z!déssel egy egyszeri, nagyo b b 
összeg mellett, havi élet jára -
dékot "zetek Önnek úgy, hogy 
Ön lakása kizárólagos hasz -
nálója, haszonélvez!je marad. 
Érd.: dr. Dányi Ro land, tel.: 
06-70/391-80-73 
 
Értelmiségi házaspár in - 
gatlanöröklés fejében 
életjáradékot "zetne. Hív -
jon bizalommal! Tel.: +36-
70/252-48-97 
 
Diplomás, háromgye re -
kes há zaspár életjáradéki 
szerz!dést kötne gyer-
mekei számára hosszú 
távú befektetésnek. Ké -
rem, hívjon bizalommal. 
Tel.: 06-20-916-6468 
 

Jól keres!, nagy gyakorlattal 
és fels!fokú végzettséggel ren- 
 delkez! "atal pár éle t já radéki 
szerz!dést kötne egye dülálló, 
id!s személlyel. Méltó, megbe -
csült, nyugodt életet biztosí-
tunk. Telefon: 06-70/423-0888 
 
Életvidám, értelmiségi n! el -
tartási/életjáradék szerz!dést 
kötne id!s hölggyel vagy úr -
ral. Érdekl!dni: 06-70/459-
8044  
 

TISZTELT ZUGLÓI LAKOSOK! 
 

Felhívjuk szíves !gyelmüket, hogy 2022. október 03-tól 
bevezetésre kerül a !zet" parkolási rendszer a 

Báróczy utca Egressy út és Mogyoródi út közötti 
szakaszán. A várakozási övezetben munkanapokon 8–18 

óráig "zetend! várakozási díj 300 Ft/óra 
A bevezetés id!pontját megel!z!en hét nappal 2022. 

szeptember 26-tól kezd"d"en a rendszer teszt 
üzemmódban m#ködik. A bevezetés kezd! napját követ! 

hét nap „pótdíjazási türelmi id!szak”, amely során pótdíjak  
kiszabására nem kerül sor, csak "gyelmeztetést 

alkalmaznak ellen!reink. A pótdíjazásra ténylegesen el-
s!ként 2022. október 11. napjától kerül sor. 

A lakossági várakozási hozzájárulásra jogosult az is, aki 
a Egressy út–Vezér utca (páros oldal)–Fogarasi út 

(páros oldal)–Mexikói út határolt területen lakóhellyel 
rendelkezik. 

Régiség

Számítógép

HI%DETÉS



A közelmúltban ün-
nepelte 85. szüle tés -
nap ját Zugló egyik 
legkiemelked!bb 
spor tolója, az elmúlt 
évszázad legjobb 
fér " röp lab dá zó já -
nak megválasztott 
Tatár Mihály. – 1960 
óta élek Zuglóban, 
az Abonyi utcában – 
mesélte a legendás 
sportoló. – Fele sé -
gem, Quintz-Ké kes -
sy Éva volt zuglói, én 
meg ide n!sültem.  
A Tatár házaspár a 
ma gyar sportéletben 
kuriózumnak számít. Quintz-Kékessy Éva is 
röplabdázott, 88-szor öltötte magára a vá lo -
gatott mezét. Pályafutása során mindvégig a 
BVSC já tékosa volt. A fér" röplabdázók 1960-
ban világbajnoki hatodik, 1963-ban Eu rópa-

baj noki ezüstérmet 
szereztek, majd kö -
vetkezett a tokiói 
olim pián elért hato -
dik hely. A magyar 
csapat legfantasz ti -
kusabb mérk!zését  
a harmadik helyen 
vég zett japánok el-
 l en vívta, amelyre 
Hi rohito császár is 
hi vatalos volt. Mire 
azonban az uralkodó 
odaért a Komazava 
sportcsarnokba, ad-
digra Tatár Mihá-
lyék legy!zték a há  - 
zigazdát. Tatár Mi-

hály edz!ként is ki váló eredményeket ért el. 
Több csapatnál is dolgozott, az Egerrel két 
baj noki címet is szer zett. A n!i csapat, illetve 
az ül!röplabda-válogatott vezet!je is volt. 

                                               #iersch Tamás 
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– Néhány évet távol töltöttem 
a futballtól. Nem is követtem 
"gyelemmel a történéseket 
egészen addig, amíg Kis te leki 
István, a BVSC-Zugló szakmai 
igazgatója nem ajánlotta fel a 
feln!ttcsapat edz!i posztját – 
mesélte Ur bán Flórián, meg -
jegyezve: meglepte a felkérés, 
és csak azután vállalta el a 
megbí zást, miután párjával 
meg beszélte a dolgot.   
– Már nem az az Urbán Fló -
rián vagyok, amilyennek ko-
rábban ismertek, sok kal nyu - 
godtabb, higgadtabb lettem, 
ezt remélhet!leg edz! ként is 
tudom kamatoztatni – jelen-
tette ki a tréner, akinek irá -

nyításával jól kezd te a baj nok- 
 ságot a BVSC-Zugló. Négy mér - 
 k! zé s éb!l hár mat megnyert, 
egy pedig döntetlenre végz! -
dött. – Nem "gyelem a ri vá -
lisok ered ményeit, csak az 
enyé im re koncentrálok. Úgy 
ké szítem fel !ket, hogy le he- 
t!leg nyerjenek – fejtette ki 
Urbán Flórián, hozzá téve: 
amikor ez nem sike rül, igyek -
szik el magyarázni a já té ko -
soknak, hogy milyen hibákat 
követtek el. Az edz! szerint 
pályafutása olyan volt, mint a 
hullámvasút. Szeretné, ha ta -
nít vá nyai okulnának a hibáik -
ból, hogy sikeresek le gye nek. 

                                R. T. 

Új edz"vel kezdte az "szi idényt a BVSC-Zugló labdarúgócsapata. Az együttes 
tavasszal nem jutott fel az NB II.-be, ezért a szakvezetés Buzsáky Ákos helyére 
a negyvenszeres válogatott labdarúgót, Urbán Flóriánt nevezte ki.

Urbán Flórián lett a BVSC edz"je 

Nyolcvanöt éves a XX. század legjobb magyar röplabdázója

Jól kezdték a bajnokságot: négyb"l három meccset megnyertek a zuglói focisták

Sokat változott, nyugodt a b b, 
higgadtabb lett              Fotó: B. R.

Tör"-stadion
A nyár közepén hunyt el 67 
éves korában a Zuglóban él! 
Tör!csik András, az 1970-es, 
1980-as évek egyik legjobb 
magyar labdarúgója. Már az 
Újpesti Dózsa legendájának 
búcsúztatásakor felvet!dött, 
hogy miképpen lehetne meg - 
!rizni az emlékét. Újpesten 
nem tudnak stadiont elne -
vezni róla, viszont lakhelyén, 
Zuglóban lenne rá lehet!ség. 
Kisteleki István, a BVSC-Zug- 
ló szakmai igazgatója támo-
gatná, ha a Sz!nyi úti lé te -
sítményt Tör!csik Andrásról 
neveznék el, a kiváló já tékos 
ugyanis a BVSC-nél kezdte 
labdarúgó-pályafu tását.

Frizbisiker
Wroc+awban rendezték meg 
a repül! korong korosztá-
lyos világ- és Európa-baj nok - 
ságát, amely magyar sport-
történelmi sikert hozott. Az 
U20-as "úk világbajnoki, az 
U17-es vegyes csapat tagjai 
pedig Európa-bajnoki címet 
szereztek. A zuglói Heroes Fly - 
ing Disc SE-t!l Benk! Lász -
ló, Csillag Ábel, Kapitány 
Nikolett, L!wy Petra, Megye -
ri Olivér, Stummer Vince, 
Takács Luca és Tóth Bence, 
Gubek Lázár, Jauneaud Do -
rián, Klément Ferenc, Kókai 
Lili, Lénárt Hanna, Miksa 
Mikán, Takács Lilla, Tóth 
Sára és Vaszary-Maklári Lil -
la képviselték a kerületet. 

Huszadik szülinap 
Az 1953-ban épült Népstadi -
ont éppen húsz évvel ezel!tt, 
2002. augusztus 21-én ne vez -
ték el Puskás Ferencr!l. A név - 
adó ünnepségre a 75 eszten -
d!s világsztárt is meg hívták. 
Öcsi bácsi egyébként 1954-
ben költözött Zuglóba, a Co -
lumbus utcába, innen emig - 
rált 1956-ban Nyugatra. A ré -
gi Népstadiont azóta lebon-
tották, de a 2019-ben átadott 
új létesítmény is meg!rizte 
Puskás Ferenc nevét. 

Híreink

Tatár Mihály és felesége, Quintz-Kékessy Éva régi 
sikereinek helyszínén, a BVSC-Zugló röplabda -
csarnokában                                            Fotó: Balogh Róbert

A 40-szeres válogatott labdarúgó Urbán Flórián 1990–2004 között 
számos hazai és belga csapatban játszott. A Zalaegerszeggel bajnoki 

címet, a Germinal Ekeren színeiben pedig belga kupát nyert.  
Véd"ként 360 meccsen közel hetven gólt rúgott.  

2004–2020 között itthon és Svájcban edz"sködött. 
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Szabolcsot és Dórit Budapest f"kapitánya tiszteletbeli rend"rré  nyilvánította

Zuglói rend"rcsemeték

Idén is megemlékeztek Radovic Dusánról

Gyügyei Szabolcs há -
roméves, kishúga, Dóri 
pedig még csak nyolc 
hónapos, ám a két kis -
gyermek máris ren d!r -
nek érezheti magát.  
Dr. Terdik Tamás ren -
d!r vezér!rnagy, Buda -
pest f!kapitánya ugya n - 
is nemrég tiszteletbeli 
rend!rré nyilvánította 
!ket. Ilyen státusz ado -
mányozása hivatásos ál-
lományú rend!r há zas - 
pár közös gyerme ké nek 
hagyomány a BR FK-n.   
– Mindketten a civil 
életb!l „igazoltunk át” 
a rend!rséghez – me -
sélte a két i&ú tisztelet-
beli rend!r édesapja. – 2013-ban a VI. kerületi 
kapitányságon ismerkedtünk meg. Én t!sgyö -
keres zuglói vagyok, ragaszkodtam a ke rü -
lethez, így itt telepedtünk le, és a gyermekeink 
is ide születtek. A két szül!nek más a be -
osztása, és mások a feladataik. Néhány éve 
azonban volt egy „közös” ügyük. Krisztina 
ugyanis egy csaló n! ügyében nyomozott, akit 

végül elfogtak, azonban 
egészségügyi okok mi -
att kórházba került, ahol 
Attilának kellett !riznie. 
–  Volt ennél izgalma -
sabb feladatom is, 2014-
ben kollégámmal egy 
késes túszej t!vel szem-
ben kellett intézked-
nünk – emlékezett visz- 
sza Attila, megjegyezve: 
sérülés nélkül fogták el 
az elkövet!t, amiért f! -
kapitányi dicséretben 
részesültek. Krisztina és 
Attila csa ládjában nem 
volt ren d!r, !k azonban 
Sza bolcs és Dóri szá -
mára követend! példák 
lehetnek.  

– Mindketten vonzódtunk a rend!ri hiva -
táshoz, ezért is váltottunk pályát – mondta  
Attila, hozzátéve: apai nagyapja ment!tiszt volt 
a rendszerváltás el!tt. Akkor még a ment!sök 
a fegyveres er!kéhez hasonló egyenruhát 
hordtak. Ez kisgyerekként mély nyomot ha -
gyott benne.                                      

#iersch Tamás 

Ebben az évben is meg telt 
emlékez!kkel a zuglói rend - 
!r kapi tánys ág kertje. A 12 
évvel ezel!tt h!si halált 
halt Radovic Dusán tisz te -
letére állított kopjafa el!tt 
a posztumusz rend!r f! had- 
 nagy felesége, lánya, kol-
légái, barátai és a ren d!ri 
vezet!k rótták le kegye le -
tüket. Markó Attila rend!r 
dandártábornok, ren d!r -
ségi tanácsos, Budapest 
rend!rf!kapitányának 
ren dészeti helyettese be -
szédében azt kérte a zuglói 
rend!rökt!l, hogy továbbra is úgy végezzék a 
munkájukat, ahogy azt Radovic Dusán em-
berként és rend!rként tette: méltósággal és 

szakmai alázattal. Kardos 
Pál, a Zuglói Önkormány -
zati Rendészet igazgatója 
azt mondta: Dusán itt van 
ve lünk, mert nap mint nap 
fel idézzük az emlékét és gon  - 
dolunk rá. A megemlékezés 
zá rá sa ként az ese ményen 
megjelentek megkoszo rúz -
ták Radovic Dusán kopja -
fáját, majd a Kövér Lajos 
utcai Varga Zoltán Sportpá-
lyára vonultak, ahol idén is 
megrendezték a h!si halált 
halt rend!rr!l elnevezett 
labdarúgó-emléktornát.  

A 22 csapat részvételével megtartott viadalon 
az Erando Kft. nyerte el a vándor kupát. 
                                                                 Potos #ita 

Krisztina és Attila követend! példa lehet gyer-
mekeik,  Szabolcs és Dóri számára         Fotó: B. R.

A h!si halált halt f!hadnagy tisz te le -
tére állított kopjafánál lánya és özve-
gye is helyezett el virágot             Fotó: B. R.

Szabolcs és Dóri is igazi rend"r családba született. Édesanyjuk, Gyügyeiné Pill-
mayer Krisztina rend"r f"törzs"rmester nyomozó,  édesapjuk, i%abb Gyügyei 
Attila rend"r törzs"rmester szol gálatirányító parancsnok. A két zuglói aprósá-
got nemrégiben tiszteletbeli rend"rré nyilvánították. 

A hétköznapi fasizmus arcai 
címmel egynapos nemzetközi 
antifasiszta konferenciát tar-
tottak a Lipták Villában, em-
lékezve a tíz évvel ezel!tti 
széls!jobboldali támadásra, 
amelyet Hanti Vilmos, a Ma -
gyar Ellenállók és Antifasis z -
ták Szövetsége (MEASZ) és az 
Ellenállók Nemzetközi Szö -
vetsége (FIR) elnöke ellen 
követett el egy széls!jobbol -
dali csoport Budapesten.  
A konferencia helyszínét Zug - 
ló önkormányzata bocsátotta 
rendelkezésre, Horváth Csa -
ba polgármester pedig vállal -
ta az esemény f!védnökségét.  
– Szeretném megérni, hogy 
egyszer majd csak a tör té né -
szek beszélgetnek a kire kesz -
t! nézetekr!l, és az aktuál po- 
litikában ezekkel már nem 
találkozunk – zárta a rendez -
vényen mondott beszédét a 
polgármester.  
A konferencia megnyitóján 
Hanti Vilmos, a MEASZ és a 
FIR elnöke mondott beszédet. 
Moderátoraként Erd!s André 
volt ENSZ nagykövet vezette 
fel a konferencia el!adásait, 
amelyen Radócz Zoltán, a 
MEASZ el!adója mellett dr. 
Ulrich Schneider, a FIR f! -
titkára, Iványi Gábor lelkész, 
Rabi Ferenc, a Bánya- és Ener - 
giaipari Dolgozók Szakszer -
vezetének elnöke, Bereczky 
Miklós önkormányzati kép -
visel!, volt jobbikos és Le bo -
vits Imre 92 éves holoka uszt - 
túlél! szólalt fel.                 I. S.

Szemben  
a hétköznapi  
fasizmussal 

 Fotó: Balogh Róbert
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Marie Aubert:  
Ha történne valami 
  
Egy apa megüti a lányát, és arra kéri, ne 
beszéljen róla senkinek. Egy tini besur-
ran valakinek a házába. Egy n! testén 
zúzódások vannak, nem tudja, miért. 
Egy fér" a feleségével Dél-Amerikába 
utazik, hogy örökbe fogadjon egy 
kis"út, de az árvaházban lakó kislányt 
vinné haza. Olyan emberekr!l szóló 
történetek ezek, akik kitörni készülnek: 
barátságból, házasságból és más kap -
csolatokból. Mind olyasmit csinálnak, 
amit szégyellnek, de ragaszkodnak 
hozzá, hogy valami nagyobb jó ér -
dekében cselekszenek.  
Scolar Kiadó, 2022, 128 oldal, 3999 Ft 

Takács Viktória: Szüreti mese 
– Hagyományaink 
könyvsorozat 10/5. 
Kellemesen süt az !szi nap, a sz!l!t!kék 
roskadoznak az érett, zamatos gyümölcst!l. 
Ez a szüret és a mulatság ideje! Misire és 
húgára nagy élmény vár: szüleikkel meg -
hívást kapnak egy igazi balatoni szüretre. 
Kerepl!znek, énekelnek, lábbal tapossák a 
sz!l!t, elmennek a szüreti felvonulásra, 
miközben megismerik a szürethez köthet! 
népszokásokat. A hazai szokások, jeles na -
pok, különleges hagyományok megis-
mertetése a gyerekekkel igen fontos feladat, 
e vállalás jegyében született meg e könyv-
sorozat. 
 
Scolar Kiadó, 2021, 24 oldal, 2399 Ft

Maaike De Vries–Manon Kerkhof: 
A legjobb csajok is lesznek  
öt ven évesek 
Minden, amit tudni szeretnél a vál-
tozókorról! 45 és 55 éves kor között fel-
borul a hormonegyensúly, és belépünk 
a változókorba. H!hullámok gyötör -
nek, nem vagy önmagad, jönnek fel a 
kilók, és túl fáradt vagy az álmatlan 
éjszakáktól. Mindez egyáltalán nem 
törvényszer#! Dr. Maaike de Vries egész- 
 ségügyi szakember és dr. Manon Kerk-
hof n!gyógyász-urológus e könyvben 
konkrét, praktikus taná csokkal, sok 
magyarázattal és azonnal bevethet! 
tippekkel segít egészségesen és köny-
nyedén túljutni a változókoron.  
Scolar Kiadó, 2022, 304 oldal, 6975 Ft 



ÉLETMÓD 25

T"ri Csaba növendékeinek az énektudás mellett az önbizalma is fejl"dni kezd

Hangunk megmagyarázhatatlan csodája

– Rengeteg ember nem mer 
énekelni és szinte megszólalni 
sem – fejtette ki T!ri Csaba, 
aki úgy látja, ez az önbizalom -
hiány miatt van. Ennek le küz -
désére alakította ki növen dé- 
keivel a Sing and Grow (Éne -
kelj és fejl!dj) elnevezés# 
módszert, amely a hang kép -
zéssel párhuzamosan az ön -
értékelést is er!síti.  
– Éneklés közben elérünk 
olyan szokatlan magasságo -
kat, ahol már több leveg!, 
nagyobb bátorság kell, hogy 
valaki ki merje engedni a 
hangját. Rájöttem, az éneklés 
megmutatja, hogyan áll az em - 
ber önmagához – magya rázta 
a karmester, aki az ImPulzus 
m#helyt Pálinkás Edit tel és a 
Hangkelt! Ala pítvány ének -
ka raival közösen 2018 !szén 
indította útjára. – Semmilyen 
zenei el!kép zettségre nincs 

szükség a jelentkezéshez – 
hangsúlyozta T!ri Csaba, 
hoz zátéve: bármilyen korú 
növendéknek megtanítja az 
éneklés technikáját, és arra 
ösztönözi !ket, álljanak ki 

mások elé is éne kel ni, amit!l 
mindannyian hatalmas ön bi -
za lom ra tehetnek szert. 
Tanító Gabriella kertész mér -
nökként ment nyugdíjba, de a 
kóruséneklés fontos szerepet 

töltött be az életében. 2000-
ben lépett be a zuglói Teleki 
Blanka Gimnázium szenior 
kórusába. Kés!bb jelentkezett 
a Budapesti Akadémiai Kó -
rus társaságba is, azonban a 
felvételije nem sikerült. 
Ek kor kereste fel T!ri Csabát, 
akinek a módszerével a maga -
sabb hangok kiéneklésével 
már jobban meg tud birkózni, 
és az újabb kórusmeghallga -
táson is jobb eredményt ért el.  
– Határozott személyiség va -
gyok, de soha nem volt ön-
bizalmam. Csaba módszerével 
egy-két óra után határozottan 
énekeltem – mesélte Tanító 
Ga briella.  
– A lányom szokott "gyel mez -
tetni, amikor pa nasz kodom, 
hogy „légy büsz ke magadra, 
hetven évesen még mindig 
tudsz énekelni”. 

             

A négygyermekes Kovácsné Dobor Do-
rina idén tavasszal férje támogatásával 
nyitotta meg a Zugló leg"nomabb ham-

burgerét és rizottóját kínáló családbarát 
Szugló Bistrót, az Ízek Kovácsát. 
– Miután legkisebb gyerekünk elkezdte 

az óvodát, úgy gondoltam, be -
levágok egy kávézó létreho zá -
sába – mesélte Dorina, hozzá - 
téve: a kávézó végül bisztróvá 
n!tte ki magát, ahol igényes 
környezetben reggelizhetnek 
és ebédelhetnek a vendégek. 
Saját tapasztalatai alapján gyer - 
mekmenüt állított össze, amely-
ben a rántott hús hasábbur-
gonyával és a hotdog is sze re- 
pel. – Az ételre várakozva a 
gye rekek készségfejleszt! esz -
közökkel játszhatnak, a szül!k 
pedig válogathatnak a deli ka -
teszpolcokon sorakozó terme -
l!i mézek, szörpök, lekvárok, 
kézm#ves sörök között, ame-
lyek mindegyike próbakós-
tolás után ke rül az állványokra.  

Hagymás, fokhagymás alapon lepirí-
tunk egy adag garnélát. Fehérborral, 
alaplével, kevés lime-lével, illetve pas-
satával felf!zzük, leturmixoljuk és át-
sz#rjük. Az arborio rizst fehérborral és 
zöldségalaplével al dentére f!zzük, 
majd a rák bisque-kel (f#szeres, s#r# 
alaplé) és vajjal a krémes állag el éré -
séig folyamatos keverés mellett for-
raljuk. A többi megtisztított gar néla- 
rákot kevés olívaolajon sóval, borssal 
lepirítjuk, ezzel tálaljuk. 
 

T"ri Csaba karmester ImPulzus – Kreatív Zenei M!hely néven egy olyan amat"r zenei központot alapított, 
ahol bárki megtanulhat hangszeren játszani és énekelni. A karmester és hetvenéves énekes növendéke, a 
zuglói Tanító Gabriella szerint, aki megtanulja használni a hangját, az az önbizalmát is meger"síti.  

Próbakóstolás után kerülnek az ízek a Szugló Bistróba 

Kovácsné Dobor Dorina sikeres divattervez! is, 2021 
!szén a Covid-árvák megsegítésére jóté konysági di-
vatbemutatót tartott                                   Fotó: Balogh Róbert

T!ri Csaba ImPulzus m$helyében  bárki megtanulhat énekelni: 
Ta nító Gabriella közel hetvenévesen érte el a célját            Fotó: B. R.
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Rizottó garnélarákkal
Az oldalt írta: Illés Sarolta 
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Blaha János, a 37 éves cseh kar mester rendszeresen 
ének órákat adott a "atal lánynak. Tizenhat évesen fe-
leségül ment Blahához, aki bécsi karriert képzelt el 
neki, de a „kis Blaháné” kijelentette, hogy ! magyar 
énekesn! marad. 
Férje korai halála után a Blaha nevet két házassága el-
lenére is megtartotta. A mai fülnek is szép hangját, szí -
nészi nagyságát megmutatta operettekben, operákban 
– játszott prózai szerepeket is –, de a népszínm#vek 
nótázós világa állt hozzá a leg kö ze lebb.  
1871-ben megvált sze retett debreceni társulatától a 
pesti Nemzeti Színház deszkái miatt. Népsze r# sé ge 
töret le nül szár nyalt.  
A kor német nyel v# hivatali és m#vész közegében a 
ma gyarnóta és így a magyar nyelv használata az ! 
hatására futót#zként terjedt város- és országszerte. 
Blaha Lujza, a nemzet csalogánya – neve fogalommá 
vált. Még életében teret neveztek el róla, ez a mai 
Blaha Lujza tér. Neves költ!ink és íróink kö zül többek 
között Ady Endre és Bródy Sándor  verseket írt hozzá. 
A 76 éves korában elhunyt m#vészt király n! höz 
méltóan búcsúztatták.                                    Illés Sarolta 

Sz#z Mária születésének ide-
jét a katolikus és ortodox egy-
ház szeptember 8-án ünnepli. 
Mária szülei a jeruzsálemi 
Bethesda fürd! közelében él -
tek, itt még ma is áll az édes -
anyjáról elnevezett Szent An  - 
na templom. De a szepl!telen 
fogantatás idejét is erre a 
napra teszik.  
A néphagyomány szerint e 
nap hajnalán az emberek ki -
vonultak a szabadba, és aki 
méltó volt rá, megpillanthatta 
Sz#z Máriát a felkel! napban. 
A Kisboldogasszony-búcsú -
kon lányok vitték a Mária-
 szobrot, énekkel, imádsággal 
kí sérve.  
Hazánk közel 180 Kisboldog -
asszony-temploma közül a 
legismertebb a cso dáiról is 
híres máriaremetei templom.  
Ha a gazdák az id!járás miatt 
szeptember el s! napján nem 
tudták elvetni az !szi búzát, 
Kisboldog asszonykor került 
földbe a mag. Egyes vi dé ke -

ken kérték Istent, hogy har-
mattal szentelje meg a búzát 
vetés el!tt, utána pedig a ki -
ürített ga bonás zsá kokat az ég 
felé dobálták, hogy nagyra 
n!jön a növény. A népi tapasz-
talat szerint e rituálé b! ter-

mést eredmé nye zett. Hagyo -
mányosan ez a nap a dió verés 
napja is.  
A meg"gyelésekhez tartozik, 
hogy a fecskék ezen a napon 
indulnak el ha zánk ból dél 
irá nyá ba.                               I. S. 

Blaha Lujza hatására futót#zként terjedt a magyar nyelv használata 

Blaha Lujza 1850-ben szü letett %i -
endl Ludovika né ven   Fotó: wikipedia.hu

Ha a gazdák szeptember els! napján nem tudták elvetni az 
!szi búzát, Kisboldogasszonykor került földbe a mag 
                                                                                              Fotó: pexels.com

A nemzet csalogánya vándorszínész családba született #iendl Ludovika néven 
1850. szeptember 8-án #imaszombatban. Édesanyja után mindenki csak Luj -
zának hívta. Háromévesen már színpadon állt. 

Királyn"ként búcsúztatták

Dióverés és vetés Sz#z Mária születésnapján

Elkészült a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szö -
vetségének (MVGYOSZ) új, 
2023-as vakvezet! kutyás 
nap tára. Ollé Németh Orsolya 
szakmai vezet! elmondta: az 
új naptár év végén jut el közel 
50 ezer lehetséges támoga tó -
jukhoz. Emellett az adomány-
gy#jt! kampány részeként 
tavaly óta az éves naptár a 
szövetség segédeszközboltjá-
nak webáruházában is meg -
vásárolható. A jöv! évi naptár 
fotói a szarvasi Mini Magyar -
ország és Arborétum te rü le -
tén készültek. Az MV GY O SZ-  
már közel tíz éve ad ki vak -
vezet! kutyás naptárt, amely 
mindig népszer# volt a támo-
gatók körében.                  R. T. 

Kutyamodellek

 Fotó: József Anna
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SKO%PIÓ (10. 23.–11. 22.) A beszélgetések, az érdek 
nélküli kapcsolatok kialakítása gyökeresen megvál-
toztatja életét. Rálát az önérdek és a kicsinyesség 
magát és másokat pusztító mivoltára. A lendületes 

mozgás feloldja feszültségeit, segít a tisztánlátásban. 

BIKA (04. 19.–05. 20.)  A párkapcsolatában rendre, 
kiszámíthatóságra vágyik. Kapcsolata új keretet kap 
és szintet lép. A párkapcsolati dinamika pozitív 
oldalát er!sítse, párját ne szembesítse a negatív dol-
gokkal. A helyzeteket mindenki másképp éli meg.  

IK%EK (05. 20.–06. 21.) A beszélgetések és a lelki 
egyensúly teljessé teszi a párkapcsolatot. Most az is 
felszínre kerül, hogy neki mit jelent egy párkapcso-
lat. Új szerz!dések, munkahelyi változások inspiráló 
hatásai gyökeres változást hoznak az életében.

RÁK (06. 21.–07. 22.) Rend a lelke mindennek – f!leg 
a lélek rendje. Vizsgálja meg, hogyan áll az anya-
giakhoz. Most az aggodalmakat okozó helyzetek 
megoldására könnyedén rálát. S!t azt is tapasztalja, 

hogy a problémák magukban hordozzák a megoldást. 

KOS (03. 20.–04. 19.) A beszélgetések és a testmozgás 
felfrissíti. A megújulás új tettekre sarkallja. Egyéb -
ként is túlcsordul benne a tettvágy. Most úgy 
érezheti, hogy az eddigi tapasztalataiból összeállt 
tudása új lehet!ségeket nyit meg el!tte. 

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) A pártatlanság segíti a 
helyzetek értelmezését. A kiszámíthatóság ké nyel -
mének lassító tényez!i felszínre kerülnek. A nagy -
lelk#ség inspiráló ereje hatja át, a szeretet böl - 

csességének gyakorlása rendet tesz az életében.  

SZ*Z (08. 22.–09. 23.)  A váratlan fordulatoktól ret-
tegve, ha mindent túltervez és túlellen!riz, a spon-
taneitás szépségét a párkapcsolatból is kizárja. 
Gondolati, érzelmi és testi szinten a rugalmasság 

megértése, gyakorlása kerül most középpontba. 

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Az összegzés ideje jött el, 
ha körülnéz a munkahelyén, a kapcsolataiban, ha 
megvizsgálja önmagát, tudjon különbséget tenni 
az értékes és az értéktelen között. Csak annak van 

értelme, ami el!re visz, szépséget ad.

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Rengeteg fantasztikus ötlet 
rohanja meg, alig tud dönteni, melyiket valósítsa meg. 
A mozgás kitisztítja az elmét. A beszélgetések 
nagyon sokat segítenek. Ha kiválaszt egy ötletet, ter-
vezze meg a megvalósítás reális lépéseit. 

BAK (12. 21.–01. 19.)  Miközben alapvet!en békésen 
halad minden a maga útján, most érdemes kívülál-
lóként "gyelnie az életét és a környezetét. F!leg a 
feszültségek okait, mozgatórugóit látja meg, ame-
lyek egy életre szóló felismeréssel gazdagítják. 

VÍZÖNT' (01. 19.–02. 18.) A szemlél!dés megnyug-
tatja az idegrendszert. Fókuszba kerülnek a változá-
sokat generáló megfontolt tettek, problémás hely - 
zetekben új megoldások jelentkeznek. A feszült- 

ségek megfejtésében fejl!dési lehet!ség rejlik. 

HALAK (02. 18–03. 20.) Mozgalmas hónap elé néz, 
amelynek végén új lehet!ségek várják. A több helyr!l 
érkez! információ inspiráló hatással lesz rá, de a 
lassító túlgondolás most nem ki"zet!d!. A helyzetek 

megoldásakor csak a megérzéseire hallgasson.

Illés Sarolta
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