Kulturális tanácsnoki beszámoló
Tisztelt Testület!
Bár a járvány miatt az önkormányzati kulturális szférának továbbra is rengeteg gonddal és
problémával kellett szembenéznie 2021-ben is, az elmondható, hogy a 2020-hoz képest a
szektor elkezdett magára találni. Sajnos az önkormányzatot idén is súlytó elvonások továbbra
is éreztetik hatásukat, de a lecsökkentett finanszírozás ellenére a kerület kulturális
intézményeinek és cégeinek munkatársai mindent megtettek, hogy ebből a kerület lakossága a
lehető legkevesebbet érzékeljen, amit ezúton is köszönök!
Az elmúlt évben több, budapesti kerületi önkormányzat illetékes kollégájával volt szerencsém
találkozni és megbeszéléseket folytatni (például Domokos Ágnessel, Óbuda turisztikai
tanácsnokával, a helyi kulturális bizottság tagjával) abból a célból, hogy megvizsgáljuk,
milyen további, a helyi lakosság érdekében kiaknázható kulturális területet érintő újítások és
együttműködési formák állhatnak még lehetőségként az ellenzéki önkormányzatok előtt.
Továbbá igyekeztem a Zuglóhoz hasonló méretű és adottságú kerületek kulturális
cégstruktúráját, intézményrendszereit és ezek működését is áttekinteni.

Az idei évben több, kulturális területet érintő projekt előkészítése is zajlott, ill. zajlik jelenleg
is. 2023. január elsején ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját, amely
alkalomról kormányzati szinten is megemlékeznek idén és a következő évben is.
Véleményem szerint a Petőfi bicentenárium olyan jelentős, a magyar kultúra számára fontos
esemény, amely mellett Zugló Önkormányzata sem mehet el szó nélkül. Emiatt javaslom,
hogy idén indítsunk el egy kulturális (versmondó/költészeti) pályázatot zuglói általános
iskolások és gimnazisták részére. Ennek a projektnek a segítése, patronálása céljából előzetes
egyeztetést folytattam Turczi Istvánnal, József Attila-, Babérkoszorú- és Prima Primissima
díjjas költővel, kerületünk díszpolgárával, a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó
vezetőjével, hogy segítse az önkormányzatot ebben a projektben, amennyiben megvalósul. A
Parnasszus közel negyed évszázada partnere Zugló Önkormányzatának, így kiváló segítséget
tudnának nyújtani ezen a területen is. A pályázat részletei, kidolgozva, a KT elé kerülnek
majd jóváhagyásra.
Az elmúlt időszakban egy alulról jövő kezdeményezés nyomán felmerült az igény egy
őstermelőket és a vendéglátásban/gasztronómiában dolgozó zuglói vállalkozókat felvonultató,
fix időszakonként ismétlődő vásár megszervezésére, ahol az említett felek
bemutatkozhatnának termékeikkel a Stefánia úton. Ez, szigorúan véve, meg tud valósulni
önkormányzati segítség nélkül is, de véleményem szerint hiánypótló kezdeményezésről van
szó, amivel Zugló Önkormányzata és a lakosság is csak nyerhet, így amennyiben az említett
terv eljutna a megvalósítás egy előrehaladottabb fázisába, javaslom a terv támogatását,
lehetőségeinkhez mérten, akár csak adminisztratív segítségnyújtás formájában is.
A testvérvárosi kapcsolataink és a kultúra területe nehezen elválaszthatóak egymástól. Igy
Kinisch Andrea tanácsnok asszonnyal történt egyeztetések során egyet értettünk abban, hogy
a kerület hasznára válna, ha olyan eseményt vagy eseményeket tudnánk létrehozni, ami ötvözi

a kulturális értékek átadását és a kerület testvérvárosi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését.
Ennek a gondolatnak a jegyében született meg egy testvérvárosi fotókiállítás ötlete, ami az
említett partnerek bevonásával valósulhatna meg, akár kölcsönösségi alapon is. Továbbá a
már hagyományos zuglói gasztrofesztivál is egy olyan esemény, amely jó alkalmat biztosíthat
testvérvárosi kapcsolataink ápolására, továbbá hasonló alapon nemzetiségek is bevonhatóak
(nemzetek konyhája). Itt jegyezném meg, hogy mindösszesen további bruttó 1 millió forintra
lenne ahhoz szükség, hogy a Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. keretein belül létező, de
saját telephellyel, raktárral, „házzal” továbbra sem rendelkező Samodai Helytörténeti Műhely
elkészíthessen egy, Zugló múltját, történetét a középpontba állító állandó
vándorkiállítási anyagot, ami amellett, hogy hiánypótló lenne, mobil jellegénél fogva
könnyebben eljuttatható lenne helyi közoktatási intézményekbe, kiállítóterekbe.
Az elmúlt évben is számos jelzés érkezett hozzám, hogy a helyi művészek, alkotók, zenészek,
is súlyos problémákkal küzdenek, és a járványhelyzet negatív következményei csak tovább
rontottak a helyeztükön, mind anyagi, mind megjelenési lehetőségeiket tekintve. Emiatt én
idén is kezdeményzni fogom, most már a DK frakcióval közösen, egy, kifejezetten az említett
célcsoport megsegítését szolgáló pályázati lehetőség kialakítását, amely pályázónként egy
évben egyszeri, maximum 300.000 Ft. támogatás lenne igényelhető, olyan célokra, mint pl.
kiállításszervezés, helyszínbérlés, próbaterem bérlés, hangstúdió bérlés, stb. Ennek a
keretösszegnek az elköltéséről, ill. a pályázók elbírálásáról – illetékességi alapon – a
Népjóléti Bizottság döntene, a mindenkori kulturális tanácsnok bevonásával.
Amennyiben megvalósul az Újvidék tér lezárása, érdemes lenne beemelni a területet a
rendezvényhelyszínek sorába. Pár évvel ezelőtt, amikor a terület próba jellegű
forgalomcsökkentése zajlott, az önkormányzat már nagy sikerrel szervezett oda rendezvényt a
Föld napja alkalmából, nagy sikerrel. Továbbá a fiatalabb korosztály megszólításának jó
eszköze lehet olyan művészeti ágak beemelése amelyek eddig kevésbé jelentek meg az
önkormányzat rendezvényeinek kínálatában, gondolok itt például a slam poetry műfajára,
ráadásul ennek egyik elismert művelője, Bárány Bence, kerületünk polgára.
Zugló egyik kerületrésze, Rákosfalva, idén lesz 150 éves. A tavalyi év során már mind a
lakosság, mind az érintett terület egyik körzetének képviselője, Hevér György részéről
felmerült az igény, hogy mint ahogy azt a 145. évforuló alkalmából is tettük, úgy most is
emlékezzünk meg erről a neves eseményről egy szabadtéri, a lakosság számára szervezett
rendezvény formájában. Továbbá szükségesnek tartanám egy Európa-nap megtartását, ahogy
ezt terveztük is az utóbbi években, csak több külső ok miatt ez sajnos nem tudott
megvalósulni. Köztudott, hogy hazánkban 70-80% körül van az EU-s tagságunk
támogatottsága, érdekes módon sokan még sincsenek tisztában azokkal az előnyökkel, amit ez
jelent országunk és a lakosság számára. Így akár az Európai Bizottság magyarországi
képviseletével, és a nemzetiségi önkormányzatokkal, testvérvárosokkal együttműködve – van
már kapcsolata az önkormányzatnak az említett szervezetekkel – is megvalósítható lenne ez
az esemény, ami egyszerre szolgálná a lakosság minőségi kikapcsolódását és különböző,
hasznos, releváns információk terjesztését.

Idén a közterület elnevezések terén is lesz lehetőségünk pótolni egy hiányosságot.
Amennyiben a KT is megszavazza majd a készülő előterjesztést, miszerint Latabár Kálmán
után, aki egykor szintén a kerületünk lakója volt, lehetőségünk lesz közterületet elnevezni a
színészóriás után. A tavalyi év végén a Hivatal már készített egy listát, ami olyan zuglói
közterületeket tartalmaz, amelyek közül egyik átnevezése az említett művész nevére sem jár
hátránnyal a környéken lakókra nézve, nem szükséges új lakcímkártyákat beszerezniük.
Zárásként szeretném a tavalyi beszámolómhoz hasonlóan most is megjegyezni, hogy a
kerületnek továbbra is szüksége van egy multifunkcionális rendezvényhelyszínre, ami NEM
egy újabb házasságkötő terem vagy hasonló, ahol másodlagos funkcióként jelenik csak meg a
rendezvényszervezés lehetősége, limitált időintervallumokban. Gyakorlatilag minden, a
kerületünkhöz hasonló méretű és lakosságszámú önkormányzatnak van olyan kulturális
intézménye, ami legalább részben megfelel a fent említett kritériumoknak. Sajnos nálunk ez
továbbra is hiányzik.

