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HOrvátH Csaba: 
FOlytassUK eGyütt!

- Öt évvel ezelőtt sokan ké tel -
kedtek, hogy szükség van-e
erre a jégpályára – mondta
Tóth Csaba országgyűlési kép -
viselő, a jégpálya ötlet gaz dája
a december 1-i megnyitóün-
nepségen. – Az elmúlt öt év

számadatai azon ban azt bi-
zonyítják, hogy a kerület lakói
szeretik és hasz nálják is ezt a
pályát. Olyannyira, hogy mára
már ki is nőttük a létesítményt.
Re mél jük, hamarosan elkészül
végre Zugló főtere, ahol a mos -

taninál na gyobb koripályának
is helye lesz majd. Büszkék
vagyunk rá, hogy egy ilyen
sportolási lehetőséggel is sike -
rült és sikerül tovább épí te -
nünk a zuglóiak kö zös sé gét, és
a jövőben is szeretnénk majd

minden alkalmat megragadni,
hogy ezt a közösséget tovább
erősítsük. Ezúton kí vá nok a
ke  rület minden kedves lakójá-
nak békés ünnepeket és bol -
dog új esztendőt.

Folytatás a 17 oldalon

Fotó: Képszerk.

Korizással indult az advent

4-7 HOGyan
parKOljUnK? 11 KeresZtrejtvény

aZ ünnepeKre 23

Ötödik alkalommal rendezi meg hagyományos Bosnyák téri adventi vásárát az önkormányzat, és ötödik
alkalommal nyitották meg szórakoztató műsorral a mobil jégpályát a pavilonok mellett, hogy a kerület
lakossága számára ingyenes sportolási és mozgási lehetőséget biztosítsanak a téli időszakban is.
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nem maradhat budapest mostohagyereke

• Mit tart az eltelt másfél hónap alatt a leg-
fontosabb döntésének?
– Október végén leállítottam a kila kol ta tá -
sokat az önkormányzati bérlakások ese -
tében, és arra kértem kollégáimat, minden
egyes esetet vizsgáljanak ki, ke ressenek
közösen megoldást azokkal a nehéz hely -
zetbe került em be rekkel, akik szán dékuk
sze rint együttműködnének ve lünk.
• Programjában Budapest mostoha gye -
rekének nevezte Zuglót.

– Igen, mert az elmúlt években a fő város
semmit nem költött a pesti ol dal leg -

na gyobb kerületére, a 4-es metrót
megállították a Keleti pályaud-
varnál, a fő városi fenntartású
útjaink kataszt rofális állapotba
ke rültek, iskoláinkat, kór há -
zainkat elvették, és mit kap-
tunk cserébe? Liget -pro jek -
tet, amely a Vá ros liget mód-
szeres szét verését és be épí -
tését jelenti, és a Puskás
stadiont. Nem em lékszem,
hogy bármelyik „be ru há -
zásért” könyörögtek vol -
na a zuglóiak.
• Központi eleme volt 

a kampányának, hogy
rend be kell tenni a Bos -

nyák teret. Valóban ez
lenne a leg égetőbb prob lé -

má ja a kerületnek?
– Az az egyik legfontosabb prob-
léma, hogy Zuglónak nincs a zug -
lói embe rek hez méltó köz igaz-
gatási városközpont ja, ahol nem -
csak minden hivatalos ügyet el
lehet intézni, hanem be vá sá rolni,

Horváth Csaba:
Zugló új polgármestere 13 százalékot vert rá ellenfelére az
önkormányzati választáson és az első politikus Budapesten, akit
két kerület első emberének is megválasztottak. Az elmúlt tizen-
hét évben volt még főpolgármester-helyettes, Budapest kor -
mány biztosa, frakcióvezető és fővárosi képviselő. Most pol -
gár mesteri feladatai mellett a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi
bizottságát és az MSZP-frakciót vezeti. A háromgyerekes poli-
tikus, ha teheti, minden napját kiadós futással kezdi, és ha be
tudja szorítani, erőnléti edzéseket is beiktat a napirendjébe.

Hamisítatlan hírekkel és szívhez szóló 
szto rikkal – ismét jelentkezik a Zuglói
Lapok mindannyiunk örömére. Most sem
lesz másként, mint korábban: önöket fog -
juk szolgálni és szórakoztatni úgy, hogy
közben eszükbe se jusson letenni az újsá-
got. Új a forma és új a tartalom, hisz az
elmúlt időszakban hétköznapjainkat alap -
vetően meghatározó változások történtek
a nyári megjelenésünk óta. 
Horváth Csaba személyében új polgár -
mestert választott a 14. kerület. Bemu-
tatjuk őt és a programját – elhihetik: min -
denről alaposan kifaggattuk. Többek
között arról, miként sztárolja majd Zuglót
és mi lesz a fő csapásirány. Felállt az új
képviselőtestület, ami az előzőtől alap ve -
tően abban különbözik, hogy mind a 15
körzetet az ellenzéki összefogás jelöltjei 
nyerték meg. Persze a döntéshozó gré mi -
um politikai értelemben továbbra is sok-
színű, úgyhogy izgalmas időszak elé né -
 z ünk. Mit várnak a zuglóiak a következő
ciklustól? – ezt kérdeztük az utca embe -
rétől, és elgondolkodtató válaszokat kap-
tunk.  A decemberi ünnepekre hango -
lódva kiug rottunk az új koripályára, be -
csöngettünk egy zuglói családhoz, hogyan
készül az ünnepekre. Persze igazi nagyá-
gyuk is lesz nek a lapban: Zugló díszpol-
gára, Jani csák István mesél közérzetéről
és karrierjéről, és a karácsonyi menüt is
sztár szervír ozza: Kiss Balázs birkózó. 
Az egész szer kesz tő ség nevében békés ün-
nepeket és boldog új évet kívánok! 

jegyzet
újra itt van
Zugló lapja!

Csernyánszky Judit, felelős szerkesztő Legyen a Bosnyák tér méltó
városközpontja Zuglónak! Fotó: ZL-archív
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a legzöldebb fővárosi kerület

együtt építsük Zuglót!
ki kapcsolódni le het, sőt kultu -
rá lis központ is. 
Én már látom a megújult Bos -
nyák teret, és azon dolgozunk,
hogy a zug lóiak is mielőbb
lássák. De azt is vállaltam,
hogy a fővárosi ke zelésben
lévő köz útjainkat, ilyen a Nagy
Lajos király útja, a Csömöri út,
a Vezér utca és még hosszan
sorolhatnám, kö zösen tesszük
rendbe. Az Örs vezér tér aka -
dály men tesítését egyszer már
szerette volna megoldani a
kerület, de a fő város akkori
fideszes vezetése nem ment
be le. Októberben viszont Bu-
dapest döntött, és markáns el-
lenzéki többség alakult ki a
közgyűlésben. 
Karácsony Gergellyel pedig az
átadás-átvételnél abban ma -
radtunk, hogy ami jól mű kö -
dött, azt továbbvisszük, ami
kevésbé, azt javítjuk.
• Reálisnak tartja, hogy a
kerület, mint ahogy a többi
budapesti ke rü let, vissza -
szerzi az állami kezelésbe
került kórházait és iskoláit?
– Igen, de ez egy hosszú küz -
delem, amit Budapestnek és
más szabad vá ro s oknak kell
megharcolniuk a kormány -
nyal. Fel kellene ismerniük,
hogy egy kórházban nincs
kor mánypárti és ellenzéki be -
teg, mindkettőre ugyanúgy rá -
omlik a mennyezet, ugyanúgy
szen ved az orvos- és nő vér hi -

ánytól, az alulfinanszírozás és
a totális kormányzati nem tö -
rődömség következményeitől,
és a városok sokkal jobb gaz -
dái voltak a kórházaknak,
mint a kormányzat az elmúlt
években. Első körben azt aka -
rom elérni, hogy ha egy zug -
lóit baleset ér, ne a Fiumei
útra vigyék, hanem az Uzsoki
Utcai Kórházba, ami itt van a
kerületben.
• Alig lépett hivatalba, két
újság is megtámadta: az
egyik azt állította, hogy száz -
milliókról akarna egye dül
dönteni, a másik azt, hogy
kétes elemtől vá sá rol na 
a parkolóórákat. Mit szól a
vádak h oz?
– Két durva hazugságról van
szó, amit visszautasítok. 
Az első esetben az újságíró ál-
lított valamit, ami nem volt
igaz. Sem az önkormányzatok
mű ködését szabályozó tör -
vény, sem az SZMSZ, amely a
helyi testületek működéséről
szól, nem enged ilyet, még elvi
szin ten sem.
• Mit tervez az önkormány -
zat a parkolóórák ügyében?
– Még az előző képviselő-tes -
tület írta ki a parkolóóra-be -
szerzést, amit a Közbeszerzési
Hatóság megvizsgált és rend-
ben talált, még a közbeszerzés
kiírása előtt. Csakhogy az elő -
ző képviselő-testület nem dön-
tött. A cég, amely a par koló-

órákat szállította volna, de -
cem ber 31-ig vállalta, hogy a
kialkudott, 2017-es áron szál-
lítja a berendezéseket, és ol -
csóbban végzi a kar bantartá -
sukat. Ezt a döntést vittem a
képviselő-testület elé. Szabá-
lyos volt a közbeszerzés, és ott
van több ezer zuglói, aki két
éve vár arra, hogy gond nélkül
parkolhasson a saját lakása
környékén. Viszont a Fővárosi
Közgyűlés november végén
mó  dosította a parkolási ren-
deletet, aminek értelmében
megnövelte az előírt távolságot
a parkolóórák között. Ez új
helyzetet teremt az új par ko -
lá si zónák ki alakításánál, hi -
szen Zugló a már meglévő
par ko ló órák egy részének át -
he lye zé sével meg tudja oldani
az új fizető övezetek kiszolgá -
lását. Emellett kez de mé nyez -
tem a parkoló autósok ké nyel-
mi dí já nak csökkentését, ami
sok esetben többe kerül, mint
ma ga a parkolás.
• A IX. kerületi parkolási bot -
rányt is idézte az új ság író.
– Nagyon fontos különbség,
hogy a zuglói parkolóórákat az
önkormányzat megvette, és sa -
ját maga üzemelteti teljesen
átláthatóan. Minden egyes par -
kolásra fordított összeg azon-
nal megjelenik az önkormány -
zat rendszerében, készpénzes
parkolásnál is meg kell adni a
rendszámot és mindegyik be -

rendezés azonnal beköthető a
NAV rendszerébe. Ez utóbbit
meg is szavazta legutóbb a
képviselő-testület. A IX. ke rü -
letben viszont egy külső cég
üzemeltette a parkolóórákat,
az ő kezükben volt a nyilván-
tartás, elszámolás, készpénz-
kezelés, aminek meg is lett a
következménye.
• Hogyan érzi magát Zug -
lóban?
– Jól, hiszen édesanyám év-
tizedek óta Zuglóban lakik, itt
volt az első két munkahelyem,
emellett családi, baráti szálak
is idekötnek, tehát a kerület
örömeit és gondjait egyaránt
ismerem. Köszönöm a zug ló i -
ak bizalmát, aminek a jeleit
nap mint nap megtapasztalom.
• Nézzünk be egy pillanatra
a konyhájába! Igaz, hogy az
ünnepi menüt ön készíti?
– Csak részben, mert a halász -
léalapot mindig egy barátom -
tól kapom, azt turbózom fel
halszeletekkel és a szükséges
belsőségekkel. A bejglit is én
vásárolom meg. Viszont a csa -
lá dom egyik felének a szűz -
pecsenyét, a másik felének a
pulykát és a kacsát én sütöm,
hiszen hétköznaponként is
sokszor én főzök otthon, és
erre eddig nem volt panasz.

Z. L.

Tóth Csaba országgyűlési
képviselővel és a győztes
képviselőkkel 
Fotó: ZL-archív

KérDeZZe Ön Is 
a pOlGármestert!

Írja meg kérdéseit
Horváth Csabának a

zugloilapok@zuglo.hu
címre!
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Zugló Budapest harmadik legnagyobb kerülete, 123 ezer ember otthona. Zugló ad otthont olyan fontos
közintézményeknek, mint a Szépművészeti Múzeum és az Állatkert, itt található a Hősök tere és a
Városliget – mindezek nélkül Budapest sem lehetne az, ami. Zuglónak minden adottsága megvan,
hogy Budapest egyik legjobban prosperáló kerülete legyen, a főváros azonban már hosszú ideje mosto-
hagyerekként kezeli a kerületet. 

a zuglói összefogás programja

Az önkormányzati választás után új korszak kezdődik Zugló életében, ezért 
• kezdeményezzük az M4-es metró második szakaszának megépítését a Bosnyák térig, 
• megkezdjük a metróvonal rákospalotai meghosszabbításának előkészítését,
• a Bosnyák téri remíz területén létrehozzuk a Zuglói Millenáris Parkot,
• közösen lépünk fel majd azért, hogy a Városligetet visszakapják a budapestiek,
• mindent megteszünk, hogy önkormányzati kézbe vegyük vissza a zuglóiak iskoláit,
• rendezzük az elegendő parkoló nélkül épült új Puskás stadion helyzetét,
• kizöldítjük és szabadidős parkká alakítjuk a Rákosrendezőt,
• felszámoljuk a közlekedési káoszt, felújítjuk a kátyús, járhatatlan, fővárosi kezelésben lévő utakat, parkolókat,
• rendbe tesszük és akadálymentesítjük az Örs vezér terét, kétszer kétsávossá alakítjuk a Nagy Lajos király útját,
kiszélesítjük a Mogyoródi és az Egressy utat,

• fejlesztjük a közvilágítást,
• intermodális csomópontot alakítunk ki a Mexikói úti végállomásnál,
• kiépítjük a hiányzó kerületi P+R parkolókat,
• a szomszédos kerületekkel is együttműködve csökkentjük a légtérzajt, rendezzük a Rákos patak környezetét
és zajvédő falat építünk a Körvasútsorra.

nem engedjük, hogy Zugló a főváros mostohagyereke maradjon!1. 
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Folytatjuk a kerület megújítását:
• rendbe tesszük a Bosnyák teret, új, családbarát közigazgatási városközpontot alakítunk ki,
• fejlesztjük és korszerűsítjük a lakosság és az önkormányzat kapcsolattartásának lehetőségeit,
• akadálymentessé tesszük Zuglót, 
• idősbarát önkormányzatot alakítunk ki,
• ifjúsági és szabadidőközpontot építünk a fiatalok számára,
• az itt élők igényeinek megfelelően fejlesztjük és bővítjük a kerületi parkolási rendszert,
és továbbra is biztosítjuk a zuglóiaknak az ingyenes parkolást a kerületben, 

• folytatjuk az ingyenes zuglói wifi-hálózat kiépítését.

Folytatás a 6-7. oldalon »

a fejlődő Zugló2. 

Fotó: ZL-archív
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Annak érdekében, hogy Zuglóban mindenki otthon érezze magát,
• prevenciós programot indítunk a kerületben, amelynek során évente 5000 zuglói lakos szűrővizsgálatát
ingyenesen vállaljuk,

• gondoskodunk róla, hogy az itt élők az Uzsoki Utcai Kórházban vehessék igénybe a sürgősségi ellátást is,
• folytatjuk a zuglói szakrendelők felújítását,
• bővítjük az idősek számára nyújtott támogatásokat, hogy mindenki számára elérhető legyen az időszaki
fűtéstámogatás, az évenkénti támogatás, a szépkorúak elismerése és a gyógyszertámogatás,

• bővítjük a nyugdíjasklub-hálózatot,
• minden kerületi újszülött számára babacsomagot biztosítunk,
• kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására,
• a jelentős háziorvos- és óvodapedagógus-hiány enyhítéséhez szolgálati lakásokat biztosítunk,
• folytatjuk az önkormányzati bérlakások felújítását és újakat építünk, 
• bővítjük a lakbértámogatási rendszert,
• támogatjuk a felelős állattartást,
• bővítjük a civil szervezeteknek nyújtott ingyenes szolgáltatások körét,
• támogatjuk a helyi termékközösségek létrehozását.

a gondoskodó Zugló3. 

ZUGlÓI prOGram

a zuglói összefogás programja

Folytatás a 4-5. oldalról »
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Azon dolgozunk, hogy Zugló legyen Budapest legbiztonságosabb kerülete, ezért 
• megerősített rendőri jelenléttel javítjuk a kerület közbiztonságát,
• szorosan együttműködünk a zuglói polgárőrséggel és az önkéntes tűzoltók szervezetével,
• bővítjük a már több mint 200 kamerából álló közterületi térfigyelőrendszert,
• parkjaink és ligeteink védelmében parkfelügyelő szolgálatot vezetünk be,
• a lakók kérésére szükség szerint zárhatóvá tesszük a parkokat.

a biztonságos Zugló

Annak érdekében, hogy Zugló továbbra is Budapest tüdeje maradhasson:
• megakadályozzuk a további pusztítást a Városligetben,
• a Rákosrendező területén új szabadidőparkot hozzunk létre,
• folytatjuk parkjaink felújítását,
• minden zuglói újszülött tiszteletére új, névre szóló fát ültetünk, 
• folytatjuk a kerület játszótereinek felújítását és újakat építünk,
• szabadtéri kondiparkokat, illetve gördeszka- és BMX-parkokat építünk ki,
• támogatjuk a szabadidős és tömegsportrendezvényeket,
• keményen fellépünk az illegális hulladéklerakók ellen és felszámoljuk a szemétkupacokat,
• támogatjuk az épületkorszerűsítési, a fűtésrekonstrukciós és a szigetelések cseréjével járó programokat,
• folytatjuk a Virágzó Zugló programot.

a zöld Zugló5. 

4. 

ZUGlÓI prOGram
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A november 28-i ülésen a
pol gármester bemutatta Zug -
ló új jegyzőjét, dr. Tiba 
Zsolt ot, aki 20 éves önkor-
mányzati tapasztalattal ren-
delkezik, és majdnem két
évtizeden át Bu dapest főjegy -
zője volt. Ennek előzménye,
hogy lemondott posztjáról
Zugló korábbi jegy zője és al -
jegyzője. Dr. Papp Imre jegy -
ző 2018 szeptemberétől, míg
dr. Tarjányi Tamás aljegyző
2016 decemberétől töltötte
be hivatalát. 

Híreink
Dr. tiba Zsolt
az új jegyző

Ingyen
úszhatnak 
Az önkormányzat megál la -
podott a BVSC-Zuglóval,
hogy a kerületi nyugdíjasok,
az önkormányzati kép vi -
selők, va lamint a Polgár -
mes teri Hivatal dolgozói to -
  vább ra is ingyenesen hasz    -
nálhatják a sportegye sület
uszo dáját. Az úszás köl t sé -
geinek fe de zé sére a ké p vi -
selő-tes tület 9,2 millió fo -
rint támogatást sza vazott
meg a BVSC-nek.

Az alakuló ülésen ismertették
az október 13-i önkormány -
zati választás eredményét. 
A tájékoztató szerint Horváth
Csaba, a Momentum-DK-
MSZP-Párbeszéd-LMP je löltje
24 873 szavazattal lett Zug -
ló polgármestere.
A képviselő-testületben egyéni
mandátumot szerzett a Mo -
men  tum-DK-MSZP-Pár  -
beszéd-LMP színeiben Vida
Attila, Tóth Attila, Bitskey
Ben ce, Lepsényi László, Rózsa
András, Busznyák Imre, Pécsi
Diána, Kisné Szivcsovics Ni -
kolett, Szabó Rebeka, Hajdu
Flórián, Hevér László György,
Sokacz Anikó, Sógor László,
Kinisch Andrea és Horváth

Zsolt. A kompenzációs lista
alapján kapott mandátumot a
Fidesz-KDNP részéről Bor-
bély Ádám, Rozgonyi Zoltán,
Szatmáry-Jähl Angela és dr.
Varga Péter. Ugyancsak lis tá -
ról lett képviselő a CivilZugló

Egye sülettől Várnai László és
a Magyar Kétfarkú Kutya
Párt tól Victora Zsolt. 

alpolgármesterek

A testület alpolgármesterré vá -
lasztotta Hajdu Flórián (M SZ P )
egyéni önkormányzati kép vi  -
s előt. A második testületi ülé -
sén Rózsa András (Mo men-
tum), Szabó Rebeka (Pár be -
széd) és Horváth Zsolt (DK)
egyéni önkormányzati kép vi -
selőket szavazták meg alpol-
gármesternek. A grémium
Busz nyák Imrét (Momentum)
a Városfejlesztési Bizottság,
Rozgonyi Zoltánt (Fidesz) a
Pénzügyi és Költségvetési Bi-

zottság, Pécsi Diánát (MSZP) a
Gazdasági Bizottság, Lepsényi
Lászlót (DK) a Jogi- és Ügy -
rendi Bizottság, míg Hevér
László Györgyöt (MSZP) a
Nép jóléti Bizottság elnökének
választotta meg. Ezen túl-

menően a testület Kisné Szi v -
cso vics Nikolettet (Mo men t um)
esélyegyenlőségi, Tóth Attilát
(MSZP) szabadidő és sport,
Bitskey Bencét (MSZP) kul-
turális, Kinisch Andreát (DK)
ifjúsági és testvérvárosi, Sógor
Lászlót (MSZP) kör nye zet vé -
del mi, Vida Attilát (LMP) lak -
hatási, Sokacz Anikót (M SZ P)
pedig civil és nem ze tiségi
tanácsnoknak nevezte ki.

milliók házfelújításra

A november 28-i, harmadik
ülésen a testület döntött a tár-
sasházak és lakásszövetkezeti
épületek felújítási támoga tá  -
s ára kiírt tenderek alapján

benyújtott pályázatokról.
A vissza nem térítendő pá-
lyázat finanszírozására 300
millió forintot biztosítanak.  
A tenderen a legalább hat
lakásos zuglói társasházak és
lakásszövetkezetek indulhat-

takarékos működés 
Húsz százalékkal keveseb-
bet fordít az önkormányzat
a működtetésre a képviselő-
testület szervezeti struktú -
rájának átalakításával. Az
előző ciklusban még nyolc,
most viszont csak öt szakbi-
zottság segíti az önkor -
má nyzati feladatok ered mé -
nyes ellá tá sát. A megta ka rí -
tást a la kosság által igényelt
fej lesz té sekre fordítják. 

Dinamikus indulás:
Zugló új képviselő-testülete október 28-án tartotta alakuló ülését, amelyen
megválasztották az új tisztségviselőket. Horváth Csaba polgármester (MSZP)
a november 7-i ülésen bejelentette, hogy a politikai pártok közül az MSZP,
a DK, a Momentum és a Fidesz-KDNP alakított frakciót.  

elindult a következő ötéves ciklus, megalakult az új képviselő-testület

Dolgozik a képviselő-testület Fotó: ZL-archív
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Erős Anita és Luncz Gab riella,
a Zuglói Család-segítő és Gyer -
mekjóléti Központ (ZCSK)
munkatársai vették át a Gon-
dozási Munkáért Díjat Hor -
váth Csaba polgár mes tertől és

Hevér László György önkor-
mányzati kép viselőtől a zug -
lói szociális munka napján.
Együtt Se gítünk Oklevelet
kap tak éves munkájukért:
Olasz Anna, Kókai Gabriella,

Mátyássi Edina, Sándor Éva,
Fóris László, Varga Sándor,
dr. Radics Edit, az S.O.S.
Krízis Ala pítvány Lőcsei utcai
Családok Átmeneti Otthona, a
TEGYESZ Szakértői Bizot t ság,
a Zuglói Meseház Óvo da, a
Zuglói Tipegő kert Bölcsőde, a
TÁMASZ Gondozó Nyírő Gyu -
la Kórház, a Magyar Isz lám
Közösség, a Családcent rum
Alapítvány, a Józan Babák
Egye sület, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete. A MÁS -
színház elő adásával ünne-
pelték a díjazottakat.

szociális
munkásokat
díjaztak

tak.  Összesen 371 pályázatot
nyújtottak be, melyek támo-
gatási igénye meghaladta az
1,3 mil  liárd forintot. A testület
74 pályázatot fogadott el.  
A ten deren elért eredményéről 
a Zug lói Városgazdálkodási
Köz  szolgáltató Zrt. értesíti a
pályázókat.

Ki kell fizetni

A képviselő-testület elfogadta
a Fővárosi Ítélőtáblának az
Erzsébet királyné útja 62/C.
alatt 2007 nyarán be kö vet ke -
zett gázrobbanásra vonatkozó
döntését. A baleset után a
házban lakók kár térítési pert
indítottak az önkormányzat
ellen. A perköltség 120,3 mil-
lió forintot tesz ki. Intéz -
kednek a kártérítés- és a ka -
mat kifizetéséről.

alapítványoktól
a trolibuszokig 

A mozgásukban korlátozott
zuglói betegeket is szállító
Transz Ambulance Ala pít -
vány  nak 350 ezer forintos 
támogatást szavaztak meg. 

A Zuglói Munkácsy Iskoláért
Alapítványnak pedig a ha gyo -
mányos óvodás rajzpályázata
lebonyolítására és díja zására
150 ezer forintot hagytak jóvá.
A pályázaton álta lában mint-
egy 150 óvodás indul, és a
legjobb 20 pá lya művet jutal-
mazzák.
A képviselő-testület azt java-
solta a Fővárosi Önkormány -
zatnak, hogy a Millenniumi
Föld alatti Vasút végállo má sá -
nál a Mexikói úti pavilonok
fennmaradási engedélyét leg -
feljebb egy évre hosszabbítsa
meg. Ugyan a pavilonsor tulaj -
donosai öt éves meghosszab-
bítást kérelmeztek, de a kép -
viselők megítélése szerint a
Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában álló telken 20 éve
létesített kereskedelmi-szol-
gáltató pa vilonok városképi
szempontból nem előnyösek.
A képviselők kezdeményezik 
a BKK-nál, hogy a hétvégi pi-
acnapon a 77-es és a 82-es
tro  libuszoknál valamennyi aj -
tót igénybe lehessen venni a
felszállásra, illetve az Örs ve -
zér tere és az Uzsoki Utcai
Kórház közötti járat a hét

min den napján, míg az Öv
utcától a Puskás Ferenc Sta-
dionig köz lekedő jármű leg -
alább a hét végén ala csony-
padlós le gyen.

adóváltozások

Napirendre kerültek az adó -
vál tozások, mert egy részt a fej -
lesztésekhez be vételre van
szük ség, másrészt Zugló a 
második azon ke rületek kö -
zött, ahol a leg ala csonyabb az

adóterhelés.  Ja nuár 1-től a
telekadó évi 354 Ft/m2-re,
míg az idegenforgalmi adó
vendégéjszakán ként 530 Ft-ra
módosul. A sávos kivetésű

épít ményadó évi 1400 és 1950
Ft/m2-re változik. Az adó kö -
teles lakások után a jövőben
1400 Ft/év/m2, míg a gará -
zsokért átlagosan 20 000 Ft/év
körüli adót kell fizetni. Utób-
biaknál kedvezményeket ter-
veznek, amiről hamarosan
ha tároznak.          P. D. – Z. L.

rövid időn belül három ülés

nem lesz kilakoltatás 
Horváth Csaba leállíttatta az önkormányzati bérlakás-
ban élők kilakoltatását, mert fontosnak tartja, hogy
azok, akik önhibájukon kívül kerültek olyan adós -
ságspirálba, amely a lakhatásukat veszélyezteti, biz-
tonságban érezhessék magukat és a családjukat a téli
hónapokban. Elmondta, az önkormányzat minden
segítséget megad a jóhiszemű rászorultaknak, azonban
a haladék nem jelentheti azt, hogy a tartozásokat teljes
egészében elengedik, mert a bérleti díjak az önkor-
mányzatot és a kerület lakóit illetik meg. A kila -
koltatási moratórium jövő áprilisig tart. Addig a
folyamatban lévő eljárásokat áttekintik, hogy meg-
tudják, mely családok működnek együtt a tartozásuk
rendezése érdekében. 
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A két fiú súlyos sérüléseket
szenvedett, s jogosan vetődött
fel a kérdés, vajon mennyire
biztonságosak manapság a
zeb  rák, hisz a közlekedési kul -
túra nemhogy javulna, hanem
sokkal inkább romlik: az em -
be rek türelmetlenek egy más -
sal. Tomis Károly rendőr fő -
törzszászlós volt az első szor-
galmazója a környék biztonsá-
gosabbá tételének. A Zuglói
Közbiztonsági Nonprofit Kft. a
Generali a Biztonságért Ala -
pítvány támogatásával nemrég
egy úgynevezett Safecross
okoszebra rend szer rel sze relte
fel az Egressy úti zebrát. 
- Az okoszebra programot
részben az alapít vány támo-

gatásából finanszí roztuk, rész -
ben pedig a ZKNP tavaly de -
cemberben a „Szomszédom a
rendőr” programmal elnyert
európai bűnmegelőzési díj
harmadik helyéért járó pénz -
jutalomból – mondta Tóth
Csaba országgyűlési képviselő,
aki Hor váth Csaba polgár mes -
ter, Kovács-Csincsák László, a
ZKNP ügyvezető igazgatója és
dr. Váradi Attila kerületi ren -
dőr  kapitány társaságában avat -
ta fel a rendhagyó gya logát ke -
lőhelyet. – Az alapítványnál
újabb okoszebrák kiala kí tá -
sára fogunk pályázni. A Safe-
cross okoszebra messziről is jól
látható LED-világítást jelent.
Az út test mindkét oldalán egy-

egy ka mera figyeli az ér kező
gyalogost, s ekkor automatiku-
san bekapcsol hat-hat lámpa.
A zuglói helyszínen az úttest
mindkét oldalán egy-egy ref -
lektor világítja meg a zebrához
érkező gyalogost, így a jár-
művezetők már messziről 
ész lelni tudják az átkelőket.
Jelenleg a zebra LED lám -
pái tesztüzemmódban vannak,
azaz folyamatosan villognak,
hogy az arra közlekedő autó-
sok hozzászokjanak az újdon-
sághoz, és amennyiben a Bu -
dapesti Közút erre engedélyt
ad, a LED-világítás átáll majd
az érzékelő üzemmódba.

Riersch Tamás 

Zuglóban teszteljük a
főváros első okoszebráját

Tesztüzem indul! Balról jobbra: Kovács-Csincsák László, a ZKNP ügyvezető igazgatója,
Kalmár László, a Generali a Biztonságért Alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Váradi Attila
rendőrkapitány, Tószegi Attila, a Herman Ottó Tudásközpont és Általános Iskola igazgatója,
Horváth Csaba polgár mester és Tóth Csaba országgyűlési képviselő Fotó: ZKNP

Átadták Budapest első okoszebráját Zuglóban, az Egressy út és a Kövér
Lajos utca kereszteződésében, közvetlenül a Herman Ottó Tudásközpont és
Általános Iskola előtt. Azt a gyalogátkelőhelyet „tették okossá”, melyen
tavaly május végén egy autó két diákot ütött el.

Megtartotta alakuló ülését a
Népjóléti Bizottság (NJB),
mely nek elnöke, Hevér László
G yörgy, arról tájékoztatott, hogy
az új testület három korábbi bi-
zottság – a közne ve lé si, a sport
és ifjúsági, a szociális és az
egészségügyi – feladatait vette
át. Ennek következtében a NJB
a bölcsődétől az aktív időskorig
terjedően az összes zuglóit
érintő szociális problémával
fog lal kozik. Az ismer tető után
a NJB beszámolókat fogadott
el, illetve elbírálta a Zuglói
Nyugdíjasokat Segítő Alaphoz
benyújtott karácsonyi támo-
gatási kérelmeket.           

népjóléti bizottság

Az utóbbi időben a szer vez e -
tek fenntartásához szükséges
mű kö dési költségek megnőt-
tek, ezért az önkormányzat, 
lé pést tartva az inflációval, 
i gyek  szik a maga le he tő sé gei -
vel segíteni a terhek köny-
nyítésén – mondta Hajdu Fló -
rián alpolgár mes ter, aki részt
vett a Civil Fórum új ciklust
megnyitó fórumán.  Jövőre öt-
millió forinttal nö vel né a civil
szervezetek pályázati keret -
összegét az önkormá ny zat, így
az 25 millió forintra módo-
sulna - jelezte Sokacz Ani kó ci -
vil és nemzetiségi ta  nács nok a
civil fórum ülésén, és hozzá tet -
te, további ingyenes szolgálta tá -
sokkal is segítik a civilek mun-
 káját. Hevér László Gy ö r gy, a
népjóléti bizottság elnöke 
a rendezvényen jelentette be:
kéri bizottsága működési ke -
retösszegének 30 millió fo -
rintra történő emelését, amiből
a civileket is támogatnák. A fó -
rumon részt vett Sógor László
képviselő, környezetvédelmi
ta nácsnok is.                  

Civil Fórum

FejlőDő ZUGlÓ

Híreink
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megkérdeztük a környék lakóit • tervezés alatt a fizetőparkoló-övezet bővítése

Egyre nehezebben találnak par kolóhelyet otthonuknál azok a zuglóiak, akik kör nyé kén nem kell
fizetni a par kolásért. Legtöbbször kö röz nek vagy a lakásuktól több száz méterre tudják letenni
autójukat, ezért sokan gondol ják úgy, hogy ki kellene bő víteni a fizetőparkoló-övezetet.

– Nincs hely az utcában, eset-
leg a templom környékén ta -
lá lunk, de lehet, hogy csak a
túloldalt, a Kassai téren van
szabad parkolóhely – méltat-
lankodott a Horváth Boldi -
zsár utcában élő Kiss Jánosné,
aki azt is elmondta, hogy az
emberek most már minden
helyet kihasználnak, a kivá-
gott fa csonkján is autó áll. 

– Reggel leparkolnak, bemen-
nek a mun kahelyükre, délu -
tán in dul nának haza, de sok -
szor elfelejtik, hova tették le az
autót, téblábolnak, hosszú
per cekbe telik, míg megta -
lálják. A szintén a házban lakó
Szi rákyné Bakos Enikő sem
tud a közelben parkolni. Azt
me sélte, sokszor az ablakból
né zik, mikor szabadul fel egy-

egy hely. Ha valaki elindul a
ház elől, gyorsan leszaladnak,
és ha szerencséjük van, senki
se áll oda addig, amíg od a -
érnek a saját autójukkal. 
– A nagybevásárlást szombat
hajnalban ejtjük meg, boltnyi -
tásra me gyünk, hogy leg ké -
sőbb tízig visszaérjünk, mert
akkor még biztosan lesz he -
lyünk, egyéb ként ki szá mít -
hatatlan, hogy mennyit kell
keringenünk – avat be minket
a parkolás rej telmeibe Szi rá -
ky né, aki azt is hozzátette, töb -
ben azért adták el a ko csi -
jukat, mert megunták a ki a -
lakult hely zetet. A két asszony
hang  súlyozta: a környéken
élők azt sze retnék, ha fi zető -
parkoló-zóna len ne az öve zet -
ben, mert ak kor biztosan le par-
 kolhatnának a há zuk előtt.
Horváth Csaba pol gár mester
bejelentette, hogy az új fizetős
zónák (Mexi kói út – Erzsébet
királyné útja – Lő csei út –
Telepes utca – Fűrész utca –
Csömöri út – Thököly út, il-

letve a Mexikói út – Ka csóh
Pongrác út – Kassai tér –
Szikszó park – Lőcsei út –
Erzsébet királyné útja által
határolt terület) tervezése fo -
lyamatos. A végleges döntés
előtt a la kosság bevonásával
szé les körű egyeztetést kez de -
mé nyez, és támogatja az egy -
séges budapesti parkolási
rend  szer bevezetését, emellett
indít vá nyozza az automaták
be kapcsolását a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal rendszerébe.   
Rózsa András alpolgármester
azt mondta, több csatornán is
kaptak visszajelzést arról, hogy
igény van a parkolási zónák
kiterjesztésére. Vida Attila ön -
kormányzati képviselő hason-
lóan nyilatkozott lapunknak: a
zóna kibővítésére valóban 
ó riási igény van. A körzetében
élők azt kérték, oldják meg a
parkolási problémát, és az sze -
rinte is tarthatatlan, hogy P+R
parkolóként használják az em-
berek a kerületet.          

Potos Rita

nem tudnak a saját utcájukban parkolni

A tervezett új parkolási-övezetek Zuglóban        Grafika: ZL-archív

Szirákyné Bakos Enikő: Az ablakból nézem, mikor szabadul
fel  üres hely                                                               Fotó: Képszerk.

Kiss Jánosné: A fizetőparkoló helyett itt hagyják egész napra
az autót                                                                      Fotó: Képszerk.
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a kormány nem ígérte meg az 50 milliárdot az egészségügy fejlesztésére

Feltételeket szabott a főváros az
atlétikai stadion bővítéséhez

– Mind az öt feltételnek tel-
jesülni kell ahhoz, hogy meg
lehessen rendezni a főváros
részéről az atlétikai világbaj -
nokságot. Eddig csak egy tel-
jesült – erősítette meg la punk-
nak a főpolgármester. Jó kez -
detnek nevezte, de hozzátette,
várja a folytatást. A fel té te -
leink: 50 milliárd a ke rü letek
járóbeteg-ellátásának fejlesz -
tésére, Budapesti Nagyerdő
létesítése a diákvárossal, a
költségek átláthatósága és a 
szerződések nyilvánossága, és
mindezek határozatba fog la lá -
sa. Ha azt gondolják, meg le -
het bennünket osztani, lehet a
feltételek között szemez get ni,
akkor tévednek. A főváros
mind össze egy stadion árának
az egyharmadát igényli a kor-

mánytól, ebből öt év alatt 15
ezer budapesti életét lehet
megmenteni. Ka rá csony azt is
elmondta, hogy nyitott a pár -
be szédre, ha a kormány fel -
tétele, hogy a főváros tegyen

hozzá az egészségügyi ellátá-
sokhoz forrásokat, akkor van
lehetőség a párbeszédre. Meg-
jegyezte, hogy azokat is kép -
viselnie kell, akik nem rá
szavaztak. Z. L.

Ötpontos feltételhez kötötte a 2023-as atlétikai világbajnokság megren-
dezését Karácsony Gergely főpolgármester, amit egyhangúlag meg is szava-
zott a közgyűlés a fideszes képviselőkkel együtt. A kor mány azonban csak
annyit közölt, hogy elfogadta Csepel és Ferencváros javaslatait. 

A javaslatot 18 igennel fogad -
ták el, a kormánypártiak tar -
tóz kodtak, egyedül Kovács Pé -
ter fide szes képviselő szavazott
nem  mel. A változtatások lé nye -
 ge: kevesebb automata lesz,
mert ezeket a mostani 75
méter helyett minimum 250
méterenként fogják elhelyez -
ni. A megnövelt távolság miatt
a díjfizetés türelmi ideje is 5
percről 10 percre nő. Horváth
Csaba zuglói polgármester ja -
vaslatára mobilfizetések ese té -

ben kezdeményezik a ké nyel-
mi díjak csökkentését a Nem -
zeti Mobilfizetési Zrt-nél és a
telefonos szolgáltatóknál. 75
mé te ren ként ki kell tenni egy
információs táblát a leg kö ze -
lebbi automa ta elhelyezéséről
és a díjövezet kódjáról. A vál-
toztatásokat az egyre elter-
jedtebb mobilpar ko lás indo-
 kolja, ami elérte az összes ki -
fizetés 80 százalékát. Jövő
július elsejétől kizárólag a
kerületi önkormányzatok által

létrehozott szolgáltatók végzik
a parkolási díjfizetés ellen őr -
zését, csak ők szabhatnak ki
pótdíjakat. Ezzel az in téz ke dés -
sel a parkolás átláthatóságát
cé loz ta meg a köz gyűlés. Javaslat
ké szül arról is, hogy a par -
kolóautomatákat alkalmassá
te gyék bankkártyák elfoga dá -
sára. A közösségi autó használat
ösz tön zésére par kolási kedvez -
mé nyeket ter vez nek a szolgál -
tatásban részt vevő elektromos
autók számára.                   Z. L.

1. A kormány adjon 5 év alatt 50 milliárdot a buda pesti egészségügyre
2. A sportverseny után nyissák meg a stadiont a tömegsportok és kulturális

rendezvények előtt 3. A Budapesti Nagyerdő Projekt elindítása, ami lényegében egy új Városliget
kialakítását takarja 4. A beruházással kapcsolatos minden szerződés legyen nyilvános és átlátható
5. Tegye világossá a kormány, hogy még elkötelezett a fővárosi közlekedés fejlesztése mellett

Klímasztrájk
Több ezer fiatal tüntetett Bu-
dapesten a globális klíma -
sztrájk napján, ahol a kor -
mányt arra figyelmeztették, az
utolsó utáni pillanatban va -
gyunk. A diákok jogos félelme,
hogy a saját bő rükön tapasz-
talják meg a globális fel me le -
gedés következményeit 10-20
éven belül, mert az elmulasz-
tott évek kör nye zet vé de lmi
katasztrófával fenyegetnek.

Fotó: MTI

szabad oktatást!
Az új fővárosi vezetés part-
nerséget kínál annak, aki
Bu dapestet a tudás fő vá ro-
  s á vá szeretné tenni, mondta
a fő polgármester a Szabad
Ország, Szabad Oktatás! há -
rom napos, a Szabad Egye -
tem csoport által szervezett
rendezvény zá róeseményén.
A Kossuth téren villámkiál-
lítást rendeztek be, és ke rek -
asztal beszélgetéseken fi gyel-
meztettek a kormány okta -
tás politikájának kö vet kez -
mé nyeire. Karácsony Ger-
 gely főpolgármester közös
programok indí tását tervezi
a Magyar Tudo má nyos Aka -
dé miával, a hát rányos hely -
zetű diákok tá mo ga tá sá ra
pedig ösztöndíjprogramok
be ve ze té sét szor galmazta.

Feltételek

átláthatóvá teszik a budapesti parkolást

Pénz kell a fővárosi kórházaknak, cserébe felépülhet 
a tervezett stadion                                            Fotó: epiteszforum.hu

Híreink
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LISÁNYI MÁTÉ,
OPTOMETRISTA:
- A belvárosban la kom, de nap
mint nap Zuglóba járok dol -
goz ni. Azt ta -
p a s z  t a l o m ,
hogy könnyű
t ö  m e g k ö  z  -
l e k e  d é s s e l
eljutni a ke -
rületbe, és a
köz tisz ta ság -
gal sincs ko mo lyabb baj. Igaz,
az látszik, hogy a belső ke -
rületek felé eső rész ren-
dezettebb, mint kifelé ha ladva.
Egy na gyobb hiá nyos ságot
látok: rend  kívül ke vés kö -
zösségi hely van Zug lóban.
Nekem napközben gondot
okoz, hogy hol ebédeljek,
nincsenek kifőzdék, bisz t  rók,
kis éttermek, és ak kor sincs
sok vá lasz tási le he tőségem, ha
munka után be ülnék valahová
ká véz ni, be szélgetni az is -
merőseimmel.    

DR. SZABÓ ILDIKÓ,
JOGÁSZ:
- A legfon to sabb a Bosnyák tér
rend be té te le, azon belül a kör -
nyező, le rob  bant házak hom -

l ok  z a  t ának
hely re ho za -
tala, és az el-
h a g y a t o t t ,
ga zos vil la -
m o s  s í  n e k
meg  ti sz tí tása.
Sze ret ném, ha

elvetnék a péntek és a szom-
bat délelőtti sza badtéri piac
be  zá rásának öt letét, mert so -
kan sze retjük, és ott sokféle

terméket be tudunk szerezni.
Há rom éve mindenhová bicik-
livel járok, és sze rencsére ke -
rékpártá rolóval már jól ellátott
a kerület, de még mindig 
na gyon ke vés bicikliút van. 
A Huszti ut cából az Örsre vagy
a Bos nyák  ra vé gig autóúton
kell ke  re kez nem.   

HAJAS ISTVÁN, CIPÉSZ:
- A lakossággal folytatott kom-
munikációt mindenképpen fej -
 leszteni kellene. Jó vol na, ha
lenne olyan e-mail cím, ahová
megírhatnánk a pa na szainkat,
és tényleg érdemben vála szol -

nának azokra.
A ke rületi pr og -
 r a  m o k  r ó l ,
le  he tő sé gekről
és tá mo ga tá -
sok ról is sze -
retnék időben
é r  t e  s ü l  n i .

Szívesen látnék több zöld-
felületet, főleg a Thököly út
környékén, mert ott csak né -
hány kis park, virágágyás van.
Remélem, egy szer meg é pül a
Bosnyák tér mögötti területre
tervezett kö zös ségi tér orvosi
rendelőkkel, boltokkal. Örül-
nék annak is, ha több kerületi
program és rendezvény lenne.

PESTOVICS
HAJDU 
ADRIENN,
CRM
TERÜLETI
REFERENS:
-  Szeretném,

ha több ját szó teret alakítaná-
nak ki Zug ló ban, és mó do -

sítanák a nyit vatartási ide-
jüket. Télen már dél után öt
óra kor bezárják azo kat, pedig
később is szí vesen levinnénk a
gye re ke ket. Fej  lesz teni kellene
ezeknek a te reknek a köz vi lá -
gí tását és a hi  gi é ni áját is.
Mindössze egy olyan játszótér-
ről tudok a kerületben – a Pil-
langó parkban –, ahol van
mellék he lyi ség. Az Egressy tér -
nél la kunk, a környező kis ut -
cákban erős az autós forgalom.
Mivel sokan száguldoznak,
sze ren csés vol na, ha több fek -
vő rend őrt helyeznének ki
ezen a ré szen.     

DÓCZI 
LÁSZLÓ, 
PEDAGÓGUS:
- A kerület
t isz taságával
sem vagyok ma -
radéktalanul

elé gedett, de a hajléktalanok
prob lémájának meg oldása az,
ami nem várhat. A régi, jelen-
leg használaton kívüli önkor-
mányzati épü letekben például
kialakíthatnának nekik ott ho -
nokat. Úgy gondolom, ha len -
ne fedél a fejük felett, kö ny- 
nyeb  ben találnának munkát,
és akkor ők is képesek len -
nének a bérleti díjak, illetve a
közművek fi zetésére.  
Bár jó a helyi tö meg köz le ke -
dés, nagyon szeretném, ha meg -
épülne a 4-es metró itteni sza -
 kasza és a Bosnyák téren is szí  -
vesebben látnék egy szebb, mo -
dernebb bevásárlóközpontot.

Forrai-Kiss
Krisztina

mit vár Zugló új vezetésétől?

KésZüljünK 
eGyütt 

KaráCsOnyra
December 21-én 
10.00-13.00 óráig

KéZmŰves
FOGlalKOZásOK

- fenyőfadíszek, csengők,
angyalkák, agyag mécsestartók 
- ajándéktárgyak, díszek fából
- ünnepi asztaldísz gyertyával,

spatula angyalka

A belépés díjtalan!

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatának

támogatásával valósulnak meg

DECEMBER 15.
15:00 Bea Ice Dance Team
15:30 Hunyadi Kiskó�rus
16:00 Daniel Speer Brass Friends koncert
17:00 Gyertyagyú� jta� s

DECEMBER 22.
15:00 Jé�gszobrá� sz show
15:30 Alex Tamá� s koncertje
16:10 Soulfool Band koncert
17:00 Gyertyagyú� jta� s

V. ZUGLÓ KORI
ÉS ADVENTI
SOKADALOM
BOSNYÁK TÉR

Minden kedves 
látogatónknak békés, 

boldog ünnepeket 
kívánunk!

Zuglói Cserepes Kulturális 
Non-profit Kft.

Cserepesház  • Liget Galéria 
Lipták Villa  • Zuglói Civil Ház 

Zuglói Ifjúsági Centrum
Samodai József Zuglói Helytörténeti

Műhely
Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda

www.facebook.com/zugloikoriA programok és a jégpálya ingyenesen látogathatók!

A gyertyagyújtást a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium növendékeiből álló rézfúvós ötös kíséri.

CSEREPESHÁZ                                              
1144 Budapest, Vezér u. 28/b                       

T: 363-26-56                                                     
www.cserepeshaz.hu
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Az Aranycsapat a maga ré szé -
ről a Népstadiont 1953 no vem -
 berében, a svédek elleni 2-2-vel
avatta fel. Ez akkoriban nagy
csalódás volt (ma összeten-
nénk érte a két ke zünket),
amit az akkori, közel százezres
közönség kifütyült. Tíz napra
rá Puskásék vá laszul London-
ban, az évszázad mérkőzésén
6-3-ra verték az angolokat. 
A magyar válogatott 2019 no-
vemberében az új Puskás
avatójára a FIFA világ rang -
listáján 5. Uruguay-t fogadta, 
és 2-1-re a vendégek nyertek. 
A füttykoncert ennek ellené-
re elmaradt, a végig lel kes
közönség a Himnusz elé nek -
lésével búcsúztatta a ma gyar
játékosokat, akik az Arany-
 csapathoz hasonlóan is mét a
szigetországban játszottak pár

nappal a megnyitó után. 
A Wales elleni Európa-bajnoki
selejtező 2-0-ás ve reséggel
zárult. 

barakkóvoda
állt a helyén
A legendás Népstadiont he -
lyén, a Földtani Intézet mellett
az ötvenes évek elején nagy
pusztaság volt, kö zepén mind -
össze egy ba rak k óvoda. Mi-
után kijelölték a stadion he -
lyét, első lépésként a barakk -
ovit bontották le. Persze előbb
a gyerekeket kellett elhe-
lyezni, erre pedig a legalkal -
masabb épületnek az Eg ressy
út elején található egykori
cipőüzem bizonyult. A ki -
vitelezők tehát minde nek-

előtt ezt az üzemet újították
fel, és alakították át óvodává,
ahova beköltözhettek a gye -
rekek. A Népstadion mun ká -
latai csak ezt követően kez -
dőd hettek meg. A ma Meseház
Óvodaként üzemelő intéz mény
a kezdetektől legen dá san jó
kapcsolatot ápolt a Nép stadi -
onnal, rendszeres részt ve vői
voltak egymás ese mé nyei nek. 

1953-ban
adták át
Már a millennium időszaká -
ban születtek tervek a buda -
pesti nemzeti stadion épí té -
sére, azonban a világháborúk
és a gazdasági nehézségek
felülírták az elképzeléseket.
Az első tervek megjelenése

után több mint negyven évvel
épült meg Magyarország első
nemzeti sportarénája, a Nép-
stadion Istvánmezőn, a volt ló-
versenytér helyén. Az or szág-
 gyűlés már 1945-ben meg -
szavazta a nemzeti stadion
építési költségeit, azonban ér -
demi előrelépés csak azután
történt, hogy 1947-ben az
 osztrák-magyar mérkőzésen  
a nézők alatt leszakadt a
Fradi-pálya lelátója. A sta-
diontervek elkészítésére ifj.
Dávid Károly, Juhász Jenő és
Kiss Ferenc, az Állami Épí -
téstudomány Intézet mérnökei
kaptak megbízást. A statikus
Gilyén Jenő volt. A tervdoku-
mentáció még nem volt teljes,
amikor 1948. július 12-én
Tildy Zoltán köztársasági el -
nök ünnepélyes kapavágásával

Két és fél év alatt épült fel. Eredetileg 30 milliárd forintra becsülték a költségeit, ám végül bruttó
190 milliárd forintba került. A mai kor kö ve tel ményeinek megfelelő létesítményben több mint 67

ezer ülőhely van, de koncertek esetén akár 80 ezer embert is be tud fogadni. Érdekesség: a lebontott Népstadion helyére épült
futball pálya kezdőköre pontosan ugyanott van, mint a korábbi pályáé volt. Az eredeti épületből mindössze a toronyépület
maradt meg – ebben lesz majd a Puskás Múzeum –, ám a lebontott épület anyagát sem dobták ki, hanem be épí tették az új
stadionba. Az új Puskás lépcsőházait az egy kori történelmi pilonok min tájára formázták meg. Az épü let nem mellesleg 10 ezer
tonna (két Erzsébet hídnyi) acélszerkezetet, 36 ezer lámpatestet és nagyjából egy kilométer hosszú büfépultot tar talmaz.

Teltház volt a Puskás stadion megnyitóján Fotó: Z.L. archív

Újabb országos jelentőségű intézménnyel gazdagodott a kerület. Az új Puskás Ferenc Stadion 67 ezres
férőhellyel kiemelkedik az összes sportlétesítmény közül, mint ahogy a múltban is, noha akkor
csaknem 100 ezres tömeget tudott befogadni. A szervezők várakozásai szerint nemcsak a megnyitón,
hanem a jövőben évente legalább tizenkét alkalommal is telt ház lesz. 

az új puskás  

stadionavató 66 év után 
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megkezdődött az építkezés.  
A sportpályának 1952. április
4-re kellett volna elkészülni,
azonban a Magyar Dolgozók
Pártja menet közben új igé -

nyekkel állt elő, ezért a ter-
veket módosítani kellett, ami
jelentős költségnövekedéssel
és határidőcsúszással járt. 
Az állampárt az átadás idő -

pontját 1953. augusztus 20-ra
tolta. A kivitelezés meggyor -
sítására a munkáslétszámot
ezer főre emelték, Farkas Mi-
hály honvédelmi miniszter

pedig ezer katonát vezényelt
az épít ke zésre. Az építés során
fel merült, hogy a stadion
hom lokzatát szocreál dombor -
mű vekkel látják el, a tetejére 

pe dig szobrokat helyeznek,
azonban a megvalósítás túl
sokba került volna. Ezeket
vál  totta ki Pátzay Pál, az épít -
kezés művészeti koordinátora
ja vas latára a főbejárat mentén
elhelyezett 16 alakos, agitatív
szo borsor, amely 1958-ra ké -
szült el. A Népstadion első
igazgatójának Németh Imre
olimpiai baj  nok kalapácsvetőt
nevezték ki. Az ünnepélyes
megnyitó 1953. augusztus 
20-án kilenc órakor kez dő -
dött. A gálára nyolcvan ezren
kaptak jegyet. A politikai ve -
zetés a kormány pá holyból,
míg a rendez vény re meghívott
Avery Brundage, a Nem zet -
közi Olimpiai Bi zott ság elnö-
ke a sajtóteraszról figyelhette
az eseményeket, mert Rákosi
Mátyás nem volt hajlandó egy
imperialista or szág polgárával
megosztani a díszpáholyt. 
Az ünnepély nyolc  száz színes
zászlóval pa rá dézó felvonulás-
sal kez dő dött, majd Hegyi
Gyula ál lam titkár, az Országos
Test nevelési és Sportbizottság
elnöke mondott ünnepi be -
szédet. A Himnusz hangjaira
Cser mák József olimpiai baj -
nok kalapácsvető vonta fel a
magyar lobogót és tízezer
galambot engedtek sza badon.
Ezt követően előbb a gyerekek
végeztek tornamutatványokat,

majd a sportolók bemutatója
következett, aztán ötszáz népi
táncos szórakoztatta a közön-
séget. A déli szünet után rajtolt
a magyar-norvég atlétikai vá -
logatott versenye, amelyen a
hazaiak fölényes győzelmet
arattak. Öt órakor kezdődött a
Budapesti Honvéd-Szpartak
Moszkva ba  rátságos labda rú -
gó-mér kő zés, amelyet a Hon-
véd 3-2-re meg nyert.

már akkor is
sokba került 
A Népstadion az eredetileg
tervezett 50 millió helyett 160
millió forintba ke rült. Az
építéshez 1,3 millió téglát
használtak fel, csaknem 120
ezer tonna beton- és vasbeton
szer kezetet építettek be. A sta-
dion számos nagy sport- és
kulturális esemény színhelye
volt. Itt aratta legendás 7-1-es
győ zelmét az angolok ellen 
az Aranycsapat. A sportpálya
2002-ben vette fel Pus kás Fe -
renc nevét. A sportlétesít-
ményt többször felújították,
ennek ellenére állapota an-
nyira leromlott, hogy a kor-
mány 2011 őszén az újjá  -
építése mellett döntött.

Papp Dezső –
Riersch Tamás

A biztonsági elő készületek részeként a 2019. november 15-i
átadón nagy területet lezártak a stadion körül, olyannyira,
hogy a gyalogos köz le kedést is korlátozták, illetve te rel ték.
Horváth Csaba zuglói polgármester is kiemelten készült a
rendez vényre. Egy héttel a megnyi tó előtt operatív bizottságot
hívott össze, melynek feladata volt a kerületet érintő változá-
sok zökkenőmentes koor dinálása. Az esemény lebonyo lí tá sá -
ban még az ön  kormányzati rendészek és a zuglói pol gárőrök
is részt vettek. A rendezvény  zökkenőmentesen lezaj l ott.

Zugló besegített a szervezőknek

A Népstadion megnyitása 1953. augusztus 20-án
Fotó: Fortepan/Kovács József

stadion kronológia
1896 – Megszületett a budapesti nemzeti stadion elképzelése
1924 – Törvény egy új stadion építésére, bevezetik a sportadót 
1930-as évek eleje – Vita a sportarénáról. Lehetséges helyszínek: 

az óbudai Aranyhegy oldala, a Városliget, a Margitsziget, 
a Népsziget, Lágymányos és Pasarét

1945 – Az országgyűlés megszavazta a stadion költségeit
1947 – A sportaréna helyét Istvánmezőn jelölik ki
1948 – Tervek elkészítése, alapkőletétel
1953 – A Népstadion ünnepélyes átadása
2002 – A létesítmény felvette Puskás Ferenc nevét
2011 – Döntés a leromlott állapotú stadion újjáépítéséről
2016 – A régi létesítmény elbontása
2019 – A Puskás Ferenc Sportaréna ünnepélyes átadása

A Népstadion soha be nem fejezett toronyépülete
Fotó: Fortepan/UVATERV
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ebösszeírás
A zuglói önkormányzat  eb -
összeírást végez, amit a ve -
szet  t ség elleni oltás jár  vány -
vé delme indokol, és a tör -
vény kötelezi erre.  Az eb tu-
lajdonosa és tartója az eb -
 összeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat 
a kerületi önkormányzat
ren delkezésére bocsátani.
Kérjük a négyhónaposnál
idősebb ebek tulajdonosait/
tartóit, a tar tásukban lévő
eb(ek)re vonatkozó adato -
kat 2019. december 31.
napjáig, a https://www.gov-
center.hu/ebnyilvantarto/Co
ntent/PublicEbBPXIV.aspx
felületen, elektronikus for-
mában szíveskedjenek szol-
gáltatni. Akinek ez akadályba
ütközik, az a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán be -

szerezhető formanyomtat -
vány ki töl tésével és annak
helyszínen történő leadásával
is teljesítheti kötelezettségét.
Az ebösszeíró adatlapot
eben  ként kell kitölteni az
oltási könyv adatai alapján. 
Tisztelt Ebtulajdonosok/Eb -
tartók, az adat szolgáltatási
kötelezettség elmulasztása ál-
latvédelmi bírság kiszabását
vonhatja maga után. 
Az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglal-
tak alap ján a bírság leg -
kisebb össze ge 30.000 Ft. 

meghívó
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. december 16-án /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

KÖZmeGHallGatást tart.

A közmeghallgatás helye: 
Badapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.

Házasságkötő terem
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Horváth Csaba polgármester

a Zuglói lapok tervezett
megjelenési rendje 2020.

1. január 14.
2. február 11. 
3. március 10.
4. április 7.  
5. május 5.
6. június 9.
7. július 7. (dupla szám)
8. szeptember 8.
9. október 6.

10. november 10.
11. december 8. 

tisztelt Hirdetőink!
A Zuglói Lapok újra

vesz fel apró-, és keretes
hirdetéseket. Informá-

ciókért, ké rjük, írjanak a 
zugloilapok@zuglo.hu

email-címre, illetve
tájékozódhatnak a

www.zuglo.hu/
aktualis-mediaajanlat/

oldalon.
(a Szerkesztőség)

Közös képviselőknek
indít képzést a bKIK

Magyarországon ma mint-
egy 4,4 millió a lakások
száma, amiből közel 1,5
millió társasház életét kö -
zös képviselők vagy tár-
sasházkezelők irá nyítják,
gyakran sok tízmillió forin-
tos költségvetésről gon dos -
kodva. A tulajdonosi köz -
gyűlésen megválasztott kö -
zös képviselők jelentős
része eddig szakirányú vég -
zettség és meg felelő tudás
nélkül dolgozott. A nemrég
módosult társasházi tör -
vény előírásainak a jövőben
csak azok a közös kép -
viselők tudnak eleget tenni,
akik kellő szakmai tudással
rendel kez nek. A Budapesti
Ke  reske del mi és Iparka-
mara szer ve zésében indí-
tott közös kép viselő kép -
zésen a társasházak tulaj-
donosaink képviseletéhez, s
a tulajdonosi közösség fel-
hatalmazásából eredő fe-

ladatok ellátásához szük -
séges általános, jogi, mű -
szaki és gazdasági isme re -
teket sajátít hatják el a
résztvevők.
A Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal által
engedélyezett oktatás első-
sorban az OKJ-s társas ház -
kezelői kép zettséggel nem
rendelkező közös kép vi -
selőknek, intéző- és szám -
vizsgálói bizottság tagjainak
ajánlott. 
A 2020 januárjában induló
40 órás képzés 8 héten át
mind össze heti 1x5 órát
vesz igénybe, így a rész -
tvevők a munkájuk mellett
is el tudják azt végezni. 
A sikeres vizsgát tevők hi-
vatalos tanú sí tványt kap-
nak. A képzés költsége:
bruttó 70.000 forint, mely
az oktatást, a vizsgakölt-
ségeket és a tananyagot is
tartalmazza.

részletek és jelentkezési lap 
a http://kozoskepviselokepzes.bkik.hu oldalon.
Telefon: +36 1 488-2439

Jelentkezési lap benyújtása:
• személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

1. emelet 107. szoba,
hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óráig, 
pénteken 9.00-12.30 óráig.

• e-mailen: felnottkepzes@bkik.hu
• postai úton: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem ren del kező közös
képviselőknek indít képzést a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara olyan alapismeretek elsajátítására, amelyek biz-
tosítékot jelentenek ahhoz, hogy a jövőben kellő szakmai
tudással, a törvényi előírások megértésével és betartásával
felelősen végezzék tevékenységüket. A nagy érdeklődésre
való tekintettel januárban újra induló képzésre folyam-
atosan várják a jelentkezőket.
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adventi hangulatban suhajdáéknál 

Vágsz egy kört, félbehajtod,
háromszögeket vágsz bele, ki-
hajtod, és kész. Így készül a
hópehely – mutatta család leg -
idősebb gyermeke, a nyolcéves
Titi, majd felragasztotta az
ablakra. Az egész család na -
gyon kreatív, Titi húga, Viki
például kitalálta, hogy a papír-
ból kivágott hóembereket
ken  jék be ragasztóval, és hint -
senek rá sót, hiszen a kis kris -

tályoktól úgy fog csillogni,
mint a valódi hó. A lányok
már nagyon várják, hogy hul l -
 jon a pelyhes! Titi azt sem
bánja, ha hideg van, hiszen a
karácsony azzal jár. – Nagyon
szeretünk hógolyózni, hó an -
gyalkát csinálni. Most már visz-
szük magunkkal Sebestyént is,
aki januárban lesz egy éves,
úgyhogy ő kúszik-mászik majd
overáljában – mesélte Titi. 

Zoltán, a családfő abba is bea-
vat minket, hogy minden év -
ben többféle tésztájú mé zes-
 kalácsot készítenek, amiből a
Mikulásnak is kitesznek egy
pohár tej kíséretében. – A saját
házunkat is kisütjük, az abla -
kokat gumicukorból formáz-
zuk. Feleségével, Timivel arra
is nagyon figyelnek, hogy ér -
zé kenyítsék a kicsiket. – El-
magyarázzuk nekik, mit jelent

a szeretet ünnepe, hogy az
iskolában, az oviban is jobban
figyeljenek egymásra – fogal-
mazott az édesanya. Nem lesz
titok a gyerekek számára, mi -
ként lesz a csupasz fából dí szes
karácsonyfa, mert együtt fog -
ják feldíszíteni, és egészen
januárig várnak azzal – mint
minden évben – hogy elropog-
tathassák saját mézeskalács
házikójukat.         Potos Rita

A korcsolyapálya megnyitása
egybeesett az advent ha gyo má -
nyos eseményével: T ó t h Csaba
országgyűlési képviselő és
Hor  váth Csaba polgár mes ter
gyújtotta meg az első gyertyát.
Bárány Béla, a Bosnyák téri
Páduai Szent Antal katolikus
templom plébánosa idéz te fel
röviden az adventi ko szorú
történetét, és magya rázta el azt
is, hogy mit jel entenek a ko -
szorú jelképei. A Bosnyák
téren december 1-től január
3-ig tart a kará csonyi vásár, és
az advent minden vasárnapján
rendeznek majd gyertyagyújtó
ünnepséget. A korcsolyapálya
ennél tovább, február 5-ig fo-

gadja majd a látogatókat, akik-
ből várhatóan idén is sok lesz,
hisz a kerületi óvodák és is -
kolák már be is töltötték a
délelőtti idősávokat (hétköz-
nap 8.00-14.00), és az elmúlt
négy évben a nagyközönség is
örömmel hasz nálta hétköznap
délután (15.00-19.00), va la -
mint a hét végén (8.00-20.00)
a népszerű koripályát. Az elő -
ző évekhez hasonlóan, idén is
lesz majd ingyenes korcso lya -
bérlés (a korikért csak kauciót
kell fizetni), illetve a kür tös ka -
lács, a forralt bor és a forró tea
is kitart majd február 5-ig.

Riersch Tamás

Hóemberek térben és síkban, csillagok, adventi koszorú, mézeskalács – ez fogad minket a zuglói Suhajda
családnál. Ahogy rövidebbek lettek a nappalok, minden este gyertyát gyújtanak, kézműveskednek 
a gyerekekkel. Fahéj-, szegfűszeg- és narancsillatban hangolódnak az ünnepre. 

Folytatás a címlapról

az első gyertyák

Horváth Csaba polgármester és Tóth Csaba országgyűlési
képviselő gyújtotta meg az első adventi gyertyát 

Fotó: Riersch Tamás
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janicsák István: engem is meghallgatnak,
és én is meghallgatok mindenkit

Dupla díszpolgár lett a Z’Zi labor atyjából

Volt egyszer egy zenekar, amely megalakulását követően már a legelső koncertjén rögtön megtöltötte
a Petőfi Csarnokot. Majd ugyanez a zenekar alig fél év elteltével több mint 70 ezer néző előtt játszhatott
a világhírű Queen együttes előzenekaraként. Bár a Z’Zi Labor Asszonykórusa mindig is veresegyházi
volt, az együttes frontembere, Janicsák István ezer szállal kötődik kerületünkhöz. Szinte egyidőben lett
Zugló és Veresegyháza díszpolgára. 

A Z’Zi Labor 1985-ban alakult 
Gyálon-Budapesten. 1986 nyarán 
az Interpop-fesztivál Előadói díját 
nyerték el „Utolsó tangó párizsival” című
dalukkal, ezt követően a Népstadionban 
a Queen előzenekaraként léptek fel.
Feltűntek a Moziklip című filmben 
1987-ben. A Veresegyházi asszonykórus 
is szerepel koncertjeiken. 1985-ben 
mutatták be A ZiZi bolygó titka című 
gyermekmusicalt a Planetáriumban, 
majd még további hármat. 
A Z’Zi Labor 1994-ben egy időre 
feloszlott, majd újra kezdte 
működését, és még ma is 
aktívan, telt házak előtt 
koncerteznek, a dalaikat 
Janicsák István vitte tovább. 
Egy valami azonban sosem 
változik: az Asszonykórus 
tagjai mindig 
Veresegyházról valók. Fotó: Papp Anikó
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• Gratulálok a kitüntetéshez!
- Köszönöm. Nagy megtisztel-
tetés ez számomra, mint, aho -
gyan az is, hogy nem sokkal a
zuglói elismerés előtt Veres-
egyház Díszpolgára címet is
átvehettem. A két díj egyben
azt is jelzi, hogy már abba a
korba léptem, amikor érté -
kelni szokták az emberek tel-
jesítményét. 
• Az öníróniát leszámítva
mind két település „adósa
volt” ön nek ezzel a díjjal.
- Veresegyháznak az ottani 
asszonykórussal való közös
sze replés hozta meg a hír -
nevet. Ma már velünk azo -
nosítják a várost. Zuglóban
pedig nemcsak élek, hanem
hosszú ideje próbálok is tenni
valamit a kerületért. 
• Meglehetősen kacifántos
utat kellett bejárnia ahhoz,
hogy idáig eljusson.
- Gyálon születtem egy olyan
családba, amely hagyományos
értékrenddel rendelkezett. Töb -
bek között azzal, hogy az első -
szülött gyereket próbálják meg
kitaníttatni, a többiek pedig
dolgozni fognak. Pechemre én
voltam a második a sorban, így
hiába tanultam jól az álta lá -
nosban, a bátyám ment a gim-
náziumba, én meg szer szám-
készítő szakmunkás lettem. Az
első munkahelyem a kispesti
Vörös Csillag Traktorgyár volt,
ahol „úri dolgom” volt, mert a
szerszámkészítők csak egy mű -
szakban dolgoztak.
• Neheztel emiatt a szüleire?
- Nem, ez akkoriban termé -
szetes volt. De én már fiatalon
elhatároztam, hogy szülőként
más felfogásban nevelem majd
a gyerekeimet. Aztán felnőt-
tem, és nemcsak rockzenész,
hanem egy laza, a gyerekeinek
szinte mindent megengedő
apa vált belőlem. Ma már
belátom, valahol a kettő között
van az igazság.
• A szerszámkészítés ko-
moly szakma, ám messze
van az előadói pályától.

- Az út során több kitérőt is
tettem. Másfél évig kazánfűtő
voltam a Vágóhídon. Ezt a
„megpróbáltatást” egyik ked-
venc íróm, Hajnóczy Péter in-
spirációja alapján vá lasztot -
tam. Majd éveken át dolgoz-
tam színpadmesterként a Já -
tékszínben, amely egy nagyon
izgalmas és impulzív időszak
volt az életemben.
• Szeretett olvasni?
- Nagyon. És szerencsére volt
is lehetőségem olvasni. Az 
é des anyám éveken át könyv -
kötőként dolgozott, és mindig
kapott tiszteletpéldányt az el -
készült könyvekből. Így csak -
nem a teljes magyar irodalom
kézközelben volt. De nyitott
voltam a világirodalom felé is.
14 évesen már Proustot ol -
vastam, és pont legjobbkor
akadt kezembe Jack Kerouac
műve, az „Úton”, amely nagy
hatással volt rám.
• A művészetére, stílusára is?
- A művészetemre és a stílu-
somra sok mindenki hatással
volt. Említhetném például
Hrabalt is, akinek a műveit
ugyanúgy faltam. De mindig
arra törekedtem, hogy saját
stílusom legyen.
• Mi áll önhöz közelebb, a

vers, a próza vagy a dal-
szövegírás?
- Mint fiatal pályakezdő, én is
versekkel kezdtem. Már az
iskolában felkértek rá, hogy az
ünnepeken a saját verseimet
szavaljam. Az írói pályámon az
első nagy lökést egy novellám
megjelenése jelentette a Moz -
gó Világban, amely akkoriban
óriási eredmény volt. A dal-
szövegírásra pedig a zenész

barátaim biztattak. A próza-
írást nagyon komolyan ve -
szem, ámbár rólam tudható,
hogy szeretek viccelődni.
• Kijelenthetem, hogy a Z’Zi
Labor egy zuglói születésű
zenekar?
- Annyiban mindenképpen,
hogy az első lépéseink valóban
itt történtek. Az első koncer -
tünket a néhai Petőfi Csar -

nokba terveztük, ahol nem
akartak nekünk helyet adni,
emiatt kibéreltük a nagyter-
met. Hazárdjáték volt, amiért
én például a Trabantomat ál-
doztam be. De bejött, mert telt
ház volt, egy helyszíni rádiós
riport miatt ugyanis mindenki
kíváncsi lett az asszony kó -
rusra. A magyar etnopop még
a vi lághírű Queen érdeklő -
dését is felkeltette, az együttes

1986-os budapesti fellépésén
mi vol tunk az elő zenekar.
Freddie Mercuryék a kulisz-
szák mö gött még fo tózkodtak
is az asszony kórussal. Az a
koncert a Népstadionban, te -
hát szintén Zug lóban volt.
• Mi adta az ötletet ehhez a
sajátos folklórpophoz?
- Imádtuk a magyaros mo tí -
vumokat becsempészni a mo -
dern dalokba. A próbáinkon

kísérleteztünk népdalok rock -
ko sításával, amely egyre ko-
molyabb próbálkozássá vált.
Olyannyira, hogy autentikus
előadókat kerestünk a da la -
inkhoz. Így találtunk rá a
Veresegyházi Asszonykórusra,
amely már akkoriban is na -
gyon aktív és nagyon szer ve -
zett volt. A település ta nács-
elnöke pedig az a Pásztor Béla

volt, akit nemrég újból nagy
többséggel polgármesterré vá -
lasztottak. Ő ma a legrégebben
hivatalban levő tele pülés ve zető
a világon, akkoriban ez nekünk
biztonságot jelentett és jó alapot
adott az indu lás hoz. 
• Ezt a biztonságot várja
Zug lótól is?
- Mindenki szeretne bizton-
ságban, nyugalomban élni.
Min  dig ez a tétje a választá-
soknak. Zugló gyönyörű ke -
rület, melynek több része a
legfontosabb hazai látnivalók
közé tartozik. Özönlenek ide a
turisták. Olyan helyen élünk,
melyre büszkék lehetünk. De
csak akkor tudunk azok lenni,
ha magunkénak érezhetjük, s
nem törődünk bele, hogy a
legtöbb zuglói intézmény a
fővárosé, s ha nem csak öt -
évenként kérdeznek meg min-
ket, hanem a véleményünk
kikérésével és elfogadásával
folyamatosan gazdái marad-
hatunk a kerületünknek. Én
ezért vállaltam minden eddigi
közszereplésemet, és ezért ál -
lok az értékrendemet valló
városvezetés rendelkezésére a
jövőben is.

Riersch Tamás

Beszélgetésünk közben, amely egy közismert zuglói
kávézóban zajlott, többen is köszöntötték Janicsák
Istvánt. Sőt, nemcsak köszöntötték, hanem tanácsért és
segítségért is fordultak hozzá. „Úgy rögzültem az em-
berek emlékezetében, hogy meghallgatom őket, s ha
tudok, akkor segítek nekik. Én meg nem is szeretném
ezt a képet megváltoztatni.”
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

VIDA ATTILA • LMP • 1. EVK
+36 70 618 7067
vida.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

TÓTH ATTILA • DK • 2. EVK
+36 70 479 3837
toth.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BITSKEY BENCE • MSZP • 3. EVK
+36 20 278 0977
bitskey.bence@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.
www.facebook.com/bitskey.bence.jelolt

LEPSÉNYI LÁSZLÓ • DK • 4. EVK
+36 70 477 5122
lepsenyi.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

RÓZSA ANDRÁS • Momentum • 5. EVK
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BUSZNYÁK IMRE KÁROLY
Momentum • 6. EVK
+36 70 479 3835
busznyak.imre@momentum.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

PÉCSI DIANA • MSZP • 7. EVK
+36 70 436 0775
pecsi.diana@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

KISNÉ SZIVCSOVICS NIKOLETT
Momentum • 8. EVK
+36 70 479 3834
kszn@momentum.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SZABÓ REBEKA • Párbeszéd • 9. EVK
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HAJDU FLÓRIÁN • MSZP • 10. EVK
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: folyamatos bejelentkezés a
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/-n

HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY
MSZP • 11. EVK
+36 70 436 0768
hever.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HORVÁTH CSABA
+36 1 872 9168
polgarmester@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

HORVÁTH ZSOLT
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SZABÓ REBEKA
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

RÓZSA ANDRÁS
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9360 

Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

TÓTH CSABA  • 8. OEVK
+36 30 616 8682

Előzetes bejelentkezés alapján.

SZATMÁRY KRISTÓF  • 13. OEVK
+36 70 905 0824

Előzetes bejelentkezés alapján.

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: Móra Ferenc Általános Iskola,
Újváros park 2. Minden hónap első kedd
16:00-17:00. Minden hónap első kedd
14:00-15:00 Polgármesteri hivatal, 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Folyamatos bejelentkezés:
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ
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LISTÁS  KÉPVISELŐK

ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

SÓGOR LÁSZLÓ • MSZP • 13. EVK
+36 20 978 3725
sogor.laszlo.mszp@gmail.com
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

KINISCH ANDREA • DK • 14. EVK
+36 30 6264631
kinisch.andrea@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HORVÁTH ZSOLT • DK • 15. EVK
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BORBÉLY ÁDÁM • Fidesz
+36 1 614 5009
adamborbely88@gmail.com
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

ROZGONYI ZOLTÁN • Fidesz
+36 30 907 2843
rozgonyi@zuglo.hu
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

SZATMÁRY-JäHL ANGELA • Fidesz
+36 70 477 5117
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu  
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.
www.facebook.com/szatmaryjahlangela/

DR. VARGA PÉTER • Fidesz
+36 70 479 3900
vargadoktor@gmail.com
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

VÁRNAI LÁSZLÓ • CivilZugló Egyesület
+36 70 436 0767
varnai.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

VICTORA ZSOLT • MKKP
+36 70 479 3846
victora.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SOKACZ ANIKÓ • MSZP • 12. EVK
+36 70 436 0776
sokacz.aniko@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.



 – Most, sajnos sérült vagyok,
ezért kicsit több idő jut a hob-
bimra – mondta a zuglói baj -
nok -, túl vagyok egy váll-
műtéten, javában zajlik a re-
habilitációm, így bizakodó
vagyok, hogy ott lehetek majd

a jövő évi olimpiai kvalifiká-
ciós ver senyeken. Balu (Kiss
Balázst mindenki így hívja bir -
kó zó berkekben) tavaly a kará -
cso nyi ünnepi asztalra sült
kacsa combot tett fű sze res szil -
vara guval és új hagymás bur  -

gonya  pürével, amit most öröm -
mel megosztott velünk.
– A kacsacombokat alaposan
megsózzuk, megborsozzuk,
majd egy hőálló tálba tesszük.
Mellé cikkekre vágott vö rös -
hagymát, néhány ge rezd fok -
hagymát, illetve 3-4 szem ki -
magozott és félbevágott szilvát
rakunk. A húst apróra vágott
friss kakukkfűvel és rozma -
ringgal ízesítjük. Én szok tam
egy pici vizet és egy kis vörös-
bort is aláönteni, illetve a
húsra egy pici mézet csö pög -
tetek. Majd 20 percig 250
fokon sütöm, hogy meg kér ge -
sí tsem a combokat, ezt kö ve -
tő en le veszem a sütőt 150 fok ra,
ahol még további 1 óra 20
per cet sütöm, hogy az ízek
összeérjenek. Az ünnepi köret
kö vet ke ző képpen készül: meg   -
hámozzuk az édesburgonyát,
amit koc kákra vágunk, ezt
enyhén sós vízben pu hára főz-
zük, ezt követően le szűrjük a
vizet, a krumplit összetörjük,
vajjal, tejszínnel összekever-
jük, és sóval, bors sal, reszelt
szere csendióval, illetve fela p -
rított újhagymával íze sít jük. 
A félbevágott, kimagozott szil-
vákat felöntjük vörösborral,
megfőzzük, re szelt citrom -
héjjal, őrölt és egész fa héjjal,
szekfűszeggel, őrölt gyömbér-
rel, szerecsen dióval, egy csi -

pet nyi cukorral és sóval,
borssal ízesítjük. 15-20 perc
lassú tűzön történő főzés után
a szilvaragu szirupossá válik.
Akkor tálaljuk a krumpli pü -
rével és a kacsa comb bal együtt.
Én még egy finom vörösbort is
ajánlanék mellé.

Riersch Tamás
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balu megbirkózik a karácsonnyal 

FőZZE MEG éS FOTóZZA LE KEDVENC éTELéT, majd küldje el
nekünk a képet a recepttel együtt! A legjobb képeket és recepteket megjelentetjük. 

Címünk: zugloilapok@zuglo.hu

sült kacsa comb, fűszeres szilvara guval és újhagymás édesburgo nya pürével

Kiss Balázs birkózó, a BVSC-Zugló világbajnoka, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, olimpikon, a
legnagyobb ínyen cek közé tartozik. Szabadidejében kedvenc időtöltése a főzés, és aki már kóstolta
va lamelyik remekművét, az igazolni tudja, hogy nemcsak a birkózó sző nyegen, hanem a tűzhely mellett
is megállja a helyét.

A húshoz:
2 kacsacomb
4-6 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
3-4 szilva
1 kanál méz
Fűszerek: só, bors, 
rozmaring, kakukkfű
1 dl vörösbor

A körethez:
2-3 nagy édesburgonya
60 g vaj
40 dl tejszín
Fűszerek: só, bors, 
szerecsendió
1 szál újhagyma

A szilvaraguhoz:
0,5 kg szilva
2 dl vörösbor
3 rúd fahéj
Fűszerek: őrölt fahéj,
őrölt gyömbér, 
szerecsendió, só, bors,
csipetnyi cukor 
és fél citromhéj reszelve

A bajnok a tűzhely mellett is helytállt                            Fotó: R. T.

Hozzávalók
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Nevet nem adtak nekik, nehogy túlságosan hozzájuk nő-
jenek. Chippel ellátva engedték vissza őket a vadonba  

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert/Szelényi Gábor

Arun és édesanyja, Angele együtt kezdtek falatozni a zabból,
korpából, szénából és gyümölcsökből készített tor tá ból 

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert/Hanga Leticia

Jótékonysági akció a Léleklánc Állatvédő Alapítvány részére
Fotó: Csürke Gyöngyvér

ZUGLÓI LAPOK • Budapest Fő̋va̋ros XIV. Kerület Zugló̋ Önkor má̋ny zatá̋nak lapja • Megjelenik 71.000 pé̋ldá̋nyban • Felelős szerkesztő: Cser   nyánszky Judit,
Forrai-Kiss Krisztina • Szer kesz tő̋ség: 1145 Budapest, Pé̋tervárad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754 • E-mail: zugloilapok@zuglo.hu • Kiadó̋: Budapest
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgá̋rmesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: a Közkapcsolati és Információs Csoport vezetője •
Lapterv és nyomdai előkészítés: Kamarás Ágnes • Nyomtatá̋s: Mediaworks Nyomda • Terjesztés: Login Bt.

Iskolások segítettek állatokon

még a számot is megették

Több mint fél mázsa eledelt gyűj -
töttek össze a zuglói dr. Mező
Fe renc Általános Iskola diákjai
az állatok világnapja alkal mából.
Az intézmény 2016-ban kapta
meg az ökoiskola címet, azóta
minden évben megszer vezik a
jótékonysági akciót. – Mindig
megkeresünk egy állat vé de lem -
mel foglalkozó szer  ve zetet, ame-

lyiknek szüksége van segítségre.
Idén a Lélekl á nc Állatvédő Ala -
pít vá ny ra esett a választásunk –
mondta Csürke Gyöngyvér pe -
da gógus. A mun ka tár sak cserébe
elő adást tartottak a felelős állat -
tatásról, és né hány megmentett
kiskutyát is bevittek, hogy kicsit
játszhassanak a gyerekekkel.

F. K.

Különleges tortával köszöntöt-
ték Arunt, a kétéves kiselefán-
tot a Fővárosi Állat- és Nö vény-
kertben. A gondozók kifeje zet -
ten az állat szája íze szerint ké -
szítették el az ünnepi sü te-
 ményt: a tortalapokat zabból,
korpából és lisztből süttették,
krém gyanánt pedig réti széna
szeleteket tettek közé. Dí szí -
tésként különféle gyümölcsö -
ket – többek között almát, ba  -

nánt – használtak, a szülinapi
gyertyaként szolgáló számot
pedig ehető tésztából gyúr ták.
Arun édesanyja, Angele és éde-
sapja, As sam is ettek a tortából.
A látogatók közül többen éne -
keltek neki, és jókívánságokat
írtak az emlékkönyvébe. Bu-
dapesten  már többször szü -
letett kis elefánt: 1930, 1932,
1941, 1 9 5 6, 1961, 2013 és
2017-ben is.               F. K. K.                                   

megmentették az árva vadmacskakölyköket
Nemcsak szárnyasoknak, ha -
nem sü ni knek, denevéreknek,
sőt ke cs ke rákoknak is adott
már esélyt az új életre a Ma -
gyar Madármentők Ala pítvány,

amely sérült, elárvult, illetve
megmérgezett vadon élő álla-
tok mentésével foglalkozik.
Tavaly 108 fajból 1807, Ma -
gyarországon honos, vadon élő,

védett vagy fokozottan védett
egyedet láttak el. Legutóbb,
júliusban három vad macska
kölyköt adtak le náluk a
Keszthely környékén túrázók.
Anyjuk egy hálóba gabalyodva
elpusztult. – A kicsiket úgy kel-
lett gondoznunk, hogy ne ve -
szítsék el a „vadságukat”, mert
anélkül nehezen boldogulná-
nak a természetben. Több hó-
napos gondoskodás után most
tudtuk visszaengedni őket –
magyarázta Hanga Zoltán, a

Fő városi Állat- és Növénykert
szóvivője. – Genetikai vizsgála-
tot is végeztünk rajtuk, s a
tiszta vérű példányokat vittük
vissza a Balatonfenyves közeli
erdőbe. A kassai állatkerttel
közös projektnek, a ZOO4 -
NAT-nak köszönhetően Sü n - 
i s potály is nyílt, megújították a
röp déket, a diagnosztikai esz -
közparkot. Segítségre szoruló
vadállatról bárki tehet bejelen-
tést az alapítványnál. 

Forrai-Kiss Krisztina


