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2 TESTÜLETI ÜLÉS

Forrásmegosztási rendelet véleményezése, bérletidíj-kedvezmény a Közép-
Pesti Tankerületi Központnak, alkotmányjogi panasz benyújtása – ezekr!l 
döntött a képvisel!-testület januári rendkívüli ülésén. A grémium épü -
letvédelemr!l és pályázathoz való csatlakozásról is határozott. 

Ismét Alkotmánybírósághoz fordult Zugló
Továbbra sem emelik a szociálisan rászoruló családok lakbérét

A testület tudomásul vette a F!városi Önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat 
2023-ban megillet! bevételek elosztásáról 
szóló f!városi rendelettervezetet. A számítá-
sok szerint Zugló az idén a forrásmegosztás 
alapján 16,3 milliárd forintot kaphat, ez közel 
40 százalékkal több a tavalyinál.  
Horváth Csaba polgármester képvisel!i kér -
désre reagálva elmondta, a "x áron megkötött 
energiavásárlási megállapodásokra nem vo -
natko zik a szerz!désmódosítás lehet!sége, a 
kon traktus leteltéig bármilyen árváltozás ese -
tén ugyanannyit kell "zetni.  
A grémium 2020 decemberében hozott ha -
tározata alapján felülvizsgálta és módosította 
az önkormányzati tulajdonú bérlakásokra 
vonatkozó lakbérrendeletét. A döntés szerint 
a szociális lakbéreket továbbra sem emeli a 
városháza.  
A képvisel!-testület alkotmányjogi panaszt 
nyújtott be a kormány 2022. augusztus 12-én 
életbe lépett rendelete megsemmisítésére, 
amely a Csömöri út 13–19., Bosnyák utca 48–
56., Bosnyák utca 54–56., a Rákospatak utca 

12–28. alatti területen megvalósuló befektet!i 
fejlesztést nemzetgazdasági szempontból ki -
emelt jelent!ség# üggyé, az invesztációt pedig 
kiemelten közérdek# beruházássá nyilvání-
totta. A kormány ezzel valós ok nélkül fosz-
totta meg az önkormányzatot attól a jogától, 
hogy a zuglóiak érdekeinek szem el!tt tartásá-
val szabályozhassa az építkezést.  
A testület együttm#ködési megállapodást írt 
alá a Közép-Pesti Tankerületi Központtal az 
Egressy út 178/G alatti önkormányzati tulaj-
donú iskolaépület kedvezményes lízingjér!l. 
A létesítményt a tankerület a Szent István 
Király Zenem#vészeti Szakgimnázium szá -
mára bérelte ki, annak Columbus utcai létesít-
ménye átépítési idejére.  
A szerz!dés szerint január 1-jét!l a bérleti 
jogviszony lejártáig havi 5,9 millió forint plusz 
áfa helyett havi 4 130 000 forint plusz áfát kell 
"zetni az épület használatáért.  
A képvisel!k elfogadták továbbá a f!városi 
helyi védelemre javasolt zuglói ingatlanok 
listáját, illetve arról is határoztak, hogy az 
önkormányzat a Bécsi M#szaki Egyetem fel -
kérésére Fenntartható mobilitás ka te góriában 
partnerként csatlakozik az Európai Unió által 
kiírt „Green Deal/Zöld Ügy” pályázathoz.  

Papp Dezs! 

A bevételek elosztásáról szóló f!városi ren-
delettervezet szerint Zugló idén 16,3 milliárd 
forintot kaphat                         Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Horváth Csaba, Zugló polgár -
mestere a magyar kultúra 
napja alkalmából megkoszo -
rúzta Fejt! Ferenc Limanova 
téri emléktábláját. Fejt! Fe -
renc író, publicista, történész 
és felesége az 1930-as évek-
ben "atal házasként éltek a 
Limanova tér 23. szám alatti 
házban. Gyakran összejártak 
József Attilával és élettársával, 
Szántó Judittal, akik ugyan -
csak ekkor költöztek Zug ló -
ba, a Korong utcába. A kerü- 
let már akkor is számos prog -
resszív m#vésznek, értelmi -
séginek és a magyar kultúra 
nagy alakjának adott otthont.  
A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én. 
Kölcsey Ferenc ugyanis 1823-
ban ezen a napon tisztázta le a 
Himnusz kéziratát.  

Kultúra napja

Fejt! Ferenc (1909–2008) 
Széchenyi-díjas francia–ma -
gyar történész, kritikus, író, 
szociáldemokrata publi cis -
ta. Bírálta az 1930-as évek 
náci demagógiát támogató 
politikáját. 1938 tavaszától a 
Népszava párizsi tudósítója 
volt. 1950–1979 között az AP 
hír ügynökség munkatársa, 
a ke let-európai kommunista 
dik tatúrák elemz!je volt. 
Nagy Imre újratemetése után 
többször is hazalátogatott, 
gyak ran kritizálta a ma -
gyar jobb oldalt. 

Fejt! Ferenc 1933-34-ben élt 
és alkotott Zuglóban    Fotó: ZL

Illés Sarolta
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Január elején jelentette be a Miniszterelnökség, hogy az energiaárak emelkedése miatt 138 tízezer 
lakos feletti város és 17 budapesti kerület önkormányzata kap dotációt. Horváth Csaba polgármester-
rel a Zuglót megillet! állami támogatásról beszélgettünk. 

Zugló 546 millió forintos rezsitámogatást kap 

Nem adta fel az önkormányzat, megmentette az E-Co-Housingot

Fejlesztésre és a közfeladatot ellátók bérkompenzációjára fordítják a többletforrást

– Hogyan sikerült elérni, hogy Zugló is 
kapjon támogatást? 
– A kormány igényének meg felel!en 
elkészítettük a megta ka rítási tervünket, 
amit a m# ködésünkre vonatkozó ada tok -
kal együtt beküldtünk, és részt vettünk a 
tehernövekedés kompenzálásával kap -
csolatos meg beszélésen. 
– Elégedett az eredménnyel? 
– Nem számítottam a támoga tásra, ki-
mondottan örülök az 546 millió forint-
nak. Ez közel 20 százaléka a válság miatti 
3 milliárd forintos többletkiadásunknak, 
amelyb!l 2 milliárdot a gáz, az elektro-
mos áram és a távf#tés tesz ki, 1 milliárdot 
pe dig az élelmiszerek árának emel kedése, 
amit nem akartunk áthárítani a közét -
keztetésben részesü l!kre.  
– Már meg is érkezett a pénz? 
– Az még nem, de bízom benne, hogy a tá-
mogatás vagy annak egy része néhány 
hé ten belül az önkormányzat számláján 
lesz, és a jó hírt nem rontják el egy 
kés!bbi folyósítási dátummal.  

– Mire fogja költeni az önkormányzat a 
pénzt? 
– Természetesen a re zsitöbbletünk ki" ze -
té sé re. Az állam által nyújtott 546 millió 
fo rint ugyan nem oldja meg a prob-
lémáinkat, de b!vül a moz gás te rünk, 
ugyanis ha a tél továbbra is enyhe ma rad, 
20 százalékos energiamegtakarítást ér he- 
tünk el, ez a kompenzáció miatt felsza -
baduló összeggel már közel egymilliár-
dos többletforrást jelent. Ebb!l lehet 
fejleszteni, illetve a kerület köznevelési 
intézményeiben, a szociális ágazatban 
dolgozóknak és az önkormányzatnál inf -
lációt kompenzáló juttatást adni. 

Papp Dezs! 

Az elmúlt hetekben számos 
valótlan állítás látott napvilágot 
a nehézségek ellenére is megva - 
lósuló E-Co-Housing minta pro -
jektr!l. A tanulságok le voná sá -
ra a polgármester értékel! bi zott- 
ság felállítását kezde mé nyezte.  
– Hazánkban el!ször Zugló 
nyert európai uniós pályázaton 
támogatást új lakóépület meg-
valósítására, kés!bb ezt kellett 
módosítani egy meglév! ház 
felújítására – jelentette ki Hor -
váth Csaba polgármester, hang -
súlyozva: a városvezetés tisz tá- 
ban volt vele, hogy a pályázat 
feltétele szerint az elnyert pénz -
b!l 900 millió fordítható a Gi -
zella utcai építkezésre, 600 mil - 
liót kötelez!en soft elemekre, 
köztük a beköltöz!ket közös -
séggé formáló képzésre kell 
költeni. A projekt ütemterv sze -
rinti megvalósítását el!bb a Co -
vid akadályozta meg, majd az 

épít!ipari árak elszabadulása 
tette lehetetlenné. – Az unió jóvá - 
hagyásával módosítottuk az el -
képzelésünket, a súlyos gazda -
sá gi válság és az elszabaduló 

épít!ipari árak mi att  majdnem 
le kellett mondanunk a meg-
valósításról, de nem adtuk fel – 
fejtette ki a polgár mes ter, meg-
jegyezve: a projekt be bevont 

Mexikói út 11/b alatti ingatlan 
felújításával az álhírekben meg - 
 jelent 5 lakással ellentétben 14 
olcsón fenn tart ha tó szociális 
bérlakása lesz Zug lónak.  
– Hazugság, hogy az 1,5 milliárd 

forintos támogatás köddé vált – 
húzta alá Horváth Csaba.  
– Az unió folyamatosan ellen -
!r zi a pénzfelhasználást, Ca -
mille Degryse, az Európai Bi zott- 
ság megbízottja októberi szem-
léje során elégedett sé gé nek 
adott hangot, mert az épü let 
tartalmazza az elvárt inno vatív 
megoldásokat. Ekkor derült ki, 
hogy az unió is jobbnak tartja a 
meglév! épület felújítását, mint 
egy új építését.                      P. D. 

Horváth Csaba:  
  Nem számítottam rá,  
  ezért kimondottan örülök  
              a támogatásnak 

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Nagy Péter Zugló kiemelt fejlesztéseiért felel!s f!taná csos el-
mondta: a ház 65 szá zalékos készültségi fokon áll. A gépészeti 
alapszerelések elkészültek. Februárban végeznek minden bels! 
munkával, amit a festés és bur ko lás követ, aztán már csak az 
Elm" bekötésén múlik az ingatlan hasz nálatbavételének ideje. 

A projektbe bevont Mexikói út 11/b alatti ingatlan felújításá-
val 14 modern szociális bérlakása lesz Zuglónak            Fotó: B. R.



A Vezér utca a f!város ke ze lésében lév! ne-
gyedik olyan fontos zuglói út, amely ebben a 
ciklusban újult meg. Korábban az Ond vezér 
útja, a Róna ut ca és a Mogyoródi út egy-egy 
szakasza készült el. 
A f!polgármester beszé dé ben kiemelte, az 
el!z! váro s vezetés kilenc éve alatt egyet len 
f!városi útszakasz sem újult meg Zuglóban, 
így Budapest legrosszabb útjai a ke rü letben 
voltak. Egy ilyen beruházás során az útburko-
lat cseréje mellett "gyelnek az autóval, 
tömegközlekedéssel, gyalogosan és ke rék -
párral köz leked!k bizton ságának fokozására, 
illetve a zöld környezet kialakításával a köz -
l e ked!k kom fort ér ze tének megteremtésére.  
Horváth Csaba reményét fejezte ki, hogy 
Zugló öt fontos f!városi útjának felújítási 
munkálatai to vább folytatódnak. A Vezér utca 
megújult szakasza a budapesti kerék párút-
há lózat részévé vált. A tavasszal kizöldül! 40 
új fa és 8300 cserje pedig – a zug lóiak meg -
elé ge désére – élhe t!bbé és ba rát sá go sabbá 
teszi út menti területet. 
                                                            Illés Sarolta 

Tíz óvodának adományozott könyvespolcot és 
mese köny veket az IKEA. Az egyik meg aján dé -
kozott a Narancs Óvoda, ahol az állványt a be-
járat mellett helyezték el. Nagy Attila Sándorné 
tagintézmény-vezet! elmondta, hogy örülnek a 
felajánlásnak. A könyv sarok segíthet abban, 
hogy a szül!k válogatás közben jobban megis-
merjék egymást, és barátságok köt!djenek.  
A felajánlások a TündérPakk Alapítványon 
keresztül jutottak el a gyermekintézményekbe. 
A szervezet elnöke, Szomolányi Tímea hangsú-
lyozta, sokat jelent ez a támogatás, mert nem 
minden család teheti meg, hogy mese könyve -
ket vásároljon. Az IKEA igyekszik hozzájá rul -
ni, hogy a lokális közösségek jobb, fenntart- 
hatóbb körülmények között m#ködhessenek. 
A vállalatcsoport fenntarthatósági vezet!je, 
Bálint Attila kiemelte: a helyi óvodákkal együtt - 
m#ködve népszer#sítik a mesekönyvek cse -
réjét, ami lehet!vé teszi, hogy minden gyermek 
hozzájusson ehhez a fejl!dése szempontjából 
fontos termékhez. Hozzátette: cége vizsgálja, 
milyen további projektekben tud együtt m# -
köd ni az önkormányzattal.                   Potos "ita 
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Hivatalosan is átadta Karácsony Gergely f!polgármester és Horváth 
Csaba, Zugló polgármestere a Vezér utca 800 méter hosszú, felújított sza-
kaszát. A beruházás 2022. július elején kezd!dött. 

Zöldebb és biztonságosabb a Vezér utca 

Könyvsarokban ismerkedhetnek az ovis szül"k

40 új fa és 8300 cserje teszi barátságosabbá az út menti területet

A szombathelyi ELTE Bolyai 
János Gyakorló Általános Is -
kola és Gimnáziumban tartot-
ták január 25-én az ELTE 
gyakorló iskoláinak felújí -
tására irányuló projekt nyi -
tórendezvényét. Az egyetem 
tavaly !sszel 2,8 milliárd fo -
rint európai uniós támoga tást 
nyert öt budapesti és a szom-
bathelyi gyakorlóiskolája 
rendbetételére. Láng György, 
a zuglói ELTE Radnóti Mik-
lós Gyakorló Általános Iskola 
és Gyakorló Gimnázium in-
tézményvezet!je elmondta: 

iskolájuk 500 millió forintot 
kapott, amelyet infrastruk-
túra- és eszközállomány-fej -
lesztésre fordíthatnak.  
A beruházásnak !szig kell 
megvalósulni. Ennek ér de ké -
ben a nyár folyamán megújul 
az intézmény elektromos és 
wi"rendszere, felújítják to -
vábbá a tantermeket, a tanárit 
és az irodahelyiségeket, va -
lamint az alagsori közösségi 
tereket. Ezen túlmen!en aka -
dálymentesítik az épületet, új 
tantermi, öltöz!i és tanári bú-
torokat vásárolnak, és infor-
matikai eszközöket szereznek 
be. A Cházár András utcai 
iskolának korábban már 
meg újult a csapadékvíz-el -
vezetése, illetve alapítványi 
pénzb!l az iskolaudvart is 
rendbe hozták.                   R. T.     

Iskolafejlesztés

Fotó: Balogh Róbert

Horváth Csaba és Karácsony Gergely hivata -
losan is átadta a megújult útszakaszt 

Ebben a ciklusban eddig négy út fel újí tása 
készült el, és a munkálatok vár ha tóan foly-
tatódnak                                Fotók: Subits-Tóth Gerg!

Tíz óvodába érkeztek polcok a bútor áruház 
jóvoltából                                 Fotók: Subits-Tóth Gerg!

A Narancs oviba a TündérPakk Ala pít vány 
segített eljuttatni és összeszerelni az ado -
mányként kapott állványt    



– Születésükt!l segíti az 
önkormányzat a zuglói-
akat – tájékoztatott Bon-
dorné Gyurcsi Mária, a 
humán szolgáltatási f! -
osztály vezet!je, hozzátéve: 
7 ezer forint érték# baba -
csomaggal, 40 ezer forin-
tos születési támogatással, 
amit a szül! igényelhet a 
gyermek születését követ! 
6 hónapon belül, továbbá 
ingyenes vagy kedvez mé- 
nyes intézményi étkez te -
téssel is enyhít a családok 
terhein a helyhatóság.  
Az !szi, a téli és a tavaszi 
szünetben fogyasztásra 
kész, illetve egy konyhai 
m#velettel el!állítható 
élelmiszert és gyümölcsöt 
biztosít a városvezetés a 
kedvezményes ebédben 
vagy rendszeres gyermek -
védelmi támogatásban ré -
szesül! óvodások és is ko- 
lások számára. A nehéz 
körülmények között él! 
nappali tagozatos, 19 éves-
nél "atalabb diákok pedig 
5, illetve 10 ezer forintos 
tanévkezdési támogatásra 
számíthatnak. Ezen túlme -
n!en a Zuglói Család- és 
Gyermekjóléti Központ ja -
vaslatára testvérek nyári 
táborozását is dotálja a 
kerület. 
A f!osztályvezet! kie mel -
te, a bajban lév! feln!ttek 
is bátran fordulhatnak az 
önkormányzathoz: igényel - 
hetnek minimum jö ve de l -
met, ha a háztartásukban 
az egy fogyasztási egység -
re jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 28 500 forin- 
tot. A támogatás kérelem 
alapján adható azoknak, 
akik nem rendelkeznek 
munkaviszonnyal. A lakás-
fenntartási támogatás mini - 

 mális összege 2500 fo -
rint havonta, egy éven 
keresztül. Az adós ság -
kezelési szolgáltatás és 
az eseti szociális segély 
a krízishelyzetben lé -
v!knek nyújt meg ol -
dást. Ezenfelül de cem- 
berben tartós élelmi sze - 
reket tartalmazó cso -
magot kapnak a rászo -
ruló családok és id! - 
sek. Ugyancsak kom o ly 

segítséget jelent az 
alacsony jövedel m#ek -
nek a gyógyszertámo-
gatás és a mél tányos- 
sági ápolási díj.  
A rá szorulók a leg hi -
d e gebb hónapok átvé -
sze léséhez 5 köbméter 
fa brikettet kaphatnak.   
Zugló vezetése kiemel -
ten "gyel a szépkorú -
akra. Télen az id!szaki 

f#tési hozzájáruláson túl a 
150 ezer forintnál alacso -
nyabb jöve del m# 65 év felet-
tiek 5 ezer forintos év végi 
do tációt is kaphatnak. Ezen 
túlmen!en évente egy szer, ké - 
relemre, a népjóléti bizott ság 
a zuglói nyugdíjasokat támo-
gató alapból – a keret összeg 
erejéig – nyújt segítséget a 
nehéz helyzetbe került id! -
seknek. A város vezetés meg-
becsülését mutatja az is, hogy 

a polgár mester min- 
den 80., 85., 90., 95., 
100. életévét be töl -
tött, illetve 100. év 
fölötti zuglói lakost 
évente felköszönt. 
Emellett az önkor-
mányzat a 142 500 
forint alatti jö ve -
delm# szépkorúak-
nak megtéríti a pne - 
umococcus elleni 
véd!oltás költségét. 
Hevér László Györ gy, 
a népjóléti bizottság 
elnöke elmondta, 
hogy az id!sügyi el-
látásban tett intéz -
kedésekre a leg bü sz- 
kébb, a Zug ló-pót -
lékot pe dig rend -
szeres támoga tás- 
nak tekinti.  
A politikus úgy lát -
ja, elérkezett az ide -
je, hogy áttekintsék 
a zuglói szociális 

mo dell egyes elemeit, meg -
vizsgálják, mivel és hogyan 
segíthetik haté konyabban a 
rászorulókat.  
A bizottsági elnök – a költ-
ségvetés lehet!ségeinek "-
gyelembevételével – szeretné, 
ha az önkormányzat növelné 
a támogatások összegét, il-
letve azok igényelhe t! sé gé -
nek jövedelemhatárát.  

Potos "ita 
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A szociális biztonság megteremtése és meg!rzése a képvisel!-testületben vitán felüli kérdés. Mindenki 
fontosnak tartja a gondoskodó Zugló megteremtését. Ezt szolgálja a kerület példaérték# szociális rendszere, 
amely partnerként kezeli a segítséget kér!ket, és szabályozott formában biztosítja számukra a juttatásokat. 

Er"s szociális háló védi a zuglóiakat
Minden nehéz helyzetbe jutott kerületi lakos számíthat az önkormányzat segítségére

A zuglói, illetve a f!városi 
ön kormányzat által biztosí-
tott szo  ciális támogatások -
ról a Bácskai utca 53. alatti 
ügyfélszolgálaton és a zug -
lo.hu ol dalon lehet infor-
málódni. Az igényléshez 
szükséges nyomtat v á nyok 
az ügyfélszolgálaton ve -
het!k át, és az internetr!l is 
letölthet!k.  
Általános szabály, hogy há z - 
tar tá sonként csak egy sze -
mély igé nyelhet egyfajta 
tá  moga tást, és a kérvény-
hez egyebek mellett friss 
jövede lemigazo lást kell 
mellékelni.   

Fotó: Balogh Róbert



– Az energiaárak emelkedése 
miatt 250-300 ezer forinttal 
növekedett volna a praxisok 
kiadása – tájékoztatott dr. Ke -
czéry Attila, a zuglóiak alap -
ellátását végz! vállalkozó há - 
ziorvosok képvisel!je. 
Hozzátette: !k ezt nem tudják 
kigazdálkodni, ezért kértek 
segítséget az önkormányzat-
tól, amely átvállalta t!lük a 
növekmény ki"zetését. Cse -
rébe a háziorvosok a spórolás 
érdekében a megszokottól el -
tér! id!beosztással rendel-
nek, így naponta rövidebb 
ideig kell f#teni. 
Az önkormányzat felülvizs-
gáltatta a rendel!k f#tési 
rend szerét, ahol lehetett, át -

állították gazdaságosabb 
m# ködésre vagy termosz -
tátot szereltek fel. 
Rózsa András alpolgár -
mes ter elmondta, novem-
berben áttekintették, hogy 
a re zsi költségek növeke- 
dése milyen terhet jelent a 
praxi soknak, és megoldást 
kerestek annak mérsék-
lésére. Ezen túlmen!en 
továbbították a kormány-
hoz a háziorvosok petí-
cióját, amelyben 110 millió 
forintos eseti re zsitá mo -
gatást kértek.  
A rendel!nként eltér! új 
rendelési id! április 30-ig 
lesz érvényben.  

Potos "ita 

Legalább három vers szakos 
Pet!" Sánd o r-verssel lehet in-
dulni azon a középiskolások 
számára meg hirdetett sza va ló -
versenyen, amelyet a ke rület a 
Pet!" 200 ünnepségsorozat 
keretében rendez. Nevezni 
március 3-ig lehet, de csak az 
els! 25 jelentkez! vehet részt a 
Zuglói Civil Ház ban március 
10-én megtartandó megméret-
tetésen. 
– A versenyre a Zuglóban ta -
nuló, illetve a kerületben él!, 

de máshol középiskolába járó 
diákok egyaránt nevezhetnek 
– hangsúlyozta Bitskey Bence, 
Zugló kulturális tanácsnoka, 
hozzátéve: a szavalatokat Tur-
czi István költ!, író, m#fordító 
értékeli majd. A pénzdíjas 
verseny védnö ke Horváth Csa -
ba pol gármester és Bits key 
Bence tanács nok. Az els! he -
lye zett 100, a második 75, a 
harmadik pedig 50 ezer forin-
tos elismerésben részesül. 
Ezen túlmen!en még egy 50 
ezer forintos különdíjat is 
kiosztanak. Jelentkezni a  
tit kar sag. rendezveny iro da -
@cserepeskft.hu e-mail-cí -
men lehet. A levélnek tar tal- 
maznia kell az induló nevét, 
iskoláját, osztályát, telefon-
számát vagy e-mail-címét, va -
lamint az el!adni kívánt vers 
címét.                                     P. R. 

6 EGÉSZSÉGES ZUGLÓ

Január elsejét!l átmenetileg átalakult a háziorvosok és fogorvosok rendelési ideje. A délel!tti és a 
délutáni rendelések közötti id! csökkentésével spórolnak a rezsiköltségen.

Megváltoztak a rendelési id"k 
Átvállalta a kerületi önkormányzat a háziorvosok plusz rezsiköltségét 

Dr. Keczéry Attila: A spórolás érdekében változtattunk a rendelési id!n 
    Fotó: Balogh Róbert

Bitskey Bence: Március 3-ig le-
het jelent kezni   Fotó: Balogh Róbert

Pénzdíjas  
szavalóversenyre hívunk!



BÉRLAKÁS 7

Több mint tíz év után emelte meg az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díját a képvisel!-
testület. A drágulás a szociális lakbérekre nem vonatkozik, csak a piaci és költségalapú bérleti díjú 
ingatlanokat érinti, de az azok után $zetend! költség még így is jóval a valós piaci ár alatt marad. 

Emelkedik a piaci bér# ingatlanok lakbére
Id"ben kérjenek segítséget, akik nehéz helyzetbe kerültek, ne halmozzák az adósságot

A kerület lakhatási feladatok 
felügyeletét ellátó tanács no -
ka, Vida Attila önkormány -
zati képvisel! kiemelte, Zug - 
lóban utoljára 2011-ben, majd 
2020-ban volt lakbéremelés, 
ez utóbbit viszont a morató -

rium miatt idén januárig nem 
lehetett alkalmazni. Ennek a 
következménye, hogy egy át-
lagos, 51 m2-s összkomfortos, 
szociális önkormányzati la -
kásért bérl!jének eddig 18 
ezer forintot kellett "zetni, ez 
az emelés után 23 ezer lesz,  
ami a piaci ár 15 százaléka.   
– Gyakorlatilag több mint tíz 
éve "zetnek ugyanannyit, így 
sokévnyi pluszhaszonra tet-
tek szert a lakók – magya -
rázta Vida Attila, hozzátéve: 
az önkormányzat lakbérek-
b!l és közüzemi díjakból, 
közös költségb!l keletkezett 
kintlév!sége meghaladja a 
900 millió forintot, ami a 
kerületben él!k közpénze. 
Ezért is állt el! az a helyzet, 

hogy a közel 1800 önkor-
mányzati bérlakás kétszer any-
nyiba kerül Zuglónak, mint 
amennyit együttvéve az ösz-
szes szociális juttatásra fordít. 
A képvisel! elmondta: van, 
aki 12 éve nem "zet lakbért, 

de volt olyan eset is, amikor 
az adósságkezelési eljárás 
megindítása után a bérl! 
nyolc millió forintos tarto -
zásából ötöt be"zetett. Vida 
Attila elmondta hogy a tava-
lyi év második felét!l az ön -
kormá n yzat fel is keresi az 

érintetteket, hogy segítséget 
nyújtson az adósság rende -
zésében. A kerület egyik szo-
ciálisan rászorulóknak szóló 

támoga tása az adós ság ke ze-
lési szolgáltatás, amelynek 
ke  retében for ráshoz juttatják 
a bajbake rülteket, akik ab ból 
is törleszthetik a lakbértar-
tozásukat.  
A képvisel!t!l azt is meg-
tudtuk, hogy Zuglóban jelen-
leg körülbelül 200 lakó tar - 
tozik összesen több mint nég y - 
száz millió forinttal a vá ros -
há zá nak.   

– Lakbéremelésre egyébként 
törvény kötelezi a helyhatósá-
got – szögezte le Vida Attila. 
– A lakástörvény ugyanis ki-

mondja, önkormányzati bér-
lakás esetén a költségelv# 
lak bérnek annyinak kell len -
nie, mint amennyi a ráfor -
dítás díja. Ezek pedig fo- 
lya ma tosan n!nek, 2020 óta 
több mint 30 százalékkal – 
jegyez te meg a képvisel!, aki 
azt is elmondta, a bérleti díj 
megállapítása egyedi, nem -
csak a bérl! bevétele a meg -
ha tá rozó, vizsgálják a la  kás- 
ban jogszer#en él!k – házas -
társ, gyermekek – anyagi hely - 
zetét és az egy f!re jutó jö ve -
delmi és vagyoni viszonyt is.  
– A szanálandó házakban 
csak a költségalapú, a nem új 
építés# házakban kizárólag a 
költségalapú és a piaci bér-
lakások bérleti díja emel -
kedik, a szociális nem – húzta 
alá a képvisel!, kifejtve: a 
bérl!k nagyobb része rend - 
s zeresen "zet, kar bantartja az 
ingatlant, tisz teletben tartja a 
közös ségi együttélés sza bá -
lyait, azonban van a lakók-
nak egy számottev! hányada, 
amely olyan mér tékben el-
hanyagolja a la kást, hogy azt 
a kiköl tözés után esetenként 
csak többmilliós, évtizednyi 
lakbérnek megfelel! ráfor -
dítással lehet újra kiadhatóvá 
ten ni.  Opti mális esetben az o n - 
ban ele gend! egy tiszta sági 
festés, érintésvé del mi vizsgá -
lat, valamint zár csere, és már 
költözhet is az új lakó.  
– Fontos tudnivaló – tájékoz-
tatott Vida Attila képvisel! –, 
hogy a bérl!knek az ingat-
lanon belül karbantartási kö -
telezettségük van, ezért egy 
csöpög! csapot a Zuglói Vá -
rosgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. munkatársai nem 
ja víthatnak meg, viszont be -
ázás esetén elvégzik a kar-
bantartást.                   

Potos "ita 

Vida Attila: Az új lakbérek is 
jóval alacso nyabbak a piaci 
árnál                  Fotók: Balogh Róbert

Az önkormányzat kintlév!sége meghaladja a 900 millió forintot

 A Ka"ka Margit utcában például egy 30 négyzetméteres 
lakás piaci bérleti díja 120 ezer forint, ezzel szemben egy 
piaci alapon kiadott, 47 négyzetméteres  önkormányzati 
bérlakásért mindössze 55 900 forintot kell havonta #zetni.

A szociálisan kiadott önkormányzati lakások bérl!i 
közül azért kaptak néhányan magasabb számlát január-
ban, mint az el!z! hónapokban, mert a képvisel!-testület 
által 2020-ban – a lakástörvény  alapján – meghatározott 
lakbéreket akkor a Covid-járvány miatti veszélyhelyzet 
okán nem lehetett érvényesíteni. Ez csak most, közel 
három év után emelkedett joger!re. 



8 KULTÚRA

Az idén is folytatja népszer# programjait a Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft. Ezek mellett azonban új rendezvények is lesznek, amelyek a 
Pet!fi 200-hoz és a Budapest 150-hez kapcsolódónak.

Programkavalkád várhatóKakaóparti Megszokott programokkal és rendezvényekkel várják a zuglóiakat

Dömény Pétert!l, a Cse -
repes Kft. ügyvezet!jét!l 
megtudtuk, a Pet!" 200 
ünnepségsorozat végig kí -
séri az egész évet, amely -
nek keretében több ki - 
sebb helyi rendezvény is 
lesz. A költ!höz kapcso -
lódó, már megnyitott tár-
lat március 21-ig tekint - 
het! meg a Lipták Villá -
ban. Ezen túlmen!en vár -
hatóan március 10-én tar - 
tanak egy nagyszabású 
ünnepséget Pet!" Sándor 
születésének 200. évfor-
dulója tiszteletére.  
A Budapest 150-hez kap -
cso lódva a kerület nagy -

sza bású, egynapos fesz-
tivált rendez a Stefánia 
úton. Továbbra is a meg -
szokott programokkal 
várja az érdekl!d!ket a 
Helytörténeti M#hely, ta -
vasszal és !sszel is tar-
tanak Szomszédünnepet, 
illetve szeptemberben is -
mét lesz Civilek Uccája.   
Dömény Péter kiemelte, 
az idén nagyobb "gyel-
met fordítanak a rendez -
vények arányos elosz tá- 
sára, hogy folyamatosan 
biztosítsanak kulturális 
programokat a kerület-
ben él!knek.  

Potos "ita 

Az Álmos Vezér Gimnázi um 
és Általános Iskola alsós mun - 
kaközössége nyolc éve indí-
totta el Álmos Manó elne ve -
zéssel az ovisokat iskolára 
felkészít! levelez! játékát. 
Az idei tanévben három fel -
adatlapot küldtek ki a ke rü -
leti óvodákba, amelyekb!l 
több mint száz érkezett visz-
sza. A legeredményesebb 
gye re kek Sokacz Anikó és 
Hevér Lász ló György önkor -
mányzati képvisel!kt!l aján - 
dékcsomagot kaptak, illetve 
egy fánkra és egy pohár ka -
kaóra is meg hívták !ket.  R. T.

Dömény Péter: Idén nagyobb "gyelmet for -
dítunk a rendezvények ará nyos elosz tására 

        Fotó: Balogh Róbert
Fotó: Subits-Tóth Gerg!
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Figlár Nikolett rend!r törzs!rmester vizsgálóként dolgozik a XIV. kerületi rend!rkapitányságon.  
A $a tal rend!rn! 2016-ban gyakornokként került Zuglóba, majd hivatásos beosztást is itt kapott.

Üt"s munkatársuk van a rend"röknek

Krisztián is nemet mondott 

Sokszor hátrány, hogy n", de határozottsággal és magabiztossággal kompenzálja

Niki egyenruhás rend!rként 
kezdte pályafutását, innen ke - 
rült át a vizsgálókhoz. Mint 
mondta, n!ként inkább el!b -
bi beosztásában kellett meg -
küzdenie a helyéért. 
– Számomra nem volt kétség, 
hogy ezt a szakmát választom. 
A szüleim rend!rök voltak, 
gyerekkorom óta én is az 
akartam lenni – fejtette ki a 
törzs !r mester, hozzáf$zve: az 
utcai intézkedéseknél sokszor 
hátrányt jelentett n!i mivolta, 
amit ha tározottsággal és ma -
gabiztos sággal kompenzált. 
Ezeket a tulajdonságait a ta -
tamin ala pozta meg. Figlár 
Nikolett négyévesen kezdett 

cselgáncsozni, majd #atalon 
az ország egyik leger!sebb 
klubjába, a KSI-be került, és 
több magyar bajnokságon is 
érmet szerzett. Sportpálya-
futásának vállsérülése ve tett 
véget. A válla a mai na pig ki-
kiugrik, amit sokszor magá-
nak kell visszarakni. – A sp ort- 
 tól nem szakadtam el, szabad -
id!mben rendszeresen edzek, 
a rend!ri versenyeken min-
den versenyszámban rajthoz 
állok – hangsúlyozta Ni ki, aki 
itthon egyedural kodónak szá - 
mít a belügyi cselgáncsver -
senyeken. Rend!rként pedig 
már világ- és Európa-bajnok-
ságon is részt vett.             R. T. 

Berki Krisztián olimpiai, vi -
lág- és Európa-bajnok tornász 
is csatlakozott a zuglói önkor -
mányzat és a Zuglói Közbiz-
tonsági Non-Pro"t Kft. csa lá- 
don belüli er!szak megféke -
zésére indított plakátkampá -
nyához. 
– Szomorú, hogy ilyen dolog-
gal egyáltalán foglalkoznunk 
kell – mondta a sportember, 
hozzátéve: a "zikai és a ver-
bális er!szak a négy fal között 
történik, amelyekr!l legtöbb-
ször csak az érintettek tudnak. 
Ezeket minden családból szá -
m#zni kell. – Én szerencsére 
harmonikus családban élek, 
de az ismeretségi körömben 
volt már példa családon be -
lüli er!szakra – jegyezte meg 
Berki Krisztián, aki lányos 
apukaként különösen érzé -
keny erre a problémára, így ter - 
mészetesnek tartja, hogy be -
állt a kampányt támogatók közé. 

                                     R. T. 
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Niki már több  
világversenyen  
indult  
cselgáncsozóként
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által indított 
online szavazás alapján a 2023-as év madara a barkóscinege, kétélt#je az 
alpesi g!te, lepkéje pedig a fecskefarkú pillangó lett.

Cinege, g"te és pillangó lett a befutó  

Tele van a naptáruk a Dol$n $úknak

Megválasztották a 2023-es év madarát, kétélt#jét és els" alkalommal az év lepkéjét

Kevés szabadideje van 
Dol"n Balázsnak és Dol "n 
Ben jaminnak. A két zuglói 
ze nei tehetség ugyanis amel- 
lett, hogy Münchenben és 
Hannoverben tanul, rend-
szeresen koncertezik is.  
– Mindketten nagyon el -
fog laltak vagyunk – mond - 
ta a 25 esztend!s csellós 
Balázs, hozzátéve: a tanul-
mányaik mellett sok a fel-
lépésük, illetve zenei ver - 
 senyekre és meghallgatá-
sokra járnak. 
– Hamarosan hazajövök, 
mert a Bartók rádiótól egy 
szólókoncertre kaptam le -
he t!séget – mesélte a 24 
esz ten  d!s fagottos Benjamin, 
meg jegyezve: május 17-én lesz 
el! adása a városligeti Magyar 

Zene Házában. Itt még nem 
lépett fel, ezért már nagyon 
várja az eseményt. 

A testvérek zene iránti 
rajongásukat a szüleik-
t!l örö költék. Édes ap -
juk, Dol"n Já cint és 
éd esanyjuk, Vis ky Ág -
nes egyaránt fuvola-
tanárok, emellett az apa 
a Regnum Maria num 
templom kántora.  
– Mindketten a Szent 
István Király Zeneis ko -
lába jártunk, jelenleg 
pedig a müncheni zene -
akadémia szólista sza -
kán tanulunk – fejtette 
ki Balázs, akinek a test -
vérével együtt már most 
tele van az idei naptára 
koncertek, turnék, ver -

senyek, próbajátékok és fesz-
tiválok id!pontjai val.   

"iersch Tamás 

Balázs és Benjámin szüleikt!l örökölték a zene 
szeretetét, akik mindketten fuvolatanárok 

             Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Az alpesi g!te termé szet vé del -
mi ér té ke száz ezer forint      

Az els! év lepkéje a fecskefar -
kú pillangó lett   

Ötvenéves lett a Kossuth-, 
Liszt-, Magyar Örökség-, Prí -
ma Primissima és Womex-
díjas Muzsikás együttes.  
A zenekar a jubileum alkal -
mából koncertet adott a Ma -
gyar Zene Házában.  
Sipos Mihály, Éri Péter, Por -
teleki László és Hamar Dániel 
a kezdetekt!l együtt játszik. 
Hamar Dánielt!l, az együttes 
zuglói tagjától megtudtuk, 
hogy tíz fellépésb!l álló kon-
certsorozattal emlé keznek 
meg a jubileumukról, amely-
nek második állomása a zug -
lói volt. A zenész azt is el - 
mondta, hogy újlipótvárosi 
gyerekként a Szent István 
(akkor I. István) Gimnázium-

ban tanult, amelynek a ze -
nekarába is bekerült. Bár 
nyolc évig zongorázott, Zá -
borszky József a nagyb!g!re 
„állította rá”, ma ez és a gar-
don az alaphangszere.  
A három évtizede Zuglóban 
lakó, geo"zikusként dolgozó 
m#vész szerint zenésztársai -
val azért tudnak ilyen hosszú 
ideje együtt zenélni, mert 
olyan nak fogadják el egy -
mást, amilyenek, és mindany-
nyian úgy gondolják, hogy 
azt a zenét játsszák, amit 
imádnak. A magyar népzenét 
és a múlt század hazai ko-
molyzenéjét ötvöz! Muzsikás 
együttes már a világ legne -
vesebb koncerttermeiben is 
fellépett.                               R. T. 

Muzsikás%ünnep

Fotó: MME/Szitta TamásFotó: MME/Gór Ádám Fotó: MME/Orbán Zoltán

A barkóscinege-állomány kö -
rülbelül hat ezer párra tehet!

Az MME tájékoztatása sze rint 
1979-ben indították el az év 
madara akciót, hogy társa dal -
mi szinten mutas sák be a ter -
mé szet védelmi problémákkal 
érintett fajokat és madár cso -
por to kat. Hasonló céllal in-
dult el 2012-ben – évenként 
vál takozva – az év hüll!je, az 
év kétélt#je, majd 2023-ban 
az év lepkéje prog ram. 
A természetes és mesterséges 
vizek nádas gyé ké nyeseiben 
él! bar kós cinege termé szet -
védelmi ér téke 50 ezer fo rint. 

5400–6300 párra becsülik a 
magyarországi állományt, 
amit a klímaváltozás és a parti 
beruházások egy a ránt veszé-
lyeztetnek. Költésük var sa -
babák és nádkontyok kiala- 
kításával se gíthet!. 
A március végén telel!he-
lyér!l el!bújó alpesi g!te 
azonnal a petéz!helyére vo -
nul. Csak szórványosan for-
dul el! középhegy sé geink 
h# vös, csapadékos mikro klí -
májú kisebb ta vaiban, tócsá i -
ban. A 100 ezer forint ter mé  - 

szet vé delmi érték# kétél t# -
ekre különös veszélyt jelente -
nek az aszályok és a kör nye- 
zetszennyezés.  A Vörös könyv - 
ben szerepl! fecskefarkú pil-
langó Magyarország egyik 
leg ikonikusabb nappali lep-
kéje, f!ként hegy- és domb -
vidéken fordul el!. A 10 ezer 
forint termé szet vé delmi ér té -
k# lepke március végét!l 
kezd repülni. A kései hidegek 
és az intenzív vegyszerhasz -
nálat miatt számuk meg fo -
gyat kozott.               Potos "ita 

Fotó: Balogh Róbert
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Kerületünkben az elmúlt évtizedekben számos személy tiszteletére emeltek szobrot vagy emléktáblát, 
de több $gurális alkotást is elhelyeztek. Cikksorozatunk második részében a Pillangó szobor, Konrad 
Adenauer emlékhelyének és Fejt! Ferenc emléktáblájának történetét elevenítjük fel.

Harminc év szobrai és emléktáblái – II.
 Konrad Adenauernek civil szervezetek, Fejt" Ferencnek az önkormányzat létesített emlékhelyet

A Pillangó szobor lé te sí té sé nek ötlete a Pillangó 
park fel újítása kapcsán vet!dött fel. Zugló önkor -
mányzata 2017 októberében írt ki tendert a 
parkot jelképez! szoborra. A m# anyagára, ka -
rakterére vo nat kozóan nem voltak meg kötések, 
viszont a pályázatban feltételként szerepelt, hogy 
a megvalósítási költsége nem haladhatja meg a 15 
millió fo rintot.  
A Pillangó szoborra 25-en nyújtottak be pá lya -
m#vet.  
A bírálóbizottságtól Kelemen Zénó és Szanyi 
Péter ugyan annyi szavazatot kapott, így a végs! 
döntést a képvisel!-tes tület hozta meg. 
Kelemen Zénó m#vét 2019 jú liusában állították 
fel a meg újuló park metróállomás fel!li oldalán. 
A szobrász m# vész alkotása kompozit technikával 
készült. A m# kö zépen mer!legesen egymásba 
illesztett, két nagy méret# korongból áll, ame-
lyek pillangó alakban vannak áttörve. A pille 
szárnyait legyez! alakban szétnyíló, színes kar-
bonpálcák alkotják. 
Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztár-
saság ala pító kancellárja els! magyar országi 
köztéri szobrát 2015. november 4-én leplezték le 
a Városligetben a róla elne ve zett útszakasz név -
adó ünnepségének alkalmából. A német poli-
tikust ábrázoló bronz mell szobrot a Közép- és 

Ke let-európai Történelem és Tár sadalom Ku-
tatásáért Köz alapítvány, valamint a Polgári Ma -
gyarországért Alapítvány adományozta a 
f! vá rosnak.  
A Juha $ichárd Attila deb re ceni szobrász -
m#vész által ké szített m#vet az Adenauer út 
mentén állították fel. Az ün ne pélyes szobora-
vatón dr. Han s-Gert Pöttering, a Konrad-Ade-
nauer-Stiftung elnö ke, az Európai Parlament 
volt elnöke és Rogán Antal miniszter mondott 

beszédet.  
Fejt! Ferenc író, publicista, történész 

tiszteletére egykori lakóhelyén, a 
Limanova tér 23. szám alatti ház 

homlokzatán emelt emlék-
táblát Zugló ön kor mány- 
  zata. A táblaavató ün ne p -
séget 2019. augusztus 30-
án, Fejt! Ferenc szü  le- 
 té sének 110. évfordulója 
el!tt egy nappal tartot-

ták. Az eseményen Ka rá -
csony Gergely polgár mester és 

Földes Anita új ság író, az Átéltem 
egy évszázadot – Utolsó interjúk Fejt! 
Ferenccel cím# könyv szerz!je mon-
dott be szédet.  

Papp Dezs! 

Kelemen Zénó pillangójának szárnyai színes 
karbonpálcákból készültek   Fotók: a szerz! felvételei

Fejt! Ferencnek születése 110. év for du -
lóján emeltek emléktáblát

Adenauer szobrát a róla elnevezett ut -
ca névadó ünnepségén leplezték le



Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színm#vész, táncm#vész, 
kép z!m#vész januárban ünnepelte 80. 
születésnapját. A jelenleg hat darab-
ban játszó el!adóm#vész Valler Gab -
ri ella, az Éless-Szín vezet!jének meg - 
hívására egy kötetlen beszélgetésen 
járt a Zuglói Civil Házban.  
Az öröki%ú színészn! összetéveszt -
hetetlen stílusában mesélt negyedik 
csí p!m#tétjér!l, ami után, ha nem is 
kifogástalanul, de jól van. Mint el-
mondta, miközben egy napi sorozat-
ban is szerepel, készül a február 24-ei 

Se itt, se ott cím# darab bemutatójára, 
amihez több mint 80 oldalnyi szöveget 
kellett megtanulnia. A beszélgetés 
során humorral f#szerezve idézte fel a 
Táncm#vészeti F!iskola befejezése 
után Szinetár Miklós és Simon Zsuzsa 
el!tti felvételijét a Színm#vészetin, 
ahol Pet!" A Naphoz cím# versét 
mondta el – a kor stílusával ellentét-
ben – dramatizálva. Szó esett továbbá 
az esten az egykori Nemzeti Szín-
házról, dr. Éless Béláról, a Família Kft. 
sorozatról, a tanításról, a kerá miái ról, 
a festményeir!l és a családjáról. 

Illés Sarolta 

Minden zuglói oktatási intézményben ren-
deznek farsangi jelmezes vigasságot. Több-
ségük zárt térben tartja meg farsangi bál - 
ját, de van olyan kerületi iskola, amely ha -
gyományosan szabadtéri maszkos rendez -
vénnyel búcsúztatja az évr!l évre me le - 
gebb telet. A Liszt Ferenc Általános Is -
kolában már hagyomány, hogy a farsangi 
id!szakban a Városligeti M#jégpályán tar-

tanak jelmezes, családi mulatságot. Az is -
kola közel harminc éve farsangol a sza bad 
ég alatt. A Hermina úti intézmény január 
27-én vette birtokba zárás után a m#jégpá-
lyát. A rendezvény központi eleme a jel -
mezes fel vonulás volt. A diákok változatos 
ma s karát viseltek, voltak, akik királylány-
nak, #rlénynek, dínónak, nyúlnak vagy 
éppen oroszlánnak öltözve hasították a 

jeget, de voltak olyanok is, akik csak 
egy vidám fejfed!vel és arcfestéssel 
álltak be a kosz tümös fesztiválozók 
sorába. A jel mezes parádén túl az is -
kola testnevel! tanárai diákjaik 

számára ügyes ségi játékokat is szerveztek, 
valamint m#korcsolya- és jégkorong-be-
mutatót rendeztek.  
Egy ilyen rendezvény természetesen el kép -
zelhetetlen büfé nél kül, amelyet a szül!k és 
az iskolák ala pítványai biztosítottak a tanu -
lók szá mára. Az esemény nemcsak a szóra -
ko zás és sportolás le he t!ségét adta meg a 
részt vev!knek, hanem a közösség er! sí -
tésében is szerepet játszott. Emellett az id! -
köz ben szül!vé vált ré gi diákok is talál - 
kozhattak egymással és egykori ta ná raik -
kal. 

           "iersch Tamás 

12 FARSANG

Öröki&ú színészn": Esztergályos 80

Esztergályos Cecíliát Valler Gab ri el la  hívta meg Zuglóba
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Vízkereszt napjával lezárult a karácsonyi ünnepkör, és kezdetét vette a télbúcsúztatás-tavaszvárás 
id!szaka, amely a húsvét el!tti negyvennapos böjt kezdetéig tart. A zuglói iskolák is kiveszik részüket 
a farsangi mulatozásból, amely az idén február 21-én ér véget.   

Farsangi bulit tartottak a m#jégpályán
Jelmezes felvonulást, ügyességi versenyeket, m#korcsolya- és jégkorong-bemutatót is rendeztek

Fotók: Balogh Róbert
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Benedek Elek ükunokája, Bar - 
dócz Orsolya kisi s ko lásként 
ismerkedett meg felmen!je, a 
nagy mesemondó írásaival. 
Orsolya is a borvizér!l híres 
romániai Kisbaconban szü -
letett. Gyermekkorában Be -
nedek Elek egykori dolgozó - 
szobájában aludt, az ! aszta -
lánál készült az érettségire, az 
! székében ült és az ! tollát 
fogta…  
Orsolya ma már Zuglóban él, 
innen ápolja neves !se értékes 
hagyatékát, amit kezdetben 
egyedül végzett. Megsárgult 
újságokból és könyvekb!l, 

valamint a család tu -
lajdo ná ban lév! kéz -
iratokból gy#j tötte 
össze Elek apó gyer -
mekverseit, majd meg - 
zenésítette azo kat. 
Munkája eredménye 
három zenei album, 
egy hangoskönyv, va -
lamint egy kiadvány 
lett, amely Be nedek 
Elek-meséket, általa 
gy#jtött népmon dá -
kat, regéket, székely 
és magyar népéne ke -
ket tartalmaz. Orsi 
egy emlék albumot és 
egy el! adást is össze -
állított. Két éve csat-
lakozott hozzá uno - 
katestvére, Benedek 
Elek bátyjának Er -
délyben lakó ükuno -
kája, Benedek Hu - 
szár Botond ma ros vá - 
sárhelyi szín m# vész. 
Közösen tar tanak  
E lek apó mun kás sá -
gát felelevenít! zenés, 
iro dalmi este ket Ma -
gyar országon és a 
határainkon túl. 
A család számos ane k - 
dotát !riz Benedek 
Elekr!l. Orsi egyik 
kedvence a meseíró 
65. születésnapján fe-
leségének tett vallo -
mása: „Kedves Pá - 

rom! Téged üdvö zöl lek, mert 
a te jóságodnak kö szönhetek 
mindent, azt a nagy kort, amit 
megértem s azt is, amit ez id! 
alatt elértem. Azt kér dezed 
t!lem szü le tésem napján, 
hogy mit kérek t!led, mert te 
megígéred, hogy minden kí -
vánságomat teljesíted. Azt ké -
rem, hogy ne adjál többet csir - 
kecombot. Amikor ugyanis 
v!legényed lettem, kivetted a 
tálból a csirkecombját és 
átadtad ne kem. Ezt tartottad a 
legjobb falatnak, s én azt nem 
uta sít hattam vissza. Azóta, 
har minc öt éve, mindig nekem 
adod a csirkecombot, s nekem 
eddig nem volt szívem, hogy 
kiáb rándítsalak, hogy meg-
mondjam neked: én utá lom a 
csir kecombot. Eddig nem 
akar tam rontani ked ve det, 
nem akartalak elszomorítani 
azzal, hogy amikor a legjob-
bat akar tad velem, ak kor tet-
ted a legrosszabbat, mert én 
irtózom a csirke comb tól. Most 
már harmincöt év után meg-
mondhatom.” – Ilyen volt a  
szeret! és gyen géd Benedek 
Elek, aki évtizedeken át ette, 
amit!l undorodott, és ilyen 
volt Fischer Mária, aki har -
mincöt évig min dig tette azt 
ura tányérjára, amit ! legjob-
ban sze re tett – jegyezte meg 
Orsolya.                    Potos "ita  

Bardócz Orsolya megzené sítette üka pja 
számos m#vét                         Fotók: családi archívum 

Orsi és unokatestvére, Be ne dek 
Huszár Botond zenés, irodalmi 
esteket tartanak  Elek apó mun -
kásságából

Levélben kérte fele sé gé t!l, ne adjon 
neki többet csirkecom bot

A család otthona a ro- 
mániai Kis ba con ban

Benedek Elek neve összeforrt a magyar meseirodalommal, nincs olyan óvoda, ahol ne ismernék a 
nagy mesemondó királykisasszonyainak és szegénylegényeinek történetét. Leszármazottai és rokonai 
határon innen és túl egyaránt felel!sséggel !rzik Elek apó szellemi hagyatékát.  

Benedek Elek tollával írta az érettségit 
Zuglóban "rzi Elek apó hagyatékát ükunokája, Bardócz Orsolya 

A Magyar Olvasástársaság kez -
de ményezésére 2005 óta Benedek 
Elek születésnapján, szeptember 
30-án tartják a magyar népmese 
napját. A jeles nap alkalmából 
Bar dócz Orsolya és Benedek Hu -
szár Botond tavaly hagyo mány -
teremt! céllal családi ta lálkozót 
szervezett, ahol több mint húsz 
Benedek jelent meg a meseíró 
városligeti mell szob rá nál, ame-
lyet közösen koszo rúztak meg.

Benedek Elek 1859. szeptem-
ber 30-án született a székely -
földi Kisbaconban. Érettségi 
után Budapesten bölcsész sza-
kon tanult. Fischer Máriát 
1881-ben vette feleségül, hat 
gyermekük született. Az or -
szággy#lési képvisel!ként is a 
magyar népmesét szívügyé -
nek tekint! nagy mesemondó 
1921-ben visszaköltözött a tria - 
noni békediktátummal Ro -
mániához csatolt Kisbaconba, 
és megalapította a legendás 
Cimbora cím# i%úsági lapot. 
1929. augusztus 17-én hunyt el. 
Benedek Elek szobra azért áll 
a Városligetben, mert két lá -
nya a közeli Erzsébet N!is ko -
lában (ma Teleki Blanka Gim - 
názium) tanult.  

Benedek Elek, házastársa, Mária 
és hat gyermekük
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– Mindenki komolyan aggó-
dott értem, hogy a tanítás in-
gerdús környezetéb!l ki ke- 
rülve hogyan viselem majd az 
otthoni egyedüllétet a nem 
beszél! gyermekemmel.  
A családom megnyugta tá sá ra 
kezdtem el fotózni Cson gi 
„mutatványait” – me sélte Z. 
Kiss Adrienn a Zuglói 
sorsok fel vételén Jak-
sity Ka ta m#sor -
vezet!nek.  
Hozzátette, az 
egyik kép na -
gyon meg tet -
szett neki, 
ezért leírta 
hozzá, hogy 
azon mi tör-  
tént velük. 
A családot 
megne vet-  
 

 
 
tette, és elküldte a gyógy pe -
dagógusaiknak is, akik szin-
tén jót derültek rajta.  
Ekkor Adrienn még álmában 
sem gondolta, hogy egy na -
gyobb közönséghez szólnak 
majd az írásai. 
– Amikor felmerült annak a 
lehet!sége, hogy másoknak is 
engedjünk egy kis betekintést 
az életünkbe, akkor fogalma -
zódott meg bennem a szem-
léletformálás fontossága. Szü - 
l!ként a játszótéren azt ta -
pasz taltam, hogy a gye re - 

 keknek lenne igényük meg-
tudni, hogy az én "am miért 
vi sel kedik furcsán, de a szü -
l!k nem tudják, hogyan lehet 
erre jó választ adni. Én ezt 
min dig megpróbáltam tuda -
tosítani azokban a szül!kben, 
akikkel találkoztam, hogy 
nincsen rossz kérdés a "am -
mal kap csolatban. Engedjék, 
hogy a gyermekük feltegye 
a kér déseit, hiszen !k egy -

szerre lesznek feln!ttek. 
Fontos, hogy ne feln!tt -

ként pró báljanak el! -
ször sután kap  cso- 

latot terem teni vagy 
éppen elkerülni 
egy mást – hang- 
súlyozta Adri-
enn, akinek a  
ki sebbik, neuro -
ti pikus "a most 

nyolc éves, neki 
termé szetes, hogy 

autista testvére van. 
Férjével együtt na -

gyon "gyelnek arra, 
hogy Beni is meg kapja 

a teljes "gyel-
met, ezért sok - 

szor tart a - 
nak anya-

"a napot, amikor együtt men-
nek moziba, báb színház ba. 
– Kiskorában azt vettem észre, 
hogy talán féltékeny az id! -
sebb testvérére.  
Ezt akkor fedeztem fel, ami -
kor a Berti, a rózsaszín barika 
cím#, a csorda különleges 
bárányáról szóló mesét olvas-
tam neki. A végén meg kér -
dezte, hogy nálunk ugye 
Cson gi a különleges, pedig ! 
szeretne az lenni.  
Többek között emiatt is dön-
töttem úgy, hogy meséket 
írok. Az els!nek ezért adtam a 
Különleges testvérek címet, 
szerettem volna, ha megérti, 
hogy csak egy különleges  
gyereknek lehet különleges 
testvére, és hogy a mi csor-
dánkban nemcsak egy külön-
leges bárány van, hanem mind - 
ketten azok – fejtette ki Ad -
rienn, aki az édesanyja segít-
ségével óraadó tanárként újra 
dolgozik.  
– Tény, hogy az írásban talál-
tam egy életcélt: mélyen hi -
szek abban, hogy minél ko - 
rábban szembesülnek a gyer-
mekek azzal, hogy sokan sok-
félék vagyunk, annál si mu- 
lékonyabban megy majd fel-
n!ttkorban az együttélés – je-
gyezte meg Z. Kiss Adrienn, 
aki a Zuglói sorsok m#sorban 
részletesen mesél nagyobbik 
gyermeke tüneteir!l, az anyai 
megérzésr!l, amely a diagnó -
zis el!tt megsejtettette vele 
gyermeke betegségét.  
Beszél továbbá az érzékenyít! 
me sékr!l, valamint arról is, 
ho gyan éli és teszi teljessé 
hét köznapjait a kétgyermekes 
család. 

Az interjú átiratát  
Illés Sarolta  

készítette 

Meséket írt gyermeke fotóihoz 
Z. Kiss Adrienn: A mi csordánkban nem csak egy különleges bárány van, mindketten azok 

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube- 
csatornáján! 
február 23.

Adrienn elmesélte Jaksity Kata m#sorában nagyobbik gyer-
meke tüneteit és az anyai meg érzést

Öt könyve jelent meg érzékenyít! mesékb!l az autizmusról  Fotók: Balogh Róbert

Harminckét els! osztályos gyermek tanító nénije volt, amikor autista gyermeke gondozása miatt fel -
adta a munkáját. Z. Kiss Adrienn pedagógus, ahogy más szül! is teszi, fotózni kezdte gyermeke hétköz-
napjait, és a család szórakoztatására a képekhez meséket írt. Azóta öt könyve született, amelyekkel 
komoly segítséget nyújt a szül!knek és a gyermekeknek.



– Honnan jön ez a nyitottság, érzé keny -
ség, a mély kapcsolódási képesség má-
sokhoz?  
– Induljunk ki Zuglóból! Alsó tagozatos 
voltam, amikor a szoba-konyhából ide -
költöztünk. Akkor építették a Füredi ut -
cai lakótelepet, és körülbelül százan 
ver!dtünk össze gyerekként. Kiabáltunk 
föl egymás ablakába a szüleinknek: Csó -
kolom! Lejöhet játszani? Csodás volt. 
Aztán ötödikes koromban elköltöztünk 
Tiszafüredre, ahol nagyon más világ 
várt. Én, a pesti laza kislány csak néztem, 
hogy az emberek nem mentek el egy -
máshoz, nem kapcsolódtak úgy… Aztán 
hatodikos koromban kiszemeltem egy 
üres pincét, kimeszeltem, és megbeszél-
tem a kisebb gyerekekkel, hogy teremt-
sünk magunknak egy közösségi helyet. 
– Olyan értékrendet kaptál otthon, ami 
megalapozta, hogy ennyire #gyelj az ele-
settekre? 
– Inkább onnan datálom, hogy egyke vol -
tam, a szüleim nagyon zárkózottak vol -
tak, és én iszonyatosan vágytam a közös - 
ségre. Emellett édesapám és édesanyám 
is nagyon nagy lélek volt. A segít! szán -
dék bennük volt, de szegények voltunk. 
Ki&ire, párizsira sem jutott pénz, de ben-
nem volt egy nagyon er!s közösségépít! késztetés.   
– A közösségen kívül még mire vágyott az a kicsi Kriszta?  
– A világ gyerekeit akartam segíteni. Éreztem, hogy egy gye -
rek nem tudja magát képviselni, hiszen én sem tudtam. Azok 
között, akiket Tiszafüreden segítettem, rengeteg bántalma-
zott gyerek volt. De akkor még csak ösztönösen tudtam, hogy 
össze kell fogni !ket.  
– Ezért indultál a tanítóképz! felé? 
– Imádtam a kisgyerekeket. Sokan akartunk az osztályból 
pszichológusok lenni. A f!iskolát átmenetnek tekintettem.  
A tanulás mellett elmegyógyintézetben is 
dolgoztam. 
– Ezen is megakadt a sze-
mem. Miért ott? 
– Szeretem, hogy ami hív, 
annak nekivágok. Megláttam 
egy hirdetést és mentem. Egy 
szeretetotthonban dolgoztam, ahol az agykárosultak-
tól kezdve a Down-szindrómával él!kön át a vízfej#ig 
mindenki volt. Vittük az eseteinket a Lipótra, és ott lá-
togattam !ket. Aztán arra jutottam, hogy nem merek pszi-
chológus lenni, mert ha nem vagyok az ápoltjaimmal, akkor 
azt csinálnak velük, amit akarnak. Volt egy ápoló, aki el!sze -
retettel élvezte ki a hatalmát a betegeken. Ezt a terhet nem 

bírtam elviselni. Aztán az élet sodort. Egy 
tanítóképz!s beszédm#vel! tanárom mond -
ta, hogy a színház felé kellene mennem. 
– Összeraktad az érzékenységedet, a nyi-
tottságodat, a pszichológia iránti vágyadat 
a színm"vészeteddel. Te voltál az els!, aki 
önállósodott. Nem biztonsági játékos voltál. 
– Mint vígszínházi színész alapítottam meg 
az els! független társulatot. Kicsit nagy -
kép#nek tartottak. Közben meg bementem 
az anyaszínházamba, ahol kislány lettem, 
hisz megmondták, hogy jobbról balra hogy 
kell lépni… Szétszakadtam magamon belül. 
Ezzel ki is l!ttem magam a k!színházból: 
„Na jó, akkor csináld meg!” Szervezni, pénzt 
szerezni, megírni, megrendezni, eljátszani 
kemény volt, de szabad voltam, és megva -
lósítottam azt, amit szerettem volna.  
– A sablonba nem fértél bele. 
– Nem, és ez magányt is je-
lentett a pályán. 
– De mosolyogva 
mondod! Pedig 
nyilván sok fent 
és lent volt az 
életedben. 
– Igen, és jó, 
hogy a gye - 
rekeim ezt 

a küzdelmet látták. Az volt a 
legna gyobb feladat, hogy a 
bel s! egyensúlyo mat meg-
találjam és meg tartsam.  

                  Szily Nóra 
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Szalay Kriszta: Elmegyógyintézetben is dolgoztam
Pszichológus akart lenni, de nem bírta elviselni a terhet, hogy bánthatják az ápoltjait 

Kriszta alapította az els! független 
társulatot                           Fotók: Szalay Kriszta

Szalay Kriszta a Füredi-lakótelepr!l 
vitte a közösségépítés szeretetét  Fotó: B.R.

Megfogalmazása szerint titulusok nélküli. Pedig színész, író, rendez!, és ha Szalay Krisztinának 
a névjegykártyáját szerkeszteném, egyszer#en az írnám rá: JÓ EMBER. Alig van olyan ismert 
ember ismer!söm, aki számára annyira fontos, hogy másoknak adjon.

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube- 
csatornáján! 
február 9.

A bels! egyensúly megteremtése  

volt a legfontosabb feladata
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Borostyánnal ben!tt el!kert takarja a 
szabóság bejáratát. Az érkez!t táblák 
segítik, hogy megtalálja az apró helyi -
séget, amelyben minden fából van, és a 
dizájn alapján akár egy pub is le het ne. 
A falakon oklevelek és fényképek, a 
polcokon vasalók, szabóollók és emlék-
tárgyak sorakoznak.   
A szabómester szeret beszélgetni, el-
mondása szerint sok olyan vendége van, 
akikkel órákig is el tud diskurálni egy-
egy ital mellett.  
Késmárky György 19 7 2 -ben lett sza bó -
mester. A szabással, varrással persze 
már korábban is foglalkozott. 
– T!sgyökeres zuglóiak voltunk, csalá-
dommal a Mexikói úton laktunk, de 
onnan elsodort bennünket a bombázás, 
majd egy kis kitér!t követ!en a Bíbor 
utcában telepedtünk le – mesélte a mes - 
ter, hozzátéve: az édesapja is szabó volt, 
mellette tanult meg varrni. Miután 
végzett a munkával, mindennap ment 
az utcára focizni a többiekkel. 
Nem volt kérdés számára, hogy milyen 
szakmát válasszon. El!bb a Wesselényi 
utcai ipari iskolát, majd a Sörház utcai 
mesterképz!t végezte el. 1972-ben kap -
ta meg az oklevelét. Akkoriban még a 
Május 1. Ruhagyárban dolgoztak a 
hozzá hasonló szabók, ám a „lakás-
m#helyek” iránt is nagy volt a kereslet.  
– Ez id! tájt Újpalotán laktunk, én is 
ott hon fusiztam. Már akkoriban olyan 
kuncsaftjaim voltak, mint Koós János, 
Soltész Rezs!, Tahi Tóth József vagy 
éppen Ernyei Béla – jegyezte meg Kés-
márky György, aki kés!bb elvált és 
Zuglóban kezdett új életet.  
1975-ben el!ször bérbe, majd tulaj-
donba vette az Egressy úti m#helyt, 
amely azóta is a második otthona.  

A régi kuncsaftok persze ide is 
követték. Soltész Rezs! a mai 
napig vendége, de Szécsi Pál,  
S. Nagy István, Bródy János, a 
Skorpió együttes gitáros éne ke -
se, Sz#cs Antal Gábor is megfor-
dult nála. Barátság f#zi Demjén 
Rózsihoz, Vitray Tamáshoz és 
szá mos m#vészhez.  
Látogatásunk el!tt néhány nap-
pal Kamarás Iván járt nála öl -
tönyt varratni. 
– Volt már rendelésem a Bu-
dapest Bár zenészeit!l, akiknek 
egyennadrágot készítettem, ko-
rábban a teljes Hungáriát én 
öltöztettem, emellett éveken át 
varrtam a Bárka Színháznak is – 
jegyezte meg a szabómester. 
A Késmárky szabóság a 90-es 
években márkanév lett a hazai 
ruhakészítésben, aztán özönleni 
kezdtek az olcsó kínai áruk, így 
a zuglói szabómester visszatért 
az öltönyök varrásához.  
– A legkülönlegesebb ven dé -
geim Izlandról és Norvégiából 
jöttek, akiknek vadászöltönyt 
kel lett varrnom – mondta Kés -
már ky György, hozzátéve: csak 
nehezen tudta megtaníttatni ve -
lük a zseb és a gomb szavakat. 
Az Egressy úti szabóm#hely 
már sok mindent túlélt, néhány 
éve még egy t#zesetet is. A vál-
tozás szele is megcsapta, egy 
dolog azonban állandó: a varázs-
latos kis üzletet mindig betölti a 
78 esz tend!s mester jókedve és 
emberszeretete. 

"iersch Tamás 
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Késmárky Györgyhöz jár varratni Soltész Rezs", Demjén Rózsi, Vitray Tamás és Kamarás Iván

Személyre szabta a sztárokat
Késmárky György világéletében keresett szabómester volt. Egressy úti m#helyét ötven éve nyi-
totta meg, ahol az elmúlt fél évszázadban az átlagembereken túl a legnevesebb hazai el! -
adóm#vészek is megfordultak. Varrt fellép!ruhát zenekaroknak, utcai viseletet színészeknek, 
énekeseknek. Neves kuncsaftjai közül sokan ma is visszajárnak.  

A legkülönlegesebb vendégeinek Izlandról és 
Norvégiából vadászöltönyt kellett varrni 

                                     Fotók: Balogh Róbert

A Késmárky szabóság sok éven át márkanév volt 
a hazai ruha készítésben



– Korábban minden évben hosszabb id!t 
eltöltöttem itthon, ám a Covid miatt az 
elmúlt három évben erre nem volt le -
het!ségem – mesélte Vali néni a családja 
Fogarasi úti lakásában. Mint mondta, 
nagyon várta már a pillanatot, hogy is -
mét személyesen találkozhasson a roko -
na ival és ismer!seivel. Gyenge Valéria 
hazautazását a Magyar Olimpiai Bizott -
ság meghívása is moti válta. A sportszer -
vezet ugyanis személyesen szeretett 
volna gratulálni az idén 90 esztend!s 
sportolónak. Erre az Év Sportolója Díjá-
tadó Gálán került sor az Operaházban. 
Az ünnepeltet Horváth Csaba, Zugló pol-
gármestere is fel köszö n tötte. 
– Nemcsak én, hanem a helsinki olimpia 
is jubileumot ünnepel. A hetven évvel 
ezel!tti sikerre azonban már egyre ke ve -
sebben emlékeznek – fejtette ki Gyenge 
Valéria, aki 1952-ben úgy lett olimpiai 
bajnok 400 méteres gyorsúszásban, hogy 
itthon el!tte soha nem nyert egyéni úszó -
számot. Els! sikerét a Budapesti Loko-
motív (ma BVSC-Zugló) versenyz!jeként 

aratta, és ugyanezen csapat színeiben lett 
Európa-bajnok és f!iskolás világbajnok. 
Gyenge Valéria Kanadában is úszott, 
majd 1965-ig edz! volt, aztán eltávolodott 
az uszo dától. Két lányából úszót faragott, 
a na gyobbik, Judy válogatott versenyz! 
volt, a kisebbik, Soo azonban színészn! 
lett. A sportot maga mögött hagyva Vali 
néni elismert fotográfus lett, képeib!l a 
világ számos városában rendeztek kiál-
lítást, és több fotóalbuma is megjelent.  
A sötét kamrához szokott fényképész szá -
mára a digitalizációs korszak beköszönte 
fotós pályafutásának végét jelentette. 
Ekkor kezdett el írni, aminek eredménye 
három könyv lett. Mindhárom regényét 
és a Ha zám cím# fotóalbumát Magyar -
országon is kiadták. – Az én koromban 
már nem sza bad hosszú távra tervezni, de 
van egy ígéretem, amit mindenképpen 
sze retnék teljesíteni. Négy unokám kö -
zül a leg kisebb még nem járt Buda pes -
ten, a sza vamat adtam neki, hogy 16 éves 
korában elhozom ide. Erre még két évet 
kell vár ni…                           "iersch Tamás 
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Zugló polgármestere az Ond vezér 
sétányon m#köd! nyugdíjasházban 
Sokacz Anikó önkormányzati kép vi -
sel!vel a 90 éves Kocsné Gera Teréziát 
is felköszöntötte születésnapja alkal -
mából. Terike néni húsz éve aktív tagja 
a Nagyzugló-Török!r Kulturális és 
Szociális Közhasznú Egye sületnek. A 
90. születésnapját versbe foglaló ünne-

pelt büszke arra, hogy a klub egyik 
rendezvényén még Horváth Csaba is 
megtáncoltatta. A Füredi lakótelepen 
él!, 100 éves Gyarmati Bélának a 
kerületvezet! Hevér László György bi-
zottsági elnökkel gratulált. Béla bácsi 
1981 óta lakik a kerületben, tagja a 
Zuglói Nyugdíjasok Egész ségéért 
Sport Egyesületnek. Korábban nyugdí-
jasként rendszeresen úszott a BVSC 
uszodá ban, nordic wal kingozott és 
gyakran kirándult. 95 éves koráig autót 
is vezetett, akkor azonban úgy döntött, 
nem hosszabbítja meg a jogosítványát. 

Az 1952-es helsinki ötkarikás játékok egyik h!se, Gyenge Valéria úszó az 1956-os melbourne-i olimpia 
után a kanadai Torontóban telepedett le. Az úszást, majd az edz!sködést is abbahagyva a fotózás 
töltötte ki az életét. A sportlegenda, amikor teheti, visszatér Zuglóba.

Hazatért 90. születésnapjára a zuglói olimpikon
Gyenge Valéria: Szavamat adtam az unokámnak, hogy két év múlva elhozom Budapestre

Béla bácsi 95 éves koráig autót vezetett

Teri néni büszke arra, hogy egy bálban 
Horváth Csaba polgármesterrel táncolt 

Fotók: Subits-Tóth Gerg!

Zsuzsa néni 70 éve él a kerületben

Horváth Csaba virággal és tortával kö -
szönt ötte fel 95. születésnapja alkalmá -
ból Bányai Imrénét. Zsuzsa néni maga - 
biztosan használja az internetet, a kerület 
vezet!jével ismer!sök a kö zös ségi ol da -
lon. A gra"kus végzettség#, férje halála 
óta egyedül él! rajztanár családjával 70 
éve költözött Zug ló ba, és az Újvidék téri 
általános is kolában is tanított. Zsuzsa 
néni, aki nek két gyermeke, két unokája, 
két dédunokája van, fontosnak tar tja, 
hogy a nehézségek ellenére is mindig jó 
emberek maradjunk.

Miután abbahagyta az úszást, Vali néni foto g -
 ráfus lett, majd írt három könyvet    Fotó: B. R.
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ÖNKO$MÁNYZATI' KÉPVISEL(K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÖJTHE PÉTER 
Fidesz 
+36 30 639 9063 
bojthe.peter@zuglo.hu

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

VICTO$A ZSOLT 
Független 
+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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A Legsikeresebb Zuglói Termel! Vállalkozás 2022 díjjal 
kitüntetett Biolab Zrt. pomázi telephelyének komplex 
fej lesztése zajlik. A GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00075 
azo no sítószámmal a Magyar Multi Programban elnyert 
feltételesen visszatérítend! 502.482.750 Ft támogatásból 
va lósítjuk meg elképzeléseinket. 
 
Az ingatlan-beruházás a projekt legnagyobb része, amely 
lehet!séget teremt m#ködésünk b!vítésére. Új cso ma -
golórész leg és raktár kerül kialakításra, továbbá megválto-
zott mun kaképesség# foglalkoztatottak megfelel! szín - 
vonalú foga dására is alkalmas helyiségek kapnak helyet. 
Szeretnénk, ha Pomáz és térségéb!l tudnánk fogadni olyan 
munkavállalókat, akiknek nehézséget jelentene az elhe-
lyezkedés a nyílt munkaer!piacon.  
A nagy kapacitású automatizált csomagolóegység és robo-

tizált Petri-csésze gyártóegység az Ipar 4.0 kihívásainak is 
megfelelnek. Mindazonáltal a jelenlegi munkaer! meg-
tartása mellett kapacitásb!vítésben gondolkodunk. 
A megnövelt gyártási lehet!ségeink a piacaink b!vítése 
felé mutatnak. Ezért évtizedes hagyományainknak meg -
felel!en, majd azokat továbbfejlesztve szakmai kiállítá-
sokon veszünk részt Európában és a Közel-Keleten egy - 
aránt. A zöld energiatermelés nemcsak zöld szívünknek 
kedves, hanem jó befektetés is egyben. Az épület tetejére 
kerül! naper!m# jelent!s megtakarítást eredményez éves 
szinten termelésünk költségeib!l. 
 
A pályázat nyitó ünnepsége alkalmából bemutattuk az 
érdekl!d!knek terveinket, illetve lehet!ségünk nyílt a 
jöv!r!l beszélgetni. Reményeink szerint hamarosan már 
a helyszínen, a záró ünnepségen találkozunk.

Online csoport
Ingyenes  

dohányzásról leszokást  
segít! csoportot indított  

a Zuglói Egészségfejlesztési  
Iroda (ZEFI). A szervezet  
munkatársai biztosítják  

a szakmai támogatást, és nem engedik el  
azok kezét, akik elhatározták magukat.  

– A dohányzás még mindig gyorsan terjed!, nagyon 
népszer# szokás, ami akár halálos kimenetel# is lehet – 
emelte ki Szabó-Papp Valéria, a ZEFI irodavezet!je, aki 
riasztó adatokat közölt: világszerte a 70 év alatti fér"ak 

24 százaléka hal meg a dohányzás miatt, ami évente 
 5 millió embert jelent.   Az irodavezet!t!l megtudtuk,  

az új csoportot pszichológusok, egészségfejleszt!  
szakemberek vezetik, akik elvégezték a dohányzásról 

való leszokást támogató képzést. Mivel a függ!ség óriási 
probléma, az iroda munkatársai azt tervezik, hogy  

rendszeresen indítanak kurzust.  
A Stop cigi! ZEFI Facebook-csoporthoz bárki  

csatlakozhat, ahol a szakemberek #gyelemfelkelt! 
anyagokat osztanak meg, a tagok pedig átadhatják 

egymásnak tapasztalataikat és támogathatják  
társaikat céljuk elérésében.                   Potos "ita  
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
lé kek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f$tésszerelés garanciával!  
Hívható: 8–18 óráig. Telefon: 
383-5873, 06-20-912-6163  
 
FESTÉST, MÁZOLÁST,  TA -
PÉ TÁZÁST és BU%KOLÁST 
vállalok takarítással, fóliá zás- 
sal. Nyugdíjasoknak kedvez -
mény. Tel.: 06- 30- 422-1739  
 
GÁZKÉSZÜLÉKEK KA%B A N - 
TARTÁSA, m$szaki és biz-
tonsági vizsgálata. Konvek-
torok, gázt$zhelyek, FÉG 
kazánok javítása.  
Telefon: 06-30 443-2031  
 
VÍZSZERELÉS, VILLANY-
BOJLE%EK VÍZK&TELE NÍ -
TÉSE. Csapok, szifonok, vé - 
cé tartályok cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek be kö -
tése. Duguláselhárítás anyag - 
beszerzéssel.  
Telefon: 06-30-447-3603 
 
TEHERTAXI! Költöztetés pre -
cíz munkavégzéssel! Megbíz -
ható rakodókkal, gyors ügy - 
 intézéssel. Igény esetén dobo-
zok, csomagolóanyagok. Komp-  
lett csomagolási tevé keny- 
ség! Lomtalanítást is válla -
lunk. Tel.: 06-70-214-4235  
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTIF)TÉS-szerelés, 
ázások, cs!törések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok 
cseréje. Csatornakamerázás. 
In gyenes kiszállás. Telefon: 
402-4330, 06-20-491-5089  
 
KLÍMAMEN: klímatisztítás,  
-karbantartás, -csere, új klíma 
telepítése. Hívjon bizalommal! 
Telefon :  06-30-857-2653 
 
KÁ$PITOS javítást, áthúzást 
vállal. Tel.: 221-2392, 06-20-
553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos 
király útja 43/B (Fogarasi 
sarok) 
 
SZOBAFEST( SZAKEMBER 
vállal festést, tisztasági festést, 
mázolást, tapétázást, lépcs! -
ház- és homlokzatfestést.  
 

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES 
KÜSZÖBÖK BESZE$ELÉS-
SEL. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, 
ablakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483 
 
Molnár Ádám, tel.: +36-70-371-
3367 #h#t!-f#t!klíma tel e pí -
tés, #tisztítás #zuglói #villany - 
szerelés  
 
Tet!doktor! Régi hajlott tet!k 
javítása, cseréje, beázáselhá -
rítás, bádogozás, Lindab tet!, 
új tet! cserepezése, kisebb ja -
vítások, SOS munkák.  
Telefon:  06-30-622-5805 
 
Tisztasági festés 500 Ft/nm-
t!l. Nyílászárók, lambériák, 
zsalugáterek, kerítések mázo -
lá sa. Parkettacsiszolás, -lera -
kás, -javítás, küszöbcsere. Vil - 
lan yszerelés. Telefon: 06-20-
945-5473, 06-30-499-1814 
 
Hagyatéki eljárásokban – vég -
intézkedések-végrende le tek 
elkészítésében – ingatlanügy -
letekben jogi képviselet ellá -
tása. Szükség esetén házhoz 
megyek! Hívjon bizalommal, 
dr. Barna Tamás ügyvéd: 06-
20-969-1377 (Iroda: 1071 Bp. 
Dózsa György út 70.; kamarai 
azonosító: 36057186). 
 
K!m#vesmunkák A-tól Z-ig, 
számlával, garanciával. Laczó 
Márton, tel.: 06-20-436-0339 
 
Behúz a hideg az ablaknál-
ajtónál? Rezsif#tésköltséged 
csökkentsd: 90% költségmeg-
takarítás ablakcsere helyett 
német szigeteléstechnológiá-
val. Web: csomorihuzatmen -
tes.erdekelhet.hu, +36-20 -598- 
-9579, infosar kozi.sza bolcs@ 
gmail.com 
 
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  
 
 

Tet!javítást, ereszjavítást, csa -
tornatisztítást, bádogos mun -
kákat vállalok beázások el há- 
rítására. Keressen bizalommal! 
Telefon :  06-20-238-3776  
 
Akciós WC-tartály csere. Fix 
áron: 32 990 forintért. Új WC-
tartállyal, munkadíjjal, kiszál-
lással, garanciával és rövid ha - 
tárid!vel. Április 30-ig.  
Telefon :  06-20-412-0524 
 
Szakképzett kertész vállal örök- 
 zöld- és sövénynyírást, kert -
rendezést, bozótirtást, FA KI -
VÁGÁST zöldhulla dék-elszál- 
lítással, garanciával, pro" gé -
pekkel. Szabó András,  
tel . :   06-30-287-4348,  
[szebbkertet@gmail.com]  
 
Hogyan lehet szép és rendezett 
kertje? Megbízható kertész 
rendszeres vagy alkal man -
kénti kertfenntartást vállal. 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06-30-
744-5387 vagy smartree.hu 
 
LAKÁSFELÚJÍTÁS!  SZO BA -
FESTÉS, PA$KETTÁZÁS, TA -
PÉTÁZÁS, VÍZSZE$ELÉS, 
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZE -
$ELÉS, K(M)VES- ÉS  KI -
SEBB MUNKÁK IS GA$AN - 
CIÁVAL.  HALÁSZ TIBOR 
GE N E R Á L K I V I T E L E Z( , 
TEL.: 202-2505, 06-30-251-
3800  
 
 
$ED(NY, $ELUXA, napellen -
z! stb. szerelése, javítása, ga -
ran ciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG- 
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói red!nyös.  
Telefon:  06-70-341-9489,   
06-20-341-0043 
 
  
Fogtechnikai laboratórium 
keres agilis, utazni szeret! 
nyugdíjast fogászati munkák 
szállítására, napi rendszere s - 
séggel. A szállítás Buda pes -
ten tömegközlekedéssel Bu-
dapest környékére vonattal 
történik. A munkaid! rugal-
mas, #zetés azonnal.  
Telefon: 06-30-568-4833 
 
 
 

 
 
BEÉPÍTHET( TET(TE$ET, 
LAPOS TET(T keres épí tész -
mérnök saját részre, homlok -
zat- és tet!-h!szigetelésért, tár - 
sasház-felújításért cserébe. 
Telefon: + 36-30-451-2169 
 
ELADÓ ingatlant keresek Zug - 
lóban befektetési céllal. 
Amennyiben Önnek van eladó, 
kérem, hívjon. Berecz Ildikó, 
telefon: 06-70-442-7051 
 
Üzlethelyiség kiadó az Ilka–
Semsey utca sarkánál. 26 nm-es, 
felújított. Tel.: 06-20 -55 3-1512 
 
Kertet gondozni vágyó "atal 
pár nyaralót/hétvégi házat ven - 
ne a Balatonon vagy a Duna- 
kanyarnál 36 M Ft-ig.  
Telefon :  06-20-454-9152 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ$A -
KAT, M)TÁRGYAKAT 1945 
EL(TTI KÉPESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁROL. Azonnali "zetés.  
Díjtalan kiszállás. www.verte-
siantikvarium.hu, telefon: 06-
20-425-6437  
 
Könyvmolyok új és használt 
magyar nyelv# könyveket v e sz- 
nek. Telefon: 06-20-468-7398 
 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké szí -
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon:  06-20-980-3957 
 
GYÓGYPEDIK)R: ben!tt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, di-
abéteszes érsz#kületes lábak 
szakszer# kezelése! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a 
bizalom! Ildikó, telefon:  06-
30-343-4443 
 
„IVA” Spirituális tanácsadó, 
gyógyító… jöv!be látás. Segít-
ség és gyógyulás a problé má -
inkból! Tel.: 06-30-545-3130, 
Messengeren: Barbara Ivicsics  
 
 
 
 
 

Szolgáltatás Ingatlan

Állás

Könyv

EgészségRed"ny, reluxa
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Almási Katalin vásárol ér ték -
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, fest mé nye -
ket, dísztárgyakat, kris tályt, 
porcelánt, könyveket, írógé -
pet, varrógépet, sz!rmebun -
dát, csipkét, bizsukat, ki tün- 
 tetést, régi pénzt, teljes hagya -
tékot. Díjtalan kiszállással! 
Telefon: 06-30-308-9148 
 
HE$MINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali , fali-, zseb- és 
karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni stb. porcelánokat, Ko - 
vács Margit-, Hummel-, Gor ka-
kerámiákat, bronz- és ezüst-
tárgyakat 150 forinttól 600 
forint/grammig, háború el!tti 
katonai kitüntetéseket, leve le -
z!lapokat, képeslapokat, ha -
gya tékokat, 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 
 

Nerc-, róka-, mindenfajta sz!r -
mebundát vásárlok, teljes ru -
hanem# hagyatékot, kiegé - 
szít!ket, ékszereket, köny veket 
és dísztárgyakat, régiségeket. 
Telefon:  06-20-229-0986 
 
Bélyeget, papír-, fémpénzeket, 
festményeket és egyéb ré gi sé -
get vásárolunk, árverésre át ve - 
szünk. VI. Andrássy út 16. Tel.: 
317-4757, H.–Sze.: 10–17, Cs.: 10–19 
 
VERONIKA ÉS TÁRSA VÁ -
SÁ ROLNA ÓRÁKAT, KAR -
ÓRÁ KAT, akár hibásakat is, 
bútorokat, bronztárgyakat, 
fest ményeket, képkereteket, 
RÉGI JÁTÉKOKAT, HE $EN -
DY-, ZSOLNAY- és egyéb por -
celánokat, régi É$MÉKET, pa- 
 pírpénzeket, katonai ru há kat, 
ESZKÖZÖKET, EZÜSTTÁR-
GYAKAT, BIZSUKAT ÉS ÉK-
SZE$EKET (FOGA$A NYA - 
KAT IS ). Érdekl!dni telefo -
non, 06-20-483-2499. Szemé-
lyesen nyitvatartási id!ben 
H.–P.: 9–18-ig: XIV. kerület, 
Miskolci út 153. Hétvégén tele-
fonos egyeztetéssel. 
 

 
  
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Telefon:  06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTE$KLINIKA – szá mí - 
tógép-javítás, -karbantartás, 
-b!vítés, vírusirtás, telepítés in - 
gyenes kiszállással. Hívjon bi - 
zalommal! 06-30-857-2653 
 
Papp István – kerületi szakem-
ber. Számítógép- és laptopja -
vítás, karbantartás hely színi 
kiszállással. Javítás nagy ta -
pasz talattal, tisztességesen! 
Tele fon :  0 6 - 2 0 - 4 1 8 - 1 8 1 3  
 
 
 
Fiatal, becsületes, megbízható, 
diplomás zuglói pár id!sgondo- 
zást vállal, eltartási szer z! dé -
sért cserébe. +36-20-517-78-41 
 
 

Életjáradéki szerz!dést köt-
nék, anyagi biztonságot bizto -
sítok. Azonnali kész pénz"ze- 
téssel, megegyezés esetén. Ott -
lakás nélkül! Kérem, jelezze 
érdekl!dését: 06-20-528-2532 
 
Fiatal diplomás házaspár 
életjáradéki szerz!dést kötne 
id!s hölggyel vagy úrral.  
Telefon: 06-30/965-0495 
 
EGYEDÜL VAN? Nincs kire 
számítania? Nincs pénze? Itt a 
megoldás! Életjáradék-eltar -
tási szerz!dést kötünk 60 év 
felett! Havi készpénzben biz-
tosítjuk életét! Nem kell mást 
tennie, csak minket megjelölni 
mint örököst!  
Telefon: 06-20-358-8217 
 
Jól keres!, nagy gyakorlattal 
és fels!fokú végzettséggel ren- 
delkez! "atal pár életjáradéki 
szerz!dést kötne egye dülálló, 
id!s személlyel. Méltó, meg-
becsült, nyugodt életet biz - 
tosítunk. Tel.: 06-70/423-0888 

Egyéb

SzámítógépRégiség

KÖVESSE Zugló hivatalos 
Facebook-oldalát!

facebook.com/zuglo14/

Friss és közérdek$  
információk!  
25 ezer követ!!

Ez itt az Ön hirdetési helye

Megrendelési határid"k:

Adja le hirdetését még ma! 
zugloilapok@zuglo.hu 
06-70-681-0754

2023. március 21.  
2023. április 25.  
2023. május 23.  
2023. június 20.  

2023. augusztus 22.  
2023. szeptember 19.  
2023. október 20.  
2023. november 21.
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Vandának, Zalánnak és édesanyjuknak is van világbajnoki érme

Családi hagyomány a póló

– Mindkét gyermekem, Van -
da és Zalán a BVSC-ben spor -
tol. Pontosabban most csak 
Zalán, mert a lányom nemrég 
szült, így ! pihenteti a vízilab-
dát – mesélte Szalkay Orsolya, 
hozzátéve: Zalán már tovább 
is vitte a családi hagyományt, 
mert nyár óta neki is van 
világbajnoki aranyérme. 
Látszólag tehát egyszer# a kép - 
let, a két gyerek édesanyjuk 
nyomdokaiba lépve vízilab-
dázó lett. Ám ez nem volt 
ilyen  magától értet!d!. 
– Apukám, Doroszlai András 
karatemester, így én is a küz -
d!sportok irányába indultam 
– mondta Zalán, a BVSC-Zug -
ló újdonsült világbajnoka.  
– Az UTE-ban dzsúdóztam, 

mellette persze úsztam is, és 
egyszer csak egy labdával a 
kezemben végleg a me den -
cében találtam magam. 
Szalkay Orsolya nemcsak a 
póló szeretetét, hanem a ka-
pusposzt iránti rajongását is 
átadta lányának, aki szülése 
el!tt a BVSC-Zugló feln!tt 
csapatában védett. 

– Nem akartam kapus lenni, 
ám egyszer úgy alakult, hogy 
nem volt senki, aki beállt 
volna a kapuba. Én voltam a 
legbátrabb, és végül ott is ra-
gadtam – emlékezett vissza 
Vanda, aki édesanyjával és 
öccsével ellentétben nem 
nyert világbajnokságot, de 
azért neki is van egy ezüst -
érme a 2012-es pearthi U18-as 
vb-r!l, és nyert egy Eb-bron-
zot is 2010-ben.  
Szalkay Orsolya pályafutását 
befejezve a masters kor osz -
tályban is szép eredményeket 
ért el. A válogatottal Eb-t és 
vb-t, a BVSC-Zugló OB I/B-es 
csapatával pedig bajnokságot 
nyert.                              "iersch 

  Tamás 

Szalkay Orsolya az 1994-ben világbajnokságot nyert magyar n!i vízilabda -
csapat kapusa volt. Két gyermeke, Vanda és Zalán szintén pólós lett. Vanda 
édesanyja útjára lépve 2012-ben az U18-as világbajnokságon ezüstérmet szer -
z! csapat háló!re volt, míg öccse az idén vízilabda-világbajnokságot nyert 
U16-os válogatott tagja.

Szalkay Orsolya mindkét gyermeke,  
Vanda és Zalán is vízilabdázó lett                                                 

Az 1994-ben világbajnoksá-
got nyert csapat kapusa

A Magyar Sportújságírók 
Szö vetségének tagjai 65. al-
kalommal szavaztak arról, 
hogy az elmúlt évben kik 
voltak Magyarország leg -
jobb sportolói. Több zuglói 
köt!dés# spor toló is elisme -
résben ré sze sült: Pusztai Li -
za és Sz#cs Luca kardvívó 
vi lágbajnok, Veres Amarilla 
paralimpiai és Európa-baj -
nok párbajt!rvívó, Kiss Pé -
ter Pál paralimpiai baj nok 
kajakos, Gulyás Michelle öt-
tusázó, Liu Shaoang olim -
piai bajnok gyorskor cso- 
lyázó és Bánhidi Ákos edz!.  

Legjobb sportolók

Január 9-én ünnepelte 102. 
születésnapját a világ leg id! -
sebb olimpiai bajnoka, Keleti 
Ágnes. A Nemzeti Torna Egy -
let színeiben kezdte sport-
pályafutását, majd éveken át a 
zuglói Budapesti Postás spor -
tolója volt. A számtalan állami 
kitüntetés mellett a Prima 
Primissima díjat, a Budapest 
Díszpolgára elismerést, a 
MOB Érdemérmet, a Fair Play 
Életm#díjat és a Magyar Tor-
nasport Halhatatlanja elis-
merést is átvehette.

Születésnap

A Sportegyesületek Orszá-
gos Szövetsége a sze rzett 
olimpiai és paralimpiai pon-
tok alapján minden évben 
elkészíti a hazai sportegye -
sületek rangsorát. 2022-ben 
a Ferenc vá rosi TC vég zett az 
élen, megel!zve a Buda pesti 
Honvéd SE-t és az Újpesti 
TE-t. Az els! hat egye sület 
közé két zuglói klub is be-
fért. A három kie melt nagy 
klub mögött ugyanis a 
BVSC-Zugló lett a ne gyedik, 
míg a szintén zuglói köt! -
dés# MTK-Budapest a ha-
todik helyen végzett.

Klubok versenye 
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A zuglói Gulyás Michelle-t vá -
lasztotta 2022 legjobb n!i öttu -
sázójának a nemzetközi és a ha - 
zai öttusaszövetség. Az UTE ver -
senyz!je az egyiptomi világbaj -
nokságon ezüst-, a székes fehér- 
vári Európa-bajnok ságon bronz-, 
míg a buda pesti Vi lág kupa-dön - 
t!ben a ranyér met szerzett, így a 
2022-es évet a világranglista 
élén zárta. – Valóban jó évem 
volt, de nem gondoltam, hogy 
ilyen jól sike rül minden – 
mondta Michelle, megjegyezve: 
tavaly többször is betegséggel 
bajlódott, de sze ren csére a tech-
nikai számokban kompenzálni 
tudta "zikai le ma radását. 

A zuglói sportoló elmondta, 
2023-ban és 2024-ben nagy 
dolgokra készül.  
Idén sze ret né kvali"kálni 
magát a pá rizsi olimpiára és 
ered ményesen befejezni nyo -
mozói tanulmányait a Nem -
zeti Köz szolgálati Egyetemen, 
jöv! évi célja pedig a sikeres 
olim piai szereplés.  
– Sajnálom, hogy megszün-
tetik a lovaglást, ezért sze ret -
ném kiélvezni minden percét, 
amit még lóháton tölthetek, 
mert 2024 után az öttusában 
is új korszak kezd!dik – fej -
tette ki Gulyás Michelle.                   

R. T.  
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Szvámí Ráma mester szerint „Régen is volt stressz, úgy hívták: butaság”

Önmagunkhoz vezethet vissza a jóga
– A mai ember legnagyobb nehézsége, hogy 
kondicionáltan csak a küls! világban él, és 
elveszítette kapcsolatát a saját bels! világával. 
A jóga olyan gyakorlati önismereti eszközt ad 
a kezünkbe, mely összekapcsol a bels! vilá-
gunkkal, segíti életünk, feladataink jobb 
mened zse lését – magyarázta Mez!si 
Anna, aki magyar–történelem szakos 
tanárként és kisgyermekes anyaként 
a mindennapi élet nyomásának 
felol dására talált rá erre az el fog -
laltságra a kilencvenes években. 
Miután találkozott a Himalájai 
Jóga Tradíció mes terével, Szvá -
mí Védával, töb bed ma gával 
létrehozta a Hi malájai Jóga 
Meditáció Egye sületet és a 
Kelet–Nyugat Egész ség köz -
pontot, ahol a keleti kultú -
rák szemléletét és mód sze- 
reit alkalmazza.  
A Himalájai Jóga egy 
meditációs irányzat, 
amely integrálva ta -
nítja a jóga összes  
szintjét az ászanáktól 

a légz!gyakorlatokon át a "nomtesti gyakorla-
tokig és a meditációig.  
– Kezdetben nem kell órákig meditálni, naponta 
néhány szor két-három perc elég a befelé for-
duláshoz, ahogy bonyolult ászanákat sem kell 
kezdetben gyakorolni, már az ízületek egyszer# 

átmozga tása is nagyon jó hatással le het – fej -
tette ki Mez!si Anna.  

Szvámí Ráma, a Tradíció korábbi mestere 
szerint „Régen is volt stressz, úgy hívták: 

butaság”.  

A stressz éppen azért tud elhatal-
masodni az éle tünkben, mert 

keveset tudunk önmagunk -
ról és az életr!l, amin 

például e jóga gya -
kor lásával lehet vál-
toztatni. 

                       
Illés Sarolta 

Gulyás Michelle már idén  
szeretné kvali"kálni magát  
a párizsi olimpiára                                                             
Fotó: Képszerkeszt!ség

Korunk emberét rengeteg feszültség, bizonytalanság, stressz veszi körül.  Mez!si Anna, a Himalájai Jóga 
Tradíció egyik itthoni meghonosítója szerint jógával mindez kezelhet!.

Nyomozó lesz a világ legjobb öttusázója

Mez!si Anna: Kezdetben napi 
néhányszor két-három perc is elég  

a befelé forduláshoz                                      
Fotó: Balogh Róbert
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Kerek évfordulót ünnepel a f"város, különleges torta készül az alkalomra

Új szociális és adórendszerre lenne szükség

Színes programokkal köszönti a f!város vezetése Budapest megalakulásának 
150. évfordulóját. Az ese mények sorában megtalálhatók a sport- és kulturális 
rendezvények, a kulináris élmények és egy nagyregény megírása. 
– Születésnap nincs torta 
nélkül, ezért Budapestnek is 
lesz saját tortája, amelyet a 
Magyar Cukrász Ipartestület-
tel és a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum-
mal közösen kiírt pályázat 
gy!ztese készíthet el – tájé -
koz tatott Faix Csaba, a szüli-
napi rendezvényeket szervez! 
Budapest Brand igazgatója, 
aki azt is elmondta, hogy a 
tortát november 17-én, a há -
rom városrész egyesítésének 
évfordulóján vágják fel.  
A süteményen – amelynek 
össze tev!it a három városrész 
története ihleti – jelképesen 
ott díszeleg majd Pest, Buda 
és Óbuda.  Faix Csabától azt is 
megtudtuk, hogy az évfor-
duló kapcsán idén a Spar Bu-
dapest Maraton történelmi 

hely szí neket érint, de ter-
mészetesen családi és váltó-
futás is lesz. Az ünnep szel - 
lemében rendezik meg április 
20. és május 2. között a Bu-
dapesti Tavaszi Fesztivált, 
amely a Városháza   parkban 

Tavaszi Vásárral egészül ki. 
– Márciustól jöv! februárig 
tizenkét szerencsés f!városi 
lakónak külön megünnepel - 
j ük a születésnapját, és a Mit 
kívánsz, Budapest? elne ve -
zés# program keretében egy-
egy kívánságát is teljesíti a 
város – jegyezte meg Faix 
Csaba, hozzátéve: tavaly no-
vember óta folyamatosan ír -
ják a Budapest Nagy regényt. 
A könyvben a f!város mind a 
23 kerületének külön fejezete 
lesz. Ezeket 23 népszer#,  
kortárs író, köztük Cserna- 
Sza bó And rás, Dragomán 
György, Mán-Várhegyi Réka 
és Tom pa Andrea írja meg.  
A szer z!k a f!városiak által 
beküldött történeteket is be -
ledolgozzák m#veikbe.  

Csernyánszky Judit

A szegénység és a megélhetési válság, illetve 
azok kezelése volt a témája a Vá ros ért Egye -
sület Mag vet! Caféban meg rendezett januári 
kerekasztal-beszélgetésének. 

– A legfrissebb köz vélemény-kutatás szerint a 
lakosság számára az 50 százalékos élelmi szer- 
ár-emelkedés okozza a legnagyobb gondot, 
ezt pedig az energia árának drasztikus meg -
ugrása követi – fejtette ki vitaindítójában Hor -
váth Csaba polgármester, az egyesület elnöke.  
– Sokan nem mosógépben mosnak, hanem 

lavórban, a pénzbe kerül! orvosi kezeléseket 
pedig nem tudják igénybe venni – mondta  
el a nyugdíjasok problémáiról Karácsony  
Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos 
Egye sületének elnöke, aki szerint a fogyasztói 
ár indexszel azonos nyugdíjemelésre len ne 
szükség. 
– Az egykulcsos adó miatt arányaiban a 
legszegényebbek 10 százaléka magasabb adót 
"zet, mint a leg fels!bb réteg – állapította meg 
Mise tics Bálint szocio lógus, a f!polgár mester 
lakhatásért és szociálpoliti ká ért felel!s ta -
nács adója, hozzátéve: ke vés a szociális bér-
lakás, pedig az komoly segítség lenne a leg - 
rászorultabbaknak.  
– Zuglóban vezették be els!ként a mini-
mumjövedelmet, ami bebizonyítja, hogy bi-
zonyos társadalmi csoportokban a sze gény- 
séget nem is lehet másképp kezelni – jelentette 
ki Varga Sándor, a Zuglói Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat igazgatója.  Vita alakult ki 
az alapvet! élelmiszerek áfájának mér tékér!l, 
egyesek szerint ennek nullának kellene lenni, 
mások viszont úgy vélték, hogy a rászorulók 
célzott támogatása a jó megoldás.             CS. J.

Faix Csaba: Tizenkét lakos egy-
egy kívánságát teljesítjük

Varga Sándor, Misetics Bálint, Karácsony Mihály 
és Horváth Csaba a megélhetési válságra keres -
ték a megoldásokat                              Fotó: Balogh Róbert

Lakossági fórumon mutatta 
be a f!város vezetése a helyi 
védelemre érdemes újabb 
épületeket. Ezek között olyan 
második világháború után 
épült zuglóiak is vannak, 
amelyek részben a szocializ-
mus építészetének jellegzetes 
vonásait !rzik meg az utókor 
számára. Így védelem alá he -
lyezik többek között a Ke re -
pesi úti és a Nagy Lajos király 
útjai lakótelep épületegyütte -
sét, a Rákospatak utca 101. 
(Kacsóh Pongrác út 127.) és a 
Thököly út 97–101. (Hun gária 
körút 119–121.) szám alatti 
épületeket.

A F!városi Közgy#lés januári 
ülésén jóváhagyta, hogy az 
egységes taxistarifa elemei – 
az alapdíj, a távolsággal ará -
nyos egységdíj és az id!vel 
arányos egységdíj – márci us -
tól egyenként 10 százalékkal 
emelkedjen. Azt követ!en 
ugyanis, hogy a kormány az 
üzemanyagok ársapkáját el -
törölte, a taxis szervezetek 
(City Taxi, 6x6 Taxi, F!taxi, 
NSZ, F!taxi, OTSZ, Taxi 4) díj - 
emelésre vonatkozó javaslat-
tal fordultak a F!városi Köz -
gy#léshez. Ezt azzal indokol - 
 ták, hogy az ársapka eltörlése 
után nem tudják kigaz dál -
kodni a költségemelkedést.

Híreink
Örökségvédelem

Tarifaemelés

Karácsony Gergely f!polgár -
mester nevében kérnek ada-
tokat csalók, akik postai le vél- 
ben szólítják fel a címzetteket, 
hogy többek között az út le ve -
lükr!l, születési anyakönyvi 
kivonatukról és egyéb szemé-
lyes dokumentumaikról kül d - 
jenek elektronikus másolatot. 
Karácsony Gergely f!pol-
gármester ilyen adatbekér! 
levelet senkinek sem postáz, 
aki ilyet kap, az adatait ne 
küldje el a megadott címre.

Adatlopás

Zugló is bekerül a regénybe

Fo
tó

: B
B
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A b"rtónusunk szerint jól megválasztott ruhában a szem alatti karikák is halványabbak 

Hatalmat ad, ha ismerjük a színtípusunkat 

– Nem csak bels!leg, küls!leg is ér -
demes megismerni önmagunkat. Sokat 
spórolha tunk, ha nem vásá rolunk meg 
olyan ruha darabokat, amelyeket nem 
fogunk szeretni.  
A színtípus ismerete hatalom, támaszt 
nyújt a hétköznapokban – ma gyarázta 
Juhász-Máhl Zsuzsanna, aki a bank -
szektorból kilépve vá lasztotta ki az új 
hivatását.  
– Tanácsadáskor a b!r tónus alapján 
keresem meg a smink nélkül ér kez! 
vendéghez ill! szí neket. Fehér anyag-
gal letakarom a ruhát és a hajat, majd 
színes ken d!ket helyezek a sza badon 
hagyott nyakba, így határozom meg a 
vendég színtípusát. Az emberek négy 
évszak típusba, azon belül há rom-
három altípusba sorolha tók b!r tó nu -
suk alap ján, ami ránézésre nem tip pel- 
het! meg.  
Az !sz típusú n!khöz és fér"akhoz az 
!szi erd! szí nei illenek, vagyis a barna 

árnyalatai, a ke ki zöld, a rozsda, a mus -
társárga és a mélybordó. A tél jelle g# -

eknek a hideg, élénk színek, mint a 
pink és a királykék való. A legvál-
tozatosabbak a tavasz pro"lúak, 
nekik az olyan élénk színek jók, 
mint a kankalinsárga, a pipacs pi -
ros, a borsó zöld, illetve a na rancs -
 sárga.  A nyár típusúak leginkább 
a mo sott, a tört és a pasztellszínek-
ben tündökölnek, rajtuk áll leg -
jobban a szürke. A színtípusunk 
színeit bátran kom binálhatjuk, a 
hozzánk ill! színek használatakor 
elt#nik a szemünk alatti karika, és 
smink nélkül is üdének látszunk – 
emelte ki Ju hász-Máhl Zsuzsanna, 
akit!l a ta nácsadás végén minden 
ven dége egy színkártyát kap, amely 
segíti !t a vásárlásban. Emellett azt 
is megbeszélik az ügyféllel, hogy 
miként ala kítsa meglév! ruhatárát, 
és hogyan öltözzön a dresszkódot 

alkalmazó munkahelye ken. 
                        Illés Sarolta 

Takács Gyuláné Erzsike könnyen elkészíthet!, éleszt! nélküli fánk receptjét osztotta meg 
velünk. Ez a fánk azért is különleges, mert el!ször unokájával, Laurával készítette el.  
– Fánkot általában farsangkor készítünk, de ez a változat az év bármely id!szakában 
megállja a helyét. Kedvünk szerint ízesíthetjük édesre vagy sósra. A háziasszonyok pedig 
azért fogják kedvelni, mert azonnal süthet!, mivel nincs benne éleszt!, nincs kelesztési 
id! sem – magyarázta Erzsike. 36 fánkhoz 1 bögre (2,5 dl) tejet felforralok 1 teáskanál 

cukorral, habver!vel hozzákeverek 1 
bögre lisztet, 1 csipet sót, majd egyen -
ként három egész tojással jól kidolgo-
zom. Olajba mártott ev!kanállal kö - 
ze pesen forró olajban többször át-
fordítva mindkét oldalát szép pirosra 
sütöm, és papírtörl!re szedem. A kész 
cukros fánkokra bármilyen lekvárt 
kenhetünk. A sós változatnál a vé -
kony ra szeletelt füstölt combra, angol-
szalonnára vagy sonkára tehetünk 
ketchupot és mustárt, mindezek tete-
jére reszelt sajt kerülhet, és egy üres 
fánkkal lefedhet!. Két perc mikrózás-
sal a sajt a két szeletet összefogja. 

                                    Illés Sarolta 

Juhász-Máhl Zsuzsanna szín- és stílustanácsadó mélyen hisz abban, hogy minden n! gyönyör#, csak 
meg kell találni azokat a színeket, amelyek kiemelik a szépségét, de a férfiaknak is érdemes meg-
tudniuk, milyen szín segítségével lesznek megnyer!ek. 

Édes és sós fánkfalatok Bátor Nyúl konyhájából

Erzsike további receptjei elérhet!k: 
batornyul.blog.hu     Fotó: Balogh Róbert

Juhász-Máhl Zsuzsanna színkártyát ad minden ven -
dégének, amely segít a kés!bbi ruha vásárlásban 

                                      Fotó: Balogh Róbert

A banán-narancs lekváros, illetve son kás, sajtos, 
ketchupos fánk                                     Fotó: Takács Gyuláné
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Nekünk írták a dalt! címmel 
poptörténeti tárlat nyílt a Ma -
gyar Zene Házában. Az id! -
szaki kiállítás a popzene h!s - 
korát és társadalmi hatásait 
mutatja be 1957-t!l az 1990-es 
évek elejéig. Az interaktív tár-
lat egy id!utazás, amely a ha -
zai poptörténet legkiemel ke- 
d!bb el!adóinak, zeneka rai -
nak, a korszak legfontosabb 
zenei eseményeinek és a XX. 
század kultikus helyeinek 
állít emléket. A kiállítás ok-
tóber 29-ig látható. 

Híreink
Poptörténet

Életének 89. évében elhunyt 
Sebestény István József ok-
leveles építész, a Hermi-
namez! Egyesület szakért!je, 
a Zuglóért Érdemérem bir-
tokosa. Az érdemérmet 2015-
ben vehette át Karácsony Ger - 
gely akkori polgár mes tert!l a 
Zuglóért hosszú éveken át 
végzett munkájának elisme -
réséül. Sebestény István Jó -
zsef  hamvasztás utá ni búcsúz- 
tatása február 15-én, szerdán 
12.45-kor lesz a rá kos ke resz -
túri Új kö zte me t!ben.

Herminamez" 
búcsúzik

Elhunyt dr. Kutalik István, aki 
1986-tól hosszú id!n át az 
önkormányzatnál töltött be 
tisztséget, többek között a 
ZESZ igazgatóhelyettes f! -
orvosa volt. A kerület saját 
halottjának tekinti. 2008-ban 
az Örs vezér téri rendel!b!l 
ment nyugdíjba, ahol fogor-
vosként is aktívan dolgozott. 
Nyugdíjazása után az ÁNTSZ 
zuglói fogorvosi szakfelü-
gyeletét látta el. Dr. Kutalik 
István Zugló rendszerváltás 
utáni els! polgármestere, Ku-
talikné Kardos Zsuzsan na 
férje volt.

Részvét

Országszerte használták a Kner Nyomda közigazgatási nyomtatványait és báli meghívóit

Röpke Lapok Gyomáról
A legendás gyomai Kner nyomdát Kner Izidor (1860. február 5.) alapította, majd 
$a, Kner Imre (1890. február 3.), korának világszerte elismert tipográfusa test -
vérével vette át a stafétát, utódaik többsége is a könyves mesterséget választotta.

Kner Izidor, egy vándor zsidó 
könyvköt! család sarja inas -
évei után különböz! nyom -
dák ban dolgozott bér mun- 
kás ként. 22 évesen a helyi ta -
karékpénztár kölcsöne se gít -
ségével megnyitotta egy sze - 
 mé lyes könyvnyomdáját Gyo -
mán. 1898-ban már több mint 
1500 nyomtatványt kezelt a 
nyomdája, az 1900-as évek ele - 
jére az akkori Magyar ország 
településeinek közel felét lát -
ta el nyomtatványokkal.  
A közigazgatás híreit napra 
készen követte. Emellett báli 
meghívókat is gyártott nagy 
sikerrel, Röpke Lapok cím-
mel jelent meg a meghívókat 
felsorakoztató mintakönyv. 
Mun kásai az átlaghoz képest 
magasabb munkabért kaptak, 

rendezett munka körül mé -
nyek mellett. Az 1900-as évek 
elején a magyar könyvgra"ka 

és -illusztráció fénykorát élte.  
Kner Izidor a klasszikus tipo -
grá"át képviselte, de Fülep 
Lajos m#vészettörténész ösz -
tönzésére a bet#t tette meg a 
tipográ"a f!szerepl!jévé.   
1907-t!l "a, Kner Imre lett a 
nyomda m#szaki vezet!je, aki 
Lipcsében tanulta meg a mes -
terséget.  
Az I. világ h á ború után har-
madmagával a népi barokk 
megújításával és a klasszicista 
tipográ"a korsze r# alkal ma -
zásával egy új ma gyar könyv -
m#vészetet te rem tett. 
1923-ban a világ leg jobb ti-
pográfusai közé so rol ták, 
1937-ben a párizsi vi lág kiál - 
lí táson nagydíjjal jutalmaz -
ták. A Gyomai Kner Nyomda 
a mai napig m# kö dik.

Kner Izidor 22 éves volt, ami -
kor megnyitotta els! nyom dá ját 

                               Fotó: cultura.hu

Szekercével töri meg Szent Mátyás a telet
A február 24-i Mátyás-napot 
Rómában a XI. századtól ün-
nepelték. Mátyás apostol tört é - 
netét az András és Mátyás cse-
lekedetei cím# apokrif !r zi, 
de az Újszövetség ötödik ira -
tában, az Apostolok csele -
kedeteiben is olvasható, hogy 
Jézus halála után az áruló 
Júdás helyére Mátyást válasz-
tották maguk közé a tanít vá -
nyok. ( az els! olyan apostol, 
akit nem Jézus vett maga mel -
lé. Kevés adat maradt fenn az 
életér!l, vélhet!en az els! szá -
zadban született Júdeában.  
Az apokrif szerint missziós -
ként megvakították, börtönbe 
ve tették, de Isten visszaadta a 
látását, András pedig kisza -
badította. Egy másik forrás azt állítja, hogy 
Etiópiában és Júdeában terjesztette Jézus 
tanításait, és ahol prédikált, ott csodák történ-

tek. Jeruzsálembe visszatérve 
lefejezték.  
Ilyen módon elszenvedett vér - 
ta nú halála miatt ábrázolják 
bárddal.  
Az ácsok és a mészárosok 
véd!szentje. A IV. században 
Ilona római császárné Trier -
be vitette Mátyás ereklyéit, és 
a város véd!szentjévé avatták.  
Hazánkban id!járási regulák 
köt!dnek Mátyás napjához. 
Ha február 24-én jég borítja a 
vizeket, Mátyás a szekercé -
jével töri meg azt, és elkez -
d!dik az olvadás. Ha viszont 
nem talál jeget, akkor fagyot 
hoz. ( a „tél hatalmát meg -
tör!” három szent egyike. Ha 
hideget hoz, azt Gergely már-

cius 12-én feloldja, ha neki sem sikerül, akkor 
Benedekre (március 21.) marad ez a munka.                

Az oldalt összeállította: Illés Sarolta

Szent Mátyás az ácsok és a mé szá -
rosok véd!szentje 
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SKO$PIÓ (10. 23.–11. 22.) Ha a kommunikáció te -
rületén dolgozik, most érdemes több munkát vállal-
nia, de ne kényszer#ségb!l, hanem a kihívás szépsége 
miatt. Megfontoltan még egy jó vállalkozást is felépít -

het. A múlt ny#ge ne befolyásolja a jelent.

MÉRLEG (09. 23.–10. 23.) Munkáját irigylésre méltó 
lendülettel végzi, minden cselekedetét, tehetsé gé -
nek megnyilvánulását áthatja a feltétlen szeretet. 
Mások javát is szolgáló értéket hoz létre. A sze -

relem mindent felforgató er!vel jön az életébe.

BIKA (04. 20.–05. 21.) Félelmei miatt nem könny# 
megélnie a feltétel nélküli szeretetet, mert retteg a 
lelki sérülést!l. Teljesíthetetlen elvárásai vannak 
másokkal szemben. A maga köré húzott falakat 
most lebonthatja, így a szerelem rátalálhat.

IK$EK (05. 21.–06. 21.) A szerelmi kapcsolatából most 
házasság lehet, ez alapjaiban változtatja meg az életét, 
úgy érezheti, mintha élete eddigi határai elt#nnének. 
A hétköznapi nagylelk#ség segíti a problémák 
megoldását, a tisztánlátás er!t ad.

RÁK (06. 21.–07. 23.) Most tudatosul benne, hogy min-
den vágy önuralommal, együttm#ködéssel valósul 
meg. Amint benne megszületik a lelki békét hozó 
rend, az új ötlet fejl!désnek indul. A február 20-ai 

újhold különösen érzékennyé teszi a környezetére.  

KOS (03. 20.–04. 20.) A feltétlen szeretet áthatja, és ren-
det teremt az életében. A munkahelyén határozottan 
kiáll másokért és önmagáért. Óvakodjon a saját és 
mások túlzásaitól. El!kerülhetnek és szinte azonnal 
megoldódhatnak a múlt problémái. 

OROSZLÁN (07. 23.–08. 23.) Olyan eredeti ötlettel áll 
el!, amelyb!l nemcsak neki, hanem a munkatár-
sainak is hasznuk származik. Saját vállalkozásának 
fejl!désében váratlan szintugrást tapasztalhat. Lel -

kének rendjéb!l fakad az egész életének rendje.

SZ)Z (08. 23.–09. 23.)  Alapos megfontolás után 
kötelezi el magát hivatalosan is a szerelme mellett. 
Kreatív ötletekkel egy teljesen új életet kezd fel -
épí teni, a régi mintákat maga mögött hagyja. Igen 

el!nyös munkaszerz!dések várnak most rá. 

NYILAS (11. 22.–12. 22.) Leírhatatlanul jó érzés, ha az 
ember tele van energiával. Semmi nem képes elron -
tani a jókedvét, most ! inspirál mindenkit, olyan egy -
szer#, de zseniális ötletekkel, melyek segítik a társait, 
és jó hatással vannak !rá is. 

BAK (12. 21.–01. 20.)  Az átgondolt beszélgetések 
olyan gyökeres változásokat eredményeznek, me -
lyek örömmel töltik el, ráadásul jó hatással lesznek 
a vállalkozására és a szerelmi életére. A hasznos 

tapasztalataiból eredeti megoldások születnek. 

VÍZÖNT( (01. 20.–02. 18.) Munkahelyi problémáinak 
átgondolt rendezésével visszanyeri önuralmát. Eredeti 
ötleteivel segíti mások életét, most erre saját vál-
lalkozást is építhet. El!nyös szerz!déseket köthet 

kommunikációval kapcsolatos munkák terén.

HALAK (02. 18–03. 20.) Most a feltétel nélküli szeretet, 
az agapé szintjét éli meg. Ez lelkileg csodás állapotba 
hozza, de a nyitottsága miatt a külvilágban sérülékeny-
nyé válhat, kihasználhatják. Most megtanulhatja, ho -

gyan vethet véget ennek.

Illés Sarolta
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