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A világ legidősebb bajnoka
Január 9-én töltötte be 100. születésnapját Keleti Ágnes, a világ legidősebb
olimpiai bajnoka, akinek Zugló is a
szíve csücske. Az ötszörös olimpiai bajnok tornász 1921-ben Klein Ágnesként
született. Zsidó származású családból
származott, emiatt kellett a nevét is magyarosítania. Sportpályafutását a Nemzeti Torna Egyletben kezdte, majd öt
éven át a Budapesti Postás (ma Postás
SE) sportolója volt. Már az 1948-as londoni olimpián részt vehetett volna, ám
egy szalagszakadás miatt nem mutathatta be gyakorlatát, így lemaradt az

éremről. 1952-ben Helsinkiben egy-egy
arany- és ezüst-, illetve két bronz-, négy
évvel később pedig Melbourne-ben
négy arany- és két ezüstérmet nyert.
Innen azonban már nem jött haza,
előbb Ausztráliában, majd Izraelben
telepedett le, ahol megbízták az izraeli
tornasport kialakításával és fejlesztésével. Munkáját Benjámín Netanjáhú
kormányfő a legmagasabb kitüntetésben
részesítette, így nemzeti hősként tartják
számon. Nemrég hazatért Magyarországra. Ági néni százévesen is jó egészR. T.
ségnek örvend.

2

TÓTH CSABA
Évnyitó interjúnk
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A napokban jelent meg angolul a Keleti ÁgnesFotó: Róth Tamás
ről szóló centenáriumi könyv

Állatkerti népszámlálás
Mit terveznek
képviselőink?

2021
Ilyen vombat hazánkban csak a Fővá- A tojásrakó hangyászsün is kürosi Állat- és Növénykertben látható
lönleges fajnak számít
Fotó: BRP

Fenyőfák begyűjtése
A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
19 gyűjtőhelyet jelölt ki Zuglóban a feleslegessé
vált fenyőfák elhelyezésére: a Rákosfalva parkba, az Ond vezér parkba, a Füredi parkba, az
Álmos vezér térre, a Gvadányi úti nagy parkolóba, a Bánki Donát parkba, a Kerepesi út és
a Bolgárkertész út kereszteződésébe, a Vass Albert térre, a Kalapács út és a Bagolyvár utca kereszteződésébe, a Szikszó parkba, a Balázs
parkba, a Rákospatak parkba, a Sárrét parkba,
az Írottkő parkba, a Csáktornya parkba, az
Újvidék tér Újvidék sétány felőli sarkára, a
Cinka Panna utcába, a Limanova tér Limanova
utca felőli végére, a Gvadányi út és a Zalán utca
kereszteződésében a patak partjára vihetjük.
Potos Rita

Az év eleji, különleges felmérés során kiderült, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykertben él Magyarországon a legtöbb faj. A gondozók 881 állatfaj 10 528 egyedéről
gondoskodnak az intézményben. Az emlősöket 133 faj 1368 egyede, a madarakat
151 faj 1262 egyede, a hüllőket 130 faj 950 egyede, a kétéltűeket 30 faj 131 egyede,
a halakat pedig 218 faj 6070 egyede képviseli. A gerinctelenek közül 213 különböző
faj található meg az intézményben, ezen belül 98 faj esetében van egyedi nyilvántartás, 666 egyedre. További 115 gerinctelen faj – elsősorban nagy egyedszámban
tartott rovarok – esetében viszont nincs értelme az egyedi nyilvántartásnak, ezért
ezek az állatok tenyészetenként szerepelnek a leltárban. A teljes állatgyűjteményhez
még hozzá kell számolni a fővárosi állatkert kezelésében lévő Margitszigeti Kisállatkertet is, ahol 25 faj 127 egyede él. Nemcsak a bemutatott fajok száma, hanem
azok változatossága is kimagasló. Az állatkert szakemberei sok ritkulóban lévő fajjal
foglalkoznak, amelyeknél a természetvédelmi célú szaporításnak is nagy jelentősége
van. 2020-ban például a sörényes hangyászoknál és a tapíroknál (sebezhető fajok),
a szumátrai orangutánoknál (kritikusan veszélyeztetett faj), az ázsiai vadkutyáknál,
az óriásvidráknál, a szürkenyakú koronásdarvaknál, illetve a tarvarjaknál (veszélyeztetett fajok) is jelentős szaporítási eredményeket értek el. Egyes fajokat pedig a
hazai állatkertek közül csak Budapesten mutatnak be. Ilyen például az óriásvidra, a
csupaszorrú vombat és a rövidcsőrű hangyászsün.
Szöveg és fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

ZUGLÓI LAPOK • Budapest Fővaros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja • Felelős szerkesztő: Csernyánszky Judit, Forrai-Kiss Krisztina
Lapterv és nyomdai előkészítés: Kamarás Ágnes • Olvasószerkesztô: Cs. Bánhalmi Andrea • Szerkesztőség: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3. • Telefon:
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Sorra kérdeztük zuglói képviselőinket arról, hogy ebben a járvány sújtotta, mondhatni pénzügyileg kilátástalan és
eszköztelen helyzetben mit tudnak tenni, milyen elképzelésük van a 2021-es évről. Folytatás a 4–11. oldalon.

Az önkormányzatok
kivéreztetése
nem kormányzás!

Iparűzési adó, a parkolási díj megvonása – hogy
csupán a legnagyobb tételeket említsük abból a
kasszából, amely szép lassan elkezdett apadni.
Márpedig ez nehéz próba elé állítja az önkormányzatot. A központi költségvetés elviszi a
kerületektől a pénzeket, de attól még a feladatok
ott maradnak, a beruházások pedig szükségesek.
Kompenzálásról pedig még szó sincs.
Cikkünk a 16–17. oldalon.
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Jegyzet
Antijárvány
Nem hittem a fülemnek. Nagyon meglepett,
amikor az utcán kollégámmal körkérdést intéztünk a járókelőkhöz – Minek örülne 2021ben? –, a kérdésre senki nem azzal kezdte a
választ, hogy most már tényleg legyen vége
ennek a járványnak, aminél nem is lehetne
nagyobb öröm! Pedig kétkedve választottuk a
kérdést: ami ennyire evidens, azt ugyan minek
megkérdezni? Nem ez történt. Senkinek nem
a koronavírus volt az első szava! Ennek nagyon
megörültem 2021 előestéjén. Első hallásra.
Később átértékelődtek bennem a hallottak: úgy
tűnik ugyanis, hogy megtanultunk együtt élni
a pandémiával. Ami egyrészt jó! Másrészt: mi
mást tehetnénk? Mindannyian tudjuk, hogy
nem vagyunk túl rajta, sőt talán most jön a neheze. Pedig itt a vakcina (hurrá!), de vele
együtt a mutáns vírusok is. S ha mindannyian
beoltatjuk magunkat, akkor nemcsak magunkra, de másokra, egymásra is vigyázunk. És
akkor tényleg fellélegezhetünk, előbb-utóbb
mégiscsak megszabadulunk a Covid–19-től.
Persze értem én, sok a kétely, sok a kérdés.
Mert sokra egyszerűen nem kapunk választ
vagy félrevezetnek bennünket. Az álhírek is
járványszerűen terjednek, s bizony mondom:
járvány járvány hátán. S mindezek ellenére
mégiscsak van minek örülni!
Lapozzanak és meglátják!

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő

Tóth Csaba: A források folyamatos

Ellenséges politikai
A kormány megszorító politikába kezdett. Nem ad, hanem
elvesz. Az emberektől éppúgy, mint az önkormányzatoktól –
erről beszélt többek között évnyitó interjúnkban Tóth Csaba,
Zugló országgyűlési képviselője.
• A járvány kezdete óta megállás nélkül források közvetve az egészségügyi és szoülésezett a parlament. Nem aggódott a ciális ellátórendszerből, az óvodákból és a
fertőzés miatt? Hiszen jó néhányan ki- bölcsődékből fognak hiányozni. Adni kellene és nem elvenni. Adni elsősorban azokestek a munkából.
– Azt teszem én is, mint mindenki más, aki nak, akik elvesztették a munkájukat.
betartja a szabályokat, maszkot viselek, fi- Azoknak a családoknak, amelyeknek a
gazdaság lelassulása
gyelek a megelőző inmiatt érezhetően úgy
tézkedésekre: távolságcsökkent a jövedeltartás, gyakori kézmomük, hogy a napi megsás. Pont úgy, ahogy
élhetésüket fenyegeti.
ezt Zuglóban is látom,
• Mennyi lesz végül
mert a megelőzés tekinaz elvonás?
tetében tényleg nagyon
– A kormánynak szinfegyelmezettek az emte nap mint nap új ötberek a kerületünkben.
letei vannak, amelyek
• Az ülések vitáiból
egyre rosszabbak, és
azt szűrtük le, hogy
ezzel nap mint nap
politikát csinál a kormegnehezíti az önkormány a járványból.
mányzatok életét. AzKülföldön – például a
zal, hogy nem engedi
„lengyel barátainka bevételek növelését,
nál” – is azt látjuk,
lehetőséget sem ad arhogy forrásmegoszra, hogy a feladataik
tással segíti egymást a
ellátásához szükséges
kormány és a helyi
forrásokhoz jussanak.
önkormányzatok. NáA legutóbbi és számunklunk ennek semmi jera teljesen elfogadhale, mi több a kormány
tatlan intézkedése az
mintha büntetné az
önkormányzatokat. Tóth Csaba a parlamentben a tár- iparűzési adó megfeleMit tudnak tenni ilyen sasházak építtetőinek felelős- zése. Mindent figyehelyzetben?
Fotó: Balogh Róbert lembe véve idén összességéről
ségében ez 6-8 milli– Jelentősen megnehezíti munkánkat az ellenséges politikai árd forintnyi kiesést jelent Zuglónak. Jogkörnyezet. A kormány súlyos pénzügyi gal merül fel a kérdés: hogyan tudjuk fennelvonásokkal sarcolja az önkormányza- tartani a szociális ellátórendszerünket, a
tokat, miközben azok feladatai folyama- közterületi-közbiztonsági szolgálatokat, a
tosan növekednek, és a járvány elleni legkülönfélébb intézményeink zökkenővédekezés is további jelentős többletforrá- mentes működését? Vajon milyen fejleszsokat emészt fel. Az utóbbi hónapokban a téseket tudunk így tervezni? Milyen berutöbb milliárd forintos elvonásokon túl a ki- házásokat tudnánk így kivitelezni?
adásaink jelentősen növekedtek – épp a • Szintén súlyos bevételkiesést jelent a
parkolás ismételt ingyenessé tétele. Mirendkívüli helyzet miatt.
• Számos gondoskodó kormány pénzt lyen összegről beszélünk?
A gépjárműadó- és az iparűzésiadó-bevépumpál a gazdaságba. Nálunk?
– Nálunk pont az ellenkezője történik. telek elvétele miatt még a parkolási díjak
A kormány olyan megszorító politikába kiesésével is számolnunk kell. Ez utóbbi a
kezdett, ami nem segíti az embereket, kerületnek eddig több mint egymilliárd
hanem elveszi tőlük a pénzt, hiszen ezek a forintnyi összeget jelent. Ezzel teljesen
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megvonása ellenére folytatjuk a megkezdett beruházásokat

környezetben dolgozunk tovább
értelmetlen és indokolatlan dön- – A 25 ezer alatti lakosú telepütést hozott a kormány, aminek léseken az iparűzésiadó-bevéteráadásul semmi köze sincs a jár- lek kiesését kompenzálja. Afelett
személyes egyeztetésekre kerül
vány elleni védekezéshez. Sőt...
• Sőt ennek káros hatása, a sor. Gyorsan kiderült, hogy ez mit
levegőszennyezés még súlyos- is jelent: a kormánypárti vezetésű
vidéki városok mindegyike kapott
bítja is a helyzetet.
– Épp ezért adtam be egy tör- 1,38 milliárd forintot, az ellenvénymódosító javaslatot, hogy zéki vezetésű városok, a főváros
azonnal meg kell szüntetni az in- és a kerületek, köztük Zugló,
gyenes parkolást. A fizető parko- pedig semmit.
lás elsődleges célja a forgalom- • Hogyan pótolják a kiesést?
szabályozás. Ha nem kell fizetni, – Semmilyen módon nem tudjuk
akkor az emberek egész napra ezeket a kieső pénzeket pótolni,
elfoglalnak egy-egy parkolóhelyet, mert a kormány ezt is rendeletaki pedig parkolni szeretne, az ben tiltotta meg: elzárta a csapokénytelen sokáig körözni. A kor- kat, az önkormányzatoknak semmány intézkedése további in- milyen bevételnövelési lehetődokolatlan forgalomnövekedést ségük nincs.
és ezzel együtt fokozott levegőszennyezést okoz. Budapesten
több ezer ember hal meg évente
a levegő szennyezettségével összefüggő megbetegedésekben, ezenfelül a szmogos, szennyezett levegő a koronavírusos megbetegedéseket is súlyosbítja. Az ingyenes
parkolás semmilyen módon nem
segíti a járvány elleni védekezést.
• Hogy áll most a törvénymódosítás ügye?
– Tárgysorozatba vételre vár. Az
Igazságügyi Bizottságnak kellene
napirendre tűznie, azonban ez
még nem történt meg.
• A kormányfő belengette,
hogy akár 2021 végéig kitarthat a veszélyhelyzet. Mi a véleménye erről?
– Törvényjavaslatunk részét képezi az is, hogy a veszélyhelyzet
elmúltával se lehessen az önkormányzatoktól elvenni a parkolási
rend meghatározásának jogát, az
a jövőben is legyen az önkormányzat jogköre. A veszélyhely- Ahol elkelt a segítség
zet fenntartásának egyik célja
lehet akár az ellenzéki összefogás • Hogyan változtatja meg ez a
megnehezítése is. Egy azonban költségvetést?
biztos: az önkormányzatok teljes – Mindent újra kell számolni.
kivéreztetésére a veszélyhelyzet Azonban még mindig jöhet újabb
jó ürügy.
meglepetés, az egész évet a bi• Azt ígérte a kormány, hogy a zonytalanság, a kiszámíthatatlankieső bevételeket kompenzálni ság fogja jellemezni, mert ez a
fogja. Van esélyük erre?
kormány politikai érdeke.

• Mi lesz a megkezdett beruházásokkal?
– A Rákos-patak revitalizációjának első szakasza az év elején befejeződik, tavasszal pedig a második szakasza kezdődik el, úgyhogy már látjuk a beruházás
végét. Ez hosszú évek óta kiemelt
projekt a kerület számára. Közterületi fejlesztéseink közül még
a Róna és a Varsó utca közötti
zöld tér kialakítását említeném
meg, amit novemberben kezdtünk el. Tavaszra elkészül, új
színfoltja lesz Zuglónak.
• A zuglói ügyeket rendszeresen beviszi a parlamentbe.
A legutóbbi egy olyan ügy, ami
sajnos példaértékű, számos la-

hatóság pedig nem tud fellépni a
károsultak érdekében, hogy végre
megkaphassák a használatbavételi engedélyt. Semmilyen megnyugtató választ nem adott az
államtitkár, ezért ebben az ügyben is törvénymódosítást fogok
kezdeményezni, hogy a jövőben
ilyen esetek ne fordulhassanak
elő.
• Évek óta osztanak karácsonyfát a rászorulóknak. Idén változott a menetrend?
– Az idén is 150, nehéz körülmények között élő családnak
ajánlottam fel karácsonyfát. Ezúttal nem a Bosnyák téren osztottuk
ki a járvány miatt, hanem elvittük
az otthonukba. Az elmúlt évek

Fotó: Balogh Róbert

kásvásárló járt már így. Megnyugtató volt a válasz?
– December elején mintegy 300
átvert zuglói lakásvásárló ügyében szólaltam fel a parlamentben.
A károsultak közel három éve
hiába várják, hogy megkapják a
kifizetett lakásaikat. Az építési

során egy-egy családot pedig személyesen is meg szoktam ajándékozni. Karácsony előtt egy háromgyermekes édesanyát leptünk
meg tartós élelmiszerekkel és egy
fenyőfával.
Cs. J.
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Hajdu Flórián (MSZP) gazdálkodásért felelős alpolgármester – 10. EVK

Önkormányzatunk a kormány
elvonásai miatt nehéz anyagi
helyzetbe került 2020-ban.
Ennek ellenére igyekszünk
folytatni a Biztonságos, Fejlődő, Gondoskodó és Zöld
Zugló programunkat. Csak tavaly 13 térfigyelő kamerát helyeztünk ki és 28 meglévő kamerát cseréltünk korszerűbbre. Ezzel 213-ra nőtt a számuk. Folytatjuk a közös
járőrszolgálatot a rendőrség és

a rendészet munkatársaival, és
megújul a Tóth Csaba kezdeményezésére indult Szomszédom a rendőr! program is. Az
önkormányzat anyagilag támogatja a rendőrség munkáját.
A közterületi fejlesztésekről
tájékoztató projekttáblák tekinthetők meg az adott helyszíneken. Várjuk a lakosság
észrevételeit, többek között az
Ond vezér sétányról, a Rákosszeg park játszótereinek felújításáról, az Újváros park és
az Egressy tér rekonstrukciójáról, hogy ezek figyelembevételével ütemezhessük a
megvalósításukat. A veszélyhelyzetben védőeszközöket
osztottunk lakosainknak és
intézményeinknek. Az önkormányzati rendészet és az önkéntesek közösen segítik a
rászorulókat. Ezúton is köszönjük áldozatos munkáju-

kat. Az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció kezdeményezésére veszélyhelyzeti alap
létrehozásáról döntöttünk,
amelyhez a képviselők fizetésük 20 százalékával járulnak
hozzá. A főváros döntése alapján, a lakossági igényeknek
megfelelően, 2021 első negyedévében folytatódik a várakozási díjjal érintett területek
kiterjesztése. A második ciklusomat megkezdve, Zugló 10.
választókörzetében új burkolatot kapott a Móra Ferenc Általános Iskola sportpályája, a
szemközti játszótér eszközeinek egy részét és a gumiburkolatot lecseréltük, a régi
pingpongasztal helyett újat
helyeztünk ki. Új gumiburkolatot kapott az Újváros parki
játszótér. Állandó feladat a
sétányok, járdák felújítása.
Tavaly új parkolóhelyeket ala-

kítottunk ki a Tihany utcában
és a Füredi utca 15. előtt. Felújítottuk a Füredi utca 56–58.
és a Tipegő kert Bölcsőde közötti parksétányt, a Füredi
utca 15. melletti járdaszakaszt,
egészen a Zöld Lurkók Óvodáig, és az Újváros parkban az
épület előtti járdától a parki
kis játszótérig vezető járdaszakaszt. Lakossági igényre az
FKF-nél kezdeményeztük a
Vezér utca 38.-nál lévő, illegális hulladéklerakás szempontjából nagyon sok problémát okozó szelektív hulladékgyűjtő sziget teljes megszüntetését. Folyamatosan karbantartjuk a zöldfelületeket.
Több mint 160 padot újítottunk fel és 13 új padot helyeztünk ki. A hulladékgyűjtők
és a kutyaürülék-gyűjtők számát pedig a teljes kerületben
növeltük.

Zugló sportjáért és intézményi
rendszerünk hatékonyságáért
felelős alpolgármesterként bármennyire jól indult a 2020-as
év számunkra, sajnos a koronavírus a vártnál sokkal hoszszabb ideig jelen maradt, ami
jelentősen befolyásolta a munkánkat. Mind emberi, mind
pénzügyi erőforrásainkat leginkább a kialakult járványhelyzet visszaszorítására cso-

lehetőséget adott, hogy „szépülhessenek”. Szeretném, ha
ez 2021-ben is tovább folytatódna, hiszen a lakosságtól
sok pozitív visszacsatolást kaptunk számos kisebb projektünk kapcsán: baba-mama
pad, az ivókút felállítása, 25
méter hosszú lépegetőösvény
és a nem is olyan régen befejezett futókör körüli világítás
kialakítása. Büszkeséggel tölt
el, hogy dolgozóink ebben a
nehéz helyzetben is mindent
megtettek azért, hogy a lakosság igényeit szolgálják.
Ebben az évben tervezzük az
elmaradt sport- és kulturális
rendezvényeink megtartását,
illetve azok bővítését, színesebbé tételét. Szerencsés
helyzetben lesz két kerületi
óvoda 2021-ben, mert pályázati forrásból – amelyhez az
önkormányzat önrészt biztosít

Rózsa András (Momentum) alpolgármester – 5. EVK
Sajnálatos módon a kormányzati elvonások miatt a 2021-es
év első teendőjeként egy megszorításokkal teli költségvetési
tervezet döntéseit kell előkészítenem. Természetesen szorgalmazni fogom, hogy a költségvetési tervezet kialakításában a demokratikus működés
és a transzparencia jegyében a
teljes képviselő-testület részt
vegyen.
Fájdalmas döntéseket kell
meghoznunk, mivel a kormány sarcot vetett ki a fővárosra és az önkormányzatokra.
Személy szerint törekedni fogok arra, hogy a költségvetés
azon része, amely a Zuglói
Egészségügyi Szolgálatot érinti, ne csökkenjen!
Szerencsére a példátlan léptékű megszorítások mellett
még mindig marad lehetőség

az eredményes munkára. Lakásgazdálkodásért felelős alpolgármesterként az egyik legfőbb feladatomnak tartom a
korábbinál több pályázat kiírását. Ezek elsősorban felújítás, illetve korszerűsítés
vállalása melletti lakásbérleti
pályázatok lesznek. Remélem,
hogy egyre többeknek tudunk
majd segíteni lakhatásuk biztosításában.
A kerület régi adóssága az elhíresült romos lakóépületeinek lebontása. Ezek a műszaki
alapon szanálásra kijelölt épületek azonban néhányaknak
még mindig otthonként szolgálnak, számukra biztosítanunk kell a méltóbb lakhatást.
Szeretném, ha legalább egy
ilyen társasház esetében sikerülne elérni, hogy bontáskész
állapotba kerüljön 2021 vé-

géig, hogy a kerület végre
megszabadulhasson egy szégyenfoltjától. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az ilyen
épületek elbontása költségcsökkenést eredményez, így
több forrást tudunk fordítani a
meglévő lakásaink felújítására.
Másik kiemelten fontos feladatomnak tekintem, hogy az
orvoshiányt szolgálati lakások
biztosításával próbáljuk csökkenteni. Erről a költségvetés
elfogadása után dönt majd a
képviselő-testület.
Folytatom a megkezdett egyeztetéseket a rollerek bérbeadásával foglalkozó ismert piaci
céggel. Ez az alternatív közlekedési mód számomra szimpatikus, de azt nem tartom
elfogadhatónak, ha ennek az
az ára, hogy szanaszét heverő
rollerek lepjék el a kerületet!

Szeretnék egy mindenki számára elfogadható megoldást
találni, hogy kulturált, rendezett módon lehessen használni és tárolni ezeket az
eszközöket.
Végezetül pedig kívánok jó
egészségben és sikerekben
gazdag, boldog új évet minden
kedves olvasónak!

Szabó Rebeka (Párbeszéd) alpolgármester – 9. EVK

Horváth Zsolt (DK) alpolgármester – 15. EVK
portosítottuk át, azonban kollégáimnak is köszönhetően
sporttelepeinken több fejlesztést is sikerült önerőből megvalósítanunk. A M130 sportpályán, többéves lakossági kérésnek eleget téve, megtörtént
a játszótér első ütemének fejlesztése a kisebbik korosztály
számára. Szeretném, ha ez a
fejlesztés 2021-ben tovább
folytatódna a játszótér második ütemével – amely a nagyobbak igényeinek is megfelel –, illetve a meglévő szabadtéri kondipark modernizálásával. Sportpályáinkat a
járványügyi előírásoknak megfelelően üzemeltetjük, egyéni
és versenysport céljára, remélve, hogy mihamarabb újra
megnyithatjuk kapuinkat a
teljes lakosság számára. Bár
idén kisebb kihasználtsággal
működtek a sportpályáink, ez
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– mini focipálya valósulhat
meg. A sport mellett az elmúlt
egy év kiemelt fontosságú volt
az intézményrendszer működésének felülvizsgálatában.
Szeretném külön megköszönni Farkas Tibor Jánosnénak (Rózsa) és Varga Lászlónak azt az odaadást és szakmai támogatást, amit az elmúlt
évben biztosítottak számomra.
Hosszas szakmai és társadalmi
egyeztetések eredményeként
javaslatot készítettünk a rendszer átalakítására vonatkozóan, amelyhez nagy reményeket fűzök, és remélem, hogy
2021-ben sikeresen meg tudjuk valósítani.
Egy nehéz év van mögöttünk,
és a talán a következő sem lesz
könnyebb, de a jövőben is
azon fogok dolgozni, hogy a
kerület lakosainak bizalmát
megszolgáljam.

Kedves Zuglóiak!
A 2021-es évvel kapcsolatos
önkormányzati terveimet sajnos jelentősen befolyásolja a
járványügyi helyzet miatt kialakult gazdasági és szociális
krízis, és az ezt súlyosbító kormányzati megszorítás, ami
miatt Zugló több milliárd
forinttal kevesebbet költhet a
kerület lakóinak nyújtott szolgáltatásokra, fejlesztésekre.
Szociális ügyekért felelős alpolgármesterként ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy a
nehéz helyzetben lévő emberek számára nyújtott támogatások ne csökkenjenek, mindenkinek tudjunk segíteni, aki
bajba került. Lényeges az is,
hogy a bölcsődei, óvodai ellátás megszokott magas színvonalát megtartsuk. A környe-

zetvédelem, fenntarthatóság és
a klímaválság elleni küzdelem
a XXI. század egyik legnagyobb kihívása, kerületi szinten is el kell végeznünk a ránk
eső feladatokat.
Elkészítjük a kerület klímastratégiáját, és ez alapján játékos vetélkedőt indítunk az
óvodás és iskolás korosztálynak. Folytatjuk a népszerű
komposztprogramot, amelyet
közösségi szintre is kiterjesztünk.
Európai uniós projekt keretében jutalmazással serkentjük a hulladékok szelektív
gyűjtését, mintaprogramot dolgozunk ki az esővíz és a
szürkevíz felhasználására, továbbá energiaközösségeket
szervezünk. A Rákos-patak
egy szakaszán végre elvégezzük a természetközeli rehabi-

litációt, aminek eredményeként magasabb minőségű rekreációs zöldfelület és diverz
állat- és növényvilág jöhet
létre. Az állatok védelméről
sem feledkezünk meg: a kormányzati megszorítások miatt
bizonytalanná vált a kutyafuttatók tervezett fejlesztése, de a
kutyás civil szervezetek segítségével folyamatos párbeszédet tartunk fenn a kutyás közösségek tagjaival.
Folytatjuk a zöldfelületeink
madárbaráttá tételét, és a
fővárossal együttműködésben
ivartalanítással csökkentjük a
kóbor macskák számát.
A Rákosmezei teret kisebb
költségvetéssel igyekszünk fejleszteni, és a gyerekek biztonsága érdekében a lakóövezetekben betartatjuk a sebes-

ségkorlátozásokat. Bár a válság
és a forráselvonás miatt az eddigieknél is nehezebb dolgunk
lesz, 2021-ben is mindent
elkövetek annak érdekében,
hogy Zugló gondoskodó és zöld
kerület maradjon.
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Lepsényi László (DK) – 4. EVK

Vida Attila (LMP) lakhatásügyi tanácsnok – 1. EVK
A 2021-es év a kormányzati
büntető intézkedések miatt
Zugló számára is brutálisan
nehéz lesz, de így is van két,
beruházást igénylő célom.
Szeretném, ha rendeznénk a
Herminka óvoda műszaki állapotából fakadó problémákat,
valamint megvalósítani a
Kerékgyártó utca út-, csatorna- és zöldfelület-rekonstrukcióját, amit jelenleg a terveket

engedélyező szervek és közműszolgáltatók lassan egy éve
húzódó packázása hátráltat.
Ebben az évben kiemelt feladatom az is, hogy az M3-as
túloldalán fekvő családi és társasházas terület visszakapja a
lakóövezeti besorolást, mivel a
jelenlegi állapot indokolatlan,
és erősen csökkenti az ott lévő
ingatlanok piaci értékét. Szeretném továbbá elérni Zugló

tom, hogy ez a kicsi is sokszor
mekkora segítség.
Ebben az igen forráshiányos
időszakban még olyan dolgokat szeretnék tenni, amelyek
javítják az itt élők mindennapjait. Ennek keretében például
sikerült elérni a Fűzfő utcaiak
parkolási gondjainak megoldását. Ezen a forgalomtechnikai vonalon haladva szeretném kiharcolni továbbá az
Újvidék tér körforgalmasítását,
valamint a Bácska utca–Gyarmat utca forgalmi irányának

megfordítását és az ahhoz
kapcsolódó utcák forgalmi
rendjének hozzáigazítását, annak minden fórumon történő
kezdeményezését, egészen a
kivitelezésig. Vállalásom így
sem kicsi, de minden tevékenységem egyetlen mozgatója az itt élők mindennapjainak jobbá tétele és a bizalmuk megszolgálása.
Boldogabb új évet kíván Lepsényi László, az önök képviselője!

Busznyák Imre (Momentum) – 6. EVK
különféle hozzájuk illő programok közül, mint az éjszakai
kerékpározás, a streetball vagy
éppen a nordic walking. Szintén fontos, hogy minél korábban megszerettessük a gyerekkel is a mozgást, ezért szeretném, ha „oviolimpiát” szerveznénk, ahol játékos formában vetélkedhetnének az apróságot.
Saját választókerületemben
azt tartom a legfontosabbnak,

vírus mellett az eddig is milliárdokban mérhető, brutális
kormányzati elvonások hatványozottan érintik majd kerületünket. Az önkormányzatok
elleni átfogó állami hadjárat
ellenére mindent megteszünk
a károk mérsékléséért és azért,
hogy gátat szabjunk a kormányzati szabad rablásnak.
Azon leszek, hogy rendben
működjenek az egészségügyi
szolgáltatások, megmaradjanak óvodáink, bölcsődéink, és

Az elmúlt évben a Covid–19
miatti vészhelyzeti szabályozás
Zugló forrásait jelentősen lecsökkentette, a mozgásterünk
bántóan beszűkült. Ennek
megfelelően sajnos az önkormányzati kiadásokat is csökkenteni kell, a döntési hatékonyságot pedig növelni.

hogy az önkormányzat nehéz
helyzete ellenére is növeljük a
zöld növények számát, több fa,
cserje, kis zöld oázis legyen a
kerület belső részén is. Szintén
fontos, hogy javítsuk az utcák
tisztaságát, és visszaszorítsuk a
szemetelést.

Az idén fő feladatomnak tekintem a hivatali működésben
tapasztalt hiányosságok javí-

tását, különös tekintettel a
szervezeti működési szabályzat
módosítására. A folyamatok
optimalizálása érdekében szükség van a felelősség- és hatáskörök pontos átvilágítására
és meghatározására.
Az Ungvár utca közlekedését
javítandó a 74 és 74A jelű trolik menetrendjének egymáshoz igazítása szükséges. Emellett megpróbálom elérni, hogy

a BKK tekintse menetrendtervezési szempontnak, hogy a
Nagy Lajos király útján végighaladó busz és villamosok
menetrendje is igazodjon egymáshoz.
A parkolási helyzeten tovább
szeretnék javítani, fellépek a
roncsautók közterületen való
tárolása ellen. Indítványozom
a szelektív szemétgyűjtők mellett kamerás felügyelet kiépítését.

Pécsi Diana (MSZP) – 7. EVK

Bitskey Bence (MSZP) – 3. EVK
Tisztelt Zuglói Polgárok!
Az elmúlt év rendkívül embert
próbáló időszak volt. A járvány
nem kímélte se a családokat,
se a vállalkozásokat. Magam is
igyekeztem segíteni: maszkokat, tisztítószereket osztottunk,
ennivalót szállítottunk ki. Külön köszönet és tisztelet orvosainknak, ápolóinknak, tanárainknak, óvodai és bölcsődei
dolgozóinknak, akik a legnehezebb időkben is kitartottak.
Ez az év sem lesz könnyű, a

Tisztelt Olvasók!
A mi a tervem 2021-ben a
körzetemben, nem egyszerű
kérdés. Hiszen nemcsak az
első évünket, de a következőt
is a Covid–19 emberi és gazdasági következményei elleni
tevékenykedés tette és teszi ki.
Tehát ebben az évben is a körzetemben lakó idős, elesett,
rászoruló embereknek történő
mindennemű segítséget tartom a legfontosabb feladatomnak. Persze látom, hogy ez
sajnos nem elég, de azt is lá-

szégyenének, a Rákosrendező
mentén, a MÁV-területeken
található sitt- és szemétlerakatok felszámolását. Lakhatásügyi tanácsnokként pedig az új
lakás- és lakbérrendelet elfogadása után tovább kívánom
folytatni a munkát egy gazdaságilag fenntartható, szabályos és méltányos lakásgazdálkodási rendszer kialakítása
érdekében.

Tóth Attila (DK) – 2. EVK
A járvány után ebben az évben
végre újraindulhat a szabadidős sportélet. Tanácsnokként
azt szeretném elérni, hogy
minél több rendszeres – akár
minden hétvégén jelentkező –
szabadidősport-lehetőség közül választhassanak a zuglóiak.
Jó időben ilyen lehet a szabadtéri torna, aerobik, fitnesz,
karate, jóga, zumba. Szeretném, ha a különböző korosztályok választhatnának a
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kulturális tanácsnokként továbbra is igyekszem majd szeretett kerületünk kulturális
életét segíteni, előrevinni.
Ezt a célt szolgálta a tavaly a
hivatal munkatársaival és kollégáimmal közösen készített és
elfogadott kerületi kulturális
koncepció létrehozása.
Az idei évre kívánok mindenkinek további erőt, kitartást és jó egészséget, dolgozzunk tovább együtt Zuglóért!

Kezdeményezésemre fogadta
el a képviselő-testület a Munkácsy Általános Iskola bővíté-

sének szükségességét, s a fenntartó beruházásának eredményeként elkészült az intézmény új szárnya, négy tanteremmel. 2020-ban folytatódott a Bóbita Óvoda felújítása,
nyílászárók cseréjével és a
tetőszerkezet felújításával.
Az általam kezdeményezett
képviselő-testületi
döntés
eredményeként egyeztetünk a
fővárossal a Kacsóh Pongrác
úti lakótelep közbiztonságáról.
Ennek keretében novemberben több mint 800 lakást
érintő közvélemény-kutatást
végeztem a környék közbiz-

tonságáról és problémáiról.
A lakótelepen tervezett parkfelújítás a lakossági visszajelzések alapján a rendelkezésre álló forrásoktól függően
több ütemben valósul meg.
A Mókavár Óvodában az új
évben megtörténik a homlokzati lamellás árnyékolók
kiépítése. Az önkormányzat
pályázott a Kerékgyártó utca
szilárd burkolat nélküli szakaszának aszfaltozásához és
vízelvezetéséhez szükséges
forrásra, így megkezdődhetnek a munkálatok.
A BMSK-val együtt valósítjuk

meg egy edzőterem kialakítását felnőttek részére a Rákosszeg parkban, egy futókört
a Kerékgyártó utcában, a
Patakparti Fitneszpark közelében. 2021-ben a Gazdasági
Bizottsági elnökeként a zuglói
vállalkozók részére pályázatot
szeretnék indítani a legjobb
kerületi cégek elismerésére.
A kormány intézkedései miatt
az önkormányzat forrásai
nagymértékben csökkentek.
Ennek ellenére megteszek
mindent, hogy körzetem biztonságosabbá, modernebbé és
élhetőbbé váljon.
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Kisné Szivcsovics Nikolett (Momentum)

esélyegyenlőségi tanácsnok – 8. EVK

Egyéni képviselőként fontos
számomra, hogy Alsórákos élhetőbbé váljon, tisztább, rendezettebb közterületek, gondozott zöldfelületek tegyék
jobbá az ott élők közérzetét.
Elsődleges céljaim között szerepel a Rákosmezei tér rendezése, a körzet közterületei,
útjai állapotának javítása, az

MTK okozta problémák megoldása. Esélyegyenlőségi tanácsnokként pedig feladatomnak tekintem a Helyi
Esélyegyenlőségi Programban
is meghatározott kötelezettségek teljesítésének, a beazonosított problémák megoldásának figyelemmel kísérését, különös tekintettel a

Covid–19 humánjárvány következményeire, illetve az önkormányzatokat sújtó elvonások miatti szükségszerű takarékoskodásra.
A rászorulók, a sérülékeny
csoportok érdekeinek képviselete és támogatása a nehézségek ellenére is fontos és
szükséges feladat.

Hevér László (MSZP) – 11. EVK
Megtisztelő volt, hogy a kerületben a legjobb eredményt
elérve választottak meg másodszor a 11. választókerület
egyéni önkormányzati képviselőjének. Ez hatalmas erőt
adott számomra, hogy még
nagyobb elánnal vessem bele
magam a munkába.
A képviselő-testület a három
korábbi bizottság összevonásával létrejött Népjóléti Bizottság
vezetésével bízott meg. A szociális, oktatási és egészségügyi
területtel egyaránt foglalkozó
bizottság irányítása hatalmas

kihívást jelent számomra. Büszke vagyok arra, hogy 2020ban sikerült bevezetnünk az
óvodai pótlékot, továbbá több
mint 300, közszolgálatban dolgozónak iskolakezdési támogatást tudtunk adni. A járványhelyzet és kiváltképpen a
kormányzat Zuglót érintő bevételcsökkentő intézkedései
ellenére tavaly is jutott pénz a
korábban általam kezdeményezett fűtés- és év végi támogatásra a nyugdíjasoknak. A
2021-es szűk esztendő ellenére a juttatásokat igyekszem

fenntartani. Tavaly új burkolatot kapott az Ond vezér útja
– köszönhetően Karácsony
Gergely főpolgármesternek,
Horváth Csaba polgármesternek és Tóth Csaba parlamenti
képviselőnek. Örömömre szolgált, hogy a körzetemben lévő
két sportpálya is új felületet
kapott. Arra törekszem, hogy a
következő két év folyamán
mind az Ond vezér sétány,
mind a Zsivora park megígért
fejlesztése is elkezdődjön, ami
méltó ajándék lenne a 2022ben 150 éves Rákosfalvának.

Sokacz Anikó (MSZP) – 12. EVK

Büszke vagyok, hogy ebben a
nehéz időszakban hozzájárul-

tam Zugló fejlesztéséhez és
segíthettem a kerületben élők
mindennapjait. Elvégzett munkám 2020-ban: Álmosmanó
Program díjainak támogatása
• Nemzetiségek napja • Tehetséggondozó program óvodásoknak • Segítség az Örs vezér
terén ért személy támadása
ügyében • Szülőképzés elindítása • Civil díj átadása • Tőled
függ! pályázat kiírása • Zuglói
Darts Klub segítése • Szájmaszkok osztása • A lelkisegélyvonal-program elindítása •

Előterjesztésem jóvoltából a
HEGY (zuglói gyerekekért)
honlap elindulása • Kerekasztal nemzetiségeknek • Fertőtlenítő osztása • Szülői EDU
program támogatása • Alkohol
iránytű program • Stresszkezelő tréning • A Szugló utcában
drogdíler elfogásának segítése
bejelentés alapján • Nemzetiségek gasztrorendezvénye •
Közbenjárásomra felújították
a Füredi u. 7. és Vadvirág
utcai járdát • Közterületi bejárás • Nemzetiségek Házánál
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Sógor László (MSZP) – 13. EVK
Önkormányzati képviselőként
2021-ben is teljes elkötelezettséggel küzdök lakókörzetem fejlesztéséért, megújításáért. Az idén szorgalmazni
fogom az Egressy tér tervezett
felújítását, parkosítását, amelylyel kapcsolatban továbbra is
várjuk a lakosság észrevételeit.
Örömmel mondhatom el, hogy
kezdeményezésemre megtörtént a Répássy úti parkoló
vízelvezetési problémáinak
rendezését célzó felmérés és
terveztetés.

Kinisch Andrea (DK)

Mindent elkövetek választókerületem közbiztonságának
további javítása érdekében,
például a térfigyelő kamerarendszer bővítésével és a nagyobb polgárőri és rendőri
jelenlét kezdeményezésével.
Környezetvédelmi tanácsnokként hiszem, hogy a környezetvédelmi munka alapja a
tiszta és rendezett közterület.
Éppen ezért mindent elkövetek annak érdekében, hogy
a körzetemben élő lakótársaim
és minden ott közlekedő sze-

métmentes, tiszta és rendezett
utcákat, tereket lásson. Folyamatban van a meglévő hulladékudvar bővítése, továbbá a
lakossággal egyetértésben kezdeményezem a lomtalanítás
számának lehetőség szerinti
növelését. Az illetékes szervezetekkel együttműködve
folytatjuk a küzdelmet az illegális hulladék lerakása ellen,
hogy az itt élők lakókörnyezete még tisztábbá váljon.
Számíthatnak rám
a jövőben is!

– 14. EVK

Nehéz elmúlt egy év van mögöttünk, a járványhelyzet miatt sok dolog nem úgy alakult,
ahogy terveztük. Szeretném,
ha ebben az évben az önkormányzat nehéz gazdasági
helyzete ellenére már kis lépésekben előre tudnánk haladni. Tanácsnokként szeretném elérni, hogy újra alakuljon meg a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat.
Célom, hogy a szakemberekkel és a kerület lakóival

közösen alkossuk meg az Ifjúsági koncepciót és a Gyermekvédelmi koncepciót, valamint a hozzájuk tartozó cselekvési tervet. Szeretném, ha
létrejönne egy Ifjúsági Portál,
és a Gyermekvédelmi Kerekasztalhoz hasonlóan az Ifjúsági
Kerekasztal is elindulna.
Kezdeményezem, hogy testvérvárosainkkal egy szabadtéri
fotókiállítással is fűzzük szorosabbra a kapcsolatot, ahol a

lakosság is megismerhetné
ezeket a településeket. Szintén
célom egy a testvérvárosokkal
kapcsolatos vetélkedő meghirdetése diákok, fiatalok számára.
Szeretném elérni, hogy a Wass
Albert téri átjáró megkapja az
általam kezdeményezett térfigyelő kamerát, és hogy a zöldterületek megújítása a körzetem többi részén is folytatódjon.

Rozgonyi Zoltán (Fidesz) – listás képviselő
a Virágzó Zugló Program •
Zuglói Drogstratégia • A Civil
Füzet kiadásának szakmai
segítése • Közbenjárásomra a
Füredi u. 11. sz. előtti járda
felújítása • Civil, Nemzetiségi,
KEF-karácsony lebonyolítása.
Idei tervek: Örs vezér 20–11.
mögötti játszótér felújítása és a
körzet elhanyagolt járdáinak
felújítása, a drogstratégia céljainak megvalósítása, valamint
a Nemzetiségek Háza további
renoválása.

A képviselő-testület legrégebbi
tagjaként számomra a közbiztonság az egyik legfontosabb
terület. Minden zuglóinak joga
van biztonságos, erőszaktól
mentes környezetben élni. Az
önkormányzatnak ezt a rendőrséggel együtt kell biztosítania. Zöldterületeink rendezett
állapotáért meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást, és többet kell tenni a
közterületi bűncselekmények
visszaszorításáért. A hajlékta-

lanok közterületen való életvitelszerű tartózkodása helyett
az ellátórendszerbe integrálásukat kell erősíteni.
A drága és pazarló parkolási
rendszer helyett gazdaságos, a
helyi lakosok érdekeit szolgáló
szolgáltatást kell nyújtani.
Szomorú, hogy mindeddig
nem valósult meg az a korábbi
javaslatunk, amely szerint a
zuglóiak ingyen parkolhatnának a kerület teljes területén
belül – nem csak a járvány

időszakában. A Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság elnökeként felhívom a figyelmet az
átlátható és gazdaságos működés fontosságára és az ezzel
kapcsolatos hiányosságokra.
Zuglóban elfogadhatatlanul
magasak a működési költségek, ezért nem jut pénz a fejlesztésekre.
Olvasson terveimről, elképzeléseimről a közösségi oldalamon: https://facebook.com/
rozgonyi.zuglo
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MIT TERVEZ 2021-RE?

Borbély Ádám (Fidesz) – listás képviselő
A képviselő-testület
legfiatalabb tagjaként
a korrupciómentes
és zöld önkormányzati működést tartom a legfontosabbnak. Szükség is van
a klasszikus ellenzéki szerepre, mert
mindkét terület csak a koncepciók szintjén működik, a mindennapokban sajnos

más a gyakorlat. Elfogadhatatlan, hogy a
helyi média az országgyűlési képviselő és
a polgármester személyi kultuszát építi,
és nem tájékoztat tényszerűen a zuglói
történésekről. Egyes önkormányzati cégek teljesen átláthatatlanul működnek, és
az is tarthatatlan, hogy a szocialisták saját
magukat ellenőrzik, borsos megbízási díjakért. Szomorú, hogy a baloldali koalíció
pártjai – a hangoztatott elveikkel szemben – a hatalom és a pénz érdekében

MIT TERVEZ 2021-RE?

némán asszisztálnak ehhez. Azt ígérhetem, hogy a zuglóiak érdekében a jövőben is bármikor felemelem a hangomat,
számíthatnak rám. Az élhetőbb és zöldebb Zugló érdekében személyesen is
részt veszek a Városliget történelmi jelentőségű kulturális és zöldterületi megújításában.
Olvasson terveimről, elképzeléseimről a
közösségi oldalamon: https://www.facebook. com/zuglo. borbelyadam

Szatmáry-Jahl Angéla (Fidesz) – listás képviselő
Az elmúlt év – amit
a koronavírus-járvány
minden tekintetben
felülírt – a védekezésről és a gazdaság
megmentéséről szólt.
A legfőbb kihívást a
családokat és a vállalkozásokat érintő
terhek csökkentése jelentette. Sajnálatos,
hogy az önkormányzat új adók bevezetésével és a meglévők növelésével kívánja

a bevételeit éppen ilyenkor növelni.
Észszerűbb gazdálkodással elkerülhető
lenne a fontos szolgáltatást nyújtó vállalkozások terheinek növelése. Kezdeményezésemre a Fidesz-frakció javaslatot
tett a szociális rendelet módosítására és a
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
csökkentésére vagy átütemezésére, valamint a működni nem tudó vállalkozások építmény- és telekadóinak fizetési
könnyítésére. Különösen krízishelyzetben
fontos a családok, rászorulók segítése a je-

lenleginél sokkal igazságosabb szociális
támogatási rendszerrel. 2021-ben reményeink szerint már a családok megerősítéséért és a gazdaság helyreállításáért
küzdhetünk.
Mindent elkövetek annak érdekében,
hogy a zuglói családok és vállalkozások
mielőbb talpra állhassanak.

Mi nemcsak beszélünk az egészségügyről, hanem cselekszünk is. A képviselő-testület egyetlen orvos tagjaként
aktívan részt veszek
a kerületi egészségügy szervezésében.
Kormányzati támogatással létrehoztuk a
Zuglói Egészségfejlesztési Irodát, és a jobb

ellátás érdekében háziorvosi praxisközösséget működtetünk. Az elmúlt egy évben másfél milliárd forint kormányzati
forrást lobbiztunk ki, ami a rendszerváltozás óta a legnagyobb támogatás a kerületi egészségügynek. Megújult a szakrendelők informatikai rendszere, és lecserélték a régi röntgengépeket. A kormány
finanszírozta továbbá a szakrendelők új
eszközökkel való ellátását. A Fidesz
ebben az évben is ezt a lendületet kívánja

folytatni a rendelők teljes körű felújítása
érdekében. Továbbra is mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbb forrás
kerülhessen Zuglóba.

Az elmúlt évben a
szokásos rendezvényeinket, a Túr de Rákosrendezőt, a szemétszedő akcióinkat, a szomszédünnepeket a járvány
miatt nem tudtuk
megtartani, reméljük, 2021-ben már ismét találkozhatunk
Zugló tenni akaró lakosaival! A Civilzugló

Egyesület jövőre is mindent megtesz,
hogy megakadályozza a Zugló értékét jelentő zöldterületek beépítését, a kertvárosba nem illő lakóparkos beépítéseket,
és kezdeményezi az ezeket lehetővé tevő
építési szabályok szigorítását. A csökkenő
adóbevétel nem lehet indok az önkormányzati vagyon kiárusítására: a telkek,
lakások, helyiségek eladása a jövő felélése. A számos üres önkormányzati
helyiséget, lakást kiadással kell hasznosí-

Victora Zsolt (Kétfarkú Kutya Párt) – listás képviselő
Továbbra is tervezünk segíteni, adományt eljuttatni zuglói, rászoruló embereknek, családoknak.
Tervezem, hogy március végén ünnepélyes keretek között átadhatjuk azt a 28 darab zuglói köz-

Új, fásított közteret alakítanak ki a Varsó utca–Thököly út–Róna utca találkozásánál. A beruházás
azontúl, hogy esztétikai célokat is szolgál, nagyban segíti majd a gyalogosközlekedést.
ségi, többszintes növénytelepítéssel.
A meglévő közműadottságok figyelembevételével hét új fát és 180
négyzetméternyi cserjét és évelőt
terveznek ültetni az új térre. Ezenkívül a Varsó utca mindkét oldala
mentén új, árnyéktűrő növényeket
telepítenek. A felújítási munkálatok
folyamatosan zajlanak, így az új
köztér – amelynek elnevezéséről
később dönt az önkormányzat –
tavaszra elkészülhet.
Riersch Tamás

Javasolni fogom, hogy legyen újra ingyenes laborvizsgálat a Hermina úton.

tani és takarékosabban gazdálkodni. Sajnos jelentős energiát kell fordítanunk
arra, hogy megakadályozzuk, hogy az
önkormányzatot és cégeit a haverok és
pártok kifizetőhelyeként használják.
Petíciót indítottunk, hogy a Hermina úti
rendelőbe kerüljön vissza a labormintavétel, és végre elkezdődjön a két szakrendelőnk felújítása.

között a „Poros villamossín fűvel való
zöldítése” projektünk is zöld utat kap
nyárra. Általános Panaszirodát is tervezünk nyitni a kerület több pontján, erre
lenne a legnagyobb igény. A felfestések
megtörténte után nyárra tervezzük a
veszélyes útkereszteződések zebrásításának egész napos fesztiválját, ahol minden
kedves zuglói lakost ingyensörrel várunk
majd. Ezek röviden a terveink 2021-re.

Zöldbe borul a csomópont

Dr. Varga Péter (Fidesz) – listás képviselő

Várnai László (Civilzugló Egyesület) – listás képviselő

intézmények, óvodák, iskolák elé szánt
kerékpártárolót, amit a vagyonkezelőnek
tavaly augusztus 30-ig kellett volna kihelyezni. Az átláthatóság jegyében a közeljövőben, terveim szerint megismerhetjük a ZIM (önkormányzati kommunikációért felelős cég) üzleti beszámolóit
és egyéb közérdekű adatait, anyagait is.
Tervezem, hogy a Nagy Lajos király
útján, az Örstől az Erzsébet királyné útja

FEJLŐDŐ ZUGLÓ́

Olvasson terveimről, elképzeléseimről a
közösségi oldalamon: https://www.facebook.com/szatmaryjahlangela

A zuglói Fidesz azért dolgozik, hogy az
egészségügy a nagypolitikától mentes,
sikeres ágazat legyen a kerületben.
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Látványterv a Varsó utcából

A tervek szerint kicserélik a
terület aszfaltburkolatát: a
bontási munkálatok már el is
kezdődtek, az első kapavágás
Tóth Csaba országgyűlési képviselő és Horváth Csaba polgármester jelenlétében történt.
A tér hasonló világos színű
burkolatot kap, mint amilyen a
szemben lévő Tisza István
téren is található. A beruházás
részeként kijavították a Varsó
utca páratlan oldalán a járdaszegélyeket, egészen a Pétervárad utcáig. Az új térkő
burkolat mellett új ülőbú-

Fotó: hivatal

torokat, hulladékgyűjtőket és
kerékpártámaszokat is kihelyeznek. Hogy a teret elválasszák a Thököly út és Róna
utca forgalmától, egyedi, áttört
fémpaneleket is elhelyeznek,
amelyek vizuálisan takarják a
pihenni vágyók elől a közlekedést, ugyanakkor a tér
egységes hangulatát is megteremtik. Azt a hangulatot,
amelyet a zöldfelület is erősíteni fog, egyrészt a már
meglévő fákkal (csak növényegészségügyi szempontból lesz
fakivágás), másrészt a minő- Tavaszra tervezik befejezni a parkot

Fotó: Balogh Róbert
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Pá, királyi
lakoma

A drasztikus étrendváltoztatás nem segít, a mértékletesség és a rendszeres mozgás viszont igen – ha túlettük magunkat az ünnepek
alatt, nehéznek érezzük magunkat, esetleg pár kilogrammot fel is szedtünk.
Fél óra tempós séta, otthoni
mozgás, napi ötszöri étkezés,
sok gyümölcs és zöldség,
valamint folyadékfogyasztás
– ezeket javasolja Polonkai
Zsófia, a Bethesda Gyermekkórház vezető dietetikusa. A szakember hangsúlyozta, nem megoldás salátát enni salátával, hiszen
egy idő után hiánytünetek
lépnek fel, és a szervezetünk
számára szükséges energiamennyiséget sem juttatjuk
be, ezért a roppanós zöldség
mellé egy-két szelet teljes
kiőrlésű pékárut fogyaszszunk. – A gyümölcsökkel
sem szabad túlzásba esni,
legyen a mérték egy marék
vagy egy kisebb müzlistál
tízóraira, uzsonnára. Délelőtt
cukormentes keksszel, délután magában, joghurttal esetleg kásába darabolva
vigyük be a szervezetünkbe
– magyarázta, és azt is kifejtette, mi, magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy egész
nap alig eszünk, viszont
királyi vacsorára ülünk le,
ahelyett, hogy a sokszor keveset elvet követnénk. P. R.

GONDOSKODÓ ZUGLÓ

EGÉSZSÉGES ZUGLÓ

Elsőként végeztek gyorstesztet
Zuglóban kezdték meg elsőként a fővárostól kapott Covid–19 gyorstesztekkel
a szűrést. Az orrból vett minta alapján fél órán belül megvan az eredmény.
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Mintegy 2000 élelmiszercsomagot osztottak szét a rászorulóknak

Karácsonyi ajándékok az önkormányzattól
A kerületi rendőrkapitányság hét mobiltelefonnal, a zuglói óvodák és bölcsődék pedig egy-egy
könyvcsomaggal lettek gazdagabbak karácsonykor, az ajándékokat a Bosnyák téren adták át. Kétezer
csomagot kaptak a rászorulók, a civil és a nemzetiségi szervezetek pedig online ünnepeltek.

Horváth Csaba polgármester,
Havasi Gábor fővárosi egészségügyi tanácsnok, Karácsony
Gergely főpolgármester, Nagy
András Csaba, a ZESZ igazgató
főorvosa az Örs vezér terén az
első gyorsteszt elvégzésekor

Az ingyenes tesztekkel elsősorban a szociális szférában, az
egészségügyben, a gyermekekkel, idősekkel dolgozó zuglóiakat szűri a Zuglói Egészségügyi Szolgálat. Az antigén
gyorstesztek megbízhatósága

Gyorstesztcsomag

Ellenőrzik az eredményt
Fotók: Balogh Róbert

90 százalék fölötti – tudtuk
meg dr. Nagy András Csabától,
a ZESZ igazgató főorvosától.
Az első gyorsteszt elvégzésénél
jelen lévő Karácsony Gergely
főpolgármester elmondta, hogy
a világjárvány és a gazdasági
válság kellős közepén minden
politikai szereplőnek összefogásra kellene törekedni, ám
ez az önkormányzatok és a
kormány között nem jött létre.

– De legalább létrejött a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között. Ez a tesztelési
program kettőnk együttműködése, hiszen a kerületek tartják
fenn azokat az intézményeket,
ahol ezeket a teszteléseket el
lehet végezni, nekünk fővárosi
önkormányzatként pedig az a
feladatunk, hogy ezt a munkát
segítsük és koordináljuk – fogalmazott Karácsony Gergely.

Nem kell félni a védőoltástól
Aki csak tudja, oltassa be magát – hangsúlyozta dr. Nagy
András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat igazgató
főorvosa. Jelenleg egy, a Pfizer-BioNTech vakcinája érhető el Magyarországon. A ZESZ
vezetője elmondta, nem kell
félni az oltástól, hiszen az bevizsgált, biztonságos, világszerte több millió ember kapta
már meg.
– Tudomásom szerint szinte
nincs is mellékhatása, bőrpírról, izomfájdalomról számolnak be, de ez szinte minden

Javasolják az oltást

Fotó: BRP

oltásnál előfordulhat. Nem
kell félni ettől a védőoltástól –

magyarázta az igazgató főorvos. Az oltás központilag történik, abban nincs szerepe a
ZESZ-nek. Az intézmény dolgozói között folyamatban van
az igényfelmérés, dr. Nagy
András Csaba reméli, minél
több munkatársa kéri a vakcinát. Aki kapott influenza elleni védőoltást, volt már covidos, vagy valamilyen betegsége van, egyedi mérlegelés
alapján kaphatja meg az új koronavírus elleni vakcinát.
Az oldalt írta: Potos Rita

A nagy felbontású, nagy kijelzőjű készülékeket a Szomszédom a rendőr! program keretében Czirják Róbert, a XIV.
kerületi rendőrkapitányság
vezetője vette át az önkormányzattól. A Bosnyák téri
ünnepségen részt vett Horváth
Csaba polgármester, Tóth Csaba, a kerület országgyűlési
képviselője, valamint Hajdu
Flórián alpolgármester. Az átadás során elhangzott: a főváros egyik legbiztonságosabb
kerülete Zugló, az önkormányzat is sokat tett, hogy ez
így legyen, egyebek mellett a
Szomszédom a rendőr! program beindításával. Hajdu Flórián elmondta: „Kerékpárokat, személygépjárműveket,
rendszámfelismerő készüléket,
defibrillátort, fényképezőgépet
adományoztunk az elmúlt időszakban, amelyek megkönynyítik a rendőrség munkáját,
elősegítik a felderítést.”
A legkisebbeket az önkormányzat könyvcsomagokkal
lepte meg. A köteteket Rinyu
Erika, a Zuglói Meseház Óvoda vezetője és Gyuricza Zsuzsanna, a Zuglói Egyesített
Bölcsődék szaktanácsadója

vette át. Az idén csaknem
2000, tartós élelmiszerekből,
karácsonyi édességekből álló
csomagot osztott ki az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak – mondta el Hevér
László, a Népjóléti Bizottság
elnöke, akivel együtt Szabó
Rebeka alpolgármester, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti
Központ (ZCSK), a Zuglói
Okostelefonok a rendőrségnek
Szociális Szolgáltató Központ
munkatársai, valamint önkéntesek gondoskodtak arról,
hogy a karácsonyi segítség
minden érintetthez időben
eljusson. Szabó Rebeka elmondta: ez mindenkinek nagyon nehéz időszak, de igyekeznek, hogy senki se maradjon éhen. Minden hátrányos
helyzetű, bajba jutott embernek segítenek, aki kapcsolatban áll az önkormányzattal és Könyvajándékok az óvodáknak és bölcsődéknek
segítséget kért.
A nemzetiségek és a civil szervezetek karácsonyi összejövetele 2020-ban online zajlott, a Zuglói Civil Ház közösségi oldalán. Sokacz Anikó
civil és nemzetiségi tanácsnok,
a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnöke elmondta, hogy a kialakult jár-

Szabó Rebeka alpolgármester ajándékokat oszt
Fotók: Subits-Tóth Gergő

A nemzetiségi és civil szervezetek online követték a karácsonyi
ünnepséget

ványügyi válsághelyzetet csak
összefogással tudják megoldani, amiben nagy szerepet vállalnak a civil szervezetek.
A kerületben lévő 12 nemzetiségi önkormányzat hatalmas
értékkel gazdagítja Zuglót, a

KEF-tagok pedig óriási munkát végeznek a fiatalság és a
lakosság körében. Horváth
Csaba polgármester és Tóth
Csaba szocialista országgyűlési
képviselő videóüzenetben üdvözölték a résztvevőket. Z. L.
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Hatszáz helyszínen 55 ezer növényt ültettek a Virágzó Zugló kertészei

Lelkes kertépítőktől zöldül a kerület

Minek örülne 2021-ben?
1. MEDGYESI GABRIELLA – Ha a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiája visszaállna. Szorosan követtem
az eseményeket, ott voltam a tüntetők között végig a
frontvonalban. Egykor én is ott végeztem. Azt szeretném,
ha valami isteni csoda folytán Palkovics miniszter úr a fejéhez kapna, és azt mondaná, hogy visszacsináljuk, mert
rosszul kezdtük.

Tavaly 83 helyszínen folytatódott a Virágzó Zugló utcafrontszépítő és közösségi kertépítő program.
Vannak lakóházak, amelyek évek óta részt vesznek a programban, és vannak, akik 2020-ban először
pályáztak az önkormányzatnál a Virágzó Zugló programban való részvételért.

Közösségi
komposztálás
A Zsálya utcai közösségi kertbe és a Németpróna utcai
klímaerdőbe vihetik a komposztálható hulladékot a kerületben élők.
– A lakossági érdeklődés, a
sok jelentkezés miatt még
legalább két-három helyszínre tervez komposztládát
az önkormányzat. Zuglóban
évek óta nagy sikerrel működik a komposztprogram,
amelynek keretében ingyenesen osztunk komposztkereteket a kertes- és társasházak lakói számára –
tájékoztatta szerkesztőségünket Szabó Rebeka alpolgármester.
– A panelházban vagy megfelelő saját kert nélküli társasházban lakók is szeretnének komposztálni, ezzel
csökkentve a kommunális
hulladék mennyiségét.
A növények számára értékes
komposztanyagot is előállítanak ezzel, ezért tettünk
egy kísérleti lépést a közterületen való komposztálás
terén – magyarázta. A közösségi komposztálás feltétele, hogy a közeli lakóközösség vállalja a komposztáló gondozását. Fontos,
hogy csak az kerüljön bele,
ami oda való, és ne váljon
szemétlerakóvá. Elsősorban
növényi részek, elhervadt
virágok, szobanövények darabjai, nyers zöldségek héja
vagy festetlen, natúr papír,
kávézacc kerülhet bele.
P. R.

Hajdu Flórián alpolgármester is szépíti Zuglót Fotó: Képszerkesztőség

A Zsitnyánszki házaspár
évek óta szépíti az utcafrontot: Julika néni és
Imre bácsi minden tavasszal növényekkel teszik szebbé a Rákosfalva
parki társasház környezetét. Elmesélték, hogy
évekkel ezelőtt ketten
pályáztak, ők kezdték el
a virágosítást, azóta fokozatosan csatlakoztak hozzájuk a társasház lakói.
– Egész évben megy a munka,
gyönyörű lett a ház. A déli
oldali lépcsőházbejáratokat
rózsalugas díszíti – büszkélkedett Julika néni.
Hasonlóan lelkesen mesélt a
programról Takács András
közös képviselő, aki először
egy Kőszeg utcai társasház
nevében pályázott, majd több
sikeres pályázattal számos
lakóház környezetét tették
szebbé a zuglóiakkal. – A lakókkal közösen tökéleteset,
csodát alkottunk, három virágszigetet készítettünk évelő
növényekből. Jövőre is pályázunk, hogy újabb területek
zöldülhessenek meg a kerület-

Imre bácsi egész évben gondozza a kertet Fotó: Balogh Róbert

ben – mondta. Idén a Mogyoródi úti és a Varga Zoltán Sportpálya is megszépült, ugyanis
Lovas Zoltán, a Mogyoródi úti
pálya telepvezetője, a Zuglói
Sport- és Rendezvényközpont
Non-Profit Kft. mindkét telephelyét benevezte a pályázatra.
– Ezt a programot csak üdvözölni lehet. Tavasszal újra
pályázunk. Pontos, precíz volt
a közös munka a szervezőkkel, kaptunk virágokat, kaspókat, futónövényeket és földet.
A balesetveszélyes fákat pedig
kivágtuk és a helyükre újakat
ültettünk – magyarázta a telephelyvezető. A Virágzó Zugló
utcafrontszépítő és közösségi
kertépítő program keretében

előzetes felmérés után szakmai tanácsokat kapnak a résztvevők a növények, a kert tervezésében, sőt a szakemberek
az ültetésben, fenntartásban is
támogatják a lakókat. Hajdu
Flórián alpolgármester hangsúlyozta, hogy Zugló zöldítése,
szépítése mellett nagyon fontos a közösségépítés, közösségformálás, ami a program egyik
legfontosabb eleme.
– Munka közben a szomszédok megismerkednek egymással,
az utcafrontszépítés összehozza őket, egy csapattá kovácsolódnak, hiszen nemcsak ültetéskor, hanem
egész évben gondozzák a
kerteket, elosztják egymás
között a feladatokat.
Az alpolgármester arra is
büszke, hogy a legtöbb ültetésen az egyéni képviselők is részt vesznek.
Az előző ciklusban egyébként
csaknem 600 helyszínen 55
ezer növényt telepítettek több
mint 70 köbméter jó minőségű
virágföldbe.
Potos Rita
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1.

2. TÓTH KATALIN – Annak örülnék, ha tényleg komoly
lépéseket tennének annak érdekében, hogy elkerüljük az
Armageddont. (Visszakérdeztünk, hogy miért gondolja,
hogy itt a világ vége? Válaszul azt kaptuk, nézzünk utána
egy honlapon.)

2.

3. GRENCZEL MÁTYÁS – A gyermekeim gyermekotthonban vannak, őket szeretném visszakapni három év
után. Négy fiú, 6–17 éves korig. A feleségemet megvezette
a hatóság, ő nem zuglói, másik kerületben vannak a gyerekekkel együtt. Én most hajléktalanszállón vagyok,
egyébként pedig a Metrónál szerelőként dolgozom. S azt
szeretném még, ha piaci alapú bérlakásba költözhetnék,
amit minimális felújítással lakhatóvá lehetne tenni.

3.

4. GÁBOR LÁSZLÓ
– Hogy több munkám legyen, mint az idén. A vírus beütött
nekünk is. Társasház-takarító cégünk van, és az utóbbi hónapokban nem nagyon volt munkánk. Jó lenne, ha
megjönne már a vakcina, és akkor beoltanák azokat,
akiknek elsősorban szükségük van rá.

4.

5. PAPP RICHÁRD
– Szeretnék előrelépni a munkahelyemen. Vannak kitűzött
céljaim. Látom is az esélyt arra, hogy el tudom érni.
Alapvetően sok mindent csinálok, most az Atlantis kaszinóban játékokat vezetek.

6.

6. KOVÁCS PÉTER
– Lottóötösnek örülnék. De már sajnos elvitték. 1996 óta
közmunkásként dolgozom, s most lesz az utolsó évem,
aztán nyugdíjba megyek. Már nagyon várom.

5.

Az oldalt szerkesztette: Cs. J. • Fotók: Balogh Róbert
HIRDETÉS

Takács András közös képviselő mindig pályázik
Fotó: Balogh Róbert
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Híreink
Bérlakások
Karácsony Gergely főpolgármester személyesen adta át
azoknak a korábban hajlék
nélkül élő budapestieknek a
lakáskulcsot, akik sikeresen
pályáztak a főváros 12 bérlakására. Rendszeres jövedelemmel rendelkező hajléktalan,
egészségügyi vagy idősotthonban dolgozó pályázhatott.
A többszörös túljelentkezés
mutatja, hogy a piacinál alacsonyabb lakbérű bérlakást
sok hajléktalan fenn tudja tartani a keresetéből vagy a nyugdíjából. Döntöttek további öt
bérlakás méltányossági alapon
történő bérbeadásáról. Előbbiek a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő XI. és XIV.
kerületi lakóházak, utóbbiak
kerületi önkormányzati tulajdonban vannak, azokat a Fővárosi Önkormányzat bérlőkijelölési joga nyomán adták
bérbe.

Lánchíd
A híd felújítására érkezett közbeszerzési pályázatok értékelését a BKK folyamatosan
végzi. A legalacsonyabb ajánlat alapján bruttó 26,75 milliárd forint költséggel újulhat
meg a főváros ikonikus hídja.
Egy éve a Váralagút felújítása
nélküli, bruttó 35,29 milliárd
forintos legkedvezőbb ajánlatot forráshiány miatt eredménytelenné kellett nyilvánítani.
Miközben a főváros és a BKK
mindent megtett azért, hogy
gyorsan és professzionálisan
bonyolítsa le az új közbeszerzési eljárást, a kormány továbbra sem utalta át a Lánchíd
felújítására évek óta ígért hatmilliárd forintot.

ZUGLÓ

BUDAPEST
Gémesi: Törvénytelen döntés a fideszes önkormányzatok kompenzálásáról
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Az iparűzési adó megfelezése nem megoldás a járvány okozta válságra

Orbánék fosztogatnak

Több milliárd forinttól esik el Zugló

Nyíltan helyezi a kormány a saját hatalmi-gazdasági érdekeit az ország
érdekei elé – véli Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Diszkriminálja az ellenzéki vezetésű településeket az önkormányzati támogatások elosztásakor. Több száz milliárd forintnyi közpénzt
szórtak el olyan célra, amelynek semmi köze sem a járvány, sem a gazdasági
válság kezeléséhez.

Eredetileg 258 milliárd forintnyi iparűzési adóval számolt a főváros, amely nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a főpolgármesteri hivatal és a kerületek között – tájékoztatta lapunkat Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes. A fővárosi közgyűlés épphogy elfogadta a jövő évi büdzsét, a kormány büntető rendeletet hozott. Egyelőre nem tudni a bevételkiesés pontos számait, és azt sem, lesz-e kompenzáció, amit beígért a kormányfő. Ám ezzel együtt megtiltotta például azt, hogy a főpolgármester
által szorgalmazott úgynevezett Tiborcz-adót be lehessen vezetni.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elégedett javaslata kor-

A főváros forrásmegbevételkiesést okozosztási rendelete alaphat. Ez azonban csak
ján Zugló költségvefeltételezés, mert
tése 2019-ben 10,6
nem tudni, hogy a
Gépjárműadó
milliárd forint iparkormány nyújtotta
Parkolási díj
elvonása
űzésiadó-bevé tellel
iparűzésiadó-ked bevételkiesése
számolhatott.
vezményen túl a
A 2020-as már rendCovid gazdasági hamillió forint
kívüli évnek számítása hogyan befotott a koronavíruslyá
solja az iparűzémillió forint
járvány miatt, a
siadó-befizetést, így
bevételek elkezdtek
csak a májusi adóVárhatóan
apadni. Az idei szábevallás után derül
Építményadó
Iparűzési a duplájára
mokat még nem tudki, hogy a főváros
adó nő a hiány.
és reklámadó
ni, de annyi már
2021-ben valójában
biztos, hogy a kormennyiből gazdálmány vállalkozásokkodhat. Budapest
millió forint
nak nyújtott adókeddecemberben elfomilliárd
Idegenforgalmi
vezménye és a járgadott 2021-es költforint
adó
vány gazdasági haségvetése alapján
tása miatt ebből az
most készül a főváadónemből az idén
ros idei forrásmegmillió forint
lényegesen kevesebb
osztási rendelete,
jövedelemre számítamelyet február elehat a kerület.
jén kapnak meg a
– Budapest 2021-es
kerületek véleméköltségvetését a főnyezésre.
városi közgyűlés még
Tavaly Zugló költtavaly decemberben
ségvetése még 10,6
a kormány iparűzésimilliárd forint iparÖsszesen
Állam
helyett
Ingatlanadó-kedvezményre
űzésiadóbevételfizetett járványértékesítés
vonatkozó döntése
tervezettel számolvédelmi
előtt fogadta el –
hatott, az idei számilliárd forint
költségek
tájékoztatott Tüttő
mokat még nem
Kata városüzemeltetudni, mint ahogy
millió forint
millió forint
tésért felelős főpol- 2020. november közepéig összesített adatok alapján készült becslés
azt sem, hogy a válgármester-helyettes.
lalkozásoknak nyújHozzátette: az idei büdzsé 258 ber 22-én megjelent kormány- feléig kérvényezhetik
tott kedvezmény és a járiparűzési adójuk megfelezését vány gazdaságra gyakorolt
milliárd forint iparűzésiadó- rendelet.
bevétellel számol, amely 54- – A kabinet döntése szerint a – jelentette ki a főpolgármes- hatása miatt ebből mennyi
46 százalékos arányban oszlik feltételeknek megfelelő, 4 mil- ter-helyettes, megjegyezve: valósul meg.
meg a főváros és a kerületek liárd forint alatti árbevételű előzetes becslések szerint ez
között. Ezt írta felül a decem- vállalkozások február második 15–20 milliárd forint közötti
Papp Dezső/Cs. J.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke

mányzati befogadásával, az
iparűzési adó felére csökkentésével, mert az találkozik a
gazdasági szereplők elvárásával, és nagyon nagy segítséget
jelent. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke ennek épp az
ellenkezőjét állítja, szerinte
teljesen egyértelmű, hogy az
adófelezés nem jelent érdemi
segítséget a vállalkozásoknak.
Ellenben veszélyezteti a kulcsfontosságú közszolgáltatásokat: egyebek közt a tömegközlekedést, a szemétszállítást,
a köztisztaságot, az óvodaibölcsődei ellátást, a kulturális,
egészségügyi és szociális támogatásokat.
Orbán a jelek szerint csak a
fideszes vezetésű önkormány-

zatokat kompenzálja, a bejelentését karácsonyi ajándéknak szánta. „Az, hogy a működési kompenzáció odaítélésekor a kormány a fideszes
vezetésű településekkel kivételezett, nemcsak azt jelenti,
hogy a kormány kész lemondani több mint 2,5 millió
magyar hétköznapi biztonságáról, de ez a döntés a közvetett hátrányos megkülönböztetést tiltó törvényi szabályokkal is ellentétes. Városaink kifosztása nem kormányzás” – érvelt Gémesi, és
ugyanígy fogalmazott a főpolgármester is, aki elvárja, hogy
Orbán kormánya minden
helyhatóságot egyenlő mértékben kompenzáljon, legyen
átlátható, és mellőzze a hatalmi szempontokat. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) is
150 milliárd forintos kieséssel
számol az önkormányzatoknál. Márpedig az önkormányzatok az államháztartás komoly feladatait látják el.
A TÖOSZ nevében Schmidt
Jenő jelezte, hogy egyeztetni
szeretne a kormánnyal.
A kiesés 70 százalékban a
nagyvárosokat érinti. Más formában kellene kedvezni: például a vállalkozások regisztrációs díját megfelezni.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint az iparűzési adó
elvonása arra lett kitalálva,
hogy háborút indítsanak az
önkormányzatokkal szemben.

December 23-án este tiltakozásuk jeléül le is kapcsolták a

Zugló várható bevételkiesései

–650

–397

–290

–2,3

Schmidt Jenő, a Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége nevében beszélt

díszkivilágítást, az akcióhoz
több város csatlakozott. Horváth Csaba, Zugló polgármestere az ügy kapcsán azt mondta: míg Ausztriában eurómilliárdokkal segítik a településeket, addig Orbán Viktor politikai leszámolásra használja
a járványhelyzetet. Az sem
érdekli, hogy a saját szavazóit
is bünteti, amikor leszámol az
önkormányzatokkal. Szita Károly, Kaposvár polgármestere,
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke viszont bejelentette, hogy támogatja a
kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit. Emiatt komoly ellentét alakult ki a szövetségen
belül, több tagja ezért megtagadta a tagsági díj befizetését.
Papp Dezső/Cs. J.

–137

–157 –890

–4,821

HELYEK, TÖRTÉNETEK

BELÜGYEK
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2018 óta Garancsi István érdekeltségében van az ingatlan

Iroda- és lakóház épül a Dürer Kert helyén
Dürer Park néven iroda- és lakóházkomplexum épül az Ajtósi Dürer sori volt MSZMP Politikai
Főiskola, illetve ELTE épületegyüttese helyén. Az egykori Szent Szív zárda védett épülete mellett
megvalósuló beruházás várhatóan 2024-re készül el.
Az egykori Szent Szív zárda és iskola a
XIX. század végén létesült az István úti
(1929-től Ajtósi Dürer sor) telken, amelynek korábbi épületében Deák Ferenc is
vendégeskedett. A II. világháború után
az állam által tovább épített komplexum az MDP, majd 1958-tól az
MSZMP Politikai Főiskolájaként működött. A rendszerváltás után a főiskolát
az ELTE használta. 2007-ben a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól Ehud Amir
vásárolta meg. Az izraeli befektető luxuslakásokat és wellnessközpontot akart
létesíteni a területen, de végül csak
bérbe adta az épületeket, melyekben
2008-ban kezdte meg működését a
Dürer Kert, a stúdiók és a rendezvényközpont. Lázár János miniszter 2015ben egy sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy a Fővárosi Nagycirkusz új épületét
várhatóan az Ajtósi Dürer sor 19–21.
alatt építik fel. 2018-ban hosszú felszámolási eljárás után került az ingatlan
Garancsi István érdekeltségébe.

Folyamatban a bontás

Fotó: STG

Az Ajtósi Dürer sor 19–21. alatti épületkomplexum 2018 nyarán került az ország egyik
leggazdagabb embere, a Fidesz holdudvarához tartozó Garancsi István érdekeltségébe. Az elmúlt két évben bizonytalan volt,
hogy a befektető mit kezd az Ajtósi Dürer
sor–Zichy Géza utca–Abonyi utca–Szent
István Gimnázium által határolt 3,7 hektáros
ingatlannal. Most arról érkezett hír, hogy két
iroda- és három lakóépület létesül a volt

Politikai Főiskola könyvtára, kollégiuma,
tornaterme és uszodája helyén. A városligeti
villanegyedben az üveghasábok látványterve
már el is készült, a bontás pedig elkezdődött.
A fejlesztő tájékoztatója szerint a Dürer Befektetési Kft. a beépítési koncepció kidolgozásába az ingatlanfejlesztő Property
Market mellett a nemzetközileg elismert, milánói és New York-i székhelyű Lissoni Casal
Ribeiro építészirodát is bevonta. A beruházó
kommunikációs anyagában azt írta, hogy a
tervezést a legmodernebb fenntarthatósági
szempontok figyelembevételével végzik,
ugyanakkor a védett egykori Szent Szív
zárda épületét az eredeti építészeti értékek
megőrzése mellett újítják fel. A fejlesztő közleménye szerint elkötelezettek a meglévő
zöldterület megóvása és megújítása iránt.
A projekt egyes elemeit hazai építészirodák
tervezik meg. Az első irodaház terveit az
Avant-Garde Építész Stúdió három munkatársa, Kertész András Tibor, Pék Elemér
és Tóth Tamás készítik.
Papp Dezső

35 év szolgálat a kapitányságon Húszévesen lett az Év Polgárőre
Könnyes szemmel fogadta kollégái és Czirják Róbert zuglói
rendőrkapitány gratulációját Ladányiné Tóth Zsuzsanna rendőr

Ladányiné Tóth Zsuzsannát
köszöntötték Fotó: Balogh Róbert

főtörzszászlós, akit 35 éves szolgálati ideje betöltése alkalmából
köszöntöttek a Stefánia úti kapi-

tányság udvarán rendezett ünnepségen. Karrierjének első állomáshelye Zugló volt, amely az
elmúlt évtizedekben második otthona lett. – A 80-as években
nagybátyám, Tóth Zsigmond volt
a közeli Honvéd Művelődési Ház
igazgatója, és ő ajánlotta figyelmembe Zuglót – mesélte a rutinos nyomozó. – Rendőrként kezdtem, ám gyermekeim születése
után nyomozó lettem. Így össze
tudtam hangolni a munkát az
anyasággal. A fiatal nyomozó a
90-es években „fejest ugrott” a
lakásmaffiaügyekbe. Sok év szorgos munkájával nagy szerepet
vállalt abban, hogy sikerült felgöngyölíteni ezeket a hálózatokat. – A mai napig jól érzem
magam Zuglóban. Most már úgy
vélem, nem is fogok állomáshelyet váltani, hanem innen megyek majd nyugdíjba.
R. T.

Nyolcadikos korában jelentkezett polgárőrnek

Fotó: B. R.

Az Országos Polgárőr Szövetség
ünnepségén a Zuglói Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagját, Elimbi Benjamint választották meg az Év Polgárőrének
2020-ban. Nagy valószínűséggel
Benjamin ma az egyetlen színes

bőrű polgárőr hazánkban. – Az
édesapám kameruni, az édesanyám magyar. A húgommal Budapesten születtünk. Gyakran
tesznek sértő megjegyzéseket rám,
de megpróbálom elengedni a
fülem mellett. Utólag azonban
bánt – mondja Benjamin, aki jelenleg négy éve erősíti a helyi polgárőrséget. Hetente kétszer szolgálatban van, és nagyobb akciókban is részt vesz. – Jól beszélek
angolul, aminek itt is hasznát
veszem. Nemrég kínaiak megvertek egy magyar férfit, mert állítólag sértegette őket. Tagadták,
ám addig faggattam őket angolul,
míg beismerték a garázdaság elkövetését. Elimbi Benjamin korábban a Hónap Polgárőre lett, a
Budapesti Polgárőr Szövetségtől
pedig megkapta a Budapest Közbiztonságáért Emlékplakettet.
R. T.
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Ferenc József magyarbarát fia liberális szabadgondolkodó volt

Rudolf trónörökös városligeti szobra
A tragikus sorsú Rudolf trónörökös emlékművét születésének 50. évfordulóján, 1908-ban avatták fel
a Városligetben. Ligeti Miklós alkotását a Rákosi-érában eltávolították, majd mint vadász szobrot Balatonfenyvesen állították fel. Zugló Önkormányzata 25 évvel ezelőtt, 1995 decemberében a Városligetben újraavatta a magyarbarát királyi herceg emlékművét.
Az osztrák–magyar trónörököst,
Rudolf királyi herceget és szeretőjét, Vetsera Mária bárónőt
1889. január 30-án holtan találták a Bécs melletti mayerlingi
vadászlakban.
A hivatalos jelentés szerint kettős öngyilkosság történt.
Ferenc József és Erzsébet királyné magyarbarát fiának emlékét megörökítő szobor felállítását az Uránia Magyar Tudományos Egyesület kezdeményezte. A szervezet közadakozásból kívánta megvalósítani
tervét. Felhívásuk nyomán
rövid idő alatt összegyűlt az emlékhely létesítéséhez szükséges
pénz. A szobor elkészítésével
Ligeti Miklóst bízták meg.
A szobrászművész alkotása több A trónörökös emlékműve a
tekintetben is eltért a kor szoká- szoboravatást után, 1908-ban
Vasárnapi Ujság, 1908. évi 42. szám
saitól. A trónörököst nem díszruhában, hanem vadászöltö- lon kiállításán. Az alkotás a
zékben ábrázolta. Ligeti a szo- nagyközönségnek és Rudolf
bortalapzattal sem követte a édesapjának, Ferenc Józsefnek
hagyományokat, Rudolf szobrát is elnyerte a tetszését. A 2 méter
A Városligetben újra felállított Rudolf-szobor
Fotó: Papp Dezső
egy sziklacsúcsra helyezte, magas, Vukovárról származó
melynek elülső fele meredek fehér sziklatalapzaton álló, 2,7
én avatták fel a király és az Múzeum raktárába került, majd
szakadékként tátongott a trón- méteres bronzszobrot Rudolf
uralkodócsalád jelenlétében a 1982-ben a Nagybereki Állami
trónörökös születésének 50. évörökös lába előtt.
Városligeten átvezető Stefánia Gazdaság igazgatójának kéA talapzat homlokfelületére he- fordulójára, 1908. október 12úton (Olof Palme sétány).
résére Balatonfenyvesre szállílyezett felirat sem volt szokA Rudolf-emlékmű eltá- tották, ahol mint vadász szobrot
ványos. Ligeti címet és ranvolítása először 1919-ben, a mezőgazdasági üzem irogot mellőzve csak annyit írt
a Tanácsköztársaság ide- daháza előtt állították fel.
rá: Rudolf.
jén vetődött fel, miután a A rendszerváltást követően ZugA szobor megmintázásánál
millenniumi emlékműből ló önkormányzata 1992. degróf Széchenyi Viktor, a
kiemelték a Habsburg- cember 30-án döntött a szobor
híres vadászíró, Széchenyi
királyok szobrait.
újraavatásáról. Erre 1995. deZsigmond édesapja állt moA tanácshatalom bukása cember 14-én került sor. A Rudellt, akinek nemcsak testmiatt azonban ekkor a dolf-emlékmű napjainkban a
alkata, hanem állítólag a
szobordöntés elmaradt.
Városliget egyik csendes zugáhabitusa is nagyon hasonlíA második világháborút ban, a Millennium Ház (korábtott az elhunyt trónörökövetően, 1949-ben le- ban Olof Palme-ház) oldalkösére. Ligeti Miklós szo- Molnár Viktor, a Vallás és Közoktatási Mibontatták
Rudolf trón- homlokzata melletti parkrészbormintáját 1907 tavaszán nisztérium államtitkára beszédet mond a
örökös
emlékművét.
Li- ben áll.
mutatták be a Nemzeti Sza- trónörökös szoboravatóján
Papp Dezső
Vasárnapi Újság, 1908. évi 42. szám geti alkotása a Kiscelli
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Emlékserleg az egykori polgármesterünkről, Rátonyi Gáborról

Könnyű fogások nehéz napok után
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Kiváló sportolókat ismertek el

A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat részben saját rendelete, részben a beérkezett ajánlások alapján kiosztotta a Jó Sportoló, Jó Tanuló, a Fiatal Zuglói Sportolók díjakat és a Zugló
Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleget.
– Zugló továbbra is Budapest
egyik legsportosabb kerülete –
mondta Horváth Zsolt sportért
felelős alpolgármester, aki egyenként adta át a díjakat decemberben a díjazottaknak. – A zuglói
fiatalokat ünnepeljük kiemelkedő
sportteljesítményükért. Az egyik
díjat Zugló néhai polgármesteréről, Rátonyi Gáborról neveztük
el, aki Zugló köz- és sportéletében fontos szerepet töltött be.
2020-ban a Jó Sportoló, Jó Tanuló elismerést (és az azzal járó 42
ezer forint értékű vásárlási
utalványt) Tüttő Viktória Mária
táncos (Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és
AMI), Vécsey Katalin twirlinges
és párbajtőrvívó (Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és
AMI), Péter Ádám Nimród öt-

tusázó (Szent István Gimnázium), Kaló Brigitta Anna
pályakerékpáros (Dr. Mező
Ferenc Általános Iskola), Gigacz Gergő bocsás (boccia)
(Mozgásjavító Általános Iskola), Erdős Barbara táncos
(Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola), Gedeon
Anna evezős (ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Általános
Iskola és Gyakorló Gimnázium), Csontos Márton atléta
(Teleki Blanka Gimnázium)
és Nagy Dominik muay thaios
(Petrik Lajos Szakgimnázium)
vehette át. Fiatal Zuglói Sportolók díjban (és az ezzel járó 100
ezer forintos ösztöndíjban) 2020ban Takács Fanni táncos (Doka
Dance Stúdió), Muhari Eszter
Barbara párbajtőrvívó (Budapesti

Világbajnoknak segít az önkormányzat

A csapat és világbajnoka
Fotó: STG

Bajba került a világbajnokot nevelő Alfadance Táncstúdió, amelyet a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. segített ki, így a
novemberben életbe lépett korlátozások ellenére ismét tarthat edzéseket. – Előtte iskolákban, művelődési intézményekben készültünk, ám két hónapja mindenhonnan ki lettünk tiltva –
mondta Kormos Szilvia, a tánccsoport vezetője. A Zuglói Sportés Rendezvényszervező Kft. sietett segítségünkre azzal, hogy a
Mogyoródi úti sporttelepének ter-

mét bocsátotta az egyesület rendelkezésére. Az Alfadance versenyzői taroltak a 2019-es bécsi
Európa-bajnokságon és a zágrábi
világbajnokságon.
Mini korosztályban ugyanis Pál
Júlia mindkét versenyen aranyérmet szerzett, ezzel pedig sporttörténelmet írt, mert ő az Alfadance Tánccsoport első világbajnoka. Mellette Újvári Zita Európa-bajnoki, Tóth Sára pedig
világbajnoki ezüstérmes lett. December 19–20-án az online verseny Open kategóriájában a Pál
Júlia–Nagy Csenge duó első, a ritmuscsapatok országos versenyén
Pál Júlia szintén első, Nagy
Csenge második, Jesszen Viktória
harmadik, Tóth Sára pedig ötödik helyen végzett. Kisebb korosztályban Bazsó Hanna második,
Ujvári Zita harmadik, a Pál Júlia–
Nagy Csenge duó pedig első helyezett lett.
R. T.

Herendi Iván és Horváth Zsolt
alpolgármester Fotó: Balogh Róbert

Honvéd), Komáromi Krisztina
Panna sportlövő (KSI SE), Kozák
Ádám Zoltán sakkozó (DVTK SE),
Takács István birkózó (BVSCZugló), Jakubovics Dalma karatés
(MTK) és Somody Soma párbaj-

tőrvívó (MTK) részesült.
A képviselő-testület döntése alapján a Zugló
Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleget Herendi Iván asztalitenisz-edző, szakosztályvezető
(BVSC-Zugló), Korpási
Bálint birkózó (BVSCZugló), Fabuss Bernadett Magdolna testnevelő tanár és kosárlabdaedző (Németh Imre
Általános Iskola és Zuglói Sasok), Bekényi Ádám testnevelő tanár, iskolaigazgató, a
magyar snowboardválogatott szövetségi kapitánya (Kaffka Margit
Általános Iskola) és Székely Zója
tornász (Postás SE) kapta.

Riersch Tamás

Frissítőpont a Rákos-pataknál
A kisgyerekesek és sportolók régóta panaszkodtak, hogy nincs ivókút a Rákos-patak több mint öt
kilométeres rekreációs szakaszán
– mondta el Hámori György, a
Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója. Horváth Zsolt alpolgármester kezdeményezésére a Sport
Kft. munkatársai ősszel kivezették a vizet a patak felőli kapuhoz, majd saját költségvetésből
kétállású ivókutat szereztek be,
amelyet önerőből telepítettek.
Oda, ahol egyszer majd egy –
remények szerint – büfé is lesz.
Az ősz folyamán elkészült a 330
méteres rekortán futópálya hiányzó világítósora. A környezetbarát,
napelemes és mozgásérzékelős
lámpáknak köszönhetően már
sötétedés után is lehet sportolni.
A tervezett kisebb beruházásokból egyébként a babapad volt az
első, amely a nyáron készült el.
R. T.

Fotó: Balogh Róbert
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Az ünnepi lakomák után üdítő vitaminsalátát és egy gyorsan elkészíthető húsgombócot ajánl
Bátor Nyúl a konyhájából.
felkockázom. A burgonyát héjában, a zellert
meghámozva külön edényben megfőzöm,
majd felkockázom. A hagymát meghámozom,
vékony szeletekre vágom, megsózom,
letakarva állni hagyom. A sárgarépát
lereszelem, kevés citromlével meglocsolom. A
savanyú káposztát apróra vágom, ha túl sós
lenne, vízzel átöblítem. Az almát negyedelem,
magházát kiveszem, citrommal megkenem.
Tálaláskor a savanyú káposztát a tál közepére
rakom. Erre jön az alma, majd a zöldségek
váltakozva, a képen látható módon. Önállóan
öntettel és köretként is fogyasztjuk.

CSUPA-CSUPA
VITAMINSALÁTA

A húst összegyúrom a hozzávalókkal, vizes
kézzel diónyi gombócokat formálok. Annyi
enyhén sós, ételízesítős, forrásban lévő vízbe
teszem, amennyi éppen ellepi, lefedve 15-20
percig főzöm. Kisebb lábasban felmelegítem
az olajat, beleteszem a lisztet, átforgatom,
hozzáadom a curryport. A tűzről levéve a
gombóc főzőlevéből pár merőkanállal jól
kikeverem mártássűrűségűre. A gombócokra
öntöm, pár percig összeforralom. A rizst olajon megfuttatom, kétszeres mennyiségű forró
vízzel felöntöm, így párolom készre.
I. S.

DÁN HÚSGOLYÓK
CURRYS MÁRTÁSBAN
Hozzávalók 4 személyre: 20 dkg savanyú káposzta, 20 dkg cékla (2 kisebb darab), 20 dkg
sárgarépa, 15 dkg zeller, 20 dkg burgonya, 1
fej salottahagyma (lágyabb ízű) vagy lila
hagyma, fél alma, fél citrom leve, só.
ELKÉSZÍTÉS: A céklát héjában megfőzöm, a
vízből kivéve hűlni hagyom. Megtisztítom
(könnyen megszínezi a bőrt, eldobható kesztyűt vagy nejlonzacskót ajánlatos használni),

Hozzávalók (4 adag): 50 dkg darált pulyka/
sertéshús, 1 db tojás, 1 pici fej reszelt vöröshagyma, 3 ek. liszt (zabpehelylisztet használtam), 1 tk. fűszerkeverék (só, őrölt bors,
hagyma, fokhagyma, gyömbér, koriander,
zeller, pirospaprika, kömény, cayenne bors),
2 ek. olaj, 1 tk. currypor, 2 ek. liszt. A körethez: 25 dkg jázminrizs, 1 ek. olaj vagy vaj.

Fotók: Bátor Nyúl

Téli esték almás-vaníliás pitéje
Bardi Dávid hobbicukrász a borongós januárt omlós, krémes
pitével dobja fel: összegyúrom a
tészta összetevőit: 40-45 dkg liszt,
25 dkg szobahőmérsékletű margarin, 6-8 dkg mangalicazsír, 15
dkg kristálycukor, 2 db tojássárgája, 2 dl tejföl, 2-4 ek. tej, 1 kk.
bourbon vaníliás cukor, 1 kk.
szódabikarbóna vagy sütőpor, egy
csipet só. Két részre osztom, folpackba egyenként becsavarva a
hűtőbe teszem. A sárga krémhez
4 dl főzőtejszín, 6 db tojássárgája,
2 dl tej, 6-8 dkg kristálycukor, 1
kk. bourbon vaníliás cukor, 2 ek.
keményítő kell. A tejszínt vízgőz
felett, közepes hőmérsékleten felforralom, egyenként hozzákeverem a tojásokat, a cukrot, a vaníliás cukrot, a hideg tej felét, a másik felébe kikeverem a keményítőt egy külön tálban, majd hozzákeverem a krémhez, ez sűríti be.

Ha nem elég sűrű, lehet még hozzátenni, de fontos, hogy a keményítőt hideg tejben keverjük ki,

Tojássárgájától ropogós lesz a
tészta teteje

mielőtt a krémhez tesszük. Hideg
vízfürdőben, folyamatos keverés
mellett kihűtjük. Az almatöltelékhez 1,5 kg alma, 1 kk. fahéj, 1

kk. bourbon vaníliás cukor, 1015 dkg kristálycukor, ízlés szerint
mazsola, 1 egész citrom héja, fél
citrom leve szükséges. A lereszelt
almát a megmaradt fél citrom
levével meglocsolom, hogy ne
barnuljon meg. Kinyomkodom,
nem teljesen szárazra, majd egy
edényben összekeverem a cukorral, a vaníliás cukorral, a mazsolával, a citromhéjjal, a fél citrom
levével. Egy piteformát kivajazok,
a lehűlt tészta egyik részét kinyújtom, beleegyengetem a formába, megszórom édes morzsával
vagy dióval, beleöntöm a kihűlt
sárga- krémet, rákanalazom az
összes almát, a másik adag tésztát
kinyújtom, lezárom vele a pitét,
megkenem tojássárgájával és
megszórom kristálycukorral, ettől
kap szép barna színt. 175 fokos,
légkeveréses sütőben 40-45 percig sütöm.
Illés Sarolta

A citrom megakadályozza az
alma bebarnulását
Fotók: Bardi Dávid
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Szolgáltatás
FÉG gyártmányú gázkészülékek szakjavítása. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8–18 óráig.
383-5873 • 06-20-912-6163
TEHERAUTÓ-BÉRLÉS, FUVAROZÁS, SZÁLLÍTÁS, 10% KEDVEZMÉNY. Napi 5000 Ft-tól, a
Hungária krt. 189. • 06-20-4215191 • www.teherautoberles.info

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal.
Tel.: 2212-392, 06-20-553-8582. XIV.
ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
LAKATOSMESTER! Zárszerviz, rácsok, kapuk, kerítések stb. készítése,
lakatosmunkák akár azonnal.
Telefon: 06-30-299-1211
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL! Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi
ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06-20-381-6703 • 251-9483

ÜVEGEZÉS. AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvegezése, biztosításra is. Régi keretek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására. GYORSAN, TISZTÁN, PONTOSAN. Nagy
Miklós, tel.: 06-70-940-10-11

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás
bútormozgatással. Parkettacsiszolás,
aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka,
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.)
Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430,
06-1-229-5694 • festesma.iwk.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WCtartályok cseréje. Csatornakamerázás.
Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-4330, 0620-491-5089

Vízszerelés. Csapok, szifonok, WC-k,
WC-tartályok, mosdók stb. cseréje. Új
vezetékek kiépítése, régiek cseréje.
Tel.: 06-20-412-0524

FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST és BURKOLÁST vállalok
takarítással, fóliázással.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Telefon: 06-30-422-1739
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel.
Telefon: 06-20-264-7752
ÉDEN VIRÁG-AJÁNDÉK Gyönyörű
csokrok minden alkalomra. Egyedi
ajándékok, kalapdobozok, asztaldíszek,
koszorúk, minden egy helyen. Megtalálnak minket: XIV. ker. Fogarasi út 43/A.
facebook.com/edenviragajandekzuglo.
Telefon: +36-30-583-0467

Ingatlan

ELADÓ ingatlant keresek Zuglóban
befektetési céllal. Amennyiben önnek
van eladó, kérem hívjon. Kovács
Ildikó, tel.: 06-70-580-9340

Könyv

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
MŰTÁRGYAKAT VÁSÁROLUNK!
Vírus idején maszkban kesztyűvel. Díjtalan kiszállás. VÉRTESI ANTIKVÁRIUM Telefon: 06-20-425-6437

Egyéb

ORVOS CSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős nyugdíjas budapesti
lakásáért odaköltözés nélkül.
Telefon: 06-20-441-0498

KATTINTSON NAPONTA A ZUGLO.HU-RA!

Egészség
ADAMOV ANNA TERMÉSZET GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné útja 11.
Minden betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165 • 06-30-450-0821

Régiség

HERMINA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali, fali,
zseb- és karórákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni stb. porcelánokat, Kovács
Margit-, Hummel-, Gorka-kerámiákat,
bronz- és ezüsttárgyakat 150 forinttól
600 forintig/grammig, háború előtti
katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat,
ékszereket. Tört arany 10 300 forinttól, fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre. Telefon: 0620-358-8217
Galerieschic belvárosi bolt régi
porcelánt vásárol. Szidónia, 1051
Budapest, József nádor tér 12.
Telefon: +36-20-509-4445

Számítógép
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán,
Telefon: 06-70-519-2470,
E-mail: szerviz@szerviz.info
COMPUTER KLINIKA – számítógépjavítás, -karbantartás, -bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-30-857-2653

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
munkatársainkkal a
kapcsolatot:
zugloilapok@zuglo.hu

Válassza ki az Önnek,
vállalkozásának,
cégének leginkább
megfelelő megoldást!
Hirdessen a Zuglói
Lapokban!

Kövesse
Zugló
hivatalos
Facebookoldalát!
facebook.com
/zuglo14/

Friss, fontos
közérdekű
információk!

23 ezer
követő!
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Ruhacsereprogramtól a maradék gyümölcsök hasznosításáig

Mit tehetünk mi egy zöldebb jövőért?
Nagy sikerrel zárult a Zöld Zugló Közösségi Klímastratégia keretében megrendezett A Szomszéd Mindig Zöldebb elnevezésű környezetbarát nyereményjáték. A játékra közel 80 pályázat
érkezett civil résztvevőktől, amelyekben bemutatták, ők hogyan járulnak hozzá egy fenntarthatóbb jövőhöz.
A beérkezett ötletek, praktikák minden előzetes várakozást felülmúltak, és gyönyörűen megmutatták, hogy milyen sokan és sokféle módon
változtatnak hétköznapi rutinjaikon vagy állnak elő újító
ötletekkel a klímavédelem jegyében. Az összes pályamunkát Zugló Facebook-oldalán,
A Szomszéd Mindig Zöldebb
albumban lehet megtekinteni
és inspirációkat gyűjteni.
A nyertes nevezések főleg az
újrahasznosítás területéről érkeztek. Voltak, akik a kidobás
helyett új életet adtak régi
holmijaiknak: Hangyál Zsófi
elegáns csősálat, Szűcs Eszter
bevásárlószatyrokat, Tóth Lilla pedig horgolt szőnyegeket
készít maradék anyagokból,
ruhadarabokból. Mészáros
Zoltán raklapokból barkácsolt
a boltit leköröző csodálatos
kerti bútort, Aponyi Bernadett
pedig barátaival ruhacsereprogramokat szervez Zuglóban, ahol valakinek a megunt
ruhadarabja más gardróbszekrényének legújabb ékköve
lehet, illetve ingyenes ruhajavítást is vállalnak a helyszínen. Kispál Luca, avagy a
„Körúti Asszonyka” a befőzés,
a maradék zöldségek, gyümölcsök hasznosításának szinte
végtelen lehetőségeit mutatta
be videójában, ami tapasztalt

Mészáros Zoltán újrahasznosított raklapokból készített kerti bútora
Fotó: M. Z.

egyéni felelősségvállalás terén, és komoly tudással, inspirációs lehetőséggel
gazdagították a klímaválság
problémakörét fontosnak tartó
zuglói közösséget. Sokszor úgy
érezhetjük, hogy egyedül kicsik, kevesek vagyunk a klímaválság káros hatásai ellen
való küzdelemhez, de ne becsüljük le a közösség és a pozitív példák erejét: hétköznapi
emberként véghez vitt cselekedeteinknek is nagy hatá-

Tóth Lilla feleslegessé vált ruhadarabokból horgolt szőnyegei
Fotó: T. L.

háziasszonyok számára is biztosan mutatott újat. Csóka
Gergely ugyan megszállott
motoros, a városban mégis a
kerékpárt vagy a tömegközlekedést használja, amelyek
lényegesen környezetkímélőbb módjai az utazásnak.
A szakmai zsűriben Szabó Rebeka környezetvédelemért felelős alpolgármester is részt
vett, és elmondta, hogy a nyerteseken túl is minden
résztvevő munkája és
igyekezete külön dicséretet érdemel, hiszen jelentős példát mutatnak az

Összefogás a klímavédelemért

suk lehet, ha más emberekhez
is eljut a hírük. Azért is fontos
lokálisan cselekedni, mert
törekvéseink lavinát indíthatnak el, a helyi civil, közösségi
szerveződések pedig előbb regionális, majd országos szinteken is követendő jó példává válhatnak. Sok apró tett
összeadódva valóban hatalmas
változásokat képes eredményezni, ezért ne tartson vissza
senkit a cselekvéstől az az
érzés, hogy mi csak cseppek
vagyunk a tengerben.

A Szomszéd Mindig Zöldebb nyereményjáték nem jöhetett volna létre
egy kivételes zuglói összefogás nélkül, ezért köszönettel tartozunk klímabarát kezdeményezéseik megosztásáért a ZUGkert – Zuglói
Közösségi Kertek, a Cargonomia, a Gardrób Közösségi Vásár és a Zuglói Kenyérközösség elhivatott klímahőseinek. A szakmai
zsűrizésért a WWF Magyarország és a Greenpeace Magyarország szakértőinek. A klímabarát tippekért az ötletpályázat
nagyköveteinek: Pokorny Lia színművésznek és Mengyán Eszter – Holy Duck fenntartható divatújságírónak. A termosztátok és a
hulladékcsökkentő szettek felajánlásáért a Siemens Magyarország és az IKEA kerületi képviselőinek.
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Búcsúzunk Zugló díszpolgárától, a színházalapítótól, a színész-rendezőtől

„Itt várakoznak a darabok a polcomon”
Amikor tavaly a 80. születésnapján köszöntöttük, a lapunknak adott interjúban azt nyilatkozta: úgy elrepült ez a nyolc évtized, hogy észre sem vette. Mindig hajtotta a lendület, tele volt tervekkel, az utolsó
pillanatig nem állt meg.
Hosszú betegség után, 2020. december 28-án búcsút mondott az
életnek Éless Béla színművész,
rendező, színházalapító, az ÉlessSzín igazgatója, aki éveken át
Zuglóban menedzselte a 2009ben alapított színház életét, és
neki köszönhetően mondhatta a
kerület, hogy saját, önálló színháza van. Büszkén emlegette
mindig, szereti, ha Kerei Gusztáv
úrként leszólították az utcán,
hiszen a Szomszédok tv-filmsorozat adótanácsadójának alakítása sokunkban elevenen él.
Ekkor ismerte meg az egész ország, és ez a népszerűség több évtized elteltével sem kopott.

léséhez tényleg jól jött a közgazdász diploma is. Emellett esztétika szakon végzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, a
színházelméletet pedig a Színházés Filmművészeti Főiskolán sajátította el. Legutóbb így fogalmazott lapunknak: „Egyetemistaként szuperaktív életet éltem,
válogatott atléta voltam. Napi két
edzés mellett táncpróbákra is jártam, és a hétvégeken a Bergendy
együttes koncertjein úgymond
stand-up előadóként »mórikáltam
magam« a Közgázon Marx Karcsi
vigyázó tekintete alatt – 1959–
1962-ig. Majd jött 12 év a tatabányai Népházban, a Bányász Szín-

radtam. Aztán fordult a kocka:
amikor a régi sérülésem kiújult,
hozzáláttam a bányászszínház
megszervezéséhez. Minden igyekezetünk ellenére sem tudták

alatt Volgása. Nagy megtiszteltetésnek vette, hogy Brechtet alakíthatta a Hampton-féle Hollywoodi mesékben. Rendezett a
Magyar Rádióban, a Magyar Te-

Lackfi János:
Hogyan írjunk verset?

Felesége, Valler Gabriella vette át a díszpolgári kitüntetést
Fotó: Balogh Róbert

megadni megyei, de még városi
szinten sem színházi státuszunkat, pedig mindent kihajtottunk
magunkból. Tizenháromféle produkciónk és 210 előadásunk volt
1972-ben, kis gázsikkal.”A hatvan filmszerep országos ismertséget hozott neki. Statisztaként

levízióban, a tatabányai Jászai
Mari és a budaörsi saját színházában, illetve a budapesti József Attila Színházban. És honnan
merített erőt ehhez a sokszínű,
sokműfajú
élethez? „Dolgom van
Fotó: BRP
– eltántoríthatatlanul. Srácként is
Az Éless-Szín többnyire a zuglói Civil Házban tartotta előadásait
mindig a nehéz életű emberek
sorsa érdekelt, nem a hősUgyan közgazdász diploszerelmeseké. Válogatott
mát szerzett, de – ahogy ő
atlétaként 11 évig napi 40
fogalmazott – Marx Karcsi
kilométert nyomtam. Ebbüsztjének szigorú tekinben van az eredője a teltete alatt már kabarékat
jesítménycentrikusságomrendezett a Közgázon.
nak. Egykori színházi
Hogy aztán ebben a műfajszakszervezeti főnököm
ban is remekeljen: nemígy vigasztalt: »Ne csináld,
csak remek adomázó volt,
pihenj, már benne vagy a
de a Vidám, a Mikroszkóp
lexikonba’, mi hajt még?«
Kerei Gusztávot az egész ország ismerte
Koltai Róberttel
Színpad és a Sas kabaré
Mire én: nem nézni akameghatározó egyénisége is. Vá- paddal. „Noha Tatabányára atlé- kezdte, mint szinte mindenki a rom a színházat, hanem csinálni.
logatott atlétaként versenysporttal taként hívtak. A Bányák vezér- szakmában, mígnem 1980-ban Itt várakoznak a darabok a polindult a karrierje, de mindig ki- igazgatója elmondta: ha maguk, Radványi Géza filmjében, a Circus comon…” Tavaly megkapta a
kikacsingatott a színjátszás felé. fiatal értelmiségiek itt maradnak, Maximusban megkapta Jacket, Gobbi Hilda életműdíjat. Zugló
Színházat alapított Tatabányán és akkor lesz csak város Tatabányá- az egyik főszerepet. Amire még önkormányzata Éless Bélát a saját
Budaörsön is, s ilyenkor mindig ból. Pedig hívtak a Honvédba, igazán büszke volt, az az Ezredes halottjának tekinti
elmondta, hogy ezek menedzse- Újpesthez sportolni, de én ott ma- az Utriusban és a Tüske a köröm
Csernyánszky Judit

Az, hogy Magyarország a versírók országa, akkor fogalmazódott meg bennem, amikor még
újságíróként megmutatták a
Rubophen Versíró Versenyre
beérkezett 25 ezer (!) pályázatot. A padlótól számítva majdnem térdig ért az a rengeteg
kinyomtatott költemény. Az ihletet a kikívánkozó önkifejezés
mellett persze a pénz is fűtötte:
korábban soha nem lehetett enynyit nyerni egy verspályázaton
– hárommillió volt az összdíjazás. Milyen jól jött volna azoknak, akik a díj (és a felfedezés)
közelébe se jutottak, Lackfi
János felkészítőjének. Az „edzésterv” persze nem csak azokat
segítheti kettőről a háromra,
akik az örökkévalóságot ostromolják. A Hogyan írjunk verset?
praktikus feladataival, humoros
és közvetlen stílusával, meggyőző példáival bárkit megtanít
arra, hogy tudatosabban és
ügyesebben használja a bevett
költői eszközöket. Már nem riad
vissza az időmértékes verseléstől, a bonyolultabb rímektől,
és azt is megérti, hogy nem csak
különleges szavakkal és pátosszal lehet feljutni a Parnasszusra. Sőt még múzsa sem
kell hozzá, csak gyakorlás és
még több gyakorlás. Gyúrjunk
hát a költői izmokra! Helikon,
288 oldal, 3499 Ft

Sal Endre:
Mi, magyarok a századelőn
Van az a történelem, amely az
évszámokon és a főbb politikai
eseményeken keresztül mesél a
múltunkról. Ám ez soha nem
képes annyira közel hozni egyegy korszakot, mint a mikrotörténelem, amely a mindennapi
élettel, elfeledett emberekkel,
megható vagy épp tanulságos
életutakkal foglalkozik. Ali Mahmudról, a szenegáli származású
portásról, aki egy nagyváradi
mozi előtt állt bársonyruhában
és magyarul köszöntötte a belépőket, például sosem fog megemlékezni a nagybetűs történelem. Pedig ő minden követ
megmozgatott annak érdekében, hogy új hazáját védje az
első világháborúban. Így lett ő a
Monarchia magyar hadseregének egyetlen „szerecsen katonája”. Sal Endre, az Újságmúzeum alapítója ezenkívül még
ötven körömportrét, ötven sorsot gyűjtött össze új könyvében,
hogy minél közelebb hozza
hozzánk a századelőt, a „boldog
békeidőket”. Hogy újra halljuk
a kávéházak nyüzsgő zaját, a
párbajok izgatott kiáltásait. Szélhámosok, arisztokraták, bértapsolók és pisszegők (ők lennének
a mai trollok) elevenednek meg
előttünk ebben a gyönyörű kiállítású, gazdag képanyagot felvonultató, art decót megidéző
kötetben. Libri, 230 oldal,
5999 Ft

Stephen Fry: Héroszok
Ő volt Sherlock Holmes bátyja
Robert Downey Jr. oldalán és ő
alakította – remekül – a címszerepet az Oscar Wilde szerelmeiben. De nem csak a mozivásznon és a tévéképernyőn (Fekete
Vipera, Dr. Csont) szerzett népszerűséget többnyire humoros
megjelenéseivel. Angliában leginkább komikusként és íróként
ismerik (a regényei magyarul is
megjelentek). Vagy Britannia
„nemzeti kincseként”, ahogy
egyszer az amúgy sótlan Károly
walesi herceg nevezte. És joggal:
szellemessége, éleslátása sosem
párosul felszínességgel, ami
igencsak ritka a humorista szakmában. Az ő előadásában még a
görög mitológia is különös színekkel telítődik: egyrészt folyton vigyorgunk az ismert történetek felett, másrészt pedig semmit sem veszít összetettségéből
és komolyságából. A tavaly nagy
sikert elért Mítosz után idén a
Héroszok világába vezet be. Ez
az időszak, amikor az istenekhez
fűződő kapcsolatunk lassan
halványodni kezd, az emberek
pedig – Prométheusz hathatós
segítségével – a saját kezükbe
veszik sorsuk irányítását. Felvonulnak hát a halandó szuperhősök: Perszeusz, Héraklész (Hercules), Thészeusz. És töménytelen mennyiségű kaland.
Kossuth, 480 oldal,
5990 Ft

David Attenborough:
Egy élet a bolygónkon
Sokan gondolják, hogy a koronavírus az emberiség jelenlegi
legnagyobb ellensége. A világ
talán legismertebb természetfilmese, aki egész életét a földi élet
sokszínűségének bemutatásával
töltötte, most arra figyelmeztet:
ne hagyjuk, hogy a pandémia
elterelje figyelmünket a valódi
veszélyről. Mert „ma még – utoljára – van esélyünk arra, hogy
tökéletes otthont teremtsünk
magunknak, és helyreállítsuk az
épségét annak a csodálatos
világnak, amelyet örököltünk”.
És amelynek mi lettünk az első
számú pusztítói. Csak egy adalék: 1937-ben – amikor Attenborough elkezdi a maga beszámolóját – a Föld népessége 2,3
milliárd volt, a légkör széndioxid-tartalma 280 milliomodrész, és az érintetlen területek
aránya 66 százalék. 2020-ban
viszont már 7,8 milliárdnyian
vagyunk, 415 milliomodrész
van a légkörben, és az érintetlen
területek aránya 35 százalékra
zsugorodott. A könyv kijózanítóan beszél arról, mi vár ránk,
ha nem teszünk semmit, ám
arról is, hogy mit tehetünk.
Hogyan kell visszavadítanunk a
világot. Hogyan kell hátrébb
lépnünk. Első teendőként már
az is megteszi, ha meghallgatjuk
megfontolt szavait. Park, 308
oldal, 4490 Ft

Az oldalt szerkesztette: Papp Sándor Zsigmond, a konyvterasz.hu szerkesztője

26

KALENDÁRIUM

MOSOLYALBUM

Joe Biden Zuglóban

Orbán Viktor azon kijelentésére, miszerint „egy centire voltunk a kilépéstől”,
Manfred Weber megjegyezte, hogy ők az Európai Néppártban továbbra is vágják
a centit.
Vlagyimir Putyin táviratban
küldte el újévi jókívánságait
Magyarországnak, mely szerinte az Európai Unió legvidámabb barakkja.

tosan örülne a látogatásának.
‒ Efelől semmi kétségem, de
az a Kurz, magunk között
szólva, unalmas figura. Ráadásul, tudja, ő az a nyomulós
fajta. Az elsők között gratulált
a megválasztásomhoz. Bezzeg
Mr. Orbán! A maguk miniszterelnökének aztán van vér a
pucájában!
Fotó: Toledo Blade

Töttösi bácsi, a drága öreg Töttösi bácsi szúrta ki. A szikár
alakja, az ősz haja, az enyhe
bicegése. A kutyafáját, ez ő!
Semmi kétség. Joe Biden az
Amerikai úton baktatott, a töltés oldalában, turistatérképpel
a kezében.
‒ Which unit did you serve? –
kérdezte Töttösi bácsi, emlékezetébe idézve az amerikai
hadifogságot. (Idehaza három
év börtönre ítélték 1946-ban.)
‒ Ne fáradjon az angollal,
uram. Nagyapámnak zöldséges bódéja volt a Bosnyák téri
piacon. Tizennégyben érkezett
a családjával az Újvilágba, az
Ultonia fedélzetén.
‒ Az ég szerelmére, elnök úr,
mit keres itt Magyarországon?
‒ A jogállamiságot. Útba igazítana, uram?
‒ Hirtelen nem is tudom,
merre induljon…
‒ Esetleg a Kossuth tér felé? –
bökött a térképre Biden.
‒ Jaj, arra semmiképp! Fölösleges fáradság lenne.
‒ Akkor mit javasol?
‒ Ferihegyet, elnök úr. Bécs
onnan mindössze húsz perc
repülővel. A kancellár biz-

‒ Nekem mondja? Miatta van
tele nekünk is, hm, a pucánk.
‒ Szívesen elbeszélgetnék vele. Meg tudna szervezni egy találkozót?
‒ Kevés az esély, de tehetünk
egy kísérletet. Elnök úr, van

önnél vonaljegy? – kérdezte
Töttösi bácsi, majd Joe Bidenbe karolt, és elindultak az ötös
busz megállója felé.
‒ Hová is tettem az eszem,
hová – csóválta fejét Töttösi
bácsi, amikor felkapaszkodtak
a peronra –, hiszen ön is ingyen utazhat.
‒ Ez nagyszerű! – csapott öklével a levegőbe Biden. – Mennyit spóroltam meg?
‒ Több mint egy dollárt –
bólogatott Töttösi bácsi, és egy
dupla ülőhelyre mutatott.
– Parancsoljon az ablak mellé,
elnök úr.
. .. . .. .. ... .. . .... . .. .. . ..
‒ Szebb, mint a Fehér Ház –
mondta elismerően az amerikai elnök. – Mi volt ebben az
épületben azelőtt?
‒ A történelmünk. Templom,
mecset, kolostor, színház, és
most… ismét színház – mondta halkan Töttösi bácsi, és a
kapuban álló fegyveres őrhöz
lépett. ‒ Kérem, jelentse a
miniszterelnöknek, hogy az
Amerikai Egyesült Államok elnöke rövid látogatást szeretne
tenni a hivatalában.
‒ Donald Trump személye-

Most érkezett

Matolcsy György elárulta munkatársunknak, hogy a szilveszteréji ólomöntés ezúttal is
alapítványi formát öltött.

Áder János az új évet
köszöntő beszédét, annak elhangzását követően, reflexszerűen aláírta.
Gazdasági elemzőnk szerint az
idei esztendőben jobban fogunk élni, mint egy év múlva.
Tegnap kora délután, ha nagy
nehezen is, de Dúró Dóra
ledarált egy ereszcsatornát.

sen? – csapta össze bokáit a
katona ijedtében. – Bölcs vezérünk, izé, a nagyfőnök, izé…
jelenleg nem tartózkodik az
épületben. Varsóban tárgyal.
... .. . . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. .
‒ Sajnálom, hogy nem jött
össze – mondta Töttösi bácsi,
immár ismét az ötös buszon
zötykölődve.
‒ Most hová megyünk? –
kérdezte Biden.
‒ Vissza hozzánk, Zuglóba –
felelte sejtelmesen Töttösi bácsi.
– De az ördögbe is, én vagyok
az idősebb. A minap töltöttem
be a kilencvenhatot. Szervusz!
‒ Szervusz – nyújtotta kezét
az elnök. – Szólíts csak Joenak.
‒ Te engem meg Lalinak.
‒ Oké. Áruld el, miben sántikálsz.
‒ Azt szeretném, hogy feledhetetlen élménnyel gazdagodva utazhass vissza Washingtonba, az ünnepélyes beiktatásodra.
‒ És mi lesz az az élmény,
Lali?
‒ A feleségem főztje. Maradt
még egy kis kóstoló a szilveszteri töltött káposztából!

Labdarúgó-válogatottunk
egyelőre őrzi idei veretlenségét.
Mészáros Lőrinc 2021ben is bízik a szerencsében, a Jóistenben és
Orbán Viktorban, igaz,
nem pont ebben a sorrendben.
Az oldalt írta: Walter Béla
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A katonák titkos kommunikációja adott ihletet Nevezetes napok
JANUÁRBAN

A vak feltaláló: Louis Braille

Mindössze 15 éves volt, amikor kidolgozta azt a jelrendszert, amellyel látássérült
emberek írni és olvasni tudnak.
Édesapja lószerszámkészítőműhelyében játék közben
megszúrta a szeme környékét,
a seb elfertőződött, és a hároméves gyermek hamarosan
mindkét szemére megvakult.
Tízévesen került a vakok párizsi intézetébe, ahol zenei
tehetsége a cselló- és orgonaórákon hamar megmutatkozott. A beszéddel zajló oktatás
mellett az intézet alapítója,
Valentin Haüy módszerével, a
domború, normál betűk tapintásával, olvasni megtanult, de
írni nem. 1821-ben izgalmas
előadást tartott az iskolában
Charles Barbier, Napóleon
egyik tisztje az „éjszakai írás-

Vízkereszt

Mára a karácsonyfa leszedése
maradt meg a köztudatban a
legősibb keresztény ünnepből,
a Vízkeresztből, pedig ennél
mélyebb gondolatok kapcsolódnak hozzá. Vízkereszt jelölésére a görög epifánia, „megjelenés” szót is használják,
amely az Isten önmaga kinyilvánítására, testet öltésére utal.
Jézus születésén túl január
6-ához kötötték a napkeleti
bölcsek imádását, Jézus meg-

ról”, amit a katonák titkos
kommunikációjára fejlesztett
ki. A 12 pontból álló jelekkel
a katonák nehezen boldogultak. Három évvel később
Braille kidolgozta 64 jelből

álló ábécéjét. Betűi mindössze
hat, egy ujjal is könnyen tapintható pontból álltak. Az
írásra külön szerkezetet hozott
létre két fémlapból, egyiken
domború, a másikon homorú
pontokkal, egy papírból és egy
fanyélbe fogott pontozóból, a
rajzlapvastagságú papíron így
jelentek meg a tapintható
jelek. 1829-ben jelent meg az
első Braille-írással nyomtatott
könyv. Később nyomdagépet
fejlesztett ki, amely a jelekkel
írt könyvek, kották sorozatgyártást is lehetővé tette. Magyarországon 1893-ban vezették be a Braille-írást.
Illés Sarolta

keresztelését és Jézus első csodáját, a kánai menyegző vízének borrá változtatását is.
A keleti egyházakban a mai
napig ekkor ünneplik a karácsonyt. Néphagyományunk
szerint a XVI. századtól a csillagozással vagy a háromkirályjárással ünnepelték. A házakat, ólakat ilyenkor szentelték
meg. A szenteltvíznek gyógyító, betegségmegelőző, rontás elleni hatást tulajdonítottak. A szentelés után a pap
három betűt vésett a házra,

G+M+B, vagyis Christus mansionem benedicat (Krisztus
áldja meg a hajlékot), amiről
az emberek azt hitték, hogy a
háromkirályok, Gáspár, Menyhért, Boldizsár monogramját
jelenti.
Egyes januári napok az évszakok időjárását jelezték előre:
Pálnak fordulása, fél tél
elmúlása. Piroska napján a
fagy negyven napig el nem
hagy. A ködös január nedves
tavasszal jár.
I. S.

Louis Braille (1809. január 4.–
1852. január 6.) 64 jelből alkotott ábécét.

A HÓNAP SZÜLÖTTEI
1756. január 27. – Wolfgang Amadeus Mozart bécsi zeneszerző, a zeneirodalom géniusza
1823. január 1. – Petőfi Sándor költő, közel ezer verset írt 26 év alatt
1875. január 14. – Albert Schweitzer Nobel-békedíjas (1952), orvos, teológus, lelkész,
filozófus, orgonaművész. „Élni akarok, de mások életének tiszteletben tartása mellett”
1928. január 6. – Bacsó Péter Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező,
A tanú című film rendezője
1941. január 1. – Polgár László Kossuth-, Liszt- és Grammy-díjas operaénekes, basszus.

1. Újév, Béke világnapja
2. A Föld a Nap körüli ellipszis
alakú pályáján idén ezen a napon van legközelebb a Naphoz
4. Braille-írás világnapja
(Louis Braille
születésnapja, 1809)
6. Vízkereszt, a karácsonyi
időszak vége
A koronázási ékszerek
hazaérkezése (1978)
7. Karácsony a keleti
egyházakban
8. Világirodalom napja
10. Hortobágyi Nemzeti Park
megalapítása (1973)
12. Magyarországi német
önkormányzatok napja
15. Wikipedia napja
17. Vallások világnapja
18. Pest felszabadulása (1945)
Hóemberek világnapja
19. Magyarországi németek
elhurcolásának emléknapja
22. Magyar kultúra napja
(Himnusz születése)
Szent Vince napja,
szőlősgazdák védőszentje,
ha ezen a napon fagy, akkor
jó szőlőtermés várható: „Ha
fénylik Vince, borral telik
meg a pince”
25. Szent Pál napja. Ha ezen
a napon a medve meglátja
az árnyékát, még negyven
napig hideg lesz
28. Adatvédelem
nemzetközi napja
Challenger-katasztrófa (1986)
30. Budai Vigadó megnyitása
(1900)
31. Lepra elleni harc világnapja
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Jó érzés

A január a hagyomány szerint
a fogadalmakról, az év tervezéséről szól, előkerülnek szakmai, párkapcsolati, az egészséggel és az anyagiakkal kapcsolatos gondolatok. Az emberek többsége jó érzéssel
kívánja a lehető legjobbat
magának és másoknak, mégis,
előre haladva az évben, valami
átírja, felülírja a jókívánságokat. Talán rosszul kívánunk
vagy nem vagyunk elég türelmesek, hogy kivárjuk az
eredményt? Értetlenül toporgunk, majd a sorsra kenünk
mindent. Előkerül a múltunk,
ami azt mutatja, hogy az események csak ismétlődnek,
lehetetlennek tartjuk, hogy
kitörjünk a régi mintákból.
Érdemes a jelen távolságából,
mint egy filmre ránézni erre a
múltra. Fölösleges energiát
visz el, ha elkezdjük átírni,
átkeretezni, egyszerűen csak
fogadjuk el azt, ami már megtörtént. A jókívánságok meg-

Holdfázisok

valósulásához egyetlen dologra kellene a legtöbb energiát
fordítanunk: érezzük jól magunkat. Legalább egyszer az
életben mindenki átélte már a
felhőtlen boldogságot. Nyúljunk vissza ehhez a pillanathoz, és éljük át újra meg újra.
Eleinte idézzük fel a helyzetet,
ami a jó érzést kiváltotta, és ha
már ez jól megy, akkor csak a
jó érzést hívjuk elő, majd
ameddig csak tudjuk, tartsuk
meg magunkban. Úgy őrizzük,
mint a legféltettebb kincsünket, egészen addig, amíg életünk minden egyes másodpercét, helyzettől függetlenül,
át nem járja, és a természetünkké nem válik. A jó érzés
valósítja meg a jókívánságainkat. A Bak hava a sorskérdések, az új keretek megteremtéséről szól. Az új keretek
a jó érzésből épülnek fel, január 19-e után a Vízöntő havában ki is próbálhatjuk magunkat, mint jóérzésű embert.

Újhold január 13-án 5 óra 59 perckor lesz, hatását 3 óra
59 perc és 7 óra 59 perc között érezhetjük. Új utakat,
módszereket, lehetőségeket kínál. Segít ráérezni, ráhangolódni a lelki szabadság lényegére, a gyötrődésektől
való megszabadulásra. A lelki szabadság természetes emberi állapot, senki nem tudja sem megadni, sem elvenni.
Telihold január 28-án 20 óra 15 perckor lesz, a hatása 18
óra 15 perc és 22 óra 15 perc között érezhető.
Az összegzés ideje jön el. Mit hagytunk magunk mögött,
mit őrzünk még magunkban? A rálátás idejében tisztábban rajzolódnak ki az elmúlt év, hónap eseményei.
A történtek lényegének megértésére nyílik most lehetőség. Érthetővé válik az alázat fontossága.

HAVI HOROSZKÓP

BAK (12. 21.–01. 19.) – A Bak idejében mindenkinek
lelassul az élete, lépésről lépésre haladunk előre
úgy, hogy minden egyes lépésre figyelünk, ügyelünk, eközben megtanuljuk a lépések lényegét, és
azt is, hogy minden éppen akkor történik, amikor
történnie kell. A Bak a múlt tapasztalataiból próbálja
felépíteni a jövőt. Figyeljen a vágyaira, de közben felesleges aggodalmakkal ne ejtse csapdába a jövőt. A Vízöntőbe lépve a Bak
kreatív énje megerősödik.

RÁK (06. 21.–07. 22.) – Az érzelmes Rák inspiráló
időszakba lép, ami a megszokottból akarja kimozdítani, és ez feszültséget kelthet benne. Érdemes
nyitnia új irányok felé is. Először a közvetlen
környezetében szabaduljon meg a régi, használaton
kívüli tárgyaktól, így megérezheti, milyen az, amikor
a régi helye felszabadul. A Vízöntőben a kreatív energiái felerősödnek. A kreativitásával olyan anyagi helyzetet teremthet, amelyben
jól fogja érezni magát.

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) – Az újító Vízöntő életének irányát a Bak idejében tisztán látja, nemcsak
a cél lebeg előtte, hanem az odavezető lépések is
kirajzolódnak. Itt az idő a gondolati, érzelmi
keretek meghatározására. Ő hivatkozik a legritkábban a sorsra, a lelke mélyén tudja, hogy minden egy
nagyobb rendező elv szerint történik. Nem fél kipróbálni az élet
eddig járatlan útjait. Saját jelébe lépve megfelelő keretek között a
szabadságának megélése könnyűvé válik.

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) – A Bak idejében tanulságos helyzetekbe kerül, amelyek hol felbosszantják, hol megvilágítanak egy addig érthetetlen
helyzetet. Nem várja el senki, hogy reagáljon.
A megfigyelés állapota ebben az időszakban nagyon
hasznos. Most nyugodtan lazíthat. A Vízöntőbe lépve
új utak, új megoldások rajzolódnak ki előtte, járatlan utakra is
merészkedhet az egyébként biztonsági játékos Oroszlán. Önuralommal az ismeretlent összeszedetten fel tudja fedezni.

HALAK (02. 18.–03. 20.) – Míg a Vízöntő másokért
cselekszik, addig a Halak hajlamos feladni magát
másokért, mivel minden vágya, hogy a szolgálatait
felajánlja. A Bak jelében megláthatja, hogy a személyiségek kapcsolódása nem felhőtlen. Az egymásról kialakított gondolatok akadályt gördítenek az
emberek közé. Az empatikus Halakat kihasználhatják, így bizonytalanná válik. A Vízöntőbe lépve megélheti magabiztosságát, mások
szolgálata megfelelő, nem kimerítő keretek közé kerül.

SZŰZ (08. 22.–09. 23.) – A Bak idejében önmagához
képest is zárkózottabbá válhat, de így is másokat
szolgálva tevékenykedik, nagy erőket fektetve a
munkájába. A következő évre a terveit már az év
végén megfogalmazta, így most nagy eltökéltséggel
halad előre, még ha sokszor nehezére is esik.
Egyszemélyes színházába érdemes lenne másokat is beengedni, sőt
megengedni, hogy bizonyos folyamatokban segítsék. Most az álmait
valóra tudja váltani, de előtte azért érdemes álmodni.

KOS (03. 20.–04. 19.) – Ha ebben az időszakban a
Kos kitűzi a céljait, akkor vélhetően meg is tudja
valósítani, mert a Bak idejében a lendületéhez kitartás is társul. Ha elég tudatosan akar előre haladni, most érdemes egy olyan embert találni maga
mellé, aki időnként számonkéri. Könnyen letér a célhoz vezető útról, és hajlamos inkább mindent elöről kezdeni, mint
visszatérni arra a pontra, ahonnan letért. A Vízöntőbe lépve olyan
emberek szegődnek hozzá, akik a saját példájukkal segítik őt.

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) – A Mérleg a zord télben
is megtalálja a harmóniát. Párkapcsolata energiával
tölti fel. Céljai a harmóniával, szépséggel, kapcsolatépítéssel, művészetekkel kapcsolatosak. A kedvessége, nyitottsága, elfogadó személyisége mögött
határozott, erős, céltudatos egyéniség áll. A Bak
jelében következetessé válik, ami azért is fontos, mert a Vízöntőbe
lépve oly sok lehetőség nyílik meg előtte, hogy a döntésekhez szüksége lesz határozottságra.

BIKA (04. 19.–05. 20.) – A Bika terveinek középpontjába az anyagiak kerülnek. A következő bő hat
évben felfordulást érezhet magában és a környezetében, szembesül saját korlátaival, de eközben
tisztázni tudja önmagában is kötődéseinek lényegét.
A folyamat közben a jelszó a rugalmasság. A Bak
jelében könnyebben meg tudja határozni, mit is szeretne elérni.
A Vízöntőbe lépve nyitottá válik az újdonságokra, de fontos, hogy
az új környezetben is legyen egy biztonságos hely.

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) – A Skorpió olyan célokat
tűz ki maga elé, amelyekkel megteremti az anyagi
biztonságát. A megszerzett bőséges javak táplálják
az önbizalmát. A Bak jelében heves, túlburjánzó
érzelmei keretet kapnak, megérzi a határait, ez
segíti az átgondolt döntésekben. A Vízöntő jelében a
szervezettség, rendezettség ideje után képessé válik a biztonsági
játékokon túli célokat is meglátni. Megújulás ideje jön el, amelyben
sikerül a megszállottságot termékeny elkötelezettségként megélni.

IKREK (05. 20.–06. 21.) – A mozgékony Ikrek a változatosságot keresi, de hajlamos elveszteni élete
irányát. Képes különféle helyzetekben helytállni.
A kommunikáció, a kapcsolatépítés, a művészetek
terén szakmai tudása alapos. Új impulzusok érik,
utazik, kommunikál, üzletet köt. A Bak ideje az
összpontosítást segíti. Fontos, hogy meghatározza, mit és milyen
körülmények között szeretne elérni. A Vízöntőbe lépve zseniális,
egyedi megoldásokat talál az éves céljai elérésére.

NYILAS (11. 21.–12. 21.) – A Bak idejében a Nyilas
koncentráltabbá válhat. Felfedezheti önmagában azt
a tüzet, amely békés keretek között olyan, mint egy
kemence, amely a környezetét felmelegíti. Ne
merítse ki az idegrendszerét rögtön az év elején,
hanem ha teheti, inkább pihenjen, és a testét
kényeztesse. A testi egyensúly kisimítja az idegrendszerét is. A Vízöntőbe lépve amúgy is lendületet kap az élete, azt érezheti, hogy olyan
célokat érhet el, amelyeknek határa a csillagos ég.
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Bolygók, bolygóállások
A Quadrantidák meteorraj
hullócsillagai kétpercenként
jelennek meg január 3-án éjfél
körül, szűk egy órán át. A Föld
az Ikrek csillagkép és a Tejút
díszlete előtt napközelben van,
vagyis 147 millió km-re a
Naptól. Január 9-én a Hold
kerül földközelbe, 367 360
km-re a Földtől.
Végre szabad szemmel is
láthatóvá válik január 5–24.
között a Naphoz legközelebb
keringő bolygó, a Merkúr,
napnyugta után mindössze egy
és háromnegyed órán át, a
délnyugati irányban. Január

8-tól a Bak csillagképben halad, egy nappal később, 15 óra
52 perckor, szürkületkor megfigyelhető a Merkúr Szaturnusz együttállás.
A ragyogó, fehér fényű Vénusz
napkelte előtt másfél órával
kel fel a délkeleti égbolton.
A vöröslő Mars január 5-én
lép át a Kos csillagaihoz. Az éjszaka első felében figyelhető
meg a déli-délnyugati égbolton, éjfél után nyugszik. A Jupiter és a Szaturnusz is a Bak
csillagképben halad, napnyugta után a déli délnyugati ég
alján látszanak.

Színes csillagászat

Közel 2500 évvel ezelőtt a
kaldeusok, a babiloni csillagászok a Nap látszólagos égi
útját megfigyelve létrehoztak
egy mércét, a zodiákus kört,
amely az égitestek helyzetének meghatározását segítette.
A kört 12 egyenlő részre osztották, a Kos csillagkép kezdőpontjára állították be a nulla
fokot. Ám a Föld folytonos és
változó mozgásban van saját
tengelye és a Nap körül. Pályáján nem kör, hanem ellipszis alakú. E tényezők miatt a
csillagképeket ma már nem a
babiloniak nézőpontjából látjuk, vagyis ma a Kos 0. foka a
Bika 2,5. fokára került.
Az asztrológia ragaszkodik a

babiloni rendszerhez, és azt
mondja, hogy aki március
20.–április 19. között született,
arra a Kos tulajdonságai érvényesek, pedig ebben az időszakban az égbolton a Bika
csillagképében látható a Nap,
vagyis a szülöttre a valóságban
a Bika jellemzői igazak. A januári égboltot napközben
nem a Bak, hanem a Nyilas
csillagkép uralja. Kentaurt formáló alakja íjat fog a kezében,
nyilának hegye a Tejútrendszer központja felé mutat, ahol
minden egyes szívdobbanásra
egy új csillag születik.
Az ember szíve együtt dobog a
galaxis középpontjának lüktetésével.

Az oldalt írta és összeállította: Illés Sarolta
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JÓ FEJTÖRÉST KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK!

A Muzsikás alapítója rokoni kapcsolatban van a Himnusszal
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Hetvenkedni Zuglóban is lehet

Hamar Dániel, a Womex-, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Muzsikás együttes Zuglóban élő frontembere az év első heteit Indiában szokta tölteni, ahol elmondása szerint egész évre fel tud töltődni
hittel, erővel és energiával.
– India mindig is a kedvencem volt. Már gyerekként sokat álmodoztam róla, köszönhetően A dzsungel könyvének, a Riki-tiki-tévinek vagy
a 80 nap alatt a Föld körülnek. Az álmom a nyolcvanas
évek végén teljesült először,
amikor egy zenei fesztiválon
szerepeltünk a Muzsikással.
Azóta rengeteget jártam az
országban, sok barátra és még
több tanításra tettem szert.
A kultúra és a spiritualitás,
főképp a déli országrészben,
Fotó: STG
rendkívül inspiráló tud lenni A magyar kultúra napján született
mert csak egy napig volt ma- létben van. Hamar Dániel a
az európai ember számára.
Az indiai feltöltődés azonban gas a lázam, ám a levertség, veszélyeztetett korosztályba
2021-ben elmaradt. A korona- gyengeség több mint egy hé- tartozik. Bár az évek múlása
vírus miatti korlátozásokat tig gyötört. Indiából mindig kevésbé látszik rajta, mint
ugyanis Délkelet-Ázsiában megerősödve tértem haza, másokon, a korát nem tamég az európainál is szigo- nem is emlékszem rá, mikor gadja. – Január 22-én, a magyar kultúra naprúbban veszik.
ján születtem, így
– Nagyon sajnálom,
a
Himnusszal „rohogy nem tudok Indikoni kapcsolatába utazni, mert a
ban” vagyok. Igaz,
mostani egészségügyi
nemzeti imádsáhelyzetben még az átgunk már lassan
lagosnál is nagyobb
kétszáz éves lesz,
szükség van a lelki béén meg idén még
kére és a hitre. Arról
csak a hetvenet
nem is beszélve, hogy
töltöm be. Az elidén februárban a
múlt években hozMuzsikással is részt
zászoktam, hogy
vettünk volna egy inAz együttes egykor – Beatles után szabadon
Indiában
ünnepdiai fesztiválon, amelyFotó: Muzsikás
lek, most kénytenek több állomása lett
volna. Már minden részletet voltam utoljára beteg. Meg is len leszek itthon jubilálni.
tisztáztunk, ám a vírus min- „sértődtem” a Covidra, hogy Emberemlékezet óta nem ünden tervünket felülírta. Apro- miképpen mert engem is nepeltem téli körülmények
pó, vírus. A Covid–19 Hamar megfertőzni, szerencsére in- között. Viccesen fel is tettem
Dánielt is utolérte, aki a diai barátaim felvilágosítot- a kérdést a közösségi oldalabetegség miatt több mint egy tak, hogy ez a betegség azért mon: „Tudja-e valaki, miként
más, mint a többi, mert nem lehetne egy születésnap időhétre ágyba kényszerült.
– Nekem szerencsém volt, nézi, ki milyen lelki és erőn- pontját módosítani?”

Mondjuk, télről nyárra. Sokan hozzászóltak, de érdemi
javaslatot nem kaptam. Mindenesetre hetvenkedni Zuglóban fogok.
Vannak dolgok, amelyek
fizikailag állandók és nem
megváltoztathatók. Ilyen például a fénysebesség, a gravitáció, de ilyenek a születésnapok is.
– A zenélés mellett az ELTE
TTK geofizikus űrkutatójaként a Föld körüli térség, az
úgynevezett magnetoszféra
kutatásával foglalkoztam. Ez
az a közeg, amely leginkább
meghatározza a földi létünket, hiszen az összes – éltető
és káros – hatás ezen keresztül ér el bennünket.
És hogy milyen, éltető vagy
káros hatás ér majd bennünket 2021-ben, illetve hogy
milyen hatás érheti majd a 48
éves Muzsikás együttest?
– Remélhetőleg egy jobb és
egészségesebb világ virrad
ránk. Mi pedig remélhetőleg
újra találkozhatunk majd a
közönségünkkel. Tavaly körülbelül 40 koncertünk, 50
rendhagyó énekóránk, 10 gyermektáncházunk maradt el, s
hiába tudtuk megtartani a
Müpában a hagyományos év
végi koncertünket, az online
esemény nem volt az igazi.
A zenélés lényege ugyanis a
közvetlen kapcsolat a közönséggel. Én 2021-re ezt a
közvetlen kapcsolatot kívánom mindenkinek.
Riersch Tamás

