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tóth csaba: 
kezdődhetnek 
a fejlesztések

A szülők meghatódva vették
kezükbe a határozatot tartal-
mazó mappát, és máris tervez -
getni kezdték, hogyan fogják
kicsit átalakítani leendő, 63

négyzetméteres, Egressy úti ott -
honukat úgy, hogy minden -
kinek kényelmes legyen. 
– Családok átmeneti ott ho -
nában éltünk, amikor két év -

vel ezelőtt beadtuk a kérelmet
egy szociális bérlakásra – em-
lékezett vissza Fruzsina.
– Ak kor a 18. helyen voltunk
a listán. Többször jártam foga -

dóórán Szabó Rebeka alpol-
gármesternél, aki mindig na -
gyon segítőkész volt, de vár-
nunk kellett a sorunkra.

Folytatás a 7. oldalon

Fotó: Képszerkesztőség

6 súlyos küzdeleM
a bethesdában 9 keresztrejtvény

az újévre 23

Az elmúlt ünnepek idején is lehetett jelentkezni Rózsa Magdolna listájára, aki a Zuglói Család- és
Gyer mekjóléti Központ ügyfelei számára szokott személyes ajándékozást szervezni. A jószívű aján -
dékozóknak köszönhetően ezúttal is mindenki megkapta, amire vágyott, de a legnagyobb meglepetés
Fruzsinát és férjét, Gyulát érte. Nekik ugyanis Horváth Csaba polgármester és Tóth Csaba ország-
gyűlési képviselő vitt csomagot: ebben egy önkormányzati lakás kiutalásáról szóló határozat volt.  
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Megtörtént a csoda

szépkorú sztár:
bodza klári

Az Isten is népdalénekesnek 
teremtette

Így lehet segÍteni
a hajléktalanoknak!

Fruzsina és Gyula
három gyermekükkel

költöznek 
majd a lakásba

Megtörtént a csoda
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a bosnyák téri új városközpont évi 

• Az elmúlt tíz évben mit tudott
tenni a Zuglóiak érdekében?
– Nehéz olyan kerület országgyűlési
képviselőjének lenni, amelyik ellenzék-
ben van, mert a legtöbb javaslatomat
lesöprik az asztalról. Miközben több
olyan, nem ellenzéki vezetésű kerület
van a fővárosban, amely milliárdos
nagy ságrendű kormányzati pénzt ka -
pott fejlesztésekre. Ehhez képest Zug -
lóba még egy olyan kormányzati
tá mogatás sem érkezett, ami a ke rü -
letiek érdekét szolgálta volna. A Liget
Projektet a kormány annak tekinti, de
azt nem a környékbeliek kérték. 
• Ennek ellenére sikerült módosítá-
sokat elérnie a beruházásban?
– A Városliget problémája végigkíséri a
képviselői ciklusaimat. Még Zugló
fideszes polgármestere adta be azt a
törvényjavaslatot, amely lehetővé tette
az építkezést.  Én annyit tudtam tenni,
hogy a lehető legtöbb fórumon fel-
léptem ellene, és több alkalommal
országgyűlési javaslatot, törvénymó-
dosítást adtam be az ügyben. Konkrét
határozati javaslattal álltam elő, hogy a
liget maradjon kiemelt közpark, és ne

építsék be. Persze nem szavazták meg,
de azt sikerült elérni, hogy a kezdeti
tervekhez képest egy jóval visszafogot-
tabb beruházásról van már szó.
• Milyen országos ügyekhez szólt
hoz zá, amelyek érintik Zuglót?
– Csaknem ötszáz egyéni indítványt
adtam be. Én kezdeményeztem például
az éjszakai repülőgépforgalom tilalmát.
Bár a Fidesz leszavazta, később az előző
főpolgármester ugyanazt bejelentette.
Igaz, azóta sem valósították meg, ezért
ezt a témát ismét elő szeretném venni
a Parlamentben. A Thököly úti gyors -
villamos és a metró helyzetére is sok-
szor rákérdeztem. Min dig azt mondták,
hogy tervezés alatt van, végül egyikből
sem lett sem mi. Annak kapcsán is fel-
szólaltam az Országgyűlésben, hogy a
Móra Ferenc Általános Iskolában há -
rom és fél éve nincs igazgató. Ezzel
kapcsolatban újra szeretnék az emberi
erőforrások mi niszteréhez fordulni,
mert már több pedagógus és gyermek
hagyta ott emiatt az iskolát. 
• A napokban adott be egy törvény-
módosítást a mobilpar kolás ké -
nyelmi díjának csök kentéséről is.

tóth csaba: csaknem
Tóth Csaba tíz éve képviseli a zuglóiakat az Országgyűlésben.
Ez idő alatt számtalan javaslatot, interpellációt, azonnali, illetve
írásbeli kérdést adott be a Parlamentben. Legutóbb január ele-
jén írt egy módosító indítványt a mobilparkolás kényelmi díjá-
nak mérséklése ügyében. 

Régebben én sem tettem újévi fogadal-
makat, mert nem hiszek abban, hogy be-
tarthatók. Ma már azonban tudom, hogy
igenis szükség van rájuk. Nem azokra a
percre pontos dátumokra és a precízen
megfogalmazott kívánságlistákra, hanem
inkább célokra. Amik iránymutatást, ter-
vezhető mindennapokat adnak a kö vet -
kező évre. Mindannyian vágyunk jobb
egészségre, könnyebb életre, több bol -
dogságra. Sokan azonban mindezt a kör -
nyezetüktől teszik függővé. Pedig a vál -
 tozás magunkban kezdődik. Ha több
szeretetre vágyunk, kezdjünk el többet
adni belőle. Ha szebb helyen sze retnénk
élni, menjünk ki az utcára, szedjük össze a
szemetet, seperjük fel a járdát, ne várjunk
másra. Ha zöldebb világot sze retnénk,
menjünk le a parkba, és ül tessünk mi is fát,
virágot. De a locsolásukról se feledkezzünk
meg. Ha tisztább levegőt sze retnénk,
üljünk kevesebbszer autóba. Minden nap
csak egy kicsit va lósítsunk meg a kitűzött
célokból. Azt mondják, harminc nap kell
ahhoz, hogy egy cselekedet szo kássá
váljon. Ha most elkezdjük, februárra tény-
leg egy új évre, új életre ébredhetünk.
Ehhez kívánok sok sikert Aranyosi Ervin
Nem az új év hoz za…című versének első
versszakával:    

Nem az új év hozza létre a változást,
csalódsz, ha rábízod a szebb élet hozást!

Ahhoz, hogy változzon teneked kell lépned.
Teremts hát magadnak

boldogabb új évet!

jegyzet
fogadom…

Forrai-Kiss Krisztina, felelős szerkesztő

Tóth Csaba: Itt épül meg Zugló új főtere                                       Fotó: Képszerkesztőség
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egymilliárd forintnyi bevételt hozhat a kerületnek

ötszáz indítványt nyújtottam be
Ezt hogyan lehetne meg -
valósítani? 
– Az, aki telefonnal szeretne
parkolni, sokszor magasabb
mo bildíjat fizet, mint a par ko -
lásért. Egyelőre ugyanis a Nem-
  zeti Mobilfizetési Zrt. az egyet -
len, tehát monopol hely zetben
lévő szolgáltató. Az én tör vény -
módosítóm arról szól, hogy a
fővárosnak, illetve az önkor-
mányzatoknak is le gyen le he -
tőségük ilyen céget mű  köd-
 tetni, ezáltal szolgáltatást nyúj -
tani. Így kialakulhat egy ár-
verseny, ami jelentősen csök -
kentheti a kényelmi díjakat. 
• A költségvetésbe nincs be -
leszólása?
– Minden költségvetés ké szí -
tésekor adok be módosítókat a
Parlament felé, amik kifeje -

zetten Zuglót érintő javaslatok,
de sosem szavazza meg a Fi -
desz. Minden évben indít vá -
nyozom, hogy épüljenek P+R
parkolók a közlekedési cso -
mó pontjainknál és a Puskás
Ferenc Stadionnál, de egyik -
kel sem foglalkoztak. Most is
benyújtom a javaslatokat, mert
év elején már elindul a 2021-es
költségvetés tervezése. 
• Zugló és a főváros kapcso-
latában milyen változást vár?
– Bízom abban, hogy kez de -
ményezéseinket most már
nemcsak a polgármesterünk,

hanem a főpolgármesterünk is
támogatja. Remélem, min den
olyan programot meg tudunk
valósítani, amire az elmúlt
évek ben nem volt le he tő sé günk,
mert nem volt meg a politikai
döntéshozói hátterünk. 
• Látta már előzményét?
– Hogyne. Karácsony Gergely
nemrég jelentette be, hogy
kért ötven milliárd forintot a
fővárosi kerületek járóbeteg-
ellátásának fejlesztésére a kor -
mánytól. Ez nagyon jó hír,
hiszen Zugló ebből 3 milliárd
forintot igényelt. Ebbe az ösz -
szegbe beleférne az Örs vezér
terei, a Hermina úti és a házi -
orvosi rendelők felújítsa is. 
• Miben számít még a fő -
város segítségére?
– Például a Bosnyák téri vá -

rosközpont építésében, ami
eddig azért nem kezdődhetett
meg, mert a piac kapcsán hi -
ányzott a főváros együtt mű kö -
dése. Most úgy tűnik, el há -
 rult az akadály. Egy komplex
beruházást tervezünk oda.
Létrejön Zugló új főtere, egy
közösségi tér: lesz ugyan egy
kisebb bevásárlóközpont, de
sokkal jelentősebb az irodaház
fejlesztés és az ahhoz kapcso -
lódó közigazgatási köz pont 
új városházával, egész ség ügyi
ren delővel, rend őrséggel, ok -
mányirodával, vá sár csar nok -

kal. Ezt tudja támogatni a
főváros, de a kormány is. A be -
ruházó már kez de mé nyezte is,
hogy a projektet ke zeljék
nem zetgazdasági szem pontból
kiemelt be ru há zás ként, mert
ez az előfeltétele a kormány -
zati támogatásnak. 
• Miért a Bosnyák téri be ru -
házás most a legfontosabb?
– Azért, mert általa csak a
helyi építményadóból és az
iparűzési adóból éves szinten
közel egymilliárd forint plusz
bevételhez jutna az önkor-
mányzat. Az így befolyt pénz -
ből sok olyan, egyéb feladatot
tudnánk elvégezni, amelyek a
zuglóiak életét segítenék: fej -
leszteni lehetne a szociális- és
az egész ségügyi ellá tást, az ok-
tatást, a köz területeket. Rá a -

dá sul, ha megindul a vá ros-
központ épí tése, kör kö rösen
elindul a környék fejlő dése is.
• Milyen, eddig nem támo -
gatott fejlesztésekben le het
még reménykedni?
– Az egy évtizede húzódó
patakparti rekonstrukcióban.
Még egy lakóparki építkezés
kapcsán indult el a patak egy
szakaszának felújítása, a be -
ruházóval kötött megállapodás
alapján. Attól jobbra és balra
viszont az önkormányzat sze -
retné fejleszteni a partot a fő -
várossal karöltve. Szeretnénk

újra elővenni a Mexikói úti
végállomás ügyét is, ami szin-
tén nem megy a főváros nél -
kül, mert érinti a BKK te rü -
letét. Ott egy intermodális cso -
mópontot szeretnénk építeni,
ahol a föld alatt találkozna a
tömegközlekedés, de létre-
jönne egy P+R parkoló és egy
kisebb szolgáltatóközpont is. 
• Az utak felújításáról és az
Örs vezér tere akadálymen -
tesítéséről már egyeztettek?
– A Nagy Lajos ki rály útja-
Thököly út ke resz te ződésének
komoly át szervezé sét tervez-
zük. Ezzel pár huza mosan a re -
miz környékének kultu rális
köz pont tá alakítását is sze - 
 ret nénk már megvalósítani. 
Az Örs vezér tere akadály-
mentesítését alapvetően a fő -

városnak kellene kivi te lez nie,
mert az alul járó hozzá tar-
tozik. Nemrég újból kértük,
hogy oldják meg a problémát.
Meglátjuk, mi lesz. Csodál koz -
nék, ha most is nemleges vá -
lasz érkezne, hi szen az első
felkérésnél még éppen a mos -
tani döntéshozó, Karácsony
Gergely volt a kez de ményező.
Szerencsére, most magával
kell megbeszélnie. Néhány tíz -
millió forintból meg oldható
lenne a probléma, tehát csak
szándék kér dése. 

Forrai-Kiss Krisztina

A remiz környékét kulturális központtá alakítanák át, és a kereszteződés forgalmát is újraszerveznék          Fotó: Képszerkesztőség
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Újabb anyagi juttatásokról és adófizetési-könnyítésről döntött tavalyi utolsó
ülésén Zugló képviselő-testülete. A szakemberek elvándorlásának megál-
lítására pótlékrendszer bevezetését tervezik, míg a rászorulókat a garázsadó
megfizetése alól mentesítik. A képviselők az Örs vezér tere akadálymen -
tesítésének megoldásáról is határoztak, Horváth Csaba polgármester már
tárgyalásokat is folytat az ügyben.   

Megszavazták a bérpótlékot

A képviselők úgy döntöttek,
hogy a városháza anyagi le he -
tőségeit figyelembe véve kidol-
goznak egy zuglói pót lékrend -
szert, amely biztosítja az alul-
fizetett, kerületi szociális és
óvodai dolgozók illetmén y -
kiegészítését, és megállítja a
szakemberek további elván-

dorlását. Emellett az önkor-
mányzati fenntartású szociális
intézmények dolgozói a költ-
ségvetés elfogadásáig továbbra
is megkapják a területi pót lé -
kukat. A decemberi ülésen
döntés született arról is, hogy
a ga rázs adó megfizetése alól
men te sítik a súlyosan moz  gás -
 korlátozottakat, illetve álta -

lában a segítséggel élőket, va -
la mint a nem aktív korúakat. 
A mentesség azonban csak
akkor jár, ha a tulajdonosnak
a garázsa hasznosításából nem
származik jövedelme. A kép vi -
selők megválasztották a Zuglói
Sport- és Rendez vényszervező
Non-profit Kft. új ügyvezetőjét

is. A pozícióba Hámori Györ-
gyöt nevezték ki, aki korábban
a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt. mun katársa volt.
Az új cégvezető megválasztása
azért vált szükségessé, mert
Csaniga Andrea, a jelenlegi
vezető megbízatása lejárt. El-
határozták továbbá, hogy is-
mételten kez de mé nye zik a

Fővárosi Önkormányzatnál az
Örs vezér terei aluljáró tör -
vényben előírt akadály men -
tesítését. Ezt a testület már
2015 nyarán is kérte a fő vá -
ros tól, azonban érdemi lépés
nem történt az ügyben. Ho r -
váth Csaba polgármester a
napirendi pont kapcsán je lez -

te, hogy már folytatott tárgya -
lásokat ezügyben, és várható,
hogy jövőre legalább egy aka -
dálymentes lejáró megépül az
Örsön. Arról is döntöttek,
hogy képviselő-testület elis-
meri a klímavészhelyzet fenn -
állását, és céljának tekinti az
ellene fellépés előmoz dí tását.

Papp Dezső

döntöttek: a rászorulóknak nem kell garázsadót fizetniük

Csaknem kétezer tartós élel -
miszereket tartalmazó cso ma -
got osztott ki tavaly ka rácsony
alkalmából az önkormányzat.
Hétszáz darabot a szociális
osz tály dolgozóitól vehettek
át a rászorulók, míg ezer -
nyolc vanhét darabot a Zuglói
Szociális Szolgáltató Köz -
pont munkatársai adtak át a
náluk ellátásban ré sze sü lő
embereknek. 

híreink
ajándék
a rászorulóknak

Horváth Csaba polgármester
és Hajdu Flórián alpolgár -
mester tavaly év végén meg -
köszönte a zuglói rendőrök
egész éves munkáját.  Az ün-
nepi állománygyűlésen az
ön kormányzat nevében száz -
hét rendőrnek adtak át ju-
talmat, összesen nyolcmillió
forint értékben. A polgár -
mester itt mondta el, hogy
szeretnék megszervezni a
„Szomszédom a rendész”
programot a közterületek,
parkok rendjének megóvása
érdekében. 

Megelőzik 
a drogfogyasztást
Húsz éves a Tiszta Jövő -
ért Közhasznú Alapítvány. 
A 2004 óta Zuglóban mű -
ködő szervezet kiemelt prog -
ramjai közé tartozik a Légy
észnél! elnevezésű preven-
ciós rendezvény és a Party
Service projekt, valamint a
gyermek- és ifjúsági addik-
tológiai ambuláns rendelés,
illetve a középiskolások szá -
mára szervezett kortárs-se -
gítő képzés.  

Ismét kezdeményezik a Fővárosnál az Örs vezér tere akadálymentesítését    Fotó: Képszerkesztőség

Elnapolt döntés A képviselő-testület elhalasztotta az újabb parkolóautomaták beszer -
zésére, üzembe helyezésére és karbantartására kiírt, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbe -
szerzési eljárás lezárását. Rózsa András alpolgármester előterjesztői felszólalásában azt
mondta: a döntést azért kell elnapolni, mert a Fővárosi Közgyűlés csak nemrég, november
végén módosította a parkolási rendeletet, és felelősen határozni csak az új jogszabály pontos
ismeretében lehet. Az eljárás lezárására 2020 áprilisának végéig van lehetősége a testületnek,
mert a C-Wa re Kft. addig tartja fenn árajánlatát.

jutalmat kaptak
a rendőrök
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Sokan voltak kíváncsiak az új önkormányzat első közmeghallgatására. A kérdezőket főként a várható
beruházások és a légtérzaj csökkentésének ügye érdekelte. A válaszokból kiderült, Zuglóban jelentős
kerületi és fővárosi fejlesztések várhatók. A légtérzaj ellen pedig a fővárossal közösen lépnek fel. 

Meghallgatták a zuglóiakat
a legtöbben a közbiztonságról és a fejlesztésekről érdeklődtek 

A felvetett kérdésekre Hor -
váth Csaba polgármester, Tóth
Csaba országgyűlési képviselő,
az alpolgármesterek és a hi-
vatal szakemberei válaszoltak. 

Várható fejlesztések
A beruházási tervekről a ke -
rületvezetés elmondta: meg-
valósítják a Bosnyák tér teljes
rendbetételét. A Thököly út–
Nagy Lajos király útja ke resz -
teződését zöld körforgalommá
alakítják, a villamospályát be-
füvesítik, és felépítik az új
városközpont. Remény van to -
vábbá a 4-es metró zuglói sza-
kaszára és a Rákos-patak re -
habilitációjára is. Kijelentet-
ték, hogy a Sárrét parknál és a
Kacsóh Pongrác út mentén 
új parkolókat létesítenek, de
új parkok csak azután épül-
hetnek, ha már a meglévő
köz területek rekonstrukciója
be fejeződött.
A Kassai térről szólva pedig
bejelentették, nem tervezik a
fizetőparkolás bevezetését, de
a kaszinó környékére átfogó
rendezési tervet dolgoznak ki. 

Hatékonyabban 
a légtérzaj ellen
A jelenlévők szóvá tették, hogy
Zuglóban még mindig nagyon
erős a repülőgépek okozta lég -
térzaj. Bár az önkormányzat
mindent megtesz ennek mér -
séklésére, arra számítanak,
hogy más érintett kerületekkel
és a fővárossal együtt mű köd ve
még hatékonyabban lép het -
nek majd fel, ugyanis az új
főpolgármester elkötelezett az

ügyben. A zuglói emberek pa -
naszának alátámasztására zaj-
és légszennyezésmérést vé gez -
tetnek a kerületben. Az el -
mon dottak szerint jelenleg
este tíz és reggel hat között
ötven repülőgép használja a
Liszt Ferenc repülőteret, kö -
zülük csak hat érkezik a mély -
alvás időszakában. Ezt már
csak kormányintézkedéssel le -
hetne tovább mérsékelni. 

Szigorúbb közrend

A közbiztonság és közrend nö -
velésével kapcsolatban is töb -
ben kérték az önkormány zat
segítségét. A vá ros vezetés meg -
ígérte, hogy a fővárosi tulaj-
donú, problémás Sár rét parki
szociális bér ház ügyében újra
tárgyal a Főpolgármesteri Hi-
vatallal. A Várna utcára a
rend  védelmi szervek ki e melt
figyelmet for  dítanak, ott az el -
múlt idő szakban 48-szor szab -
tak ki bírságot köz te rü leten
italozás és a köz tisz -
tasági szabályok meg -
sértése miatt. A kör -
nyék köz biz ton sá gá -
nak nö ve lésére pe -
 dig újabb tér fi gyelő
 ka merát telepítenek. 
A válaszadók hangsú -
lyozták, a járda és a
zöld sáv tisztítása
nem a Városháza, ha -
nem az ingatlantulaj-
donosok köteles sége,
ezt jogszabály írja elő.
Az önkormányzat Vár -
na utcai bérháza előtt
hetente végeztet ta -
karítást. A parkolási
szabályok betartását

és az ingatlanok előtti járda
rend bentartását meg fogják
követelni a Kerepesi úton is.  
A Liget Budapest projektről
szólva a városvezetés kiemelte:
a fővárossal együtt az a céljuk,
hogy a Városliget a lakosság
igénye szerint újuljon meg. 
A főváros és az önkormányzat

szakértőit még nem engedték
be a munkaterületre, hogy
megvizsgálják, a létesítmények
visszabontása vagy megépítése
okozza-e a kisebb környezeti
kárt.  A felszólalók között volt
olyan is, aki azt kérte, hogy
csak a Közlekedési Múzeumot
építsék újjá. P. D. 

Komáromi László, a Kulturált Légiközlekedésért Egyesület el-
nöke a repülőgépzaj elleni határozott fellépésért demonstrált

Fotó: Képszerkesztőség

Mátrai János Antal a Várna utca tisztaságának helyreállítását kérte 
Fotó: Képszerkesztőség
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Hideg időben az átlagosnál is nagyobb veszélynek vannak kitéve a hajléktalanok. ilyenkor mindenki
igyekszik még több figyelmet fordítani rájuk, ám sokan nem tudják, hogyan segíthetik felelősségtel-
jesen otthontalan társaikat. Bár kegyetlenül hangzik, a szakemberek mindenkit arra kérnek, ne hord-
janak ételt és ne kezdjenek gondoskodni az utcán élőkről, mert csak még rosszabbat tesznek velük.  

szakszerű ellátásra van szükség 

Váli Szilvia, a Myrai Vallási
Közhasznú Egyesület szakmai
vezetője azt mondja, ha valaki
segíteni szeretne, akkor a szo-
ciális munkásokat hívja, ők
pontosan tudják, hogy mit kell
tenni. – Mindenkinek az a cél -
ja, hogy minél kevesebben él-
jenek az utcán, de úgy nehéz
intézménybe integrálni bárkit
is, ha az utcán etetik, itatják,
ruháztatják, kap takarót, ká -
vét, csokit, pénzt. Ha ezeket
megkapja, nem fog bejönni
sem a melegedőkbe, sem a
szállókba – magyarázta Váli
Szilvia. – Nem beszélve arról,
hogy a szociális munkások már
ismerik azokat a jeleket, ame-

lyek a látszat ellenére is arra
utalhatnak, hogy közel van
valaki a kihűléshez. Azt is meg
kell érteni, hogy ha van egy
lakóközösség, amelynek egyik
része sajnálja és segíti a rászo -
ruló embertársát, a másik ré -

szét viszont zavarja a hajlékta-
lan jelenléte, az felesleges fe -
szültségeket kelt. 
Az egyesület működteti a
Cserei utca 10. szám alatti
melegedőt, amely éjjelre sem
zár be, továbbá az Ilka utca 8.
szám alatti éjjeli menedékhe-
lyet. Előbbi százötven férőhe-
lyes, éjszakára ötven embert
tudnak fogadni, utóbbiban
pedig negyvenen aludhatnak,
de senkit sem küldenek el.
Fontos viszont, hogy csak fél
évnél nem régebbi tüdőszűrő
papírral és egy hétnél nem
régebbi, a Zombori utcában
kiadott fertőtlenítő papírral fo-
gadják az embereket. 

– Ezt mindenki meg is érti,
tudják, hogy az ő érdekük, és
figyelnek is egymásra – hang -
súlyozta a szakmai vezető, aki
azt is elmondta, a zuglói haj -
léktalanok száma csökkent,
míg tavaly több mint százan,

idén mintegy ötvenen élnek az
utcán a kerületben.  A szer ve -
zet munkatársai mindent meg -
tesznek a hozzájuk for du-
lókért. Ha szükséges, a szo-

ciális munkások segítenek az
iratok pótlásában, az ügyek in-
tézésében, az önéletrajz meg -
írásában, és a munkáltatóval
szembeni jogokról is adnak
felvilágosítást, mert azt tapasz-
talják, hogy sokan kihas z -
nálják a kiszolgáltatott em be-
reket. A Cserei utcában egy
számítógép is a hajléktalanok
rendelkezésére áll, így munkát
kereshetnek, és kapcsolatot
tarthatnak családtagjaikkal.
Nemrég pedig egy aludoboz

visszaváltót telepítettek az in-
tézmény zárt udvarára. Az au-
tomata kettős célt szolgál.
Egyrészt némi anyagi segít-
séget nyújt, ha visznek bele

összegyűjtött dobozokat, más-
részt azok a hajléktalanok,
akik elzárkóznak az intéz -
ményi szolgáltatás elől, így
könnyebben elérhetők. Ami -
kor ugyanis bemennek a me -
legedőbe az udvari kapu
kulcsáért, megtapasztalhatják
a benti légkört és megismer -
kedhetnek a Myrai Vallási
Közhasznú Egyesület által
nyújtott szolgáltatásokkal, le -
hetőségekkel.

P. R.

Ha hajléktalan, segítségre szoruló emberrel
találkoznak, hívják a Myrai Vallási Közhasznú

Egyesületet a +36 70 333 6610-es, vagy 
a +36 70 629 212-es telefonszámon, illetve 

a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatát, 
ami a +36 1 338 41 86-os számon érhető el.

MELEGEDőHELyEK éS éjjELi MENEDéKEK A KERüLETBEN: 1. A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület
melegedője: Cserei utca 10. (novembertől április 30-ig egész nap nyitva tart, ide adományokat is várnak – tartós élelmiszert,
takarót, meleg ruhát) 2. A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Éjjeli Menedékhelye: ilka utca 8. (17 órától 8 óráig tart nyitva) 
3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vonat – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye: Vágány utca 3. (17 órától 8 óráig tart nyitva)

többet ártunk azzal, ha ételt és ruhát viszünk hajléktalan embertársainknak

Váli Szilvia: anyagi segítséget is nyújt a Cserei utcába te le pí -
tett aludoboz visszaváltó                                   Fotó: Képszerkesztőség

Nehéz intézménybe integrálni a rászorulókat, ha az utcán
mindent megkapnak                                         Fotó: Képszerkesztőség
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– Egy darabig egy másik ott -
honba költöztünk át. Akko-
riban váltott munkahelyet a
párom, magasabb lett a fi ze -
tése, így már részt vehettünk a
költségalapú pályázaton. 
Bár ekkor már a várakozási
lista első helyére kerültek, 
a vá lasz tások miatt még vár -
niuk kellett a hivatal szokásos
át adás-átvételi folyamatának 
a be  fejezésére. Nemrég aztán
meg   csörrent az asszony tele-
fonja. A lakás gazdálkodási 
osztályról hívták, hogy meg-
nézhetik a kiutalandó lakást. 
– Amikor megmondták, hogy
honnan keresnek, már reme -
gett a ke zem, kihangosítottam
a telefont is. Miután letettük,
sírtunk az örömtől, na gyon
bol dogok voltunk. Ennél
szebb karácsonyt el sem tud -

tunk volna képzelni, alig mer-
jük elhinni, hogy meg történt 
a csoda - fogalmazott Fru -
zsina. A lakáson túl a család
minden tagja személyre szóló
aján dékot is kapott Hor váth
Csaba polgár mestertől, Szabó
Rebe ka alpolgár mes tertől és
Tóth Csaba országgyűlési kép -
vis e lőtől. 
– Ez az, ami igazán fontos,
minden politikus ezek ért a
pillanatokért dolgozik, akár
bevallja, akár nem. Ezért ér -
demes ilyen hivatást vá lasztani
- mondta a Horváth Csaba,
akihez hasonlóan vé lekedett
Zugló országgyűlési kép vi -
selője is. 
– Mindig nagy öröm egy poli-
tikus számára, amikor bol -
dogságot lát az emberek
szemében, mert ilyen kor tud -

ja, hogy a munkájának ér -
telme és eredménye van - tette
hozzá Tóth Csaba. 
A két ünnep között Fruzsina

és Gyula már a gyerekeknek is
megmutatta az új otthonukat. 

Potos Rita

A legjobban tanuló és a leg-
eredményesebb spor to lók ról
sem feledkezett meg 2019-ben
a kerület. A spor tolók kará -
csonyán csaknem harminc el -
ismerést osztottak ki. Jó
sportoló, jó tanuló díjat – és az
azzal járó, 42 ezer forint

értékű vásárlási utalványt –
vehetett át Zol tai Levente lab-
darúgó, Ma daras Zétényi Márk
úszó, Kovács-Etessy Csenge
szin k ronúszó, Pere sz tegi Kitti
tornász, Loyal Em ma Lili
karatés, Mező Marcell Gyula
teniszező, Péter Ádám Nimród

öttusázó, Csomós Júlia bocsás,
Kis Veronika Márta, Erdős
Barbara és Takács András ver -
seny tán cosok, vala mint Bart -
kó Levente pár  bajtőrvívó. Fi -
atal zuglói sporto lók elismerés-
ben – és az ezzel járó, 100
ezer fo rintos ösz töndíjban –

Muhari Eszter Barbara pár -
baj tőrvívó, Takács István bir -
kózó, Takács Fanni ver seny -
táncos, Kőhal mi Eme se, Biben
Karina és Bakó Olga kaja -
kosok, Gulyás Mic helle öt-
tusázó, Ko má romi Krisztina
Panna sport lövő, Bakó Tamás
kenus és Bihary Boglárka ka -
ratés ré sze sült. Zugló kép vi -
selő-testülete egy új díjat is
alapított, amellyel a tavaly el-
hunyt, egykori polgár mes ter -
nek, Rátonyi Gá bornak állított
emléket a köz- és sport életben
betöltött szerepe mi att. A Zug -
ló sportjáért Rátonyi Gábor
emlékserleget első íz ben Bun -
dzsák Gabriella tor nász, Ko -
zák Ádám Zoltán sakkozó,
Kozma Dominik úszó, Péni
István sportlövő és Quittner
Péter szervátültetett asztali te -
niszező vehette át.  R. T.

Csomós Júlia, Quittner Péter, Péni István, Kozma Dominik, Kozák Ádám Zoltán és Bundzsák
Gabriella  is kapott elismerést az ünnepségen                                                           Fotó: Képszerkesztőség

Folytatás a címlapról

Már tervezik a hatvanhárom négyzetméteres lakás átalakítását

otthont kaptak karácsonyra

díjat alapítottak rátonyi gábor emlékére

A határozat mellé csomagokat is vitt a családnak Tóth Csaba
és Horváth Csaba                                                Fotó: Képszerkesztőség
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Minden tervét megvalósította
tavaly a Zuglói Kertbarátok
Köre, amiben nagy segítséget
jelentett az önkormányzat
civil pályázatán elnyert ösz -
szeg. Várfoki Tibor, az egye -
sület elnöke elmondta, idén
szeretnék még szorosabbra
fűzni a kapcsolatukat az ok-
tatási intézményekkel, se gí -
tenék az óvodakert és is ko-
lakert programot is. 

híreink
kertbarátok

az év
sportolói
Az MTI Sportszerkesz tő -
ségének felkérésére a hazai
szövetségek 1964 óta min-
den esztendőben eldöntik,
kik sportágukban az év leg -
jobbjai. A tavalyi díjazottak
között több zuglói is volt:
cselgáncsban Tóth Krisz -
tián, rövidpályás gyors kor -
csolyában díszpolgárunk,
Liu Shaolin Sándor, öttu -
sában Kasza Róbert, sport -
lövészetben Péni István,
taekwondo sportágban pe -
dig Patakfalvy Luca lett az
év sportolója.  

Az ünnepségsorozat már az
elmúlt tanév végén meg kez -
dődött. Mivel 1959-ben az
akkori tantestület döntött a
névválasztásról, idén május-
ban is a pedagógusok kapták a
főszerepet. Rendhagyó műsor-
ral készültek, amelyben nem-
csak sza valatok hangzottak el,
de a tanári kórus is fellépett.

Felavat-

ták azt a
folyosói tablót is, amelyen
valamennyi volt és jelenlegi
radnótis pedagógus fotója,
háromszáz kép szerepel. 
– Az idei tan évben is 
töb b prog ramot szer veztünk. 
Az egyik egy sétaszínház volt,
amely hat alkalommal mutatta
be Ocskay László történetét.  
A százados többezer zsidó

életét mentette meg az iskola
falai között az 1944/45-ös
években - tudtuk meg Láng
Györgytől. 
– Kilencven kollégánk és di -
ákunk vett részt a darabban,
amelyet korhű ruhákban, 
a hetvenöt évvel ezelőtti ese -
mények színhe lye in, termei -
ben mutattuk be.
A jubileumi év keretein belül

szerveztek meg egy körül-
belül hatszázfős

öregdiák-ta lál ko -
zót, valamint egy
adventi koncertet is. Február
15-én elismert pe dagógusokká
vált, egykori radnótis tanár-
jelöltek tartanak majd „tudás-
megosztó” konfe renciát az
intézmény dísztermében, már -
cius 20-21-én pe dig azok a
volt diákok oszt ják meg ta -
pasztalataikat a mostani nö -

vendékekkel, akik mára szak -
területük kiválóságai lettek. 
– Iskolánkban min dig re mek
volt a közösség, így támogatói
hálózatunk is rendkívül erős.
Az ado má nyokból, illetve a
téglajegyekből azonban kép -
telenség összegyűjteni az épü -
let fel újításához szükséges,
több milliárd forintnyi össze -
get, ezért a beérkező fel aján -
lásokat inkább rászoruló csa -
ládok megsegítésére és esz -
közök beszerzésére for dít juk -

árulta el az új igazgató. 

– Az épület, az elektromos-, a
víz- és csatornarend szer fel -
újítása pedig továbbra is ál-
lami beavatkozásra vár.

R.T.

költözés
Nagyobb, modernebb hely -
re költözött a Vakok és
Gyen génlátók Közép-ma -
gyarországi Regionális Egye -
sülete. A Szugló utca 81.
szám első emeletén találha -
tó új székhelyen lesz ügyfél-
szolgálat, Louis Braille Tá -
mogató Szolgálat, pszicho -
lógiai tanácsadás, gyógy pe -
dagógiai fejlesztés, masz- 
százs-koordináció, lá tás  sé-
rültek kö zösségszervezése,
és segédeszköz bolt is.  

jubileumi év a radnótiban
Mivel a korábbi vezető megbízatása lejárt, új igazgató került az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános iskola élére. Láng Györgynek
már az első évben becses feladat jutott, az intézmény jubileumi tanévének
koordinálása. A Cházár András utcai alma mater ugyanis 60 éve vette fel a
magyar költő nevét.

rászorulók megsegítésére fordítják a téglajegyek árát

A Cházár András utcai alma
mater hatvan éve vette fel a
híres költő nevét   

Fotó: A szerző felvétele
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A történet a kórház dolgozói-
nak tavalyi munkaruha cse -
réjével kezdődött: néhányan
ugyanis kisebb méretet akar-
tak megadni a rendelésnél,
abban reménykedve, hogy
mire megérkeznek a ruhák és
a nadrágok, sikerül leadniuk
pár kilót. Tamásné Bese Nóra,
a kórház kommunikációs ve -
zetője és Kemenesiné Lakatos
Eszter ápolási igazgató ezért

elindított egy háromhónapos
programot, amelyben a dolgo-
zók ötfős csapatokba szervezve
küzdhettek a fölösleges kilók
ellen. Ehhez ingyenes alakfor-

máló tornát és zumba ed zé -
seket is biztosított a kórház. 
A felhívásra akkor nyolc van -
öten jelentkeztek, akik végül
összesen 158 kilót dobtak le. 
A legtöbbet, húsz kilót az in-
tenzív osztály dolgozói fogy-
tak, amiért kétszázezer forint
jutalmat kaptak. A program
pedig kiérdemelte az európai
BeActive Workplace díjat.  
Az élmények annyira össze-

hozták a dolgozókat, hogy
azó ta több közös programot is
szerveztek: sárkányhajóval át -
evezték a Balatont, bringával
pedig körbetekerték a Velen-

cei tavat. Utóbbiban még az
intézmény főigazgatója, dr.
Vel key György is részt vett. 
– Ezek a programok nem
öncélúak. Ha valaki jól érzi
magát a munkahelyén, akkor
a munkában is hatékonyabb
lesz – közvetítette Bese Nóra
az intézmény szellemiségét. –
A szülők is szívesebben hozzák
gyermekeiket egészséges és
mosolygó orvosok, ápolók
közé. A sikert látva termé -

szetes volt, hogy ősszel ismét
meghirdetik az életmódváltó
programot, amire ezúttal a
közel ötszáz fős kollektívából
már százkilencvenen jelent -
keztek. Az intézmény azóta
még több sportprogramot szer -
vez - az őszi fél- és SPAR
maratonon például közel negy-

  venen képviselték a zuglói
kórházat –, ráadásul a részt -
vevőknek egy-egy okos kar -
kötőt is adtak, hogy mérjék az
aktivitásukat. Szalai Ádám
labdarúgó alapítványán ke -
resz tül vásároltak hat futó -
babakocsit, amelyeket egyéb -
ként nemcsak a munkatársak,
hanem a szülők is ingyen
használhatnak. Az épület ét-
termében nyitottak egy sa lá -
tabárt, és recepteket, edzés-

 terveket is összeállítottak a
dolgozóknak. Ezt a programot
már a beneFIT Prize szervezői
honorálták: a hét kategóriából
háromban - edukáció, család-
barátság és pihenés-rekreáció
– a Bethesda Gyermekkórház
nyerte meg a díjat.  

Riersch Tamás

A beneFit Prize olyan átfogó pályázat Magyarországon, 
amely a munkavállalói jóllét fizikai-, szellemi- és lelki 
aspektusait egyaránt vizsgálja. Azokat a munkáltatókat 
jutalmazzák, amelyek a társadalmi felelősségvállaláson 
már a vállalati egészségkultúra megteremtését értik.

A BeActive Workplace díjat az Európai Bizottság
sportosztálya hirdette meg. Céljuk, hogy feltérképezzék

az egészséges, illetve az aktív életmód terjesztésében 
európai szinten is kiemelkedő kezdeményezéseket.

fogynak a bethesda dolgozói
A zuglói gyermekkórház több elismerést is kapott az elmúlt hetekben. A bezsebelt díjakkal azonban
kivételesen nem az intézmény gyógyító munkáját honorálták. A BeActive Workplace, illetve a beneFiT
Prize díjjal elsősorban azt az életmódváltó programot ismerték el, amely a zuglói kórház életét az
elmúlt egy évben teljesen megváltoztatta.

három hónap alatt összesen 185 kilót adtak le a munkatársak

A futóbabakocsikat a dolgozók és szülők is ingyen használ-
hatják                                                                              Fotó: Vargosz

Bese Nóra, kommunikációs vezető vette át a díjakat
Fotó: Bethesda Gyermekkórház



– A kormány azt ígérte, hogy a
főváros döntésééig - amibe
Zugló véleménye is beleszámí-
tana - leállítja a beruházáso -
kat. Nos, ennek épp az el len-
kezőjét tapasztaltam – jelen-
tette ki Zugló polgár mes tere
az Ötvenhatosok terétől a Li -
get túloldaláig tartó sétán. 
A Ligetvédők egyik vezetője,
Zimborás Gábor a Néprajzi
Mú zeum építését körbejárva
arról tájékoztatott, hogy a har -
mincnégyezer négy zet mé te -
resre tervezett épületbe mind  -
össze hétezer négyzet mé ternyi
kiállítóteret akarnak beren-
dezni. 
– Akkor miért kell huszonkét
méter magasan beépíteni? 
A mostani állapotnál kellene
megállni, így négy-öt méternél
nem nyúlhatna magasabbra az
épület. Nincs szükség a har -
mincnégyezer négyzetméterre
sem, mert a föld alá be lehetne
vinni a kiállítótermet – ma -
gyarázta Zimborás, és hoz-

zátette, a Rondóra, a ven dég-
látóhelyiségekre és a kis ke res -
kedelmi egységekre vonatkozó
terveket is felül kellene bí -
rálni. Bardóczi Sándor táj -
építész pedig aggódva nyi -
latkozta a Zuglói Lapoknak,
hogy hosszú időbe – hat-tizen-
nyolc hónapba – telhet, mire a
VÉSZ (Városliget Építési Sza -
bályzata) módosítása minden
hivatalos utat bejár, ameny -

nyiben elfogadnák a főváros és
a kerületek kezdeményezéseit. 
Garay Klára, aki A Városliget
barátai elnevezésű blogján is
harcol a Liget megmentéséért,
a több mint két évszázados
platánok pusztulásának veszé-
lyeire figyelmeztetett, hiszen
körbevezetékezik azokat, ami,
véleménye szerint a fák gyöke -
reinek megsértése nélkül nem
kivitelezhető.                Cs. j.
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Kerületi győzelemmel kez dő -
dött a nemzetközi vívószezon.
Szűcs Luca, a BVSC-Zugló te -
hetséges kardozója a Buda pes -
ten rendezett junior női világ -
kupán aranyérmet szerzett.
Bó dy István tanítványa egyet -
len vereségét a selejtezőcso-
portban szenvedte el. A dön tő-
ben pedig az orosz Kljucs nyi -
kovával csapott össze, akit ma -
gabiztosan 15-9-re győzött le a
páston.

kivívott
siker

Újabb kerületi versenyző tel-
jesítette az olimpiai „A” szin-
tet. Bohus Richárd, aki a kö -
zelmúltban a Glasgow-ban ren -
dezett rövidpályás úszó Eb-n
is kiválóan szerepelt, a Győr-
ben zajló Scitec Open nem zet -
közi úszóversenyen 100 mé te-
res hátúszásban 53.68 másod-
perces idővel teljesítette a tá -
vot, így bőven az olimpiai szin -
ten (53.85 mp) belül úszott. 

olimpiai 
kvóta

szakértők szerint felül kell bírálni a terveket

A környező kerületek polgármesterei számára szerveztek bejárást a
Ligetvédők a Városligetbe. Ugyan Horváth Csabán kívül más kerületvezetőt
nem láttunk, Zuglóból több politikust is: Szabó Rebeka alpolgármestert és
Várnai László képviselőt. 

liget: mégis építkeznek

zöld ügyek

híreink

A környezetvédők úgy vélik, a fák aligha hoznak majd virágot
tavasszal                                                              Fotó: Képszerkesztőség

Munkába álltak a fenyőfa-járatok: a
Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profit Zrt. meg kezdte az egykori ka -
rácsony fák elszállítását. A fe lesle -
g essé vált fákat a kukák mellé vagy
az FKF által kijelölt gyűjtőhelyekre
is vihetjük. Zuglóban a Rákosfalva
parkban, az Ond vezér parkban, a
Füredi parkban, az Álmos vezér
téren, a Gvadányi úton a nagy par -
ko lóban, a Bánki Donát parkban, a
Kerepesi út és a Bolgár kertész út
ke resz te ződésében, a Vass Albert té -

ren, a Kalapács út és a Ba goly vár
utca keresz te ző désében, a Szikszó
parkban, a Balázs parkban, a Rá -
kos patak parkban, a Sárrét park-
ban, az Írott kő parkban, a Csák -
tornya park ban, az Új vidék tér Új -
vidék sétány felőli sarkán, a Cinka
Panna utcá ban, a Limanova tér
Lima no va utca fe lőli vé gén, a Gva -
 dányi út és a Zalán utca ke  resz -
 te ző dés é ben a pa  tak part ján te -
hetjük le a fákat úgy, hogy a járdát
és az utat ne foglalják el.        P. R.

Budapesten évente öt-hatszáz ezer fát dobnak ki
Fotó: Zuglói Lapok archív

húsz helyen gyűjtik a karácsonyfákat
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Lajos egy rákosfalvai társasház
gondnoka. Amint le esett az
első hó, azonnal nekiállt a
járda letakarításának és síkos -
ságmen te sí té sé nek.
– Törvény írja elő, hogy a ház
előtti területet az útszegélyig a
tulajdonosnak kell takarítania
- tájékoztatta lapunkat a gond -
nok, hozzátéve: minden év -

szak ban rendszeresen tisztítja
a flasztert, mert nemcsak a hó
ellapátolása, hanem a járda
nyári pormentesítése és a má -
sok által eldobált szemét
össze gyűjtése is a gazda kö -
telessége. Marika néni a ha -
vazás után szintén el takarí -
totta a havat alsórákosi családi
házuk előtt. 

– Mi szükség szerint tisztítjuk
a járdánkat, nyáron levágjuk
mellette a füvet, ősszel össze-
gyűjtjük a falevelet, télen pe -
dig lapátolunk – mondta az
idős hölgy. – Felháborítónak
tartom, hogy sokan nem tö -
rődnek a járdával, mert úgy
gondolják, ez az önkormány -
zat feladata. A régi világban az
út közepéig kellett rendet tar-
tani, aki nem takarította a ház
előtti terület, ahhoz a csendőr
ment ki. 
Az ingatlan előtti közterület
takarítását Budapesten egy
1994-es fővárosi rendelet sza -
bályozza. Eszerint a tulajdon
előtti járda, illetve a gya log járó
és a kocsiút közötti terület
gondozásáról, tisztán tar tá -
sáról, szemét- és gyom men -
tesítéséről, valamint a hó el -
takarításáról és a sí kos ság -
mentesítésről az ingatlan tu -
laj donosa, kezelője, illetve

használója köteles gondos -
kodni, úgy hogy a járda és az
útburkolat ne rongálódjon, és
a terepszint is változatlan ma -
radjon. A rendelet azt is rög -
zíti, hogy az üres telek tisz -
tántartásáról, illetve a jár da és
az úttest fölé kinyúló ágak
lenyeséséről is a birtoklónak
kell gondoskodnia. 
A ház előtti takarítást a tulaj-
donosnak – porképzés nélkül
– naponta reggel 8 óráig kell
elvégeznie, eközben a szeme-
tet nem seperheti az útra, azt
a kukába kell elhelyeznie.  
Ha a járda napközben be szeny -
nyeződik, a takarítást szük -
ség szerint meg kell ismételni. 
Szilárd burkolat esetén a sep -
rést követően lehetőleg le kell
mosni a járdát. Aki az ingat-
lanja előtti területet nem tartja
rendben, több tízezer forintos
pénz bírsággal is sújt ható.

Papp Dezső

Január egyik legjobb híre,
hogy az óév viszonylag kevés
bűnüggyel zárult.
– Az ünnepek alatt kiemelt
vagyon elleni bűncselekmény,
lakásbetörés és gépkocsi fel -
törés csak egy-egy történt -
mondta Váradi Attila rendőr -
alezredes, a kerületi ka pi tány -
ság vezetője. – A leg rendha -
gyóbb esetünk egy fodrász -
üzlet feltörése volt. Az egyéb
bűncselekmény ka tegóriában
is visszafogott volt a helyzet.
Az elmúlt hetekben legtöbb-
ször közterületi garázdaság és
családon belüli bot rány miatt
kellett in tézked nünk.

– Február 24-től január 2-ig
harminchat riasztásunk volt –
tudtuk meg Salamon Lajos tű-
zoltó alez redes től, a kerületi
parancsnokság vezetőjétől. –
Az újév második hívása is hoz-
zánk érkezett, a Hősök terén
kérték a segítségünket, ahol
lángra kaptak a pirotechnikai
eszközök. Komolyabb esetünk
nem volt, a legnagyobb erőket
két la kástűz miatt kellett
mozgósítanunk. Szenteste egy
lakótelepi lakás villanyórája,
szilvesz ter  éjszakáján pedig
egy társasház biztosítéktáblája
gyulladt ki.                             

Riersch Tamás

a ház előtti járda tisztítását reggel nyolc óráig kell elvégezni

Minden járókelő közös érdeke, hogy a járdák mindig tiszták, télen hó- és jégmentesek legyenek. 
A kérdés csak az, hogy kinek a kötelessége a házak, üres telkek és üzletek előtti területek tisztántartása. 

A tűzoltókat év végén csak két, kisebb lakástűzhöz riasztották 
Illusztráció: A szerző felvétele

Minden évszakban rendben tartja a járdát    Fotó: A szerző felvétele

bírságot kaphat, aki nem takarít

békés volt az óesztendő 
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Horváth Csaba érdeklődésére
Karácsony Gergely a főváros
legfontosabb feladatai között
említette az egészségügy és a
közösségi közlekedés fej lesz té -
sét, a gépjárműforgalom csök -
 kentését, a zöld felületek bő -
vítését, a levegő min ő sé gé nek
javítását, az elöregedett BKV
járművek cseréjét, va la mint a
3-as metró középső szakaszá-
nak a korszerűsítését, illetve a
4-es metró elmaradt, zuglói és
rákospalotai ré szé nek a befe-
jezését. 
A rendezvényen megjelentek
kérdéseire válaszolva a főpol-
gármester kifejtette: a fővárosi
utak felújítása a jövőben szak-
mai alapon történik. Tudja,

hogy Zuglóban sok leromlott
állapotú út van, ezért a Foga-
rasi út, a Vezér út vagy a Nagy
Lajos király útja közül az
egyik renoválását idén biz-
tosan megkezdik. Karácsony
egyetértett a felszólalókkal
abban is, hogy csökkenteni
kell a légtérzajt, és át kell szer -
vezni a belváros turistafor-
galmát, az utak zsúfoltságának
csökkentéséhez pedig P+R
parkolókat kell építeni pél -
dául a Mexikói útnál, de a
vasút környéke is szóba jöhet.  
Az Újlipótvárosi Klub-Ga lé -
riában tartott beszélgetésen
Karácsony Gergely kijelen-
tette: Budapest érdekében a
fővárosnak kompromisszu mok

árán is együtt kell mű ködnie a
kormánnyal. Úgy véli, a hi-
vatalba lépése óta eltelt hó-
napok eredményei biztatók.
Az előző városvezetés költ-
ségvetési hagyatékáról szól va
a főpolgármester meg jegyezte,
a feltételezésekkel szemben a
büdzsé adósságállománya nem
150, hanem „csak” 114 mil-
liárd forint. A hiány azért
magas, mert a főváros rend-
kívül alulfinanszírozott, és 
a beruházásait csak hitelből
tudja megoldani. A probléma
orvoslására új Budapest tör -
vényre lenne szükség. A fő -
polgármester elis merte, hogy 
a fővárosi cégek többségénél
számítani lehet ve ze tőváltásra.
A beosztások be töltésére nyil-
vános pályázatot írnak ki. 
A kormány által el törölt népi
kezdeményezés gyakorlására
pedig az új Szer vezési és
Működési Szabályzat adhat
majd lehetőséget. Új kommu-
nikációs csator ná kat is sze -
retnének nyitni: terveik között
szerepel, hogy a la kosok tud-
janak kérdéseket megfogal-
mazni a Fővárosi Közgyűlés
felé, és a város költség ve té -
sének bizonyos há nya da fe lől
is dönthessenek. 

Papp Dezső

Sikeres alku Elfogadta a kormány a budapesti közgyűlésnek az atlétikai sta-
dion építésére vonatkozó kompromisszumos javaslatát. Ez alapján feltételezhető, hogy min-
den kerületben lesz elérhető CT, és a kormány biztosítja azt az 50 milliárd forintot, amit az
egészségügy fejlesztésére célzottan felhasználhatnak. Csepelen egy városligetnyi új közpark
létesülhet: a nagyerdő a város új tüdeje lehet. Az atlétikai stadion pedig úgy épül meg, hogy
nemcsak a világbajnokságot tudja majd befogadni, hanem utána még kilencven évig biztosítja
a budapestiek tömegsportját és szórakozását. Emellett az építkezés során garantálják a
tisztességes piaci viszonyokat, és átláthatóvá teszik a pénzügyeket.                             CS. j.

indulnak a budapesti fejlesztések
Karácsony Gergely főpolgármester volt a Horváth Csaba által vezetett 
A Városért Egyesület 50. kerekasztal-beszélgetésének vendége. A főpol-
gármester beszélt az októbertől hivatalban lévő városvezetés eredményeiről,
a főváros terveiről és a Zuglót érintő beruházásokról. 

kompromisszumok árán is együtt kell működni a kormánnyal

bUdapest

Karácsony Gergely kijelentette, új kommunikációs csator -
nákat szeretnének nyitni a lakosok felé        Fotó: Képszerkesztőség

A Lánchíd felújítását lezárat-
lan ügyként hagyta a főváros -
ra az előző városvezetés. Az
építmény állapota a főváros
sze rint nem ad okot pánik kel -
tésre, de a felújítás indokolt.
Az állag romlás megakadá -
lyozása ér de kében az öt ton-
nánál nehezebb járműveket
kitiltották a hídról. A fel újí tás -
hoz szükséges to váb bi, mint-
egy 20 milliárd forint előte -
remtéséről Budapest egyez tet
a kormánnyal. 

tilos 
a lánchíd 

Kétszázhuszonkét metrókocsi-
ból hatot ki kellett vonni a for-
galomból rozsdásodás miatt. 
A gyártó garanciálisan, kötbér
mellett a javítást vállalta. Ko-
rábban tagadták, hogy sok
gond van a „felújított” orosz
kocsikkal, ezért a főváros ve -
zetése vizsgálatot kez de mé -
nyez a korábbi metró beszer -
zésekről. Az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák. 

kivonták 
a forgalomból

A Nemzeti Vagyonkezelő ér -
tékesíteni akarja a budaligeti
Alsó-Jegenye-völgy egyes ré -
szeit, aminek kö vet kez mé nye -
ként veszélybe kerülhet 1800
foltos szalamandra élete. Az
érintett, II. kerület polgár mes -
tere egyeztet a fővárossal és
civil szervezetekkel, hogy kez -
deményezzék az Európai Uni -
ó ban a Natura 2000 ökológiai
terület alá történő besorolását.
Így jogi úton akadályozhatnák
meg a természetrombolást.  

Megvédik a 
szalamandrákat

híreink
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MUNZÁK GUSZTÁVNé, NyUGDíjAS
– Soha életemben nem tettem fogadalmat, és ezután sem fogok, a koromra való te -
kintettel sem. Kilencven évesen már nincs mit megfogadnom. Mindent az adott
hely zetben és a lehető leg rövidebb úton igyekszem megoldani. Visszanézve az
elmúlt évekre, elégedett le hetek. Nem pa naszkodom sem betegségre, sem olyan tu-
lajdonságra, amiről le kellene szoknom. Másrészről értelmetlennek tar tom, hogy
bizonyos foga dalmakat dá tumhoz kössünk. Ahogy az élet hozza, úgy kell alakítani
a mindennapjainkat a legjobbak szerint. 

VAZiNAy MÁRiA, PEDAGóGUS
– Én amondó vagyok, hogy az előttünk álló feladatokat mindig meg kell oldani, és
akkor nincs szükség semmilyen fogadalomra. Semmi nem függ attól, hogy egy új
évet kezdünk, vagy adott esetben, mint most, egy új évtizedet. Esetleg annyi, hogy
próbálom megjegyezni az új évszámot, nehogy az előzőt írjam le. Számomra inkább
az ősz kezdete szokta jelenteni a változást. Akkortól járok gerincjógára. Aztán, ha
az ember úgy érzi, hogy be van rozsdásodva, akkor megkeresi azokat a tan-
folyamokat is, ahol megfiatalodhat.

SZEKERES jóZSEF, VÁLLALKOZó
– Ne az újév miatt legyen az embernek fogadalma! Ne kössük azt január elsejéhez,
mert annak semmi értelme, és amúgy sem lehet betartani! Legalábbis egyáltalán
nem jellemző az emberekre, hogy sikerülne. Én sem vagyok mérvadó. Hányszor
megígértem például már magamnak, hogy nem eszem több húst! De gyakorlatilag
még egyszer sem tudtam betartani. Persze időnként, menet közben, év közben azért
akadnak kisebb fogadalmak, de azok az ember hangulatától és lelkiállapotától is
függenek. Olyasmiket kell megfogadni, amit teljesíteni is lehet.

MéSZÁROS ATTiLA, ZÖLDSéGES
– Két és fél éve dolgozom piacon. Az a célom, hogy még jobban fellendítsem az
üzletet. A szüleim is ezzel foglalkoznak, róluk veszek példát. Igaz, eddig is napi 12-
14 órát dolgoztam, hajnali öt-hat óra körül kelek. Koordinálom a rakodást, intézem
a bevásárlást, ellenőrzöm, hogy jó áru jöjjön. Sokszor a felvásárló helyszínre is kime -
gyek kóstolni. Sokat adunk a minőségre, hogy a vevőket megnyerjük. Remélve,
hogy egyszer saját boltom lesz, megígértem magamnak, hogy még többet beleadok
a munkába. Ez az első új évi fogadalmam, és nagyon szeretném betartani.

BEKő NORBERT, HENTES
– Kevesebbet szeretnék inni, mint tavaly. Mindenképpen megpróbálom megvalósí-
tani, de szerintem az embereknek ritkán sikerül betartani, amit megfogadnak. Az a
meglátásom, hogy nem vagyunk elég kitartók. Persze magamból indulok ki, mert ko-
rábban hiába fogadtam meg valamit, általában belebuktam. Azt is észrevettem, hogy
egyre na gyobbak az elvárások, ezért egyre nehezebb teljesíteni azokat. Minden évben
egyre nagyobb erőfeszítést jelent megfelelni a követelményeknek.  

Mit fogadott meg 2020-ra? 

Fotók: Képszerkesztőség



Alig száz éve még az egyik leg-
gyakoribb mesterség volt Ma -
gyarországon a cipész, mára
azonban hiányszakmává vált,
pedig napjainkban is komoly
igény van a lábbelik javít-
tatására. Szabó Zoltán 1998-
ban sajátította el a szakmát
egy cipőjavító alkalmazott-
jaként.  
– Ortopéd cipészként vé gez -
tem, de nem szerettem a sza-
lagmunkát, ezért nyergeltem
át a műhelyre – magyarázta a
cipők zuglói doktora. - 2002-
ben aztán úgy éreztem, jobb
lenne önállósítani magam,
ekkor indítottam el a saját vál-
lalkozásomat. 
Hosszú évekig a Csertő parki
bódésoron dolgozott. Amikor
a tér felújításakor lebontották
a kis épületet, egy sokkal tá-
gasabb és modernebb helyet
ajánlott fel neki az önkor -
mány zat. Mint mondja, ré -
geb ben főleg idősebbek hor d -
ták hozzá a lábbelijüket, de
egyre több a fiatal kun csaftja.
Sokan nemcsak javíttatnak,
hanem ápolási tanácsokat is
várnak. 
– Általában drágább darabok
helyrehozatalát kérik, de van,
aki évekig, akár többször is
megjavíttat egy adott lábbelit.

– Ilyen az egyik hölgy ügy -
felem is, akinek kizárólag
azért vállalom el újra és újra
a ba kancs át, mert tu -
dom, hogy „sze rel -
mes” belé. Ezt
pedig ki értené
meg job ban,
mint egy cipész
– mo solyodott
el a szakember,
és el á rul ta, időn -
ként bi zony meg le -
he tő sen drága da  ra  -
bo kat is bevisznek a
műhelyébe. 
Nemrég bíztak rá egy
800 dolláros női, alkal -
mi cipőt és egy 500 dol-
láros férfi lábbelit, ami -
ket talpalnia kellett. 

A legnagyobb meglepetés
azon ban akkor érte, amikor
pár napja az egyik ügyfele egy

síbakanccsal állított be. 
– Meg kellett sar kalnom,

mert a gaz dája le -
járta. Ilyet koráb-
ban még nem csi -
náltam, de azt hi -

szem, jól sikerült 
- mondta
büszkén

Szabó Zoltán, akihez ugyan
időnként be téved egy-egy szín -
művész vagy éppen politi -
kus, leg töb bször mégis a már
jól ismert környékbelieket
szolgálja ki. 
– Van egy idős néni, aki szinte
hetente hozza tágíttatni a
cipőjét. Szerintem már sehová
nem jár rajtam kívül, és ide is
inkább azért jön, hogy egy
rövid ideig társaságban legyen.
Visszajáró ügy fe lem egy fia -
talember is, aki Nike cipőket
gyűjt. Leg alább hatvan pár
ilyen már kájú lábbelije van,
ezeket felváltva használja,
amelyikkel ép pen baj van,
behozza. 
Zoltán minden típusú ci -
pőt befogad, de az állapo-
tukat te kintve még nem
elég szigorú. Azt mondja,
ennek néha meg issza a
levét, mert legutóbb pél -
dá ul egy bor zasztóan
ápo latlan ba kancs na po -
kig bebü dösítette a mű -
helyét. Mégis mindenkit
arra biztat, hogy javít-
tatással hosszabbíttassa
meg láb belije élettar-
tamát, mert ez is része
kör nye zetünk meg ó vá -
sának.

Papp Dezső

14 lokálpatrióta

Csaknem fél Zugló lábméretét ismeri, sőt, azt is tudja, kinek van boka süllyedése, vagy éppen kit kínoz
fájdalmas bütyök. Szabó Zoltán tizenhét éve dolgozik cipészként a kerületben, talpalt már kétszázezer
forintos lábbelit és síbakancsot is. 

zoltán, a zuglói cipődoki
síbakancsot és a 800 dolláros lábbelit is kellett már sarkalnia

Szabó Zoltán 2002 óta
dol gozik a Csertő parkban

Fotó: A szerző felvétele

A kultúrA nApjA Január 22-ét 1989 óta ünnpeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le a Himnusz kéziratát. A kultúra napja alkalmából Zuglóban is számos kikapcsolódásra van lehetőség. A Zuglói
Civil Házban már január 10. óta látható Gasztonyi Kálmán festménykiállítása, míg január 22-én, a Cserepesházban Katona
Zsuzsa A zene ereje című dokumentumfilmje nézhető meg ingyenesen. Ugyanezen a napon a Lipták Villában is tárlat nyílik,
a Zuglói Ifjúsági Centrumba pedig a Vitéz László és az ördögök című bábjátékra hívják a gyerekeket. A Zuglói Filharmónia
január 25-26-án, a Pastorale előadásaira várja a Vigadóba a komolyzene iránt érdeklődőket.  A Műcsarnokban februárig még
megtekinthető Fiedler Ferenc festmény és Jankovics Marcell grafika kiállítása, illetve Lukáts Andor videóinstallációja. P. D.
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A Vezér úti épületegyüttes
egyik, ha nem a legnépsze -
rűbb lakója gyerekkora óta
népdalénekes akart lenni.
– Az operaénekes körökben jó
ismert Veszely Gabi néni volt
az első oktatóm, aki klasszikus
éneklésre tanított - mesélte az
idős asszony múzeumnak is
beillő kis lakásában. – Engem
azonban már akkor jobban
érdekeltek a népdalok, ezért
autodidakta módon képezni
kezdtem magam. 
Hogy ez mennyire jól sikerült,
azt az 1968-as, Nyílik a rózsa
elnevezésű vetélkedő bizonyí-
totta. Az országos népdalver -
senyt az akkor 26 éves, szak -
mai körökben még ismeretlen
lány – aki csak barátai un-

szolására jelentkezett a meg-
mérettetésre – nyerte meg.
– A televíziós tehetségkutatók-
nak már akko riban is nagy sze -
repük volt. Az én pá lyafutá -
somban is óri -
ási lökést je-
lentett ez a
si ker. Lecse rél   -
tem a ven dég -
látást a mű vé -
szetre – ma -
gyarázta Klá -
rika, aki a ver -
seny után ha -
marosan sike -
res népdaléne -
kes lett. 1972
újabb fordula-
tot hozott az
éle té be.

Fellépett a müncheni olim pi -
án, a magyar kulturális blok k -
ban, csakúgy, mint Czidra
László blockflöte (furulya)
mű vész, a hazai régi zene út-
törője, aki az Ex Anti quis
együttessel szerepelt a műsor-
ban. A két művész ott szeretett
egymásba, majd össze is háza-
sodtak. Később Klárika is elsa -
já tította a régizenét, és a ze -
nekar énkese lett. Férjével be-
járta az egész világot, Észak-
Amerikától kezdve egészen a
Távol-Keletig. Huszonkét bol -
dog évet töltöttek együtt. 
– A párom 17 éve hunyt el, én
pedig a tragédia után a mun -
kába temetkeztem, há rom
lemezt adtam ki. Próbáltam
Laci munkásságát is tovább-
vinni, a tanítványaiból, mű -
vésztársaiból alakított ze ne -
 karral sokfelé játszottunk. Ám
közben egyedül voltam. Bár
közös lakásunkból el köl -
töztem, a magányt nem tud -
tam megszokni. Ez hozott az
idősek otthonába – vallotta be
az asszony, aki a zuglói in-

tézményben új erőre kapott. 
– Klárika nagy segítséget je-
lent nekünk - ismerte el Csécsi
Zsófia, az intézmény egyik
programfelelőse. 
– Amikor ide költözött, azon-
nal jelezte, hogy szívesen részt
venne a rendezvényeinken,
sőt, ének-, és jógafog lal ko -
zásokat is tartana a lakóknak.  
A hetvenhét éves asszony ta -
valy ünnepelte pályafutásának
ötvenedik évfordulóját. A Pár -
beszédek Házában adott egy
nagyszabású koncertet.
– Még van bennem energia, de
tisztában vagyok azzal, hogy
előbb-utóbb le kell tennem a
lantot – mondta Klá rika, aki
egyébként lanton nem, de ko -
bozon és tilinkón nagyon sze -
ret játszani. – Fej ben már a
búcsúkoncertemre is készü -
lök. Ugyanott szeret nék majd
fellépni, ahol annak idején a
pályámat is el kez d tem, a ma
már Hagyo mányok Házaként
ismert, egykori Budai Vi-
gadóban.  

Riersch Tamás

Ezzel a szép, népies hangzású névvel Bodza Klárikát az isten is népdalénekesnek teremtette, így hát
nem csoda, hogy fiatal kora óta hangjával szórakoztatja a közönséget. Néhány éve még a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem népzene szakán oktatta a növendékeket, mostanában pedig a zuglói Olajág
Otthonok lakóit örvendezteti meg szebbnél szebb dalaival. 

bodza klára az otthon sztárja
nemcsak fellépést vállal, de ének- és jógaórát is tart

Kobozon és tilinkón is szeret játszani             Fotó: Képszerkesztőség

Klárika tavaly ünnepelte pályafutásának ötvenedik évfordulóját, és még
bőven van benne energia                                                         Fotó: Képszerkesztőség
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fekvő nőalak a szoborparkban

Folytatódnak az egészséges programok

Új köztéri alkotások láthatók a Stefánia Szoborparkban.  A Honvéd Kulturális Központ kertjében ren-
dezett kiállításon szinte valamennyi szobrászati irányzat jelen van, a kompozíciók között pedig meg-
találhatók a hagyományos és a kísérletező jellegű művek is.

az új köztéri kiállítás március 25-ig látogatható 

Karcag Éva monumentális, puritán nőalakján messziről
megakad a látogatók szeme                             Fotó: A szerző felvétele

A ZEFi programjairól ér deklődni a zefi@zesz.hu e-mail címen
vagy a 06 1 469 3895-ös számon lehet            Fotó: Képszerkesztőség

Baji Miklós Zoltán blokktéglákból, flexel kialakított Őrzői az
űrkorszak robotjaira emlékeztetnek              Fotó: A szerző felvétele

A Magyar Kultúra Egyesület és
annak kurátora, Klacsmann
Péter szervezésében megvaló-
sult, egyedülálló zuglói szo -
bor kiállításon a kortárs szob -
rászművészek zsűri által ki -
választott ötven, nagyméretű
köztéri alkotása látható,
melyek között megtalálhatók
ismert és pályakezdő mű vé -
szek hagyományos és modern
anyagokból készült munkái.  
A kiállításon egyes művészek
több kompozícióval is szere-

pelnek. Törley Máriának pél -
dául ott van a szilikátbronz
Balerinája, valamint a Szent
Gellért szobra és a fiatal lányt
- kezében a bőség kosárral -
ábrázoló Ősz című alkotása is.
Ugyancsak több műve látható
Szemők Zsuzsannának is:
Mezei Mária színművész bronz
mellszobra és a kisdedet a kar-
ján tartó Szűz Máriát megje-
lenítő Stella Maris is. 
A Csiz  madia Imre műveit ked-
velők a Vitéz, Imre herceg,

valamint a Vénusz és Cupido
című szobraival találkozhat-
nak a tárlaton. 
Látható to vábbá Simorka Sán-
dor szépen kidolgozott bronz
Angyala, valamint Karcag Éva
döb benetes, fekvő nőalakja és
Beretvás Csanád két, hajós
témájú alkotása, a Vitorlás és
a Vitorlás tükröződés is.  
Tóth Ernő bronzba öntött
groteszk Virtuóza egy he ge -
dülő kecskét ábrázol, a fiatal
művész, Major Janka pedig

bibliai témájú alkotással, a Lót
felesége című szobrával, míg
az idén nyolc van éves kőszob -
rász, Seregi József Hunyadi
János című alkotásával szere-
pel a tárlaton.  
A kiállítás igazi különlegessé -
ge Baji Miklós Zoltán Őrzők
cí mű, B30-as téglákból ké -
szült, életnagyságú kompozí-
ciója, melynek figurái egy -
szerre titokzatosak, ijesztők és
ünnepélyesek.         

Papp Dezső

A Zuglói Egészségfejlesztési
Iroda 2020-ban is megszervezi
ingyenes rendez vényeit. Eb ben
az évben is lesz súlyfosztó, dia -
bétesz, bagoly és cöli klub,
boldogság, ér zel mi intelligen-
cia és kiégés elleni tréning,
valamint jóga- és tornaórák.
Az első negyed év ben tervezett
főbb előadások pedig: Új év, új
célok, új lehetőségek (01.24.,
Cse re pes ház), Hogyan mond-
jam el ne ked? Erőszakmentes

kommunikáció  (02. 0 5. Lipták
Villa), Veszteségeink és a gyász
feldolgozása (02.17., Cse -
repesház), Hogyan válhat erő-
forrássá a múlt, hogyan
alakítható szabadon a jövő?
(03.03., Zuglói Civil Ház),
Folyékony erő a hétköznapok-
ban, (03. 20., ZIC), Alu szé -
konyság a hétköznapokban,
(03. 26., Zuglói Civil Ház),
Bolygó, ahol élünk (04. 22.,
ZIC)                              P. R.
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jeges zuglói történelem

A Városligeti tavat a régi idők-
ben sok fiatal kereste fel, hogy
korcsolyázzon vagy csúsz kál -
jon, ám miután lesett a hó,
vége lett a vidám szórakozás-
nak. Annak idején ugyanis

nem volt megoldva a jég hó-
mentesítése. A városligeti kor -
 csolyaélet csak azután vált
szervezetté, hogy a Kresz Géza
orvos vezetésével, 1869-ben
megalakult Pesti Korcso lyázó
Egylet (PKE) gon do - zásába
vette a pályát. A PKE a tó
partján – a mai korcso -
lya csarnok helyén – egy fá -
ból épült kiszolgáló bódét
létesített.

kintornából szólt a zene

Kezdetben a hótól megtisztí-
tott korcsolyapályát csak fér-
fiak használták, miután azon -
ban báró Eötvös József meg -

engedte a lányainak a kor -
csolyázást, egyre több leány és
fiatalasszony siklott a jégen a
kintorna által szolgáltatott
zenére. A verklit egyébként
Andrássy Manóné ajándékozta
az intézménynek. A faépület
1874-ben leégett, helyén a
Budapesti Korcsolya Egylet
(BKE) Lechner Ödön tervei
alapján egy állandó kőépület-
et húzott fel. Az eklektikus

kor csolyacsarnok 1875-ben
ké szült el, a pályát 1878-ban
villanyvilágítással is ellátták.  A
tó kevésbé hideg időben csak
lassan fagyott be, ezért a BKE
1887-ben a Városligetben egy
gyorsan jegesedő, kisegítő pá-
lyát is létesített, aminek a
kiszolgálására Hofhauser An -
tal tervei alapján egy kor cso -
lyaházat építtetett. 

Apránként fejlesztették

Az 1890-es évek elejére már
tízezren használták a jeget, így
szükségessé vált egy újabb
beruházás. Az Egyesület 1893-
ban, 200 ezer koronából id.
Francsek Imre tervei alapján
átépíttette és kibővítette a
Lechner-féle épületet. A pálya

hínármentesítésére 115 ezer
négyzetméteren lebetonozták
a medret 1908-09-ben. Ezzel
a jég világversenyek rende -

zésére is alkalmassá vált.  
A BKE már az első vi lág -
háború előtt foglalkozott egy
műjégpálya építésének gondo-
latával, a megvalósítással
azon ban 1926-ig várni kellett.
A fejlesztés során a korcso -
lyacsarnok ifj. Paulheim Fe -
renc tervei alapján két tol -
dalékszárnyat kapott. A mű -
jégpályát 1926. november 
23-án nyitották meg. Ekkortól
sorra rendezték a Városligeti
tavon a korcsolya, valamint 
a jégkorong Európa- és világ -
bajnokságokat. A jégpálya és a
korcsolyacsarnok a második
világháború alatt súlyos sé rü -
léseket szenvedett, részleges
helyreállítása 1947-ben fe-
jeződött be. A Fővárosi Önkor -
mányzat 2010–2011-ben a

korcsolyacsarnokot eredeti for -
májában renováltatta, a mű -
jég pályát pedig moder ni zál -
tatta.                  Papp Dezső

A Városligeti műjégpálya a fővárosiak egyik kedvenc téli szórakozóhelye. A létesítmény a korcsolya -
csarnokkal együtt több szakaszban épült fel 1874 és 1926 között. Eleinte csak férfiak csúszkálhattak 
a tavon, ha éppen alkalmas volt erre a jég. Régen ugyanis már az első hó tönkretette a mulatságot.

1860-ban a nők számára illetlennek és károsnak tartották a korcsolyázást

Az 1890-es években már népszerűvé volt a jégpálya          
Fotó: FSZEK Budapest-képarchívum/Ellinger Illés műterme

A befagyott tavak már több száz évvel ezelőtt is vonzották
a csúszkálni vágyókat. A középkori emberek még cson-
tokból farigcsáltak korcsolyaszerűséget maguknak. A ma

használatos korcsolyák alakját holland és amerikai
sportolók fejlesztették ki. 

Az első, favázas épület 1869-ben épült a tó partjára          
Fotó: FSZEK Budapest-képarchívum/Klösz György
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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 70 436 0776

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.zuglo.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.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket.
Előzetes időpontfoglalásra a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van
lehetőség. A Kormányablak zárását megelőző 30 percben nincs lehetőség
sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási
idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szünetel-
tetése. Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. A kormányablak aka -
dálymentesített mozgáskorlátozott/látássérült ügyfeleink számára.

1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. • Telefon: 06(1)896-5449 • 06(1)8963509

kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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ÜVEGEZÉS! AJTóK, AB -
LAKOK, erkélyek, kira ka tok
üvegezése. Régi keretek áta-
lakítása hőszigetelő üveg be fo -
ga dására. Gyorsan, tisztán, pon -
 tosan! Nagy Miklós • 06-70-
940-1011 / glass @ free mail.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
VÍZ-, KÖZPONTI fűtés -
szerelés, ázások, csőtörések
meg szüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Csatorna ka -
merázás. Ingyenes kiszállás.
Telefon: 402-4330, 06-20-
491-5089

KÁRPITOS javítást, át hú -
zást vállal. Telefon: 2212-392,
06-20-553-8582. XIV. ker.
Nagy Lajos király útja 43/B.
(Fogarasi sarok)

L A K Á S F E L Ú J Í T Á S !
SZOBAFESTÉS, Parket-
tázás, tapétázás, vízszerelés,
csem pé  zés, villanyszerelés, kő -
mű ves munkák, ajtó-ablak -
csere ga ran  ciával. • Halász
Tibor • Telefon: 202-2505,
06-30- 251-3800

RÉZ ÉS ROZSDAMEN -
TES KÜSZÖBÖK BE -
SZE RELÉSSEL. Zárak, ki -
lincsek, pántok, zsanérok cse -
réje, régi ajtók, ablakok fel ú -
jítása, szigetelése. • Telefon:
06-20-381-6703,  251-9483

S Z O B A F E S T É S ,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS,
parkettacsiszolás, laminált ler-
akás. Gyors kezdéssel, garan-
ciával, referenciával. Tel.:
06-30-942-47-35 vagy 360-
23-45 • Pap Gábor kisiparos,
www.festes-tapetazas.hu

ZÁRSZERVÍZ, rácsok, ka -
puk, kerítések, galériák ké -
szítése, egyéb lakatos mun kák,
akár azonnal. Telefon: 06-30-
299-12-11

HŰTŐSZEKRÉNYEK,
fagyasztók, klímák, autóklí -
mák javítását vállalom hét vé -
gén is, garanciával! Telefon:
419-82-64, 06-70-211-77-60

TETŐFEDŐ BÁDOGOS
MUNKÁK készítése, javítása.
Kisebb ácsmunkák. Kis mun -
kák is. Telefon: 291-0081 (es -
te hét órától), 06 -30-401-74-62

FESTÉST, MÁZOLÁST,
BURKOLÁST, parkettá z á st
vállalok, nyugdíjasoknak

kedvezménnyel. Ta ka rí tás -
sal és bútormozgatással. 
Telefon: 06-30-422-1739

K Ö L T Ö Z T E T é S ,
FUVA ROZÁS! Gyors ügy-
intézéssel, precíz mun ka -
végzéssel. igény szerint kar-
tondobozok. 10%-os hét végi
kedvezmény. Telefon: 06-
70-2144-235, 06-1-280-2542

Festést, mázolást, tapétázást,
kisebb gipszkartonozást, aszta-
los és kőműves munkát vál-
lalok. Tel.: 06-30/906-8696

Homlokzatok, tetők, bádogos-
szerkezetek felújítása, javítása
alpinista technikával. Joó Ti -
bor • Telefon: 06-30-855-7575

F ü R D ő S Z O B A
FEL ÚjíTÁS A–Z-iG!
Aka dálymentesítés kádról
zuhanykabinra. Ha pontos,
pre cíz minőségi munkát sze -
retne, hívjon! Kiváló tisz -
telettel: Kőrösi András •
Telefon: 06-20/936-0581

redőny, 
reluxa

REDőNy, RELUXA, napel-
lenző stb. szerelése, ja ví tása,
garanciával! AjÁNDéK SZÚ -
NyOGHÁLó minden meg 

rendeléshez! Zuglói re dő -
nyös. Telefon: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043 

Ingatlan
Eladná ESZ KÖZ KEZE Lő -
NéL lévő ingatlanát, de
nincs pénze visszavásárolni?
Van megoldás! Egyéb, akár
problémásabb ingatlan ügye-
 ivel kapcsolatban is for dul -
jon hozzám bizalommal.
Telefon: 06-70-948-7410

Egészség
F O G T E C H N i K U S !
FOGS O R jAVíTÁSA,
készítése, allergiamentes
anyag gal is. Rövid ha tár időn
belül. 14. kerület, Rá kos pa -
tak utca. 06-20-531-4161

Számítógép
S Z Á M í T ó G é P E K
jAVíTÁSA helyszínen,
hét végén is. Vírusirtás, ta -
nács adás, telepítések, al kat -
részcsere garanciával. in -
gyenes kiszállás. Aradi Zol -
tán • Tel.: 06-70-519-2470
Email: szerviz@szerviz.info

szolgáltatás

a zuglói lapok tervezett
megjelenési rendje 2020:

Február 11. 
Március 10.
Április 7.  
Május 5.
június 9.
július 7.
(dupla szám)

Szeptember 8.
Október 6.
November 10.
December 8. 

tisztelt hirdetőink!
A Zuglói Lapok újra vesz fel apró-, és keretes hirdetéseket. 

információkért, ké rjük, írjanak a 
zugloilapok@zuglo.hu email-címre, illetve tájékozódhatnak 

a www.zuglo.hu/aktualis-mediaajanlat/ oldalon.
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A köztársasági elnök soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki az
Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére 
2019. december 1. napja és 2020. február 29. napja közé eső
időtartamra. 

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése értelmében
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos
bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Az ülnökök jelölése
ülnöknek általános szabály szerint az a 30. évét betöltött
magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cse-
lekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott dön-
téshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem
áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban:
Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,
b) pszichológus vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi
igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoz-
tatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális
segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló,
egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dol-
gozó vagy korábban dolgozó személy 
vehet részt. 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tan-
testületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk sze -
rinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a család-, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás
ke retében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását,
fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális
segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló,
egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben

foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy
nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak bün-
tetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az
ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület
részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges
adatokat és tényeket. Amennyiben a jelölt ezen igazolási
kötelezettségeit elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

Az ülnök választása
A Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete és
a kerületi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei
választják meg.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal
elnöke állapította meg a 112.SZ/2019. (XI.11.) OBHE határoza-
tával. Ennek alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra 2 fő fiatalkorú elleni büntetőeljárásban részvevő
ülnök kerül megválasztásra.

A bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (1. mellék-
let), a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat
(2. melléklet), továbbá a bírósági ülnökök jogait és kö te -
lezettségeit tartalmazó tájékoztató (3. melléklet), átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bácskai u. 53.) és
letölthető honlapunkról (www.zuglo.hu).

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról
szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítvány, illetve
az annak megkéréséről szóló postai igazolószelvény másolatát
személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy
postán Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. címre kérjük benyújtani,
úgy, hogy az 2019. január 23-ig beérkezzen a Polgármesteri
Hivatalba. A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre
vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő
neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

Budapest, 2019. december 18.

dr. Tiba Zsolt s.k.
jegyző

hirdetMény
a soron kÍvüli bÍrósági ülnökválasztásról



A Lajos Király Étterem Zugló
egyik legismertebb és leg ked -
veltebb vendéglője. Berei Zsolt
séf szerint a konyhákban a
palóc kocsonya lehet az idei
tél slágere. 
– Azzal, hogy füs tölt húsokat
használunk hoz zá, sokkal pi kán -
sabb, mint a hagyományos ko -
cso nyák - mondta Berei Z s olt. 
– Először a füstölt csülköt
négy-hat órá ra langyos vízbe

tesszük, hogy kiázzon belőle a
só. Ezután a többi hússal
együtt hat órán ke resztül főz-
zük, de csak annyi vízben,
hogy el lepje. Nagyobb da -
 rabokra vágjuk a zöldsé geket,
a vöröshagymát csak a felső,
koszos héjától sza ba dítjuk
meg, egyébként egész ben hagy -
juk, és a fok  hagymákat is csak
félbe vág juk. Miután beletet-
tük a zöldségeket is a fazékba,

kis lángon főzzük a „levesün-
ket”. A gyön gyözésnél sose
forrjon jobban az étel, és a
képződő habot időnként szed-
jük le a léről! A húsok – főleg
a csülök – öt-hat óra alatt 
kellőképpen megpuhulnak.
Ekkortájt fű  sze rezhe tünk, de
csínján kell bánni a sóval,
mert a csülök általában ön-
magában is kellően sós! Ha
minden klappol – elég puha
már a hús és elég fű sze res a lé
is –, akkor le vesszük a tűzről,
és hideg helyen pihentetjük.
Ha már annyira lehűlt, hogy a
zsíradék megjelent a felszínen,
akkor azt leszedjük. Ezután
kiszedjük a húsokat és a zöld-
ségeket, a levet pedig átszűr-
jük. A feldarabolt húsokat 
és zöldsé geket arányos ada -
gok ban tányérokba tesszük,
majd fel töltjük azokat az át-

szűrt húslével. Hideg helyen
hagy juk lehűlni és kiko cso -
nyásodni az ételt - tette hoz zá
a zuglói séf. 
– A palóc kocso nyát mi min -
dig citromlével vagy ecetes
lila hagy mával tálaljuk.

R. T.

22 konyha

a palóc kocsonya az idei tél slágere

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

füstölthúsoktól lesz igazán pikáns ez a hagyományos étel

A hideg évszak egyik népszerű étele a kocsonya. A hagyomány még a hűtőgép feltalálása előtti időszak -
ból ered, ugyanis ilyenkor tudták a pincékben kellőképpen lehűteni, megdermeszteni a levet.

1db egész füstölt
csülök 
1kg sertésköröm 
1kg sertésbőr 
esetleg sertésfül 
0,5 kg sertéslapocka 
2-3db nagy sárgarépa
1db fehérrépa 
4 fej fokhagyma 
2 fej vöröshagyma 
1 teáskanálnyi egész
fekete bors
só ízlés szerint

Ecetes lilahagymával vagy citrommal szokták tálalni
Fotó: Váradi László 

hozzávalók
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jó fejtörést kÍvánUnk kedves olvasóinknak!



24 Mozaik

A vízimadaraknak ne adjunk eleséget, mert ha nem vonulnak
el, könnyen megfagynak Fotó: Képszerkesztőség

A lajhárbébi anyukája, Lili is Budapesten született
Fotó: Magyar Alexandra

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 •  Lapterv és
nyomdai előkészítés: Kamarás Ágnes • Nyomtatá̋s: Mediaworks Nyomda • Terjesztés: Login Bt.

ő az ország
legédesebb kuglóaveszélyes etetés 

Advent idején született meg a
Fővárosi Állat- és Növénykert leg-
fiatalabb vendégízületes lakója. 
A lajhárbébi elnevezéséhez a lá -
togatók segítségét kérték. Néhány
nap alatt több mint hétezren sza -
vaztak, hogy az előre megadott
három név - Gizmó, Gombóc és
Kuglóf – közül hogyan hívják az
apró emlőst. Kuglóf abszolút nyer -
tes lett, a voksolók negyvenöt szá -
zalékának tetszését nyerte el. 
A kis lajhárról azóta kiderült, hogy
kisfiú. Kuglófnak egyébként már az

anyu kája, a most tizenegy éves Lili
is Budapesten született, sőt a nagy-
mamája, Banya is itt látta meg a
napvilágot huszonhat évvel ezelőtt.  
Az elmúlt évben egyébként igazi
állatbébi bumm volt a fővárosi in-
tézményben. Szakmai szempontból
a hangyászsün baba kikelése volt a
legnagyobb szenzáció, mert állat -
kerten belüli szaporodásuk még az
őshazájukban, Ausztráliában is ku -
riózumnak számít. Az itt szü letett
kölykök mellett számos új faj is
érkezett Budapestre.         F. K. K.

A vízimadarak téli túlélési sza -
bályai eltérnek az etetőket lá-
togató énekes ma darakétól.
Ete  tésük tömeges pusztulást
okozhat, mert ki kapcsolja a
vonulási vi sel ke dést, ami nö -
veli a jégbefagyás veszélyét.
Éppen ezért a Ma gyar Madár-
tani Egyesület arra kér min-
denkit, hogy a vízimadarakat
soha, sehol, semmivel ne ete s -

sék. Hazánkban az éne kes ma -
dár-etetési időszak november
második felétől márciusig tart,
az eleségek négy csoportba so -
rolhatók: napra forgó (esetleg
apró szemű kölessel keverve),
állati zsiradék (háj, faggyú,
cinkegolyó, sótlanított szalon -
na), alma és különféle bogyók
(vadszőlő, fagyal, ostor fa, tűz -
tövis, bo ro s tyán).            P. R.

Bömbi, a homokszínű daj ka -
cápa a Cápasuli legügyesebb
nebulója. Az egy éve nyílt be-
mutatóhelyen hat cápafaj él:
fekete- és fehérfoltú, valamint
szür ke szirtcápa, zeb ra cápa,
rozs dás- és ho mo k színű daj -
kacápa. Mindan nyi an is ko lába
járnak. – Gon dozóink többek
között arra tanítják őket, ho -
gyan éljenek együtt különböző
állatfajokkal, hiszen a me den -
cé jükben ráják és rajhalak is
úszkálnak – mond ta Hanga
Zoltán, a Fő városi Állat- és
Növénykert szóvívője. – Sza-
kembereink he  tente ötször me -

rülnek le hozzájuk, így zajlik
az etetés is. Kivéve Trisz tánnál
és Izol dá nál, a két feketefoltú
szirt cápánál, mert ők túl iz gá -
gák. A cápaosztály többi tagja
vi szont jól halad a tananyaggal.
Jelenleg azt gya korolják, hogy
hívásra gondozóikhoz ússza -
nak, és „fel feküd jenek” arra a
hord ágy szerű eszközre, amin
szükség esetén meg tudják
vizs  gálni őket. Az intelligen-
ciájukat is tesz telik: egy víz
alatti táblán különböző jeleket
tüntetnek fel, és azt figyelik,
melyik cápa mennyi idő alatt
ismeri fel azokat.       F. K. K.

A gondozók hetente ötször tréningezik a cápanebulókat
Fotó: Kingl Vivien

állati okosak


