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Ifjabb Richter József cirkuszigazgató a nem-
rég született kis te vével             Fotó: Safari Park Szada

Nyár elején zuglói kutyák falkába
tömörülve ga ráz dál kodtak a Kör-
vasút mentén. A hat egyedből álló
kutyabanda hol a XIII., IV. vagy
éppen a XV. kerületben, hol
Zuglóban kergette a macskákat,
éjszakánként kettőt-hármat meg
is öltek. Miután a Kutyások a XV.
kerületért Állatvédő Egyesület az
esetről tudomást szerzett, azonnal
intézkedett. – Nem először jártunk
Zug ló ban, januárban a sínek mel-
lől tíz kutyakölyköt mentettünk –

mondta Vámos Vera, az egye sület
vezetője. – Ezúttal két héten át
éjjel-nappal figyeltük a vasút
környékét, így sikerült a hatfős
falkát beazonosítanunk. A szálak
végül egy zuglói szeméttelepre
vezettek, ahol tíz kölyökkutyát is
találtunk. A ban da hat tagjából öt
példányt már befogtak – az Illatos
útra kerültek, ahol többen már
gazdára is találtak –, egyedül a
falkavezér kóborol még szabadon. 

Riersch Tamás
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Nemcsak élményekből, hanem sze -
replőkből is egyre több van a zuglói
Richter család szadai szafaripark -
jában. A Magyar Nemzeti Cirkusz
még a járványhelyzet első hullá -
mában – a lemondott turnék helyett
– nyitotta meg azt az öthektáros
területet, ahol az érdeklődők autóval
hajthatnak végig a közel száz állat
között. A parkban láthatóan nem
csak a látogatók, a lakók is jól érzik
magukat, ugyanis az elmúlt hetek-
ben több család is szaporodott:
született egy kisteve, egy szamár és
egy pici zebra. Mindannyian jól van-

nak, eleinte anyatejjel táplálkoztak,
de ma már ők is sorban állnak az
autókból kínált répadarabokért,
rágcsálnivalókért. Eddig több száz
javaslat érkezett a kisállatok nevére,
de a gondozók még nem döntötték
el, hogyan szólítsák a jövevényeket.
A szervezők jövőre a park te rü le -
tének bővítését is tervezik, mert az a
céljuk, hogy a jelenleg másfél órás
programból egy teljes napos szó -
rakozást szervezzenek: élmény-
parkkal, műsorokkal, állatsimogató-
val, vízi hullámvasúttal és a játszótér-
rel is készülnek.                 F. K. K.
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Befogták a garázdálkodó kutyafalkát

Bővül a szafaripark

Öt gyermeke és nyolc unokája van Golónak, a Fővárosi Állat- és Nö -
vénykert idén negyvenéves hím gorillájának. Az 1980-ban Stuttgart-
ban született állat 1989. május 2-án érkezett Budapestre. A gorillák
ritkán élik meg a 35-40. születésnapjukat. Golónak ritka jó ge ne tikája
lehet, hiszen még az 57 éves édesanyja is jó egész ségnek örvend
Stuttgartban. Az ötfős budapesti gorillacsapat vezére igazán barátságos,
mél tóságteljes úriember, viselkedése mégis tekintélyt parancsoló. Bár
a hím gorillák kevésbé veszik ki részüket a nevelésből, az állatkert
egyik első számú közönségkedvence kifejezetten jó apa.

A kölykök ideiglenes gazdihoz, a falkatagok pe -
dig az Illatos útra kerültek        

Fotó: Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Goló negyvenéves
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Nyolcvanöt évvel ezelőtt,
1935. október 1-jén kezdte
meg önálló működését Rá kos -
város néven a főváros XIV.
kerülete a Terézvárosból, Er -
zsé betvárosból és Kőbányából
leválasztott területen. A Pol-

gármesteri Hivatal bejáratánál
emelt emléktáblánál dr. Tiba
Zsolt jegyző, Horváth Csaba
polgármester, Tóth Csaba or -
szággyűlési képviselő és Hajdu
Flórián alpolgármester he lye -
zett el koszorúkat. Zugló 85.

születésnapjáról a járvány mi -
att csak szűk körben tudott
megemlékezni az önkormá ny -
zat. A díszpolgári címeket és a
Zuglóért Emlékérmeket né -
hány kísérő előtt adták át az
idei díjazottaknak, míg a ju-

bileum alkalmából szervezett,
Mi, zuglóiak című kiállítás
meg nyitóját a Cserepesház kö -
zösségi oldalán követhették
nyomon az érdeklődők. A prog -
ramokról a 9. oldalon ol vas -
hatnak bővebben.

Fotó: Balogh Róbert

8 BeMutAtjuK új
dísZpOlGárAInKAt 10 –11 30–31rejtvény 

2020. október | www.zuglo.hu | 30. évfolyam 10. szám | Ingyenes havilap

KAráCsOny
GerGely 

MeZítláBAspArK 
A MOGyOródIn 

Erre számíthatnak
a budapestiek 
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Boldog születésnapot a kerületnek!

Zugló 
85 

Édesapjáról, a nagy
nevettetőről mesélt 

Mostantól 32 oldalon!



évértéKelŐ 32 évértéKelŐ

Legalábbis reméljük, hogy önök is így gon-
dolnak lapunk oldalszámbővítésére. Ettől
a hónaptól kezdve ugyanis nem 24, hanem
már 32 oldalon olvashatnak a kerület ese -
ményeiről, közérdekű információiról, tör -
téneteiről és lakosairól a Zuglói Lapokban.
A plusz nyolc oldalnak köszönhetően még
több szórakoztató tartalommal tudjuk
megtölteni az újságot: a kisgyerekek ked-
véért minden alkalommal egy egész oldalas
– és talán nagy titkot nem árulok el –, főleg
zuglói témájú színezővel készülünk, ínyenc
olvasóinknak a már megszokott recepten
kívül gasztronómiai különlegességekkel, a
spirituális érdeklődésűeknek pedig Illés
Sarolta író, asztrozófus, asztrológus szak -
ember által készített horoszkóppal és
érdekességeket, híres szülötteket, hagyo -
má nyokat bemutató kalendáriummal
igyek szünk változatossá tenni a kávé szü -
netét, amit reményeink szerint lapunkkal
a kezükben töltenek el. 
Az esti órákra pedig tévénézés helyett két
alternatívát is kínálunk. Új szerzőnk, Papp
Sándor Zsigmond – többek között Artisjus
Irodalmi díjas és Móricz Zsigmond-ösz -
töndíjas író – ezentúl minden alkalommal
négy könyvet ajánl majd a figyelmükbe, és
a keresztrejtvényoldalunkat is megdupláz-
tuk. Mivel októberben ünnepeljük az idő -
sek világnapját, ez alkalomból az egyik fő
sorban Móra Ferenc ide vonatkozó sorait,
a másikban pedig – 1956-ra emlékezve –
Faludy György egyik gondolatát olvas hat -
ják, ha helyesen megfejtik a feladványokat. 
A bővített kiadást fogadják örömmel! Mi
úgy készítettük!

jegyzet
Örömhír

• Melyik fejlesztésre a legbüszkébb?
– Mindegyikre, hiszen mind javít a zug -
lóiak életminőségén. De arra va gyok a
legbüszkébb, hogy többszörös nyomás
alatt is stabil maradt Zugló működése.
Egyrészt szorongat minket a kormány,
amely sportot űz az önkormányzatok
kivéreztetéséből, másrészt itt a járvány
második hulláma, amivel ezúttal is ma-
gunkra maradtunk. Az első hullám ide-
jén maszkot küldtünk minden 60 év
feletti és krónikus betegnek, támogatást
adtunk a nehéz helyzetbe került he lyi -
eknek, a frontvonalban harcoló egész -
ségügyi dolgozók pedig pótlékot kap -
tak. Folyamatosan sze rez tük be a vé -
dőfelszereléseket és a teszteket. Mind -
ezt saját forrásból, hi szen a kor mány-
tól annak ellenére nem kaptunk egy
fillért sem, hogy mindez állami feladat
lett volna. A gépjárműadó nekünk járó
részét is elvették. 
• Választási programját négy pillérre
építette: fejlődő, gondoskodó, zöld
és biztonságos Zuglót ígért. Melyik
területen milyen eredményt ért el?
– Úgy gondolom, az elmúlt egy évben
minden téren előbbre léptünk. A Zug -
lói Egészségügyi Szolgálatnál elkészült
a kardiometabolikus cent rum, zajlik a
Rákos-patak teljes revitalizációja, és
épp a napokban adtunk át két új jár -
őrautót a polgárőreinknek – ez csak
néhány eredmény a sok közül. A zuglói
egészségügy szempont jából nagyon
fon tos eredmény, hogy a főváros által a
kormányból kicsikart pénzből 807 mil-
lió forintot nyertünk el, ebből a járó-
beteg-ellátásunk kap új eszközöket, és
az épületeket is fel újítjuk.
• Egyelőre orvos is kevés van, és bi-
zonyos szakrendelések már csak az
Örs vezér terén érhetők el... 
– A rendelések egy részét azért kellett

áthelyezni az Örsre, mert a Zuglói
Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó or-
vosok jelentős része járványügyi szem-
pontból a veszélyeztetett kategóriába
tartozik, ezért nem megengedhető, hogy
személyesen rendeljenek. Tehát egy
helyszínre kellett koncentrálni több
szakrendelést, így enyhítve az egyre sú-
lyosabb orvos- és ápolóhiányt.
• Kampányának egyik központi ele -
me volt a Bosnyák tér megújítása.
Ez mikorra várható?
– Jelenleg a tervek készülnek. Nagyon
várom, hogy lássam azokat, és hogy
megkezdődhessen róluk a párbeszéd a
zuglóiakkal. A járvány az egész magyar
gazdaságot megrendítette, a második
hullám hatását megjósolni sem lehet,
de mindent elkövetek, hogy ebben a
ciklusban megvalósuljon a Zuglóhoz, a
zuglóiakhoz méltó városközpont.
• Zuglót az elmúlt években Budapest
mostohagyerekének tartotta, hogy
látja, az új főpolgármesternek édes
gyermeke a kerület?
– Nem vártunk kivételezést, csak azt,
hogy a mindenkori városvezetés any-
nyira becsülje meg a zuglóiakat, mint
bárki mást Budapesten. Karácsony
Gergely ebben partner. A zuglói járó-
beteg-ellátás fejlesztésére elnyert több
mint 800 millió forint is ezt bizonyítja. 
• A fővárosi kezelésben lévő utak –
Nagy Lajos király útja, Vezér utca,
Egressy és Mogyoródi út – felújításá-
nak ügye hogy áll?
– A kormány háborút indított a főváros
ellen is, megpróbálja megfosztani a
megmaradt pénzétől. Így nemcsak azo -
kat büntetik, akik az új fővárosi ve ze -
tésre szavaztak, hanem a saját kö vetői-
ket is, hiszen a kátyúk sem válogatnak.
Évek óta azt mondom, hogy a kormány
minden, a budapestiek által befizetett

10 adóforintból 1 forintot ad -
jon vissza a fővárosnak, hogy
Budapesten jusson pénz az
ilyen fontos beruházásokra. 
• A parkolási zóna ki bő ví té -
sekor azt mondta, a zuglói-
aknak biztosítják az in gye-
nes parkolást a kerületben.
Erre még szá míthatnak az
itt élők?
– A díjköteles zónák bő ví té -
sével az volt a célunk, hogy a
zuglóiak a saját lakóhelyük
környékén tudjanak parkolni,
és ne a máshonnan érkezők
használják ezeket a helyeket
P+R parkolóként. Az itt élők
mindennapjait szeretnénk to -
vább könnyíteni azzal is, hogy
minden zuglói naponta egy
órát bárhol ingyen parkolhat
Zuglóban. Így biztosítjuk, hogy
a zuglóiak ingyenesen tud-
janak parkolni ügyeik intézése
közben. A szükséges előké szü -
letek már zajlanak, hamarosan
bevezetjük ezt a megoldást.
• Az Örs vezér tere akadály-
mentesítését már nem is tu -
dom, hány elődje ígérte m eg.
Ön tartani tudja a szavát? 
– Az akadálymentesítés nem
lehet vita tárgya. Ahhoz, hogy
megvalósuljon, közösen kell
dolgoznunk a fővárossal, Kő -
bá nyával és a BKK-val. Az el -
múlt egy évben már több egyez -
 tetést tartottunk, amelyekbe a
téren lévő áruházakat is be -
vontuk, azután jött a járvány,
ami miatt sok tervünk végre-
hajtása lelassult, de dolgozunk
rajta tovább. Az átalakítás a
metró és a HÉV összekötésétől
is nagyban függ. Meg kell is-
mernünk a kormány erre vo -
natkozó terveit, de az biztos,
hogy ragasz ko dom a tér teljes
akadálymen tesítéséhez.
• Milyen intézkedések által
vált Zugló gondoskodóbbá? 

– Intézményeinkben már feb -
ruárban felszereltük az érintés
nélküli kézfertőt le nítőket. 
Az újszülöttöknek járó baba -
csomagokat külön fertőt le ní -
tettük, és lehetővé tettük, hogy
a családok választhassanak: a
ba bacsomagot szeretnék, vagy
pénzbeli támogatást. A járvány
első hullámának tetőpontján
naponta több mint 2500 adag
meleg ételt biztosítottunk a
rászorulóknak. Szeptemberb e n
pedig a zuglói iskolákat, óvo -
dákat, bölcsődéket érintés-
mentes hőmérőkkel láttuk el,
miközben a kormány ezt csak
októbertől írta elő.
• A Városliget ügyében az el -
múlt hetekben többször is fel  -
lépett, milyen eredménn y el?
– A miniszterelnök az önkor-
mányzati választás után azt
mondta, nem épül semmi a
Ligetben, amit a főváros nem
támogat. Az új összetételű
Fővárosi Közgyűlés pedig ho-
zott egy kompromisszumos
döntést, hogy a már kivitelezés
alatt álló épületeket befejez -
hetik, de újabbak nem épül-
hetnek. Ehhez képest a te rü-
leteket ma is kordonok veszik
körül, és Baán László minisz-
teri biztos nem is tagadja, hogy
nem mondott le a további
betonozásokról.  Az elmúlt he -
tekben többször vi táztam vele
erről, és Niedermüller Péter
VII. kerületi és Soproni Ta -
más VI. kerületi pol gár -
mes terekkel levélben
for  dultunk Fürjes Ba -
lázs ál lam titkárhoz,
hogy számol ják fel a
kordonokat. A na -
pokban fogadtuk el a
VÉSZ módo sí tá sát,
amely megtiltja a Li -
getben további épü letek
felépítését.

• Ön tudta növelni Zuglóban
a zöldfelületet?
– A legfontosabb folyamatban
lévő zöld beruházásunk a Rá -
kos-patak revitalizációja. A kö -
zel félmilliárd forintos projekt
keretében nemcsak szebbé tesz-
 szük a patak partját, de 90 fát
is ültetünk. Elkészült a Zöld
Zugló Közösségi Klímastraté-
gia is, amely egy középtávú
terv a klímaváltozás mér séklé-
sére – Zugló e tekintetben is az
élvonalhoz tartozik. 
• Azt mondta, azon
akar dolgozni, hogy
Zugló a legbiz ton sá -
gosabb kerület le -
gyen. Há nya di k ak
va gyunk most?
– Az első öt között
vagyunk a huszon -
háromból. Sokat
dol goznak ezért a
zuglói rendőrök, a
rendészeink és pol-
gárőreink. Tö bb m int
200 térfigyelő ka me -
rát működ tetünk,
és sikeres 

a Szomszédom a rendőr és a
Szomszédom a polgárőr prog -
ram, amelyek célja, hogy köz -
vetlen kapcsolatot kia la kít va a
lakókkal, még ha té ko nyab bá
tegyük a bűn megelőzést.  
• Mik a következő egy év leg -
fontosabb tervei?
– Azon dolgozunk, hogy min-
den megvalósuljon, amit elter-
veztünk, a gazdasági ne héz-
ségeket pedig menedzselni

fog  juk, hogy Zugló tovább
fejlődhessen. 

Forrai-Kiss
Krisztina

Horváth Csaba: Az elmúlt            egy évben minden téren előbbre léptünk
Hamarosan bevezetik, hogy a parkolási engedéllyel                         rendelkező zuglóiak minden kerületi övezetben ingyen várakozhassanak egy órát

Horváth Csaba büszke arra, hogy többszörös nyomás alatt is stabil
maradt Zugló működése                                            Fotó: Subits-Tóth Gergő

Horváth Csaba egy éve vette át Zugló vezetését. Korábban volt
már polgármester más kerület élén, és főpolgármester-he -
lyettesként is szerzett tapasztalatokat, de olyan évre, mint az
idei, nem volt forgatókönyve. Ennek ellenére úgy érzi, mun -
katársai és a kerületi lakosok segítségével Zuglónak a járvány
idején is sikerült fejlődnie. 

Forrai-Kiss Krisztina felelős szerkesztő
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Kisné Szivcsovics Nikolett (Mo  -
mentum) és Victora Zsolt
(MKKP) képviselők a Rá kos -
patak utca–Csömöri út ke resz -
teződésében létesített be ton-
gyártó üzem miatt tettek nap i -
 rend előtti felszólalást. Az ügy

részleteiről és fejleményeiről
lapunk 14. és 15. oldalán ol -
vas hatnak. A testület még jú -
niusban döntött arról, hogy
2021–2022-re az energiakölt-
ségek mérséklésére valameny -

nyi önkormányzati tulajdonú
intézményre kiterjedően föld -
gáz- és villamosenergia-szál-
lítási tendert ír ki. A mostani
ülésen a képviselők ér vé nye s -
nek minősítették a közbeszer -
zési eljárást: árajánlata alap -

ján az NKM Energia Zrt. és az
Elmű-Émász Energiake res ke -
dő Kft. lett a tender nyertese.
Hajdu Flórián alpolgármester
(MSZP) kiemelte: a kerület így
két év alatt várhatóan 100 mil-

lió forintot takarít meg. Várnai
László képviselő (CivilZugló
Egyesület) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy egyesülete már
három éve javasolta az ener-
giapályázat kiírását, ami most
tíz százalék megtakarítást hoz. 

Rendelőfelújítás 
és parkkarbantartás

A grémium döntött arról, hogy
ajánlattételi felhívást tesz köz -
zé az Egészséges Budapest prog -
ram keretében felújítandó or -
vosi rendelők munkálataira. 
A projekt keretében Zugló 807
millió forintos támogatást nye r t
a kormánytól: a rendelők fel -
újítására 657 millió, míg az or-
vosi eszközpark fejlesztésére
150 millió forint fordítható.
Szatmáry-Jähl An géla kép vi -
selő (Fidesz) azt kérte a tes tü -
lettől, hogy az önkormányzat
olyan pályázatot írjon ki,
amely a helyi, kisebb vállal ko -
zá sok számára is lehetőséget
ad. A testület arról is határo-
zott, hogy pályázatot ír ki
Zugló zöldfelületeinek kétévi
gondozására. A képviselők
Haj   du Flórián előterjesztői

pályázatot írnak ki az orvosi rendelők felújítására és a parkok gondozására

A testület a szeptemberi ülésen módosította Zugló adórendeletét, és arról is
határozott, hogy kedvező árajánlata alapján az önkormányzat a földgázt az
NKM Energia Zrt.-től, a villamos energiát az Elmű-Émász Energiakereskedő
Kft.-től vásárolja. Ezenkívül a képviselők döntöttek a komposztprogram
kibővítéséről, támogatások odaítéléséről, és az új betonkeverő üzemről is
szó esett. Ajánlattételi felhívást tesznek közzé az orvosi rendelők felújítására,
és pályázatot írnak ki Zugló zöldfelületeinek kétévi gondozására.

százmilliót spórol Zugló
az áramon és a földgázonNemzetiségi kerekasztal-meg -

beszélést tartottak, ahol az érin -
tettek jelezték, hogy igé nyük
lenne jogi segítség nyúj tásra, az
elszámolásukat pedig meg -
könnyítené, ha a kisebbségi
önkormányzatok bankkártyát
kapnának. Tiba Zsolt jegy ző
egyiknek sem látta aka dályát.
A nemzetiségek par ko ló kár -
tya-igényére azonban Haj du
Flórián alpolgármester el mond -
ta, az önkormányzati kép vi se -
lőknek sincs ingyenesség, de a
Nemzetiségek Házának tulaj-
donosával egyez tetnek a le he -
tőségekről.

Timler Lajosné halála miatt 
új elnöke és tagja van a Zuglói
Német Önkormányzatnak.
Az új elnök, Kleinheincz
Mária Magdolna lapunknak
elmondta, az a célja, hogy
pezsgőbb élet legyen körülöt-
tük, ezért tovább kutat a ke -
rület német nemzetiségű la -
kosai után, és kirándulásokat,
találkozókat szeretne szer vez -
ni. Az új és egyben legifjabb
tag, Timler Alex Szebasztián
pedig minél több német nem -
zetiségű fiatalt szeretne meg -
szólítani.

választások 

Kerekasztal

Híreink

Kleinheincz Mária Magdolna
elnök Fotó: Subits-Tóth Gergő

Zugló önkormányzata felülvizsgálja a településképi rendeletet és az építési szabály -
zatot, hogy azok összehangba kerüljenek a magasabb rendű jogszabályokkal. 

A rendeletmódosítást megelőzően a partnerek és a lakosság véleményét is kikéri. 
A módosítások részletes anyaga és az eljárás pontos ütemezése a www.zuglo.hu 

honlapon lesz olvasható. A rendelet előterjesztésére év végén kerülhet sor.  

A képviselő-testület elfogadta a Zuglói Cse repes Kulturális
Non-profit Kft., a Zuglói Vá rosgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt., a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a Zuglói Sport-
és Rendezvényszervező Non-profit Kft., a Zug lói Filharmónia
Non-profit Kft., valamint a kerületi
rend őr kapitányság 2019. évi te vé -
kenységéről szóló beszámolóját. A
képviselők arról is határoztak, hogy
a XIV. kerületi ka pitányságot
bruttó 1,9 millió forintos támo-
gatásban ré sze sítik, amelyet a
Zuglóban szolgáló állomány mun -
ká jának segítségére és munka kö -
rülményeinek ja ví tá sára hasz nál-
hatnak fel. Pécsi Diána (MSZP) és
Rozgonyi Zoltán kép viselők arra
hívták fel a figyelmet, hogy az el -
múlt évben a kerületi kapi tányság
betöréssel kapcsolatos nyo mo zási eredmé nyessége romlott, a
rendőrök köz területi jelenléte pedig csök kent. Váradi Attila
rendőr al ezredes vá la szában kifejtette, idei céljaik kö zött sze -
repel a gyorsaság és a ha tékonyság növelése. Mint mondta, a
közterületi jelenlét 2019-ben azért csökkent, mert delegációk
és egyéb rendez vények bizto sí tására el vezényelték a zuglói
rendőröket. 

– Tavaly tovább csök kent a regisztrált bűncselekmények
száma – ez egyéb ként már többéves tendencia –, emiatt pedig
kevesebb köz területi intézkedésre, elfogásra és előállításra
volt szükség – részletezte lapunknak Váradi Attila.  – Szeren -

csére a gépko csilopások száma is
drasz tikusan csökkent a kerületben,
ami viszont kevésbé igaz a betöréses
lopásokra. Minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy ezen a területen
is javulást érjünk el. Váradi hozzá -
tette, sajnos budapesti szinten is
kimagasló az anyagi káros és sze -
mélyi sérüléses balesetek száma a
kerületben, ami Zugló elhelyez ke -
déséből, a nagy átmenő forgalomból
is fakad. Ezért a kerületi rend őrök
gyakoribbá tették a köz le ke dés ren -
dészeti akciókat, és nagyobb hang -

súlyt helyeznek a gya log  át ke lőhe lyek biztonságára. A rendőr
alezredestől megtudtuk, hogy az idei évtől a sza bálysértési
eljárások is visszakerültek a kormányhivataloktól a rend -
őrséghez, ami rendkívül sok pluszmunkát jelent. Október 
1-jével váltás is történt a kerületi kapitányság élén, Váradi At-
tila helyét Czirják Róbert alezredes vette át.               

P. D.–R. T. 

Zugló: kevesebb autólopás, több betörés

Váradi Attila kapitányságvezető      Fotó: Balogh Róbert

A képviselők többsége a Színház- és Filmművészeti Egyetem
hallgatóival való szolidaritás jeléül piros-fehér szalagokat
helyezett el maga előtt. Képünkön Rózsa András alpolgár -
mester (Momentum) helyezi el a szalagot Victora Zsolt
(MKKP) és Várnai László (CivilZugló Egyesület) képviselők
asztalánál                                                              Fotó: Balogh Róbert

mó dosító javaslatára évi 1,3
milliárd helyett 960 millió
forintot hagytak jóvá a feladat
finanszírozására. Victora Zsolt
azt javasolta, hogy a Zuglói
Zrt. a kiszervezés helyett saját
munkacsoporttal oldja meg  
a zöldfelület karbantartását,
Ró zsa András alpolgármester
(Mo mentum) pedig bejelen-
tette, pártja támogatja ennek a
lehetőségnek a megvizsgálását.
Hajdu Flórián alpolgármester
jelezte, hogy korábban már
végeztek vizsgálatot saját ker -
tészeti cég felállítása ügyében,
de a kiszervezés bizonyult jobb
megoldásnak. Bitskey Ben ce
(MSZP) elmondta, hogy frak-
ciója nem támogatja a zöld-
felület-gondozás kis cégek kö -
zötti felosztását, mert ilyen
már volt, és nem vált be. Roz-
gonyi Zoltán (Fidesz) felszó -
lalásában kiemelte, a Fidesz az
önerős munka végzést nem
tartja reálisnak, ezért a nyílt

közbeszerzési kiírást támo-
gatja. Várnai László a na pi -
rend elnapolását javasolta,
amit a testület elutasított. 

Ingyen úszhatnak 
a szépkorúak

A képviselők hozzájárultak,
hogy az önkormányzat 2021
augusztusáig hosszabbítsa meg
a Budapesti Metropolitan
Egye  tem Egressy úti campusá-
nak bérleti szerződését. A bér-
leti díjat az értékbecslő ja -
vaslatának megfelelően havi 5
millió forint plusz áfában ál-
lapították meg. 
A testület arról is döntött, hogy
az év végéig szolgáltatási meg-
állapodást köt a BVSC-Zugló
sportegyesülettel a zuglói nyug -
díjasok, ön kor mányzati kép -
viselők és hi vatali dolgozók
ingyenes úszásáról. Jóvá hagy -
ták to váb bá az ön kor  mányzat 

2020–2024 kö zötti gazdasági
prog ramját. A tervezet a kö -
vetkező négy évben növekvő
be vé te lekkel kal ku lál, ame-
lyek mér téke 2024-re elérheti
a 34,1 milliárd forintot. 
A képviselők határozata sze -
rint a kerület 2021-ben is csat -
lakozik a Bur sa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, amely -
nek fe de ze tére hétmillió forin-
tot biz tosítottak. Hozzájárultak
együtt működési meg állapodás
meg kötéséhez a ZöldEb Ku-
tyás Érdekvédelmi Egyesület-
tel, ami az önkormányzat és a
kerületi kutyatulajdonosok kö -
zötti párbeszédet fogja segíteni. 
A betegszállítással foglalkozó
S.O.S. Transz Ambulance Ala -
pítványnak pedig 200 ezer fo -
rintos támogatást szavaztak
meg, amelyet a szervezet de-
fibrillátorvásárlásra fordíthat.

Komposztálók 
mindenkinek 
A képviselők arról is határoz-
tak, hogy eltörlik a reklám -
hor dozók utáni építményadót,
amelyet Zuglóban tavaly ja nu -
árban vezettek be. Az adónem
megszüntetése mintegy 60 mil -
lió forintos bevételkieséssel
jár. A grémium a 2015 óta
folyó komposztprogram kie gé -
szítéséről is döntött: ősszel a
kerület három pontján nagy
méretű lombkomposztálót he -
lyeznek el a kerttel nem ren -
del kező, de a háztartási zö ld  -
hulladékukat kompo sz tál ni
szándékozók számára. Szabó
Rebeka alpolgármester (P)
előterjesztői tájékoztatójában
hangsúlyozta: a keretek kihe-
lyezése közterületre kísérleti
jellegű. Rozgonyi Zoltán azt
mondta, pártja inkább a ház -
hoz menő zöldhulladék-szál-
lítást támogatja.   Papp Dezső
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Tizenöt éves a Zuglói Nyugdí-
jasok Egészségéért Sportegye -
sület (ZNSE). A szü letésnapi
pikniket a Mogyoródi úti sport -
pályán tartották.  
– Tegnap megkoszorúztuk
Zugló korábbi polgármestere,
egyesületünk alapítója, Rá -
tonyi Gábor emléktábláját –
mondta Sándor Erzsébet el -
nök, és hozzátette, az alapítók
közül ma már kevesen vannak
köztük, de Kubó Rezsőné
azok egyike. A ZNSE a leg -
aktívabb, legmoz gé ko nyabb
kerületi szépkorúakat fogja
össze. Az idei születésnapot is
pingpongozva, tollasozva ün-
nepelték. 
– Szeretem a természetet, ko-
rábban minden kiránduláson
részt vettem – mesélte a 97
éves Gyarmati Béla bácsi. 

– A csípőműtéteim után már
vigyáznom kell magamra, de a
jó társaság miatt még ma is
örömmel jövök az össze-
jöveteleinkre.A zuglói nyugdí-
jasok sportolási kedvéről
Herendi Iván, a BVSC-Zugló
Asztalitenisz-szakosztályának
legendás vezetője is áradozott.
– Elképesztő, hogy több mint

tíz éven keresztül milyen ak-
tivitással jártak hozzánk ed ze -
ni – mondta Herendi. 
– Hetente háromszor három
órát simán végigjátszottak, a
Molnár János Emlékver se -
nyen pedig mindig rengeteg
segítséget, társadalmi munkát
kaptunk tőlük.  

R. T.

legyen szebb a szépkorúak élete!
Megduplázták a zuglói nyugdíjasokat támogató alap idei összegét

Az október 1-jei idősek világnapja alkalmából Zugló önkormányzata min-
den évben szórakoztató műsorral kedveskedik a szépkorúaknak. Idén a
járvány miatt ugyan elmaradt a program, de a város vezetése nem feled-
kezett meg az idősekről, ugyanis számos formában segíti őket.

Zugló szocialista országgyűlési képviselőjének segítségét kérte a Teleki Blanka Gimnázium igazgatója
az iskola akadálymentesítéséhez, hogy folytathassa tanulmányait az a 16 éves diáklány, akit tavaly
ősszel Zugló vasútállomáson egy szerelvény menetszele rántott maga alá. A képviselő az emberi erő-
források miniszteréhez fordult a kerekesszékbe kényszerült lány ügyében, mert a tankerület elutasí-
totta az intézményvezető akadálymentesítési kérelmét.

– A szülők júniusban jelezték,
hogy gyermekük rehabilitá-
ciója befejeződik, és szeretné
folytatni a tanulmányait – tá jé -
koztatott Gál Ferenc, a Teleki
Blanka Gimnázium intéz -
mény vezetője. – Az iskola nem
volt akadálymentes, ezért kal -
kulációt kértünk egy lépcső -
liftre, amelyre 7,6 millió fo -
rintos árajánlatot kaptunk. 
Az intézményvezető a Közép-
Pesti Tankerületi Központ pat -
ronálását kérte, azonban for -
ráshiányra hivatkozva elutasí-
tották. Ekkor Gál Ferenc Tóth
Csabához, Zugló MSZP-s or -
szággyűlési képviselőjéhez for-
dult. – Júniusban levelet kap -
tam igazgató úrtól, amelyben
azt kérte, hogy segítsek az
iskola akadálymentesítésében
– mondta Tóth Csaba, aki le -
vélben kérdezte meg Kásler
Miklós emberi erőforrások mi -

niszterét, hogy milyen módon
kívánja megoldani a Teleki
gimnázium akadálymen te sí -
tését. – Levelemben felhívtam
miniszter úr figyelmét a fogya -
tékkal élő emberek jogait 
és esély egyenlőségét biztosító
1998. évi törvényre, amely ki-
mondja, hogy az állam köteles
gondoskodni a fogyatékkal
élők hátrányait kompenzáló
meg oldásokról. Tóth Csaba
kér désére Rétvári Bence ál-
lamtitkár válaszolt. Azt írta,
vizs gálják az akadálymen te -
sítés megvalósításának le he -
tőségét. A Klebersberg Köz -
pont honlapján pedig arról
számoltak be, hogy a fenntartó
finanszírozásában meg kez dő -
dött az iskola részleges akadá-
lymentesítése, amelyre 17,5
millió forintot fordítanak.
– Meglepődtem, amikor meg -
láttam az eredményt – állította

Tóth Csaba, megjegyez -
ve: a rámpák és a moz -
gáskorlátozott-vécé el -
készült, de lépcsőlift he -
lyett kerekesszék-szál-
lító lépcsőjárót he lyez-
tek üzembe, ami ugyan
gyors, de nagyon olcsó
megoldás. – A hasz ná -
lati tapasztalatok döntik
majd el, hogy újra 
a miniszterhez fordu-
lok-e az ügyben, de azt
mindenképpen meg -
kér dezem Kásler Mik-
lóstól, hogy mennyit
költöttek az akadály-
mentesítésére, mert
amit nyújtottak, az a
be harangozott összeg
tö re déke. Gál Ferenc
szerint a probléma át -
meneti orvoslására meg felelhet
a lépcsőjáró, amelynek ke -
zelésére két személyt ké pez tek

ki. Hozzátette, a vég leges meg -
oldást azonban egy lift jelen-
tené.                  Papp Dezső

A tankerület forráshiányra hivatkozva elutasította az igazgató kérelmét

A Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület tagjai he ten -
te több órát pingpongoznak és kirándulnak Fotó: Balogh Róbert

tóth Csaba segítségével lett akadálymentes a teleki

Két új Skoda Octaviával gaz -
dagodott a Zuglói Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
technikai felszereltsége. Az új
járművektől a járőrözések ha -
tékonyságának növekedését
re mélik. Kardos Pál, a polgár -
őrség vezetője elmondta, a ha -
tékonyság alapja, hogy Zug -
lóban kiváló az együttmű -
ködés a társszervek, a rend -
őrség, a katasztrófavédelem, az
önkormányzat és a Zuglói
Köz biztonsági non-profit Kft.
között.

Kocsikat kaptak
a polgárőrök

Idén a veszélyhelyzet miatt az
önkormányzat nem a meg szo -
kott módon támogatja a civil
szervezeteket. Az egyesületek,
alapítványok egyedi elbírálás
után kaptak segítséget, amit a
szeptemberi testületi ülésen
szavaztak meg. Sokacz Anikó
civil tanácsnoktól megtudtuk,
hogy összesen csaknem ki-
lencmillió forintot adtak a zug -
lói szervezeteknek. 

Civil támogatás

Tájékoztató és oktató plaká-
tokkal segíti a MIZUglónk az
okos vízgazdálkodást. A szak -
emberek célja, hogy minden
oktatási, nevelési, kulturális
intézménybe kitegyék az infor -
matív tanácsokat nyújtó pla -
ká tokat, amelyek a citywater-
circles@gmail.com e-mail-cí -
men ingyenesen igé nyelhetők.

Vízgazdálkodás
tudatosan

Összejárnak, hogy egészségesek maradjanak

– Az elmúlt ciklusban az ön -
kormányzat 150 millió fo -
rintot fordított a zuglói nyug  -
díjasok élet kö rül mé nyei nek
javítására – tájékoztatott He -

vér László György, a
népjóléti bizottság el-
nöke, aki sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a járvány
miatt csak lapunk ha -
sábjain tudja meg kö -
szönni az idősko rúak
mindannyiunkért vég-
zett áldozatos mun ká -
ját.   A bizottság elnöke
elmondta, jelentősen
kibővítették az idősek
juttatásait, egyebek mel -
lett bevezették a gyógy -
szer- és fűtésdotációt,

valamint a nyugdíjasok év végi
támogatását – utóbbit a 150
ezer forintnál kisebb jö ve -
delműek esetében. 
– Tavaly több mint 3000-en

vették igénybe az 5000 forin-
tos év végi támogatást – tette
hozzá Hevér László György,
aki arra is kitért, hogy 2019-
ben kezdeményezésére zuglói
nyugdíjasokat támogató ötmil-
lió forintos alapot hozott létre
az önkormányzat, amelynek
keretösszegét az idén megdup -
lázták. – Az is fontos ered-
mény, hogy a városvezetés
már a 80 éves szépkorúakat is
pénzbeli elismerésben ré sze -
síti. A bizottsági elnök meg-
jegye zte, hogy elkészítették
Zugló idősügyi stratégiáját is,
amelynek célja az idősek ak-
tivitásának, társadalmi presz -
tízsének megőrzése és jólétük
növelése.             Papp Dezső

Képünk farsangkor készült. Hevér
László György sajnálja, hogy a jár -
vány miatt most elmaradnak a ren-
dezvények                Fotó: Képszerkesztőség

Híreink

érintésmentes lázmérőket biztosított az önkormányzat

A tavaly vonatbalesetet szenvedett
diáklány iskolába járását kerekes -
szék-szállító lépcsőjáró biztosítja          

Fotó: Balogh Róbert

Zugló önkormányzata úgy döntött, hogy to vábbi segítséget nyújt a járvány elleni vé de ke zéshez a nehéz
helyzetben lévő kerületi tanintézményeknek, és érintésmentes lázmérőket biztosít számukra. Horváth Csaba pol-
gármester és Tóth Csaba országgyűlési képviselő elsőként a Teleki
Blanka Gimnázium és a Zuglói Herminka Óvoda vezetőinek adta
át az eszközt. – A járvány második hulláma megérkezett, ezért úgy
döntöttünk, hogy a védekezéshez további segítséget nyújtunk a
zuglói bölcsődéknek, óvodáknak és iskoláknak – mondta Horváth
Csaba. A Teleki gimná zium igazgatójától, Gál Ferenctől megtudtuk,
hogy iskolájukba 640 diák jár. Volt már fertőzött tanulójuk, de róla
még a tanév megkezdése előtt derült ki a betegség, és nem járt a
tanintézetben. A Zuglói Herminka Óvoda vezetője, Berek Sándorné
a lázmérők átadásakor arról tájékoztatta lapunkat, hogy az in-
tézményükben nincs fertőzött, viszont vannak olyan gyerekek,
akiknek kontaktszemély miatt kellett otthon maradniuk. Az óvo-
davezető elmondta, gyakorlatilag az ajtóban veszik át a szülőktől a
gyerekeket, ami például az öltöztetés terén további feladatokat ró
a pedagógusokra.  

Elsőként a Teleki gimnázium és a Herminka
óvoda vezetője vehette át az eszközt            

Fotó: Balogh Róbert



– A kibővített ideiglenes
könyvtár rendkívül színvo -
nalas lett – mondta Horváth
Csaba polgármester. – Az ol -
vasó semmit sem érez a kia -
lakult helyzetből.
Szinte minden olyan szolgál-
tatást el érhet, amit a régi
helyen is megkapott. A Köny -

vet házhoz program is újrain-
dult, amely a mozgásukban
korlátozott zug lóiakhoz jut-
tatja el az olvasnivalót. A ház -
hoz szállítást telefonon vagy
e-mailben lehet kérni a
könyv tártól, és a könyvek, il-
letve folyóiratok mellett akár
DVD is igényelhető. Tóth

Csaba országgyűlési képviselő
megjegyezte, reméli, hogy a
főváros támogatásával a jövő
év első felében a könyvtár visz-
sza tud költözni az eredeti,
Füredi parki  épületébe, amely -
nek alapterülete a felújítás -
sal 225 négyzet méterről 400
négy zet méterre bő vülne.  

Dr. Fodor Pétertől, a FSZEK
fő igazgatójától megtudtuk,
hogy a járvány miatti tavaszi
zárvatartás alatt meg vá sá -
rolták a könyvpiacon megje-
lenő új don  ságokat, amelyek az
új ra nyitás óta szintén el ér -
hetők az ide iglenes bibliotéka
polcain.              Papp Dezső

A házasságkötő teremben meg -
rendezett díjátadón Horváth
Csaba polgármester be szé dé -
ben kiemelte: Zuglót azok az
emberek tették naggyá, akik
munkájukkal, eredmé nye ik -
kel kivívták mások elisme -
rését. Közöttük számos iko -
nikus személy van.
– Önök, akik idén Zugló dísz -
polgárai lettek, szintén ilye -
nek: fontosak és iko nikusak –
tette hozzá Horváth Csaba.  
Zugló Díszpolgára címben
öten, Zugló Posztumusz Dísz -
polgára elismerésben hárman
részesültek (őket a 10–11.
oldalon mutatjuk be). Zuglóért
Emlékérmet kapott Pataki
Éva, a Zuglói Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ le kö -
szönő vezetője, Péter Lukács,

Csíkcsicsó polgár mes -
tere, Ri nyu Eri ka, a
Zuglói Meseház Óvo -
da vezetője, Szé kely
Anna nyugdíjas pe -
dagógus, valamint az
Uzsoki Utcai Kór ház
Ortopéd-Traumato -
lógiai Osz tá lya és a
Mozgásjavító Óvo da,
Általános Is kola, Gim-
 názium, Kol légium,
Egységes Gyógy pe -
dagógiai Mód szertani
Intéz mény. Az évfor-
duló al kalmából a
Polgár mesteri Hiva -
tal be járatánál emelt,
Zug ló ön álló város-
résszé válását meg -
örökítő emléktáblánál
Hor váth Csaba pol-

gármester, Tóth Csaba ország-
gyűlési képviselő, Hajdu Fló -
rián alpolgármester, valamint
dr. Tiba Zsolt jegyző he lye zett
el koszorút.
A jeles nap tiszteletére Mi,
zuglóiak címmel kiállítás nyílt
a Zuglói Civil Házban. A Sa -
modai József Zuglói Hely -
történeti Műhely tárlatát a jár -
vány miatt internetes élő adás-
ban nyitották meg.
– Nem is ünnepelhetnénk
méltóbban Zugló fennállásá-
nak 85. évfordulóját, mint egy
a kerület történetét bemutató
kiállítással – mondta be szé dé -
ben Horváth Csaba, és kie mel -
te, hogy a városrész páratlanul
izgalmas történetét bemutató
tárlat azért kivételes, mert a
múltat nem a monumentális
pillanatokkal, hanem az itt

élők szemszögéből, a hét köz -
napok életképeivel idézi fel.
Török András mű ve lő dés tör -
ténész beszédében a Zug lóhoz
kötődő emlékeit idézte fel, és
a kerületet – Térey János köl -
tő szavaival élve – Pest mály -
varózsa-illatú Budájának ne  -
vezte. Majkó Zsuzsa, a Hely -
történeti Műhely vezetője
arról beszélt, hogy az egykori
homokbuckák helyén hogyan
jött létre a mai Zugló. 
A díjátadón Lutter Imre vers -
mondó művész, Andrejszki
Tibor, Maroevich Zsolt, va la -
mint Szabó Tibor zenész
működött közre, és a Hely -
történeti Műhely prezentá-
cióját mutatták be. A tár lat-
nyitón a Sebő-együttes adott
műsort.               

Papp Dezső

Egy mezítlábasparkot és egy
baba-mama padot is átadtak a
Mogyoródi úti sporttelepen.
Az újabb beruházást a nemrég
elkészült kisgyermekjátszó -
térhez hasonlóan a Zuglói
Sport- és Rendezvényszervező

Non-profit Kft. dol-
gozói önerőből va -
lósították meg. Mint
megtudtuk, a pelen -
kázásra alkal mas pad
az első ilyen eszköz
Zug lóban. 
– A két új létesít-
ményt a játszótér
mellett helyeztük el
– mondta Hámori
György, az önkor-
mányzati cég ügy -
vezető igazgatója –,
hogy a gyerekek a
szülők látókörén be -

lül maradhassanak. A me -
zítlábasparknál külön korlátot
szereltünk fel a kisgye re kek -
nek és a moz gás kor lá to zot - 
t aknak. Az a tervünk, hogy az
extrém sport-pálya mellett egy
minden igényt kielégítő gye -

reksarkot alakítunk ki. A cég
munkatársai időközben a fel-
nőttjátszóteret, illetve az ex t -
rém sport-pályát is felújí -
tották, és tervezik a mun -
kálatok folytatását: a nagyobb
gyerekek számára szeretnének
új eszközöket telepíteni, és
modernizálni akarják a fel -

nőtt játszóteret. Emellett egy
nagyobb terület füvesítése is
zajlik. Horváth Zsolt alpolgár -
mes ter től megtudtuk, hogy az
új lehetőségekről már ér te -
sítették a kerületi oktatási in -
téz ményeket. 

Riersch Tamás 

A Csertő parki intézmény alapterülete és kínálata is jelentősen bővült, a könyvtár minden helyisége otthonos és színvonalas lett 
Fotó: Képszerkesztőség

Majkó Zsuzsa, a Helytörténeti Műhely vezetője elmondta, a Mi,
Zuglóiak című kiállítás október 30-ig, hétköznapokon 9-19 óra
között nézhető meg                                            Fotó: Subits-Tóth Gergő

A 2020-as díszpolgári címeket és a Zuglóért Emlékérmeket szűk körben
adták át, a további elismeréseket a járvány miatt későbbre halasztották   

Fotó: Balogh Róbert

98 FejlŐdŐ ZuGló ZuGló sZÜletésnApjA

Kibővítették az ideiglenes könyvtárat
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Rákosfalva parki könyvtára a sorozatos beázások után tavaly június
24-én zárt be. A leromlott állapotú épület felújításáig a Füredi Könyvtár a zuglói önkormányzat által
biztosított, ráadásul nemrég megnagyobbított Csertő parki helyiségben fogadja az olvasókat.

újraindult a Könyvet házhoz szolgáltatás a mozgáskorlátozott olvasók számára

Zugló 85 évvel ezelőtti megalapítására emlékeztek
Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1935. október 1-jén kezdte meg önálló működését Rákosváros néven a főváros
XIV. kerülete a Terézvárosból, Erzsébetvárosból és Kőbányából leválasztott területen. A járvány miatt
a jeles napról az önkormányzat idén csupán koszorúzással és interneten közvetített kiállításmegnyitóval
emlékezett meg. A hagyományos díjátadó gála is elmaradt, szűk körben csak a díszpolgári címeket és
a Zuglóért Emlékérmeket adták át, a további elismeréseket későbbre halasztották.

A kerületünket azok tették naggyá, akik munkájukkal kivívták mások elismerését

Tóth Attila, Horváth Zsolt és Lepsényi
László képviselők vizsgálják a baba-
mama padot

Kinisch Andrea képviselő megmutatja, milyen mezítláb a park-
ban sétálni         Fotók: Balogh Róbert

Mezítlábasparkot alakítottak ki a Mogyoródi úton
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A kétszeres világbajnoki ezüstérmes, több-
szörös országos bajnok öttusázó, a Magyar
Öttusa Szövetség és az Európai Öttusa
Szövetség korábbi elnöke, a MOB volt alel-
nöke, Császári Attila Zuglóban született, a
ma napig itt él, ahogy a gyermekei is.  
– Itt vagyok otthon, és nagy elégtétel szá-
momra, hogy ezt a hűségemet Zuglóhoz
immár szűkebb hazám is jutalmazza –
mondta a sportoló. Császári Attila a BVSC
úszójaként kezdte pályafutását, és már eb -
ben a sportágban is eredményes volt: az
1972-es olimpián a 4×100 méteres férfi
vegyes váltó tagjaként nyolcadik lett. Majd
sportágat váltott, és öttusázóként 1980-ban
már ott lehetett az olimpián, 1981-ben és
1982-ben pedig tagja volt a világbajnoki
ezüstérmes csapatnak. Aktív pályafutása
után sportszakember lett. 1989-ben a bu-
dapesti öttusa-világbajnokság főrendezője
volt, amelyért magkapta a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje polgári tagozata kitün-
tetést, 2008-ban pedig a hazai szövetség
elnökeként nagyon sokat tett azért, hogy az
olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak
Zugló lehessen a házigazdája. 
Ma már a nyugdíjasok gondtalan életét éli,
unokájával gyakran biciklizik a Rákos-
patak mentén.                                   R. T. 

A Gobbi Hilda-életműdíjas dr. Éless Béla
színész-rendező, művészeti vezető közel fél
évszázada azért költözött Zuglóba, mert tet-
szett neki a kerület kisvárosi jellege, ami
ifjúsága színhelyére, Sátoraljaújhelyre em -
lé keztette. Mint mondta, meglepte a dísz -
polgári cím, amit ugyanolyan nagyra ér té-
kel, mint egy magas művészeti elismerést.
Éless Béla 1940-ben Kassán született. 
A határváltozástól tartva családja a má-
sodik világháború végén költözött Sátoral-
jaújhelyre. – A színjátszás iránti von zal-
mamat édesanyámtól örököltem, ő segéd-
színészkedett – mesélte a színművész, aki
közgazdásznak tanult, népművelői dip lo -
mát szerzett, elvégezte a Színház- és Film-
művészeti Főiskolát, majd az ELTE-n
doktorált. Barátaival indította el a Közgáz
kabarét, de Tatabányán, Budaörsön és Bu-
dapesten is alapított teátrumot, közben
rendezett, film- és színházi szerepeket vál-
lalt. A Szomszédok című sorozatban Kerei
Gusztáv adótanácsadót alakította. 
– A Kerei-jelenetek ma is nagyon nép -
szerűek, ezek kedvelői még klubot is létre-
hoztak – büszkélkedett a színész, aki kol -
légái biztatására alapította meg Zuglóban
az Éless-Színt. 

P. D. 

Több mint 20 éve dolgozik a kerületben
Garay Klára. Az utóbbi években a Zuglói
Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ve -
zetője volt. Munkássága során mindig fon -
tosnak tartotta a zuglóiak közművelődését,
szórakoztatását. – Fizetésért tettem a dol-
gom, úgy éreztem, hogy amit csinálok,
nemcsak nekem jó, hanem egy tágabb
közösségben mindenkinek – hangsúlyozta.
– Nem gondoltam, hogy a béremen és a
nyugodt lelkiismeretemen kívül ezért bár-
milyen elismerés jár. Garay Klára mindig
igyekezett úgy megszervezni a munkát,
hogy a kollégái mindennapjait könnyebbé,
hatékonyabbá tegye.
– Az emberek legjobb tulajdonságaira lehet
építeni. Ha a szakmára, a tisztességre, az
emberi bánásmódra figyelünk, akkor nem
tévedünk el a politikai csatározások erde-
jében – mondta a Cserepesház volt
vezetője, aki szerint a díszpolgári cím elnye -
résében nagy szerepet játszott, hogy
munkaidőn kívül is aktívan részt vett a
közéletben. Klára Podmaniczky-díjas vá -
ros védő. – Mindent megtettem és meg -
teszek a Liget védelme érdekében, azért,
hogy megakadályozzam a terület be -
építését. 

P. R.

Keresztes Ildikó Erdélyben született, az
1980-as évek elején települt át édesanyjá-
val Magyarországra. Fiatalkorában ritmikus
sportgimnasztikázott, két évig a román
válogatott tagja volt, Magyarországon pedig
megszerezte a Testnevelési Egyetemen
szak edzői képesítését. Énekesnőként az
1980-as évek végén ismerte meg a közön-
ség a Kormorán együttes, majd a Rózsaszín
Bombázók tagjaként. 
Az elmúlt évtizedekben az ország egyik
legjellegzetesebb hangját hallhattuk musi-
calekben, rockoperákban, filmekben, de
Ildikó fellépett számos nagyzenekarral,
előadóművésszel, és önálló előadóként is
komoly karriert futott be. 
– Nagy meg tiszteltetés ez a díj számomra –
mondta az énekesnő –, mert bár Ma ros vá -
sárhely a szülővárosom, az elmúlt húsz
évben Zugló lett az igazi otthonom. Imá-
dok itt élni, mert közel van a város, a
nyüzsgés, ugyanakkor ha hazajövök, nyu-
godt, csöndes, már-már falusias kör nye -
zetben tudok pihenni. Az Artisjus- és
többszörös eMeRTon-díjas énekesnő nem
titkolt vágya, hogy szűkebb lakókörnye -
zetében, Zuglóban a Papp László Sport -
arénát is megtölthesse egyszer.

R. T. 

A Tátrai-vonósnégyes egykori tagja meg -
lepődött, de nagyon örült, hogy megkapta
a kerület díszpolgári címét. Konrád György
1951 óta él Zuglóban, és eszében sincs
elköltözni. A brácsaművész ma már nem
áll színpadra, mert – mint fogalmazott –
normális ember 96 évesen nem megy fel a
dobogóra. Nem akar olyan ember lenni, aki
sok-sok év alatt kialakít egy képet magáról,
majd két év alatt lerombolja azt, ezért már
csak otthon zenél. Csaknem 70 éve, 1951-
ben költözött a Columbus utcába, és azóta
is ott él. 
– Olyan volt ez a környék, mint egy
nyaralóhely. Viszonylag kis házak, nagy
kertek – emlékezett vissza a zenész. 
– Nagyon jó sétalehetőségek vannak Zug -
lóban, közel a Városliget is, nem szeretnék
elköltözni innen.  Konrád György 1959-től
a világhírű Tátrai-vonósnégyes tagjaként
játszott. A kvartettel a világ szinte minden
jelentős zenei fesztiválján fellépett, többtu-
catnyi lemezt készített. Munkáját többször
is elismerték: Pro Urbe Aranyéremmel,
Weiner Leó-díjjal, kiváló művész kitün-
tetéssel. Kétszer kapott érdemes művész
elismerést, és a Bartók Béla–Pásztory
Ditta-díjat is átvehette. 

P. R.

Köszöntjük Zugló új díszpolgárait: 2020-ban               nyolcan kapták meg a kerület elismerését  

Császári Attila dr. éless Béla Garay Klára Keresztes Ildikó Konrád György

Fotó: NirvanArt Fotó: Balogh RóbertFotó: Balogh RóbertFotó: Balogh RóbertFotó: Balogh Róbert

Posztumusz díszpolgári címet
ado mányozott a testület Serfőző
Gyulánénak, akinek tettrekészségét,
kitartását viszik tovább a Studium
Gene rale tagjai. Serfőző Gyuláné az
egyesület alapítói között volt. 
– A tanítás volt a mindene, rászoruló
diákoknak segített történelemből, ma -
gyarból, és afganisztáni menekülteknek
is oktatott magyar nyelvet – mondta
Baráth Istvánné elnök. Vera néni 84
éves korában hunyt el. 

Gém Zoltán, a MOB Fair Play Bi -
zott ságának tagja, a BVSC-Zugló örö -
kös baj noka szintén posztumusz
dísz polgári kitüntetést kapott. Ti-
zenkét évig játszott a klub vízilabdacsa -
patában, amellyel magyar bajnoki címet
szerzett, majd 28 éven át irányította a
vízilabda-szakosztályt, valamint a BVSC
ügyvezető elnökének is megválasztot-
ták. A szingapúri válogatott szövetségi
kapitányaként Ázsia Játékokat nyert.
Sikeres üzletember, zeneszerző és szö -
vegíró volt, nevéhez fűződik a Starfac-
tory című musical. A muzikalitást édes -
 apjától, G. Dénes György zeneszerzőtől
örökölte. 

Novák Imre Litera-Túra Művészeti
díjas, Bólya Péter-díjas irodalmár, ma -
gyartanár csendben élt és csendben
hunyt el 67 éves korában. Több mint
negyven éve olvashattuk írásait, első-
sorban pedagógiai témákban, de jelen-
tek meg versei, no vellái a Közneve lés-
ben, a Versmondóban, az Új Pedagógiai
Szemlében, a PoLíSz-ban, a Napsziget-
ben és a Népszabadságban. A posztu-
musz díszpolgári címmel ki tün-
tetett irodalmár tanári pályáját az
Álmos vezér téri iskolában kezdte,
pedagógiai szakértőként pedig több
önkor mányzatnak adott tanácsot.



Először a Cházár András ut cá -
ba mentünk, amelynek neve
előbb Bálint, majd 1953-ig
Szent Domonkos utca volt. 
A 18-as számú ház helyén

1906–1913 között Uhri Imre
haszon lovaskocsi-gyártó mű -
helye működött. A telek tulaj-
donosai 1913-ban határozták
el, hogy az üzem helyén la -
kóházat építenek. A terveket
Bauer Emil és Guttmann Gyu -
la építészirodája ké szí tette. Az
épületnek számos ismert la -
kója volt, köztük Illés Sándor
író, újságíró és Gádor István
kétszeres Kossuth-díjas ke ra -
mikusművész. Mivel az Ilka
utcai 100 éves épületet a
járvány miatt nem nyitották
meg, sé tán kat a Hermina út
ne ve zetességeivel folytattuk.
Ezekről Majkó Zsuzsa, a Sa -
modai József Zuglói Hely tör -
téneti Műhely ve zetője tartott
előadásokat. Mint mondta, a
Hermina út menti terület
kezdetben üdülőövezet volt,
így ide csak szabadon álló
házakat lehetett építeni. Majd
arról mesélt, hogy a Kacsóh

Pongrác út–Hermina út sar -
kán álló tömb helyén koráb-
ban Völgyi Adolf rossz hírű
Zöld Vadász kertvendéglője
üzemelt. A Borostyán utcában

lévő, faragott faverandás épü -
let pedig Zugló első polgára,
Bartl János tulajdonában ált,

az örökösök adták el a kávés
Luminczer Lajosnak. A Be-
 t hes da Gyermekkórház telkét
szintén Bartl János vásárolta
meg 1843-ban, és 25 szobás
nyaralószállóvá alakíttatta át.
Az itt lévő üvegházában tar-
totta híres orchidea gyűj te mé -
nyét, és virágkiállításokat is

rendezett. Bartl halála után
költözött az épületbe a német
reformátusok Bethesda Kór -
háza, amelyet 1909-től a Fila -
delfia Diakonissza Egye sü let
működtetett. Az intéz ményt a
Rákosi-korszakban alakították
gyerek kór házzá, amely 1992-
től a Magyarországi Reformá-
tus Egyház irányítása alatt áll.
A csoport felkereste a Ma gyar
Vakok és Gyengénlátók Or -
szágos Szö vetségé nek szék há -
zaként mű ködő, Sipeki Balás
Béla által épített, sza bály talan
alaprajzú vil lát, majd a Ró -
heim-villát, amely nem tulaj-
donosa, hanem bér lője, Ti sza
István mini sz terelnök miatt
lett híres, akit 1918. október
31-én itt gyilkoltak meg. Be -
 kukkantottunk a Pál ma utca
menti dús nö vé ny zettel ta kart
ingatlan kapuján is, ahol

egykor Farkas Mi hály
honvédelmi mi niszter
lakott. Az Er zsébet ki -
rály né útjához ér ve
Maj kó Zsu zsától meg -
tud tuk, a saroktelek
egy kor a Lechner csa -
lád tu laj do nában állt.
Itt mű ködött Ber ger
Pál ízletes kony hájú,
de szintén ké tes hírű
Hun gária ker tje. 
A hely történeti sé ta
következő állomása a

Hermina-ká polna volt, ame-
lyet József főherceg fia talon
elhunyt lánya, Hermina Amá -
lia fő her cegnő tisz teletére
emel tek. A Hild Jó zsef ter-
vezte, 1842 –1856 kö zött épült
kápolnát az ott mű ködő Je -
ruzsálemi Szent Sír Lovagrend
Magyarországi Hely tar tó sá gá -

nak kancellárja, Far kas Olivér
mutatta be a hely történeti séta
résztvevőinek. Felhívta a fi-
gyelmet a Novotny János fes-
tette oltárképre, ugya nis ez az
egyetlen olyan al kotás, ame-
lyen Máriát szőke hajjal ábrá-
zolják, aminek az a ma gya-
rázata, hogy a művész Her-
mina főhercegnő arcát festette
a képre. Farkas Olivér meg-
mutatta azt a kápolnában őr -
zött, ritkaságszámba menő ke -
resztet is, amelynek ereklyéi a
Golgotáról, a Szent Keresztből
és a Szent Sírból származnak.

Papp Dezső
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Zugló képviselő-testülete – dr.
Erdős Endre tiszteletbeli kirgiz
konzul javaslatára – idén jú -
liusban kezdeményezte a fő -
városnál, hogy a Bánki Donát
utca–Padlizsán utca–Bolgár -
kertész utca–Róna utca által
határolt közterület neve ezen-

túl Csingiz Ajtmatov park le -
gyen. – A képesség és a tehet-
ség teszi különlegessé a kir -
gizeket minden kultúrát sze -
rető em ber számára – mond ta
Kará csony Gergely, hozzá -
téve: a kirgizek különleges
adottságait Ajtmatov műveiből

ismerhette meg a világ. – Csin-
giz Ajtmatov világhírű író,
tehetséges publicista, hu ma -
nista gon dolkodó, kie mel kedő
állami személyiség és diplo-
mata volt – hangsúlyozta Szo -
oronbaj Dzsejenbekov, meg je-
gyezve: meglepetéssel ta pasz tal -
ta, a magyarok milyen jól is-
merik Ajtmatov műveit.  P. D. 

Áprilisban zárták le a Csömöri
úti felüljárót, amelynek fel -
újítása nem sokkal a munkála-
tok megkezdése után le is állt.
A Fővárosi Önkormá ny zat és a
két érintett kerület kép vi se -
lőinek tájékoztatása sze rint a
beruházás csak 2021 decem-
berére készülhet el. 
– A munkálatok meg kez dé -
sekor olyan problémákra is
fény derült, amelyekről fogal-
munk sem volt – mondta Hor -
váth Csaba, Zugló pol gár mes  -
tere. A vasbeton szerkezetek ál-
lapota a vártnál rosszabb, ezért
most nemcsak nagyobb bea-
vatkozásra, de 10-15 éven belül
teljes újjáépítésre lesz szükség.
A hídfők és legalább négy pillér

állapota veszélyez tetheti a biz-
tonságos forgalom átvezetést és
a híd állé   ko ny-  ságát. A hibák
kia lakulását a szigetelés tönk re -
me ne tele, az 1988-ban végzett
felújítás technológiai hibái és az
elmaradt fenntartási munkák
hiánya együttesen okozhatták.
Ahhoz, hogy a következő 10-15
évben a híd biztonságos legyen,
el kell hárítani a szerkezet
átázásából adódó károsodá-
sokat, a hídfő ket és a pilléreket
pedig acéláll vánnyal kell alátá-
masztani. Ezekkel a megoldá-
sokkal lehet időt nyerni a
távlati tervek kidolgozásáig.
Tüttő Kata főpolgármester-
helyettes elmondta, a felüljáró
körüli anomália nem egyedi

eset, a főváros hídjai rossz ál-
lapotban vannak, erre ugyanis
nagyon keveset költött a ko-
rábbi városvezetés. A fő város
ezért most létrehozott egy
munkacsoportot, hogy jelentést
és intézkedési terveket készít-
sen a hidak állapotáról.   R. T.

parkavatásra jött a kirgiz elnök
Csingiz Ajtmatov a dzsamila szerelme című kisregényével vált világhírűvé várostörténeti sétán mutatták be Herminamező nevezetességeit

AKtuálIs

A 82-es trolibusz tesztjelleggel
hétvégénként felsővezeték hasz -
nálata nélkül, a járművek ön-
járó képességét kihasználva,
meghosszabbított útvonalon
jár. Az Örs vezér terétől egé -
szen a Mexikói úti kisföldalat-
tiig közlekedik a járat, így a
közösségi közlekedési kapcso-
latok tovább bővültek: a Róna
utca, az Uzsoki Utcai Kórház
és a Vezér utca térsége felől át-
szállás nélkül el lehet jutni a
kisföldalattihoz, illetve a Sző -
nyi úti sporttelephez.

A XIV. és X. kerületi ren dőr -
kapitányságok ezentúl előre ki
nem hirdetett időpontokban
rendszeresen tartanak közös
akciókat az Örs vezér tere és
közvetlen környezetében. 
Az akciók célja a közrend és a
közbiztonság fenntartása, az
állampolgárok biztonság ér  -
z etének növelése. Az első raz -
zia szeptember 22-én volt, ami -
kor több személyt előállítottak. 

Önjáró trolik

sikeres zárás
Véget ért a ZEFI támogatási
időszaka, elindult a hároméves
fenntartási ciklus. Cél, hogy a
következő évek ugyanilyen ak-
tívan teljenek, ezért továbbra
is folytatódnak a klubok, a
tréningek, a rendezvények és
a kitelepülések. Az elmúlt
időszakban több mint 11 ezer
zuglói vett részt a ZEFI
valamelyik programján.

razziát tartottak
az Örs vezér terén

Híreink

A névtáblát Szooronbaj Dzsejenbekov kirgiz államfő és Ka -
rácsony Gergely főpolgármester avatta fel Fotó: Subits-Tóth Gergő

Farkas Olivér megmutatta a Hermina-kápolnában őrzött
keresztet, amelynek ereklyéi a Golgotáról, a Szent Keresztből
és a Szent Sírból származnak

A híd várhatóan 2021 decem-
berében készül el 

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Csingiz Ajtmatovról elnevezett parkot adtak át a Bánki Donát utca 15. szám
alatt. A névtáblát Szooronbaj Dzsejenbekov, a Kirgiz Köztársaság államfője
és Karácsony Gergely, Budapest főpolgár mes tere leplezte le.

szent Kereszt ereklyék a kápolnában

A szecessziós Balás villa alap -
rajza szabálytalan 

Idén is megrendezték a Budapest100 elnevezésű programot, amelyhez a Cházár András utca 18. és
az Ilka utca 46. szám alatti házak is csatlakoztak. A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely
pedig a Hermina út nevezetességeit bemutató várostörténeti sétát szervezett. 

A Cházár András utcai épületben la -
kott Gádor István és Illés Sándor

Csingiz Torekulovics Ajt-
matov (1928–2008) szá má -
ra a Dzsamila sze relme cí m ű
kisregény hozta meg a hírn-
evet. A Szovjetunió felbom-
lása után Ajtmatov a Kir giz
Köztársaság brüsszeli nagy -
követe lett. Munkás sá gáért
Magyarországon 200 5 -ben
Pro Cultura Hun  garica dí -
jat, 2006-ban a Ma gyar Köz -
társasági Érdem rend tiszti  -
keresztjét is megkapta. 

Csingiz Torekulovics Ajt-
matov (1928–2008) szá má -
ra a Dzsamila sze relme cí m ű
kisregény hozta meg a hírn-
evet. A Szovjetunió felbom-
lása után Ajtmatov a Kir giz
Köztársaság brüsszeli nagy -
követe lett. Munkás sá gáért
Magyarországon 200 5 -ben
Pro Cultura Hun  garica dí -
jat, 2006-ban a Ma gyar Köz -
társasági Érdem rend tiszti  -
keresztjét is megkapta. 

2021-re készül el a Csömöri úti felüljáró

Fotók: A szerző felvételei
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Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a Zuglói Veterán-
jármű-találkozót, alkat részbör-
zét és modellvásárt. Az idei
se regszemle egyik legérdeke-
sebb autója egy 1929-es, fa -
küllős Chrysler Imperial volt.
A találkozó közel 1500 ér -
dek lődője láthatta a DeLo -
rean Motor Company felfelé
nyíló ajtójú DMC–12-es mo -
delljét, amely a Vissza a jö vő -
be című filmtrilógia időgé -
peként vált legendássá. A nyu -

gat-európai és tengerentúli
járművek mellett a Bosnyák
ut cában sora koztak fel az
egykori keleti blokk autói is,
valamint a Szovjetunióban
gyártott Po beda, Volga, Zsi -
guli és Lada személyautók. 
A kétkerekű járművek közül
egy NSU motorkerékpár volt
a legfigye lemreméltóbb, amely -
nek 1938 -ban Németország-
ban kiállított, eredeti for  gal-
mijába is bele lehetett nézni.

P. D.

Az országgyűlési képviselő kérésére felfüggesztették a zavaró tevékenységet

Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési képviselője közbenjárására
beszünteti működését a Csömöri út–Rákospatak utca kereszte ző -
désében létesített betonkeverő üzem. A cégvezetés elnézést kért a
kellemetlenségekért, és megígérte, hogy a lakosság nyugalmát zavaró
vállalkozásukat csak a zuglói vá ros központ építéséhez indítják újra. 

levél A pOlGárMesterneK

leállították a betonkeverőt

Teljesen egyetértünk abban,
hogy az Ön által említett te -
rületen sem állandó beton ü -
zem, sem sertéstelep vagy atom -
siló nem épülhet, szerencsére
ilyenről szó sincs. A levelében

említett létesítmény egy ideig -
lenesen felépített mobil be-
tonkeverő üzem, azonban tény,
hogy egy ilyen üzemnek ezen
a területen nincs helye, hiszen
zavarja a környéken élőket. 
Fontos hangsúlyoznom, hogy
Zugló Önkormányzatának az
ügyben szinte egyáltalán nincs
hatásköre. A betonkeverő mo -
bil üzemként úgynevezett fel -
vonulási építménynek minősül,
ezért a jogszabályok alapján

külön építési engedély nem
kell hozzá. Engedélyre akkor
lenne szükség, ha állandó
lenne, mivel azonban ilyen jel-
legű létesítmény ezen a te -
rületen nem építhető, nem is
kapná meg azt. 
Az Önkormányzat Igazgatási
és Hatósági Főosztálya épp az
Ön bejelentése nyomán vizs-
gálatot folytatott, ám ennek
során szabálytalanságot nem
tárt fel. Ez azonban nem vál-
toztat azon, hogy nekünk,
Zugló felelős vezetőinek köte-
lességünk vigyázni a zöld 
Zug lóra, és ez a cél nem egyez  -
tethető össze a kerület köz -
pont ja mellett felállított beton -
üzemmel.

Éppen ezért öröm-
mel értesültem ar -
ról, hogy Tóth Csa -
ba, Zugló ország-
gyűlési kép vi selője
sikerrel járt köz -
ben az üzem el-
bontása ér deké-
ben, így az ha -
marosan eltűnik
a szóban forgó
területről. 
Meg kell jegyez -
nem azonban,
hogy a beton -
üzemnek a Vá -
ros ligettel való

összehasonlítása
nem állja meg a helyét, hiszen
– a Ligettel ellentétben – a
szóban forgó terület ma gán -
tulajdonban van, aho gyan az
építkezést végző társaság is. 

Azt azonban garantálom, hogy
a szabályok betartását Zugló
Ön kormányzata – ahogy ed -
dig, úgy ezt követően is – szi -
go rúan ellenőrzi, mind a köz -
területeken, mind a magán-
beruházások ese tében.

Zuglói lakosok kerestek meg
felháborodva azzal, hogy
idén augusztusban egy hatal-
mas be tonüzem épült az egy -
kori 44-es villamos vég állo -
má sá nál, a pataktól és a Csö -
möri úti lakóházaktól 50 mé -
terre, a Lantos Mihály Sport -
teleptől 100 méterre. 
A 68 000 négy zetméteres
telket, amely egykor sport -
központ volt, az önkormány -
zat 2006-ban 3,2 milliárd
forintért adta el egy befek-
tetőnek, aki plázát álmodott
a sportpályák helyére. 
Gyerekként, mint a Te lepes
utcai általános iskola diákja,
rendszeresen jártunk a sport-
centrumba kihelyezett torna -
órákra, ke rületi sport verse-
nyekre, ezért sok szép emlék
fűz hozzá. A vevő a kézi- és a
futballpályákat, a tanuszo dát
ledózerolta. Lát vány tervek
többször készültek, de a ter-
vezett építkezés soha nem
kezdődött meg. A sportcent -
rum hiánya fájó dolog a zug -
lóiaknak, de hogy beton -
üzemet építhet bárki is erre a
zöldövezeti telekre, ráadásul
úgy, hogy nem is a vá ros köz -
pont (pláza) építésére gyártja
a betont, hanem ér té kesíti
azt, az már túlmegy minde-

nen! Ilyen alapon ser tés telep
és atomsiló is épülhetne bár-
milyen zuglói magántel ken.
Ezzel kapcsolatos megke re -
sésemre azt a választ kap-
tam, hogy mivel fontos ide -
vo nat kozó jogköröket vontak
el még korábban az önkor-
mányzatoktól, „Ön sem tehet
semmit”. Lehet, hogy ez egy
kiemelt beruházás helyszíne,
és csak a kormányhivatal
tehet valamit, de kérem Pol-
gármester Urat, forduljon ön
is a nyilvános sághoz, és az
olyan politikai nyilatkozatok
mellett, mint hogy „Adja visz-
sza a kormány a Vá ros li -
getet!”, a patakparti beton -
gyár azonnali bezárását is
vállalja fel. 

Ahogy azt a polgármesteri
köszöntőjében meg fo gal maz -
ta: „A kerület szám talan
olyan problémával néz szem -
be, amelyek nem tűrnek ha-
lasztást. 
Azért dolgozom, hogy ezeket
a problémá kat orvosoljuk, és
Zuglónak olyan jövője le -
gyen, amelyben minden zug -
lói jól érzi magát. Hiszen ez a
legfon tosabb.” 

Victora Zsolt
önkormányzati képviselő

Horváth Csaba
Zugló polgármestere

Fotó: Subits-Tóth Gergely

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr!

A Vissza a jövőbe című film idő gépeként vált legendássá ez
a DMC–12-es modell                                      Fotó: Subits-Tóth Gergely

legendás autók Zuglóban

Pörgő szoknyás lányok, vete -
rán autók, rock and roll és
rockabilly uralta a Csertő par -
kot még a járvány miatti szigo -
rítások előtt. Sokacz Anikó
önkormányzati képviselő, a
Zuglói Kábítószerügyi Egyez -
tető Fórum elnöke elmondta,
a kábítószer-ellenes világnap
alkalmából megrendezett II.
Zug-Low Rider fesztiválnak az
volt a célja, hogy megmutas -
sák a fiataloknak, szerek nél -
kül is lehet felhőtlenül, ön -
feledten szórakozni. Tánc- és
divatbemutató, szépségver s e ny,

koncertek, KEF-totó vár ta a
felnőtteket és a gye re keket.
Bármerre jártunk, mosolygó,
táncoló embereket láttunk,
sokan fotózkodtak a veterán
autók mellett is. Az egyik ked-
venc az az 1959-es fehér Lin-
coln volt, amelyet tulajdonosa,
Dávid Antal először darabokra
szedett, majd újraépített. Ah -
hoz, hogy a résztvevők megje-
lenése tökéletes rockabilly
stí lusú legyen, fodrász is ki -
települt az év talán utolsó nagy
rendezvényére.  

P. R.

szertelen rockabilly
Bármerre jártunk, táncoló embereket láttunk   Fotó: Balogh Róbert

Az elmúlt hetekben számos zuglói fordult
az önkormány zathoz és Tóth Csabához,
hogy állíttassák le a Csömöri út–Rá kos -
patak utca ke resz teződésébe telepített, zajt,
port okozó, valamint utakat ron gáló, óriási
teherforgalmat generáló betonkeverő üze -
met. Zugló országgyűlési kép vi selője szep -
tember 23-án a Facebook-oldalán egy a
betonkeverőnél készült videót tett közzé.
Ebben a lakosság képviseletében azt kérte
a cég től, hogy a városközpont tény leges
építésének elkezdéséig állítsák le a beton-
termelést. „Értsék meg, hogy az itt élőket

ez nagyon zavarja” – fogalmazott az ország-
gyűlési képviselő. A videó megjelenése után
Fa ce book-hozzászólásban vála szolt Tóth
Csaba kérésére a betonkeverőt üzemeltető
vállalkozás kereskedelmi ve ze tője, aki elné -
zést kért a kör nyéken élőktől a pró baüzem
okozta kelle met lenségekért, és be jelentet-
te: „Cégünk vezetése úgy döntött, hogy a
Csömöri út/Rákos-patak utca által ha tárolt
területen beszüntet  jük a próbakeveréseket
mind addig, ameddig Zugló Városközpont
építése meg kezdődik.”     

Papp Dezső

Tóth Csaba a betonkeverő előtt: csak a
városközpont építésekor indítják újra
az üzemet Fotó: Spiesz András



Édesapámnak külön kérése
volt, hogy minden unokája a
Latabár nevet viselje, ezért a
gyermekeim nem az édes ap -
juk, Tarczy Zoltán, szintén
el ismert táncművész és tánc -
tanár nevét, hanem a Latabár
nevet vették fel – kezdett
bele családjuk történetébe
Latabár Katalin. – Az már
külön ér dekesség, hogy a há -
rom fiam, Endre, Kálmán és
Miklós kö zül éppen Kál mán
az, aki táncművészként to -
vábbviszi a művészvonalat a
családban.
Latabár Kálmán szinte egész
életében Zuglóban élt. Fele -

ségével, Walter Katalinnal
is a néhai Erzsébetvárosi
Szín házban (az Ajtósi Dü -
rer sor és az Aréna út
sarkán) ismerkedett meg
1936-ban. Walter Katalin
a családjával egy előadás
során az első sorban fog -
lalt he lyet, és mint min-
denki, ő is nagyokat ka -
cagott a népszerű színész
ko mé diázásán. Nem is
gon dolta, hogy a hazai
szín padok méltán ünne-
pelt királya még játék
köz ben is őt figyeli: La -
tabár Kálmán azonnal ki -
szúr ta az első sorban ülő,
törékeny fiatal lányt, aki -
be nyomban bele is sze -
retett. Nem sokkal ké   -

sőbb pedig megkérte a kezét.
– Az esküvő után a szüleim a
Balázs utcába köl töztek. Mi -
vel az a lakás túl huzatos volt
nekik, egy évvel később bel-
jebb jöttek az ak kori Aréna
(ma Dózsa György) úti ház
egyik második emeleti la -
kásába. Imádták a kör nyé ket,
az Abonyi utca, a Dózsa
György és a Thököly utak
hangulatát, ezért életük vé -
géig itt maradtak. Édesapám
min dig szerette a finom bú-
torokat, a szép és értékes
festmé nye ket, és állandó vá -
gya volt, hogy a lakása sza-
lonként is funkcionáljon.

Ennek meg fe lelően gyakran
megfordultak nálunk a bará-
tai, akik között meglepően
sok civil személy is volt. 
A népszerű komikus egész
életében csak a színháznak
élt. Már a dédapja, La tabár
Endre is kiváló színész, tanár

és színházigazgató volt, na gy -
apja, Latabár Kálmán szin tén
színészetet tanult, édes apja,
Latabár Árpád pedig tagja

volt a Király Színháznak. A
Latyinak becézett művész
Árpád öccsével egye temben
Rákosi Szidi szí -
nésziskolájába járt, majd az
ott tanultakat a főváros leg -
jobb színházaiban kamatoz-
tatta. Latabár Kálmán számos

vendégszereplést kö ve tően –
sokszor fellépett töb bek kö -
zött az erzsébetvárosi, később
pedig a zuglói színházban –

1716 vendéGOldAl

nevetésbe torkollott a mise, amikor latyi
megjelent a ököly úti templomban

vendéGOldAl

Ötven éve, 1970 őszén hagyott itt bennünket a színészóriás Latabár Kálmán, akinek gazdag örök-
ségét a filmjei révén szerencsére még ma is élvezhetjük. A magyar film- és színháztörténet egyik
legnagyobb alakja ezer szállal kötődött Zuglóhoz. A Dózsa György út egyik épületének kapujánál
emléktábla hirdeti: Ebben a házban lakott Latabár Kálmán. A táblát 2005-ben civil kez de -
ményezésre Zugló Önkormányzata helyezte a ház falára, a domborművet pedig Antal Sándor
Zuglóért Emlékéremmel kitüntetett szobrászművész készítette. S bár az emléktáblán olvasható,
hogy a ház dicső lakója 1970-ben hunyt el, a lakók névsora között még ma is szerepel a neve. Csak
már nem ő, hanem lánya, Latabár Katalin nyit ajtót a csengetésre. 

latabár Kálmán élete végéig Zuglóban lakott, lánya szeretné, ha egy kerületi közterület édesapja nevét viselné 

1945-ben a Fővárosi Ope -
rett színház tár sulatához szer -
ző dött, és egé szen ha lá láig
ennél az intézménynél ma -
radt. – Édesapám számára
csak a színház és a játék lé -
tezett – folytatta a visszaem-
lékezést Katalin. – Olyany-
nyira miszti kus volt ez a
világ, hogy a premierek előtt
mi sem tudhattunk semmit
az éppen aktuális darabról.
Rit kán avatkozott a civil élet -
be, a próbák és fellépések

között pedig elsősorban itt -
hon pihent. Azért néha el -
kísérte ide-oda a családját:
egyszer például utánuk ment
a Thö köly úti domonkos
temp lom ba. Ám amikor a hí -
vek meg látták az összekul -
csolt kezű, ájtatos arcot vágó
Latabárt, a mise nevetésbe
torkollott. 
A család többi tagja gyakran
megfordult a Vá rosligetben
és a műjégpályán, és Latyi
kor csolyatudásáról is meg -

győ ződ hetett a közönség: az
Egy szoknya – egy nadrág
(1943) című filmben élet -
hűen alakította azt az em-
bert, akinek életében először
húztak a lábára korcsolyát.
La tabár Kálmán fia, a kis
Kál mán szintén elismert szí -
nész lett, míg a lánya, Katalin
a táncművészet terén ért el
sikereket. – Mindketten Zug -
ló ban, a Radnóti Miklós
Gim náziumban tanultunk, és
apu minden iskolai rendez -

vé nyünkön ingyen lépett fel.
Olyan pedig nem lehetett,
hogy a Latabár dinasztiában
az egyik tagból ne színész
váljon. Az unokaöcsém a
miskolci színházban játszik,
az én középső fiam, Latabár
Kálmán pedig tánc mű vész -
ként a Pesti Színház tagja lett
– büszkélkedett Katalin, aki -
nek nagy álma, hogy egy
zug lói közterület édesapja
nevét viselje.         

Riersch Tamás

Katalin ma is a család Dózsa György úti lakásában él, itt
őrzi a Kisfaludi Strobl Zsigmond által 1955-ben ké szített
mell  szo b  rot is a ko mikusról                

Az emléktáblát Zugló Önkor -
mány zata állíttatta 2005-ben

Unokájával, a kis Latabár
Endrével     

Walter Katalinnal 1938-ban
házasodtak össze

Két Katalin és két Kálmán: a kis Katinka öccsé -
vel és szüleivel                                                  

1950-ben meg kap ta a Kossuth-díjat Közös képen Fedák SárivalKatalin szerepet tanul az édes apjával 

Fotók: Balogh Róbert
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SZÉKELI ZoLTáN BüFÉS – „A SALáTáS BáCSI”
– Maszkkal védekezem, és vitaminokkal erősítem az immunrendszerem.
Létezik egy vitaminkészítmény, amely a szenioroknak, az idősebbeknek, az
ötven év felettieknek van, azt veszem. Mint mindenki, én is sokat mosom a
kezem, nem csak a munkám miatt. Rengeteg gyümölcsöt eszem,
mostanában szilvát, szőlőt. Nagyon jó lenne rendszeresen sok időt tölteni,
sétálni a friss levegőn, de sajnos kevés időm van rá, pedig az is hozzájárul
az egészségünkhöz. 

SZáSZ KRISTÓF GERGELy PÉNZüGyI ELEMZő
– Futok, focizok, és próbálok egészségesen táplálkozni, ezért sok zöldséget,
gyümölcsöt eszem. Nem tudom, hogy utóbbiak mennyit számítanak, de szerintem
az ér a legtöbbet, ha valaki a szabad levegőn van, pláne, ha sportol. Úgy vélem, a
mozgás nagyon fontos. Persze hordok maszkot, ahol kell, és használom a kézfer-
tőtlenítőt, illetve gyakran mosok kezet, de azért nem viszem túlzásba. Egyedül C-
vitamint szedek. 

BoDÓ ERIKA PARKoLÓELLENőR 
– Rengeteg idénygyümölcsöt eszem, bár azokat korábban is mindig vettem, mert
nagyon szeretem. Az egészséges étrend mellett pedig C-vitamint és multivitamint is
szedek. A maszkot szabadtéren nem hordom, mivel a munkám miatt egész nap kint
vagyok, nehéz lenne. Ám ha valahova bemegyek, akkor természetesen felveszem.
Mindig van a táskámban kézfertőtlenítő, és sokkal gyakrabban mosok kezet, mint a
vírushelyzet előtt. 

FARKAS TAMáS ALKALMI MuNKáS 
– A-, B-, C-, D-, B6-vitaminokat szedek, és cseppeket is fogyasztok. Használom a
kézfertőtlenítőt, emellett gyakran mosok kezet, és sok gyümölcsöt eszem, éppen azt,
amit a boltban lehet kapni. Járok közösségbe, de a szabad levegőn is sokat sétálok.
Szabadtéren nem használom a maszkot, hogy friss levegőhöz jussak, ám ha zárt térbe
megyek, akkor csak maszkban, és ki-, illetve belépéskor is mindig lefertőtlenítem a
kezem. Amint hazaérek, alaposan megmosakszom.

Hogyan védekezik a vírus ellen? 

Fotók: Balogh Róbert

HoMoKINÉ JENEI RÓZA NyuGDíJAS áPoLÓ
– Vitaminokat szedek, gyümölcsöt eszem. C- és D3-vitaminokat, cseppeket fogyasz-
tok, és almát, barackot vásárolok, éppen mikor mit lehet kapni. Bár ezek drágultak,
de egy keveset mindig veszek a boltban. Bevallom, minimális pálinkát is iszom,
hátha az is segít, és van egy speciális fokhagymás, citromos receptem, amely olyan,
mint egy vitaminbomba. Abból is iszom reggelente. Azt hallottam, hogy a
fokhagyma segít az agyi érelmeszesedésen, ezért is tartom fontosnak. 

Az M3-as kivezetője melletti
zajvédő fal első részét még
2010-ben adták át, de akkor
egy rövidebb zuglói és egy
hosszabb XV. kerületi szakasz
is kimaradt a beruházásból. A
zuglói részt néhány éve pó-
tolták, a Wesselényi úttól a
Szentmihályi útig tartó, több
mint egy kilométeres szakasz
pedig nemrég készült el.  

Karácsony Gergely főpolgár -
mester állatvédelmi ombud s -
manná nevezte ki Szabó Re -
bekát, a Párbeszéd Magyar -
országért alapító tagját, Zug -
ló alpolgármesterét, aki tár -
sadalmi munkában látja el a
megbízást. – A legfontosabb
feladataim közé tartozik
majd az Illatos úti eb ren dé -
szeti telep modernizálása, az
ivartalanítások és chipezések
támogatása, kutyafuttatók
építése, állatvédelmi járőr -
szolgálatok erősítése, ha té -
kony fellépés a szaporítók
ellen, illetve a városban és
környezetében élő vadálla-
tok élőhelyeinek megóvása –
sorolta Szabó Rebeka.

Halkabb lett
az autópálya

állatvédelmi
ombudsman

Híreink

• A kezdeti ígéretek ellenére
a kormány nem mutatko-
zott segítőkésznek, sőt for -
rásokat vont el a fővárostól.
Mi a válasz lépése?
– A járvány kezdetén volt egy
rövid pillanat, amikor úgy
tűnt, hogy a bajban képesek
lesznek összefogni a világról
alapvetően mást gondoló poli-
tikai szereplők. Azonban a
miniszterelnök végül úgy dön-
tött, hogy egyik kezével a ví -
russal, másik kezével pedig az
ellenzékkel és az önkormány -
zatokkal vív harcot. Mivel az
nem lehetett kérdés, hogy
segítünk az embereknek, an -
nak ellenére vállalunk jelentős
szerepet a védekezésben, hogy
ez állami feladat. Az állam
azonban ezt úgy hálálta meg,
hogy a bevételkiesés miatt
amúgy is szűkös anyagi le -
he tőségeinket még tovább
csök kentette. 
• Mit tudnak tenni a ko-
ronavírus okozta helyzet
ja vítása ér dekében?
– Azon dolgozunk, hogy ahol
csak tudjuk, akadályozzuk a
vírus terjedését. Ezért fo lya -
ma to san tesztelünk az idősott -
honokban és a hajlékta lanel -
látásban, vé dőfelszerelést biz -
tosítunk a szo ciális intéz mé -
nyeink szá má ra, és előírtuk a
maszk vi selést. 
• A Nagykörúton bő vül-
nek a kerékpársávok,
a pesti alsó rakpar-
ton ritkul az au tós
forgalom. Mi vár
a buda pes tiekre
a jö vőben?
– Aki Buda pes -
ten él, az ponto -
san tudja, h ogy

az autóforgalom kinőtte ezt a
várost. Ha ezt próbálnánk ki -
szolgálni, az lehetetlen, fenn -
tarthatatlan és klíma szem -
pontból végtelenül káros len -
ne. Inkább alterna tívát sze ret -
nénk te rem teni az autóforga-
lommal szem ben.  
• Bízik abban, hogy leállnak
az építkezések a Li getben?
– Bár újabb és újabb trük -
közési kísérleteket látunk, re -
mélem, a miniszterelnök be-
tartja az ígéretét, és amit a bu-
dapestiek nem akarnak, az
nem fog felépülni. 
• A Biodóm is eszi a pénzt.
Van esély kormány zati se gí t-
 ségre? 

– Átgondolatlanul vágott bele
a fővárosi állatkert és a kor-
mány ebbe a gigaprojektbe.
Felelőtlenség volt egy köz -
művelődési intézmény nya ká -
ba tenni egy sokmilliárdos
pro jektet. Bízom benne, hogy
lesz megoldás a létesítmény
befejezéséhez, mert ugyan ma
még azt sem látjuk, hogyan fog
nyereségesen működni, de egy
hatalmas torzót a város kö -
zepén senki nem akar nézni. 
• Hogyan változott meg a
Zuglóhoz fűződő viszonya,
amióta a belvárosba jár dol-
gozni? 
– Zugló továbbra is az ott -
honom, nem csak főpolgár -
mes terként, zuglói lakosként
is követem, hogy mi történik a
kerületben. Volt olyan, az
előző ciklusban elkezdett és
most befejezett projekt,
amely nek átadásán is részt
vehettem. Horváth Csaba
pol gármester úr megválasz -
tásakor felajánlottam a segít-
ségemet, de természetesen
főpolgár mes terként nem le -
het számomra fontosabb

egyik vagy másik kerület, hi -
szen minden budapestit szol-

gálok. 
Csernyánszky Judit

egy éve Budapest szolgálatában 
Karácsony Gergely egy évvel ezelőtt állt fel Zugló polgármesteri székéből,
hogy a továbbiakban a fővárost vezesse. Az évforduló alkalmából az elmúlt
egy évről, a terveiről és Zuglóhoz fűződő viszonyáról kérdeztük.

A főpolgármester alternatívát teremtene az autóforgalommal szemben

Karácsony Gergely: Zug ló
továbbra is az ott ho nom   

Fotó: Főpolgármesteri Hivatal
Fotó: Képszerkesztőség 
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

LISTÁS  KÉPVISELŐK

ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

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

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

BITSKEY BENCE • MSZP • 3. EVK
+36 20 278 0977
bitskey.bence@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAJDU FLÓRIÁN • MSZP • 10. EVK
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

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

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

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

SZABÓ REBEKA
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: –

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

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9360 

Fogadóóra: –

TÓTH CSABA  • 8. OEVK
+36 70 436 0776

SZATMÁRY KRISTÓF  • 13. OEVK
+36 70 905 0824

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: –
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ

A KoRMáNYhIVATALoK 
MűKödéSI RENdjE
Kizárólag időpontfoglalással történik az
ügy intézés a kormányhivatali ügyfélszolgá -
latokon, az elkészült ok mányo kat postán
kézbesítik, és a mobilizált kormányablakok
sem közlekednek. Ha elfelejtette az elektro -
nikus ügyintézéshez szükséges ügy félkapu-
azono sítóját, az ingyenesen hívható Kor -
mányzati Ügy fél vonal (1818) munkatársai
segítenek. Az időpontfoglalási lehe tő sé -
gekről a kormanyhivatal.hu oldalon tá jé ko -
zódhatnak.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgála-
tok („kormány ablakbuszok”) ügyfélfoga -
dását átmenetileg felfüggesztik.  Az elkészült
okmányok személyes átvételére az ügyfél-
szolgálatokon nincs lehetőség, a kormány-
hivatalok és járási (fő városi kerületi) hi -
vatalok által kiállított hivatalos okmá nyo -
kat – a korábbi rendelkezéstől függetlenül
– kizárólag postai úton kézbesítik.
A NAV 2,8 millió adózó sze mélyi jövedele-
madó-bevallását készítette el, amit az
ügyfélkapuval rendelkező állampolgá rok
elektronikusan is vég legesíthetnek. Ha
elfelejtették a belépési azonosítójukat, arról
szintén a 1818-as számon ér deklődhetnek.

Miniszterelnökség

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tekintettel a koronavírussal kapcsolatban
meghozott központi intézkedésekre, a
Zuglói Zrt. 2020. március 16. napjától szü -
ne telteti a személyes ügyfélszolgálatot.
Kérjük önöket, hogy bejelentéseiket és igé -
nyeiket e-mail en tegyék meg, 
a zugloizrt@zugloizrt.hu címen.
Telefonos ügyfélszolgálatunknál a koráb-
ban megszokott nál nagyobb leterheltségre
számítsanak, kérjük szíves türelmüket és
megértésüket. Zuglói Zrt.
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FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST
vállalok takarítással, fóliázással.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Telefon: 06-30-422-1739

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására.
Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós • 06-70-940-1011

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-SZE RE -
LÉS, ázások, csőtörések meg -
szüntetése. Mosdók, WC-tartá-
lyok cseréje. Csatorna ka me rá -
zás. Ingyenes kiszállás. Tel.:
402-4330 • 06-20-491-5089 

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Tel.: 221-2392, 06-20-
553-8582. XIV. ker. Nagy La -
jos király útja 43/B (Fogarasi
sarok)

LAKATOSMESTER! Zárszer -
viz, rácsok, kapuk, kerítések s t b.
készítése, lakatosmunkák akár
azonnal. Tel.: 06-30-299-1211

H Ű T Ő S Z E K R É N Y E K ,
fagyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Tel.: 419-8264,
06-70-211-7760

Kazáncsere-akció! Kondenzá-
ciós kazánra, teljes körű ki vi te -
lezés, rövid határidővel. 
Ké ménybéleléstől az átadásig.
Telefon: 06-20-936-0581 
kazanszerviz72@gmail.com

Fürdőszoba-felújítás A–Z ig!
Akadálymentesítés kádról zu -
hanykabinra. Teljes körű für -
dő szoba-felújítás, kiváló mi nő-
ségben. Minden egy kézben, a
bontástól az átadásig.
Tel.: 06-20-936-0581, furdo -
szobafelujitas.az@gmail.com

KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ SÁ -
ROLUNK! Vírus idején is
maszk ban, kesztyűvel. Díjtalan
kiszállás. Vértesi Antikvárium:
06-20-425-6437

ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZET  GYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunktőr, spirituális
gyógyító, cupping terápia. XIV.
Erzsébet királyné 11. Minden
betegséget gyógyítok. Tel.: 220-
8165, 06-30-450-0821

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere, garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán.
Tel.: 06-70-519-2470, e-mail:
szerviz@szerviz.info

szolgáltatás

egészség

Könyv

számítógép

FÉG gyártmányú gáz ké szü  -
lé kek szakjavítása. Víz-, gáz-,
fű tésszerelés garanciával!
Hív ható: 8–18 óráig. 
383-5873 • 06-20-912-6163

Kövesse Zugló hivatalos Facebook-oldalát! www.facebook.com/zuglo14/
Friss, fontos közérdekű információk! 23 ezer követő! 

TájékozTaTó a zuglói lapok TejeszTéséről

Tisztelt Zuglóiak, a Zuglói Lapok Önöknek, Önökért készül,
a lapban minden hónapban összefoglaljuk Zugló, a pesti
oldal legnagyobb kerületének történéseit, hírt adunk fontos,
érdekes, közérdekű zuglói döntésekről, eseményekről,
történésekről és történetekről, valamint szórakoztató tar-
talmat is szolgáltatunk. A lap 71 000 példányban jelenik
meg, arra törekszünk, hogy minden zuglói háztartásba
eljuttassuk. Természetesen ilyen nagy mennyiség ter-
jesztése során előfordulhat, hogy nem sikerül a lapot
kézbesíteni. Éppen ezért létrehoztunk egy e-mail-címet és
egy telefonszámot, amelyen terjesztéssel kapcsolatos
észrevételeiket, bejelentéseiket, pa naszaikat, várják ter-
jesztőnk, a Login Bt. munkatársai. Tel.: +36-20-317-9192
• e-mail: zugloilapterjesztes @ g mail .com 

Fontos tudnivaló, hogy a Zuglói Lapokat az itt felsorolt
zuglói intézményekben is terjesztjük, tehát ha nem kapják
meg a lapot, kérjük, keressék a következő címeken:
zuglói polgármesteri Hivatal • 1145 Budapest, Pétervárad
utca 2. • zuglói kormányablak • 1145 Budapest, Péter-
várad utca 11–17. • Cserepesház • 1144 Budapest, Vezér
utca 28/B. • zuglói polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálata • 1145 Bácskai utca 53. • zuglói egészségügyi
szolgálat Örs Vezér téri szakrendelő • 1146 Budapest,
Örs vezér tere 23. • zuglói egészségügyi szolgálat Hermina
úti szakrendelő • 1143 Budapest, Hermina út 7.

Van még egy lehetőség arra, hogy a Zuglói Lapokat akkor
is megkapják, ha véletlenül nem sikerült a kézbesítés, a
lapot a következő címen tudják elolvasni és letölteni:
bit.ly/2020_zl

A mostani fejlesztéssel 226-ra
nőtt a kerületi optikai esz kö -
zök száma. Az új berende zé -
seket a Pétervárad utca–Varsó
utca, Pétervárad utca–Nagy -
be cs ke rek ut  ca, Kerepesi út–
Padlizsán utca, Nagy Lajos
király útja–Mogyoródi út, va -
lamint a Laky Adolf utca egy-
egy pontján te lepítették. 
Tóth Csaba or szág gyűlési kép -
viselő úgy véli, a térfigyelő
kame rarendszer mű ködtetése
a leg ha tékonyabb módja an -
nak, hogy a lakosság biz ton -
ság ér zetét nö veljék. A sta -
 tisz tikai adatok alátámaszt ják,
hogy azon a környéken, ahol
az említett berendezések üze -
mel nek, csök ken a közterületi
bűncselekmények száma. 
Hor  váth Csa ba polgár mes ter a
ka me rahá ólózat kiterjesz té -
séről szólva leszögezte: sem 
a jár vány miatt megnö ve ke -
dett ön kor mányzati feladatok

több  let költsége, sem a kor -
mányzati el vonások nem
kény sze rít hetik arra a helyi
vá  rosvezetést, hogy eltérjen 
a korábban megfogalmazott
köz biz tonsági céljaitól, ezért a
ka me ra rend szer bőví tését a
vál ság alatt is folytatják. 
Hajdu Flórián közbiztonsá -
g ért fe lelős alpolgár mes te rtől
pedig megtud tuk, a helyszínek
ki vá lasztá sakor a testület azt
vette figye lembe, hogy ezek -
nél a köz in téz ményeknél na -
ponta akár több ezer ember is
megfordul, ezért a bűn cse -
lekmé nyek és sza bály sértések
koc  kázata nagyobb az átlagos-
nál. Ugyanakkor a kö zelükben
elhelyezkedő lakóingatlanok
és közösségi terek is biztonsá-
gosabbá válnak, mivel a ka -
merák nagy látótávolságban
képesek megfigyelni a kör -
nyezetüket.

Z. L. 

A Zöld Zugló Közösségi Klíma stra -
tégia keretében megrendezték a má-
sodik szakértői workshopot, ahol a
megoldásokon és célokon volt a
hangsúly. A kerületi intézményeket,
civil szer vezeteket és gazdasági sze -
replőket képviselő szakértők a ren-
dezvény során interaktív mű hely-
munka keretében határozták meg
Zugló klíma vé del mi céljait és az
azok elé réséhez szük séges lépéseket.
Az intéz ke dé sek és a célok megter-
vezése olyan különálló szakterületek
men tén történt, mint a társadalmi és
civil élet, az épített környezet, a köz -
lekedés, a termé szeti kör nye zet,
valamint az önkormányzat és a part-
nerség. A ke rületben már megvaló-
sult klíma vé delmi programok elem -

zését kö ve tően a résztvevők össze -
gyűj tötték a jövőbeli projektöt le -
teket, külön hang súlyt helyezve a
helyi lakosság, a vállalatok és a civil
szervezetek megvalósításban be töl -
tött lehetséges szerepére. 
A közös gondol kozás ered mé nye -
ként számos ígé  retes pro jektötlet
született, többek között olyan cé -
lokat szolgálva, mint az épületál-
lomány energiaha té kony ságának
ja vítása, a klímavédelmi szemlélet-
formálás és tájékoztatás elő se gítése
vagy a közlekedés egész ségre és
környezetre gyakorolt ká ros hatá-
sainak mérséklése. 

tizenhárom új kamera

jó úton halad Zugló  klímastratégiája

kaTTinTson naponTa a zuglo.Hu-ra!

kövesse zugló Önkormányzatának hivatalos portálját!
Megismerheti a legfrissebb helyi döntéseket, 

rendeleteket, közleményeket, felhívásokat, akciókat, 
figyelemmel kísérheti az önkormányzat és 

a polgármesteri hivatal munkáját, megtudhatja, miben
és hogyan tudják segíteni a hivatal munkatársai, 

és azt is, hogy egy adott ügynek, témának ki a felelőse,
rákereshet a közérdekű zuglói szerződésekre, elolvashatja

a zuglo.hu naponta frissülő tartalmát, 
és böngészhet a zuglói lapok archív számaiban is. 

zuglo.hu – a zuglóiakért!

Hirdessen a Zuglói Lapokban! 
Közéleti, közszolgálati és szórakoztató tartalom 32 oldalon!
71 000 példány havonta! Minden zuglói háztartásba eljut!

Hirdetési tarifáinkat itt találja: bit.ly/tarifa_zl
Idei megjelenéseinkről itt tájékozódhat: bit.ly/lapzarta_zl

Általános Szerződési Feltételeinket itt olvashatja el:
bit.ly/aszf_zl

Hirdetési ügyekben itt veheti fel munkatársaink kal 
a kap csolatot: zugloilapok@zuglo.hu

Válassza ki az Önnek, vállalkozásának,
cégének leginkább megfelelő megoldást! 

Hirdessen a Zuglói Lapokban!



Mégpedig a nőiséget, a nemet
mondást. S ha már ilyen hely -
zetbe került, akkor úgy gon-
dolta, kihasználja a benne
rejlő lehetőségeket. Emese a
diagnózisig nehezen beszélt
magáról, az érzéseiről – min-
dezt önvédelemből tette. 
Az esetenként komornak, hi -
degnek, távolságtartónak tűnő
lány már dolgozik azon, hogy
ne így legyen. Blogolni, vlo-
golni kezdett, elsősorban ma -
ga miatt, de mint ahogy a
ZE FI rendezvényein is el-
mondta, ha csak egy mondatot
hazavisz belőle valaki, már
nyertek. Írásaiban, videóiban
nyíltan beszél a vizsgálatokról,
az eredményekről, és arról is,
hogyan dolgozik saját magán.
Az addig szinte csak a karrier-
jére koncentráló Emese egyik
napról a másikra átadta a
munkáját, optimistán kezelte
az előtte álló feladatokat. Úgy
gondolta, tanulnia kell. 
– A mell egyértelműen a női -
ességet tükrözi, nem volt kér -
dés, hogy ott csorbult va lami. 

Napról napra jöttek az ötletek,
hogyan csináljam, hogy normá -
lis elmével, lélekkel, testtel ma -
radjak meg ebben az egész ben
– avatta be lapunkat Eme  se.
– Az első éjjelt átsírtuk, aztán
valami megma gyarázhatatlan
nyugalom lett úrrá rajtam. 
A családtagoknak nagyon m e g -
 terhelő volt elmondani, vi -
szont pont ez a daganat mé -
lyítette el az akkor alighogy
b i m b ó z ó

párkapcsolatomat. Például e -
zért is na gyon hálás vagyok.  
A ZEFI-t szeptember 30-ig
vezető lány története nemcsak
azért lehet példa minden ki -
nek, mert bátran szembe szállt
a betegséggel, hanem azért is,
mert nagyon jól megmutatja
az önvizsgálat fon tos ságát. 
Miután Emese kitapintotta a
kis csomót a mel-
lében,

minden lelete negatív lett,
semmi sem utalt arra, hogy
rosszindulatú daganattal áll-
nak szemben. Minden jel arra
mutatott, hogy csak egy ciszta.
A lány pedig választhatott:
megszúratja magát, és a min -
tavételből kiderül, vagy hat
hónap múlva újra ránéznek a
csomóra. Az előbbi mellett
döntött. 
– Régebben nem tiszteltem a
testem, kerültem a konfliktu-
sokat, sok-sok mindent elfoj-
tottam magamban – folytatta
történetét. 
– A változás felé tartó első
lépések közé tartozott, hogy
elmentem egy fehérneműs fo -
tózásra, és be festettem a ha -
jam. Már tudok nemet
mondani, és azt sem bánom,
ha vitatkozni kell valakivel.
Nem kontrollálatlanul, de el-

mondom, amit érzek.  
Potos Rita

KÖnyvAjánló 2524 életMód

Szécsi Emese: Ma már tudok nemet mondani
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Kendőzetlen őszinteséggel gyógyítja magát 
Nyílt kommunikáció, befelé fordulás, változás – a tudományos gyógymódokon túl ezekkel gyógyítja
magát Szécsi Emese, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda egykori vezetője. A fiatal nőnél áprilisban mellda-
ganatot diagnosztizáltak, azóta sokat dolgozik önmagán, mert hiszi, tanulnia kell a betegségből.

A ZeFI eddigi vezetője, szécsi emese bloggal, vloggal és önkifejezéssel harcol a mellrák ellen

Térey János: Boldogh-
ház, Kétmalom utca
De jó lett volna nem így kézbe
venni ezt a könyvet. Úgy, hogy
a szerzője már több mint egy
éve nincs az élők sorában. 
A ta valy megjelent posztumusz
verseskötet után ez a második,
hagyatékból előkerült szöveg –
ám a versekkel ellentétben ez
már torzóban maradt. Azt már
lehetett tudni, hiszen Térey
János részleteket is közölt
belőle, hogy egy ideje önélet -
rajzi könyvön dolgozik. Csa -
ládja és szülővárosa, az em lé-
keiben élő Debrecen tör té -
netét akarja elmesélni, amely
egyúttal arról is sokat elárul,
hogy miképpen vált költővé,
hogyan gyúrta meghatározó
alkotóvá a cívisváros. És per-
sze mindezt a rá jellemző
kíváncsisággal és szigorral,
olyan őszinteséggel, amely
nem leplez el semmit. „Haj-
landó vagy-e lemenni az ősei-
dért a kútba, vagy sem, és
kibírod-e, amit felhozol” – fo-
galmazza meg a regény alap -
vetését. Mint minden jó mű, ez
is sokszínű: egyszerre város- és
családtörténet, Térey-biblia ra -
jongóknak, séta múltban és je-
lenben. Minden megvan ben -
 ne ahhoz, hogy az ősz, de talán
az év irodalmi szenzációjaként
ünnepeljük.
(Jelenkor, 473 oldal, 4499 Ft)

Nyáry Krisztián: 
általad nyert szép hazát
Nyáry Krisztián könyvei sike -
rének titka a remek téma vá -
lasztás és a gördülékeny, is me-
retterjesztő stílus. Úgy mesél,
mintha a legjobb barátunk
szto rizna a nappaliban. Leg -
újabb könyvébe a Himnusszal
kapcsolatos érdekes tudniva -
lókat, kultúrmorzsákat és tör -
ténelmi tényeket szedte össze.
Attól a kérdéstől, hogy miért
van szükség egyáltalán him-
nuszra, végigkísér Kölcsey ver-
sének keletkezésén, Erkel
pályaművén (aki egyébként a
gyenge mezőnyre hivatkozva
nem is akart elindulni) és a
korabeli „marketingkampá -
nyon” át egészen a székely
him nusz reneszánszáig. Köz -
ben megtudjuk, hogy az öt -
venes években bár nem til -
tották be a nemzeti dalt, a
szövegét ritkán énekelték, és
azt is, hogy az elcsatolt Erdély-
ben milyen trükkel lehetett
elkerülni a büntetést az elé -
neklésért. Meg azt is, hogy
Horthy idején miként kellett
„megfelelő tiszteletteljes ke -
retek között” előadni. Minden
korszak hozzátett valamit az
ikonikus zeneműhöz, hogy vé -
gül azzá váljon, amivé: mind -
annyiunk identitásának meg-
 határozó elemévé. 
(Corvina, 184 oldal, 3490 Ft)

Rubik Ernő: A mi kockánk
Már az elején leszögezem: so -
sem tudtam kirakni. De min -
dig is izgatott rejtvényként, és
legalább olyan büszkén tekin-
tettem rá, mint a gyufára. Azt
nem garantálom, hogy a könyv
elolvasása után mindenki
megtáltosodik majd, de hogy
élvezni fogja a Kocka körüli
utazást, az egészen biztos. 
A ritkán megszólaló Rubik
Ernő önéletrajzi és kocka tör -
téneti könyve egyszerre jelent
meg a világ számos pontján, és
a siker most is épp annyira
garantált, mint a játék karri-
erje idején. Amely egyébként
máig töretlen: állítólag minden
hetedik ember játszott már
vele, házasságokat tett tönkre
és párokat hozott össze, és na -
ponta szerez újabb híveket
ma gának. Egyszerre sport és
utazás a logika mélyére. A
„cso da”, vagy ahogy Rubik ír -
ja, a „tündérmese” ívét rajzolja
le a könyv: a rejtvények gyer-
meki szeretetétől egy geomet -
riai probléma megoldásán át
(ez volt a szikra) a szinte fel -
foghatatlan népszerűségig, a
kockalázig. Ehhez képest a
szer zőből áradó szerénység és
a megnyerő hang még kulti -
kusabb tárggyá emeli sze münk -
ben ezt a kozmopolita hun ga-
rikumot.
(Libri, 203 oldal, 3999 Ft)

Trencsényi Zoltán: 
Mikrofonbálványok
Be kell vallanom, ezzel a kö ny v -
vel vagyok a legelfogultabb.
Bábáskodtam a születésénél,
és hosszú évekig együtt dol -
goz tam a szerzővel a Népsza -
badság kulturális rovatánál. És
ami a legfontosabb: szeretem a
stand-up, a „kiállok és du má -
lok” egyszemélyes show-ját.
Trencsényi, aki nem melléke-
sen a Dumaszínház névadója
is (a műfajról szóló cikk címét
vették át Litkayék), három
évig dolgozott a társulatnál, és
ezalatt mindenkivel – értsd:
36 humoristával + a Showder
Klub producerével – interjú-
zott. A beszélgetések hosszabb
verzióit olvashatjuk a könyv -
ben, amely egyszerre ünnepli
a 17 éves intézményt, és ad
magyarázatott arra, hogy miért
ez a teátrum a leglátogatottabb
színház az országban. A több-
ször komolyabb, mint vicce-
sebb beszélgetések után más -
ként fogjuk hallgatni őket,
hiszen kiderül, néha milyen
kacskaringós út vezet a sikerig,
hogyan lehet legyőzni a szín-
pad okozta stresszt, és arra is
keresik a választ, hogy mi a
hu mor. Mert nem hever min -
dig az utcán…
(Kossuth, 320 oldal, 3800 Ft)

Az oldalt összeállította: 
Papp Sándor Zsigmond

Emese úgy gondolja, tanulni kell a betegségből, elsősorban a nőiséget, ezért ment el egy fehérneműs fotózásra
Fotó: Kisfalusi Nikoletta
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Bernát Dániel séf azért kedveli
ezt a fogást, mert mint mond -
ta, szezonon kívüli tartalmas
ételről van szó, a nyár vége
felé pedig még ízesebbek a
zöldségek. Az elkészítés első
lépése, hogy az üvegesre pirí-
tott, apróra vágott hagymához
és fokhagymához hozzáadjuk
a gyömbért. Bernát Dániel el -
árulta, a Mátyás korabeli
konyhákban általánosan hasz -
nált fűszer volt a gyömbér,
ezért arra biztat mindenkit,
nyugodt szívvel használja bár-
milyen magyaros ételhez. Mi-
után karamellizáltuk a cukrot,
ráöntjük a fehérbort, majd ha
kiégett belőle az alkohol, hoz-
zákerül az alaplé, a tejszín, a

zöldségek, a dijoni mustár.
Sózzuk és borsozzuk az ételt,
majd felfőzzük és pépesítjük a
szószt. – Nemes és egyszerűen
elkészíthető alapanyaggal,
sertésszűzzel készítjük – foly-
tatta a séf. 
– A megtisztított húst 20 dekás
darabokra vágjuk, 5-6 perc
alatt pici vajban egészben
meg sütjük, hogy kérge legyen.
Nem baj, ha a belseje ró -
zsaszín marad. A szalvétagom-
bóc összetevőit össze dolgoz-
zuk, 2-3 órát állni hagyjuk,
majd folpackba feltekerve
kifőzzük és feldaraboljuk. Aki
jobban szereti, sima tésztával
is fogyaszthatja. 

Potos Rita

HOZZÁVALÓK A KRÉMHEZ:
20 dkg vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
18 dkg sárgarépa
10 dkg zeller
1 paradicsom
1 ek összevágott gyömbér
1 ek barnacukor
1/2 dl fehérbor
1/2 liter alaplé
1 dl tejszín
dijoni mustár, só, bors
A SZALVÉTAGOMBÓCHOZ:
1 kg száraz kenyér vagy
zsemle, 4 dl tej, 2 dl tejszín
6 tojás
A HÚSHOZ:
20 dkg sertésszűz, pici vaj

HOZZÁVALÓK A KRÉMHEZ:
20 dkg vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
18 dkg sárgarépa
10 dkg zeller
1 paradicsom
1 ek összevágott gyömbér
1 ek barnacukor
1/2 dl fehérbor
1/2 liter alaplé
1 dl tejszín
dijoni mustár, só, bors
A SZALVÉTAGOMBÓCHOZ:
1 kg száraz kenyér vagy
zsemle, 4 dl tej, 2 dl tejszín
6 tojás
A HÚSHOZ:
20 dkg sertésszűz, pici vaj

szűzies finomság szalvétagombóccal
Bármely évszakban és akár a vasárnapi húsleves zöldségmaradékából is elkészíthető a Szaletly
vendéglő látogatóinak egyik kedvence, a vadas krém sertésszűzzel, szalvétagombóccal. 

Gyömbért minden magyaros ételbe tehetünk, Mátyás korában gyakran használták a konyhákban

Bernát Dániel séf egyik ked-
vence ez a tartalmas étel

Fotó: Balogh Róbert

A hideg időjárás beköszönte előtt érdemes feltölteni a szer vezetet
paradicsommal. Nyersen C-vitamin-bomba, segít a szer ve zetnek
a pihentető alvásért felelős melatonin terme lé sében. Nagyanyáink
az égési sebekre, de egy pattanásra is érett paradicsomot tettek.
Ha szép bőrt szeretnénk, akkor is érdemes paradicsomot enni. 
Al ko tó ele mé től, a likopintól piros a színe, és erőteljes antioxidáns
is, amely tulajdonságoktól a főzés sem fosztja meg.               I. S.

paradicsommal a jó alvásért
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Gandhi tárgyalásokkal, a dip -
lomácia, a polgári engedetlen-

ség fegyvertelen eszközeivel,
jogászként erőszakmentes po-
litizálással meghatározó sze -
repet tudott betölteni India
függetlenségért vívott harcá -
ban. Híresen legnagyobb fegy-
vere a böjt volt. Nem sokkal
azelőtt, hogy egy hindu fa-
natista három golyót lőtt a
mellkasába, a véres és ártatlan
emberek ezreinek életét ki on -
tó muszlim-hindu belháborút
szüntette meg a böjtjével.
A „csendes kis belső hang”
irányította életét. Önéletrajzi
könyvében így fogalmazott:
„Úgy gondolom, nem helyes a

biztosra törekednünk ezen a
világon, ahol minden bizony-
talan, csupán Isten és az
Igazság nem az. Ami csak
körülöttünk történik, az mind
bizonytalan, ideiglenes. De
mögötte ott rejtezik a Legfőbb
Lény, a Bizonyosság, és boldog
lehet, aki előtt egy pillanatra
feldereng ama Bizonyosság, s
akinek sikerül hozzákötnie a
szekerét. Az Igazság keresése a
summum bonum éle tünk -
ben”. Azaz a legfőbb jó.
Mahatma Gandhi 1869. októ -
ber 2-án született.

Illés Sarolta

A néphagyomány szerint októ -
ber az esztendő estéje, amikor
a betakarítás után az ember
megpihen és összegez, Mind-
szent havával kezdődik, majd
október 20-a után Szent And -
rás havával folytatódik. Ok-
tóber 20–23. között káp rá-
zatos csillaghullás látható a
dél-délkeleti irányban az
éjszakai égbolton, amikor is
Földünk áthalad a Halley üs -
tökös „köpenyéből” kihulló

aszteroidamezőn.  Ré gen ok-
tóberben vonultak fel a putto -
nyos férfiak és a falu ap ra-
ja-nagyja, hogy leszedjék az
érett fürtöket a szőlőtőkéről,
majd kitaposták a gyümölcs
édes nedvét, itták a mustot, és
tették el a hordókba, hogy
borrá forrja ki magát. A szüreti
mulatságok, felvonulások, bá -
lok színes forgataga zárta le az
aratás idejét. A sátrak belsejét
szőlőfürtökkel díszítették, ké -

szítettek szőlőkoszorút, ame-
lyet gondosan őriztek a fiata -
lok, és ha valaki lopott a sző -
lőből, furfangos bírságot fi -
zetett. A kor randi helyei az
ilyen mulatságok voltak.
A szüreti hangoskodás a rossz
szellemek elűzését is szolgálta.
Októberben az asszonyok, mi -
közben szorgosan tépték a
kukoricáról a csuhát, kiadták
magukból az év során begyű j -
tött történeteiket.           I. S.

nevezetes napok

A hónap szülötte: Mahatma Gandhi

Furfangos bírságot fizetett, aki lopott a szőlőből

erőszakmentes kommunikációval is meghatározó szerepet tudott betölteni a politikában

A hónap híres szülöttét egyszerűen „nagy lélekként”, Mahatmaként emlegeti
az egész világ. Mohandász Karamcsand Gandhi törékeny alakjában olyan
hatalmas lélek lakozott, amely képes volt a kor legnagyobb gyarmatbiro-
dalmával, a brit koronával szembeszállni.

Gandhi leghíresebb „fegyve -
re” a böjt volt      Fotó: Wikipedia

B o L D o G  S Z ü L E T É S N A P o T !
október 1.   Molnár Piroska érdemes és kiváló művész

Jimmy Carter, az uSA 39. elnöke
október 2.   Sting angol zenész, emberjogi és környezetvédő aktivista
október 4.   Bán János érdemes művész
október 7.   Halász Judit érdemes művész, a Mosolyrend lovagja
október 22. Csepregi Éva, a Neoton Família énekese
október 27. Szacsvay László érdemes és kiváló művész
október 28. Julia Roberts amerikai színésznő

1. A zene és az idősek
világnapja

2. Erőszakmentesség
világnapja
(Gandhi születésnapja)

4. Állatok világnapja
Assisi Szent Ferenc
napja

5. Raul Wallenberg-nap 

5–6. Gyalogló világnap

6. Aradi vértanúk 
emlékezete

9. Tojás világnapja 

10. Lelki egészség napja; 
a hospice-ellátás 
világnapja 

11. Melegek önfelvállalásá-
nak világnapja 
– Coming out

12. Kolumbusz 1492-ben
ezen a napon lépett a
Guanahani-sziget földjére
Amerika felfedezése
– Spanyolország
nemzeti ünnepe

15. Fehér bot napja; 
a kézmosás világnapja 

16. Kenyér világnapja
– élelmezési világnap

17. Szegénység elleni
küzdelem világnapja

18. Magyar festészet napja

20. Csontritkulás világnapja

21. Földünkért világnap

22. Dadogók nemzetközi 
világnapja

23. Nemzeti ünnep
– az 1956-os forradalom
kitörése; 
a köztársaság napja

24. A magyar operett napja
(Kálmán Imre 
születésnapja)

25. A téli időszámítás kezdete:
hajnali 3 órakor 2 órára
kell visszaállítani az órát

26. Animáció világnapja 

31. Takarékossági világnap

Készítette: Illés Sarolta

MÉRLEG – Október főszereplője a Mérleg, ő a társ,
aki a harmónia, szépség, művészi kifejezés kép vi -
selője. Önszántából képes alávetni magát a társá-
nak. Ha túl sokszor ismétli azt, hogy „legyen úgy,

ahogy te szeretnéd”, érdemes megállnia, mielőtt túl-
zottan behódolna és emiatt agresszívvá válna. Ha

ráhangolódik a tehetségére, valódi igényeire, és nem másban látja
meg a tehetséget, és nem más életét akarja élni, egyensúlyba kerül
önmagával. A párkapcsolat és az önmegvalósítás jól megfér egymás
mellett – ez az igazi harmónia.

SKORPIÓ – A Skorpió akarva-akaratlan is a lelki
mélységeket, a gyökeres átalakulásokat kívánja
meg élni. A megnyerő altruizmus, az erős szexu ális
vonzerő felszíne alatt önbizalomhiány és félté keny -

ség tombolhat, emiatt képes „belemarni” a hozzá
legközelebb álló társaiba. A harmóniát keresve érdemes

megtalálnia életének az anyagiakon túli biztonságát. A lélek békéje
az önfeladásban van, innen szemlélve az életet már nincs szükség
a talmi harmóniára és biztonságra sem.

NYILAS – Az optimista, mozgékony, mindig új men-
tális ingerekre vágyó Nyilasban túlárad a lelke se -
dés, a szeretet, az idealizmus, az önbizalom. Ő a
mindentudó, minden megszólalásával tanítani akar.

A harmónia alapvető tulajdonsága, de ha kibillen,
érdemes a kommunikáció lényegén elgondol kodnia: a

kinyilatkoztatás nem kommunikáció. A beszélgetés két ember gon-
dolatainak, érzelmeinek egymás közötti dina mikus áramlása. 

BAK – A Bak a tapasztalatok bölcsességének, a kitartó
előrehaladásnak a megtestesítője. A komoly felszín
alatt érzékeny, empatikus lélek lakozik. Az elmúlt
időszak az állandóságot igénylő Bak életét vélhetően

felforgatta: a gyökeres változások a neki oly fontos
múlt értékeit átkeretezték. Ha lazít a tapasztalatokból

felépített kereteken, ha át meri adni az irányítást lelke robotpilótájá-
nak, a változások közepette is harmóniát tud vinni az életébe.

VÍZÖNTŐ – A találékonyságot, a szabadságot kép -
viselő Vízöntő folytonos szellemi és fizikai moz gá s -
ban van. Élete értelmét az információ szerzés, a
di namizmus, az emberiség szolgálata adja. Az egyen -

súlyvesztése a monotonitásból fakad, ilyenkor lá -
zadóvá, öncélú forradalmárrá válhat. Harmóniájának

alapja a különlegesség, a dinamizmus, a változatosság.

HALAK – Empatikus, álmodozó, túl aprólékos, kép -
ze letgazdag ember. Néha elvész az illúziók vilá gá -
ban, képes légvárakat építeni, amit például a film -
művészetben remekül kihasználhat. Lelki egyen-

súlya szempontjából legjobb, ha megpihen, és meg -
engedi magának az álmodozást. Manapság minden azt

támogatja, hogy az illúzió mögött meglássa az élet lényegét. Kérdés,
hogy mi az illúzió és mi a valóság. 

KOS – A Kos lendülete indítja el a tavaszt, a ter-
veket, a fogantatást és a születést. Ha hallgat párat-
lan megérzéseire, nagy dolgokat vihet végbe. Mivel
önmagát feltétel nélkül szereti, ugyanezt a sze re -

tetet tudja adni a társainak is. Ha ez az egészséges
önszeretet sérül, a kisebbségi komplexusaival nehéz egy

fedél alatt élni. Az október segít egyensúlyba hozni a lelkét. Ha
most úgy érzi, a tervei elé gátak gördülnek, ne aggód jon, ez az
időszak inkább a tervezésnek, mint a megvalósításnak kedvez. 

BIKA – Az élet szépségei, az érzékiség, a harmónia
biztonságot ad a Bikának. Olyan, mint egy varázsló:
a vágyai – előjeltől függetlenül – megvalósulnak,
amin ő csodálkozik a legjobban. Mindent a jó vagy

a rossz kategóriájába sorol.  Szereti kezében tartani
az irányítást, így óvja magát attól, hogy valaki fájdalmat

okozzon neki. A harmónia érdekében kipróbálhatná a feltétlen
elfogadást. Az élet önmagától sokkal többet és jobbat ad, mint
amire a Bika valaha is vágyott. 

IKREK – Gyors felfogás, csillapíthatatlan informá-
cióéhség, kíváncsiság, ékesszólás, jó kommuniká-
ciós készség jellemzi az Ikreket. Mint a nagy me -
sélő, hogy közönsége figyelmét ébren tartsa, haj la -

mos a tények igen meggyőző elferdítésére. A túl sok
szereplés érzelmi-fizikai kimerültséghez, majd ideg -

rendszeri problémákhoz vezethet. Az egyensúly fenntartása
érdekében érdemes gondolati nagytakarítást végeznie, és a fel-
színes gondolatok helyett elmélyedni a lényegben. 

RÁK – Érzékenység, empátia, gondoskodás, család-
centrikusság jellemzi a Rákot. Miközben teljesen
megőrzi önazonosságát, szívesen alkal mazkodik
ahhoz a környezethez, amit elfogad. Ha valakit

egyszer befogadott a lelkébe, nehezen engedi el. Bá-
mulatos hosszú távú memóriáját hajlamos sérelmei fel -

idézésére használni. Ha önmagában elbizonytalanodik, vissza -
húzódik, pedig ha beszél az érzelmeiről, kiépítheti azokat a mély,
harmonikus kapcsolatokat, amelyekre annyira vágyik.

OROSZLÁN – Beragyogja az élet színpadát. Vonzó,
jótékony, remek előadó egészen addig, amíg a ref -
lektorfényben áll. A félhomályban zsarnokká vál-
hat. Ha úgy érzi, megfosztják a trónjától, be  ku-

corodik.  Az egyensúly miatt érdemes először a saját
érzelmei és tettei feletti uralmat megteremtenie. Az önu-

ralom, az alázat teszi őt példává.

SZŰZ – A rend őrzője, hatékony, alapos, jól szer -
vezett, munkaorientált. A részletekre kiterjedő fi-
gyelmet igénylő munkákban remekül érzi magát.
Görcsösen ragaszkodhat az általa kialakított rend-

hez, szőrszálhasogatóvá, túl kritikussá válhat. Agyon-
bonyolíthatja a dolgokat. A harmóniát az hozza el, ha

képessé válik érezni, az empátiáját bekapcsolni, így kiderülhet,
hogy a rend nem az élükre hajtogatott ruháktól van.

Október a Mérleg kapcsán az egyensúlyról, a harmóniáról, majd 23-ától a Skorpió okán a befejezésről, újrakezdésről szól. Az összes ál-
latövi jel jellemzője mindenkiben ott van, csak a hangsúlyok kerülnek máshova. Miközben a jellemzéseket olvassuk, felismerjük-e,
hogy életünk mely területére igazak a leírások? Érdemes megfigyelnünk és utána elgondolkodnunk azon, hogy melyik jellel nagyon
nem tudunk azonosulni, és melyik a kedvencünk. Októberben kétszer lesz összegzésre inspiráló telihold: elsején 23 óra 5 perckor és
október 31-én 16 óra 48 perckor. Az új irányokat feltáró újhold október 16-án 21 óra 30 perckor jön létre. 
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