
Orangutánbébi született a Fő -
városi Állat- és Növénykertben.
A szőrös kisfiúnak a látogatók
választhattak ne vet: az ötnapos
szavazás alatt több mint tizen-
hatezer voks ér kezett. A Móric
néven törzs könyvezett kicsiről

anyu kája, a 19 éves Lia  igazi
majomszeretettel gondos ko dik.
Lia 2013 óta él Budapesten, és
már  van  egy  kölyke.  A  2014
végén világra jött Lone ele inte
nehezen viselte, hogy anyja el-
sősorban Móriccal fog lal kozik.
Emiatt kisebb feszültség alakult
ki a test vérek között, és Lia is
ki csit  tü relmet le nebb  volt  az
idő sebbik kölykével, aki persze
minduntalan közel akart fér ni
az anyjához. Lone sze ren csére
kíváncsi volt a kistesójára is, így
pár  nap  elteltével  mindenki
hozzászokott az új hely zethez.
Az orang után okra egyéb ként a
termé szetben is az a jel lemző,
hogy  az  előző  kölyök még  az
anyjával  van,  amikor  világra
jön a következő. A  fiatal nős -
tények így tanulják el a gondos -
kodás  fogásait,  hi szen  látják,
amint  anyjuk  saját  kis test vé -
rüket gondozza. 
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A betanított hörcsögpatkányok kiszagolják és jelzik a föld alatti rob-
banótesteket                                                                                    Fotó: Hanga Leticia

A szülőpárok csoportba terelik a kicsiket, és közösen felü-
gyelnek rájuk                                    Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Féltékeny Mórickára a nővére

Óvodába járnak a fiókák

Bombabiztos 
rágcsálók

Két hörcsögpatkányt tanítanak be az állatkert
munkatársai az Állatok akcióban című élő etoló-
giai  bemutatóhoz.  A  hörcsögpatkányok  Afri -
kában őshonos rágcsálók: magas intelligenciájuk
és kitűnő szaglásuk miatt komoly segítséget je-
lentenek  az  emberek  számára.  Egy  tanzániai
központban  ugyanis  aknamentesítő  hörcsög-
patkányokat képeznek ki. A betanított állatok
kiszagolják és jelzik a föld alatti robbanótesteket,
méghozzá olyan megbízhatóan, hogy egy adott
terület aknamentesítése sokkal könnyebben és
gyorsabban  megoldható  kiképzett  hörcsög-
patkányokkal, mint  hagyományos módon, ak-
nakereső detektorokkal. A világ számos or szá -
gában végeztek már aknamentesítést, amivel sok
életet mentettek meg.

Az oldalt összeállította: Forrai-Kiss Krisztina

Összesen  húsz  fióka  cse pe -
redik az állatkertben a rózsás
a  flamingóknál,  késő  ta vasz -
szal és nyár elején keltek ki a
tojásból. A szülőpárok az első
napokban  még  külön-külön
gondoskodnak a kicsikről, de
ahogy cseperednek, mindany-
nyiukat egy csoportba terelik,

mintha  óvodába  jár nának. 
A madarak  ugyanis  rá jöttek,
hogy közösen könnyebb felü-
gyelni a fiókákra.  Budapesten
él  egyébként  Európa  egyik
legnagyobb és leg jobban sza-
porodó  állatkerti  rózsásfla -
mingó-ko ló ni ája. Az idén már
százhatvanan vannak. 

A nemrég született oran -
 g utánbébi még csak anya te-
jen él, és minden idejét anyu -
kájába csimpaszkodva tölti 

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert
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Körbekérdeztünk néhány
iskolát, hogyan fogadták a
gyerekek a koronavírus-
fer tőzés megelőzésére be -
vezetett  intézkedéseket.
Az  első  napok  tapaszta-

latai biztatóak: mindenki
elővigyázatos, figyel a má -
sikra, a gyerekek éppúgy,
mint a szülők. Az iskola -
igazgatók nagyon bíznak
abban, hogy sikerül át vé -

szelni a nehéz időszakot,
mert  a  diákokkal  együtt
szigorúan  betartják  az
előírásokat. A szülőket is
szólítja a munka, így min-
denki  azt  reméli,  hogy

ha gyományos üzemmód-
ban viszik végig a tanévet.
Ugyanakkor  azt  is  el-
mondták,  ha  kell,  bár-
mikor  át  tudnak  állni  a
digitális oktatásra.    (7. o)

Fotó: Subits-Tóth Gergő
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a Parnasszuson

Már készenlétben a zuglói iskolák 

Tényleg
vigyáznak egymásra!

Tényleg
vigyáznak egymásra!
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Jegyzet
Jó vagy rossz? 

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő

A 2017-ben bevezetett díjfizetés ugyan
a  zónán  belül  megszüntette  a  P+R
parkolók  okozta  áldatlan  állapotot,
azon ban az  ingyenes várakozásra  tö -
rek vők Zugló más részeit szállták meg. 

Fontos az emberek 
nyugalma

Az átparkolás komoly problémát oko -
zott az Örs ve zér téri zóna mentén, il-
letve Török őrön és Herminamezőn is
egyre  több  idegen  autó  jelent  meg.
Ezért a zuglóiak nyugalma érdekében
elkerülhetetlenné  vált  a  fizetőövezet
bővítése. 
–  A  képviselő-testület  2018-ban  ha -

tározta  el,  hogy
Herminamezőt  is
bevonja  a  fi ze tő -
zónába  –  fejtette
ki  Hajdu  Flórián
alpolgármester,
megjegyezve:  en -
nek meg va ló sí tási
fo lya mata most zá -

rult le. Az al pol gár mes ter azt is el mond -
ta,  hogy  Kiszugló ban,  Tö rök  őrön  és
Nagy  zug   ló b an is fi ze tőssé válik a par -
kolás, erről meg van a döntés, amit már
a fő város is jó vá hagyott.   
– A  fizetős parkolás bevezetését  és  a
díjköteles zóna bővítését az előírások-
nak megfelelően végeztük – hangsú -
lyozta Hajdu Fórián, aki arra is kitért,
hogy 2017-ben egy hónapos próbaidőt
tartottak,  mert  a  zuglóiak  a  kerület
határain belül először találkozhattak a
fizetős parkolással. 

Szórólaptól a plakátig

A városvezetés a fizetőparkolással kap -
csolatos  tudnivalókról  most  is  meg -
felelően  informálta  a  lakosságot,  a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(ZKNP) csatlakozott a kampányhoz és
ott segített, ahol csak lehetett. 
–  Széles  körű  tájékoztatást  adtunk  a
díjfizető zónába vont te rületen élőknek
– mondta Ko vács-Csincsák  László,  a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
ügyvezetője, hozzátéve: a helyi írott és
elektroni kus  sajtóban,  illet ve  az  ön -
kormányzat honlapján egy aránt rész -
letes tá jékoztatást adtak a lakosságnak.
Ezen  túlmenően  25  ezer  szó rólapot
osz tottak ki, ennek egy részét a Magyar
Posta  kézbesítette  az  érintettekhez.

Továbbá figyelem-
felhívó plakátokat
he lyez tek ki a na -
gyobb  intéz mé -
 n y ek  bejá ratánál.
A  tá jé koz tatókból
a  la kos ság  időben
megismerhette  az
ügyintézés  me ne -

tét, a kedvezményeket és a parkolási
ügy félszolgálat elér he tő ségeit. 
– Az első üzemnapon több mint tízezer
ellenőrzést végeztünk, és 819 parkolási
pótdíjat szabtunk ki.  Ugyanilyen kont -
rollszám mellett augusztus 4-én 696-
szor, míg a következő napon már csak
582-szer kellett pótdíjaznunk – sorolta
az ügy ve zető, aki szerint nya ralás vagy
betegség  miatt  csak  né hányan  nem
tudták kiváltani az engedélyüket, nekik
a hozzá járulás kiadása után tö rölték a

pótdíjukat. A díjköteles vá ra -
kozási zóna bővítése előtti het-
ekben  jelentősen  megnöve-
kedett az ügy félszolgálat  for-
galma. 
–  Az  új  övezetre  2623  la -
kossági, 18 gazdálkodói, 21 in-
tézményi, 30 határozott idejű
várakozási  hozzájárulást  ad-
tunk ki – mondta Bánki  Ist -
ván,  a  ZKNP  parkolási  ügy -
félszolgálatának vezetője, aki -
től azt is megtudtuk, hogy au-
gusztusban a polgármester és
a ZKNP ügyvezetője 218 alka-
lommal gyakorolt mél tá nyos -
ságot parkolási ügyben. 

Gazdaságos lesz 
az üzemeltetés

Vida  Attila  képviselő  (LMP)
szavazókörzetének  közel  70
szá zalékát fedi le az augusztus
1-jével  kibővített  parkolási
övezet. Tapasztalatai szerint itt
a díjfizetés bevezetéséig mun -
kanapokon az agglomeráció -
ból érkezett ezer-kétezer autó
megkeserítette a helyiek éle -
tét.  –  Ezért  vettem bele kép -

 viselői prog -
 ra mom ba  a
vá las ztó ke -
rü le tem érin -
tett ré szé   nek
fi ze tős  öve -
zetté  té telét
mond ta  a
kép v i  se lő ,

aki szerint sza va zó kör zetében
a díjköteles parkolást már az
előző városvezetésnek be kel-
lett volna vezetni, erre ugyanis
megkapta  a  felhatalmazást.
Egyesek azonban – a zuglóiak
kárára  –  politikai  haszon -
szerzésből  elodázták  a  meg-
valósítást.  Azok  az  állítások,

amelyek  lassították  és  be -
sározták ezt a projektet, nem
igazak – állította a képviselő,
hozzátéve:  a  parkolási  rend-
szer  kialakítása  mindenben
megfelel a törvényeknek és az
előírásoknak,  az  automaták
kiemelkedő műszaki tartalom-
mal  bírnak,  a  NAV-hoz  be -
kötve  pedig  online  pénz  tár -
gépként működhetnek.   
Vida Attila úgy látja, a fizető-
parkolás  gazdaságosan  fog
működni, ha a kormány nem
rendeli  el  ismét  a  díjköteles

várakozás szüneteltetését, ami
szerinte korábban  sem a  jár -

vány  meg  elő  zésé -
ről,  hanem  az  el -
lenzéki  ke rü le tek
megbünte té sé ről
szólt. 
– Támogatom a fi -
ze tőzónák további
bővítését, mert  ez
az  egyetlen  hatá-
sos eszköze a kör -
nyezetet  terhelő,
18-20 ezer család
normális életét el -
lehetetlenítő  ide-
gen  autók  ki szo-
rításának – emelte
ki Vida Attila.

Papp Dezső

Zuglóban forgalomszabályozási céllal 2017. szeptember 1-jétől
vált fizetőssé a parkolás az Örs vezér terén, továbbá a Vá -
rosligetben és Istvánmezőn, illetve annak környékén. 
A lakosság kérésére az önkormányzat idén augusztus 1-jével
kibővítette a díjköteles várakozási zónát, de már arról is döntés
született, hogy a későbbiekben Kiszugló, Törökőr és Nagyzugló
területén is fizetni kell a parkolásért.

Világszerte vitákat váltott ki a szeptemberi
iskolakezdés. A nyár közepétől folyt a dis -
kurzus  szakértők  és  álszakértők  között:
kinyissuk  az  iskolakapukat,  vagy  ismét
legyen otthoni az oktatás. És ekkor meg -
ütötte fülünket az Egészségügyi Világszer -
vezet  (WHO)  főigazgatójának  igencsak
merész véleménye: Tedros Adhanom Gheb -
reyesus azt mondta, a gyerekeknek egész
életükre  kihatóan  valószínűleg  rosszabb
lenne, ha megint a négy fal közé szorulná-
nak online iskolát színlelni. Pedig a koro -
navírus-helyzet mutatói valójában sehol a
világon nem javultak. Sőt nálunk is el kez d -
tek romlani, miután vakációzni ment a fél
világ. Thomas Hale,  az Oxford Egyetem
professzora úgy fogalmazott, sajnos egye -
lőre nincsenek egyértelműen bizonyítható
adatok,  hogy  mivel  ártunk  magunknak
jobban:  ha  otthon maradunk,  vagy  vál-
laljuk  a  fertőzés  kockázatát.  Félő,  hogy
egyik forgatókönyv sem ideális: munkahe-
lyek vesznek így is, életek vesznek úgy is.
Nincs az az okos arányszám, amelyre épít -
hetnénk elméletünket, mert egyik és másik
esetben is rengeteg a járulékos rossz. Mást
mond a pénzügyminiszter, mást a gondo-
zónő.  Utcai  és  iskolai  körképünkből  ki -
derül, hogy a gyerekek és a pedagógusok
– nem beszélve a dolgozni akaró szülőkről!
–  ott  akarják  folytatni  az  életüket,  ahol
március idusán abba kellett hagyni. És az
is  kiderül,  hogy  mindenki  tudja,  ehhez
nagy elővigyázatosságra és egymás iránti fi-
gyelemre, türelemre van szükség. Utóbbi-
aknak legalább addig ki kellene tartaniuk,
amíg nem lesz csodaszer, az az oltóanyag,
amely végre száműzi életünkből a bizony-
talanságot, a félelmet, az elképzelhetetlen
rosszat. 

Victora Zsolt képviselő (MKKP) szerint
a parkolási problémára a várakozó jár-
műveket lekicsinyítő nanonizátor jelen-
tene meg ol dást. Amíg viszont ilyet nem
sze rez  be  az  önkormányzat,  addig  a
fizetős parkolást tartja az egyik leghatá-
sosabbnak  a Zuglót P+R par ko lónak
hasz nálók távol tartására. Az augusztus
1-jei  zónabővítés  kapcsán  nem  a

díjköteles parkolás, hanem a bevezetést szabályozó rendelet
ellen  volt,  amely  nem  biztosított  próba üzemet,  türelmi
időszakot, ráadásul a jelzőtáblák is csak a zóna elejére és
végére  engedélyezettek.  A  képviselő  reméli,  a  testület
mostani döntésével kiküszöbölte a problémát. 

A  Kassai  téren  élő  Farkas  Gyöngyi
örül, hogy lakókörzetében bevezették
a fizetőparkolást. Ezt megelőzően már
csak  elvétve  talált  parkolóhelyet  a
lakhelye közelében. Reggel munkába
induláskor, amint kiállt a parkolóból,
máris beálltak a helyére. Augusztus 1-
jétől  azonban  végre  megváltozott  a
helyzet, otthona közelében mindig van

parkolóhely, a téren megszűnt az állandó zsúfoltság, a ko -
csik száma pedig a tizenöt évvel ezelőtti helyzetet idézi fel.
A díjköteles parkolás elindításával lakhelye nyugodtabb és
biztonságosabb lett.  Fotó: Papp Dezső

Budapest legtöbb kedvezményt biztosító                      rendelete a zuglói • széles körű tájékoztatás előzte meg a bevezetést

Az augusztusban  fi ze -
tős sé vált parkoló zó ná -
ban 76 automatát, va  la -
 mint 40 ZÓNA kez dete
és 40 ZÓNA vége táblát
he lyeztek ki.
Ezek kel együtt Zugló díj -
köteles várakozási öve ze -
teiben összesen 266 par-
 kolóautomata mű kö dik
és 174 KRESZ-tábla ad
irány mutatást.

Új parkolózónákat          alakítanak ki zuglóban
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Az  ülés  kezdetén  Horváth
Csaba  polgármester  (MSZP)
ké résére  a  testület  egyperces
néma felállással adózott a ke -
rülethez több szállal is kö tődött
Szűcs Lajos válogatott  labda -
rúgó és a zuglói német kisebb-
ségi  önkormányzat  kö  zel -
múltban  elhunyt  vezetője,
Tim ler Lajosné  emléke  előtt,
akik példamutatásukkal ki vál -
tották az emberek tisz teletét és
elismerését.

Módosították 
a par ko lási rendeletet

A  képviselő-testület  módosí-
totta  Zugló  parkolási  rende -
letét.  A  változtatás  szerint  a
jövőben  új  díjköteles  vá ra -
kozási  zóna  megnyitása  előtt
egyhetes tesztüzemet mű kö d -
tetnek,  és  ez  idő  alatt  nem
lehet pótdíjat kiszabni. Az au-
gusztus  1-jétől  fizetőssé  vált
övezet  határán  lakók  az  át-
parkolások miatt díjmentesen
várakozhatnak az állandó  la -
kó helyük menti  fizetős zó ná -
ban. A több járművet birtokló
állandó  lakosok  és  a  tartóz -
kodási hellyel  rendelkező al-
bérlők  is  igényelhetnek  par -
kolási kedvezményt. Bővült az
intézményi parkolási kedvez -
ményt  igényelhetők  köre,
egyebek mellett bekerültek a
jogosultak közé a nem állami

fenntartású  köznevelési  in-
tézmények.  Az  is  újdonság,
hogy a jövőben bármilyen tí-
pusú intézményi parkolási en-

gedély  mellé  negyedéves  in -
tézményi  várakozási  hozzá -
járulást  lehet  igényelni.  Lé  -
nyeges változás továbbá, hogy

a jövőben az évenként kettőnél
többször rendszámot vagy zó-
nakódot tévesztőknek nem kell
pótdíjat fizetni.
Rozgonyi Zoltán, a Fidesz frak-
cióvezetője felszólalásában el-
mondta,  hogy  egyetért  a  ja -
vaslattal,  azonban  hiányolja,
hogy a zuglóiak ingyenes par -
kolása nincs benne az előter-
jesztésben. 
Horváth Csaba vá laszában je -
lezte, hogy a kerület lakóit na -
pi egy óra ingyenes par ko lásra
jogosító rendelet a kö vetkező
ülésen kerül a testület elé. 

A Rákos-patak 
revitali zációja

A  képviselő-testület  eredmé -
nyesnek nyilvánította a Rákos-
patak Egressy út–Mogyoródi út
közötti szakaszának revitalizá-
ciójára július elején kiírt nyílt
közbeszerzési eljárást. A tender
győztesének – nyolc érdeklődő
mellett  a  pályázatot  egyedü-
liként benyújtó – Wastl Élel -
miszeripari  és  Kereskedelmi
Kft.-t (Wastl Kft.) jelölte meg,
amely  358,2  millió  forintért
vállalta a kivitelezést. 
A vitában Szabó Rebeka alpol-
gármester  (P)  sajnálatosnak
nevezte, hogy csak egy cég pá-
lyázott. Victora Zsolt képviselő
(MKKP) pedig a fideszes poli-
tikussal  egyetértve  azt  kér -
dezte,  hogy  a  tendergyőztes
cég  rendelkezik-e  megfelelő
referenciákkal. Horváth Csaba
elmondta, hogy  a járvány alat -
ti  leállás  miatt  több  jelent -
kezőre számított. Szakértői vé -
lemény szerint a győztes vál-
lalkozás megfelelt a pályázati
előírásoknak,  és  képes  el vé -
gezni az elmúlt 30 év  legna -
gyobb környezetvédelmi be ru -
házását Zuglóban. 

Támogatási 
megállapodások

A testület 2024-ig szóló együtt -
működési megállapodást írt alá
az Éless-Szín Alkotó- és Elő -
adóművészeti Közhasznú Non-
profit Kft.-vel. A szerződés ér -
telmében az önkormányzat az
idén  két  nagyszínházi  és  két
kamara-előadás  megtartására
1 millió 125 ezer  forint, míg
2021  és  2024  között  évi  2,5
millió forint térítési díjat fizet
a színtársulatnak évi öt nagy -
színházi és négy kamara-elő -
adásért.
A képviselő-testület kérelmére
együttműködési megállapodást
kötött a TündérPakk Köz hasz -

nú  Alapítvánnyal,  és  terhei
enyhítésére  csökkentette  a
kerület  szociálisan  rászoruló
lakóit  ruha-,  élelmiszer-  és
tisztítószer-adományokkal  is
segítő szervezet önkormányzati
tulajdonú  raktárának  bérleti
díját.  A  testület  hozzájárult,
hogy  az  önkormányzat  a
2020–2021-es  tanévre  meg -
hosszabbítsa a Budapesti Met-

ropolitan Egyetem Egressy úti
campusának  bérleti  szer ző -
dését.  A  kerületi  tulajdonú

épület  bérleti  díját  pedig  az
értékbecslő  javaslatától  el té -
rően – a  tanév végéig – havi
2,5 millió forintban állapítot-
ták meg. 
Rozgonyi Zoltán bejelentette,
frakciója  nem  tá mogatja  az
előterjesztést,  mert  az  jelen-
tősen  eltér  a  piaci  ártól,  az
értékbecslő  ugyanis  havi  6,2
millió forintos bérleti díjat ál-

lapított meg. Vida Attila kép -
viselő (LMP) úgy fogalmazott,
hogy a bérleti szerződés az elő -

ző ciklus egyik újabb nemkívá-
natos öröksége. Egy hónapos
átmeneti idő szakra támogatja
az ár alatti hasznosítást, azon-
ban azt követően valós bérleti
díjat kell kérni, mert az egyete-
men té rítéses oktatás folyik. 
Horváth  Csaba  kijelentette, 
a városvezetés nem akarta el-
lehetetleníteni  az  oktatást,
ezért tett javaslatot a ked vez -

ményes  bérleti  díjra,
amely csak a tanév végéig
szól, utána a piaci ár felé
fog elmozdulni. 
A  testület  bérlőkijelölési
jogot  adott  a  Zuglói
Egész ségügyi  Szolgálat-
nak egy kétszobás önkor-
mányzati  tulajdonú  bér -
lakásra. Dr. Nagy András
Csaba,  a  ZESZ  igazgató
főorvosa júniusban kér - 
te  a  városvezetést,  hogy
egyik  jól  képzett  mun -
katársa  megtartásához
biz tosítson bérlakást. Mi-
után a Lakáshasznosítási
Osztály  által  felajánlott
ingatlan  nem  volt  hasz -
nálható  állapotban,  a
ZESZ vállalta, hogy saját

költségén elvégzi a szükséges
felújítást.

Papp Dezső

Még több parkolási kedvezmény a zuglóiaknak

A képviselő-testület rendkívüli ülésen módosította Zugló parkolási rendeletét, és elhatározta, hogy
konstruktív javaslatokkal segíti a fővárosi parkolási szabályzat egységesítését. Ezen túlmenően 
támogatások odaítéléséről, bérleti szerződés módosításáról és bérlőkijelölési jog átruházásáról is dön-
töttek a képviselők.

Betartották a Covid 19 elleni védekező intéz ke déseket                                          Fotó: Balogh Róbert

kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb
környezetvédelmi beruházása 

Horváth Csaba és Rozgonyi Zoltán nemegyszer összecsapott  a vitában              Fotó: Balogh Róbert

A testület arról is határozott, hogy segíti a fővárosi
parkolási rendelet egységesítését, és azt kéri Budapest-
től, hogy a hét minden napján legyen ismét fizetős a
városligeti parkolási zóna. A Stefánia út–Semsey Andor
utca–Francia út–Kerepesi út–Ifjúság útja által határolt
területen pedig hosszabbítsák meg a napi üzemidőt.
Rozgonyi Zoltán jelezte, hogy a Fidesz nem támogatja
a hétvégi parkolási díj bevezetését. A díjfizetős parkolás
helyett pedig a korlátozott várakozási övezet kia la -
kítását javasolják, ami kiszűri a P+R parkolókat.

Éless Béla  színművész,  az  Éless-Szín
Közhasznú  Nonprofit  Kft.  vezetője
nagy  örömmel  és  meglepetéssel  fo-
gadta,  hogy  az  önkormányzat  ismét
együttműködési  szerződést  kötött  a
színházával. Lapunk nak kifejtette, tár-
sulata készen áll a zug lóiak szórakoz-
tatását  szolgáló  nagy színházi  és  ka -
mara-előadás megtartására. 
Az idén ősszel Márai Sándor legendás
darabját, a Kassai polgárokat mutatják
be, illetve a Magyar századok sorozat
ke re tében Tinódi Lantos Sebestyén és
Heltai  Gáspár  műveiből  tartanok
felolvasó színházat. Éless Béla szerint a

2024-ig szóló időszakra legalább tíz darab elő van készítve bemu-
tatásra.                                                                Fotó: Balogh Róbert 

Az Éless-Szín jelenti Zuglónak a színházat           Fotó: A művész tulajdona



– Nem tudjuk, mit hoz a jövő
– mondta dr. Házlinger Györ gy,
a  Közép-pesti  Tankerületi
Köz  pont igazgatója –, de leg -
alább „mélyvizes” tapasztala -
tunk van róla. A márciusban
elrendelt online oktatás kellő
rutinnal  ruházta  fel  a  zuglói
pedagógusokat.
Zuglóban 31 államilag  fenn -
tartott köznevelési intézmény-
ben  14  124  diákkal  indult
meg a  tanév, de már az  első
becsöngetéskor láttuk, hogy ez
merőben  más  lesz,  mint  a
többi. A   szülőknek például el
kellett fogadniuk, hogy csak az
iskola  kapujáig  kísérhetik  a
gyereküket.
–  A  minisztériumtól  kapott
ajánlásokat  szem  előtt  tartva
még  nagyobb  hangsúlyt  he -
lyezünk az intézmények ta ka -
rítására  és  fertőtlenítésére,
amit az intézményvezetők rend -

szeresen ellenőriznek,  illetve
saját hatáskörben dönthetnek
arról,  hogy  minél  kevesebb
diák  legyen egy helyen. Ilyen
lépések  lehetnek  többek kö -

zött a csengetési rendek
mobilizálása, a büfé hasz -
nálat  szabályozása,  az
ebédeltetések átszer ve zé -
se,  illetve  az  udvari  és
tornatermi elkülönítések.
Ha mégis felütné fejét a
fertőzés, azt minden eset-
ben  a  járványügyi  ha -
tóságoknak  kell  je len-
teni,  az  ő  dolguk  a  to -
vábbi intézkedés.
A  pedagógusoknak  fel
kell készülniük a digitális
oktatásra, ezért az intéz -
ményvezetők  feladatul
kapták, hogy elő re e g y e z -
  tessék  a  ne velő tes tüle -
tükkel  a vá  lasztható ok-
tatási plat formot. 

Az idei tanév „slá gere”, hogy
ősztől igény szerint iskola őrö -
ket alkalmaznak. A zuglói is -
kolák közül egyedül a Széc h -
enyi István Általános Iskola élt

ez zel  a  lehetőséggel,  ahol
mun kába  állt  az  új  „rend -
fenntartó”. Ezenkívül két  is -
ko lá ban, az Újvidék tériben és
az Őrnagy utcaiban ideiglene-
sen  megbízott  igazgatóval
indul majd a tanév.
–  Minden  iskolába  időben
megérkeztek a most már min-
denki  számára  ingyenes  tan -
könyvek. A kerületben pedig
200 rászoruló gyerek ingyenes
tanszercsomagot is kapott. Il-
letve szép lassan túl vagyunk
három  nagy  beruházáson  is:
elkészült a Munkácsy új szár -
nya,  hamarosan  hasz ná latba
veheti a Herman Ottó Tu dás -
központ  a Kövér Lajos utcai
felújított  régi  óvodaépületet,
és megtörtént az akadálymen -
tesítés a Teleki Blanka Gim-
náziumban. 

Riersch Tamás

Iskolatáska,  füzetcsomagok,
tollak,  zsírkréták  –  egyebek
mellett ezeket kapta 140 zug -
lói  gyerek  a  Test-  és  Lélek-
szépítő  Karitatív  Alapítvány- 
tól. Rózsa Magdolna, a Zug lói
Család- és Gyermekjóléti Köz -
pont  Tükörkép  Műhelyé nek
vezetője a családsegítő ügy  fe -
leinek, a kerületben lévő csa -
ládok  átmeneti  ott ho ná ban
élőknek segített. Az egyik elsős
kislány  anyu ká ja  lapunknak
elmondta,  bármilyen  iskola -
táskának örül tek volna, de a
hőn áhított unikornisos táska
miatt óriási volt a boldogság.
Ibolya  egye dül  ne veli  hét
gyer  mekét egy önkormányzati
lakásban, mindannyian   kaptak

tan szer  cso magot is. A kez de -
mé nyezést  egyéb ként  az  ad -
juk ossze.hu ol dalon indította
Magdi, aki 350 ezer forintban
hatá rozta meg a célt. 400 ezer
forint gyűlt össze, és az ala pít -
vány bankszámlájára is utaltak
50 ezer forintot. 
A gyűjtést az önkormá ny zat is
támogatta  további  250  ezer
forinttal, és sokan tárgyi fela-
jánlásokat (iskolatáska, ruhák)
vittek a Tükörkép Műhelybe.
Ró zsa ezúton is megköszönte
az utcá jukban lévő  papír-író -
szer bol tnak, hogy beszerzési
áron kaptak meg  tőlük min-
dent,  sőt,  adtak a  támogatott
szülőknek egy kupont is.                       
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Választható a digitális oktatási platform • egy iskolaőr lesz

A tanévkezdést megnehezíti a pandémia kiszámíthatatlansága, ami alaposan feladta a leckét a közok-
tatásban dolgozók, a szülők és tanulók számára egy aránt, de az oktatás szervezőinek minden
eshetőség re fel kell készülniük.

ez a tanév más lesz, mint az összes többi

A  Kaffka  Margit  Általános
Iskolában  is  normál  ke rék -
vágásban  indult  a  tanév,  az
épületbe azonban nem mehet-
nek  be  a  szülők,  és  minden
reggel felügyelet mellett mos -
nak kezet a gyerekek, fokozot-
tan fertőtlenítik a mosdókat, a
tantermeket,  a  számítástech-
nikai eszközöket, a techni ka -
órán használt szer számokat, és
az  ebédlőben  egyszerre  csak
két csoport tartózkodhat
–  Nagyobb  óraszámban  dol -
goz nak  a  takarítónők  is,  és
nincs hiány tisztítószerekből,
bármennyit  rendelhet  az  is -
kola  –  tudtuk  meg  Bekényi
Ádám igazgatótól.  
Az iskolában arra is külön fi-
gyelnek, hogy két évfolyam ne
legyen egyszerre az udvaron,
és egymás folyosóira sem me -
hetnek be az alsósok, illetve a
felsősök.  Az  igazgató  hozzá -
tette,  az  osztálytermekben
nem tudják megoldani, hogy a
gyerekek másfél  méteres  tá -
volságban legyenek egy más tól,
de  az  órarendet  ők  is  úgy
alakították  ki,  hogy  a  lehető
legkevesebbet kelljen teremről
teremre vándorolniuk a diá -
koknak. Ahogy a legtöbb in-
tézményben, úgy a Móra Fe -
renc  Általános  Iskolában  is
arra kérték a gyerekeket, hogy
a közösségi terekben, aulában,
folyosókon viseljék a ma szkot.
Az osztályok lehetőség sze rint
egész nap egy termet használ-
nak, ha helyszínt kell váltani –
ami  elsősorban  a  felsősöket
érinti  –,    a  szünetben  fer -
tőtlenítik  a  padokat,  kilin -
cseket.  –  Ebben  a  pe da gó -

 gu sok  segítségét  is  kértük,
hiszen két óra között rövid idő
áll  rendelkezésre  –  tudtuk
meg  dr.  Pattantyúsné  Tóth
Gyöngyi igazgatónőtől. Az is -
kola ebédlőjében és a büfénél
másfél  méterenként  színes
pöttyöket  ragasztottak  fel,
hogy  jelezzék  a  diákoknak,
milyen  távolságban  kell  vá -

rakozniuk. Az alsósoknak még
egy  játékot  is  kitaláltak:  a
soron  következő megpróbál-
hat átugrani egyik pöttyről a
másikra. – A kollégáim arról
számoltak be, hogy az átlagnál
most egy kicsit hangosabbak a
gyerekek.  Annyira  örülnek
egymásnak,  hogy  mindenki
egyszerre akarja elmesélni az

elmúlt  hónapok  történéseit.
–  Nagy  hálával  tartozom  a
szülőknek  és  a  kollégáknak,
hogy a számos fórumon elôre
meghirdetett intézkedéseinket
betartják  –  nyilatkozta  la-
punknak  Tószegi  Attila,  a
Herman Ottó Általános Iskola
igazgatója. – Azt tapasztaltam,
hogy mindenki együttműködő,
sőt megható volt az a gondos -
kodás,  amit  az  első  iskolai
napon láttam. Az igazgató el-
mondta, hogy fokozatos be ér -
kezési és távozási rendet dol -
goztak ki, reggel 7.15–8.50-ig
vannak  beosztva  az  évfo lya -
mok. A szülők és a gye rekek is
maszkban érkeztek, az órákon
azonban  nem  kötelező  a
maszk viselés.  Az  iskolafenn -
tartótól  (Közép-pesti  Tan ke -
rületi Központtól) kapott kéz -
fertőtlenítőket nemcsak a ka-
punál, hanem minden osztály -
teremben  és  szociális  he lyi -
ségben kihelyezték. Remélik,
hogy időben jön majd a szük-
séges  utánpótlás  is,  a  fertőt -
lenítőszerekkel  együtt.  Kér -
désünkre, ha netán valakiről a
háziorvos  tájékoztatása alap -
ján  kiderül,  hogy  elkapta  a
vírust, mit tesznek, Tószegi el-
mondta,  az  iskolafenntartót
értesítik,  és  utóbbi  dönt  a
további  működésről.  Azaz  a
digitális oktatásról, amire bár-
mikor át  tudnak állni,  szinte
rutinsze rűen. 
–  Mindenesetre  arra  ké szü -
lünk, hogy normál mó don visz-
szük végig ezt a tanévet – fo-
galmazott az igazgató. 

F. k. k.   P. R.   Cs. J.

Ha kell, a tanárok is beállnak fertőtleníteni két tanóra között

Körbekérdeztük az iskolákat, hogyan fogadták a gyerekek azokat az intézkedéseket, amelyeket a ko-
ronavírus-fertőzés megelőzésére vezettek be, és azt is, hogy milyen iskolaévre számítanak. Mindany-
nyian bíznak abban, hogy nem kell újra bezárni az iskolát. 

Távolságtartás játékosan 

Fotó: Balogh Róbert

Felajánlásokból adományoztak Fotó: Subits-Tóth Gergő

Tanszerek a Tükörképtől  

Kézfertőtlenítés és távolságtartás                         Fotó: Balogh Róbert

A nagyobbak is szigorúan veszik a maszk viselését
Fotó: Balogh Róbert



– A  támogatás 350 közalkal -
mazottat  és  rajtuk  keresztül
mintegy 500 gyereket érint, s
remélem,  sok  dolgozónknak
si kerül örömet  szereznünk –
tájékoztatta a Zuglói Lapokat
Hevér  László  György  bizott -
sági elnök.  A bizottsági dön-
tésnek azért  van kiemelkedő
jelentősége, mert első körben
ez a javaslat nem került be a
2020-as költségvetésbe.
– Tavaly decemberben, ami -
kor  az  elnöki  kinevezésemet
átvettem, azt ígértem, hogy a
zuglói munkavállalók  az  ed-
digieknél sokkal  jobban meg
lesznek  becsülve.  Tavaly  év
vé gén jutalmak osztásáról dön-
 töttünk, majd az alpolgár mes-
terekkel egyeztetve a szociális
ágazatban 2016-ban elindított
pótlékrendszert  is  kibővítet-
tük.  A  Zugló  Pótlék  be ve ze -

tésével  a  kerületi  óvo dape-
dagógusok  és  óvodatitkárok
havi  40  ezer,  a  pedagógiai 
asszisztensek, technikai dolgo-
zók pedig havi 15 ezer forintos
bérkiegészítésben részesülnek.
–  Sajnos  az  iskolakezdés-tá-
mogatási  javaslatunk  az  ön -
kormányzat  nehéz  anyagi
hely  zete miatt nem került be a
költségvetésbe.  Ellenben  a
kép viselő-testület nemrégiben
egy harmincmillió forintos tar-
talékkeretet  szavazott  meg  a
bizottság  számára,  amelyből
viszont már ki tudtuk gaz dál -
kodni  a  támogatásra  fordí-
tandó  összeget.  A  rendkívüli
támogatás  valamennyi  olyan
közalkalmazottat érint, akinek
alap- vagy kö zépfokú oktatási
intéz mény be jár a gyermeke. 

Riersch Tamás

Festőművész,  drámapedagó-
gus, családterapeuta foglalko-
zott  a  gyermekekkel  az  ön -
kormányzat  által  támogatott

ingyenes,  a  Családcentrum
Alapítvány  által  szervezett
nyá ri stresszkezelő tréningen.
Ildikó két gyermekével járt a

csoportba,  és  logopédiai  el-
látásra szoruló kisfia beszéde
érezhetően  javult,  személyi -
sége  nyitottabb  lett  –  köny -
nyebben  szóba áll  ide genek-
kel, barátkozik a játszótéren az
ismeretlen  gyerekekkel.  „Az
egyik kulcsmondat szerintem
az volt, hogy amit gondolunk,
az  nem  feltétlenül  a  nagy
egye temes  igazság.  Lehet,
hogy mások máshogy gondol -
ják, és nekik van igazuk, vagy
nekik sincs, és az is megeshet,
hogy éppen mindkettőnknek
igazunk van.” 
A résztvevők a járvány miatti
nehézségeket,  feszültségeket
beszélték  ki,  dolgozták  fel  a
Zuglói Civil Házban. Az ala -

pítvány családterapeutája, So-
mogyi Tímea mellett a Zuglói
Irodalmi  és  Művészeti  Al ko -
tókör tagjai, Kleinheincz Mag-
dolna  és  Rehorovics  Anita
festőművész, továbbá Lengyel
Zsófia  drámapedagógus  se -
gítette a munkát.
– A csoporttagok nemcsak sa -
ját  problémáikon  dolgoztak,
hanem  a  társaikéira  is  igye -
keztek megoldást találni. 
Az alapítvány nem engedi el a
családok  kezét:  a  következő
önkormányzati rendez vé nyek -
re (Szomszédünnepek, „Ci vi -
lek Uccája”) már egyeztettek is
időpontot  a  jelentkezőkkel –
mondta el Somogyi Tímea
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Megkönnyítik az iskolakezdést
rendkívüli támogatást szavaztak meg a közalkalmazottak számára

Sokaknál lelki sérülést okozott a járvány       Fotó: Képszerkesztőség

Egyszeri, bruttó 20 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek szeptemberben az oktatási,
egészségügyi és szociális területen dolgozó közalkalmazottak, amiről saját forrásai átcsoportosításával
döntött a Népjóléti Bizottság. 

Fotó: Képszerkesztőség

nem csak magukra, másokra is figyelnek

Rendhagyó volt az ünnepség,
mert az egészségügyi előírások
betartása miatt minden részt -
vevő  arcmaszkot  viselt,  de
rendhagyó volt abból a szem-
pontból is, hogy ezúttal nem-
csak  a  tanév  kezdetét  ün ne-
pelhették a résztvevők, hanem
jelképesen az előző tanévet is
zárniuk kellett.
–  A  járvány  alaposan  felfor-
gatta  az  életünket  – mondta
Horváth  Csaba  polgármester
ünnepi  beszédében  –,  nyár
elején ugyanis elmaradt a pe -
dagógusnapi  elismerések  át -
adása. A kerület vezetője egy -
ben háláját fejezte ki valameny-
nyi zuglói pedagógusnak, di -
áknak és a szüleiknek, hogy a
váratlan fejlemények ellenére
az elmúlt tanév zök ke nő men -
tesen zárult.
– A tavaszi mindenki számára
embert próbáló  időszak volt,
és  ez  igaz  az  előttünk  álló
tanévre  is.  Megtapasztalhat-
tuk, hogy mennyire egymásra
vagyunk utalva. Ez  vár  ránk
idén  is,  amikor  az  is  ki  fog
derülni, hogy a digitális  esz -
közök bevonása milyen hatás-
sal van az oktatásra. A feladat

egyszerű: próbáljuk minél ha -
tékonyabbá tenni az előttünk
álló  iskolaévet.  Ehhez  pedig
mindenkinek  egészségesebb
tanévet  kívánok!  A  Madách
Musical Tánciskola nö ven dé -
keinek  műsorát  kö vetően
Hor váth Csaba polgármester,
Tóth Csaba or szággyűlési kép -
viselő,  Szabó  Rebeka,  Rózsa
András, Hor váth Zsolt és Haj -
du Flórián alpolgár me terek és
He vér László Györ gy, a Nép -
jóléti Bizottság elnöke a kö vet -
kezô elismeréseket adta át: Ró -
zsa Magdolna Zuglói  Esély -
egyen lőségi Díjban részesült.
A Bölcsődék Napja alkalmából
Benedek Edith, Kamilliné
Do bor Andrea, Nagy Jó zsef -
né és Pusztai Józsefné a
Gon dozási  Munkáért  díjat;
Huszár Bé lá né, Panykó Sán-
dorné, Püs pöki János Pé ter -
né pedig  a  Zugló  La kos-
ságának Szolgá la táért díjat ve-
hette  át.  Zugló  legmagasabb
rangú oktatási kitüntetését, a
Zirzen  Janka-díjat  az  előző
tanévben Babarczy Andrea,
a  Zuglói  Kincs  kereső  Óvoda
intéz mé ny vezetője kapta. 
Zugló  Közoktatásáért  díjban

részesült Gö rög Anikó, Nyes -
te Gabriella, Losonczi Ju-
lianna, Szima-Már  marosi
Lil la Ágnes és Matényi Eri -
ka. Zuglói Gyermekekért Díj-
jal jutalmazták Falusi Csillát,
Harsányiné Sára Csilla And -
reát, Kovács Anitát, Grem s-
pergerné Laskai Juditot,
Takács Zoltánt, Sárdiné Eszé -
ki Editet és dr. Szörényiné
Lanszki Mártát. Kie mel kedő
szakmai te vé kenységéért a Fia -
tal Pedagógusok Elismerő Ok-
levele kitüntetésben ré sze sült
Felszeghy-Tóth Anna má ria,
Kovács Péter és Tóth Eve -
lin.  Geday Gábor, Kónya
Margit, Fűrész Zoltánné, Lő -
rincz Mária és Szántai Ildikó
Zugló Önkormányzata Dicsérő
Oklevele elismerést kapott.
A Zuglói Cserepes Kulturális
Non-profit  Kft.  két  mun ka -
társa, Garay Klára és Harrach
Péter Zugló Köz mű ve lő dé sé -
ért Díjban részesült.
Zugló lakossága érdekében 25
évet  meghaladó  munkájuk
elismeréséül Zugló Lakosságá-
nak  Szolgálatáért  Díjat  ve-
hetett át Szerémy Györgyné,
Fürst József Lehelné, Csin-

talan Angelóné, Halmai Ka -
ta lin, Fejesné Molnár Ka ta-
lin, Viczián Ferencné, Tor -
ma Anna, Kazinczy Erika,
Vékei Erzsébet, dr. Kissné
Stekler Éva, Zsarkóné Vis-
nyovszky Gab ri ella, Schnei-
der Ildikó, Bá rány né Hajnal
Anna Mária, Cselei Márta
Ildikó és Horváth Márta
Erzsébet. 50  éves  diplo má -
jáért Arany Oklevél Elismerés-
ben ré sze sült Guzsváry Csaba,
a  65  éve  végzett  Süle Mag-
dolna tanító  és  Egyed Ká -
rolyné; Szabó Margit Klára
óvónő pedig Vas Oklevelet ka -
pott. A három kerületi do yent
a  rendezvény  közönsége  is
vas tapssal  jutalmazta.  Leg -
végére  maradt  a  zuglói  tan -
évnyitó  ünnepségek  díjainak
átadása.  Az  Év  Pe dagógusa
elismerést  Szita Nán dorné,
Lakócainé Bendes Lilian és
Hammer Judit vehette  át.
Komoly Sámuel István,
Szabó Márk Illés, Mikula
Lajos, Koleszár Emma és
Faddi Csongor kiemelkedő
teljesítményükkel az Év Diák-
jai lettek.

Riersch Tamás

az elmaradt tanévzáró díjait is kiosztották a zeneházban

rendhagyó tanévnyitó 

Együtt az összes díjazott és díjazó Fotó: Balogh Róbert

Augusztus 28-án rendhagyó tanévnyitó ünnepséggel kezdődött Zuglóban a 2020–2021-es tanítási év. 
A koronavírus-járvány átírta a második félévet, és csak remélni lehet, hogy nem fogja az újabb tanévet is.
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A zuglói napközis tábor június
29. és augusztus 31. között ki-
lenc héten keresztül biztosított
táborozási lehetőséget a Kövér
Lajos utcai Varga Zoltán Sport-
 telepen, a Herman Ottó Tudás -
központ  és  Általános  Iskola
udvarán, valamint a Postás SE
sporttelepen  –  tud tuk  meg
Hámori  Györgytől,  a  Zuglói
Sport- és Rendez vény szervező
Non-profit  Kft.  és  egyben  a
tábor vezetőjétől. – Olyan gye -
rekeket is fogadtunk, akik más

kerületbe járnak iskolába, de
élet vitelszerűen  zuglói  la ko -
sok. A kilenc turnusban több
ezer fő táboroztatását ol dottuk
meg, illetve hetente átlagosan
har minc olyan hát rányos hely -
zetű  gyermek  ét kez tetését  is
biztosítottuk,  akik  nem  tá -
boroztak. Mindenki meg  találta
a kedvére való el  fog laltságot:
sportolhattak,  kézmű műves-
kedhettek, állatokat simogat -
hattak, sőt még a pó nilovakra
is  felülhettek.  Öt  zuglói  ál-

talános iskola diákjai jutottak
el  Soltvadkertre,  így  a  nyári
időszakban közel ezer diák és
pe dagógus  nyaralt  az  alföldi
te le pü lésen. Ez a meg szokott
létszám  körülbelül  egy har -
mada volt. Szerencsére a kül-
sős vendégek körében is ked -
veltté vált ez a létesítmény, így
közel 350 fő igényelt még 1–4
napos szállást a zuglói ingat-
lanon.  Ez  némileg  növelte  a
tábor kihasználtságát. 

Riersch Tamás

kilenc turnusban több ezer gyerek táborozott 

A napközis táborok az idén is népszerűek voltak – dacára a koronavírus-
járványnak. A soltvadkerti nyaralást ugyan több intézmény lemondta, de
akik vállalták, nem bánták meg, egyetlen fertőzés sem volt, mert az előírá-
soknak megfelelően betartottak minden óvintézkedést. 

népszerű a napközi nyáron 

Fotók: Balogh Róbert

Az idei zuglói napközis tábor
egyik  újdonsága  volt,  hogy
minden  turnus  táborozói  ta -
lálkozhattak egy-egy kie mel -
kedő sportolóval. Olyan ki vá-
lóságok látogattak a táborba,
mint  a WBO  többszörös Eu-
rópa- és interkontinentális baj -
noka,  a  harmatsúlyú  Eu ró-
pa-bajnoki bronzérmes, több-
szörös  magyar  bajnok  ököl -
vívó, Bedák Zsolt; a 2014-ben
a világ legjobb birkózóbírójá-
nak választott Péteri László; a
férfi  öttusaválogatott  szövet-

ségi  kapitánya, Martinek  Já -
nos; a korábbi magyar vá loga-
tott atléta és labdarúgó, a vá -
lo gatott footgolf játékosa, Uj -
vá ri  Izabella;  Zugló  leg ered-
ményesebb sportolója, a ma -
gyar kajaksport örökös baj no -
ka, Sza bó Gabriella; a BVS C
-Zugló  világ-  és  Európa-baj -
nok vízi labdázója, Takács Orso -
lya és az Európa-bajnokiezüst-
  érmes műugró, Hajnal András.
Ott  volt  a  riói  olimpia  egyik
hőse, Szász-Kovács Eme se is,
aki a korábbi vendégekhez ha-

sonlóan pálya futása kezdetéről,
a  legnagyobb  sikereiről  és  a
sportolás fontosságáról mesélt
nekik. Hámori György, a kft.
ügyv e ze tője  a  nyolc  hét  zá -
rásakor lapunknak elmond ta: 
–  Úgy  vélem,  sikerült  olyan
sportolókat meghívnunk, akik
követendő példák lehetnek a
gyerekek  számára.  Ha  a  tá -
borozók  közül  csak  egyikük
fog valamelyik sportágban si -
kert elérni, már megérte ez a
sok szervezés.                

R. T.

sztárparádé a zuglói táborban

Megmozdult a zsidóság 2016
októberében, amikor épp a
Tóra ünnepének éjszakáján
leégett zuglói zsinagóga fo tó -
ja bejárta a világot. Ame ri -
kától Ausztráliáig mindenki
adakozott, pénzzel vagy kegy -
tárgyakkal – kezdte beszédét
Kardos Péter, a zuglói egy-
házközösség  főrabbija  az
újjáépített zsinagóga átadá -
sának ceremóniáján. A La u -
der  Iskola  növendékei  tó -
ratekercset készítettek, s eb -
ben  az  egyik  kisiskolás  azt
kívánta,  „mielőbb gyógyul -
jon  meg  a  zsinagógátok”. 
S jól írta, mondta a főrabbi,
mert a léleknek is gyógyul-
nia  kellett.  Az  ünnepségen
részt vett Orbán Balázs mi -
niszterhelyettes, aki elmond -
ta, hogy a kormány 142 mil -
lió  forinttal  támogatta  az
újjáépítést,  amelynek  költ-
sége  információink  szerint
több mint 300 millió forint
volt,  a  hiányzó  160  millió
adományokból  gyűlt  össze.
Az  ünnepségen  beszédet
mondott  Izrael  Budapestre
akkreditált nagykövete, Ya -
cov Hadas-Handelsman, va -
lamint  Karácsony  Gergely
főpolgármester.

Újjáépítették
a zsinagógát

Híreink

A Parnasszus kiadvány nem -
csak hazánkban, de egész Eu-
rópában egyedülálló. 
Azt azon ban ke vesen  tudják,
hogy  a  folyóirat  eddigi  ne-
gyedszázadából 23 évet Zug -
lóban „tölthetett”, ami an nak
köszönhető,  hogy  az  alapító,
tulajdonos  és  főszerkesztő,
Turczi István babérkoszorús,
József Attila- és Prima Primis-
sima-díjas  költő  1997-ben  a
kerületbe költözött. 
– Zugló mindig fontos volt a
folyóirat számára, és nemcsak
azért, mert itt készült, hanem
mert  több  fiatal  zuglói  köl -
tőnek  is  megjelenési  lehe -
tőséget biztosított – mesélte a
kerületben díszpolgári címmel
kitüntetett alapító.
Turczi István a negyedszáza-
dos  jubileumot  egy  ünnep -
ségso rozattal  szeretné  emlé -
kezetessé  tenni.  Ez  az  ren-
dezvénysorozat az augusztusi
tokaji  írótáborban  már  el  is
kezdődött, az el következő he -
tekben pedig Mis kolctól Szol-
nokig  több városban  is meg -
emlékeznek a 25 évről. 
A  záróesemény  szeptember 
30-án a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban lesz. 
A Parnasszus nemrég megje-
lent ünnepi számába kivétele-
sen egy a folyóirat alapítójával
készült interjú is bekerült. 
– Sem az írásaimmal, sem in-
terjú  formájában  még  nem
sze repeltem a kiadványban, ez

a helyzet számomra is egyedi
és különleges. Ám úgy véltem,
ez  a  mérföldkő  megérdemli,
hogy én is megoszthassam
gondolataimat  az  ol va -
sók kal. A Parnasszus
25  éves  siker tör -
ténete a fo lyó irat
egyedi ségében
rejlik,  és  ab -
ban,  hogy  a
kezde t ek t ő l
ott hont  ad  fia -
tal  pá lya kez dő
a l  k o t ó k n a k .
Ennek köszönhe -
tően  negyed szá zad
alatt  meghá rom  szo ro -
zó dott a példányszáma. 
A sikerét csak nö vel te,
hogy évente egy al-
kalommal  Ly ra
Mundi  néven
a vi lág k ö l té -
szetnek  is
teret biz- 
 tosít. 

A  Parnasszus mára  nemcsak
stabil folyóirat lett, hanem egy

„branddé”  is  vált,  a
„márka” könyvki-

adással  és

prog ramok  szervezésével  is
foglalkozik. Zugló a Parnasz-
szusnak  köszönheti  többek
között a Zuglói Könyvnapokat,
a Verspikniket és a Zuglói Te -
hetségkutató Versenyek szak-
mai hátterét.

Riersch Tamás

Huszonöt éves jubileumához érkezett a Parnasszus költészeti folyóirat Turczi István gondozásában,
aki ezzel Zugló kulturális életéhez is hátteret adott, miközben ablakot nyitott a világirodalomra.

negyedszázados zuglói folyóirat
Turczi istván, zugló díszpolgára a fiatal tehetségeket segíti

Turczi és Bizsu – az egyetlen
irodalmi kutya, aki képes 
vé gighallgatni előadásokat,
mondta róla egyszer Ágh
István költő

Fotó: Balogh Róbert
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SZABÓ ANDREA ÉS FIA, TÓTH ALEx
Az elsős osztály kiadásai nagyobbak voltak  tavaly, mint  idén. Mivel  egyedülálló
vagyok, azért így is nehéz. A vírus miatt pedig módjával vásárolgattunk, mit lehet
tudni, mikor kell áttérni az otthoni tanulásra. Mindenesetre inkább szigorítsák a vírus
elleni védekezést, mint hogy ne mehessünk megint dolgozni. Hiányoltam a sulit –
ezt már Alex veti közbe –, mert nem tudtam találkozni a barátaimmal. De át sem
jöhettek, mert mindenki félt a vírustól. Az online órák előtt 10 percet kaptunk a
tanártól, hogy beszélgethessünk egymással. Ennyi. Sokkal jobb iskolában tanulni,
mint otthon. De azért egy kicsit otthon is jó volt.

GyEPES ATTILA
Gyerekünk ugyan nincs, de növendékeim vannak. Nagyon kemény volt az előző félév, mert
gitártanár vagyok, és bizony a szülők nem engedték a gyerekeket órákra. Most kezd beindulni
az élet, úgyhogy várom, hogy a szülők lépjenek és megkeressenek. Bizakodó vagyok, de nem
jól néz ki ez a vírushelyzet – most sem. Van egy-két diplomám, és legalább az egyiket tudtam
használni. Két lábon élek, mondhatom, így legalább nem halok éhen. Orchideák mikrosza-
porítását végzem a Fűvészkertben, amíg nem taníthatok.

KAKuCSKÁNÉ  
Húzós volt a tanévkezdés, akárcsak tavaly. Eddig 60-70 ezer forintot vitt el. Három
kisiskolás  gyereket  egyedül  nevelek.  Nem  kapok  semmilyen  támogatást  hozzá. 

Az igaz, hogy a tankönyvek ingyen vannak, de az
csak  egy  része  a  kiadásainknak.  Iskolatáska,
írószerek,  festék,  újabb  ruházat  ősszel,  ahogy
nőnek a gyerekek. Még szerencse, hogy az iskolá-
nak nincs  semmilyen  egyéb kikötése,  amit  be
kellene szerezni.

MÉSZÁRoSNÉ KIS BRIGITTA
Az  én  gyerekem  alapítványi  iskolába  jár,  a  költségek
nagyjából ugyanolyanok, mint tavaly, de hát ugyebár ebben az iskolában a tankönyvekért
is fizetni kell. De úgy vagyok ezzel, hogy a gyerek taníttatása a legfontosabb, úgyhogy
álljuk a költségeket, mert ezt vállaltuk. Mi, szülők nem mehetünk be az iskolába, lehozzák
a gyerekeket, de különösebben nem tartunk a fertőzéstől, mert szájmaszkot kell majd
viselni, lesznek mindenhol kézfertőtlenítők, és
amúgy is tízfős osztályok vannak.

SEBESTyÉN ISTVÁN
Nálunk az ötből már csak egy gyerek iskolás, ő most lesz nyolcadikos. Sok minden megmaradt az
előző évekről neki, a tankönyvek ingyenesek, úgyhogy nem jelentett különösebb megterhelést az
iskolakezdés. A feleségemmel együtt mi is tanítunk, és remélni tudjuk, hogy nem lesz második
korona vírus-leállás. Szakmát tanítunk, szociális gondozókat és ápolókat képzünk, és mivel a má-
sodik félévben leállt az oktatás, így a szakma még tovább ritkult. Eleve egyre kevesebb a jelent -
kező, miközben a koronavírus miatt itt lenne a legnagyobb szükség a szakképzett munkásokra,
mivel idősekkel és fogyatékkal élőkkel foglalkozunk. Gyakorlatra sem tudtak menni a tanítványok
a nyáron. Esti iskolát pedig most nem is tudtunk indítani, olyan nagy a lemorzsolódás, és kevés a

jelentkező. A másik probléma, hogy a mi szakmánkban, a
pedagógus szakmában is nagy a hiány. Ami érdekes, hogy
jönnek vissza a nyugdíjasok. Nekik is örülünk, de a trend
nem az igazi. És ha megint jön a vírus, akkor ők esnek ki
először az állományunkból. 

Húzós az idei iskolakezdés? 

Az oldalt összeállította: Csernyánszky Judit  Fotók: Balogh Róbert 

A Fővárosi Törvényszék meg -
semmisítette a városligeti Dózsa
mélygarázs építési engedélyét –
tudtuk meg Garay Klára Pod-
maniczky-díjas  városvédőtől,
aki  a  Városliget  barátai  kö -
zösségi oldalon nyomon követi
a  liget  beépítésének menetét.
Az  indoklásban  az  szerepel,
hogy  az  érintetteket  akadá -
lyozták, az ügyfelek jogát kor-
látozták, azaz az építkezés meg -
kezdése előtt nem egyeztetettek
a lakosságot, a civileket kép vi -
selő ügyvéddel. A Dózsa György
úton és az Ajtósi Dürer soron
nagyon régi házak állnak, egy -
kor  mocsárba  épültek,  ezért
veszélynek vannak kitéve, ami -
kor 21 méter mélyre nyomják

a  talajba  a  cölöpöket  ahhoz,
hogy  a  mély  betonépítmény
sta bilan álljon. Hidrogeológiai
szakvélemény hiányában nem
tudni, hogy a monstrum milyen
hatással  lesz  a  talajvíz  moz -
gására. Az idős fák alól elszivat-
tyúzzák a  talajvizet? Garázsra

azonban szükség van, hisz ed -
dig legalább 1500-an par koltak
itt naponta. Örülhetünk, sum-
mázza Garay, hogy a NER tör -
ténetében  először  született
olyan  bírósági  döntés,  amely
vissza vonta egy kiemelt be ru -
házás építési engedélyét! 

– Noha a diplomáciában a kü -
lügyminisztérium az elsőd leges
játékos, de a fővárosnak is van
mozgástere, ami jelen esetben
ambícióval  párosul  –  nyilat -
kozta lapunknak Balázs Pé ter
volt uniós biztos és külügymi -
niszter, amikor a vezetése alatt
létrejött Városdiplomáciai Aka -
démiáról kérdeztük. –  Azt nem
állítom, hogy semmi sem tör -
tént korábban e téren, de még
többet  is  lehet  tenni  Bu-
dapestért. Ilyen típusú képzés
még nem volt a fővárosban. 
A  magyar  diplomácia  olyan,
amilyen a kormány – teszi hoz -
zá  a  volt  külügyminiszter  –,
azonban a főváros olyan diplo-
mata  generációt  fog  fel ké szí -
teni, amely a valóságot jelenti
haza  külföldről,  tagjai  nem
hisznek az összeesküvés-el mé -

letekben, és a főváros, valamint
az ország érdekeit fogják szem
előtt  tartani.  Mert  a  nagy vá -
rosoknak  igenis  nagy  súlyuk
van  a  nemzetközi  diplomáci -
ában. A kormányfők általában
a főpolgármestereknél is vizitál-
nak.  Balázs  Péter  elmondta,

máris remek diplomáciai kap -
csolat épül a V4-ek  főpolgár -
mestereivel és az isztambulival,
akit Karácsony Gergely meg is
látogatott.  Létrejött  a  Szabad
Városok Uniója, építeni kell a
testvérvárosi  kapcsolatokat.
Nem utolsósorban pedig olyan
diplomatákat is képeznek, akik
gondoskodnak az uniós pénzek
megfelelő helyre tör ténő bec-
satornázásáról. Hetvenen felül
volt  a  pályázók  száma,  kettő
közülük csak azért nem felelt
meg, mert még nem töl tötte be
a  22.  életévét.  Az  Aka dé mia
azonban  csak  20  pá lyá-  zót
tanít egy évben. Tanáraik közül
megemlítette Jeszenszky Gézát,
Rácz Andrást, Sz. Bíró Zoltánt,
Bozóki Andrást és Robák Fer-
encet. 

Csernyánszky Judit

Balázs péter új diplomata nemzedék kinevelésére vállalkozott

Városdiplomáciai Akadémiát alapított a főváros vezetése, hogy olyan diplo-
matákat képezzen, akik felkészültek és nem önös, hanem országos, illetve
fővárosi érdekeket képviselnek, s hogy eredményes vizsgájukat követően
Budapest külügyi kapcsolatainak építésére vállalkozhassanak.

Visszavonták a mélygarázs építési engedélyét a ligetben

A ligetet a zöldtől, a lakókat a parkolástól fosztják meg
Fotó: ZL-archívum

A Blaha Lujza tér és a Bo rá -
ros tér között visszaállítják a
korábbi 2x2 forgalmi sávot,
a  parkolósávok  helyén  ke -
rékpársávok  létesülnek,  a
leg szűkebb  szakaszokon  a
ke  rékpársáv a járdákon ha -
lad. A Blaha Lujza tér és a
Nyugati tér között marad a
meg szo kott forgalmi rend, és
kisebb  beavatkozások  tör -
ténnek  a  közúti  kapacitás
nö velésére: 2x2 sávos kia la -
kítás, lámpa han go lás, és itt a
parkolás is meg marad.

Budapest 150. születésnap -
jára,  2023-ra  egy  teljesen
megújult Nagykörutat tervez
a  fővárosi  önkormányzat. 
A vezetés ennek kapcsán úgy
fogalmazott: „Nagy fába vág -
juk a fejszénket: az a célunk,
hogy  a Nagykörút Pest  va -
lódi főutcája legyen. Olyan,
ahol lehet sétálni, szó ra koz -
ni, lehet biciklizni, villamo -
sozni és autózni is.” A mun ka
hamarosan  indul,  a  buda -
pestiek meg kér de zé sével.

Bicaj vs. autó

nagykörút
2023-ban

„Azt remélhetjük, hosszú tá -
von a Tabán nagyot nyert” –
így fogalmazott a park átala -
kítását nemrég még ellen ző, a
Zöld Tabánért civil szer vezet
vezetője, miután az I. kerület-
ben átadták a Ta bá ni sport-
és szabadidőpar kot. A főváros
új vezetésével sike rült átter-
vezni a projektet, így  a telje-
sen megújult  parkban  több
lett a zöld terület.

zöldebb Tabán

Híreink külföldön is képviselni kell a fővárost 

Fotó: Tóth Gergő



1514 leVÉl a polgárMesTernekgondoskodÓ zuglÓ

Zuglóban 2016 óta nem
volt adóemelés, így a ciklus
elején elhatározott, mini -
mális nö ve lés a biztonságos
működés fel tétele volt. Az
ön kormányzatokat érin  tő
kormányzati elvonások is
bizonyítják, hogy a lépésre
épp a zuglóiak ér dekében
volt szükség. 
Az építményadó-mentesség
szű kí tése, amelyet né há -
nyan „garázs adó ként” em-
legetnek, a legkiszolgáltatottabb réteget
nem érinti, ezzel is törekedtünk fi gye -
lembe venni a szociális szempontokat. 
A módosítás az érintetteknek havonta
átla gosan egy doboz cigaretta árát je-
lenti, az önkormányzatnak viszont hosz-
szú távon ki szá mít ható bevételt. 
A par kolási övezetek bő ví téséről 2018-
ban, tehát még az előző ciklusban döntött
Zugló kép viselő-testülete, az új auto ma -
ták beszerzéséről szóló köz beszerzési
eljárást a ha tóság törvényesnek mi nő -
sítette, így a jogszerűen lefolytatott köz -
beszerzés eredményének fi gyel men kívül
hagyása sok millió forintos büntetést je-
lentett volna az önkormányzat számára.
A díjköteles zónák bővítésének célja,
hogy a helyben élők a lakóhelyükhöz
közel tudjanak parkolni, és ezeket a
parkolóhelyeket ne P+R parkolónak
használják. Ha az új parkolóautomaták
beszerzéséről szóló szerződést nem kötjük
meg, akkor az alapvető célunkat sem
érjük el.
Tény, hogy a parkolási díjak többségét
ma már mobiltelefonnal fizetik, ennek el-
lenére nem értek egyet azzal, hogy nincs
szükség az automatákra. Ennek oka,
hogy a mobilparkolás kényelmi díja
olyan magas, hogy egy rövid ideig tartó
parkolás esetén a ké nyelmi díj magasabb
lehet, mint maga a parkolás, ilyen kor
olcsóbb az automatáknál megváltani a
parkolójegyet. Ezzel kapcsolatban több-
ször kezdeményeztük a kényelmi díj
csök kentését. Ha a jövőben újabb te -
rületeket vonunk be a díjköteles zónába,
lefedésüket a meglévő automatáink áthe-

lyezésével oldjuk meg, így
újabb automatákat nem szer -
zünk be. Az új fizetős öve -
zetekben a rendszer be ve-
zetése valóban nem volt zök -
kenő men tes, ezért is döntöt-
tem úgy, hogy a kezdeti
idő szakban kirótt pótdíjak
ügyében mél tá nyosságot gya -
korolok: minden hozzám be -
érkezett mélt á nyos sági ké -
relmet személyesen hagy tam
jóvá. Annak érdekében, hogy

a jövőben ne fordulhasson elő hasonló
helyzet, Zugló képviselő-testületének au-
gusztusi rendkívüli ülésén egyhetes tü -
relmi időszak beiktatásával módosítottuk
a parkolási rendeletet. Ami a Zugló In-
formációs és Médiacsoport Kft.-t illeti: az
új médiacéget mi is azért hoztuk létre,
mint a legtöbb önkormányzat, hogy a
zuglóiak hiteles információkhoz jussanak
a kerület életével, eseményeivel kapcso-
latban. A gyors, pontos és hiteles tájékoz-
tatás most, a járvány időszakában
különösen fontos. A ZIM Kft. működése
átlátható, és mint azt a mi levélváltá-
sunk is bizonyítja, az általa fenntartott
médiumok pártatlanok, amelyekben az
ellenzék számára is biztosítják a megje-
lenési lehetőséget. 

A zuglói közintézmények felújítása ter-
mészetesen a parkolástól és a ZIM Kft.-
től is független. Noha a járvány, va -
lamint az, hogy a kormány ebben az
időszakban nemcsak magára hagyta az
önkormányzatokat, hanem a saját mun -
káját is a településekkel végeztette el,
természetesen Zugló költségvetését is
megtépázta. Ennek ellenére a beruházá-
saink nem álltak le, legfeljebb időben el-
tolódva valósulnak meg. Ezzel együtt is
emlékeztetem Önt, hogy márciusban
adtuk át a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat új kardiometabolikus centrumát,
valamint összesen 807 millió forintot
 nyertünk el a járóbeteg-ellátásunk meg-
 újítására, amelyet részben az épületek
megújítására, részben új eszközök be -
szerzésére költünk. 

Az új kerületi vezetés
egyik első lépése a ga rázs -
adó be ve zetése volt. 
Az eddigi men tesség meg -
szün tetésével a Ci vilzugló
Egye  sület nem ért egyet,
hiszen ja nuártól hozzá -
vetőleg 20 ezer forintot
kell fizetnie annak, aki
milliós költségért garázst
épített, azaz nem a köz -
területen tá rolja az autó -
ját. Polgár mester úr sem a

helyi, sem az országos mé diában nem be szélt az új
sarcról. Kér dez ném, hogy eddig há nyan vallották
be és fizették be az új adót, hány ellenőrzést vé -
geztek? Erős a gyanúm, hogy ez az adó is a Pap -
csák-féle kommunális adó sorsára jut, csak a
jog követő állampolgárok fizetik be, végül szép
csendben visszavonják. Polgármester úr a til ta -
kozások után vissza vonta, majd a ve   s z é l y  helyzeti
egyszemélyi döntési lehe tő ségét kihas ználva szer -
ződést kötött a 80 ezer rendbeli csalásért elítélt
üzleti körrel. Miközben ma a par  kolásidíj-fizetések
70 százaléka mobiltelefonnal tör ténik, érmés
parkolóórákat venni és méregdrágán üze meltetni,
oktalan – hacsak nem az üzemeltetést végző vállal -
kozói kör gazdagítása a cél. A főváros rendeletmó-
dosítása ráadásul le hetővé tette volna, hogy az
órákat 250 mé te ren ként telepítsük, a meglévő 212
óránk ritkítása, átte lepítése elegendő lett volna az
új zóna ki a la kításához. A szerződés aláírását még
a koalíciós partnerei, a Pár be széd és Momentum
sem támogatta: „Sem gazdaságilag, sem jogilag,
sem pedig mo rálisan nem látjuk sem szükségesnek,
sem pedig tá mogathatónak par ko lóórák be -
szerzését a C-Ware Kft.-től. Emellett javasoljuk,
hogy a kerület álljon át a 250 méteres parkolóórák
közti távolság alkalmazá sára a már meglévő és a
jövőben kialakítandó fi  zetőparkoló öve zetekben” –
szögezte le a Momentum frakciója. Polgármester úr
ezen érvek ellenére írta alá a közel 400 milliós sz-
erződést. Annyira kapkodtak a be ve zetéssel, hogy
türelmi időt sem hagytak, számos utcá ban még a
burkolati jelek sem voltak felfestve, sőt a
várakozási enge délyt már kiváltó lakosokat is
sorra büntették. Mi közben a parkolási cégnek
százmilliókat fi zetünk ki, és 167 milliót szavaztak
meg a pár éve Kará csony által joggal megszün-
tetett, felesleges mé diacég újbóli létreho zá sára,
idén egyetlen in tézményünk komplett épü let -
felújítása nem valósul meg.

Várnai László 
önkormányzati 
képviselő

Horváth Csaba,
Zugló 
polgármestere

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr!

A több mint két éve emelt kor -
donnak nincs helye a Vá ros -
ligetben,  mert  a  kertészeti
munkák jórészt befejeződtek
– jelentette ki Horváth Csaba
polgármester  a kordonoknál
tartott sajtótájékoztatón.  Zug -
ló polgármestere  emlé kez te -
tett: az új fővárosi vezetés úgy
döntött, hogy a már meglévő
épületek  befejezhetők,  de
újak nem épülhetnek. A kor-
mány ugyan közölte, hogy tu-
domásul  veszi  a  döntést,  de
ennek betartásáról ellentétes
információkat  ad.  –  Sem  a
Nemzeti Galéria,  sem az  In-
nováció  Há za,  sem  pedig  a
Városligeti Szín ház nem épül-
het meg, mert a buda pe s tiek
többsége  azt  akarja,  hogy  a
főváros leg régebbi közpark ját
továbbra is közparkként és ne
építési te lekként hasznosítsák
– hang súlyozta Horváth Csa -
ba. Fel szólította a kormányt,
hogy állja  a  szavát,  és  tartsa
tiszteletben az emberek dön-
tését, amit tavaly októberben
a főváros és Zugló szintjén is
meghoztak, bontsák le a kor-
dont, a Vá rosligetet adják visz-
sza a zuglóiaknak és a bu da -
pestieknek.  Információk  sze -
rint  a  Város ligetbe  tervezett
Nemzeti Ga léria a korábbi 23
milliárd helyett most már 76
milliárd forintért készülne el.
–  Ha  a  kormánynak  ennyi
pénze  van,  azt  nem  ilyen
épületekre, ha nem a járvány
miatt bajba került emberekre
kellene for dítani – fűzte hozzá
Horváth Csaba polgármester.

P. D.

Híreink

A  meg adott  idő -
pontra  érkező  be -
tegek  beírják  taj -
számukat  a  föld -
szinten  található
au to ma tá ba, amely
kiadja a sor számot. 
Az  emeleti  labor
előtt  kihelyezett
mo nitoron  követ -
hetik  a  sor szá mo -
kat,  amelyek mel -
lett megjelenik  az
ajtószám is, ahol a
beutaltakat  fogad-
ják.    – A  rendszer  egyelőre  a
labor működési rend jét alakí-
totta át, de fo ko zatosan vezetjük
be a szakrendeléseken – mond -
ta  dr.  Nagy  András  Csaba,  a

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
igazgató  főorvosa.  Az  intéz -
mény vezető arra kéri a zugló i -
akat,  hogy  tartsák  be  az  elő  -
jegyzési idő pontot, vagyis ha va -

la kinek  fél  kilencre
van  időpontja,  akkor
ne menjen oda órák -
kal  korábban,  mert
nem  tudják  behívni. 
A  ZESZ-ben  be ve ze -
tett  minden  intéz ke -
dés a betegek, vagyis a
fertőzésveszély  elke -
rü lése ér de kében tör -
ténik. Az intéz mény be
csak  idő  pontra  me -
hetnek  a  pá ciensek,
akiknek a test  hő mér -
sékletét  továbbra  is

hő  kamerával ellenőrzik, és kö -
telező a szájmaszk, valamint a
kézfertőtlenítő használata.         

Potos Rita

A  kertes  családi  és
társas házak, valamint
az önkor mány zati in-
tézmények  díj men te -
sen  juthatnak  újra -
hasznosított műanyag
komposztkeretekhez a
népszerű  kör nye zet -
védelmi  programban
való részvételükkel –
tájékoztatott  Szabó
Re beka  kör nyezetvé -
de le mért felelős al pol -
gármester,  aki  azt  is
elmondta, hogy a ke -
reteket várhatóan ok-
tóberben vehetik át az
igénylők. A ke rületi komposz -
táló prog ramhoz online jelent -
kezési  lap  kitöltésével  csat -
lakozhatnak  az  érdeklődők. 
A  feliratkozás  időpontjáról  a
Zuglói  Lapokban  és  a  zug -

lo.hu oldalon  tájékoztatják a
lakosságot. – Idén a beszerzési
ártól függően 150-250 keretet
oszta nak ki. Ezeket az önkor -
mányzat  továbbra  is  térítés-
mentesen adja a zuglóiaknak,

viszont  elő re lát ha tóan
hulladékpontokért is le -
het majd kapni. A koráb-
biakhoz  hasonlóan  to -
 vábbra  is  újrahasz no-
sított  műanyagból  ké -
szült, há romnegyed köb -
méte res  komposzt kere-
teket ad unk az igény lők -
nek – fej tette ki az al pol -
gár mester,  ezekből  a
program  2015-ös  meg -
indítása  óta  már  1500
darabot osztottak ki. 
A  ke reteket  a  legtöbb
helyen rendeltetéssze rű -
en használják. Hozzá tet -

te:  csak néhány  társasháznál
fordult elő, hogy visszaadták a
komposztálót, mert valamelyik
lakó elle nezte annak has z ná -
latát.         

Papp Dezső

Horváth csaba:
Vissza 
a Városligetet!

Már nem érdemes korábban érkezni a zuglói rendelőbe

Már nem kiabálják a betegek nevét vagy sorszámát a laborból, hanem az
elektronikus jelzőtáblán megjelenő sorszám alapján kerülnek sorra a pá-
ciensek.  Élesben működik az elektronikus hívórendszer.

elindult a sorszámos beteghívó

Folytatódik a komposztprogram

Térítésmentesen kapják a komposztke re te -
ket a zuglóiak                      Fotó: Balogh Róbert

Regisztráció után a labor előtti monitoron követ -
hetjük a sorszámokat                         Fotó: Balogh Róbert



Rimanóczy Olivér 
ta ná csi főjegyző       

Fotó: Budapest hivatali útmutató.
Athenaeum, Budapest, 1935

A XIV. kerületi elöljáróság ünnepélyes
megnyitása 1935. október 1-jén       

Fotó: Friss Ujság, 1935. október 2.

Szendy Károly polgármester 
az elöljáróság bejáratánál      
Fotó: Hatvanéves a XIV. kerületi elöljáróság.

Herminamezői Polgári Kör, 1995

Schmaderer Oszkár
kerületi elöljáró       

Fotó: Nemzeti Ujság, 
1935. október 3.

Mi a közös Németh Lajos me-
teorológusban, Csordás Tibor
énekesben vagy Lévai Sándor-
ban,  a  Cserepes  Kulturális
Nonprofit Kft.  szakmai  igaz-

gatójában? Az, hogy mindnyá-
jan imádják a futballt. Olyan-
nyira,  hogy  még  33  fokos
rekkenő hőségben is képesek
a  játékszenvedélyüknek  hó-

dolni. Erre a Patakparti Foci
Kupán volt alkalmuk, amelyet
az önkormányzat támogatásá-
val első ízben rendezett meg a
Zuglói Sport- és Rendez vény -
szervező Kft.  – Reméljük, ez
a  torna  a  jövőben  is  hagyo -
mány lesz – mondta Horváth
Zsolt  alpolgármester,  a  ren-
dezvény  ötletgazdája,  aki  az
önkormányzati csapat szí nei -
ben  maga  is  pályára  lépett. 
A résztvevők között ott voltak
az  MTK  és  az  Újpest  régi
játékosai – többek között Ke-
nesei Krisztián, illetve Egressy
Gábor  –,  a  médiaszemélyi -
ségekből álló csapatban pedig
például Németh Lajos meteo-
rológus, Csordás Tibor, a Fi -
e s ta  zenekar  énekese,  illetve
volt labdarúgók, Sallói István
és  Budovinszky  Krisztián. 
A  rendezvény  legnagyobb

sztárja  az  Andonik  Sztár vá -
logatott  edzője,  Détári  Lajos
volt,  aki  a  szurkolás  mellett
minden kérésnek eleget téve
állt a mobiltelefonok kamerái
elé. Az újságírók, a szóvivők és
a  házigazda  zuglói  ön kor -
mány zat is képviseltette magát
egy-egy csapattal, köztük volt
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
képviselője, Victora Zsolt és a
DK színeiben Lepsényi László.
Horváth  Csaba  zuglói  pol-
gármester adta át az első he -
lyezettnek járó kupát, amelyet
az  MTK-sok  érdemeltek  ki.
Második  lett  az  újságírók
együttese,  a  bronzérmet  az
önkormányzat csapata nyerte,
amely  az  egykori  válogatott
játékosokkal  felálló  újpesti
együttest  utasította  maga
mögé.                            

Riersch Tamás

Budapest Székesfőváros Tör -
vényhatósági Bizottsága 1935.
február 13-ai rendkívüli köz-
gyűlésén  döntött  Budapest
XIV.  kerületének  létreho zá -
sáról. A XIV. kerületi elöl já -
róság  az  Újvidék  (1948-tól
Var só utca) utca  és Pétervá -
rad utca sarkán lévő fővárosi
tulajdonú  bérházban  kapott
helyet  az  adószámviteli  osz -
tállyal,  az  anyakönyvi  rész-
leggel és a hivatalt működtető
apparátussal együtt. Az épület
1929-ben székesfőváros kis la -
kásépítési-prog ramja  ke re té-
ben lé te sült. Az öt lépcsőházas,
81  lakásos  létesítményt  Sza -
bolcs  Fe renc  építész mérnök
tervezte.  A  bér ház  ki ürí tett
III.,  IV.  és  V.  lépcső házát
építették át az e löl járóság szá -
má ra.  A  köz gyűlés  az  épü let
átalakítására és felsze re lé sére,
valamint a kerület mű köd te -
tésére 129 500 pengőt szava-
zott  meg.  Nyolcvanöt  évvel
ezelőtt azon az ominózus ok-
tóberi napon a belügyminisz -
ter utasítására kezdhette meg

önálló működését kerületünk.
Az új  elöljáróság  ve ze tésével
dr.  Schmaderer  Oszkár  ta -
nács  nokot  bízták  meg,  he -
lyette sének dr. Ri -
manóczy  Olivér
ta nácsi  főjegyzőt
nevezték ki. 
A XIV. kerület ne -
véről  a  Tör vény -
hatósági  Bizott-
ság 1935. október 
23-án döntött. 
Az  ülé sen  Petro-
vácz Gyu la ország-
gyűlési  képviselő 
a Rá kosváros elne -
ve zést indít vá nyozta
Kertész  Ele   mér  a
Rákosmező név mellett foglalt
állást. A testület a Rá kosváros
elnevezést fogadta el. 

A megalakulási 
ünnepség

Az elöljáróság ünnepélyes be -
i ktatására szintén 1935. októ -
ber  1-jén  délben  került  sor. 
A  korabeli  újságok  szerint  a

lakosság  már  10  óra  körül
kez dett  gyülekezni  az  elöl-
járóság épülete előtt. Az ese -
ményen a helyi iskolák, a pár-

tok,  az  egyesületek,  a  front -
harcosok és a cserkészek kép -
viselői is megjelentek. Az ün-
nepségre  érkezőket  a BE  SZ -
KART  (Budapest  Szé kes fő -
város  Közlekedési  Rész vény -
 társaság) és a leventeszervezet
zenekara szórakoztatta.
A rendezvényen a belügymi -
nisztériumot dr. Preszly Ele -
mér államtitkár, a fővárost dr.

Sipőcz  Jenő  főpolgármester,
Szendy Károly polgármester,
Lamotte Károly alpolgár mes -
ter  képviselte.  Szendy  pol-

gármester  Rákosmező  tör  -
ténetének felelevenítése után
azt  mondta:  „Megnyitott nak
jelentem  ki  ezt  az  elöl já ró -
ságot, és hivatali pecsétjét áta-
dom vezetőjének, dr. Schma -
derer Oszkár tanács noknak.”
Az  ünnepség  az  Angol  utcai
kultúrházban  megrendezett
közebéddel zárult.  

Papp Dezső
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góleső az első patakparti Foci kupán

Érkezett néhány lakossági pa -
nasz,  hogy  az  utóbbi  időben 
a  nagyközönség  korlátozva
hasz nálhatja a Mogyoródi úti
sporttelep  füves  futballpá-
lyáját. Megpróbáltunk utána-
járni,  hogy  mi  történt,  de
közben elhárult a probléma, és
augusztus 8-ától ismét nyitva
áll a pálya  sportszeretők előtt. 
Az  MLSZ  pályaépítési  prog -
ramjának  segítségével  nagy
méretű,  bekerített  füves  fo-
cipályát  is  létesítettek  a Mo -
gyo  ródi úton, amelynek kar -
 bantartását  a  kerületi  sport -
egye sületre  bízták.  A  pá lya -
karbantartási problémák miatt

károk  keletkeztek,  ami  ta -
vasszal vált elég egyértelművé,
s ekkor több mint két hónapos
fel újítási munkálatok kez dőd -
tek. – Mi januárban ezt a hely -
zetet örököltük meg – tet te
hozzá  Hámori  Györ gy,  a
Zuglói  Sport-  és  Rendez -
vényszervező Nonpro fit K f t.
ügyvezető igazgatója. – Az
elmúlt  hónapokban  ren -
geteg pénzt költöttünk arra,
hogy  a  pálya  állapotán
javítsunk, és most már azon
a  szinten  vagyunk,  hogy
kellő  odafigyeléssel  meg
tudjuk nyitni a létesítményt
a lakosság előtt. 

Szeretnénk, ha minél több fo-
cizni vágyó gyerek és  felnőtt
visszatérne hozzánk. Augusztus
15-én már  rangos  kispályás
focitornát  is  rendeztek,  s  itt

több  profi  labdarúgónak  az
volt az egyöntetű véleménye,
hogy a zuglói sportpálya tala-
jának  minősége  vetekszik  a
nagy futballstadionok gye pé -
vel.  –  A  pályát  a  szerződés
értelmében  egy  után pótlás-
neveléssel  fog lal kozó  másik
egyesület  is bérli. A mostani
vezetés szeretné, ha mindenki
magáénak  érezné  a  létesít-
ményt: nem lépnének stoplis
cipőben a gyepre, nem szeme-
telnének rajta, vigyáznának a
kapukra, a kerítésre, mert így
még  sokáig  élvezhetnénk
Zugló egyik gyöngy szemét.

R. T.

nagy pálya „kispályásoknak” is

sporT

Öregfiúk az MTK-ból és az Újpestből, újságírók, zenészek, szóvivők és önkormányzati tisztviselők
rúgták a bőrt az első Patakparti Foci Kupán, amelyet hagyományteremtő céllal – a hajdan népszerű
SZÚR mintájára – az önkormányzat támogatásával a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. szer -
vezett meg a Mogyoródi úti sportpályán. 

nyolcvanöt éve alakult meg a mai zugló 
kompromisszummal lett rákosváros zugló eredeti neve az önkormányzat csapata maga mögé utasította az újpesti öregfiúkat

Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1935. október 1-jén kezdte meg önálló működését a főváros xIV. kerülete
egy 1931-ben elfogadott törvénycikk alapján a VI., VII. és x. kerületből leválasztott 18,5 négyzetkilo-
méteres területen. A 67 ezer lakosú városrész a mesterkélt Rákosváros nevet kapta, amelyet Nagy-
Budapest megalakulásáig használtak, azóta a lakosság által elfogadott Zugló nevet viseli. 

Az önkormányzat csapata bronzérmes lett       Fotó: Balogh Róbert

Vigyázzunk a sokat érő gyepre! –
kéri a sportvezetés         Fotó: B. R.

Az ünnepélyes megnyitó díszvendégei az elöljáróság épülete előtt emelt
tribünön                  Fotó: Hatvanéves a XIV. kerületi elöljáróság. Herminamezői Polgári Kör, 1995
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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: –

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.

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
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-SZE -
RELÉS,  ázások,  csőtörések
meg  szüntetése. Mosdók, WC-
tar tályok cseréje. Csatorna ka -
merázás.  Ingyenes  kiszállás.
402-4330 •  06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS!  AJTÓK,  AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve  -
gezése.  Régi  keretek  át ala-
kítása  hőszigetelő üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pon -
tosan!  Nagy  Miklós:  06-70-
940-1011

L A K Á S F E L Ú J Í T Á S !
SZOBAFESTÉS,  parkettázás,
tapétázás, vízszerelés, csempé -
zés, villanyszerelés, kőműves-
munkák,  ajtó-ablakcsere  ga -
ranciával. Halász Tibor Tel.:
202-2505 • 06-30-251-3800

S Z O B A F E S T É S ,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, par-
kettacsiszolás,  laminált  lera -
kása. Gyors kez déssel, ga ran-
ciával,  referenciával.  06-30-
942-47-35  vagy  360-23-45
Pap Gábor kisipa ros, www.fes -
tes-ta pe tazas.hu

L A K A T O S M E S T E R ! 
Zárszerviz, rácsok, kapuk, ke -
rí tések stb. készítése, la ka tos -
munkák akár azonnal.  
Telefon: 06 30 299 12 11

H Ű T Ő S Z E K R É N Y E K ,
fagyasztók,  klímák,  autóklí -
mák javítását vállalom hét vé -
gén  is,  garanciával!  Tel.:
419-82-64, 06-70-211-77-60

KAZÁNCSERE-AKCIÓ! Kon-
denzációs kazánra, teljes körű
ki vitelezés, rövid ha tár idővel.
Kéménybéleléstől az átadásig.
Tel.: 06 20 936 0581 kazan -
szerviz72@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 Telefon:
06 20 936 058, email: furdo -
szoba felujitas.az@gmail.com

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

Anyagilag  segítünk!  Becsü -
letes, értelmiségi budai háza-
spár kedvező életjáradékot fi -
zet idős nyugdíjas(ok)nak bu-
dapesti  la kásért  odaköltözés
nélkül. 06-20-347-3727

KÖNYVEKET,  KÖNYV TÁ -
RA  KAT, MŰTÁRGYAKAT VÁ  -
SÁ ROLUNK!  Vírus  idején  is
maszkban, kesz tyűvel. Díjtalan
kiszállás. Vér tesi Antikvárium:
Telefon: 06 204 256 437

szolgáltatás

számítógép

egyéb

A Zöld Zugló Közösségi Klí-
mastratégia projekt keretében
június  23-án  rendezték meg
az első szakértői workshopot,
amelyen több mint 30 rész t -
vevő képviselte a kerületi és
fővárosi intézményeket, va la -
mint szakmai és civil szer ve -
zeteket. A kerületi szervezetek
képviselői  mellett  olyan  bu-
dapesti  hatáskörű  intéz mé -
nyek  szakemberei  is  részt
vettek az online műhelymun -
kában, mint  a Fővárosi Csa -
tor názási Művek  Zrt.  vagy  a
BKK  Zrt.  A  közös munkába
helyi  és  országos  zöld  sze r -
vezetek  is  bekapcsolódtak:
többek közt a ZUG Közösségi
Kertekért Egyesület, a Green-
peace Ma gyarország, a Magyar
Ke rék pá ros  Klub,  illetve  a
Levegő Munkacsoport. 
A workshop célja a klímavál-
tozással  összefüggő  kerületi
kihívások és megőrzendő ér -
tékek feltárása volt. 
A  résztvevők  hat  témakör
mentén  azonosították  Zugló

klímaváltozással  összefüggő 
fő kihívásait. Így például szóba
került  az  épületállomány
ener getikai korszerűsítésének
vagy  a  közlekedésből  szár-
mazó  kibocsátás  csökkenté -
sének kérdése. 
A szakértők áttekintették azo -
kat  a  kiemelt  kerületi  ér té -
keket  is, amelyeket a klíma -
változás hatásai veszélyeztet -
hetnek,  illetve  amelyeknek
fontos  sze repük  lesz  a  vé de -
kezésben, mint például a Rá -
kos-patak zöld folyosója vagy
a  fővárosi  szinten  is  ki emel -
kedő rekreációs sze repet be -
töltő Városliget.
A munka kiindulópontjául  a
lakosság körében végzett kér -
dőíves  felmérés  szolgált. 
A következő  szakértői work-
shop már a megoldásokról fog
szólni,  addig  is  kísérjék  fi-
gyelemmel  a  klímastratégia
híreit az alábbi weboldalon!

zugloklimastrategia.hu

zuglói szakértők együtt 
a klímavédelemért
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JÓ FeJTörÉsT kÍVánunk kedVes olVasÓinknak!

A lecsót a magyaroknak persze nem kell
bemutatni, ám egy különleges lecsóra fel
kell ütnünk a Bethesda Gyermekkórház
dolgozóinak különleges receptjeit bemu-

tató Receptre írva című könyvet. A deko-
ratív  kiadványt  lapozgatva megakadt  a
szemünk  a  ratatouille-on.  A  receptjét
ezúttal dr. Trevidic Thibault „írta  fel”,
aki Párizsban született, ott is nőtt fel, ám
már Magyarországon, a debreceni orvos-
tudományi  egyetemen  lett  plasztikai  és
égéssebész, s mivel a tanulmányai során
egy magyar  lánnyal  is megismerkedett,
diplomás orvosként itt telepedett le. Az
elmúlt évben lett a zuglói gyermekkórház
orvosa. Elmondása szerint a legjobb rata-
touille-t  a  nagymamája  készítette,  aki

legtöbbször  a  kertben  található  zöld-
ségeket használta a lecsókészítéshez. Mi -
vel a hozzávalók közül nálunk is minden
megtalálható, kedvenc ételéről Magyar -

országon sem kellett lemondania. Fő étel -
ként  francia  bagettel  (vagy  jó  házi ke-
nyérrel)  esszük,  de húshoz  is  adhatjuk
köretnek.  A  franciák marhahússal  sze -
retik.  Elkészítés:  A  hagymát  és  a  fok -
hagymát  apróra,  a  padlizsánt  kis  koc -
kákra (nem kell meghámozni), a paprikát
és a pa radicsomot közepes kockákra da -
ra boljuk,  a  cukkinit  viszont  szeletelni
kell.  Egy  fazékba  2-3  kanál  olívaolajat
teszünk, amelyben megpirítjuk a hagymát
és a fokhagymát, majd amikor üvegessé
válik, jöhet a paprika, amelyet erős tűzön

2-3  percig  folyamatosan  kevergetünk,
utána pedig a cukkini és a padlizsán. Öt-
tíz perc múlva jöhet bele a paradicsom is,
de az már csak közepes lángon és lefedve,

nehogy elpárologjon a leve. 30-45 percig
főzzük, de közben 10 percenként meg ke -
verjük.  Az  utolsó  5-10  percben  bele -
tesszük a fűszereket. A sót és a borsot csak
a legvégén szórjuk rá. 

HoZZÁVALÓK
4 SZEMÉLyRE:

• 1 padlizsán
• 2 cukkini
• 3 kaliforniai paprika
(sokat dob az ételen, ha
mindegyik más színű:
sárga, piros, zöld)
• 4-5 paradicsom, 
• 3 hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• provence-i fűszerek
• 2-3 kanál olívaolaj

a Bethesda gyermekkórház különleges receptje 

Fotózza le kedvenc megfőzött
ételét, küldje el nekünk 

a recepttel együtt! Címünk: 
zugloilapok@zuglo.hu

Így készítsük el a francia l’ecsót!
A francia l’ecsót természetesen egy francia szakorvos ajánlja olvasóinknak. Emlékeznek a nagy sikerű,
2007-es amerikai animációs filmre, a L’ecsóra? Ez hozta be a franciák egyik kedvenc ételét, a rata-
touille-t is a köztudatba.

dr. Trevidic Thibault 
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