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Az elmúlt évtizedekben számos elképzelés született a Bosnyák tér és környékének rendezésére, de most először 
készültek olyan tervek, amelyek valóban az itt élők érdekeit szolgálják. Az új zuglói Városközpont egész Bu-
dapesten az egyik legelőremutatóbb fejlesztés. A Bosnyák téren kialakítjuk Zugló új, multifunkcionális főterét, 
és itt épül meg az az épületegyüttes, amely magában foglalja a korszerű, de a hagyományos „Bosi” hangulatát 
őrző piacot, az új szakrendelőt és az önkormányzatot.                                                                            Folytatás a 33–35. oldalon.

GYAKORI KÉRDÉSEK A TERVEZETT  
BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN 
–  A  P O L G Á R M E S T E R  V Á L A S Z O L

Új Városközpont Zugló szívében
Látványterv: Lima Design

Megkérdeztük képviselőinket,  
mit terveznek 2022-re?

Szilágyi Áron 
jószolgálati nagykövet



A képviselő-testület egyperces néma felál-
lással adózott a közelmúltban elhunyt 
Szőke Noémi református lelkész és dr. So-
modi Zoltán gyermekorvos emléke előtt. 
Kinisch Andrea képviselő (DK) az ülés 
megkezdése előtt bejelentette, hogy to váb -

bi egyeztetések lefolytatására visszavonja 
Zugló 2021–2026 közötti időszakra szóló 
Gyermekvédelmi Koncepciójára be nyújtott 
javaslatát. 
 
Változnak a nyitvatartások 
 
A testület határozott az üzletek és ven dég -
látóhelyek új, éjszakai nyitvatartási rend-
jéről, amely január 1-jén lépett hatályba.  
A vendéglátóhelyek december 31. kivé te -
lével hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap 
reggel 6 órától 23 óráig, pénteken és szom-
baton reggel 6 órától éjjel 1 óráig tarthat-
nak nyitva. Az üzletek hétfőtől péntekig 22 
órától reggel 6 óráig, péntektől vasárnapig 
24 órától reggel 6 óráig nem árulhatnak 
szeszes italt. A rendelet hatálya nem terjed 
ki egyebek mellett az üzemanyagtöltő-ál-
lomások területén, a szálláshelyeken a szál-
lóvendégek számára fenntartott, valamint 
a kulturális és fürdőszolgáltatást nyújtó in-
tézmények üzleteire.  

A képviselő-testület módosította Zugló 
par kolási rendeletét (részletek a 21. ol da -
lon). 
 
Döntés a Zugló-pótlékról 
 
A képviselők a kerületi fenntartású köz -
nevelési és szociális intézmények dolgozói 
részére 2022-ben is biztosítják a Zugló-
pótlékot. Így a Zuglói Egyesített Óvodában 
foglalkoztatott óvodapedagógusok, óvo-
datitkárok, valamint az óvodapszichológus 
és a szociális intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak továbbra is havonta 40 
ezer, míg a nem pedagógus munkakört 
betöltők 15 ezer forint bérpótlékban 
részesülnek. A Zuglói Szociális Szolgáltató 
Központ és a Zuglói Család- és Gyermek -
jóléti Központ közalkalmazottai pedig ha -
vonta 20 ezer forint területi pótlékot 
kapnak. A vita során képviselői kérdésekre 
válaszolva dr. Nagy András Csaba, a Zuglói 
Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa 
elmondta, jelenleg a helyi járóbeteg-szak -
ellátásból 15 orvos és mintegy 30 szak -
asszisztens hiányzik. 
 
Módosított tenderek 
 
Az E-Co-Housing-pályázatot az építési 
költségek jelentős megugrása okán mó-

dosítani kellett, így várhatóan a Mexikói 
út 11/B alatti lakóház energiahatékony 
felújításával valósítják meg.  Ebben Sza -
bó Rebeka alpolgármester (Pár -  
 be széd) egyez tet majd az Euró-
pai Bizottság illetékesei vel.  
A testület tendert írt ki a Ke rék - 
gyártó utca komplex re kon s - 
 trukció I. ütemének ki vite lezé -
sére. A kerület hiába indult a 
belügyminisztériumi pályá za -
ton, nem kapott támogatást, így 
a tervet önerőből, kb. 160 mil-
lió forintból va ló sítja meg.  
 
A kép vi selő-testület úgy dön-
tött, hogy a Közép-Pesti Tan -
kerületi Központnak havi 5,3 
millió forint plusz áfáért bérbe 
adja az Egressy út 178/G alatti 
iskolaépületet, amelybe a Co -
lum bus utcai Szent István Ki -
rály Zene mű vészeti Szak gim názium köl - 
 tö zik az intéz mény 2022. de cember 31-ig 
tar tó bővítésének időszakára. 
 
A Budapesti Metropolitan Egyetem Eg -
ressy úti ingatlanára vo natkozó bérleti 
szerződés augusztusban járt le, azóta 
térítés ellenében, jogcím nélkül hasz -
nálja az iskola épületet. 
Az önkormányzat májusban határozott 
arról, hogy az ingatlant tender útján 
bérbe adja, melyre az Ezer Gyerek Egye -
sület nyújtott be pályázatot. Ugyanakkor 
a Közép-Pesti Tan kerületi Központ is 
megkereste Zugló önkormányzatát a ze -
neiskola át meneti elhelyezésével kapcso-
latban, vállalva az 5,3 millió forint plusz 
áfa bérleti díj megfizetését. 
 
 
Alkotmányossági panasz 
 
A grémium tájékoztatást kapott a Bos -
nyák tér–Csömöri út–Rákospatak utca–
Bosnyák utca által határolt területre 
vonatkozó, a Városközpont Kft. által 
készített településrendezési szer ző dés -
tervezetről.  
Horváth Csaba polgármester (MSZP) el-
mondta, a dokumentum nem tükrözi 
Zugló álláspont ját. A képviselő-testület a 
DK-frakció indítványáról is határozott: 
az önkormányzat kéri az Alkotmány-
bíróságtól a Bosnyák téri, illetve a Dü -
rer kerti ingatlanfejlesztés kiemelt be - 
 ruházási státuszának meg szüntetését.  

A vitában Rózsa András alpolgármester 
(Momentum) azt mondta, pártja támo-
gatja az alkotmányossági panaszt, mert a 

kormány a beruházásokat ok nélkül nyil - 
vánította kiemeltté, és ezzel megfosztotta 
az önkormányzatot a területekre vo nat -
kozó szabályozási jogától.  
 
A politikus arra kérte a Fi deszfrakciót, 
hogy a kormányzó pártnál járjon közbe 
a státusz megszüntetéséért. Rozgonyi 
Zoltán képviselő (Fidesz) kijelentette, ha 
az önkormányzat és az ingatlanfejlesztő 
között nem jön létre megegyezés, frak-
ciója kezdeményezni fog ja a kiemelt 

beruházási státusz megszüntetését. Hor -
váth Csaba elmondta, a Bosnyák tér 
mögötti területen a kormány 35 méter 
magas házak és 4000 lakás megépítését 

engedélyezte, szerencsére a beruházó 
nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.  
Az önkormányzat célja, hogy a le he -

tőségekhez mérten jó kompro-
misszum szülessen. Viszont azt 
tudni kell, hogy amennyiben a 
beruházóval nem jön létre 
megállapodás, a kerület nem 
tudja megépíteni az új piacot, 
rendelőintézetet, polgármesteri 
hivatalt és par kolót is magában 
foglaló komplexumot. 
 
Victora Zsolt képviselő (MKKP) 
kezdeményezte, hogy a kép vi -
selő-testület a Lőcsei út–Bos -
nyák utca–Bosnyák köz–Rá kos- 
patak utca–Csömöri út által 
határolt tömbre, valamint a Dü -
rer kertre rendeljen el változ-
tatási, építési és telek ala kítási 
tilalmat. Ezt a testület az előre 

nem látható jogi követ kez mények miatt 
elutasította.  
 
Támogatások 
 
2022-ben az önkormányzat 6 millió 
forintot biztosít a szenvedélybetegek 
alacsony küszöbű ellátását végző Tiszta 
Jövőért Közhasznú Alapítvány számára. 
Megalapítják a Zuglói I�úsági Közösségi 
Díjat, és i�úsági tevékenységeket támo-
gató pályázatot ír nak ki. Díjazásra 500 

ezer forintot, míg az 
i�úságot támogató 
tevékenységre 1,5 mil - 
 lió forintot hagytak 
jóvá.  
A testület az Anyák 
az Anyákért Ala pít -
vány mű kö dé sének 
elősegítésére 200 
ezer forintot, míg a 
sajátos nevelési igé -
nyű gyermeket ne -
velő zuglói családok 
támogatására egy -
millió forintot sza -
vazott meg. A tes - 
tület Victora Zsoltot 
önkormány zati kép -
viselői man dátu má -
nak időtar tamára át - 

láthatósági tanácsnoknak nevezte ki. 
 

Papp Dezső 
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A Bosnyák téri és a Dürer kerti fejlesztések kiemelt            státuszának eltörlését kéri az önkormányzat az Alkotmánybíróságtól

A parkolási rendelet módosítása, az üzletek nyitvatartásának újraszabá-
lyozása, alkotmányossági panasz benyújtása – ezekről is döntött decem-
beri rendkívüli ülésén a képviselő-testület. Határozott a grémium a 
Zug ló-pótlék jövő évi folyósításáról, az E-Co-Housing-projekt új hely -
színének kijelöléséről, továbbá az Egressy úti iskolaépület bérbeadásáról.

Jegyzet

Csernyánszky Judit felelős szerkesztő 

Előre, és nem hátra! 
Képviselőinket az idén is meg kér -
deztük, hogy mit szeretnének meg-
valósítani 2022-ben. A többség a 
kor mányzati megvonásokra, az el-
maradt támogatásokra panaszkodott. 
Írásukban ott a keserűség:  igazságta-
lannak tartják a megkülönböztetést, 
ahogyan az ellenzéki vezetésű önkor -
mányzatokkal bánik a kormány.  
A többség szavaiban ott bujkált a 
remény is, tavasztól a kerületre is jobb 
napok köszönhetnek.  
Az utca emberét hasonló témában 
faggattuk, ők jóval optimistábbak. 
Nem tudják, de remélik, hogy vége 
lesz ennek a pandémiának, ami 
tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, 
a munkahelyeket. Mosolygó sze-
mekkel (a maszk miatt csak ezt lát-
tam) sorjázták: nagy a várakozás, 
hogy újraindul az élet – sokkal jobb 
körülmények között. Utóbbiban na -
gyon biztosak nem lehetünk, látva az 
emelkedő inflációt és a megszorítá-
sokat. S ez még csak a kezdet, ahogy 
a minap egykori jeles válság me -
nedzselő jegybankelnökünk ér té -
kelte a mai gazdaságpolitikát.  
A választásokig talán keveset érzünk 
ebből, de utána jön a haddelhadd. 
Vagy az özönvíz. Utánuk. Mert úgy 
tűnik, mindent feltesz a kormány egy 
lapra!  
„Piros volt a paradicsom, nem sárga, 
Magyarország előre megy, nem hátra! 
Üzente a kormányfő az újévi lakodal-
masban. 2005-ben a brit munkáspárt 
kampányolt hasonló szlogennel.  
A magyar kormány viszont nemcsak 
hogy hátramegy, de a mutatók szerint 
gyorsan és biztosan csúszik lejjebb és 
lejjebb. A remény visz csak előre.  

Rendkívüli ülés rendkívüli       döntésekkel • Lesz újra Zugló-pótlék is 

Szabó Rebeka (Párbeszéd)   

Rózsa András alpolgármester egyeztet   

Rozgonyi Zoltán (Fidesz) és Szatmáry-Jähl Angela (Fidesz) 
         Fotók: Subits-Tóth Gergő 

Kinisch Andrea (DK)
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Zugló sportjáért és intézményi rend-
szerünk hatékonyságáért felelős al -
polgármesterként a 2021-es év is ki - 
hívásokkal teli volt. A vírushelyzet, a 
kormányzati elvonások jelentősen 
megnehezítették a munkánkat, s ha -
tással lesznek 2022-re is. Ennek el-
lenére bővíteni kívánjuk az eddig 
elért sikereinket.  
Sikeresen megvalósítottuk a zuglói 
óvodák összevonását, és létrehoztuk 
intézményi hátterét, a Zuglói Egye -
sített Óvodát (ZEO). A Demokratikus 
Koalíció nagy szerepet vállalt a 
pedagógusoknak biztosított Zugló- 
pótlék megtartásában.  
Szeretném, ha az egykoron szebb 
időket megélt római-parti tábor újra 
a Zuglói Sport- és Rendezvényszer -
vező Non-profit Kft. kezelésébe ke -

rülhessen, a többi tábor üze mel -
tetéséhez hasonlóan. Ezzel elindul-
hatna a lepusztult tábor kö zéptávú 
fejlesztése, mely fénykorában több 
száz zuglói gyereknek biztosított 
kikapcsolódást. 
2021 végén a képviselő-testület elfo-
gadta nyolc zuglói szabadtéri sport-
park létesítését, melynek kivitelezési 
munkálatai idén elkezdődnek, és re -
mélhetőleg év végére mind átadásra 
is kerül.  
Tervezzük a tavaly elmaradt sport- és 
kulturális rendezvényeink megtar -
tását. 
Egy kihívásokkal teli év van mögöt-
tünk, és a talán a következő sem lesz 
könnyebb, azon fogok dolgozni a 
jövőben is, hogy a kerület lakosainak 
eddigi bizalmát tovább építsem.

A következő év a közlekedésfej -
lesztés, illetve -szabályozás tekin-
tetében hozhat látványos változást a 
kerületben. Mivel Zugló csatlakozik 
a Fővárosi Mikromobilitási Projekt -
hez, megoldódni látszanak a tárolás-
sal és használattal kapcsolatos 
prob lémák az olyan alternatív köz -
lekedési eszközök esetében, mint az 
elektromos rollerek. Fix tárolópon-
tokat, úgynevezett mikromobilitási 
pontokat kívánunk kialakítani, ezzel 
véget vetve az utcákon szanaszét 
hagyott rollerek problémájának. 
Kerületünkben egyre több kérdés 
merül fel a gépjárműforgalom vár -
hatóan megemelkedő mértékéről és 
a régóta várt tömegközlekedési be -

ruházások hatásának elma ra dá sáról. 
Többek között ezért is szán dékozunk 
egy átfogó közlekedési jelentést 
készíteni, ami a fejlesztési igények 
mellett majd arra is rámutat, hogy 
egyes körzetekben milyen hatással 
lehet a beépítés a forgalomra.  
 
Természetesen folytatjuk az önkor-
mányzati lakások felújítását, és 
kiemelt figyelmet szentelünk az 
olyan megoldásoknak, amelyek a 
lakhatási válság enyhítését segítik.  
 
Sok munka vár ránk a 2022-es évben. 
Addig is kívánok sikerekben gazdag, 
boldog új évet minden kedves olvasó-
nak! 

Rózsa András (Momentum) 
alpolgármester – 5. EVK

Számomra a 2022-es év a reményről 
szól. Remélem, hogy magunk mögött 
hagyjuk az elmúlt két évet meg -
határozó, rengeteg halálos áldozatot 
követelő járványt.  
Bízom benne, hogy összefogással 
véget vetünk a kormány gyűlöl et -
keltésének és meg szo rító politikájá-
nak, hisz emiatt 2021 -ben Zugló ön - 
kormányzata is több milliárd forint-
tal kevesebbet tudott költeni a ke -
rületi lakóknak nyújtott szolgál  - 
tatásokra. Így 2022-ben lesz elég for-
rás a szociális segítség nyújtásra, az 
időseknek és a nehéz helyzetben lévő 
családoknak segítő intézményeink 
bőkezű működtetésére. Mivel az ál-
lamtól még mindig nagyon kevés 
pénzt kapnak, folytatjuk az óvodák-
ban, bölcsődékben, szociális in-

tézményekben dolgozók bérének 
havi kiegészítését a Zugló-pótlékkal. 
A kör nye zet védelemnek, a fenn tart -
hatóságnak évről évre nagyobb a je-
lentősége.  
Folytatom az elfogadott klímastraté-
gia megvalósítását: a biciklis-infra-
struktúra fejlesztését, a fák vé del- 
mének programját, az óvodák leve -
gő minőségének javí tá sáért zöld 
védősávok telepítését. Elindítom a 
méhbarát- és a lakossági esővíz-
gyűjtő programot is. Szükséges fej- 
l eszteni a kutyafuttatókat és tá mo- 
gatni a macskák ivartalanítását.  
A gyalogosközlekedés segítése ér -
dekében több új zebra létesítését 
kezdeményezem. Évek óta húzódik a 
Rákosmezei tér felújítása, ha lesz 
végre pénz, ebbe is belevágunk. 

Szabó Rebeka (Párbeszéd)  
alpolgármester – 9. EVK

Horváth Zsolt (DK)  
alpolgármester – 15. EVK

A forráselvonások jelentősen befo -
lyásolták az önkormányzat mű kö -
dését, szűkítették a  lehetőségeinket, 
de ennek ellenére tovább visszük a 
Biztonságos, Gondoskodó, Fejlődő és 
Zöld Zugló programunkat. Fontos 
számomra a biztonságos élet kö rül -
mények megteremtése, csak 2021-
ben több mint 20 kamerát te lepí - 
tettünk, így Zugló egyike a legtöbb 
kamerát üzemeltető kerületeknek.  
A csökkenő szociális támogatási 
keret ellenére igyekeztünk minden 
támogatási formát megtartani. Emel-
lett a háziorvosi rendelőinket felújí-
tottuk, számos óvoda és bölcsőde 
nyílászáróit cseréltük ki, több helyen 
fűtéskorszerűsítés történt.  
Közel 20 önkormányzati bérlakás 
újulhatott meg. Kiemelten kezeljük 

az utak állapotának javítását, számos 
földút kap szilárd burkolatot.  
A lakossággal együttműködve ala kít -
juk ki a se bes ségkorlátozó zónákat. 
Megvalósult a Rákos-patak partjá-
nak revitalizációja a Mogyoródi és a 
Szugló utca közötti szakaszon, a Var -
só utca végén teret alakítottunk ki.  
A sikeres Virágzó Zugló program 
keretein belül tavaly 85 helyszínen 
történtek utcaszépítések, növénykiül-
tetések. A megkezdett programunkat 
a 2022-es költségvetési forrásokat 
szem előtt tartva folytatjuk.  
 
Köszönöm, hogy véleményükkel, 
javaslataikkal segí tették eddigi mun -
kámat, amire a továbbiakban is szá -
mítok, hogy együtt közösen dol goz - 
zunk Zuglóért. 

Hajdu Flórián (MSZP) 
alpolgármester – 10. EVK



A világjárvány, a kormányzati elvonások 
miatt továbbra is nehéz a szabadidősport 
menedzselése Zuglóban. Bízom benne, 
hogy a 2022-es költségvetésben is na -
gyobb hangsúlyt kap ez a terület, hiszen az 
egészséges életmód, a rendszeres mozgás 
sokat javíthat a lakosság mentális és fizikai 
állapotán. Szeretném, ha mód lenne a sza -
badtéri kondigépek mellett (folyamatban 
vannak) szabadtéri pingpongasztalok, 
sakkasztalok kihelyezésére Zugló több 
pontján. Fontos, hogy a fitnesz, küzdő -
sportok, jóga, nordic walking, táncház, a 
kerékpározás több formája (pl. kedd esti 
tekerés) a zuglóiak életének része legyen. 

A helyzet javulását várva, a Sport Kft.-vel 
együttműködve cselekvési tervet dolgo-
zunk ki. 
A körzetemben problémát jelent a szemét, 
a kutyapiszok. A szűk utcákban (pl. az 
Ilka) a parkoló autók miatt a mentők nem 
tudnak szabályosan beállni és végezni a 
munkájukat, ami a lakók életébe is kerül-
het. Erre mindenképpen megoldást kell 
találni.  
Nagyon jó lenne, ha erre a területre a 
testület egy zöldítő programot indítana, 
hiszen a klíma szempontjából a nyári for-
róságban az aszfaltdzsungelben ez sokat 
jelentene.  

Az elmúlt időszak járvány és elvonások 
okozta nehézségei ellenére bizakodóan 
tekintek a 2022-es évre. A választásokon 
lehetőségünk lesz kézbe venni a sorsunkat, 
és helyben is dolgozhatunk tovább a 
kerület érdekében. Mivel a Gizella utcai 
EU-s E-Co-Housing-projekt, sajnos főként 
külső okok miatt, nem valósulhatott meg, 
így megállapodtunk az unióval, hogy a tá-
mogatás egy nagy részét – 850 millió 
forintot – egy a körzetünkben lévő tár-
sasház felújítására és energetikai kor- 
szerűsítésére költhetjük.  
A fővárosi és helyi források mértékének 

megfelelően folytatjuk közútjaink és köz-
intézményeink felújítását.  
Kulturális tanácsnokként azon fogok dol-
gozni, hogy miként eddig, úgy jövőre is a 
helyzethez képest a lehető legszélesebb 
skálán biztosítsunk kulturális ese mé nye -
ket, rendezvényeket a kerület lakossága 
számára. A jövő év szempontjából unikális 
lesz a második félévben kezdődő Petőfi 
Emlékév, a költő születésének 200. évfor-
dulója alkalmából.  
A felújítástól függetlenül is biztosítjuk a 
Szent István Király Zeneművészeti Szak -
gimnázium zavartalan működését. 
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Vida Attila (LMP) lakhatási tanácsnok – 1. EVK

Tóth Attila (DK) – 2. EVK

Bitskey Bence (DK) – 3. EVK

Lepsényi László (DK) – 4. EVK

Pécsi Diána (MSZP) – 7. EVK

Busznyák Imre (Momentum) – 6. EVK

Mivel a brutális kormányzati elvonások a 
jövő évben is fennmaradnak a kormány -
váltásig, ismét nehéz évük lesz a zuglóiak-
nak, de folytatni kívánom a vállalásaim 
idén megkezdett teljesítését.  
Miután 2021 nyarán a Kerékgyártó utcai  
út- közmű- és csatornaberuházások terveit 
végre elfogadták az engedélyező hatósá-
gok, decemberben pedig megszavaztuk a 
ki vitelezéshez szükséges forrásokat, az 
egyik fő célom a felújítás végigvitele.  
A másik a Herminka óvoda műszaki prob-
lémáinak kezelése, mivel ebben az évben 
egy esetleges és a megoldáshoz szükséges 

fő városi ingatlanátruházás előkészítése in-
dult meg.  
Lakhatásügyi tanácsnokként pedig az idén 
elfogadott új lakás- és lakbérrendelet 
alapján a bérlakás-gaz  dál  kodásban felhal-
mozódott brutális, nyolc százmillió forintos 
követelésállo mány felszámolásának meg -
kezdésén, valamint a kerületért dolgozó 
egész ségügy, közbiztonság, nevelés, szo-
ciális ellátás stb. te rületén foglalkoztatott 
mun kavállalók minél szélesebb körének 
lakhatáshoz jut ta tásán kívánok dolgozni. 

Mindent megteszek mind a helyi, mind az 
országos választás sikere érdekében, hisz 
az eredmény alapvetően fogja meg ha -
tározni az önkormányzatok mozgásterét 
is. Szeretném befejezni az Újvidék tér 
körforgalmasítását, amellyel biztonságo- 
sabb szabadidőközpont jöhet létre. 
Lakossági bejelentések kapcsán máshol is 
ily módon könnyítem az ott lakók életét. 
Továbbra is célom a Zuglói Lapok ter-
jesztésének ja vítása. Jó megoldás lenne 
nagyobb cso mópontokra „újságtartókat” 
kihelyezni, ahonnan bárki hozzájuthat a 
kerületi hírekhez. 
Szeretném felkarolni az ún. zöldfelületen 

való parkolás megoldásának ügyét. Újra 
visszahoznám a köztudatba a Tiszta udvar, 
rendes ház programot, ezzel is serkentve 
a Zöld Zugló-törekvéseinket. 
A kerületi DK frakcióvezetőjeként célom, 
hogy az új Központi Terünk kialakítása a 
lakosság véleményének meghallgatásával 
a lehető legnagyobb konszenzus mellett 
történjék! Folytatom az új szemléletű 
városvezetés alapjainak megteremtését, 
hogy a jövőben csak azok politizáljanak, 
akik döntéseikben a kerület érdekeit 
tartják szem előtt a lakosság minél széle-
sebb körű bevonása mellett. 
A változás elkezdődött! 

2021-ban a Covid újabb hullámai és a kor -
mányzati elvonások (majd a kompenzáció 
teljes hiánya) szinte teljesen le nullázták a 
mozgásterünket, olyannyira, hogy 15 mil-
lió forintnyi közösségi költségvetési ke -
retet sem sikerült felszabadítani. 
2022-ben továbbra is a parkolási helyzet 
javításán kívánok dolgozni, ugyanakkor 
fellépek a zöldfelületre parkoló gépjár-
művezetők ellen.  
Jelenleg a Kúria által megsemmisített  
szabályozás miatt nincs eszközünk a zöld -
terület-rongálók ellen, amely eszköz meg - 

alkotását feladatomnak tekintem. Ha a 
rendeleti szabályozás nem oldható meg, 
akkor a veszélyeztetett zöldterületek 
fizikai korláttal való el zá rását szorgalma-
zom. Az Ungvár utca közlekedését javí-
tandó, a 74 és 74A jelű trolik me net- 
rendjének egymáshoz igazítását 2021-ben 
nem sikerült elérnem, de ezt az ügyet sem 
engedem el.  
Előterjesztéseimmel az önkormányzat 
vezetése és az itt élők közötti kommuniká-
ciót javítom. 

Büszke vagyok, hogy a jelentős anyagi ne-
hézségek ellenére tovább szépült és kor -
szerűsödött a Bóbita Óvoda, meg kez- 
dődhetett a Csáktornya parki játszótér 
felújítása, illetve megtörtént a Munkácsy 
iskola új szárnyának átadása.  
Kez deményezésemre idén elsőként ad-
hatta át az önkormányzat három kate -
góriában (termelő, kereskedelmi és szol - 
gáltató) a Legsikeresebb Zuglói Vállal -
kozás díját is.  
A 2022-es költségvetésben törekszem 
arra, hogy megfelelő szilárd burkolat 
kerüljön a Kerékgyártó utca, a Rákosszeg 

utca és a Szuglói körvasút sor egyes 
részeire. Jövőre folytatódik a Mókavár 
Óvodában és a Móka Kacagás Bölcső -
dében az árnyékolások megoldása. Fontos 
számomra a gyalogosok és az autósok biz-
tonságos közlekedése.  
Éppen ezért korlátozott sebességű övezet 
kialakítását ter vezzük az Öv utca–Telepes 
utca–Miskolci utca–Erzsébet királyné útja 
által határolt területen, míg az Ungvár 
utca 48.-cal szemben lévő trolimegállónál 
a gesz tenyefa alatti felpúpozott járda 
javítását a fa megtartása mellett sze -
retnénk megoldani.
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Embert próbáló évet hagyunk magunk 
mögött. A Népjóléti Bizottság elnökeként 
hálásan köszönöm a közszolgáltatásban 
dolgozók áldozatkész munkáját. Bár a bi-
zottságunk csak június végén tudott elő -
ször ülésezni, így is szép számmal hoztunk 
olyan döntéseket, amelyekre büszkék le -
hetünk. Kezdeményezésemre ismét adhat-
tunk iskolakezdési támogatást közel 300 
munkavállalónknak. Újraindult a nag y -
csoportos óvodások lisztérzékenységi 
szűrése. Jó érzéssel tölt el, hogy a Nép -
jóléti Bizottságban politikai hovatarto -
zástól függetlenül egyetértésre tudunk 
jutni az embereket érintő kérdésekben. 

Jövőre is erre törekszem. A 2021-es év ne-
hezebb volt, mint a 2020-as. Emiatt sajnos 
a Zsivora parki és az Ond vezér sétányi fej -
lesztések elmaradtak. A 2022-es év ki -
emelten fontos lesz Rákosfalva számára. 
Kerületrészünk 150. évfordulóját ünne-
peljük. Minden erőmmel azon leszek, hogy 
végre elkezdődhessenek az itt élők szá -
mára fontos beruházások. 
A par k re konstrukciók mellett nagyon 
fontosnak tartom a sokunk életét megke-
serítő balesetveszélyes aszfaltfelületek 
korszerű sí tését is.  
Sok itt élő mondja nekem: Rákosfalva töb-
bet érdemel! 

Önkormányzati képviselőként is meg ha -
tározta lehetőségeinket az egyre drasz -
tikusabb Covid-járvány.  A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum elnökeként fontos szá-
momra a prevenciós munka folytatása, a 
program támogatása és a civil szervezetek 
segítése. A tiszteletdíjam bizonyos száza-
lékának felajánlásával enyhíteni próbálom 
a szegénységben élők gondjait. Munkám 
gerincét tavaly is a kerületben élők min-
dennapjainak segítése jelentette.  
Bár a főváros hatásköréhez tartozik a 
Füredi út, Rákosfalva park, Ond vezér út 
környékén kialakult parkolási problémák 
megoldása, továbbra is küzdök ezen 

helyek bő ví téséért. Az anyagi korlátokra 
való tekintettel idén is lobbizok a Kőszeg 
utcai játszótér felújításáért. Munkám ered -
ményeként tartom számon, hogy az Álmos 
Vezér Gimnázium és Általános Iskola 
körüli terület járdafelújítása 2022-ben 
meg tud valósulni. Továbbra is azon fá -
radozom, hogy megoldást találjunk a 
Cserepesház és Füredi lakópark közötti 
rész köz vi lá gí tásának megoldására.  
Civil és nem ze ti ségi  tanácsnokként re -
mélem, hogy a frakcióm segítségével egy 
bővebb támogatási lehetőséget tudunk ki-
harcolni a költségvetésben. 

Kisné Szivcsovics Nikolett (Momentum)                           esélyegyenlőségi tanácsnok – 8. EVK

Hevér László György (DK) – 11. EVK

Sokacz Anikó (MSZP) – 12. EVK

Sógor László (MSZP) – 13. EVK

Rozgonyi Zoltán (Fidesz) – listás képviselő

Kinisch Andrea (DK) – 14. EVK

A 2021-es évben a kormányzati elvonások 
és a Covid-világjárvány elleni védekezés 
költségei megnehezítették a fejlesztéseket. 
Az új évben a Rákosmezei tér elmaradt 
megújítását, de legalább a gyalog át ke lő -
hely kialakítását az itt élők igényeinek 
megfelelően, valamint a rossz állapotban 
lévő utak felújítását fogom szorgalmazni. 
Esélyegyenlőségi tanácsnokként jövőre is 
minden lehetséges fórumon képviselem az 
önkormányzatot.  
Előterjesztésemre kiírá sra kerül majd egy 
pályázat, amely a ke rületben élő, sérült  
gyermeket nevelő családoknak nyújt se -

gítséget. Amin szintén dolgozom, a fogya -
tékossággal élők támogatott lakhatása és 
önálló életvitele.  
A fogyatékosság modern szociális modell -
je alapján ugyanis nem az adott személy 
fogyatékosságával van a probléma, az ő 
szükségleteihez kell a környezetnek, a 
szolgáltatásoknak igazodniuk.  
Bízom ben ne, hogy a jövő évünk már nem 
a Covidról fog szólni, de fontosnak tartom, 
hogy az önkormányzat a le he tőségeihez 
mérten továbbra is mindent megtegyen a 
járvány hatásainak, a családok veszte sé -
geinek enyhítése érdekében.  

A 2021-es év mindannyiunkra jelentős 
terheket rótt, ennek okán körzetem ál-
lapotának megőrzésére, az eddig elért 
eredmények megtartására volt inkább 
lehetőség. A szűk anyagi források el-
lenére sikerült megoldást találni az Adria 
sétány 4. előtt az esővíz elvezetésének 
problémájára. 
Továbbra is küzdök a lakókörzetem fej -
lesztéséért, meg újí tá sáért. Javaslataim a 
választókörzetem biztonságát tartják 
szem előtt.  
Kiemelt sze repet kap a jövőben is a ka -
merahálózat bővítése, valamint a nagyobb 
polgári és rendőri jelenlét biztosítása. 

Kör nye zet védelmi tanácsnokként jelentős 
hangsúlyt helyezek a megelőzés fon tos -
ságára, így a tiszta és rendezett közterület 
meg te remtésére.  
Sajnos még mindig jelentős probléma a 
kerület különböző gócpontjain megje-
lenő illegális hulla déklerakás, melynek 
elszállítása, a kör nyék tisztán tartása ál-
landó feladatot jelent. 2021-ben 2255 köb-
méter kommunális hulladék, sitt és 
zöldhulladék elszállítása történt meg.  
Az illetékes szer vezetekkel együtt mű -
ködve folytatjuk a küzdelmet az illegális 
hulladéklerakás ellen. 

Az elmúlt év önkormányzati munkáját 
rendkívüli mértékben meghatározta a 
járványhelyzet. Bízom benne, hogy jövőre 
több dolgot sikerül megvalósítani a ter-
veink közül. 
Szeretném, ha az év elején elfogadásra 
kerülne a Gyermekvédelmi koncepció, 
amelynek része a magatartási szabályzat 
aláírása és az eljárásrend kidolgozása. 
Bízom benne, hogy európai uniós pályá -
zati támogatással az i�úsági és test vér -
városi területen is újraindulhatnak a 
programok. A körzetemben nagyon fon -
tos a lakókkal való együttműködés és 
Kisszugló zöldebbé tétele, zöld te rü le -

teinek megújítása. Ezért szeretném, ha az 
Angol utca–Egressy úti és Kövér Lajos 
téri üres telkeken a beépítések helyett 
ötletpályázat segítene a lakóknak is ked-
vező megoldás megtalálásában. Bízom 
benne, hogy a Wass Albert téri átjáróba 
minél hamarabb felkerül a térfigyelő 
kamera, és itt is sikerül a kulturált kutya -
tartás szabályait kialakítani. Szintén 
fontos célom a Répásy Mihály–Pósa Lajos 
utca kereszteződésében az utat a macska -
kőről aszfaltra cserélni, és a tervek között 
szerepel a gyalogosokat segítő burkolati 
jelek felfestése, például a Kincs kereső 
óvo da előtt is. 

A képviselő-testületben, ahogy most is, ál-
talában kisebbségben, ellenzékben vég -
zem a munkám. Az átláthatóság, az át - 
gondolt gazdálkodás, a fenntartható vá -
ros, a folyamatosan megújuló zöld kör -
nyezet sajnos kevésbé jellemzőek ke - 
rületünkre. Lehangoló a közterületek ál-
lapota, továbbra sem megoldott a hajlék-
talanok helyzete, pazarló a működés, és 
kevés forrás jut a szükséges fej lesz -
tésekre. Pedig jobb szervezéssel, a közbiz-
tonság erősítésével, gazdaságosabb mű - 
ködés kialakításával élhetőbbé tehetnénk 
Zuglót. További parkolási zónák kia la -

kítására lenne szükség, a zuglóiak szá -
mára korlátlan, ingyenes parkolási le -
hetőség biztosításával! Szerintünk a 
par kolás forgalomszabályozási eszköz 
kellene legyen, nem pedig bevételi forrás, 
amit gazdaságtalan szerződésekre köl-
tenek. A Pénzügyi és Költségvetési Bi-
zottság elnökeként továbbra is az át - 
 láthatóságért, a felelős költségvetési ter-
vezésért és működésért dolgozom! 
 
Olvasson terveimről, elképzeléseimről a 
közösségi oldalamon: https://www.face-
book.com/rozgonyi.zuglo 



Az érintett szakaszon meg -
szűnt az autós átmenő forga-
lom, helyette kétirányú, asz - 
faltozott kerékpárutat vehet-
nek birtokba a zuglóiak. 
Emellett 20 új parkolóhellyel 
is bővült a terület. 
– Fontos volt, hogy a mun -
kálatok közben egyetlen fát 
se vágjunk ki, frissítsük fel a 
zöldfelületet, ugyanakkor a 
beruházás picivel megköny-
nyíti a környék közlekedését 
– fogalmazott Horváth Csaba 
polgármester a terület át adá -
sa alkalmával tartott sajtó -

tájékoztatón. Elmondta, a be -
ruházás 130 millió forint 
önkormányzati és 186 millió 
forint kormányzati pénzből 
valósult meg. A programon 
részt vett Szatmáry Kristóf,  
a kerületrész országgyűlési 
képviselője, aki többek közt 
azt is elmondta, hogy a fej -
esztés jó példa az eredményes 
együttműködésre.  
Az eseményen jelen volt 
Hajdu Flórián a közterület-
fej lesztési projektekért is 
felelős zuglói alpolgármester. 

Potos Rita 
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Új kerékpárút és parkoló kocsibehajtóval 
Földutas szervizút helyén aszfaltozott kerékpárutat, új parkolóhelyeket, fakivágás nélkül kocsibehajtókat 
alakítottak ki a Vezér út és az Almádi utca kereszteződésében. E fejlesztés mellett az Argentína téren is 
kiépítették a csapadékvíz-elvezetést.

Kerékpárút a földút helyén 

Szatmáry Kristóf, Horváth Csaba, Hajdu Flórián az átadáson

Új parkolók a Vezér út és az Almádi utca kereszteződésében 
Fotók: Subits-Tóth Gergő 

Borbély Ádám (Fidesz) – listás képviselő

Dr. Varga Péter (Fidesz) – listás képviselő

Várnai László (Civilzugló Egyesület) – listás képviselő

Mindent elkövetek, hogy képviseljem annak a több 
ezer zuglóinak az érdekét, akik ránk szavaztak 2019-
ben. Nem az számít, hogy ki jobboldali, baloldali 
vagy liberális: Zuglóban új kerületi szövetségre van 
szükség, amely meghaladja az elmúlt évtizedek 
gazdátlan, ejtőernyős politikáját, minden messziről 
jött szereplőjével együtt. Legutóbb év végén – a hely-
ismeretemnek köszönhetően – azt sikerült elérnünk, 
hogy a nagy múltú Szent István Király Zene mű -
vészeti Szakgimnázium – a kormány által finanszíro-
zott felújítás alatt – méltó helyen, az önkormányzat 
Egressy úti épületében folytathatja a képzést. Az is 

látható, hogy a kerületvezetés által unos-untig is-
mételt kivéreztetéssel szemben a kormányzat nem 
hagyja magára a zuglóiakat: iskolákat, orvosi ren-
delőket, sport pá lyákat, parkokat és egyéb közin-
tézményeket épít, újít fel, mindezekkel a fej lesz- 
tésekkel is gyarapítva a kerület vagyonát. Azt val-
lom, hogy a helyi közéletnek nem az országos poli-
tikáról, hanem a zuglóiakról kell szólnia.  
Ebben tovább ra is számíthatnak rám, mert nekem 
Zugló az első! Olvasson terveimről, elképzeléseimről 
a kö zösségi oldalamon: https://www.face book.com/ 
zuglo.borbelyadam 

Sajnos a koronavírus-járvány továbbra is nehéz 
helyzetet teremt a vállalkozások és a családok szá -
mára is. A vállalkozások talpon maradását adócsök -
kentéssel segíti a kormány, de szükség lenne az 
önkormányzati adóterhek csökkentésére is. A Zuglói 
Önkormányzati Piac segít a vállalkozóknak meg fi -
zet hető árusítási le he tőség biztosításával, és segíti a 
családokat is, hiszen jó minőségű, de olcsó ter-
mékeket és élelmiszert szerezhetnek be az ide láto-
gató tízezrek.  

Fontos cél tehát, hogy a zuglóiak által kedvelt önkor -
mányzati piac mindenképpen megmaradjon!  
A világjárvány idején különösen fontos a családok, 
rászorulók segítése a jelenleginél sokkal igazságo -
sabb szociális támogatási rendszerrel. A családok,  
gyermekek vé delmét meg kell erősíteni az önkor-
mányzat hatékonyabb szerepvállalásával és a tár-
sadalmi felelősségvállalás népszerűsítésével. Ol vas- 
son terveimről, elképzeléseimről a köz ös ségi oldala-
mon: https://www.face book.com /szat maryjahlangela 

Huszonegy éve dolgozom Zugló egészségügyi el-
látásában. Korábban az Egészségügyi Bizottság el-
nöke voltam. 2018–2021 között az Emberi Erő for- 
rások Minisztériuma által koordinált Egészséges Bu-
dapest kormányzati program keretében 1,3 milliárd 
forint támogatásnak köszönhetően fejlődtek a Zuglói 
Egészségügyi Szolgálat intézményei és telephelyei. 
A digitális röntgentechnika és a korszerű infor-
matikai hálózat kialakítása mellett a háziorvosi ren-
delők is megújultak. Új szakrendelések és nép egész- 
ségügyi programok indultak el, például a Kardi o -

metabolikus Centrum vagy az Egészségfejlesztési 
Iroda. Fontos, hogy a kerület egészségügyi ellátása 
továbbra is elsőbbséget élvezzen, és ehhez nemcsak 
a kormány részéről, hanem a kerület vezetésétől is 
minden segítséget megkapjon. Jelenleg azonban a 
lakosság kifogástalan ellátásának biztosítására a leg-
fontosabb a humán erőforrás megtartása, az üres 
szak orvosi, háziorvosi, gyermekorvosi álláshelyek 
betöltése. Képviselőként 2022-ben is a zuglói em-
berek egészségének megőrzése érdekében fogok 
dolgozni. 

A legfontosabb, hogy a lakossággal újragondoljuk a 
városközpont terveit, mert most egy Zuglóba nem 
illő tervet erőltetnek. Fontos, hogy a beruházó és a 
polgármester megértse: egy kertváros közepébe nem 
való a 950 lakást (55 ezer négyzetméter), 92 ezer négy-
zetméternyi irodaházakat és 12,3 ezer négy zet -
méteres kereskedelmi funkciót kombináló, 8–12 
emeletes tornyokból álló új negyed. A kerület már 
ma is forgalmi dugóktól szenved.  
Gondoljuk át közösen: a kettő helyett egy helyen 
legyen új szakrendelőnk? Szükség van-e új hivatali 
épületre (szerintem nincs)? Felújítás vagy bontás 

legyen az utolsó klasszikus piac, a Bosi sorsa (ele-
gendő a felújítás)? Ismerjük meg a költségek von-
zatait, a milliárdos hitel következményeit, és a 
lakosság részletes tájékoztatása után helyi nép-
szavazáson döntsünk! Mi, itt élők döntsünk, ne a 
profitjukat néző vállalkozók, a „nagyot álmodó”, sza-
lagot vágni szerető politikusok! Zuglónak elege lett 
a „lakóparkokból” – ezért 2022-ben új, korlátozóbb 
építési szabályzatot kell alkotnunk. Az önkor-
mányzat cégeinek gaz dál kodását, a bérlakás- és he -
lyi séggazdálkodást is át kell tekintenünk, mert 
problémákat érzékelünk. 

Szatmáry-Jähl Angela (Fidesz) – listás képviselő

Victora Zsolt (Kétfarkú Kutya Párt) – listás képviselő
Sikeres évet zártunk. Javaslatunkra megszavazta a 
testület, és ha egy év csúszással is, de 2021-ben 28 db 
kerékpártámasz került kihelyezésre a zuglói közin-
tézmények elé. Megakadályoztuk az Öv utcában egy 
újabb betongyár felépítését, alkotmányjogi pa -
nasszal éltünk a Bosnyák téri (Bayer) vá rosközpont 
kiemelt gigaberuházás ellen. 2022-ben terveink közt 
szerepel az összevont Zuglói Városközponttal kap -
csolatban egy kerületi konzultáció kiírása. Nagy 
öröm, és a továbbiakban is támogatjuk, hogy az 
egyre gyarapodó civil közösségek (pl. ZöldZugKör) 
vegyenek részt a kerület jövőjét meghatározó be -
ruházások döntéseinek előkészítésében, véle mé -

nyezésében. Mi is zöld Zuglót szeretnénk, januártól 
átláthatósági tanácsnokként az is a feladatom, hogy 
az önkormányzat átlátható működését felügyeljem 
és javaslatokat tegyek.  
Emellett továbbra is harcolni fogunk a lakópark -
építések, a telekeladások ellen, és mindent el kö -
vetünk, hogy minél hamarabb épüljön meg Zuglón 
keresztül Újpalotáig a metró, mert elviselhetetlenek 
a kerület útjain a dugók.  
Az MKKP Zugló Facebook-oldalán továbbra is kö -
vessék munkánkat, hajrá Zugló!  
https://www.facebook.com/mkkpzuglo.
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Pedagógusok  
a klíma védelemért 
A zuglói klímastratégia meg-
valósítása érdekében szer ve -
zett képzési sorozat második 
fordulója a pedagógusoknak 
szólt. A stratégia célja „a jelen 
generáció szemléletváltása és 
a jövő generáció szemléletfor-
málása”, s ennek elérésében a 
pedagógusoknak kulcsszerep 
jut. Az eseményen több mint 
50 kerületi pedagógus vett 
részt, akik az óvodákat, ál-
talános és középiskolákat 
kép viselték. 
A felkért előadók izgalmas 
gyakorlatokat osztottak meg, 
mint például az „élményalapú 
tanösvény a Rákos-pataknál”, 
amely kiváló eszköz a patak 
meglepően gazdag természeti 
értékeinek  bemutatására.  
A hatállomásos tanösvényt a 
Hajós Alfréd Magyar–Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tanára, Egri Ágnes mu-
tatta be.  
– Hogyan lehet egy iskolának 
saját erdeje? – ezt Bekényi 
Ádám, a Kaffka Margit Álta -
lános Iskola intézmény ve ze -
tője prezentálta. A prog ram- 
ban a gyerekek a makkok 
elültetésével, majd a cse me -
ték gondozásával tapasztalati 
úton ismerkednek meg a fák 
életciklusával, és közvetlen 
közelről figyelhetik meg a 
facsemetéik növekedését.  
Az inspiráló előadások mel-
lett a résztvevők megismerték 
a kerületi klímastratégiát, to -
vábbá megosztották egymás-
sal saját tapasztalataikat is, 
ezzel támogatva a fiatal kor -
osztály környezeti nevelését.  

Részletek a képzési  
so rozat híreiről:  

zugloklimastrategi a. 
hu.  

Z. L. 

A vállalkozások elismerését 
Pécsi Diána, a gazdasági bi-
zottság elnöke javasolta, aki -
nek kezdeményezését el fo- 
gadta a képviselő-testület, így 
ettől kezdve minden évben 
kiírják a pályázatot. – Az ere-
deti ötlet alapján a legjobb 10 
vállalkozás kapott volna díjat, 
ezt szűkítettük le háromra, 
remélem, a jövőben még több 
kategóriában adhatjuk át – 
fogalmazott Pécsi Diána, aki 
szerint az új díjjal a kerület 
hírnevét és a zuglói vállal -
kozás-zuglói polgár szemlé -
letet is erősítik. 
A díjátadón Horváth Csaba 
polgármester kiemelte, hogy 
az önkormányzat életében 
nemcsak a befizetett adók 
miatt töltenek be fontos sze -
repet a helyi vállalkozások, 
hanem a közös együttmű kö -
désben, a társadalmi sze rep -
vállalásban is. – Éppen ezért 
támogattuk a kezde mé nye -
zést, hogy szerény elismerést 
nyújtsunk át, ami nemcsak a 
sikereknek szól, hanem a 
környezetünk szebbé té te lé -
nek is. 
Együttműködő partnerként 
az Opten Informatikai Kft. 
több szempont alapján szűrte 
a pályázókat. Kategóriánként 
három indulót jelöltek, akik 
közül a gazdasági bizottság 

választotta ki a nyerteseket. 
Az Orgware Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. az elmúlt 
három évben nagyon jól tel-
jesített, ezért Králik György 
ügyvezető igazgató, fő tulaj-
donos titkon remélte, hogy ők 
nyerik a Legsikeresebb Zug -
lói Szolgáltató Vállalkozás 
díját. Az informatikai szolgál-
tatásokkal foglalkozó társa -
ság főként humánpolitikai 
szoftvereket fejleszt, karban-
tart és értékesít, csaknem 300 
partnerük (köztük kórházak) 
van országszerte. Az innová-
cióhoz az ügyfeleik pozitív 
visszajelzése ad lökést. Céljuk 
egy új fejlesztőcsoport létre-
hozása, és a külföldi piacot is 
megcélozzák. A kft. ke res ke -
delmi igazgatója, Török Attila 
elmondta, arra tö rekednek, 
hogy megkönnyítsék, egysze -
rűsítsék a szoftverfelhasz -
nálók munkáját. Hat sütivel és 
négy keksszel indult a Vita 
Stilo Hungary K ft. Men tes 
cukrászüzem 20 1 3- ban. Azóta 
hetvennél több termé kük van, 
de a ter me lőkapa citást opti-
malizálni szük sé ges. Oltványi 
Zsolttól, a vállalkozás tulaj-
donosától megtudtuk, sze -
retnék szűkí teni a portfóliót, 
s ezzel egy időben terjeszked-
hetnek tovább kül földi pia-
con, amely jelenleg árbevé - 

telük 12 százalékát teszi ki.  
A glutén-, tej-, hozzáadott cu -
kor-mentes termé kek 180 he -
lyen, illetve a web áru há zuk- 
ban vásárolhatók meg.  
A Leg sikeresebb Zuglói Ter-
melő Vállalkozás filozófiája, 
hogy nem feltétlenül kell be -
teg séggel vagy vala milyen  
ér zékenységgel élni ahhoz, 
hogy tudatosan figyel jünk 
magunk és családunk nas-
solási szokásaira.  
Jókor lenni jó helyen, továbbá 
szorgalom, tehetség és alázat 
kell a sikerhez – vallja La ka -
tos István, a Legsikeresebb 
Zuglói Kereskedelmi Vál-
lalkozás, a Bravogroup Hol -
ding vezérigazgatója, társ tu- 
laj donosa, aki vezetőként 
mun katársaira a legbüszkébb. 
Kö zülük többen harminc éve 
velük dolgoznak, s egyre több 
a zuglói, ami fontos szempont 
a munkaerő kiválasztásánál. 
Örül annak, ha az emberek jól 
érzik magukat a cégnél, ami -
nek hátterében egy-egy si ke -
res tender áll, amely új szak - 
mai kihívás elé állítja ő k et.  
Hazánk egyik legnagyobb in-
fokommunikációs vállal ko zá -
sának termékei a ma gyar gaz - 
daság szinte összes szerep -
lőjénél megtalálhatók.  

Potos Rita 

Zugló legsikeresebb vállalkozásai 2021-ben 
Nem csak az adózás, a társadalmi szerepvállalás miatt is fontosak  Híreink

Balról: Lakatos István, Oltványi Zsolt, Török Attila, Králik György      
 Fotók: Subits-Tóth Gergő

– 2017 óta vagyok a MOL 
Alapítvány jószolgálati nagy -
követe – mondta Áron a Hó -
párduc Alapítvány zuglói 
te lephelyén tartott fejlesztő 
falmászó foglalkozást kö -
vetően. – Azóta minden évben 
részt veszek az alapítvány fia -
ta  loknak szóló jótékonysági 
programjain. Tandembicik -
liztem már látássérült fiata -
lokkal a Tisza-tó körül, pille - 
palackokból építettem ülőbú-
torokat közösségi szolgálatos 
középiskolai diákokkal, il-
letve voltam sajátos fejlesztési 
igényű gyerekekkel kutya -
terápiás fejlesztő foglalkozá-
son. Most pedig a Tüskevár 
Általános Iskola és Gimná -
zium autizmus spektrumza- 
varral élő diákjaival egy 
ugyan csak fejlesztő falmászó 
fog lalkozáson vettem részt. 
Számomra a falmászás amúgy 
is a fejlődést szimbolizálja, 
hogy mindenki lehet ügye-
sebb és jobb annál, ami. Per-
sze ennek komoly ára van: össz - 

ponto sí tást, szorgalmat és ke -
mény mun kát kíván. Ugyan- 
úgy, mint a vívás. A Tenger-
szem utcában található Hó -
párduc Alapítvány falmászó 
termé ben a fejlesztő falmászás 
mód szerével se gí tik a gye -
rekeket abban, hogy a mozgá-
suk és figyelmük össze sze- 
dettebbé váljon.  
Az alapítvány elnöke, Ster-
czer Hilda, Erőss Zsolt hegy -
mászó özvegye lapunk nak 
elmondta: Zsolt a volt Szovje-
tunió öt, 7000 méternél is ma-
gasabb csúcsának meg má- 
szásáért érdemelte ki a Hópár - 
duc nevet. Az ő szel lemiségét 
tovább éltetve a mászótermi 
foglalkozások az általa kép -
viselt elfogadó lég körben za-
jlanak. A falmászás segít 
megismerni önmagun kat, fé -
lelmeinket és értékeinket, 
egyúttal odafordít a ter mé -
szethez is, amelyben ezáltal 
jobban megtalálhatjuk a he -
lyünket.        

Riersch Tamás  

A megváltozott munkaké pes -
ségűek foglalkoztatása ér -
dekében stratégiai megálla - 
podást kötött a Vakok és Gyen - 
génlátók Közép-Ma gyar or -
szá gi Egyesülete (VGYKE), a 
Nem Adom Fel Alapítvány és 
az euJobs HR-Goup.  
Fodor Ágnes, a VGYKE el-
nöke lapunknak elmondta, 
Magyarországon a fogyatékos 
emberek gazdasági inaktivi -
tása európai szinten is magas-
nak számít. Ez az arány ak - 
kor csökken, ha a védett szek-
toron kívül a nyílt mun ka -
erőpiac is megnyílik előt - 
tünk. Senkinek sem jó, ha tá-
mogatásból, rokkantsági el-

látásból él. – A társadalom 
egy részének nincs tapaszta-
lata e téren, mert nincsenek 
egy közegben. Pedig mi 
ugyanúgy tudunk teljesíteni, 
mint egy egészséges ember. 
Az a cél, hogy elfogadóbbak 
legyenek egymással az em-
berek – magyarázta a Nem 
Adom Fel Alapítvány szó-
vivője, az ötéves kora óta 
mozgássérült Papp Szabolcs.  
A 360 céggel kapcsolatban 
álló euJobs HR-Gorup vezetői 
szerint munkáltatóként le he -
tőséget adhatnak a megválto-
zott munkaképességűeknek, 
hogy megmutassák képessé -
geiket. – A stratégiai megál-

lapodásban konkrét együtt -
működési és szolgáltatási 
megállapodásaink lesznek – 
mondta Pataki Zoltán alapító, 
társtulajdonos. Az akadály-
mentesítéshez szükség van 

némi anyagi ráfordításra, de 
gyakran még arra sem. Egy 
látássérült számára ingyene-
sen letölthetők különböző 
felolvasószoftverek.  

Potos Rita 

Szilágyi Áron jószolgálati nagykövet
Erőss Zsolt hegymászó emlékét is őrzi a Hópárduc Alapítvány zuglói telephelye

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó december 16-án Zuglóba látogatott. A tokiói 
olimpián történelmi sikert elért sportoló ezúttal nem egy zuglói páston mutatta be vívótudását, hanem 
a MOL Alapítvány jószolgálati nagyköveteként érkezett a kerületbe. 

A kerület legsikeresebb termelő, szolgáltatási és kereskedelmi vállalatát díjazta 
az önkormányzat. Az új díjjal a kerület vezetése a helyi cégek erkölcsi elis-
merésére törekszik.

Az autizmus spektrumzavarral élő Tüskevár-diákokkal 
falmászó foglalkozáson vett részt                      Fotó: Balogh Róbert

Stratégia megállapodást kötött három szervezet. Hazánk -
ban európai szinten is alacsony a segítséggel élők fog lal -
koztatása                                                                   Fotó: Németh Szabolcs

Szervezik a fogyatékkal élők foglalkoztatását 



1. Makrisz Agamemnon: Éneklő fiatalok (1953) 
2. Antal Károly: Birkózók (1953) 
3. Kerényi Jenő: Felvonulók (1954) 
4. Ungvári Lajos: Főiskolások (1954) 
5. Tar István: Gránátvetők (1955) 
6. Somogyi József: Lovacskázók (1955) 
7. Kocsis András: Mezőgazdasági brigád (1956) 

8. Szabó Iván: Népi táncosok (1956) 
9. Olcsai Kiss Zoltán: Ipari tanulók (1957) 
10. Herczeg Klára–Varga László: Labdázók (1957) 
11. Búza Barna: Ökölvívók (1958) 
12. Mikus Sándor: Labdarúgók (1958) 
13. Beck András: Természetjárók (1958) 
14. Győri Dezső: Tornászlányok (1958) 
15. Erdey Dezső–László Péter: Stafétafutók (1958) 

Az Alapítvány a Magyar Ter -
mé szet tu dományos Okta tásért 
Kuratóriuma az életműdíjat 
dr. Molnár Ka talinnak, az 
ELTE Radnóti Miklós Gya -
korló Gimnázium és Gyakorló 
Általános Iskola bio lógia ta -
nárának ítélte oda.  
– A pályám 44 éve a Cházár 
András utcai iskolában kez -
dő dött, és azt hiszem, itt is fog 
befejeződni. A kutatómunka 

helyett választot-
tam a tanítást. 
2012–2019 között 
a Radnóti igazga -
tója voltam. Szá -
mos tankönyvet, 
fe l a d a t g y ű j  t e  -
ményt és isme ret -
terjesztő könyvet 
írtam, szer kesz tet -
tem és for dí tot -
tam, részt vettem a 

hazai digitális tan anyag -
fejl esztésben. A sikerben 
nagy szerepe volt a Rad-
nóti tanárainak, a di á -
koknak, az iskola nyitott, 
innovatív szellemi ségé -
nek. Számomra na gyon 
fontos volt az is, hogy 
erre a díjra az is kolám 
terjesztett fel. 

Riersch Tamás 

1514 JÓTÉKONY ZUGLÓ

Ünnep után kifogynak az alapítványi készletek, januárban elkel a támogatás

Közös akciót indított az önkormányzat, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti 
Központ és a Tündérpakk Alapítvány: tartós élelmiszerekből és higiéniai ter-
mékekből álló csomagokat gyűjtenek, amelyeket január második felében kap-
nak meg a nehéz körülmények között élők.

Adományok nem csak karácsonyra 

December elejétől gyűjtik a januári-
februári segélycsomagokat                       

Fotók: Subits-Tóth Gergő

Szabó Rebeka alpolgármester: Az elképesztő infláció 
miatt idén különösen fontos a gondoskodás         

Képviselői 
közmeghallgatás
Az önkormányzat jövő évi fej -
lesztési tervei, a kerékpárút-
hálózat bővítése, a forga lom- 
növekedés és az új lakások 
építésének összefüggései – 
ezek a kérdések foglalkoztat-
ták leginkább a képviselő-
testület éves közmeg hallga- 
tásán megjelenteket. A kép -
viselők elmondták, hogy a 
hat- vagy többlakásos, 1990 
előtt épült társasházi és szö -
vetkezeti lakások lakói tovább - 
ra is pályázhatnak energia-
hatékonyságot növelő felújí -
tási támogatásra.  
A kerületben csak egyszintes 
tetőteret engedélyeznek a 
jogszabályok. A résztvevők 
megtudhatták, hogy az önkor-  
mányzatnak 68 üres telke van. 
A 2022-es költségvetés tartal-
mazza majd az Egressy tér 
rekonstrukciójának tervét.   
A kerékpáros-stratégiát vi tá -
ra bocsátják a zuglo.hu ol da -
lon. Felmérések szerint a zug - 
lóiak 95 százaléka szükséges-
nek tart egy új, modern or-
vosi szakrendelőt.  
Horváth Csaba polgármester 
záró felszólalásában kiemelte: 
az elmúlt 30 évben jelentősen 
megváltozott Zugló arculata, 
azonban még így is minden 
lakosra 20 négyzetméter 
zöld felület jut. A dugókat 
nem az új építésű házak lakói, 
hanem az agglomerációba 
kiköltözött ingázók járművei 
okozzák.  A városvezetés célja 
minél több park és zöld te rü -
let lé te sítése, ennek része a 
Rákos-patak revitalizációja. 
Fontos feladat, hogy frissül -
jön a kerület lakásállo mánya 
az itt élők meg tar tására.  P. D. 

– Azt tapasztaljuk, hogy év 
végén nagy az adakozókedv, 
ami karácsony után megcsap-
pan, az alapítványok raktárai 
kifogynak, viszont január, fe b -
ruár is nehéz időszak, ami kor 
sokaknak segítségre van szük - 
ségük – érvel Horváth Csaba 
polgármester. – Aki segíteni 
szeretne, háromféle csomag 
közül választhat. A kicsibe 
tartós élelmiszer (háromféle 
tészta, rizs, paradicsomszósz, 
krumpli, hagyma, löncskon -
zerv, olaj) és minimális higié-
niai termék (női, férfi tus für- 
dő, sampon, fogkefe, fog krém), 
a közepesbe nagyobb mennyi - 
ségű tartós élelmiszer és több 
higiéniai termék kerül, a nagy 
pedig kisgyermek-ápo lási ter - 
mékekkel (pelenka, popsi -

törlő, fürdető) bővül. Szo mo - 
lányi Tímea, a Tündérpakk 
Alapítvány elnöke eh hez hoz-
zátette: a családok december-
ben megkapják a januári csa - 
ládi pótlékot is, ezért az az 
összeg hiányozni fog az év 
első hónapjában, és akkor na -
gyon számítanak a segítségre.  
A tunderpakkcsomagok.hu 
weboldalon lehet kiválasz-
tani a családokat, valamint a 
csomagokat. Segíteni úgy 
tu dunk, ha a csomagok ér té -
két átutaljuk a Tündérpakk 
Ala pítvány számlá jára (Mag - 
net Bank: 1620 0120-185 41 -
478, külföldről: IBAN: HU18 
16 20 0120-18541478-000 00 -
000, SWIFT kód: HBWE-
HUHB). 

Potos Rita  

 
Ünnepi  
önkormányzati  
segítség 
 
Az idén is meghittebbé, 
szebbé tette az ünnepeket 
a kerület vezetése: tartós 
élelmiszerekből, édes sé -
gekből álló csoma gokat 
osztottak ki nehéz hely -
zetben élők, nyugdíjasok 
között. A Zuglói Szociális 
Szolgáltató Központ ellá-
tottjai körében csak nem 
ezerkétszázat, a Zug lói Csa - 
lád- és Gyermek jóléti Köz - 
pont gondozottjai kö zött 
ötszázötven aján dék cso -
ma got kaptak a zug lóiak.                    

HELYEK, TÖRTÉNETEK

A Magyar Dolgozók Pártja 1951 őszén ha tá -
rozta el, hogy hazánkban megteremti a szo-
cialista realista (szocreál) építészetet. Ennek 
okán ve tő dött fel, hogy az épülő Népstadiont 
szocreál díszítő elemekkel lássák el.  
A modern tervezésű létesítmény azonban ilyes - 
mire nem volt alkal mas, ezért más megoldásra 
volt szükség, amit végül a be ruházás művészeti 
munkáit irányító Pátzay Pál szob rász művész 
talált meg. Pátzay azt javasolta, hogy az ókori 
templomok mintájára létesítsenek egy az If jú -
ság útjától a stadionhoz vezető dí szes be vo -
nulási utat szo bor  csoportokkal. A dromosz (út, 
ösvény) öt le tét elfogadták.  
E szerint az alkotásoknak a sport mellett a De -
mokratikus I�úsági Szövetség mozgalmi mun -
ká ját, a termelőmunkát, a honvédelmet, a bé ke - 
védelmet, illetve a Munkára, harcra kész moz-
galmat kellett megjele níteni – három méter 
magas, háromalakos, alumíniumból készített 
kompozíciókkal. Vé gül 14 szoborcsoport ké -
szült a galéria számára, de idekerült még az 
eredetileg a Hun gária körúti metró végál-
lomásához szánt Stafétafutók és a Labdázók 
című alkotás is, miután a földalatti építését 
felfüggesztették. 
A Népstadion 1953. augusztus 20-ai átadásakor 
a dromosz még csak készülőben volt. Las san 
haladtak a munkák, míg 1958-ban az utolsó 
szo bor cso port is összeállt. Ek korra azonban a 
mondanivalójuk már aktualitását vesz tette, a 
pártállam pedig felhagyott a szocialista rea -
lizmus erőltetésével. A fun kció ját vesztett 
bevonulási út mentén tervezett vizes me dencé- 
ket nem is építették meg, he lyükre fákat ültet-
tek. A lassan feledésbe merülő szoborga léria 
megtartása bizonytalan ná vált a Puskás Aréna 
épí tése kapcsán, végül úgy döntöttek, hogy az 
alkotásokat a helyükön hagy ják és fel újít ják, a 
bevonulási utat pedig új funkciókkal látják el. 
A szobrokat a székesfehérvári KÖFÉM ön-
tödében öntötték. Elsőként 1953-ban Makrisz 

Puskás Aréna és a szocreál dromosz
A szobrokról a párt agitációs és propagandaosztálya 1952 végén döntött 

A Puskás Aréna (2002-ig Népstadion, 2019-ig Puskás Ferenc Stadion) újjáépítése során az I�úság útja 
és a stadion közötti, egykor bevonulási útnak szánt területet díszítő szobrokat is felújították. A neves 
művészek alkotásai a szocialista realizmus jegyében készültek, de mire valamennyi a helyére került, 
üzenetük elvesztette aktualitását. 

Pedagógiából jeles 

Életműdíjas biológia ta -
nár: dr. Molnár Katalin        

Fotó: Alapítvány a Magyar  
Természettudományos Oktatásért

Agamemnon minden ízében szoc reál Éneklő fiatalok című alkotása került a 
helyére, ezt kö vetően folyamatosan ké szült a többi. A galéria 1958-ban vált 
teljessé. Ekkor került a helyére Búza Barna Ököl vívók című sportszobra.  
A jellemző mozdulat megtalálásában Papp László olim piai bajnok bokszoló 
segített a szobrásznak. Mindkét ököl vívó modellje Szája Mátyás tornatanár volt. 

1. 
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2. 

6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 14. 15. 

3. 

Fotó és szöveg: Papp Dezső 
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DÖLLES ERZSÉBET – Nagyon sze -
retném, ha végre tisztességes, be -
csületes kormányunk lenne, amelyik 
a népért dolgozik és nem a saját sleppjéért. A demokrácia lebontása a XXI. 
század Európájának közepén, az acsarkodás, az ellenségeskedés, s az, hogy a 
Nyugat ellen megyünk és vissza a sztyeppékre – ez rettenetes. Pedig hát a kor -
mányfő is Nyugaton tanult, és a gyerekeit is kiküldte. Nekünk négy gye -
rekünk, hat unokánk van, szeretnénk, ha nem kellene nekik törleszteni a 
Budapest–Belgrád vasutat, Paks II. hitelét. Nem beszélve a Fudan egyetemről. 
Tudja, a mi unokáink miért nem tanulhatnak ott? Mert a 16 éve pedagógus 
lányom két diplomával 200 ezer forintot visz haza. A kormány a saját alkal -
mazottait nem fizeti meg tisztességesen.                                      Csernyánszky Judit

OROSZ FERENC – Több fizetést szeretnék, és még egy év hosszabbítást, mert 
februárban jár le a szerződésem, amit évente kell megújítani. Van rá esélyem. 
Kell a mi munkánk! És jó lesz nekem a minimálbér is. Elméletileg 200 ezer 
bruttóra felemelik a közmunkások bérét is, miután konzultáltak erről. 
Remélem nagyon. Eddig 85 ezer volt. Én becsületesen dolgozom. Megszedem 
magam, és akkor lesz valami. Mármint ezen azt értem, hogy a megemelt 
fizetésből sokat össze akarok spórolni. 

BOGDÁN ANNA – Egyrészt nagyon régóta nincs munkám, de úgy néz ki, 
januártól összejön…! Vidéken, pontosabban a Balatonon éltem, a ven -
déglátóiparban dolgoztam, de semmi remény nem volt. Csak nagyon sze-
zonális munkákhoz jutottam. Amit kaptam, azt télire már fel is éltük. Most 
viszont felköltöztem Budapestre albérletbe, és talán rendeződik az életem. 
Igaz, 18 évig éltem már itt, de most öt év után újrakezdem. Nem mellesleg 
itt több barátom van, mint ott. A városi élet amúgy is sokkal jobb, én pedig 
eleve szeretem a pörgést, és persze itt sokkal több a lehetőség. 

SEBESTYÉN ISTVÁN – Remélem, jobb lesz. Nehéz volt az utóbbi időszak, 
mert szociális gondozó és ápoló tanár vagyok, és online nagyon nehéz taní-
tani. Nagyon nem ideális. Ráadásul az idősotthonok is be voltak zárva a 
diákok előtt, nem tudtunk gyakorlatra járni. 2022-ben már látjuk a nyitást, 
remélem, visszaáll minden a régibe. Egyébként pedig öt gyerekem van, és 
nagyon bízom abban, hogy beáll az életük, egyenesbe kerülnek, mert őket is 
megviseli a járvány. Az egyik gyerekem színész, aki Marosvásárhelyen tanul, 
de itthon is játszik, s épp arról beszéltünk tegnap az esti színházi előadás után, 
hogy még mindig mennyire furcsa ez a maszkvilág, pedig két éve így élünk. 

TATAI ÁGNES – Ha optimista vagyok, akkor azt mondom, a találkozásokra 
számítok. Otthonról dolgozom immár két éve, ami nagyon káros, és jó lenne 
végre találkozni az emberekkel. Persze lesznek még hullámok a pandémia 
során, de szerintem egyre gyengébbek, és a végén csak kilábalunk belőle. 
Jövőre persze még nem lesz vége, azért ennyire optimista nem vagyok, de 
egészen biztos már lecseng a neheze. Ami pedig az életszínvonalat illeti, 
mikor van egy nagy égés, akkor utána csak a jobb jöhet. Ha az erdő leég, 
akkor utána jön egy kis frissülés, úgyhogy erre számítok.  

Milyen évre számít 2022-ben? 

Fotók: Balogh Róbert

2022-es büdzsé

Lakáshoz jutottak

Elfogadta a jövő évi költ-
ségvetést a főváros: be vé -
teleit mintegy 297, kiadásait 
411 milliárd forintban ál-
lapította meg. A két oldal 
közti különbözetet az előző 
évi maradványforrások (32 
milliárd) bevonásával, az 55 
milliárdnyi lekötött betét-
bevételből, illetve a hitel -
szerződések alapján lehívni 
tervezett 32 milliárd forint-
ból finanszírozzák. S várják, 
hogy május végéig a kor-
mány megküldje az ipar űzé -
si adó felezéséből a kom pen- 
zációt. 2022-ben is lesz rész -
vételi költségvetés, véget ér 
a Blaha Lujza tér felújítása, 
folytatódik az M3-as fel -
újítása és a pesti alsó rakpart 
átalakítása, a pünkösdfürdői 
és aranyhegyi-patak védvo -
nal fejlesztése is. Folytatódik 
a Lánchíd felújítása, elindul 
a Városháza park meg újí -
tása, és a Merlin Színház re -
konstrukciója. 

Több mint 160 hajléktalan ju-
tott lakáshoz a fővárosi ön-
kormányzat tavaszi rende le- 
tének köszönhetően. Ezek a 
„nyugdíjasházak” általában 
2,5-3 millió forintba kerülnek, 
azonban a hajléktalan em-
berek jövedelmük 10 száza-
lékát havi törlesztésként be - 
fizetve kedvezményes feltéte -
lekkel pályázhattak ilyen la -
kásokra. 

Jegyautomaták
A korábbi 733 millió helyett 
évi 516 millió forintos szer -
ződést kötött a jegyautomaták 
üzemeltetésére a BKK. A ki-
használatlan automatákat fel-
számolják, és hamarosan be - 
vezetik a mobil vonaljegyet. 

2018 elején a Fővárosi Köz-
gyűlésben ellenzéki politi -
kusként Horváth Csaba éles 
vitákat folytatott Tarlós István 
akkori polgármesterrel, aki 
elbagatellizálta a hármas met -
ró akadálymen tesíté sének fon - 
tosságát. Vitájuk egyik kéz -
zelfogható eredménye a de-
cember elején átadott Pöttyös 
utcai és Ecseri úti, akadály-
mentesített met ró állomás négy 
liftje. A Mozgáskorlátozottak 
Egye sületeinek Országos Szö -
vetségének (MEOSZ) elnöke, 
Kovács Ágnes mérföldkőnek 
nevezte az Ecseri úti és a Pöty-
työs utcai állomások akadály-
mentesítését, hiszen nagyon 
régóta vártak erre, és további 
támogató együttműködéséről 

biztosította a fővárost és a 
BKV-t. Bolla Tibor, a BKV Zrt. 
vezérigazgató beszédében fel - 
idézte a M3-as metró rekons -
trukciós munkái kezdetén az 
akadálymentesítés kivite le -
zését érintő vitákat, mert a 
Pöttyös utcai megálló is a 
problémás helyszínek közé 
tartozott. A két állomáson 1,7 
milliárd forintos beruházás-
ból kialakított négy lifttel 
oldották meg, hogy mostantól 
a mozgáskorlátozottak, illetve 
a babakocsit toló kismamák 
és az idősek is önállóan hasz -
nálhassák az állomást.  
A vezérigazgató megköszönte 
a fővárosi önkormányzat je-
lentős támogatását, és az eu-
rópai uniós források el nye- 

réséhez Magyarország kor - 
mányának segítségét. 
Karácsony Gergely főpolgár -
mester emlékeztetett arra, 
hogy két évvel ezelőtt az ön -
kormányzati választásokon a 
Budapest mindenkié program 
hozta meg a győzelmet. E prog - 
ram egyik kiemelkedő ered-
ményének tartotta a hármas 
metró akadálymentesítését. 
„Ez megint egy apró lépés 
afelé, hogy Budapest élhe -
tőbb legyen. Ilyen apró lé pé -
sek teszik a várost olyanná, 
amit mindannyian szeretünk, 
és ami mindenki számára 
egyenlő esélyeket biztosít” – 
zárta beszédét a főpolgár -
mester. 

Illés Sarolta

Félidőnél jár a január 31-ig 
tartó ötletgyűjtés a budapesti 
közösségi költségvetés fel-
használásáról, miután novem-
berben másodszor indult el a 
kampány. Ennek keretében a 
fővárosi önkormányzat egy -
milliárd forintot fordít a bu -
da pestiek javaslatainak meg - 
valósítására. Az elmúlt másfél 
hónap alatt az ötlet.buda- 
pest.hu oldalon 192 olyan öt -
let érkezett be, amely arról 
szól, hogyan tehetnénk Bu-
dapestet együtt egy zöldebb, 

szolidárisabb várossá - mond -
ta el lapunknak Kerpel-Fro-
nius Gábor főpolgár mes ter- 
helyettes. Idén az új, Nyitott 
Budapest kategória lehe tő sé -
get ad rövid távú közösség- 
építő ideák, kísérleti megol -
dások tesztelésére. Három te -
matikus kategóriában lehet 
javaslatokat tenni, az előbbin 
túl a Zöld Budapest, az Esél y -
teremtő Budapest témák 
között osztják el egyenlően a 
forrásokat. Alapelvek: egyen-
lőség, közösségi szemlélet, 

minőségi változás, funk ci o -
nális megfelelőség, biztonság, 
fenntarthatóság és szeret he -
tőség – ezeknek mindenkép-
pen feleljenek meg a kö zér- 
dekű ötletek. Mire költhető? 
Olyan beruházásra, amelyek 
egyszeri fejlesztéssel megva -
lósíthatók: építeni, ültetni, ut-
cabútorokat, eszközöket tele - 
píteni. A projekteknek Bu -
dapest vagy a kerületi önkor-
mányzatok hatáskörébe kell 
tartozniuk, és a jogszabályok-
nakmeg kell felelniük.  CS. J. 

Akadálymentes lett a metróállomás 

Közösségi költségvetés – közel kétszáz ötlet

Régóta remélt fejlesztést hozott tető alá az összefogás a Pöttyös utcánál és az Ecseri útnálHíreink

A zuglóiak életét is jelentősen megkönnyíti a négy lift                                         Fotók: Balogh Róbert

A hármas metró teljes akadálymentesítésének témája egészen addig nem merült 
fel, amíg Horváth Csaba polgármester ezt korábban nem vetette fel. December 
elején ennek kézzelfogható eredménye lett: átadták az akadálymentesített Pöttyös 
utcai és Ecseri úti metróállomást.



Gergely a BVSC csapatával 
ötször nyerte meg a Vá sár -
városok Kupáját, egyszer 
pedig a Bajnokcsapatok Eu-
rópa Kupájában is első lett. 
Négyszer választották meg 
az év asztaliteniszezőjének, 
és itthon még kilenc magyar 
bajnoki címmel is büsz kél -
kedhet. 
– Versenyzői pályafutáso-
mat befejezve egy darabig 
még edzősködtem a BVSC-
ben, ahol sikerült bajnok -
csapatot faragnom (So mo- 
si, Turbók, Vitsek, Gárdos 
fi vérek), majd váltottam, és 
újságíró lettem.  
Szinte va lamennyi hazai 
bulvárlapnál megfordul-
tam, a leg hosszabb idősza-
kot a Blikknél és a Bors - 
nál töltöttem, utóbbinál 
mind a mai napig dolgo-
zom. 
Gergely zuglói kötődése 
sokáig megmaradt. Ide 
udvarolt (a Cházár And -
rás utcába), a  

 
Pé tervárad utcai há zas ság -
kötő teremben nősült meg 
(először), a gyermekeit a 
Szőnyi útra járatta úszni, egy 
darabig a kerületben is 
lakott, majd a BVSC cente -

náriumán (2011-ben) a klub 
Örökös Bajnoka elismerést 
is átvehette. 
– Ma már nem sok kö tő dé -
sem van az egyesülethez, 
sport újságíróként persze kép- 
ben vagyok a szakosztály 
körüli történésekkel. Sajná -
lom, hogy ma már nem azok 

az állapotok ural -
kodnak, mint ame-
lyek a mi időnkben 
jellemezték ezt a 
patinás műhelyt. 
Hat éve közel húsz 
kilót fogyott, levá-
gatta jellegzetes ba-
juszát, és azóta a 
haját is rövidebben 

hordja. A külső-
leg alaposan meg - 
változott sportoló 

szerint annak el-
lenére, hogy ők hár - 
man sosem kaptak 
olim pi konnak járó 
elismerést, tel je sít -
mé nyük kel mé gis 
mély nyomot hagy - 
tak az emberekben. 
– Kétszeres világ- és 
négyszeres Európa-
bajnokként talán 

töb bet is érdemel-
nék, de a 2021-es Prima 
Primissima díj nekem és 
termé sze tesen Klampárnak 
és Jó nyernek is elég tételt 
jelent het, mert bi zonyította, 
hogy a sportszerető magyar 
embe rek nem felejtették el a 
sikereinket.  

Riersch Tamás 
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– Én is egy kerülettel arrébb, 
Kőbányán, a Pongrác-te le -
pen nőttem fel – mesélte a 
Prima Primissima díjas asz-
taliteniszező. – A zuglói kö -
tő désemet egy véletlennek 
köszönhetem, az édesapám 
ugyanis a 75-ös trolin utazva 
olvasta a KSI Asztalitenisz 
Szakosztályának toborzóját, 
amelyre aztán engem is el v i tt. 
A kis Gábor azonban nem 
asztaliteniszezőnek, ha nem 
labdarúgónak készült. A 
lakóhelyéhez  legköze leb -bi 
futballpálya az MTK sta-
dionja volt, így ott jelent ke- 
zett játékra. A pingpongütő 
és a focilabda sokáig meg -
fért egymás mellett. Igaz, 
ehhez trükköznie kellett: a 
KSI-ben Gergely Gá bor -
ként, az MTK-nál pedig 
álnéven, Pölöskei Já nos -

ként volt leigazolva. A kettős 
élet egészen addig tartott, 
amíg egyszer le nem bukott. 
– Egy hosszú beszélgetést 
követően édesapám unszo -
lására és tanácsára úgy dön-
töttem, hogy az asztaliteniszt 
folytatom. Pedig focistaként 
sem tűntem ügyetlennek. De 
szerencsére az asztalt válasz-
tottam, és hamar kiderült, 
hogy jól döntöttem. 
Gergely Gábor a legendás 
Berczik Zoltán helyére és 

hívására ke -
rült 17 

évesen a BVSC-be. Akko-
riban az asztalitenisz-sza-
kosztály még meglehetősen 
mostoha körülmények kö -
zött, az Újvidék téri (ma 
Arany János) Általános Is -
kola tornatermében mű kö -
dött, ahova a neves játé ko- 
sok, Rózsás Péter, Harangi 
Sándor, Börzsey János, Juhos 
József mindig tanítás után 
érkeztek, és ahol minden 
edzés az asztalok felállításá-
val kezdődött és az asztalok 
elrakásával ért véget. Na 
meg a közeli Aranyhal ven -
déglőben (Thököly úton), 
ahol kiváló málnafröccsöt 
adtak. 
Gergelyből Berczik Zoltán 
csinált válogatott játékost.  
A jó szemű szakember ugyan - 
is a még kiforratlan tehet-
ségben meglátta azt az erőt, 
amire a Jónyer és Klampár 
fémjelezte csapatnak szük-
sége volt a nagyobb sike rek -
hez. A kezdeti megilletődést 
követően Gergely olyannyi -
ra feljavult, hogy Klampár 
hiányában 1975-ben Kalkut-
tában Jónyerrel párban vi -
lágbajnoki címet nyert. 

– Ennek a sikernek nagy 
szerepe volt abban, hogy 
végre felépülhetett a Sző -
nyi úton az asztalitenisz-
csarnok. Így végre mi 
is a BVSC-s nagy csa -

lád része lehettünk. 
A nagy fekete, gön -

dör hajáról és fekete baju -
száról ismert játékos hamar 
népszerű lett. Amit csak 
tetézett vagány, szókimondó 
természete. Pályafutása két 
legkiemelkedőbb versenye 
az 1978-as duisburgi Eu-
rópa-bajnokság volt, ahol 
egyéniben, párosban és 
csapatban is aranyérmes lett, 
illetve az 1979-es phenjani 
világbajnokság, ahol Jónyer-
rel és Klampárral kétszer is 
elverte a verhetetlen kína-
iakat, amivel világbajnoki 
címet szerzett. 
– Mi mindig arra készültünk 
Berczik Zoltán irányításával, 
akinek sosem adatott meg, 
hogy világbajnok legyen, 
hogy csapatként megnyer-
jük az 1979-es vébét. Ehhez 
azonban az is kellett, hogy a 
kínaiakat is megverjük. 
Phenjanban ez szerencsére 
kétszer is sikerült. Az egy 
évvel korábbi duisburgi Eb-
arany volt a vébé főpróbája. 
Az, hogy Nyugat-Németor -
szágban, az egykori NSZK-
ban magabiztosan nyerni tud - 
tunk, a világbajnokságon is 
magabiztossá tett bennünket. 
A Jónyer, Klampár, Gergely 
trió 1981-ben ezüstérmes lett 
az újvidéki világbajnoksá-
gon, 1982-ben, Budapesten 
Európa-bajnok lett, a tokiói 
világbajnokságon pedig még 
egy bronzérmet szerzett. 

Weinek Leonárdtól vette át 
2018-ban a Zugló Örökös 
Tag ja kitüntetést   

Decemberben Sport kategóriában Prima Primissima díjjal tüntették ki az 1979-es phenjani világbaj -
nokságon aranyérmet nyert férfi asztalitenisz-válogatott három frontemberét, Jónyer Istvánt, Klampár 
Tibort és Gergely Gábort. A három nagyszerű asztaliteniszező közül kettőnek, Klampárnak és Ger -
gelynek is Zuglóban kezdődött a pályafutása, ám csak utóbbi játékos volt az, aki a legnagyobb sikereit 
is zuglói sportolóként érhette el. 

A BVSC ügyvezető elnökével, Szent - 
páli Gáborral, a duisburgi trip -
la Eb-baj noki cím 40. évfor-
dulóján                   Fotó: Balogh Róbert  

A BVSC centenáriumán  

Örökös Tag címet kap 
   Fotó: Balogh Róbert  

A bajnok fénykorában     Fotók: G. G 

A KSI tini  
versenyzőjeként

Aki álnéven focizott és végül Gergely Gábor néven lett világbajnok                   • Phenjanban legyőzte az addig verhetetlen kínaiakat 
Az egyik legprímább magyar asztaliteniszező,            de nem kapott olimpikonnak kijáró elismerést  

Fotó: Balogh Róbert  

Műsorvezetőként a IV. ke rületi tv-ben    Fotó: Balogh Róbert  

A nevét viselő asztalitenisz-aka -

démia Újpesten található



Megütött egy betegirányítót az Örs vezér téri rendelőin-
tézetben egy nő, miután arra kérték, hogy a járványügyi 
előírásoknak megfelelően az épületen kívül várakozzon.  
A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (ZKNP) megtette a 
szükséges lépéseket. A koronavírus-járvány idején a ZKNP 
munkatársai segédkeztek a betegirányításban a zuglói 
egészségügyi intézményekben. Tavaly januárban az Örs 

vezér téri rendelőintézetben egyikük arról tájékoztatott 
egy hölgyet, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel az 
épületen kívül, az arra kijelölt helyen kell várakoznia. Ő 
ezen felháborodott, a betegirányítót szidalmazni kezdte, 
majd tenyérrel arcon ütötte, és el is lökte. A ZKNP meg -
tette a szükséges jogi lépéseket, aminek eredményeként a 
Budapesti XIV. és XVI. kerületi Ügyészség a 64 éves nővel 
szemben garázdaság vétsége miatt vádiratot nyújtott be a 
bíróságra, és arra tett indítványt, hogy a bíróság vele szem-
ben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzéssel, pénzbün-
tetést szabjon ki. A társaság a jö vőben is mindent elkövet 
azért, hogy munkatársait feladatuk teljesítése közben ne 
érje atrocitás, továbbá azért, hogy a megtörtént esetek 
elkövetőivel szemben lefolytassák a jogi eljárásokat.  
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ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

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

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

BITSKEY BENCE 
DK • 3. EVK 
+36 20 278 0977 
bitskey.bence@zuglo.hu 

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

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

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

PÉCSI DIÁNA 
MSZP • 7. EVK 
+36 70 436 0775 
pecsi.diana@zuglo.hu 

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

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

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

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

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

BORBÉLY ÁDÁM 
Fidesz 
+36 1 614 5009 
adamborbely88@gmail.com 

ROZGONYI ZOLTÁN 
Fidesz 
+36 30 907 2843 
rozgonyi@zuglo.hu 

SZATMÁRY-JÄHL ANGELA 
Fidesz   •  +36 70 477 5117 
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu   
facebook.com/szatmaryjahlangela/

DR. VARGA PÉTER 
Fidesz 
+36 70 479 3900 
vargadoktor@gmail.com 

VÁRNAI LÁSZLÓ 
CivilZugló Egyesület 
+36 70 436 0767 
varnai.laszlo@zuglo.hu 

VICTORA ZSOLT 
MKKP 
+36 70 479 3846 
victora.zsolt@zuglo.hu 

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

HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY 
DK • 11. EVK 
+36 70 436 0768 
hever.laszlo@zuglo.hu 

SOKACZ ANIKÓ 
MSZP • 12. EVK 
+36 70 436 0776 
sokacz.aniko@zuglo.hu HORVÁTH CSABA 

+36 1 872 9168 
polgarmester@zuglo.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

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

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

TÓTH CSABA 
8. OEVK 
+36 70 436 0776 

SZATMÁRY KRISTÓF 
13. OEVK 
+36 70 905 0824 

HAJDU FLÓRIÁN 
+36 1 872 9457 
hajdu.florian@zuglo.hu 
zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ

POLGÁRMESTER

LISTÁS  KÉPVISELŐK

Lakatos – Szükséges végzettség: lakatos szakmunkás  
bizo nyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Festő – Szükséges végzettség: szobafestő-mázoló  
szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Villanyszerelő – Szükséges végzettség: villanyszerelő  

szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 
 

Kertész – Szükséges végzettség: kisgépkezelői bizo nyít vány, 
kertész szakmunkás bizonyítvány. Munkaidő: napi 8 óra 

 
Segédmunkás – Szükséges végzettség: minimum 8 általános. 

Munkaidő: napi 8 óra 
 

Raktáros – Előny: raktárosi végzettség vagy hasonló 
területen szerzett gyakorlat. Munkaidő: napi 8 óra 

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HIRDET Karbantartó  

Osztályára a következő pozíciókra:

Az önéletrajzokat a gombos.dora@zugloizrt.hu e-mail-címre várjuk, 
illetve személyesen telephelyünkön adhatják le:  

1149 Budapest, Limanova tér 25. 
 

Munkavégzés helye: 1149 Budapest, Limanova tér 25. 
Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, versenyképes fizetés, cafeteria

Betegirányítót  
bántalmazott 

Az incidens a térfigyelő kamera felvétele alapján 
 Fotó: ZKNP                        

A 2021. évben érvényes lakossági, illetve napi egyórás várakozási hozzájárulások 2022. január 31-ig érvényesek. A sorban 
állás elkerülése érdekében a 2022. évi várakozási hozzájárulások kiadását már megkezdtük. A napi egyórás várakozási 
hozzájárulás annak is adható – amennyiben a rendelet feltételeinek megfelel –, aki a gépjárművet a munkáltatótól kizáróla-
gos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van. 
Abban az esetben, ha rendelkezik a 2022. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulással, úgy a napi egyórás 
várakozási hozzájárulást automatikusan, külön igénylés benyújtása nélkül kapja meg. Amennyiben egy ingatlanhoz 
két gépjármű is rendelkezik érvényes lakossági várakozási engedéllyel, úgy az egyórás kedvezmény arra a gépjárműre 
kerül regisztrálásra, amelyre elsőként váltották ki az engedélyt.  
Kérjük, hogy a várakozási hozzájárulást a www.zugloiparkolas.hu oldal ügyfélablak menüjében történő regisztráció 
után igényelje. Elektronikus formában csak azok az engedélyek intézhetők, amelyeknél a lakcímkártya és a forgalmi en-
gedély személyi adatai megegyeznek. A személyes ügyintézés a járványügyi szabályok betartásával (távolságtartás, kötelező 
maszkviselés) történik, így a várakozási idő is hosszabb lehet. Az ügyfeleket az ügyféltérben csak korlátozott számban tudjuk 
fogadni. A zsúfoltság elkerülése érdekében javasoljuk, foglaljon időpontot az ügyfélablakon keresztül, így elkerülve 
a felesleges várakozást.

Bővebb információ: www.zugloiparkolas.hu
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
 lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés ga ranciával! 
Hívható: 8–18 óráig. Tel.: 
383-5873, 06-20-912-6163 
 
FESTÉST, MÁZOLÁST, TA -
PÉTÁZÁST és BURKOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á -
zá ssal. Nyugdíjasoknak ked - 
vez mény.      06-30-422-1739 
 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089  
 
KÁRPITOS javítást, áthúzást 
vállal. 2212-392, 06-20-5 5 3 -
8582. XIV. ker. Nagy Lajos ki -
rály útja 43/B (Fogarasi sarok)  
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ - 
SZÖBÖK BESZERELÉSSEL. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
né rok cseréje, régi ajtók, ab -
lakok felújítása, szigetelése. 
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483  
 
SZOBAFESTŐ SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszítő festést, mázolást, 
tapétázást, lépcsőház- és hom-
lokzatfestést, számlával garan-
ciával. Tel.: 06-30- 609-4294    
 
F Ü R D Ő S Z O B Á K 
AKADÁLYM ENTESÍTÉSE, 
KÁD HE LYETT ZUHANYZÓ 
KI ÉPÍTÉSE, KÁDAJTÓ BE É -
PÍ  TÉSE, TELJES FELÚJÍTÁS 
ÉS ÁTALAKÍTÁS.  
Telefon: 06-20-950-0035  
 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ - 
LEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. Du -
guláselhárítás anyagbeszerzés-
sel. Telefon: 06-30-447-36-03   
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, le fo -
lyók, WC-k, mosdók, mo soga -
tók és kádak vezetékeinek tisz - 
títása. Vízszerelés anyag be szer - 
zéssel is. Tel.: 06-30-655-8074  

Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC-tartályok, mosdók 
stb. cseréje. Új vezetékek kié -
pítése, régiek cseréje.  
Telefon: 06- 20-412-0524  
 
Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
Kőműves, burkoló, festő, víz-
villanyszerelő szakemberek 
állnak rendelkezésre. Fürdő -
szoba felújítása, kád cseréje 
zu hanykabinra. Teljes körű la -
kás felújítást is vállalunk.  
Telefon: 06-30-457-2666 
 
 
Fiatalos, nyugdíjas ta ní tónő 
gyermekfelügyeletet, korre -
petálást vállal. Érdeklődni: 
06-30/316-1078 
 
 
Kiváló adottságú emeleti új -
lipótvárosi 66 nm-es lakásun -
kat 4 szobás lakásra cse rél- 
nénk a kerületben értékkü- 
lönbözettel. Tel.: 06-30-605-
5079  
 
Fiatal pár legalább 2 szobás 
emeleti lakást vásárolna! Er -
kély előny. 06-30/37-37-37-8  
 
Kertet gondozni vágyó fiatal 
pár nyaralót/hétvégi házat 
ven ne a Balatonon vagy Szen-
tendre/Dunakanyar tér sé gé -
ben 28 M Ft-ig.    20-4549-152 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA- 
 KAT, MŰTÁRGYAKAT 1945 
ELŐTTI KÉPESLA PO KAT 
VÉRTESI ANTIK VÁ RIUM 
VÁSÁROL. Azonnali fi zetés. 
Díjtalan kiszállás. Telefon:  
06-20-425-6437 
www.vertesiantikvarium.hu   
 
Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd 
és pap könyvhagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat.  
Tel.: +36-1-787-9282, +36 30 877 
1460 • info@antikva.hu 
 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké -
szítését, javítását vállalom ga -
ranciával. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20-980-3957  
 

Szakápolás, gyógytorna, reha-
bilitáció, gondozás, akár 24 
órában, mindez otthonában.  
Telefon: 06-30-247-1095 
 
GYÓGYPEDIKŰR: Benőtt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, di-
abéteszes érszűkületes lábak 
szakszerű kezelése! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a 
bizalom! Ildikó 06-30-343-
4443  
 
 
Almási Katalin vásárol ér -
tékbecsléssel legmagasabb 
áron! Bútorokat, órákat, fest - 
ményeket, dísztárgyakat, 
kristályt, porcelánt, köny - 
 v eket, írógépet, varrógépet, 
szőrmebundát, csipkét, bi -
zsukat, kitüntetést, régi pénzt, 
teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállással!  
Telefon: 06-30-308-9148  
 
HERMINA ANTIKVITÁS a 
THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá -
sárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali, fali, zseb- és 
karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni stb. porcelánokat, 
Kovács Margit-, Hummel-, 
Gor ka-kerámiákat, bronz- és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 
600 forint/grammig, háború 
előtti katonai kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, ékszereket. Tört 
arany 10 300 forinttól, fazon -
arany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan!  
A Hungária körúttól 1 percre. 
Telefon: 06-20-358-8217 
 
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví -
rusirtás, tanácsadás, tele pí té -
sek, alkatrészcsere garan ci- 
ával. Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUT ER KLINIK A – 
számítógép-javítás, -karban-
tartás, -bővítés, vírusirtás, te -
lepítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 
06-30-857-26-53   
 
 

 
 
Fiatal értelmiségi házaspár 
életjáradékot fizetne. Keres sen 
bizalommal: 06-70/252-4897  
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Az országgyűlési kép vi -
selők kö vetkező válasz tá -
sára várhatóan 2022. áp- 
 rilis vagy május hónap -

jában kerül sor, melynek 
időpontját a köztársasági 

elnök tűzi ki. 
Figyelemmel arra, hogy 
az eddig működő sza va -
zat számláló bizottságok 
megbízatása lejár, az or -

szággyűlési választásokat 
megelőzően új szavazat -
szá mláló bizottságokat 

kell választani. 
Fentiek alapján a XIV.  
ke rület közigazgatási  

te rületén működő 
szavazatszámláló  

bizottságokba tagok  
és póttagok jelentkezését 

várjuk. 
A jelentkezéshez szük-

séges részletes tájékozta -
tó és a kitöltendő adat lap 
letölthető honlapunkról 
(www.zuglo.hu) vagy be -
szerezhető Ügyfélszolgá -
latunkon (1145 Budapest, 

Bácskai u. 53.).  
Jelent ke zési határidő:  

2022. feb ruár 11. 
 

dr. Tiba Zsolt s.k. 
Budapest 08. számú  

Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási 

Iroda vezetője 
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A fuvola Paganinije
Horgas Eszter örömzenélt és életéről mesélt a Civil Házban

A fuvola Paganinije, Horgas Eszter fuvolaművész idén 25 éves szólókarrier-
jének egy-egy fontos pillanatába avatta be a nézőket zenén és történeteken 
keresztül az Örömzene című kamarakoncertjén az Éless-Szín jóvoltából a 
zuglói Civil Házban. Chick Corea, Leonard Bernstein, Piazzola fuvolán 
megszólaló melódiáinak szünetében a pályakezdésről, a sorsfordító Carmen-
ről, végül a tanítási módszeréről mesélt. 

Szólókarrierje elején járatlan 
úton indult el. Fiatalon is 
nagy sikereket ért el neves 
zenekarokkal, viszont a pá-
lyáját szólistaként képzelte el. 
A fuvolára írt művek száma 
igencsak szűkös. Horgas Esz -
tert lendülete, igényessége és 
kitartó útkeresése vitte előre. 
Klasszikus és könnyű zenei 
művek fuvolaátirataival és új 
szer zeményekkel meg szü le- 
tett egy új fuvolairodalom az 
elmúlt 30 évben.  
– Minden évben új bemu-
tatóra készülünk, hiszen fon -
tos a repertoár fejlesztése, az 
alkotói munka életben tar -
tása. Idén Elton John életéből 
írtam egy monodrámát. Falusi 
Mariann közreműködésével 
16 világhírű dal hangzik majd 
el – mondta el a Zuglói La -
poknak. – Sokáig kerestem az 
alkotótársakat. Cseke Gábor-
ral, a Class Jazz Band nevű 
zenekarom vezetőjével hosz- 
szan gondolkodtunk azon, 
hogyan szerezhetnénk örö -
möt. Ebből született a Joy 
(Öröm) című mű, amelyet 
mesterhangszerén adott elő a 

művésznő, Révész Richárd 
zongoraművész közreműkö- 
désével, akit a szakma csak a 
latin zene „fenegyerekének” 
tart. Idézett a Bernstein–
Gershwin-előadóestjéből, el-
hangzott a West Side Story 
két népszerű dala, a Maria és 
a Tonight. Majd saját szer ze -
ményét, a Dance-t mutatta 
meg a közönségnek. Horgas 
Eszter példaképének tekinti 
Bernsteint, aki zenei minde n -
evő volt, hiszen klasszikus 
zenészként otthonosan moz-
gott a dzsessz, a musical, a 
könnyűzenei műfajok vilá gá -
ban is, akárcsak ő. – 2003-ban 
mutattuk be Al Di Meolával a 
Carmen XXI. századi változa-
tát, amelyet én dolgoztam szín - 

padra. A címszerepet fuvolán 
adtam elő. Amikor először 
beszéltem ügynökömnek az 
ötletemről, fel sem fogta, 
hogy mit is akarok: hogyan 
kerülhet egy fuvolista és egy 

dzsesszgitáros egy népszerű 
klasszikus műbe?  
Al Di Meola is abszurdnak 
tartotta a megkeresést, de Esz -
ter bekért munkái alapján 
végül igent mondott. Eszter 
már a színpadon állt a bu-
dapesti Operában, amikor az 
est díszvendége, Al Di Meola 
tiszta feketében, fekete sze -
müvegben, fekete gitártokkal 
a kezében – mint a Desper-
adóban Antonio Banderas – a 
nézőtérről elindult a színpad 
felé. A közös zenélést kö ve -
tően nem volt kérdés, hogy 
együtt készítik el a Carment, 
amelynek sikere megnyitotta 
Eszter előtt a világot.  
A tanítás is igen fontos sze -
repet tölt be az életében.   
– A klasszikus módszerektől 
kicsit eltérően tanítok. Na -
gyon hiszek a figyelemben, a 
gyermek lelkével éppen úgy 
foglalkozom, mint a fizikai 
adottságaival. Az egész gyer-
meket próbálom figyelni, ki -
csit hasonlóan a holisztikus 
gyógyítóhoz, aki nemcsak a 
tüneteket, hanem az egész szer- 
vezetet kezeli. Nagy ered-
ményeket azért tudok elérni, 
mert azt hiszem, hogy a ta -
nítványaim anyjukként sze -
retnek. Nagyon tisztelem és 
szeretem őket én is. A nö ven -
dékeim közül nagyon sokan 
szép karriert futnak be, nem 
feltétlenül a fuvolával. Egyi -
kük karmester lett, a legna -
gyobb ügynökségnél dol go- 
zik Londonban, hála istennek 
ez is visszaigazolja, hogy a 
módszerem jól működik, a 
tanítványaimból nagyon te -
het séges, klassz emberek vál-
nak.                       Illés Sarolta 

Kardos Péter, Zugló főrab-
bija, az elsők között ta lál koz -
hatott december 13-án Em ma- 
nuel Macron francia elnök -
kel Budapesten. Franciaor- 
szág vezetőjének ugyanis egy 
magánjellegű látogatás is sze - 
repelt a hivatalos magyar or -
szági programjában. Macron 
a repülőtérről egyenesen a 
Kozma utcai zsidó temetőbe 
ment, hogy lerója kegyeletét 
a 2019-ben elhunyt Heller 
Ágnes sírjánál. Nagy tisz te -
lője volt a zsidó származású 
magyar filozófusnak, akivel 
halála előtt személyesen is 
találkozott Párizsban. Mac -
ront a Kozma utcai temető ka-
pujában Heisler András, a 
Magyarországi Zsidó Hit köz -
ségek Szövetsége (Mazsihisz) 
elnöke és Kardos Péter fő -
rabbi fogadta, majd ők kalau-
zolták a francia elnököt Hel- 
l er Ágnes sírjához. Eredeti-
leg csak ezt a nyughelyet 
akarta felkeresni, de utána a 
Mazsihisz vezetőivel a Holo -
kauszt Emlékműhöz is elsé -
tált – ahol egy emlékkövet 
helyezett el –, és ezzel a szív -
bajt hozta az őt körülvevő 
stábtagokra. A temetői séta 
ugyanis előre nem egyez te -
tett program volt, a francia 
államfő magyarországi me -
netrendje pedig meglehe tő -
sen feszített volt. – A bejá rat- 
nál fogadtuk a francia köz -
tár sasági elnököt, akivel a 
sírhoz vezető úton néhány 
percet beszélgettünk is – 
mondta lapunknak Kardos 
Péter zuglói főrabbi. – Mac -
ron meg kér dezte tőlem, hogy 
mi az én történetem, de-
portáltak, vagy a gettóban 
maradtam. Erről beszélget-
tünk séta közben.            R. T.

A főpróbára is nagy hangsúlyt 
helyez                 Fotók: Balogh Róbert

Örömzene címmel tartott elő -
adást az Éless-Színben              

Séta közben

Fotó: Mazsihisz
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Felcsillant a remény az önálló életre

Hangulatjavító orbáncfű

Mint minden szülő, Molnár Fruzsina riporter is azt kívánta, hogy gyermeke teljes életet élhessen. Má-
sodik terhessége rendben zajlott le, ám a pici Marci a nővéréhez képest máshogy fejlődött.  
– Gyakran megfeszítette ma -
gát, nem fordult meg, nem 
kúszott időben. Gyermekor -
vo sunk először nem gyana ko -
dott, mi mégis elvittük ala pít- 
ványi fejlesztésekre, így segít-
séggel, de elkezdett járni, vi -
szont egy szót sem beszélt.  
A vizsgálatok után kiderült, 
hogy szürkehályog van a sze -
mén, idegrendszere éretlen, 
amit a kisagyban és a két agy -
féltekét összekötő ideg rost -
ban fennálló sorvadás okoz.  
A hír hallatán Fruzsina össze -
omlott, de elhatározta, hogy 
felveszi a kesztyűt, amit az 
élet elé dobott. A pénz hiánya 
felőrölte kapcsolatát Marci 
édesapjával.  
Fruzsina két év után újra 
munkába állt, a fejlesztésekre 
pénz kellett. A küzdelem 15 
éve alatt egyik albérletről a 
másikra járva végül Zuglóban 
megfizethető albérletbe köl -
tözhettek. Fruzsina édesanyja 

otthagyta a munkáját, hogy 
lánya folytathassa a sajátját. 
– A remény felcsillant. Marci 
állapotán robotterápiás tech-
nológiával (STEPS Budapest) 
lehetne segíteni. Az első száz 
óra kétmillió forintba kerül, a 
következő fejlesztések még 
újabb hat millióba. A terápia 
elvileg képessé tenné őt ön -
álló életre.  

– Az első szakaszra 
már sikerült össze-
gyűjtenem a pénzt a 
közösségi oldalon, a 
folyta tás hoz további 
segítségre lesz szük-
ségünk. Megtanultam 
hinni, hogy nagyon 
sok em ber van, akire 
számít hatok! 

Illés Sarolta 

Az orbáncfű a Kárpát-medence ős -
honos gyógynövénye, levelei és nap-
sárga virágai különleges anya gokat 
tartalmaznak, amelyek érintésre vörös 
olajat bocsátanak ki magukból.  
Varga Éva zuglói természetgyógyász, 
gyógyszertári szakasszisztens elmond -
ta, hogy e gyógynövényt több mint 
2000 éve alkalmazzák külsőleg seb-
gyógyító, belsőleg nyugtató, antidep -
resszáns hatása miatt, az idegesség 
okozta fekéllyel járó betegségek ke -
zelésére. A máj és az epe működését is 
segíti. Virágos-leveles hajtását jú -
niustól szeptemberig gyűjtik.  
Illóolaja tartalmazza azokat az al -
kotóelemeket, amelyek gyógyító ha -
tása klinikailag is igazolt. Vény nélkül 
kapható gyógyszert is ké szítenek 
belőle. Teáját, tinktúráját naponta fo-

gyaszthatjuk kúraszerűen, főleg a téli 
időszakban. A népi gyógyászat olajos 
kivonatát narancsbőrre, műtéti hegek -
re, ekcémára, herpeszre is ajánlja. 
– Az orbáncfű használatakor óvakod-
junk a napfénytől, mert fényérzékeny-
nyé teszi a bőrünket – tanácsolta Var- 
 ga Éva.  
– 12 éves kor alatt, terhesség esetén, 
vérhígító, fogamzásgátló tabletta, an-
tidepresszánsok, nyugtatók, idegrend-
szerre, szívre ható gyógyszerek sze - 
dése mellett, epekő esetén az orbánc-
fűtea vagy az orbáncfűkivonat fo-
gyasztásáról konzultáljunk orvos-ter- 
mészetgyógyásszal. Ezek az óvintéz -
kedések senkit ne riasszanak el az or-
báncfű használatától, hiszen éppen 
ezek jelzik a hatékonyságát! 

I. S.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagyon eltökélt a pekingi 
XXIV. Téli Olimpiai Játékok megrendezésében. A február 4–
22. közötti ötkarikás rendezvényen a magyar short trackesek 
is ott lesznek, és az olimpiára ismét éremeséllyel utazhatnak 
Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang zuglói olimpiai bajnokok.  
– A pandémiás helyzet természetesen ná lunk is felborította a 
tervezett edzéstervet, de az ellenfeleinknek is ugyan azokkal a 
nehéz sé gekkel kellett szembenézniük, így senki nem szerzett 
előnyt eben az időszakban – mondták a fiúk az olimpiai fel -
készülés köz ben. – Alapvetően pozitívnak értékeljük a kvali -
fikációs világkupákat. Különösen jó érzés volt hazai közönség 
előtt versenyezni Debrecenben. Minden számban sikerült 
kivívni a kvalifikációt úgy is, hogy még nem voltunk a legjobb 
formában. Keményen edzünk, hogy januárra elérjük azt a szin-
tet, amit terveztünk, az olimpián pedig természetesen a cím -
védés a legfőbb célunk.                                                               R. T. 

Cél a címvédés a kínai téli olimpián

Akik kiválóak az iskolában és a sportban 
Átadták a Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserlegeket Zuglói sorsok: Fruzsina felvette a kesztyűt, amit az élet elé dobott

A járványhelyzet miatt 2021-ben is elmaradt a zuglói sportolók szokásos év 
végi ünnepsége, a Sportolók Karácsonya. Horváth Zsolt alpolgármester az 
idén is egyesével adta át a díjakat  

– Rendelet írja elő, hogy 
minden évben díjazzuk a 
te het séges diákokat, a jó 
spor to lókat, az eredmé -
nyes ed ző ket és a ki emel -
kedő mun kát vég  ző test - 
nevelőket – mond ta 
Hor váth Zsolt sport -
ért felelős alpol -
gár mester, aki 
harmadik alka-
lommal adta át a 
Zugló Sportjáért 
Rátonyi Gábor Em - 
lékserleget is.  
A Zugló Sportjáért 
Rátonyi Gábor Emlék-
serleg díjazottjai egyesével 
vették át a polgár mesteri hi-
vatalban az al pol gármestertől 
a 100 ezer fo rinttal járó elis-
merést. 2021-ben az önkor-
mányzat döntése alapján a 
kerület korábbi polgár mes -
teréről elnevezett díjat Beer 
György labdarúgóedző, a 
zuglói székhelyű Budapesti 
Micro Club egyesület elnöke, 
Tóth Mónika Katalin, a Teleki 
Blanka Gimnázium testnevelő 
tanára, Pál Alexandra, a Zug -
lói Herman Ottó Tudás köz -
pont Általános Iskola test ne- 
velő tanára, Kiss Péter Pál, a  

 

 
 

tokiói olimpián aranyérmes 
parakajakos és Varga Ádám, 
a KSI SE tokiói olimpián 
ezüst ér mes kajakosa kapta. 
A 42 ezer forint értékű vásár-
lási utalvánnyal járó Jó Spor -
toló, Jó Tanuló elismeréseket 
Horváth Zsolt alpolgármester 
személyesen vitte ki az érin-
tett diákoknak az iskolájukba. 
Ilyen díjat kapott Gyalog 
Adél Sára és Gyalog Ákos 
(Németh Imre Általános Is -
kola), Péter Ádám Nimród, 
Vécsey Katalin és Richlik 
Márton Andor (Szent István 

Gimnázium), Csoboth Mihály 
és Gulyás Richárd (ELTE 

Radnóti Miklós Gimnázi -
um), Blaha Emma (Zuglói 
Hajós Magyar–Német Két 
Ta ní tá si Nyelvű Álta lá -

nos Is ko la), Ladányi 
Zalán (Liszt Ferenc 
Általános Iskola), 
Tüttő Viktória Má -
ria (Madách Tánc- 
és Ze ne mű vészeti 
Szak gimnázium), 

Varga Dóra Klára 
(Eg res sy Gábor Két 

Ta ní tási Nyelvű Tech - 
nikum) és Nagy Dóra (Te - 

leki Blanka Gimná zium). 
Az ugyancsak 100 ezer forint 
jutalommal járó Fiatal Zuglói 
Sportolók Díjakat is az egye -
sületeikben adták át az érin-
tett sportolóknak. 2021-ben 
ilyen díjat vehetett át a KSI 
SE-ből Varga Brigitta Tímea 
(dzsúdó), Fábián Sára Ráhel 
(sportlövő), Rugási Csilla 
(kajak-kenu) és Ozs váth Réka 
(sportlövő), illetve Takács 
Fanni táncos (Doka Dance 
SE), Muhari Eszter Barbara 
vívó (Bp. Honvéd), va lamint 
Jakubovics Dalma karatés 
(MTK).             Riersch Tamás 

A zuglói Szent István Gim-
názium több pedagógusa is 
kiemelkedő elismerésben 
részesült, a legkülönlege-
sebbet, a Magyar Állami 
Operaház Opera Corpus 
sajtódíját a magyar nyelv és 
irodalom szakos pedagó-
gus, Bóka Gábor kapta.  
– Magyartanárként furcsa 
ez a díj, de mindenki tudja 
rólam, hogy élek-halok az 
operákért. Már egye te mis -
taként opera kritikákat ír -
tam, és nemegyszer gon - 
dolataimat az Erkel Színház 
vendég könyvében fogal-
maztam meg.  
Majd az Opera-Világ operai 
honlaphoz kerültem, amel y - 
nek a mai napig szer kesz -
tője vagyok.  
A Muzsika folyóiratban 
rendszeresen publikáltam, 
a Bartók Rádió Új Zenei 
Újság műsorába gyakran 
meghívnak. A fon to sabb elő - 
 adásra pedig a ta nít vá nya -
imat is elviszem.  
                        Riersch Tamás 

Opera-díj
Híreink

Bóka Gábor pedagógus                  
Fotó: Subits-Tóth Gergő

Marcin az új robotterápiás technológia 
segíthet                                                   Fotók: M. F. Fruzsina megfeszítve dolgozik és otthon is helytáll

Fotó: Liu Brothers 

Varga Ádám
Pál 

Alexandra

Kiss 
Péter 
Pál

Beer György

Tóth  
Monika

A díjazottak     Fotók: Balogh Róbert

Fotó: Pixabay
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BIKA (04. 19.–05. 20.) Mennyire szorítható keretek 
közé a szerelem, be lehet-e zárni, hogy el ne 
szökjön? Az ember önmagát is képes fölösleges 
korlátok közé szorítani, csak hogy megtartsa az 
érzést. A túlzó vágy és a ragaszkodás nélküli, 

tisztán megélt szerelem szabaddá tesz. Most van itt 
az ideje, hogy meglássa a korlátokat, a hónap végéig meg is kapja 
a „tanításokat”, amelyek eredményeként a párkapcsolatában és a 
hivatásában is boldog lesz. 

IKREK (05. 20.–06. 21.) Szabadságot, a „minden 
lehetséges” állapotát éli át az év elején. Január  
14-e után lelassulnak a dolgai, ami elhúzódik 
február elejéig. Megfontoltságra int ez az időszak. 
Január 23-án minden értéktelen gondolat, minden 

agyrém semmissé válik. Bár ez jó hír, de a meg -
szokott rossz után lelki krízis alakulhat ki, ami gyorsan le is zaj-
lik. Január 29-én mindeddig tisztázatlan dolgok, helyzetek 
kerülnek a felszínre. Kitisztul a kép.

RÁK (06. 21.–07. 22.) Bár tél van, az év elején úgy 
érezheti, ráragyog a Nap. A gyökeres változás őt 
sem kerüli el, de érzelmileg kevésbé fogja érin-
teni, inkább szükséges eseménynek fogja majd 
fel, miközben megérti a változásban rejlő lé -

nyeget. A hónap közepén szerelmes pillanatokat 
élhet át. Most élete új irányait inkább a sugallataira hallgatva 
fedezheti fel, az anyagi gyarapodás is kilátásban van, amelynek 
elérését kreatív energiái segítik. 

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Az év első hónapjában 
az Oroszlán mozgalmas időszakon megy át. Enyhe 
nézeteltérésekkel találkozhat, de igen tanulságos 
helyzetekbe kerülhet, ezek mind új, biztosabb 
anyagi alapokat is nyújtó irányokat fednek fel 

előtte, főleg a munka területén. Évente egyszer biz-
tosan átgondolja, hogy mi is a szerelem. Amint eltűnnek 

a múlt mintáiból eredő gátak, a szerelem belép az életébe, és már 
semmit sem akar úgy csinálni, mint régen.

SZŰZ (08. 22.–09. 23.)  Olyan ismeretekkel gaz da -
godik, amelyek a már meglévő tudásának összeg -
zé sében segítik. Eredeti megoldásokkal áll elő 
kritikus helyzetekben. Január 14-étől egészen 
február elejéig visszahúzódóvá, megfigyelővé 

válik, szíve szerint szabadságra menne. Most min-
den egyes felismerés segíti a magasabb szempontok 

sze rinti előrejutást. Központi kérdéssé válhat az anyagi biztonság. 
Közösségi szolgálatai bőséges anyagi javakhoz juttatják.

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Januárban tisztán 
meglátja, hogyan gondolkodik a szerelemről. Mi-
lyen elvárásai vannak a másikkal szemben. Most 
eljött az ideje, hogy a gondolatban felépített 
elméleteket maga mögött hagyja, és megélje a 

valódi szerelmet, ami a személyiség átalakulását 
vonja maga után. Az alkotó tevékenységet is felerősíti ez az 
időszak. Most sokkal könnyebben születhet meg egy mű. Sugal-
latok vezetik mind a szerelem, mind az alkotás területén.   

NYILAS (11. 22.–12. 21.) A Nyilas temperamentumá-
nak túlságosan nyugodt, már-már unalmas lesz a 
január. A hónap elején a megérzésein keresztül 
könnyebben meglátja, hogy mit kell ahhoz tennie, 
hogy az életében az anyagiak terén a változások 

pozitív eredményt hozva beinduljanak. A hónap 
legvégén az érzelmi hatások felerősödnek, lelki szinten tisztába 
kerül önmagával. Akaratlanul is rendet tesz a lelkében, ami 
megengedi a szerelem felhőtlen megélését.   

BAK (12. 21.–01. 19.) A sugallatokra hallgatva új 
irányok bontakoznak ki előtte, képes lesz megélni 
lelki szinten a szabadságot, a szárnyalást. Január 
18-án hajnalban, a telihold idején a gyökeres áta-
lakulásokban rejlő értéket, örömöt fogja meg lát -

ni. Januárban mellőzze a túlságosan nagy fegyelmet 
és figyelmet igénylő, a szervezetét kimerítő feladatokat. Itt az 
ideje, hogy megérezze, mitől érzi jól magát testi szinten. Ez biz-
tosít majd erőforrást februárra. 

VÍZÖNTŐ (01. 19.–02. 18.) A hónap legelején még 
nagyon érzékenyen reagál a külvilágra, a nagy -
lelkűség fogalma értelmet nyer. A telihold napja, 
január 18-a után a 2020. augusztus 15-e óta tartó 
„tanulási” folyamat véget ér, és amit az elmúlt 

időszak tapasztalataiból megértett, mostantól teljes 
értékűen fel tudja használni élete minden területén, főleg a 
tartós egzisztencia és a harmonikus párkapcsolat meg te rem -
tésére. A váratlan fordulatok segítik majd.  

HALAK (02. 18–03. 20.) Szerelmes időszak vár a 
Halakra az év első hónapjában. Még az is lehet, 
hogy párt vált. Rájön, hogy a szerelemről kialakí-
tott elképzelése egészen más, mint amit maga 
körül tapasztal. Lehet, hogy a szerelemideája sem 

tökéletes? Fellélegzik, és ráérez arra, amire valóban 
vágyik. Amint ez megtörténik, abban a pillanatban belép az a 
„szereplő”, akivel meg tudja élni a szerelmet. Bátran, gondol -
kodás nélkül kezdjen új életet.  

SKORPIÓ (10. 23.–11. 22.) A Skorpió több mint tíz 
éve megkapta a lehetőséget, hogy teljesen új 
kereteket adjon az életének. Megszámlálhatatlan 
gyökeres változást kínáló helyzetbe került.  
A január azért lesz különleges, mert képes lesz 

fel ismerni és értékelni a változást ígérő ese mé -
nyeket. A január telihold akkor okozhat gondot, ha mindeddig 
kicselezte a változás nyújtotta lehetőségeket. Ha nem, akkor az 
újjászületés csodálatos élményében lesz része. 

KOS (03. 20.–04. 19.) A január segít a Kosnak a mély 
érzelmek megélésében. Testi, lelki szellemi szinten 
megnyugvást és gyógyulást tapasztal. Nyughatat-
lan elméje megpihen, ami önmagában segíti a tel-
jes regenerálódást. Ebben az állapotban rátalál a 

szerelem. Halogatás nélkül képes megvalósítani 
kreatív elképzeléseit. Január 24-től összeszedettebben, 

céltudatosabban, eredményesebben halad előre élete minden 
területén. Jól érzi magát a bőrében.   

Illés Sarolta

1942. január 8-án, 300 évvel 
Galilei halála után született 
Oxfordban, egy értelmiségi 
család első gyermekeként. 
Szülei orvosi pályára szánták, 
de őt inkább a csillagászat, a 
matematika, a fizika vonzotta. 
Oxfordban kitűnő minősítés-
sel diplomázott fizikából, a 
doktori képzést Cambridge-
ben folytatta a világegyetem 
keletkezése témájában. A hat-
vanas években az ősrobbanás 
és az állandó világegyetem 
két elmélete élt egymás mel-
lett. Hawking az utóbbit vélte 
hitelesnek. Rendezetlen moz -
gása ekkorra már környe ze -
tének is feltűnt. Egy vizs gá- 
latsorozat amiotrófiás late rá -
lis szklerózist állapított meg, 
amely két és fél éven belül a 
halálát okozza. Bár fizikai ál-

lapota rohamosan romlott, 
doktori kutatásainak második 
évében már az ősrobbanás 
elméletével foglalkozott. Úgy 
gondolta, hogy a megfejtést 
az anyagot elnyelő fekete 
lyukak einsteini elméletének 
igazolása rejti. Számításaival 
bebizonyította, hogy a semmi -
ből is előtörhet anyag. 1971-
ben a Hattyú csillagkép mel - 
lett egy fekete lyuk létezését 

feltételezte, amelyet a megfi-
gyelések igazoltak. Három 
évvel később egy tanulmá -
nyában felvetette, hogy a 
fekete lyukak hőt bocsátanak 
ki. A később bizonyított el -
mélet világszerte ismertté 
tette a nevét, a jelenség a Haw -
king-sugárzás nevet kapta.  
A világ keletkezéséről és 
működésének elvéről szóló 
könyveiben a nagyközönség 
számára is érthető stílusban 
írt felfedezéseiről. Sokáig 
úgy vélte, hogy a Teremtő és 
a teremtés gondolata össze -
egyeztethető, de később ön-
magát cáfolta: az ősrobbanás 
kizárólag a fizika tör vé nyei -
nek elkerülhetetlen követ kez -
ménye. Bár orvosai igen rövid 
életet jósoltak a tudósnak, 76 
évesen hunyt el.  

Az év első hónapja a farsang 
kezdetéről, a Vízkereszt ün-
nepéről nevezetes, de a nép ha -
gyomány szerint ekkor em lé - 

kezünk meg a re metékről is, 
január 15-én Remete Szent 
Pálról, január 17-én Szent An-
talról. A remeteélet az el vo -
nulásról, az elmélkedésről 
szólt. A titkok tudóinak, sőt 
gyógyítóknak is tartották, és 
nagy tisztelet övezte őket. 
Mindketten az egyiptomi si-
vatagban éltek, kapcsolatban 
is álltak egymással. A sivatag 
a Bibliában a kísértés hely -
színe. A legenda szerint Antal 
állatkísérője a disznó volt, 
nyakában csengővel. A disznó 
a világi hívságokat szimbo li -
zálta, amellyel Antalt pró -
bálták eltéríteni szent útjáról. 
A csengő a gonosz elűzését 

szolgálta. Pál barlangja mel-
lett pálmafa nőtt, és egy forrás 
fakadt. Halála után két orosz -
lán ásott gödröt földi marad-
ványának. 341-ben Antal te - 
mette el remetetársát. Később 
a remeték fejedelmének és 
mesterének tartották. Pál sír-
jához a szerzetesek rendszere-
sen elzarándokoltak, hogy 
en gedelmességi fogadalmat 
tegyenek. 494-ben I. Geláz 
pápa szentté avatta. A sivatag-
ban gyorsan mumifikálódott 
tetemet 1169-ben szállították 
Konstantinápolyba. Az egyet -
len magyar alapítású pálos 
rend Remete Szent Pál után 
kapta a nevét.  

A hónap szülöttei
1449. január 1. Lorenzo di Medici, Il Magnifico, vagyis „Nagyszerű” néven emlegetett firenzei állam-
férfi kora reneszánsz művészetének és tudományának támogatója 
1892. január 3. J. R. R. Tolkien angol író, nyelvész, a világhírű Gyűrűk ura trilógia írója. Magyar 
nyelven Réz Ádám és Göncz Árpád államfő fordításában jelent meg  
1902. január 31. Jávor Pál az első magyar férfi filmsztár, minden idők egyik legkedveltebb magyar 
színészének tartják 

A világ legokosabb embere

Január az elvonulás, a remeték ideje

A Hawking-sugárzás: a feketelyukak hőt bocsátanak ki 

Stephen Hawking a világegyetem eredetére és felépítésére kereste a válaszokat 
elméleti fizikusként. E tudományos terület legbrilliánsabb elméjének tartották. 

Nevezetes napok 
  J A N U Á R

Az oldalt írta: Illés Sarolta  

1. A béke világnapja – 1968 óta 
VI. Pál pápa kezde mé nye zé-  

 sére ünnepeljük 
Magyar Posta bevezette az 
irányítószámok használatát 
(1973) 

3. Az első szívátültetés 
Magyarországon 1992-ben 
a SOTE Szív- és Érsebészeti 
Klinikáján dr. Szabó Zoltán 
professzor jóvoltából 

4. Braille-írás világnapja 
6. Vízkereszt – 

Farsangi időszak kezdete 
7. Programozók világnapja 
11. Morse-jel nap 

1970-ben bemutatták  
A Mézga család különös
kalandjai első részét 
Üzenet a jövőből címmel 

15. Wikipedia napja 
A magyarországi német 
önkormányzatok napja 

16. Vallások világnapja 
17. Bevezették a lottót 

Magyarországon (1957) 
18. Hóemberek világnapja 

Micimackó napja 
20.Pingvin-tudatosság napja 
22. Magyar kultúra napja 
23. Kaposvár napja 
25. Canossa-járás: IV. Henrik 

német király, későbbi 
német–római császár 
„Canossa-járásra” 
kényszerült. 1077. január 25. 
és január 28. között a téli 
hidegben vezeklőcsuhában, 
mezítláb várt bebocsátásra 
a Canossa várában időző VII. 
Gergely pápa elé, hogy fel ol d - 
ja az egyházi kiátkozás alól 

26. Nemzetközi vámnap 
27. A holokauszt emléknapja 
28. Az adatvédelem nemzetközi 

napja 
29. Balassagyarmat napja 

1996-ban adták át első ízben 
a Lumières-díjat 

30.A lepra elleni küzdelem 
világnapja 

José de Ribera: Remete Szent 
Pál                             Forrás: Wikipedia

Forrás: Wikipedia
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Quentin Tarantino: 
Volt egyszer egy  
Hollywood 
 
Engem Tarantino korai filmjei 
máig lenyűgöznek: karcosak, 
piszkosak, mégis olyan laza-
ság és alkotói szabadság árad 
belőlük, ami ritka kincsnek 
számított a kissé görcsös ki-
lencvenes években. Ezért nem 
tudtam nagyon mit kezdeni az 
álomgyár aranykora előtt tisz -
telgő, a karcosságot már csak 
nyomokban tartalmazó, am ú g y 
sterilen tökéletes Volt egyszer 
egy Hollywooddal. Most vi -
szont a film történéseit és vi -
lágát alaposan kitágítva, itt-ott 
finomítva az első, azonos című 
regényét vehetjük kéz be. De 
ami még fontosabb: a regény 
világában pont az a karcos 
lazaság tükröződik, amit any-
nyira hiányoltam a moz gó -
képes verzióból. A szövegből 
jóval többet tudhatunk meg a 
hatvanas évek végének Ame -
rikájáról, a változást jól-rosz- 
szul tűrő filmiparról és a fő -
sze replők előéletéről. Például 
a Brad Pitt alakította kasz ka -
dőrről, akinek múltja nem 
egészen makulátlan: „Cliff 
abban a pillanatban tudta, 
hogy ez rossz ötlet volt, amint 
agyonlőtte a feleségét a szi -
gonypuskával”. Na, ezt hívom 
én tarantinós fanyarságnak, 
amely minden alkotásának 
sava-borsa, és amely egyedi 
hangú rendezővé és – most 
már – íróvá emelte őt.  
Helikon, 406 oldal,  
3999 Ft 

Andrew Rea: 
Filmek terítéken 
 
Ritkán kerül a kezembe sza-
kácskönyv, pedig indokolt 
lenne: szeretek, de nem tudok 
főzni. Mármint úgy, ahogy azt 
a tévében szoktuk látni. Ez a 
szakácskönyv azonban nem 
puszta receptek gyűjteménye, 
hanem ikonikus mozifilmek-
ben és tévésorozatokban lá-
tott ételek újraalkotása, az 
élmény tapinthatóvá tétele. 
Andrew Rea, aki főzős csa -
tornát visz a YouTube-on, 
meg mutatja, hogyan készítsük 
el a sütőtökös derelyét, és mi-
lyen lehet a híres vajsör a Har -
ry Potter-univerzumból. (Ál - 
lí tólag az orlandói varázs-
parkban többen is elsírták 
magukat, amikor életükben 
először kóstoltak bele a 
mágikus italba.) Tényleg csak 
a legelvakultabb rajongóknak 
ajánlott a Trónok harcából is-
mert lakomák egyik királyi 
fogása, a galambpite vadhú-
sokkal, a sorozatbéli citromos 
süteményt viszont már én is 
bevállalnám. És végre meg-
tudhatjuk, hogy miként kell 
formába önteni azt a lecsót 
(pardon: ratatouille) a L’ecsó 
című rajzfilmből, amely Pá -
rizs legszigorúbb kritikusát is 
levette a lábáról. Kicsit ma -
cerás nem mondom, de felér 
bármilyen varázslattal. És ak -
kor még meg sem említettem 
a Ponyvaregény korszakos ham - 
burgerét! 
Gabo, 336 oldal,  
7990 Ft 

Ethan Hawke: 
A sötétség ragyogó 
sugara 
 
Egyik kedvenc színészem 
Ethan Hawke, aki éppúgy jól 
érezte magát a keveseknek 
szóló művész-, mint a szé les -
vásznú közönségfilmekben. 
Igazából sosem lett szuper-
sztár, mert a tehetsége nem en-
gedte, hogy eladja magát a 
népszerűséget tálcán szállító 
produkcióknak, inkább ma -
radt az olyan különc karak-
tereknél, amilyen ő maga is. 
Ebbe a regényírás is beletar-
tozik! Első két műve (szintén 
olvasható magyarul) nem dur-
rant túl nagyot, a mostani vi -
szont, amelybe jól érezhetően 
saját tapasztalatait is bele sű -
rítette, már egészen más tész -
ta. A hollywoodi sztár ma - 
gán élete pillanatok alatt 
összeomlik, amikor egy for-
gatáson megcsalja a feleségét. 
Pedig nem akármilyen ki-
hívás előtt áll: a Broadwayn 
fog bemutatkozni a IV. Henrik 
egyik fontos szerepében. 
Vagyis most dől el, hogy mi-
lyen színész is valójában. 
Hawke maga is fellépett már 
Machbetként itt, tehát a kissé 
becsapós című, ám annál iz-
galmasabb regény vélhetően 
az ott szerzett élményekre 
épít, amikor bepillantást en -
ged a próbafolyamat és a pre-
mier kulisszatitkaiba. Élet sze - 
rű történet a sztárság árnyé -
kos és felemelő pillanatairól. 
Athenaeum, 286 oldal,  
4699 Ft 

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

Edward White:  
Alfred Hitchcock  
tizenkét élete 
 
Hollywood aranykorával kez d - 
tük, fejezzük is be azzal. 
Vagyis az aranykor egyik leg-
nagyobb hatású alkotójával, 
akinek fogásai nélkül ma 
egészen más lenne a feszült-
ségekre vagy borzongatásra 
építő mozi és a modern kul -
túra. Hitchcock népszerűségét 
mi sem jelzi jobban, mint 
hogy 2012-ben két filmet is 
láthattunk az életéről, az 
egyikben Anthony Hopkins 
alakította. Edward White ap -
rólékos könyve nem csupán 
az életművet, a pezsgő korsza-
kot, a karrier állomásait veszi 
végig, de tele van remek szto -
rikkal Cary Grantről, Ingrid 
Bergmanról vagy Grace Kel-
lyről. Vagyis mindazokról, 
akikkel a brit rendező dolgo-
zott. Aki amúgy hírhedt volt a 
tökéletesség iránti megszál-
lottságáról, és nem nagyon is-
merte a lazaság fogalmát. 
Például Paul Newman egy 
életre elásta magát, amikor a 
rendező egyik vacsoráján le -
vette a zakóját, és a gondosan 
kiválasztott borok helyett sört 
ivott. Méghozzá dobozból! 
Egy olyan szemében, aki maga 
volt a stílus, és aki minden -
kinél jobban ráérzett az álom-
gyár eleganciájára, min den- 
nél aligha létezett nagyobb 
bűn. Tizenkét portré a XX. 
század egyik legismertebb fi -
gurájáról! 
Kossuth, 400 oldal,  
4800 Ft 
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A klímavédelemmel foglal ko -
zó játékos vetélkedő során az 
ovisok és az iskolások pon-
tokat gyűjthettek intéz mé -
nyeiknek, mindeközben ren - 
geteget tanultak a környe zet -
védelemről, a klímavédelem-
ről és a fenntarthatóságról. 

Szabó Rebeka alpolgármester 
elmondta, a kerület kép vi se -
lő-testülete nyáron elfogadta 
Zugló klímastratégiáját, a Klí -
ma Kupa feladatai pedig a 
stratégiában található helyi 
sajátosságokra is reagáltak.  
– A programnak nagyon fon -
tos szemléletformáló része 
volt a játékos vetélkedő, az 
pedig fantasztikus, hogy 43 
kerületi intézmény vett részt a 
ver seny ben. Az óriási érdek -
lő  dést mutatja, hogy több ko m - 

 posztláda készült, mint ahány 
intézmény versenyzett.  
Az eredményhirdetésen az 
ovisok és az iskolások mun -
káiból összeállított videókat 
vetítették le, ezekből kiderült, 
hogy a kicsik valóban játékos 
formában tanultak, ehhez 

olykor a gyerekek szülei is 
csatlakoztak. Farkas Tiborné 
Rózsa, a Zuglói Egyesített 
Óvodák vezetője büszke arra, 
hogy a kerületi ovik el kö te le -
zettek a környezetvédelem 
mellett, számos tagintézmény 
viseli a zöldóvoda címet. 
Hang súlyozta, kiemelten fon -
tos a gyerekek szemléletfor-
málása, ami a szülőkre, nagy - 
szülőkre is hatással lehet. 
A Közép-Pesti Tankerületi 
Központ főosztályvezetője, 

Viszokai Beáta úgy vé le ke -
dett, a felnőttek feladata olyan 
bolygót hagyni az utókorra, 
amelyik legalább annyira él-
hető, mint a mostani. Ezt a célt 
nem elég hangoztatni, min-
denkinek tenni kell érte. 
Büszke a résztvevőkre, akik 

tényleg megtették az első lé -
péseket. 
Az óvodák a helyezésüktől 
függően építőjátékokat, dia -
vetítőt, diafilmeket, ültethető 
ceruzákat, élménynapokat, ál-
latos hűtőmágneseket, az is -
kolák a többi között csilla gá- 
szati teleszkópot, ismeretter-

jesztő DVD-csomagokat, tár-
sasjátékokat, napelemes já té- 
kokat és különböző belépőket 
nyertek, de a támogatóknak 
köszönhetően azok az intéz -
mények is kaptak ajándékcso-
magot, amelyek nem értek el 
dobogós helyezést. Az ünnepi 

díj ki osztó Kardos-Horváth Já -
nos, a Hahó Együttes éneke -
sének meg le pe tésvideójával 
zárult. A Zuglói Klíma Kupa 
feladatgyűjteménye továbbra 
is elér hető:  
www.zuglo kli ma stra te gi a.hu           

 
Potos Rita  

Óvodák és iskolák voltak Zugló környezetvédői a több hónapos versenyben  

Több ezer részt vevő gyerek, 907 elültetett növény, 180 állatotthon, bevásárlózsákok, madárodúk, újra-
hasznosított műanyagok, plakátok, rajzok, videók, zsákszámra összeszedett hulladék – így összesíthetjük a 
szeptemberben elindult Zuglói Klíma Kupa versenyt, amely decemberre ért véget.

Díjkiosztó: Ötezer zöldalkotás a Klíma Kupán
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Bevásárlózsákot varrnak a Hétszín Oviban   •  Komposztál a Móra Ferenc Általános Iskola  •   Az Álmos Vezér Gimnázium a klímavédelemért

A versenyben a legtöbb pontot a Hétszínvirág Tagóvoda gyűjtötte, a második a Herminka Tagóvoda, a harmadik 
helyezett pedig a Kincskereső Tagóvoda lett, az iskolák versenyét a Móra Ferenc Általános Iskola nyerte, a képzeletbeli 
dobogó második fokára a Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola állhatott, a harmadik helyen a Dr. Mező Ferenc 
Általános Iskola végzett. A négytagú zsűri különdíjjal jutalmazta egy-egy kategória kiemelkedő alkotását. A Zöld 
Lurkók Óvoda Maci jelű ovisát, a Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola Aranyalmák csapatának klímavédelmi 
plakátját, a Jókai Mór Általános Iskola Ökoszisztemek csapatát, az Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnáz-
ium és Általános Iskola 1.a osztályának videós pályázatát és a Munkácsy Mihály Általános Iskola 6.a osztályának Klíma 
Hírek című videóját emelték ki.

8. Miért kell egy újabb lakópark?  
Miért nem elég csak az önkormányzat-piac-szakrendelő hármasát megépíteni?

10. Mennyibe fog kerülni az építkezés és miből finanszírozzák?  
Kell-e hitelt felvenni, és az gátolja-e más beruházások megvalósulását? 

További kérdések és válaszok a zuglo.hu-n,  
a főoldalon található „Minden a Zugló Városközpontról” 

bejegyzésben olvashatók.

9. Mennyire terheli majd meg  
a forgalom a Thököly utat és  
a Nagy Lajos király útját?

A zuglói városközpont szom-
szédos beruházója az iroda–
bevásárlóutca és lakóházak 
fejlesztője. Az új, Bosnyák téri 
Városközpont melletti terü- 
letet Zugló Önkormányzata 15 
évvel ezelőtt eladta. Az ide 
tervezett új magánberuházást 
a kormány kiemelt projektté 
nyilvánította, ezért az önkor-
mányzatnak nincs mozgástere 
az ügyben. Ennek ellenére 
hosszú tárgyalások során 
igye keztünk rábírni a vállal -
kozót, hogy emberi léptékű 
beruházást valósítson meg. 
Így a kormányrendelet sze -
rint megengedett 12 emeletet 
és 4000 lakást sikeresen le -

alkudtuk 8 emeletre és 950 
lakásra. A kerületi szabályo -
zás egyébként 6 emelet és 500 
lakás építését engedélyezi a 
területre. Ezt írta felül a kor-
mányrendelet. 
A tervezett magánberuházás 
során pláza helyett nyitott 
bevásárlóutcát alakítanak ki 
35 ezer négyzetméternyi zöld 
sétánnyal, parkokkal, játszó -
terekkel. Zugló polgár mes -
tereként fontosnak tartom, 
hogy a magánbefektetővel 
folyó egyeztetések eredmé -
nyeként a zuglóiak részére a 
magánbefektető több mint 11 
milliárd forintnyi közberu -
házást valósít meg a környező 

utak, utcák felújításától kez d -
ve a parképítésen át a Rákos-
patak érintett szakaszának 
revitalizációjáig. Ami szintén 
fontos, hogy Zugló főterének 
megépítését és alatta a 200 
férőhelyes mélygarázs kiala -
kítását is a magánberuházó 
vállalta, ami szintén közel 4 
milliárddal csökkenti az ön -
kormányzat forrásigényét.    
 
Azt is fontos figyelembe ven -
ni, hogy Zugló lakásállo má -
nya mind mennyiségben, 
mind minőségben jelentősen 
elmarad a szükségeshez ké -
pest. A lakásállomány elé r -
hetőségének, minőségének és 

mennyiségének szinten tar -
tása érdekében Zuglóban 
évente legalább 750 lakásnak 
kellene épülnie, vagy azzal 
egyenértékű felújításon átes-
nie, ezzel szemben az utóbbi 
közel egy évtized átlagát tek-
intve évente 142 lakás épült. 
Az utóbbi évek várospolitikai 
döntései azt segítik elő, hogy 
a lakásépítési kedv növeked-
hessen. Ráadásul a kínálat bő-
vülése a magas lakásárakat is 
csökkentené. 
 
Fontos látni, hogy nem egy -
szerre, egy év alatt épül majd 
be ez a terület, hanem 7-8 év 
alatt.  

A számítások alapján a ter-
vezett beruházások szinte tel-
jesen finanszírozzák egymást. 
A terület beépítéséből szár-
mazó helyi adóbevétel több -
lete ugyanis nagyság ren- 
dileg azonos a kerület be ru -
házásához szükséges forrás-

sal, így a jelenlegi források-
ból további beruházások is 
megvalósulhatnak.  
A beruházás tervezett költ-
sége 15 milliárd forint.  
Az Egészséges Budapest Prog-
 ram keretein belül 1,2 mil-
liárd forint jut a rendelő ki - 

alakítására. A felszabaduló 
épületek eladásából 4 milli -
árd forintra számítunk. 
A magánberuházó is jelentős 
összegű közberuházással já -
rulna hozzá, amiről a 8. kér -
désben adott válaszunkban 
írtunk. Az adóbevételek mel-

lett pedig a működésiköltség-
megtakarítást is figyelembe 
kell venni, ami szintén to -
vábbi fejlesztéseket tesz majd 
lehetővé az önkormányzat 
szá mára. 

A tervezés legfontosabb szem-
pontja, hogy a későbbi forga-
lom a lehető legkevesebb 
pluszterhelést jelentse a kör -
nyékre. A beruházás kapcsán 
forgalomszámlálás alap ján 
készült forgalmi tanulmány -
terv. A városközpont sok 
funkciója – lakhatás, mun ka -

végzés, bevásárlás –  azért is 
kedvező, mert egy helyszínen 
érhetők el.  Korábban írtunk a 
kompakt vagy ún. „15 perces 
városokról”, amelyek kiépü lé -
sével épp a forgalomnö ve -
kedést lehetne vissza szorítani. 
(Részletek az 1. kérdésre adott 
válaszban.)
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1. Miért fontos, hogy legyen a kerületnek központja?  
Mi az a „15 perces város”? 
Zugló központjának hiánya 
sok évtizedes probléma.  
A szolgáltatások szétszórtan 
és nem a legjobb minőségben 
érhetők el a kerületben. Min-
degyik megújításra szorul.  
A jelenlegi zuglói város ve -
zetés és várospolitika mind -
emellett egyetért azzal az 

egy re jobban terjedő nézettel, 
hogy a XXI. századi modern 
várossal szembeni legfon -
tosabb elvárás a kompakt 
város vagy ahogy Párizs fő -
polgármestere, Anne Hidalgo 
nevezi, „15 perces város”. Ez 
azt jelenti, hogy lakjon az em -
ber akár a peremkerületek-

ben is, 10-15 perc alatt gyalog, 
biciklivel vagy közösségi köz -
lekedéssel elérhető kell le -
gyen bármi, ami a minden- 
napi élethez szükséges: mun -
kahely, iskola, bolt, orvosi 
ren delő vagy bármilyen ügy-
intézéshez szükséges létesít-
mény. Ezzel lehet mini mali- 

zálni az utazásból, vagyis au -
tózásból származó zsúfoltság, 
légszennyezés és egyéb kel le -
metlenségek hatását.  
A Bosnyák térre elképzelt új 
Városközpont éppen ennek a 
XXI. századi elvárásnak felel 
meg. 

3. Miért kell új szakrendelőt építeni?  
Nem lenne olcsóbb felújítani az Örs vezér tereit és Hermina útit?

Egy XXI. századi színvonalon, 
jól szolgálni akaró önkor-
mányzatnak korszerű kö rül -
ményekre és költségha té- 
konyságra kell törekednie.  
Zuglóban a hivatali ügyeket 
ma a kerületben elszórtan 
lehet intézni, mert a szervezeti 
egységeink nem fértek el egy 
helyen. Ezenkívül a Vá ros -
háza egy lakóházból átalakí-
tott épületben kapott helyet, 
ahol az önkormányzat mun -
katársai gyakran arra alkal -
matlan, esetenként mellék - 
helyiségből átalakított sötét 
szobákban kénytelenek dol-
gozni és fogadni a zuglói pol-
gárokat.  
Az épület teljes felújításra 

szo rul; nélkülözhetetlen az 
energetikai korszerűsítés, de a 
gépészetét, elektromos há ló -
zatát, a világítást, nyílás zá -
rókat, burkolatokat is cserélni 
kellene. Mindez több milliárd 
forintba kerülne. Azonban a 
felújítás sem oldaná meg, 
hogy a lakosok egy helyen 
tudják gyorsan és korszerűen  
intézni  a hivatalos ügyeiket. 
 
Ehhez képest az új Városháza, 
amely a tervek szerint ráadá-
sul Zugló szívében épül meg, 
hosszú távra oldhatja meg 
Zugló strukturális problé má -
ját. A főtérre – amely egyben 
multifunkcionális rendez -
vény tér is – kerülhet a köz -

igazgatás központja, ahol a 
lakosok minden hivatalos 
ügyüket egy helyen, gyorsan 

intézhetik, a bevásárlással és 
az egészségügyi ellátással 
együtt.   

4. A Bosnyák téri piac nagyon fontos része a kerületnek  
Mi a garancia, hogy nem veszti el hagyományos értékeit?

5. Mi lesz a péntek-szombati  
önkormányzati piaccal?  
Megmaradhat-e a „bolhapiac”? 

Az új „Bosi” a régi piac őster-
melős hangulatának meg őr -
zését tűzte ki célul, ezért az új 
csarnok legfrekventáltabb 
he lyén kapnak helyet az ős -
termelői asztalok, az üzletek 
pedig e köré szerveződnek. 
Bárhonnan lépünk be a pi-
acra, rögtön rálátunk majd a 
központi részre, amelyet az 
őstermelők asztalai foglalnak 

el. A piac jelenlegi álla po tá -
ban egy összetákolt, utó la go- 
san fedett vásárlótérrel ren - 
delkezik, komoly fel újításra 
és korszerűsítésre szorul; az 
egészséghigiéniai feltételek 
biztosítása miatt is szükséges 
az átalakítása. A tervezési 
kon cepció készítése előtt és 
alatt a Budapest Vásárcsar -
nokai Kft. (CsAPI) illetéke-

seivel többször egyeztettünk. 
Ennek megfelelően a terve -
zett vásárcsarnok területén a 
boltok mellett több mint száz 
olyan árusítóhely lesz, amely 
továbbra is biztosítja az áru-
sok sokszínűségét.  
A jelenlegi piac nyilvántartás 
szerinti alapterülete 4800  
négyzetméter, raktárak iga  -
zá ból csak a bolti egységek 

alatti pincerekeszekben talál-
hatók. Az új koncepció szerint 
viszont egy 5600 négy zet mé -
teres piacot alakítunk ki, eh -
hez jön még egy 1300 négy - 
zetméteres raktárterület, va -
lamint egy több mint 1700 
négy zet mé teres árufeltöltő 
rész. Vagyis összesen több 
mint 8600 négyzetméteres te -
rü letet kap a vásárcsarnok.  

Zugló Önkormányzata úgy  
szerződik a CsAPI utódjával, 
a Budapest Vásárcsarnokai 
Kft.-vel, hogy abban kizárja 
az infláció mértékénél na -
gyobb drágulást a bérleti dí-
jakban. Az új, de a hagyo - 
mányos értékeket megőrző 

piacon tehát a bérleti díjak a 
tervek szerint érdemben nem 
változnak amiatt, mert egy kor - 
szerű, kulturált környezetbe 
kerülnek a standok.  
A zuglói önkormányzat köz -
célú be ruházásnak tekinti a 
csarnok építését a szolgáltatás 

minő ségének javítása ér de -
kében. Más önkormányzatok 
hasonló piacfelújításánál az a 
tipikus hiba, hogy a beru -
házást rövid távon, gyorsan 
meg akarják téríttetni a bér-
lőkkel, amitől többszörösére 
nőnek a bérleti díjak.  

Ezt a hibát mi nem követjük 
el, és ezért a szer ződésben ga -
rantáljuk, hogy a bérleti díjak 
csak az infláció mér tékéig 
változhatnak, de a kor szerű -
sítés miatt nem. 

Mind az önkormányzati piac, 
mind a bolhapiac megmarad. 
Erre több koncepciót is kidol-
gozunk. A Zuglói Piac üze mel -
tetési és Közösségi tér Kft. 
által üzemeltetett hétvégi 
önkormányzati vásár mű kö -
désének biztosítására jelenleg 
két lehetőség látszik: Lőcsei 
utca – a péntek-szombati forga - 
lom mentesítésével, Bosnyák 
utca – zöld te rü le té nek kiala- 
kításánál biztosítjuk az áru sí -
tás lehetőségét, akár előre meg - 
épített egységes asz ta lok kal. 

Az eddigi egyeztetések alap -
ján a piac kirakodó területe 
vasárnaponként igény esetén 
megnyitható a bolhapiac szá -
mára. Ez összességében több 
mint száz kirakodást tesz 
lehetővé, amit a bolhapiac je-
lenlegi területén nem lehet 
megvalósítani, de itt is fel me -
rül a Bosnyák utca. Ameny-
nyiben ott alakítjuk ki a pén - 
tek-szombati piacot, adja ma -
gát, hogy a vasárnapi bol-
hapiac is ott kapjon helyet. 
 

2. Miért van szüksége az önkormányzatnak új épületre? 

Nem lenne olcsóbb felújítani a jelenlegit?

Zugló Önkormányzata szá -
mára a legfontosabb feladat, 
hogy a zuglói lakosoknak a 
lehető legmagasabb színvon-
alú egészségügyi ellátást biz-
tosítson. Az elmúlt években 
kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a nagy számú orvos- és 
dolgozói létszámhiány csök -
kentésére, ezért vezettük be a 
Zugló-pótlékot és az ezzel 
egyenértékű támogatásokat 
az egészségügyi dolgozóink 
számára. Ennek ellenére egy -
re nagyobb problémát okoz 

az egész országban, egyre 
élesedik a verseny munkahel y -
kínálati szempontból, és a bér 
mellett ma már egyen értékű 
szempont a munka körül mé -
nyek minősége. Ezért is lenne 
fontos a szakrendelők integ -
rációja, hogy a jelenleg pár -
huzamosan, két szakren de- 
lőben futó rendelések egy 
helyen történő megszer ve -
zésével a létszámhiány jelen-
tős részét is tudjuk orvosolni. 
Az is indokolja az új szakren-
delő kialakítását a régiek 

felújítása helyett, hogy az Örs 
vezér téri szakrendelő ugyan 
egy népes lakótelep kö ze -
lében, de a kerület legszélén 
található, a legtöbb zuglói 
számára távol, a Hermina úti 
szakrendelő pedig alkalmat-
lan a teljes körű, modern 
egészségügyi ellátásra. Rá -
adásul a felújítás mindkét 
rendelő esetében rendkívül 
költséges, jelenlegi számítá-
sok szerint 7 milliárd forintba 
kerülne az önkormányzatnak, 
ami aránytalanul nagy összeg.  

A szükséges felújítást az épü -
letek működtetési költségei is 
jól mutatják. Az Örs vezér téri 
épület éves rezsiköltsége 177 
millió, míg a Hermina úti ren-
delőé 107 millió forint. 
Ehhez képest az új szakren-
delő, amely a kerület kellős 
közepén szolgálná a zugló i -
akat, jóval olcsóbban, nagy ság -
 rendileg 5 milliárd forintból 
megépíthető, és a jelenlegi 
épületek fenntartási költsé -
geinek feléből lehet majd 
üzemeltetni. 

7. Hogyan biztosítják, hogy  
a fedett piacon a bérleti díjak  
ne legyenek drágábbak? 

Látványtervek: Lima Design
Látványtervek: Lima Design

6. Mi lesz a piaccal  
az épít ke zés évei alatt?
A piac működését ideiglenes helyen mindenképpen biz-
tosítjuk. Szeretnénk ezt a mostani piac közelében kialakítani, 
a szóba jöhető helyszíneket még vizsgáljuk. 


