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2 TESTÜLETI ÜLÉS

Évente ötven darabbal gyarapodhat a választókörzetek faállománya

A kerületi zöld infrastruktúra fejlesztése, az E-Co-Housing projekt végs! 
határidejének módosítása, közterületek elnevezése – ezekr!l is döntött a 
képvisel!-testület szeptember végi ülésén.

Új vezérigazgató  
a Zuglói Zrt. élén
A képvisel!-testület Bernula 
Istvánt bízta meg a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. vezetésével.  
Az új vezérigazgató okleve-
les közgazdász, 2002-ben 
végzett a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen, 
termelésmenedzsment és lo-
gisztika f! szakirányon. 
– Öt évig voltam a Volán-tár-
saságoknál. El!bb a Dél-al -
föl di Közlekedési Köz pont- 
nál vezérigazgató-helyettes -
ként négy megye közösségi 
közlekedését szerveztem, ké - 
 s!bb Budapesten a Volán 
Buszpark Kft. ügyvezet!je 
lettem, ahol az Országos Vo -
lán-társaságok esz köz be -
szer zéseit menedzseltem – 
tájékoztatott a vezérigazga -
tó, hozzátéve: a közel múl tig 
az államigazgatási szektor-
ban dolgozott. – Számomra 
prioritás cégünk átlát ha tó -
sága, valamint a Zuglói Zrt. 
és az önkormányzat közötti 
jó kommunikáció. A legfon -
tosabb feladatomnak azt te -
kintem, hogy a zuglói em be- 
rek számára a zöldfelületek, 
az utak, közterületek és köz-
intézmények javuló állapotá-
val érzékelhet!vé váljon a 
tevékenységem.               P. D. 

N"kr"l nevezhetnek el közterületeket 

Bernula István a közte rü le -
tek és közintézmények álla -
potán szeretne javítani     

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Rózsa András alpolgármester (Momentum) 
napirend el!tti felszólalásában kiemelte, an nak 
ellenére, hogy Hadházy Ákos még mindig nem 
tehetett esküt a parlamentben, képviseli Zugló 
érdekeit. Bitskey Bence kép visel! (DK) a Báróczy 

utca 68. szám alatt lakóknak kért segítséget a 
testülett!l, mert az utcában folyó közm"felújítás 
után az ingatlanba vezeték hiba miatt nem kap -
csolták vissza a gázt.   
Horváth Csaba polgármester jelezte, lakossági 
panaszok miatt a BKK-hoz fordult, hogy vé gez ze 
el a szükséges javításokat a bal eset ve szélyessé 

vált Szugló utcai Rákos-patak hídon. A grémium 
2023 márciusára módosította az E-Co-Housing 
projekt megvalósításába be vont Mexikói út 11/B 
felújításának befejezési ha táridejét, mert a ki vi -
telez! a bontás során nem várt szerkezeti prob-
lémákat tárt fel.  
A kerületi zöld infrastruktúra fejlesztésére 
benyújtott el!terjesztést azzal a módosítással fo-
gadták el a képvisel!k, hogy évente minden 
egyéni önkormányzati választókerület 50 fát 
kap, amelyeket szakemberekkel egyeztetett 
helyeken ültethetnek el.  A testület megbízta az 
önkormányzati tulajdonú cégek és intéz mények 
vezetését, hogy szer vezetükre vo nat kozóan dol-
gozzák ki a menstruációs több  - letszabadság al-
kalmazásának feltételrend szerét. MSZP frakció 
javas la tára a testület ar ról is határozott, hogy 
több névtelen köz terület elne vezését kez de -
ményezi a f!városnál. A javaslat jóváhagyása 
ese tén a jöv!ben Gye nes Gitta, Hajnal Anna, 
Radák Olga, Ungár Margit, Pécsi Eszter, Szécsi 
Margit és Slachta Margit, valamint Emese feje -
delemasszony nevét visel! parkok lehetnek Zug -
ló ban. Pécsi Diána képvisel! (MSZP) el! ter  - 
jeszt!i kiegészí t!jében elmondta: Budapesten 
nagyon kevés közterület viseli n! nevét, ezért 
kéri a testülett!l javaslatuk támogatását. 

                                                Papp Dezs! 

Bitskey Bence képvisel! (DK) a testülett!l kért 
segítséget a Báróczy utcai lakosoknak, akik 
vezetékhiba miatt maradtak f"tés nélkül 
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JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ DÍJ  
Azon diákoknak, akik legalább 4,5-es tanulmányi átlagot értek el, és hazai 

vagy nemzetközi versenyen az els! hat hely valamelyikén végeztek. 
 

FIATAL ZUGLÓI SPORTOLÓ DÍJ  
Zuglói vagy a kerületben lév! sportegyesületnél bejegyzett ép és fogyatékkal él! sportolóknak, 

akik Európa- vagy világbajnokságon dobogós, illetve legalább negyedik helyezést értek el.  
 

RÁTONYI GÁBOR EMLÉKSERLEG 
Azon sportolóknak, szakembereknek, akik világversenyen érmes helyezést értek el, emellett 

nemzetközi vagy hazai versenyeken legalább öt éven keresztül kiemelked!  
eredményeket produkáltak. 

 
A Legsikeresebb Zuglói Termel! Vállalkozás, a Legsikeresebb Zuglói Szolgáltató Vállalkozás 

és a Legsikeresebb Zuglói Kereskedelmi Vállalkozás 
Azon vállalkozásoknak, amelyek az utóbbi két év beszámolói alapján a legnagyobb  

árbevétel növekedést értek el és f! tevékenységük a termel!/szolgáltató/kereskedelmi 
ágazatok közé tartozik. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Zugló Önkormányzata az alábbi pályázatokat hirdeti meg:



Milyen tervekkel kezdte pol-
gármesteri ciklusát? 
–  Több évtizedes problé má -
kat megoldani kívánó, opti -
mis ta tervekkel vágtam neki a 
ciklusnak. Ennek legfon to -
sabb eleme Zugló Város köz -
pontjának létrehozása volt. 
Céljaim között szerepelt to -
vábbá, sok egyéb mellett, az 
önkormányzati fenntartású 
intézmények, illetve a zöld te -
rületek fejlesztése, a kerületi 
úthálózat rendbetétele és a k ö z- 
 területek 2019-es kam p á ny -
ban megígért megújí tá sa, a z on- 

 ban a koronavírusjár vány min -
dent felülírt. A kormányzati 
elvonások mi att Zug ló mint-
egy 4 milliárd forintos for-
rásvesztést szen vedett el, ami 
nagymértékben befolyásolja 
a lehet!ségeinket.  
 
A nehézségek ellenére eddig 
mit sikerült megvalósítani a 
terveib!l? 
– A Bosnyák téri város köz -
pont tervezése megtörtént, fo -
lyik a kivitelezés el!készítése. 
Bevezettük a napi egyórás in -
gyenes parkolást, hogy a ke -
rületben él!k díjmentesen 
tudják az ügyeiket és bevásár-
lásaikat intézni. Elkezd!dött a 
Rákos-patak revitalizációja is, 
az elkészült szakaszok Zugló 
és a f!város együttm" kö dé -
sével, vala  mint ingatlanfej -
lesz t!k közcélú be ru házá- 
 sával valósult meg. E z en- 
felül park épült a Thö -
köly út–Ró  na ut ca ke -
resz  te  z! dé sében.  

A ter ve zett nél las s ú b b  ütem-
ben ha lad nak az útfel újí tások, 
fo lyamatban van a Ve zér utca, 
a Mogyo ródi út és részben a 
Fogarasi út meg újítása. A Ró -
na utca egyik sza kasza és az 
Ond ve zér útja pedig már el -
készült.  
 
Vannak olyan elképzelések, 
amelyeket a rendkívüli hely -
zet miatt nem tudnak meg-
valósítani? 
– Ilyen nincs, csupán a pan -
démia és a kormányzati el vo -
nások miatt a teljesítés id! - 

  belisége válto zik. Ezek közé 
tartozik a Bosnyák téri vá ros -
köz pont. Hiva tal ba lé  pé  sem -
k or még reális el kép ze lés 
volt, hogy 20 2 3-ra elké szü -
lünk vele, de a vál ság hely zet 
miatt ez csak 2027-re valósul-
hat meg. A kül s! hatások da -
cá ra sem mondunk le a zug - 
lóiak kom fort érzetét ja vító 
beruházások ról, folytat -
juk a faülteté si  
prog- 
  
 
 
 
 
 
 
 

ramunkat, a parkok, a játszó -
terek és az út há lózat fel újí -
tását. 
 
Mit tekint az el következ! id! -
szak legnagyobb kihívásának? 
– A humanitárius katasztrófa 
elkerülését, ami el!tt állunk, 
mert a válság okozta élel mi -
szer- és energiaárak emel  ke -
dése miatt az önkormány zat 
és a la kos ság egyaránt nehéz 
hely zet be került, de történjék 

bár mi, ne -
künk 

se gí te ni kell a rászo ru ló kon. 
A probléma vi szont az, hogy a 
kormány évi több mil li árdot 
von el t!lünk, mi  közben in téz -
 mé nyeink gáz- és villany ellá -
tásáért a ko rábbi tízszeresét, 
mintegy 1,3 milliárd forintot 
kell #zet nünk, a kormány pe -
dig jöv!re szolidaritási adó 
címén 3,6 milliárd forintot vesz 
el t!lünk. Így komoly kihívás 
az óvo dáink, bölcs!déink és 
egész ségügyi intézményeink 
nor mál h!fokra f"tése, az id! -
sek és gye rekek alacsony árú, 
de mi  n!ségi étkeztetése. Emel - 
lett idén télen várhatóan az 
ed di gieknél sokszorta töb ben 
kérnek f"téstámogatást is.  
 
Mib!l lehet mindezt "nanszí -
rozni? 
–  Remélem, a kormány meg -
hallja végre az önkormányza-
tok segélykiáltását. A szoli - 
daritási adó eltörlése elég len -
ne a túlélésre és a rászoruló 
zuglóiak megsegítésére. 

Papp Dezs! 

AKTUÁLIS 3

A polgármester bízik abban, hogy a kormány meghallja az önkormányzatok segélykiáltását

Horváth Csaba optimista tervekkel kezdte a ciklust 
Három éve vette át Zugló vezetését Horváth Csaba. A városirányítás terén nagy tapasztalatokkal ren-
delkez! politikusnak hivatalba lépése óta soha nem látott problémákkal kellett szembenéznie. El!bb a 
koronavírus-járvány és a kormányzati elvonások rúgták fel a fejlesztési terveit, most pedig az 
élelmiszer- és energiaár-robbanás, valamint a kormány különadója állítja újabb nehézség elé. Mint a 
polgármester elmondta, a problémák ugyan nagymértékben befolyásolják a lehet!ségeit, de a fej -
lesztések nem álltak le, csupán egyes beruházások lassúbb tempóban valósulnak meg. 

Horváth Csaba: Egyetlen fejlesztés sem 
marad el, legfeljebb kés!bb valósul meg 

 Fotó: Subits-Tóth Gerg!



4 AKTUÁLIS

Ivartalanítás 

Zöldhulladék

Folytatódik a kedvezményes 
macskaivartalanítási és eb -
oltási program Zuglóban, az 
ezzel kapcsolatos kérelmek 
és tudnivalók a zuglo.hu ol -
dalon érhet!k el. A kedvez - 
mény mértéke ivartalanítás 
esetében kan dúroknál 7 0 0 0, 
n!stény macskáknál 8000, 
kutyák veszettség elleni és 
kombinált oltása esetében 
4000 forint. A programban 
részt vev! rendel!k: Bell Ál-
latorvosi Rendel!, Vezér Ál-
latorvosi Rendel!, Róna Ál - 
latorvosi Rendel!, Angelus 
Állategészségügyi Cent r u m, 
Zuglói Állatorvosi Rendel! 
– Varsó utca, Zuglói Állator-
vosi Rendel! – Rákosfalva 
park, Triovet Állatorvosi Ren - 
del!. A kérelem benyújtásá-
nak módja: személyesen az 
önkormányzat ügyfélszol-
gálatán: 1145 Budapest, Bács - 
kai utca 53. vagy postán: 
1590 Budapest, posta#ók 
180. vagy elektronikus úton: 
e-Papír szolgáltatás igénybe - 
vételével, AVDH elekt ro ni -
kus aláírással hitelesítve a kö - 
vetkez! linken: epapir. g o v .hu

A kertes házban él! zug lói -
ak október 10–13. között ve-
hetik át a zöld hulladékgy"j- 
t! zsákokat a Laky Adolf ut -
ca 36. szám alatt, a Zuglói 
Közbiztonsági Non-pro#t 
Kft. székhelyén. A közös kép - 
visel!k és a társasház ke ze -
l!k október 14-t!l kérhet-
nek a megmaradt zsákokból 
a sajto@zknp.hu e-mail-cí -
men, ehhez csatolni kell a 
címlistát és a képviseletet 
igazoló dokumentumot. Csa -
ládi házanként és társas h á  - 
zanként maximum 15 zsák 
igényelhet!. A kerti zöldhul - 
ladék elszállítását az F K F 
végzi, hetente egyszer, hétf! 
és péntek között. 

Második helyen az ellenzéki 
összefogás jelöltje, a pár be -
szédes Kökény Dalma vég -
zett, aki 720 voksot (36,6 szá - 
zalék) kapott. A harmadik 
helyet a Civil Zugló Egye -
sület jelöltje, dr. Keczéry At-
tila szerezte meg, 413 sza va- 
zattal (21 százalék). A Magyar 
Szolidaritási Mozgalom és az 
Összefogás Zuglóért Egye -
sület által támogatott Kézdi 
Gabriellára 44-en voksoltak. 
A választáson a névjegyzék-
ben szerepl!k 30,67 száza-
léka járult az urnákhoz. 
Zugló 9. számú egyéni önkor -
mányzati választóke rüle té -
ben azért kellett id!közi vá - 
lasztást tartani, mert Szabó 
Rebeka alpolgármester (Pár -
beszéd), a körzet képvisel!je 
a tavaszi országgy"lési vá l a sz - 
táson listás parlamenti man -

dátumot szerzett. A gy!ztes Ju -
hász-Pintér Pál köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik részt vettek 
a voksoláson. Képvisel!i céljairól 
szólva elmondta: a tankerülettel 
egyetértve javasolni fogja, hogy a 
zeneiskola kiköltözése után Al-
sórákoson az Egressy út 178/g 
alatti épület ismét állami ál-
talános iskolaként m"ködjön. Azt 
is kezdeményezi, hogy a Mogyo -
ródi út–Fogarasi út közötti sza-
kaszon föld alatti távvezeték le - 
gyen. Szeretné továbbá elérni, 
hogy megvalósuljon a Rákos-
mezei tér 2019-es kampányban 
beígért felújítása. Ezenkívül meg -
oldást keres az alsórákosi kertes 
házak zöldhulladékának in gye -
nes elszállítására, pályázatok ke -
retében komposztálóládák és csa - 
padékvízgy"jt!k térítésmen tes 
biztosítására.  

Papp Dezs!

A Mazsihisz Szeretetkórházának felújított 
Reichmann-szárnyában új belgyógyászati 
osztály, korszer" laboratórium és egy-két 
ágyas, akadálymentesített, légkondicionált 
szobák adnak méltó ápolási körül mén ye -
ket a betegeknek. Horváth Csaba, Zugló 
polgármestere elmondta, az épület álla -
potát ismerve a rekonstrukcióhoz valóban 
minden támogatásra szükség volt. Örömét 
fejezte ki, hogy egy új, korszer" egész ség -
ügyi intézménnyel b!vült Zugló betegel-
látása. Az épületszárny megépítését a 
kanadai Reichmann család és amerikai tá-
mogatók tették lehet!vé 32 éve. Korsze r" -
sítése a teljes intézmény rekonstruk ció- 
jának III. ütemeként valósult meg, helyet 
adva egy belgyógyászati osztálynak, in-
tézményi patikának, korszer" laboratóri-
umnak. Az épületben a zsidó vallás el! írá- 
sainak megfelel!en 44 mezüzét (díszes 
vallási jelkép imádsággal) helyeztek el.  
A magyar állam 4,8 milliárd forintot biz-
tosított a kórház fejlesztésére, hogy egy-
házi intézményként nagyobb mértékben 
se gít se az egészségügyi közellátást.  

Illés Sarolta

Zugló 9. számú választókerületében, Szabó Rebeka körzetében tartottak id"közi választást

A Fidesz–KDNP jelöltje, Juhász-Pintér Pál nyerte a Zugló 9-es számú vá lasz -
tókerületében tartott id!közi önkormányzati képvisel!-választást. A kor-
mánypárti képvisel! 790 szavazatot (40,16 százalék) szerzett. 

Juhász-Pintér Pál nyert Alsórákoson

Korszer#sítették az Amerikai úti Szeretetkórházat

Juhász-Pintér Pál többek kö -
zött föld alatti távvezetéket, 
térfelújítást és új általános is -
kolát tervez                        Fotó: JPP

Az új szárnyban belgyógyászati osztály, intézményi 
patika és korszer" laboratórium is helyet kapott

Akadálymentesített és légkondicionált beteg szo bá -
kat alakítottak ki                                Fotók: Subits-Tóth Gerg! 

Híreink



Két zuglói szépkorút, a 95 éves Cságola Ferencet és a 90 éves 
Szénási Sándort köszöntötte fel otthonában születésnapja alkal -
mából Horváth Csaba polgármester. Cságola Ferenc el!bb bá -
nyász, majd különböz! minisztériumok dolgozója volt, vezette 
a Pénzügyi Ellen!rzési Hivatalt, és a Pénzügyi és Számviteli 
F!iskolán is tanított. – Mi a titkom? Egyszer", mindig van 

célom, de csak olyan, amit meg is 
tudok valósítani. Így állandóan el fog -
lalom magam, és nincs id!m a prob-
lémáimmal foglalkozni – mondta Feri 
bácsi, aki még hetente kijár a duna -
bogdányi kertjébe, ahol mindent maga 
csinál. 
Szénási Sándor nyugállományú ren d -
!r alezredes 1955-ben lett a kerületi 
kapitányság f!nyomozója, majd hét 
évvel kés!bb a B$FK csoportvezet!je. 
Nagy szerepe volt a b"nüldözés ha -
tékonyságát jelent!sen fokozó els! ak-

ciócsoport létrehozásában. 1956 óta lakik Zuglóban. Feleségét 
és #át is elvesztette. – Harmincéves korom óta naponta torná-
zom, mert már akkor tudtam, hogy nem maradok mindig #atal. 
A mai er!met ennek az el!relátásomnak köszönhetem – tudtuk 
meg Sanyi bácsitól, aki az !t ért tragédiák ellenére is próbál 
pozitív maradni.                                                         "iersch Tamás 

ID$SEK VILÁGNAPJA 5

Tanszeradomány 
Tornazsákok, ceruzák, tollak, festékek, ollók, füzetek – 
egyebek mellett ezek voltak abban a dobozban, amelyet 
az önkormányzat dolgozói adományoztak a rászoruló 
kerületi családoknak. A tanévkezdéshez és tanuláshoz 
szükséges eszközöket ezúttal Rózsa András alpolgár -
mester adta át Szomolányi Tímeának, a TündérPakk 
Alapítvány vezet!jének. 

Az önkormányzat nevében Horváth Csaba polgár mester köszön-
tötte Zugló szépkorúit, akiket a ke rü letvezet! a kö zös ség kulcs-
fontosságú tagjainak ne vezett. A polgármester arról is beszélt, 
hogy elkészült Zugló id!sügyi stratégiája, amely átfogóan kezeli a 
kerület nyugdíjasainak ellátását.  
– A stratégiának két f! célja van, az egyik, hogy növeljük az id!sek 
jólétét, a másik, hogy bevonjuk a szépkorúakat a közösségi életbe 
– fejtette ki Horváth Csaba, hozzátéve: Zuglóban az id!sek rezsi- 
és gyógy szertámogatást, nappali ellátást, étkeztetést, házi segít-
ségnyújtást is igényelhetnek, és ingyen úszhatnak a BVSC-nél.  
A köszönt!t követ!en Csonka András színm"vész lépett a szín-
padra, aki a közönségét is meg éne keltetve a 60-as, 70-es és 80-as 
évek legnagyobb slágereib!l nyújtott át egy csokorra valót.  
Az Önkormányzat a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 5 telep -
he lyének nyugdíjasait valamint az önkormányzattal együtt m" -
köd! nyugdíjas civilszervezetek támogatottjait látta vendégül a 
programon.                                                                              Papp Dezs!

A szépkorúak jólétének növelése és aktivitásuk meg"rzése a cél

Az id!sek világnapja alkalmából az önkormányzat a Sugár Moziban köszöntötte a kerület szépkorú 
lakóit. Az esemény sztárvendége Csonka András színm#vész volt.

Elkészült az id"sügyi stratégia

Születésnapos szépkorúak, akik aktívak és pozitívak 

Az id!sek világnapja alkalmából Csonka András szó ra -
koztatta a zuglói nyugdíjasokat                  Fotó: Balogh Róbert

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Szénási László élete nagy tragédiái el-
lenére is próbál pozitív maradni  

Cságola Ferenc még maga gondozza du -
na bog dányi kertjét     Fotók: Subits-Tóth Gerg!
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– A jutalmazottak névsorát 
látva megtisztel!nek tartom, 
hogy egy olyan kerület pol-
gármestere lehetek, ahol eny- 
nyi kiválóság öregbíti vá ros -

részünk hírnevét – mondta 
Hor váth Csaba polgármester 
ünnepi beszédében, hozzá -
téve: példaképnek lenni óriási 
felel!sség, különösen a mai 
vészterhes id!kben, de Zugló 
új kitüntetettjei olyanok, akik 
példájukkal mindenkinek se -
gítenek legy!zni a nehézsé -
geket.  
Az elismeréseket Hor váth 
Csa ba polgármester, Haj du 
Flórián, Horváth Zsolt és Ró -
zsa András alpolgár mes terek 
adták át. Zugló díszpolgára 
címet ve hetett át Tóth Krisz -

tina, Ger gely Róbert, Körtvé-
lyessy Zsolt, Sebestyén La jos -
né, Bánhidi Ákos, Pusz tai Liza 
és Sz"cs Luca. Posztumusz 
dísz polgár címben ré sze sült 

Ihász Gábor, Deák And -
rás és Tóth István. A Ju-
bileumi emlék ér me ket a 
korona ví rus-járvány mi -
att az i d e i gálán adták át a 
2020-ban és 2021-ben ke -
rek évfordulójukat ün ne p  - 
l! önkormányzati fenn -
tartású intéz ményeknek. 

2020-ra vo natkozóan 25 éves 
fennállása alkal má ból emlék -
érmet kapott a Zug lói Egész -
ségügyi Szolgálat, a Zuglói 
Meseház tag óvoda, a Zuglói 
Egyesített Böl cs!dék intéz -
ménye, a Zug lói Család- és 
Gyermek jóléti Központ és a 
Zuglói Szociális Szolgáltató 
Központ, továbbá 45 év után a 
Meseház bölcs! de, a Zuglói 
Mályva tag óvoda, valamint a 
Zuglói Kincs ke re s! tagóvoda 
50 éves telep he lye és a 65 éves 
Csibe Böl  cs!de. A 2021-es év-
fordulóra emlékérmet kapott 

a 45 év után a Mazsola böl -
cs!de, a Mályva Kerületi Ve -
zet! Bölcs!de, a Tücsöktanya 
tagóvoda és a Tihany Tag óvo -
da, valamint a 40 év elteltével 

a Patakparti Bölcs! de és a 
Rózsavár tag óvoda, 65 év után 
az Óperenciás tag óvo da, illet -
ve a Csi cserg! Tag óvoda, az 
50 éves Játékszín tag óvoda, a 
90 éves Bó bita tag óvoda, a 60 
éves Mi ci mac kó Kuckója Böl -
cs!de, az 55 éves Örökzöld 
tagóvoda, a 105 éves Napközi -
otthonos tag óvoda, to váb bá a 
Zuglói Kincs keres! tagóvoda 
135 éves te lephelye. 
Az idei évfordulóra Jubi le -
umi Emlékéremben része sült 
50 év után a Pöttömpark tag -
óvoda és a Tipeg! kert Böl -
cs!de, továbbá a 70 éves $in - 
gató Bölcs!de, a 40 éves Tün -
dérkert Tagóvoda és a 35 éves 
Csepered! tag óvo da. 
Zugló Közbiztonságáért Elis-
mer! Oklevelet vehetett át 
Kelemen István rend!r száza-
dos, Görög János rend!r had-
nagy, Gulyás József rend!r 

f! törzszászlós, Sautek Sándor 
t"zoltó alezredes, Simon Éva 
Krisztina közterület-felügye -
l!, Vonderviszt Fülöp ön kén -
tes t"zoltó és Szalai Endre va - 

gyonvédelmi vezet!. Zuglóért 
Emlékérmet kapott Nagy Jó -
zsefné bölcs!deve ze t!, Nick-
mann Borbála nyugalmazott 
tagóvoda-vezet!, Lo sonczi Ju-
lianna, nyugalmazott iskola -
igazgató, dr. Gaál Emese nyu - 
galmazott gyógyszer tár ve ze -
t!-helyettes, helytör té nész, 
Sz"csné Tihanyi Gyön gyi pe -
dagógus, oktatásszer vez! és 
Tomis Károly rend!r f!törzs -
zászlós, körzeti megbízott. 
Az eseményen megjelent Zug -
ló két testvérvárosa, Racibórz 
és Csíkcsicsó küldöttsége, il-
letve Dariusz Polowy és Péter 
Lukács polgármesterek.  
A díjátadó gálán a Hász Eszter 
énekes és Csikós József zon-
gorista alkotta Golden duó, 
valamint Kalmus Felicián 
csel lóm"vész lépett fel. 

            
  Papp Dezs! 

Díszpolgári címeket, emlékérmeket, elismer! okleveleket adtak át a városrészért huzamosabb ideje  
dolgozó, tevékenységükkel a kerületnek dics!séget szerz! személyeknek Zugló megalapításának 
87. évfordulóján a Honvéd Kulturális Központban.

Tízen kaptak díszpolgári címet Zugló megalapításának 87. évfordulóján

Születésnapi díjátadó gála 

Zugló Díszpolgári és Posztumusz díszpolgári kitüntetésén, valamint Zugló Közbiztonságáért 
Elismer! Oklevelén és a Zuglóért Emlékérmen kívül idén kapták meg a Jubileumi em-
lékérmeket a tavaly és a tavalyel!tt ünnepl! intézmények képvisel!i is         Fotó: Subits-Tóth Gerg!



Tóth Krisztina József Attila-díjas  költ!, 
író, m"fordító, üvegm"vész, a Szépírók 
Társaságának tagja. Középiskolás éveiben 
kezdett publikálni. Els! kötete, az %szi ka -
bátlobogás 1989-ben jelent meg, amelyért 
Radnóti Miklós emlékérmet kapott. Fia szü -
letése után kezdett gyerek köny ve ket írni. 
Számos írása jelent meg a N!k Lapjában. 
 
 
Gergely Róbert kétszeres EMeRTon-díjas 
színész, énekes. A Színház- és Filmm" vé -
szeti F!iskola elvégzése után a Pécsi Nem -
zeti Színház, majd a Vidám Színpad, aztán 
a Budapesti Operettszínház tagja volt. 1991-
t!l szabadúszó. A Szécsi Pál-díj kuratóri-
umának elnöke. Színházi, #lm- és szin k- 
ronszerpein túl több lemeze is megjelent. 
 
Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas szí -
nész, érdemes és kiváló m"vész. A Film-
színészképz! Stúdió elvégzése után a Szín - 
ház- és Filmm"vészeti F!iskolán szerzett 
diplomát. Több vidéki és f!városi szín-
házban játszott. A kecskeméti Katona Jó -
zsef Színház örökös tagja. Színpadi ala - 
kításai mellett számos játék#lmben és tévé-
#lmben szerepelt. 

 
Sebestyén Lajosné, a Budapesti Moz gás -
sérültek Egyesülete zuglói szervezetének 
vezet!je. A XIV. kerületben él! moz gás -
sérülteket fogja össze. Kiáll az érdekeikért, 
számukra évente több rendezvényt szervez, 
amivel el!segítik a társadalomba való integ - 
rációjukat és elfogadottságukat.  
Tevé kenységéért már több elismerésben 
ré szesült. 
 
Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyo r s- 
korcsolya-válogatott edz!je. Gyermek ko -
ruk óta menedzseli a Liu testvéreket. Te vé -
keny szerepet vállalt az els!, 2006-os olim- 
piai pontszerzésekben, a 2018-as csapat és 
Liu Shaoang 2022-es egyéni aranyérmé  ben. 
Munkájával a magyar rövidpályás gyorskor-
csolyát (shorttrack) a világ élvo na lába e m elte. 
 

Pusztai Liza világbajnok, i&úsági olimpiai 
bajnok kardvívó. A leg#atalabb magyar 
vívó, aki érmet szerzett feln!tt világver -
senyen. A BVSC-Zugló sportolója. Az idén 
Kairóban megrendezett vívó-világbaj nok -
ságon a n!i kardcsapat tagjaként világbaj- 
noki aranyérmet szerzett. Teljesít ményé - 
ért kétszer kapta meg az év magyar vívója 
címet. 

 
Sz#cs Luca vívó világbajnok, U23-as Eb- 
ezüst- és aranyérmes kardvívó. Szilágyi 
Áron londoni olimpiai vívását látva meg -
tetszett neki a sportág. Szülei kerestek 
számára egyesületet, rögtön beleszeretett 
a vívásba. A BVSC-Zugló sportolója. Az 
idén Kairóban megrendezett vívó-világbaj -
nokságon a n!i kardcsapat tagjaként világ-
bajnoki aranyérmet szerzett. 

 
  Posztumusz díszpolgárok 

 
Ihász Gábor (1946–1989) dalszerz!, énekes. 
Szívproblémái miatt a labdarúgást abba 
kellett hagynia. Gitározni autodidakta mó -
don tanult meg. Els! sikerét a Kék csillag 
fenn az égen  cím" dalával szerezte. Szécsi 
Pál szerz!je volt. % volt Magyar ország els! 
„popnagypapája”. Fotó: Ihász Gábor díszpolgár • 
Forrás: Képes Újság, 1984/49. szám 
 
Deák András (1949–2022) újságíró, lap -
szerkeszt!. A Népszavánál kezdte újságírói 
pályafutását. Népszer", elismert újságíró 
volt. 1990–1994 között a lap f!szerkeszt!-
jeként tevékenykedett. Ezt követ!en 2010-
ig a Zuglói Lapok f!szerkeszt!je volt.  
Fotó: Deák András díszpolgár • Forrás: nepszava.hu 
 
Tóth István (1891–1945) labdarúgó, fut-
balledz!. 1912–1926 között a Ferencváros 
játékosa, kés!bb edz!je. A vészkorszakban 
több száz üldözöttet mentett meg. 1945-ben 
a nyilasok kivégezték. A Zuglóban élt legen - 
dát felterjesztették A világ igaza kitün-
tetésre.  Fotó: Tóth István díszpolgár • Forrás: fradi.hu 
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Horváth Csaba polgármester 
köszönt!jében kiemelte: Rá -
kosfalva legf!bb jellemz!je 
az összetartó közösség és a 
lakóházakat körülvev! nagy 
zöldterület. – Polgármes ter -
ként az a feladatom, hogy eze -

ket az értékeket er!sítsem – 
hangsúlyozta Horváth Csaba, 
hozzátéve: az elvonások el-
lenére az önkormányzat min-
dent megtesz Zugló és ezen 
belül Rákosfalva fej lesz té sé -
ért. A jubileum alkalmából 

emlékérmet adományoz-
tak az 1897-ben megnyi-
tott elemi nép iskola épü - 
letében m" köd! Álmos 
Vezér Gimnázium Pe da -
gógiai Szak gimnázium 
és Általános Iskolának. 
A városrész két önkor-
mányzati képvisel!jét!l, 
Sokacz Anikótól és He -
vér László Györgyt!l meg- 
 tudtuk: terveik kö zött  
szerepel az iskola körüli 
járda és az Örs vezér tere 
mögötti játszótér felújí -
tása, illetve a köztiszta -
ság fokozása. Szüleivel 
és nagy szü leivel 1975-
ben költözött Rákosfal -
vára Fehér-Ma rádi Be - 

áta, aki elmondta, hogy nem 
szívesen menne el. Lakhelyén 
a sok zöld mellett azt sze reti a 
legjobban, hogy egy össze-
tartó közösség tagja le het, 
akik mindig szá míthatnak 
egymásra.                Potos "ita

8 RENDEZVÉNYEK

Tizennyolcadik alkalommal rendezett Zug -
lóban veteránautó-találkozót a Polgári Össze-
fogás Kerületünkért Alapítvány és az Adler 
Sport Club. Az eseményt idén is a Mogyo ródi 
úti sportpályán rendezték meg.  
Barabás Ferenc szervez! elmondta: az egész 

országból érkeztek kiállítók a rendezvényre, 
de több helyi és szomszéd kerületi autógy"jt! 
is bemutatta járm"vét. Az eseményen kísér! -
programként alkatrészbörze, kirakodóvásár 
és él! country zene fogadta az érdekl!d!ket. 

 "iersch Tamás 

Fergeteges programokkal, színpadi m#sorokkal, emlékérem-adományozással ünne-
pelte Zugló legkisebb városrésze, Rákosfava megalapításának 150. évfordulóját. 

Összetartó közösség ünnepelt

Matuzsálemek seregszemléje a Mogyoródi úton

Rákosfalva megalapításának 150. évfordulójára emlékeztek
Óbudáig tekertek
Nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a CivilZugló Egye - 
sület a Túr de Rákosrendez! 
elnevezés" kerékpáros fel -
vonulását. A menet idén is az 
Örs vezér téri gombától in-
dult, azonban most a végcél 
a zuglói önkormányzat tulaj -
donát képez! római-parti 
táborozóhely volt, ahol ze ne -
kar és gulyásleves fogadta a 
bringásokat. Várnai László 
képvisel!, a CivilZugló Egye - 
sület vezet!je elmondta: 
azért választották felvonulá-
suk végállomásául az óbudai 
ingatlant, hogy megmutas -
sák a 14 éve bezárt milliár-
dos érték" létesítményt, 
amely iránt megn!tt a vásár-
lói érdekl!dés. Egyesületük 
nem szeretné, ha az önkor-
mányzat eladná a telket, 
céljuk, hogy azt a zuglóiak 
javára hasznosítsák.  
Az esemény kapcsán Hor -
váth Csaba polgármester is 
felkereste a helyszínt, és kije-
lentette, hogy Zugló nem kí -
vánja értékesíteni a Királyok 
útja 315. szám alatti ingat-
lanát. A jelenleg változtatási 
tilalom alatt álló területet 
sport- és rekreációs célokra 
szeretnék használni.        P. D. 

Várnai László nyolcadszor  
szervezte meg a Túr de Rákos-
rendez!t            Fotó: Balogh Róbert

Fotók: Balogh Róbert

Fotó: Balogh Róbert



Két helyen is tartottak Szomszéd ünnepet a 
kerületben. El!bb a Mókavár Óvoda és Móka-
kacagás Bölcs!de udvarán, majd a Pillangó 
parkban találkozhattak az egymás közelében 
él! zuglóiak. Horváth Csaba polgármester 
mindkét rendezvényen megjelent. Köszön-
t!iben hangsúlyozta: a közösségteremt! Szom-
széd ünnep a szórakozást szolgálja, és segít 
felkészülni a nehézségekkel teli télre, melynek 
átvészelésében az önkormányzat lehet!ségeihez 
mérten támogatja a lakosságot. Mindkét helyszí-
nen a terület képvisel!je is jelen volt. Pécsi 
Diána beszédében arra hívta fel #gyelmet, hogy 
Zuglói Hetes néven Facebook-csoportot hozott 
létre a választási körzetében él!k folyamatos 
tájékoztatására, Horváth Zsolt alpolgármester 
pedig elmondta: a hagyománnyá vált esemény 
ugyan a gyerekekr!l és a családokról szól, de jó 
közösségépít! alkalom is. A rendezvényeken 
zenekar, énekes, bohóc, b"vész szórakoztatta a 
közönséget. Emellett ugrálóvár, arcfestés, illetve 
kézm"ves foglalkozás várta a gyerekeket.  Z. L.
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Évek óta nagy népszer"ségnek örvend a Csert! 
parkban idén is megrendezett program, a 
Civilek uccája. – A rendezvényt azzal a céllal 
hívtuk életre, hogy a kerületi civil szervezetek 
megismerjék egymást, illetve az itt él!knek is 
bemutatkozhassanak – mondta az esemény 
ötletgazdája, Sokacz Anikó civil és nemzetiségi 
tanácsnok. – A civileknek évközben a Zuglói 
Civil Házban is van módjuk találkozni egymás-
sal, ám egyszerre ennyi szervezet zárt térben 
nem fér el.  
– A Civilek uccája egy színes kul túrforgatag, 
amely Zugló életében fontos ese mény – tette 
hozzá Horváth Csaba pol gármester. Miközben 
a rendezvény látogatói a standoknál a külön-
böz! közösségek tevé kenységeivel ismerked-
hettek, a színpadon egymást váltották az el! - 
adók. A nyitóprogram hagyományosan a Zug -
lói Nyugdíjasok Egész ségéért Sport Egyesület 
kórusának produkciója volt, a legnagyobb si -
kert azonban a taj csibemutató aratta, mely sok 
zuglói civilt megmozgatott                           R. T.

Zugló-szerte szomszédolhattak 

Közterületen mulattak és ismerkedtek a kerületi civilek 

Pécsi Diána képvisel" Zuglói Hetes néven Facebook-csoportban tartja össze a közösséget
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Fotók: Balogh Róbert
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Több mint húsz csapat bog -
rácsában f!ttek az ételek a 
Mogyoródi úti sportpályán, 
nemzetiségek, pártok, civil 
 szervezetek, baráti társaságok 
készítették a #nomságokat.  
Horváth Csaba polgármester 
köszönt!jében azt mondta, 
„aki f!zni szeret, rossz ember 
nem lehet”. Horváth Zsolt al -
polgármester a csapatok lel -
kesedését emelte ki, hiszen a 
délel!tti rossz id! sem vette el 
a kedvüket. A színpadon egy -

mást váltották a fellép!k, a 
gyerekek pedig többek között 
ugrálóvárazhattak és arcot 
festethettek. A Zuglói Egész -
ségfejlesztési Iroda sz"r!vizs-

gálattal, életviteli tanácsokkal 
és a dohányzásról való le szo -
kást segít! megoldásokkal 
várta az érdekl!d!ket. 

      Potos "ita

Straub Dezs! színm"vész, Ké -
ri György skótdudás, Napsu -
gár Anna jeltáncel!adó és a 
Roll Dance Kerekesszékes Kom- 
bi Táncegyüttes is szó ra koz -
tatta a 15. Zuglói Kulturális 
Esélyegyenl!ségi Fesztivál 
résztvev!it, ahol ép és sérült 
emberek együtt szórakoztak. 
Horváth Csaba polgármester 
köszönt!jében hangsúlyozta, 
a zuglóiak befogadó és meg -

ért! közösséget alkotnak, de 
fontos, hogy az érzékenység a 
mindennapok része legyen.   
– Ha megértjük embertársain - 
kat, akik nem élhetik napjai -
kat úgy, mint mi, akkor meg - 
könnyíthetjük az éle tüket, de 
az is lényeges, hogy mindig 
megadjuk egymásnak a tisz -
teletet – jelentette ki a polgár -
mester, aki arról is beszélt, 
hogy a Vezér út felújítása 

során a fogyatékkal él!k köz -
lekedésének megkönnyí té sé -
re taktilis burkolat készül.  
Sebestyén Lajosné, a fesztivált 
rendez! Mozgássérültek Bu-
dapesti Egyesületének Zuglói 
Szervezete elnöke elmondta, 
hogy az egyre gyakoribb aka -
dálymentesítés és a fokozódó 
elfogadás könnyebbé teszi a 
fogyatékkal él!k életét.   

Potos "ita

Szabolcsi kötött leves, cigánykáposzta, indiai marharagu, ez volt a három els! 
helyezett – különböz! kategóriákban – a VI. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesz-
tiválon. A kóstolójegyekb!l és a felajánlásokból befolyt összeget idén a Zuglói 
Egészségügyi Szolgálat támogatására fordították.

Díjazták a kötött levest

Tizenöt éve érzékenyít az esélyegyenl"ségi fesztivál 

A kóstolójegyekb"l befolyt összeget a Zuglói Egészségügyi Szolgálat kapta 
Kúszni, mászni kell

Diszlexia, diszgrá#a, disz kal -
kulia, olvasási, írási nehéz -
ségek – ezek mind megel!z-   
he t!k azzal, ha elég ideig hagy - 
juk a gyerekeket a föl dön. 
Ezért indítottak in gye n es 
mozgalmat Vissza aFöld re 
címmel a zuglói Smiling 
Kids szakemberei. Hor váth 
Eszter fejleszt!pedagógus 
lapunknak elmondta, na -
gyon fontos, hogy meg fe lel! 
id!t adjunk a gye re keknek a 
fejl!désre, vagyis nem az a 
cél, hogy minél hamarabb 
elkezdjenek ti pegni, járni  
az apróságok, hanem az, 
hogy megfelel!en kússza -
nak, másszanak. – Ez az els! 
állomása annak, hogy a két 
agyfélteke elkezdjen össze-
hangolódni, jól m" köd ni 
egy mással, ilyenkor ala kul -
nak ki az idegi összeköt-
tetések, de ennek id! kell – 
magyarázta Horváth Eszter, 
aki arra biztatja a szül!ket, 
merjenek foglalkozni a té -
mával, ne várjanak az óvo-
dapedagógusokra, gyógype- 
dagógusokra. A földközeli 
mozgások, a rákjárás, nyuszi -
ugrás, a krumplipucolás, a 
vágás is sokat segíthet. A ter-
vek szerint decemberben 
tart ják a következ! fog lal -
kozást.                                P. R.

Fotó: Smiling Kids  

Fotó: Balogh Róbert  

Fotók: Balogh Róbert  



A Patakparti futás hagyo mányát kívánta fel -
támasztani a Szeretjük Zuglót Egyesület, 
amely a Mentor Közéleti, Kulturális, Sport 
Egyesülettel és a Széchenyi István Kulturális 
Egyesülettel közösen családi és sportnapot 
szervezett a BVSC-Zugló Sz!nyi úti sport-
telepére. A résztvev!k futhattak, íjászkodhat-
tak, számtalan interaktív sportolási le he   t!- 

s éget ki pró bálhattak, emellett a gyerekeket 
kéz m"ves fog  lal ko zás, ugrálóvár, arc festés, 
t"zoltó- és polgár!r-bemutató várta. A feln!t-
tek ingyenes sz" r! vizsgálatokon vehettek 
részt, és a kormányablakbusz segítsé gé vel hi-
vatalos ügyei ket is elintézhették. A Gyereket 
a ma gasba! elnevezés" országos rekordkísér-
let során pe dig több tucat kisgyereket emel -
tek szüleik a ma gasba.                                 R. T.

RENDEZVÉNYEK 11

Barangolás 
fényképez"géppel

Összegy#lt a pénz 
az új kisbuszra

Séták címmel rendezték meg 
a Lipták Villában Vikker Zsu - 
zsi 25., jubileumi fotókiál-
lítását. A képek olyan lá tó -
szögb!l mutatják be a m" - 
vész által bebarangolt te le -
püléseket, amelyek csak séta 
közben tárulhatnak az em -
ber szeme elé. Kedvenc témái 
közé tartozik a pillanatok, 
hangulatok és részletek szép - 
ségének megörökítése, de 
nagyon szereti a borászat, a 
vallás világát és a portrékkal 
kapcsolatos felfedezéseket is.   

Hamarosan átveheti új kis-
buszát a TündérPakk Köz -
hasznú Alapítvány. Szo mo- 
lányi Tímea, az alapítvány el-
nöke eladta a saját gépjár-
m"vét három millió fo rint- 
ért, amihez civilek és külön-
böz! vállalkozások ötmillió, 
míg egy anonimitást kér! 
cég három és fél millió forin-
tot tett hozzá.

Híreink

Fotó: Balogh Róbert

Második alkalommal rendez -
ték meg a Bosnyák téren a 
magyar dal napját a Zuglói 
Cserepes Kulturális Non-pro -
#t Kft. és a Zuglói Sport- és 
Rendezvényszervez! Non-pro - 
#t Kft. szervezésében. Hor váth 
Csaba köszönt!jében kiemel -
te, a szórakoztató délu tán a ki -
kapcsolódást és a fel tölt! dést 
szolgálja, amire szük ség van, 
mert az !sz és a tél rendkívüli 

kihívások elé állíthat minden -
kit. A polgár mester kijelen-
tette, bízik ben ne, hogy a zug - 
lóiak közös er!vel legy!zik a 
megpróbáltatásokat. Az em be - 
 rek most is számíthatnak az 
önkormány zatra, a nehéz hely - 
zetbe ke rül!k bizalommal ke -
ressék segítségért a Polgár -
mesteri Hivatal munkatársait.  
Bitskey Bence képvisel!, kul-
turális feladatok felügyeletét 

ellátó tanácsnok elmondta, 
hogy a magyar dal napját – 
Presser Gábor ötlete nyomán 
– el!ször 2008-ban a Sziget 
Fesztiválon rendezték meg.  
Az ötletet követve az ön kor -
mány zat tavaly hagyo mány -
teremt! céllal szervezte meg a 
programot. Idén az Animal 
Cannibals, Gájer Bálint éne -
kes és Paulina adott koncer tet. 
Fotók: Balogh Róbert                     P. D.

Koncertkavalkád a magyar dal napján

Fotók: Subits-Tóth Gerg!

Családi és sportnap 
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– Válsághelyzetben kü lö nö -
sen fontos, hogy legyenek 
olyanok, akikhez bizalommal 
fordulhatnak a kerületben 
él!k – jelentette ki Horváth 
Csaba polgármester, hozzá -
téve: ilyenkor a rend!rségre 
is nagyobb felel!sség hárul. 
A kerület köszönettel tartozik 
rend!reinknek, hogy ebben a 
nehéz helyzetben is helytáll-
nak. Az ! munkájuk ered-
ménye, hogy Zugló Budapest 
egyik legbiztonságosabb ke -
rülete. – Hálásak vagyunk az 
önkormányzatnak, hogy eb -
ben a nehéz gazdasági hely -
zetben is szívén viseli a rend - 
!rök támogatását – mondta 
Czirják Róbert rend!r alezre-
des, a kerületi rend!rkapi- 

tányság vezet!je, aki meg kö -
szönte kollégáinak, hogy az 
el múlt évben is magas szakmai 
színvonalon végezték mun ká -

jukat. Az eseményen Hajdu 
Flórián közbiztonságért fe -
lel!s alpolgármester is jelen 
volt.                  "iersch Tamás 

A kerület három pontján helyeztek üzembe 
újabb tér#gyel! kamerákat szeptemberben. 
Így már 240 eszköz segíti a közrend fenn -
tartását, a szabálysértések és b"ncselekmé -
nyek megel!zését, illetve felderítését.  
A Telepes utca–F"rész utca találkozásánál a 
Széchenyi István Általános Iskolába járó gye -
rekek, a reggelenkénti parkolási gondok, a 
nagy forgalom és a sok baleset miatt vált szük-
ségessé a kamera. Az Ilka utca–Semsey Andor 
utca keresztez!désében a szabálysértések, a 
b"ncselekmények száma indokolta az eszköz 
felszerelését, a Csert! utcában pedig a kutya-
futtató és a közelben lév! játszótér biztonsága 
és tisztasága érdekében kért kamerát a Panel -
kutya Egyesület.  Horváth Csaba polgármester 
a tér#gyel!ka mera-rendszer b!vítésével kap -
csolatban kie melte: az állampolgároknak van 
objektív és szubjektív biztonságérzetük, utób -
bi ja ví tá sá ban segítenek a kamerák.          P. R.

Zugló önkormányzata kiemelked! munkájukért jutalomban részesítette a 
kerületi rend!rkapitányság munkatársait. A házasságköt! teremben megtartott 
ünnepélyes állománygy#lésen 84 rend!r vehette át elismerését. 

Megjutalmazták az egyenruhásokat  

Már 240 kamera vigyáz a rendre Zuglóban

Idén 5,1 millió forintot tudott erre a célra fordítani az önkormányzat

Ezúttal nyolcvannégy rend!r kapott elismerést   Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Balkán napok

Zuglóban a nemzetiségek 
kü lönösen #gyelnek arra, 
hogy meg!rizzék identitá-
sukat, er!s közösséget alkos-
sanak. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint a 17. alkalom-
mal megrendezett Balkán 
nap, amelyet a kerületben 
él! szerbek, horvátok, bol-
gárok, görögök szerveztek. 
A négy nemzetiség bemu-
tatva saját autentikus ételeit, 
kulturális el! adásokkal ör-
vendeztette meg a jelenlé -
v!ket a Nemzetiségek Há - 
zában.  A vasárnap délu tá ni 
program résztvev!it So kacz 
Anikó nemzetiségi ta nács -
nok köszöntötte. Kie mel te, 
hogy mind a négy nem ze -
tiség történelme Zuglóhoz is 
köthet!, fontos, hogy nem-
csak kultúrát, hanem tudást 
is közvetítenek a kerületben 
él!k számára.  

Korábban az önkormányzat évente kétszer jutalmazta a rend!röket, azonban  
a pandémia, majd a kormányzati elvonások miatt az elmúlt két évben már csak 

egyszeri elismerésre volt lehet!ség. Idén bruttó 5,1 millió forint jutott erre a célra.  
A városvezetés év közben a Hónap Rend!re és Kiváló Rend!r elismeréssel, a kerület 

születésnapján pedig Zugló Közbiztonságáért Elismer! Oklevéllel jutalmazza  
a kimagaslóan teljesít! rend!röket. Ezenkívül kiemelt intézkedés esetén is kaptak 

elismerést az egyenruhások.

Ezúttal a Telepes utca–F"rész utcánál, az Ilka 
utca–Semsey Andor utca keresztez!désében 
és a Csert! utcában telepítettek kamerát 

Fotó: Balogh Róbert
Fotók: Balogh Róbert
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Séta az ezerarcú Herminamez"n
Egy 1876-ban nyitott szórakozóhely után kapta nevét az Amerikai út

A program az Erzsébet ki -
rályné úti Trófea Ven dég l! -
nél kezd!dött. A nagyszámú 
ér dekl!d! Majkó Zsuzsától, a 
Helytörténeti M"hely ve ze t! -
jét!l megtudhatta, hogy ko-
rábban az étterem helyén volt 
Zugló leghíresebb sörkertje, 
az 1887-ben megnyílt Trieszti 
n!, amely a múlt század for-
dulóján híres sztrájktanya 
volt. A Trófeával szemben lé -
v! remiz helyén 1933-ig üge -
t!pálya m"ködött, majd a 
KISOK sporttelepe lett, ame-
lyet a vészkorszakban a nyila-
sok gy"jt!tábornak hasz nál- 
tak. A tájékoztató után a részt -
vev!k az Erzsébet királyné 
útja 11.-hez mentek, ahol egy -
kor Kemény Gábor Kossuth-
díjas pedagógus és lá nyai: 
Kemény Judit kép z!m"vész, 
Kemény Katalin író, kép z! -

m"vész, valamint férje, Ham-
vas Béla #lozófus lakott. Ez - 
után a csoport Gutwillig Jó -
zsef 1958 óta óvodaként m" -
köd!, 1936-ban átépített csa - 
ládi villáját tekintette meg.   
Az Amerikai útra érve Majkó 
Zsuzsa szavaiból kiderült, 
hogy a saroktelken 1876-ban 

Druska Ferenc nyitott ven -
dég  l!t, amely az Amerika 
nevet viselte, és ez után kapta 
nevét az Amerikai út.  
A séta következ! állomása a 
Lajta Béla tervezte Pesti 
Chevra Kadisa menedékház 
volt, amelyben ma az Orszá-

gos Mentális Ideggyógyá szati 
és Idegsebészeti Intézet m" -
ködik. A Korong utca 6.-hoz 
érve Majkó Zsuzsa elmondta: 
a bérházat Syrinek Rudolf 
építtette. En nek man zár d já -
ban lakott 1933–1936 kö zött 
József Attila költ!, 1936-tól 
pedig az els! eme leti lakást 
Arany Dániel ma tematikus 
bérelte. 
A helytörténeti séta a Mexi kói 
úti Mozgásjavító megtekin-
tésével ért véget, amelyet 
Berényi Éva logopédus és 
Suhajda Péter tanár mutatott 
meg. Elmondták, hogy a komp - 
lexum a Medgyes Alajos ter-
vezte egykori Nyo morék Gyer - 
 mekek Országos Ott hon ából, 
a Lajta Béla tervei alapján 
épült Vakok In té zetéb!l és az 
új szárnyból tev!dik össze. 

        Papp Dezs! 

A Kulturális Örökség Napján az Erzsébet királyné útja, az Amerikai út,  
a Korong utca, valamint a Mexikói úti Mozgásjavító Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium és EGYMI épületeivel, egykor nevezetes 
helyeivel is merkedhettek meg azok, akik eljöttek a Samodai József Zuglói 
Hely tör téneti M#hely sétájára, amit Majkó Zsuzsa vezetett.

Lajta Béla munkáiban ötvöz!d-
nek a ma gyar és a skandináv 
elemek

A padlójelek a gyengénlátók 
tájé ko zódá sát segítették

A Trófea Vendégl! helyén Zug - 
ló leg híresebb sörkertje m" -
ködött

Életfa helyett Telcs Ede Mó ze -
se ke rült a menedékház hom-
lokzatára         Fotó: Balogh Róbert

Szakrális Zsolnay

A Zsolnay-gyárban készített 
címerekr!l, egyházi jelleg" 
szobrokról, tárgyakról és 
díszít!elemekr!l tartott ve -
tített képes el!adást Mattya -
sovszky Zsolnay Eszter a Cse - 
repesházban, a Samodai Jó -
zsef Zuglói Helytörténeti 
M"hely rendezvényén.  
Az ismertet!b!l kiderült, 
hogy a Zsolnay-gyárban in-
tézmények homlokzatának 
díszítésére készítettek „an -
gyalos” magyar címereket. 
A két világháború között az 
üzemben országzászlót éke -
sít! elemeket is el!állítottak. 
A gyárban formáztak h!si 
emlékm"veket, gyártottak 
zsinagógákat és katolikus 
templomokat kívülr!l és be -
lülr!l díszít! csempéket, il-
letve tet!fed! cserepeket.  
Mattyasovszky Zsolnay Esz -
ter azt is elmondta, hogy az 
üzemben oltárokat, temp lo -
mon belüli és szabadtéri ti-
zenkét stációt és szentelt víz- 
tartókat is el!állítottak. Ké -
szítettek Szent István-, Ma -
donna-, Szent Sír-, valamint 
apostolszobrokat, a Szent 
Családot, Máriát, illetve Jó -
zsefet a kisdeddel ábrázoló 
alkotásokat. A Zsolnay-gyár 
kripták és mauzóleumok dí -
szít!elemeinek gyártását és 
síremlékek elkészítését is 
vállalta.                             PaD

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Gutwillig József családi villá -
jában óvoda m"ködik 
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Matics Ádám gyógymassz!r, bohócdoktor, maratonfutó, a világon az els!, születésénél fogva vak súl y -
emel!. Az intelligens "atalembert vaksága egyáltalán nem akadályozza abban, hogy páratlan optimiz-
musával megvalósítsa újabb és újabb álmait.

Matics Ádám láthatatlan világa
A sport és a munka mellett bohócdoktorkodik, hogy felvidítsa a beteg gyerekeket

Ádámnak nem indult egyszer"en az 
élete, a Vakok Intézetében n!tt fel, az 
édesanyjával ritkábban, a nagyszüleivel 
rendszeresen találkozott, az intézet ne -
vel!inek igen hálás a rengeteg él mé  -  
n y ért és tör!désért, amit t!lük kapott.  
– A humor az életem egyik alap ja. 
Szemet gyö nyör köd tet! 
látvány volt, ami a sze-
mem elé tárult – 
idézte fel az interjú -
ra érkezve „elsü tött” 
poénját a látás sé- 
rült #atalember, aki 

der"t hozott a Zuglói sorsok cím" m"sor 
felvételére. – Életem másik örömforrása 
a sport. Tavaly a Spartan Race mind-
három távját teljesítettem, ezzel egy tri-
fecta (nyer! hármas) birtokosa lettem. 
Meg kell említenem Kalmár Andrást, aki 
kísér!ként támogatott mindhárom távon. 
A táv teljesítése közben össze vagyunk 
kötve egy közel negyven centi hosszú 
kötéllel. 

Egymás mellett haladunk, mivel a futás 
mellett akadályokon is át kell jutnunk, 

amit magam csinálok 
végig, viszont ! felü-
gyeli a lépteimet, és 
mondja, hogy hol van a 
következ! fok, ha éppen 
a majomlétráról van szó – mesélte Ádám, 
aki el!tt már ott lebeg az újabb kihívás: 
akrobatikával szeretne hobbiszinten fog -

lalkozni.  
– Nagy álmom, hogy egyszer fel-
léphessek a cirkuszban, mert ezzel 
is szeretném megmutatni mások-
nak, ha korlátok között is, de mi is 
képesek vagyunk bizonyos felada-

tok megoldására, na és a gye - 
rekek szórakoztatására. 
Nekem magam el!tt is  bi-
zonyítanom kell, hogy én 
erre is képes vagyok. 
Most a hangsúlyt a 
massz!ri munkámra 
helyezem és új kép -
zéseket keresek.  
Szeretnék reha bi- 
litációs szakember 
lenni, ezzel is segítve 
a társaimat, illetve akár 
a sportolókat is – fejtette 

ki a látássérült #atalember, aki 
gyakran bohócdoktorkodik is, mert 
a gyermekek nagyon fontosak szá -
mára.   
– Emlékszem, hogy én is voltam rossz 
helyzetben, voltam padlón, de ren -
getegen segítettek, illetve segítenek a 
mai napig. Én is szeretnék hozzátenni 
valamit ahhoz, hogy jobb legyen a 
társadalmunk, a bohócdoktorkodás 
ebben segít. Szeretem, hogy a kór -
házban lév! gyerekeket viccel!dés-
sel egy kis id!re fel vi díthatom, 

mert közülük sokan hosszú id!t 
töltenek ott. Ádám azt mondja, 

ha egy napra látóként bebarangolhatná 
a világot, a színek nagyon érdekelnék és 
persze a nevezetességek.  
– Más valamit megtapintani, és gondo-
lom, hogy más megnézni. Szerencsére a 
tapintással is érezhet! egy m"alkotás 
szépsége. Pár évig vezettem is ilyen tár-
latokat a Szépm"vészeti Mú zeumban 
látóknak és nem látóknak.  
A múzeumprogram keretében el!adá-
sokat tartottam  az írásrendszerünkr!l, 
illetve különféle anyagok segítségével a 
ven dégekkel együtt tettünk tapinthatóvá 

festményeket. Ebben az volt a szép, 
hogy mindenki belevitte a saját 
egyéniségét, amit!l különleges 
munkák születtek. 

Az interjú átiratát 
Illés Sarolta készítette 

Ádám sok nevetést 
és der"t hozott a stúdióba a forga tásra                                                         

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

A teljes beszélgetést, amelyben Matics Ádám  
a gyermekkoráról, életének nehéz pillanatairól,  

a szerelemr!l, a gyermekekr!l mesél, Jaksity Kata 
Zuglói sorsok cím# m#sorában tekinthetik meg. 

Rengeteget sportol, maratont fut, súlyt emel, és az akrobatika is érdekli 
Fotó: Képszerkeszt!ség 

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján! 
október 20.



Az elmúlt hónapokban úgy t#nt, mintha betelt 
volna nálad a pohár a tekintetben, hogy mi -
ként bánik a világ mostanság a n!kkel és az 
id! múlásával. Szívemb!l szóltál minde -
nütt. Miért döntöttél úgy, hogy fog lal -
kozol a témával? 
 
– Ahogy érzékelted, telt-telt az a bizonyos 
pohár. Azt tapasztalom, hogy szinte szitok-
szó lett az öregedés. Kommentek-
ben a képeim alá sokszor 
megkaptam – meglep! 
módon leg in kább n!k-
t!l –, hogy úristen, de 
megöregedtél, ré geb -
ben sokkal jobban 
néztél ki! 
Arányaiban persze 
jóval több a pozitív 
reakció, de mégis 
szemet szúrt. Nyilván 
ez azért is er!södött fel, 
mert elkezdték ismételni 
a Barátok közt cím" so -
rozatot, amelyben húsz - 
 éves vagyok, és azóta 
eltelt 25 év, tehát va ló -
ban változtam. De nem 
értem, miért baj, ha az emberen lát-
szik a kora? Persze látom, hogy 
manapság van egy olyan társa -
dalmi jelenség, hogy a közép-
korú n!k harcba szállnak az 
öregedés ellen. De ez a küz -
delem szerintem kiül az arcuk -
ra, és bármennyire feszes a b! - 
rük, van egy görcs, amit!l szá-
momra nem szebbek, hanem 
sokkal inkább természetellenesek 
lesznek. Nem sze ret nék senkit 
megbántani, de el gondolkodtató, 
hogy ma talán már azok a n!k fur -
csák, akik hozzám hasonlóan nem 
akarnak plasztikai m"tétekkel vál-
toztatni a vonásaikon! Én viszont 
ragasz kodom ahhoz, hogy valós 
képet mutassak magamról. Persze ahhoz képest, hogy sok 
velem egykorú ismert ember retusálva vagy plasztikázva van, 
nyilván tényleg pocsékul nézek ki. 
 
Dehogy! De ma az a tendencia, hogy ne a valóságot mu-
tassuk. Te ebbe nem szálltál bele. 

– Nem, mert megbetegíti a társadalmat. F!leg a n!ket. 
Bár szerintem ez alól már a fér#ak sem kivételek. 

És leginkább a #atal lányokat féltem. Hogy hat 
rájuk ez a csilivilinek mutatott hazug világ?  

 
Közszerepl!ként felel!sségünk, hogy 
mit közvetítünk magunkról. Emellett ott 
a gyerekközönséged, az sem mindegy, 
hogy nekik mit üzensz. Tintanyúl zene -
karoddal a koncerteken, a Varázsnagy-
mama-el!adással az Átriumban vagy a 

most megjelent Társasjáték cím# le mez -
zel és mesekönyvvel. Hogyan gondolkozol 

ar ról, hogy aktuálisan mi a fontos számuk- 
ra, akik már egészen másképp cse pe- 
red nek, mint mi? 
 
– Különösen az elmúlt két év nyomta rá a 

bélyegét erre a másfajta létre. A Covid és a 
háború is. Rémiszt!, hogy mennyi minden vál-
tozott. Nyáron szembesültünk ezzel nagyon 
er!sen. Van egy dalunk, amely el!tt arról 
beszélgetünk, hogy ki mit!l fél. Fokozatosan  
nyílnak meg a gyerekek, és eddig ezeket 

sorolták: pókoktól, sötétt!l, szörnyekt!l… Most 
pedig azt mondták: attól, hogy elvesztem a 
szüleimet, hogy háború lesz, hogy nem lesz mit 

ennünk. Nem szoktam a színpadon lefagyni soha, de 
akkor elakadt a lélegzetem. 

 
Hogy mi mindenr!l gondolkodtunk még együtt, meg-
tudhatják a ZGL YouTube-csatornáján, ahol a Vendég -
oldal életre kel.                                                      Szily Nóra 
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Farkasházi Rékát nem zavarja a kora
„Ragaszkodom ahhoz, hogy valós képet mutassak magamról” 

Farkasházi Réka: Már nem a pókoktól és a szörnyekt!l 
félnek a gyerekek, hanem a háborútól és az éhínségt!l 

          Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Bájos kisgyermek 
        volt

Éveken át napi vendég volt a nappalinkban egy sorozat révén. Színészn!, aki játszik, közben Tintanyúl 
zenekarával az országot járja, meséket, s!t már színdarabot is írt. Zugló lakója – Farkasházi Réka.

Réka ódzkodik a plasztikai 
beavat ko zásoktól 
Fotók: Családi archívum

25 éve ismerhettük meg 
a Barátok köztben 

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube 
csatornáján! 

október 6. 



– Sokan ragaszkodnak a régi 
ruháikhoz, hiába kopik meg, 
még akkor is megpróbálom 
megújítani. Van, amelyikhez 
hozzátoldok, van, amelyikb!l 
beveszek   
 
 

– mesélte Kugler Zsanett, aki 
nagymamája hatására válasz-
totta hivatását.  
–  Bár a nagymamám csak 
kedvtelésb!l varrt, az ! keze 
alól került ki az els! habos-

babos szoknyám, de kis 
bo szor kányokat , 

t"párnákat, 
lab dákat és 

m i nden fé le 
ér dekes dolgot 

ké szí tett.  
Miatta dön töttem 

úgy, hogy ezt a pá-
lyát választom – tá jé -

koztatott Zsanett, 
aki köt!ipari  
 

konfekció szakirányon vég -
zett, majd egy magánvarro -
dában helyezkedett el.  
– Nagyon hálás vagyok a var-
rodavezet!nek, ! mutatta 
meg, hogyan kell jól varrni a 
cipzárt. Az iskolában meg-
tanultunk egyenesen varrni, 

vizsgamunkának egy blézert 
készítettünk magunknak, de 
a cipzárvarrást nem gya ko -
rol tuk. A munkámhoz tar-
tozik a szabásminta rész le- 
teinek felismerése, hogy mi 
és hova illeszkedik, ezt is a 
gyakorlatban lehet jól el-
sajátítani – árulta el a var-
rón!, hozzátéve, hogy els! 
munkahelye után még két 
varrodában dolgozott, id!vel 

mindkét helyen varroda -
vezet!vé nevezték ki. 

Mindvégig olyan mun -
kakört látott el, ame ly- 
ben nem részmun -
kákat végzett, ha -
nem teljesen ! var r - 
ta meg a ruhada ra -
bot.  
–  Három éve úgy 

gondoltam, meg-
próbálom 

egyedül. Nem messze innen 
egy élelmiszerbolt mögötti 
irodában kezd tem, „szájha -
gyomány útján” jöttek hoz-
zám az emberek – emlékezett 
vissza Zsanett, aki azt is el-
mondta: a járványt ! is meg -
szenvedte, ráadásul egy térd - 

szalagszakadás miatt két hó-
napig dolgozni sem tudott, de 
a vev!köre kitartott mellette. 
A ruhajavításon túl már ek -
kor egyedi ruhákat gyártó 
partnerekkel is dolgozott, 
!ket sem vesztette el.  
– A legizgalmasabb munkám 
egy szakadt szörfvitorla ja -
vítása volt. A merev anyag, na 
és a vitorlarúd miatt alig 
tudtam forgatni a varrógép 
körül, a kislányom is segített, 
de végül megcsináltam – fej -
tette ki Zsanett, megjegyezve: 
nagymamáktól megörökölt 
ruhák is eljutnak a m"he-
lyébe.  
– Egy nagyon régi szoknyát 
hoztak be hozzám, amelynek 
még jó volt az anyaga. A meg -
rendel! már nem akarta hor-
dani, de azt kérte, valahogy 
mentsem meg. Készítettem hát 
bel!le egy hátizsákot. Sokan 
azért keresnek fel, mert egy 
kedvenc ruhadarabjuk elsza-
kadt vagy meg ko pott, ezért 
megkérnek, varrjam m e g, de 
a javításokon túl egyedi el -
kép  ze léseket is megvalósítok. 

                         Illés Sarolta   

16 ZUGLÓI MESTEREK

A legizgalmasabb munkája egy szakadt szörfvitorla javítása volt

Szabóasztalra terített anyagon viaszkrétával körberajzolt szabásminta fogadott Kugler Zsanett n!iruha-
varrón! Erzsébet királyné úti varázsm#helyében, ahol új holmik születése mellett a régi ruhák is 
megújulnak. Megrendel!i szájhagyomány útján viszik tovább Zsanett jó hírét.

Varázslatos varróm#hely
Fo

tó
: B

al
og

h 
Ró

be
rt

„Kugler Zsanett   
nagymamája hatására  
választotta hivatását”
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Pesti padel 

A pesti oldalon a BVSC-
Zug ló alapított els!ként pa -
del szakosztályt. A teniszt és 
a squasht ötvöz! egyre nép-
szer"bb sportág kedvel!i 
számára három új pályát 
építettek a Tatai út 79. szám 
alatti sportlétesítmény fel -
újítása során. Rendbe rakták 
a birkózócsarnokot is, a sza -
badid!-szakosztály pedig 
egy minden igényt kielégít! 
konditeremmel b!vült, ahol 
új lehet!ségként heti há -
rom szor tartanak thaibox-
edzéseket. Ezen túlmen!en 
11 új teniszpályát építettek 
az amat!röknek és az egye -
sület versenyz!inek.       R. T. 

– Zugló a sport f!városa, amit most is bi-
zonyított, mert nincs még egy olyan 
város vagy kerület, ahol ennyi kiemelt 
sportlétesítmény lenne – mondta Hor -
váth Csaba polgármester az ünnepélyes 
megnyitón, hozzátéve: a sok jó létesít-
mény generálja a jó eredményeket, a 
kett! együtt pedig rengeteg #atalt vonz 
az edz!termekbe. Biztos benne, hogy az 
új küzd!sportcentrum is ezt a célt fogja 
szolgálni. A rendezvényen Deutsch Ta -
más, az MTK elnöke köszönetét fejezte 
ki mindazoknak, aki részt vettek a be -
ruházás megvalósításában. A megnyi -
tón jelen volt dr. Mészáros János, a 
karate- és Kovács Antal, a cselgáncs -
szövetség elnöke. Mindketten dicsérték 
az új létesítmény nyújtotta körül mé -
nyeket, úgy vélték, az edz!termeknek 
annyira jók az adottságai, hogy a vá -
logatottak is gyak ran készülnek majd 
fel Zuglóban. A kétszintes új küzd! -
sportcentrum 2200 négyzetméteres.  
A földszint a cselgáncsozóké, az els! 
emelet a karatésoké. Ezenkívül a föld -
szinten még egy közös használatú, több 
mint 200 négy zet mé teres konditerem is 
van. A második szinten az irodák és a 
gépészet kapott helyet. A létesítményt a 
legfejlettebb technikával szerelték fel, 
ami az üzemeltetést költséghatékonnyá 
teszi. Az eseményen Horváth Zsolt 
sport ért felel!s alpolgármester is meg-
jelent.                                 "iersch Tamás

Rózsa Simon Péter, az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Gimnázium tanu -
lója a Nemzetközi Földrajz Diák -
olimpián ezüstérmet szerzett. A zug - 
lói diák hét társával az ASSIST Nem -
zetközi Program nyerteseként szep -
tembert!l már az USA egyik magán - 
iskolájában tanulhat.  
– Fiam a Virginia állambeli Stuart 
Hall School tanulója, emellett a Mile-
stone Intézet ISA ösztöndíjas hall-
gatója – tájékoztatott Simon édes a ny- 
ja, dr. Rózsa Andrea, aki azt is el-
mondta, hogy az idei Nemzetközi Föld - 
rajz Diákolimpiát (iGeo) online ren - 

dezték meg 54 ország 209 diák -
ja részvételével. – Simon a diák- 
 olim pi ára tavaly kvali# kál ta 
magát a HunGeoContest orszá-
gos angol nyelv" földrajzver -
senyen elért harmadik he lye - 
zésével. 
A család számára nem volt 
meg lep! Simon remek szerep -
lése, ugyanis mindig jó ered-
ményt ért el a tanulmányi ver - 
senyeken, latinból és történe-
lemb!l idén a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért Program támoga - 
tását is elnyerte.                   R. T.

Európai szinten is egyedülálló küzd!sportcentrumot adtak át a Lantos Mihály 
Sporttelepen. Az új létesítmény a cselgáncsozóknak és a karatésoknak bizto -
sít edzéslehet!séget. Nem kizárt, hogy majd a válogatottak is itt készülnek fel.

Küzd"sportcentrumot adtak át
A földszinten a cselgáncsozók, az els" emeleten a karatésok edzhetnek

Az avató ünnepségen Deutsch Tamás, az MTK elnöke 
köszönetét fejezte ki a beruházás résztvev!inek

Fotók: Subits-Tóth Gerg!

Rózsa Simon Péter ezü s t -
érmes lett egy diák olim -
pián      Fotó: családi archívum

A sportolók két szinten  összesen 2200 négy zet mé -
teren gyakorolhatnak                            Fotók: Heged"s Gábor

Amerikáig vezetett az út a Radnótiból 
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ÖNKO$MÁNYZATI' KÉPVISEL%K

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 IM$E 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 

DR. JUHÁSZ-PINTÉR PÁL 
Fidesz  •  9. EVK 
+36 70 905 08 24 
juhaszpinter.pal@zuglo.hu

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

KINISCH AND$EA 
DK • 14. EVK 
+36 30 6264631 
kinisch.andrea@zuglo.hu 

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

BO$BÉLY ÁDÁM 
Fidesz 
+36 1 614 5009 
adamborbely88@gmail.com 

ROZGONYI ZOLTÁN 
Fidesz 
+36 30 907 2843 
rozgonyi66@gmail.com 

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 

VÁ$NAI LÁSZLÓ 
CivilZugló Egyesület 
+36 70 436 0767 
varnai.laszlo@zuglo.hu 

VICTO$A ZSOLT 
MKKP 
+36 70 479 3846 
victora.zsolt@zuglo.hu 

HAJDU FLÓ$IÁN 
MSZP • 10. EVK 
+36 1 872 9457 
hajdu.(orian@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

ALPOLGÁ$MESTE$EK

PARLAMENTI 'KÉPVISEL%K

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

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

DR. TIBA ZSOLT 
+36 1 872 9315 

HADHÁZY ÁKOS 
8. OEVK 
zuglo@hadhazyakos.hu 

VAJDA ZOLTÁN 
13. OEVK 
+36 70 673 9723 
hello@vajdazoltan.hu 

HAJDU FLÓ$IÁN 
+36 1 872 9457 
hajdu.(orian@zuglo.hu 
zuglo.hu/hajdu-(orian-2/

JEGYZ%

POLGÁ$MESTER

LISTÁS 'KÉPVISEL%K
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Önéletrajzokat a gombos.dora@zugloizrt.hu e-mail-címre várjuk, 
 illetve személyesen telephelyünkön adhatják le: 1149 Budapest,  

Limanova tér 25.  
Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Limanova tér 25. 

Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, versenyképes "zetés, cafeteria 

A Zuglói Zrt.  
FELVÉTELT HI$DET a Karbantartási 

Osztályára a következ! munkakörökre: 

TERÜLETI KÉPVISEL% – Szükséges végzettség:  
építészmérnök, épít!mérnök (magasépít! el!nyben) 

/ingatlan szakért!/ingatlankezel! 
 • Szükséges készségek: magabiztos O&ce-ismeret (Word, 

Excel, Outlook stb.)  •  Munkaid!: napi 8 óra  
LAKATOS – Szükséges végzettség: lakatos szakmunkás  

bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra  
FEST% – Szükséges végzettség: szobafest!-mázoló  
szakmunkás bizonyítvány • Munkaid!: napi 8 óra  

VILLANYSZE$EL% – Szükséges végzettség:  
villanyszerel! szakmunkás bizonyítvány  

• Munkaid!: napi 8 óra 
 

KERTÉSZ –'Szükséges végzettség: kisgépkezel!i  
bizonyítvány, kertész szakmunkás bizonyítvány  

• Munkaid!: napi 8 óra 
 

SEGÉDMUNKÁS – Szükséges végzettség: minimum  
8 általános • Munkaid!: napi 8 óra 

 
TAKARÍTÓ – El!ny: takarításban szerzett tapasztalat  

• Munkaid!: napi 8 óra 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy október 1-jén, szombaton  kez -
d! dik a népszámlálás és egészen november 28-ig tart.  
A kérd!íveket háromféle módon tölthetik ki: 1. Október 1. és 16. 
között önállóan online lehet kitölteni a kér d! íveket (nepszam-
lalas2022.hu). A KSH által kézbesített levél tartalmazza a 12 jegy" 
belép!kódot. 2. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok  
keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltöt-
ték ki online a kérd!ívet. 3. November 21. és 28. között a település 
jegyz!jénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek  
azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. A népszámlálási 
törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelez!!! 

Dr. Tiba Zsolt • Zugló jegyz!je 
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
lékek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f#tésszerelés garanciával!  
Hívható: 8–18 óráig. Tel.: 383-
5873, 06-20-912-6163  
 
FESTÉST, MÁZOLÁST,  TA -
PÉTÁZÁST és BU$KOLÁST 
vállalok takarítással, fó li á zás - 
sal. Nyugdíjasoknak kedvez -
mény. Tel.: 06-30- 422-1739  
 
BU$KOLÓ – felújítás, járó la -
pozás, csempézés. „30 éve itt 
voltam, a munkám is itt lesz 
addig.” +36-70/541-9022 
 
Lakásfelújítás, -átalakítás, 
kül s! bels! épít!ipari mun -
kák. Összeszokott budapesti 
kivitelez!csapat, referenci -
ákkal. Gyors ajánlattétel. 
K!m#ves, burkolás, víz-, gáz-, 
f#tés-, villanyszerelés, festés, 
parkettázás  
Telefon: 70/245-8334 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTI f"tésszerelés, ázá-
sok, cs!törések megszüntetése. 
Mosdók, WC-tartályok cseréje. 
Csatornakamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 402-4330,  
06-20-491-5089  
 
KLÍMAMEN: klímatisztítás,  
-karbantartás, -csere, új klíma 
telepítése. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-30/857-2653 
 
KÁ$PITOS javítást, áthúzást 
vállal. Tel.: 2212-392, 06-20-5 5 3 -
8582. XIV. ker. Nagy Lajos ki -
rály útja 43/B (Fogarasi sa r ok)   
 
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ - 
SZÖBÖK BESZE$ELÉSSEL. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
nérok cseréje, régi ajtók, ab la -
kok felújítása, szigetelése. Tel.: 
06-20-381-6703, 251-9483 
 
SZOBAFEST% SZAKEMBER 
vállal szobafestést, tisztasági 
festést, díszít!festést, mázolást, 
tapétázást, lépcs!ház- és hom-
lokzatfestést, számlával garan-
ciával. Tel. : 06-30-609-4294  
 
F Ü $ D % S Z O B Á K 
AKADÁLYMEN TESÍTÉSE, 

KÁD HE LYETT ZUHANYZÓ 
KIÉPÍTÉSE, KÁDAJTÓ BE -
ÉPÍ TÉSE, TELJES FEL ÚJÍ -
TÁS ÉS ÁTALAKÍTÁS.  
Te lefon: 06-20-950-0035  
 
VÍZSZE$ELÉS, VILLANYBOJ - 
LE$EK VÍZK%TELE NÍ TÉSE. 
Csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Mosó-, moso-
gatógépek bekötése. Dugu lás -
elhárítás  anyagbeszerzéssel. 
Telefon: 06-30-447-36-03   
 
Ha tud olyan kis munkát, amit 
más nem vállal, mi elvégezzük. 
K!m"ves, burkoló, fest!, ács, 
víz-gáz-villanyszerel! szakem-
berek állnak rendelkezésre. 
Fürd!szoba felújítása, kád cse - 
réje zuhanykabinra. Teljes  kö  - 
r" lakásfelújítást is vállalunk. 
Telefon: 06-30-457-2666 
 
Ha kisebb javításra van szük-
sége, engem hívjon! Több 10 
éves gyakorlattal rendel ke z e m. 
Telefon: 0670/230-0860 
 
V I L L A N Y S Z E $ E L É S , 
KLÍMA TELEPÍTÉS: Molnár 
Ádám. Telefon: 06-70 371-3367 
 
L A K Á S F E L Ú J Í T Á S ! 
SZOBAFESTÉS, parkettázás, 
tapétázás, vízszerelés, csempé -
zés, villanyszerelés, k! m" ves -
munkák garanciával. HALÁSZ 
TIBOR, telefon: 202-2505, 06-
30/251-3800 
 
Nyugdíjasoknak! Bevezet! ked - 
vezményes áron házvezetést, 
ház közüli takarítást, bevásár-
lást, ebédszállítást, f!zést, gon-
dozást, teljes ellátást biz tosí- 
tok. Autóval rendelkezem.  
Telefon: 0620/932-0983 
 
Középkorú, autóval rendel ke -
z! hölgy vállal bejárón!i és 
gondozási munkát. Telefon: 
06-70/540-0577 
 
Fakivágás teljes feltakarítás-
sal, zöldhulladék-elszállítással, 
valamint sövénynyírás, tuja -
visszavágás. Pro# gépekkel, 
meg#zethet! áron. Budapest 
és vonzáskörzete.  
Telefon: 06-30/287-4348 
 
 

II. kerületi lakos professzio ná -
lis gépekkel vállal ablaktisz -
títást 12 méter magasságig. Kár - 
pit- és sz!nyegtisztítást, ózon-
generátoros fert!tlenítést, fel -
újítás utáni teljes takarítást, 
ingyen kiszállással.  
Telefon: +36-30-309-8639 
 
Szabó Balázs vállalja h"t!-f" -
t! klímaberendezés telepítését 
rövid határid!n belül.  
Telefon: 06-20-264-3553 
 
 
$ED%NY, $ELUXA, napellen -
z! stb. szerelése, javítása ga ran - 
ciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG -
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói red!nyös. Tel.: 06- 
- 70-341-9489, 06-20-341-0043 
 
  
NÉMET oktatás nyugdíjas nyelv - 
tanárnál: társalgás, korre pe -
tálás, nyelvvizsgára felkészítés. 
4500 Ft/60 perc. Ingyen tan -
anyag. Érd.: 06-30-602-0094, 
richterzsuzsanna36@gmail.com 
 
  
I N G A T L A N I R O DÁ N K 
eladó lakásokat keres! Juta -
lék 3,5%, ügyvéd ingyen, kül- 
  földi vev!k elérése. Ismer!s 
lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalékot kap!  
Telefon: 06-20-9-600-600 
 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁ ROLNÉK!  FELÚJÍTAN DÓ 
LAKÁST VAGY HÁZAT VÁ -
SÁROLNÉK A KÖR NYÉ KEN, 
AZONNALI KÉSZ PÉ NZ FI -
ZETÉSSEL! ÜGYVÉ  DI KÖLT-
SÉGEKET IS ÁTVÁLLALOK!  
PANELL ÉS FÖLDSZINTI 
KIZÁRVA! KIZÁRÓLAG TU-
LAJDONOSTÓL VÁSÁRO- 
LOK, MEGBÍZHATÓ MA GÁN -
SZEMÉLY RÉSZÉ$E! ÉR -
DEK L%DNI: 06 20 777 6932 
  
BEÉPÍTHET% TET%TE$ET, 
LAPOS TET%T keres tapasz-
talt építészmérnök saját rész -
re, társasház-felújítással vagy 
készpénzzel #zetek.  
Telefon: + 36-30-451-2169 
 
ELADÓ ingatlant keresek Zug - 
lóban befektetési céllal. Ameny- 

nyiben Önnek van eladó, ké -
rem, hívjon. Berecz Ildikó,  
telefon: 06-70-442-7051 
 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ $A -
KAT, M)TÁRGYAKAT, 1945 
EL%TTI KÉPESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁ$IUM VÁ - 
SÁROL. Azonnali #zetés. Díj - 
talan kiszállás. 06-20-4256437  
www.vertesiantikvarium.hu 
 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO -
LÓGUS, akupunkt!r, spiritu - 
ális gyógyító, cupping terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké -
szítését, javítását vállalom ga -
ranciával. Hívjon bizalom mal! 
Telefon: 06-20-9 8 0 -3957 
 
Szakápolás, gyógytorna, reha-
bilitáció, gondozás, akár 24 
órá ban, mindez otthonában.  
Tel.: 06-30-247-1095 
 
GYÓGYPEDIK(R: Ben!tt kö -
röm, tyúkszem eltávolítása, di-
abéteszes érsz"kületes lábak 
szakszer" kezelése! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a bi - 
zalom! Ildikó,  06-30-343-4443 
 
VIOLETTA Pedik"r-Manik"r. 
Újonnan megnyílt pedik"rsza-
lonban várom kedves ven dé -
geimet. Esztétikai pedik"r, be - 
n!tt és gombás köröm ke zelés, 
tyúkszem-eltávolítás, gél lak -
kozás, manik"r. 1157 Budapest, 
Nyírpalota út 89.  
Bejelentkezés: 06-20-528-8878  
 
 
Zuglóban, a Gyarmat utcában 
keresek HETI 3 alkalommal 4 
órás elfoglaltsággal megbíz -
ható hölgyet 66 éves korig. Je-
lentkezni rövid önéletrajzzal: 
munkavedelem49@gmail.com 
  
 
Azonnali készpénzért meg vá -
sároljuk: arany- és ezüst tár g y a  -
kat, órákat, festményeket, por - 
 celánokat, régiségeket, régi 

Szolgáltatás

EGÉSZSÉG

Könyv

Ingatlan

Red"ny, reluxa

OKTATÁS

Állás

Régiség
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pénzeket, kitüntetéseket, teljes 
hagyatékokat! Tel.: 06-20-807-
2906, 1147 Bp., Vezér út 148–5 0. 
 
Almási Katalin vásárol ér -
ték becsléssel legmagasabb 
áron! Bútorokat, órákat,  
festményeket, dísztárgyakat, 
kristályt, porcelánt, köny ve -
ket, írógépet, varrógépet, 
sz!r mebundát, csipkét, bi -
zsukat, ré gi pénzt, kitünte -
tést, teljes hagyatékot. Díj - 
ta lan kiszállással! Telefon: 
06-30/308-9148  
 
HE$MINA 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-, 
Gorka-kerámiákat, bronz- és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 
600 forint/grammig, háború 
el!tti katonai kitüntetéseket, 
levelez!lapokat, 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 
 
MEGNYITOTTUK üzletünket! 
Vásárolunk: ruhanem"ket, fest - 
ményeket, porcelánokat, órá -
kat, arany-ezüst ékszereket. 
Teljes kör" hagyaték felszámo - 
lása. II. kerület, Török utca 4. 
Telefon: 06-20-231-0572, 06-
20-324-6562 
 
Színházak részére minden-
nem" régiségek felvásárlása 
készpénzben. Dísztárgyak, bú-
torok, festmények stb. Kiszál-

lás, szakbecslés díjtalan. Tel.: 
06-30-419-2713. Diszkrét ügy-
intézés, korrekt árajánlat.  
a n t i k l a k b e r e n d e z e s . h u  
 
 
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA 
helyszínen, hétvégén is. Ví rus -
irtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. In -
gyenes kiszállás. Aradi Zoltán. 
Telefon: 06-70-519-2470  
E-mail: szerviz@szerviz.info  
 
COMPUTE$KLINIKA – szá -
mí tógép-javítás, -karbantartás, 
-b!vítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! 06-30-857-2653 
 
  
Élje anyagi biztonságban nyug- 
d íjas éveit! Életjáradéki szer z! - 
déssel egy egyszeri, nagyobb 
összeg mellett, havi élet já ra dé -
kot #zetek Önnek úgy, hogy 
Ön lakása kizárólagos hasz ná -
lója, haszonélvez!je marad. 
Érdekl!dni: dr. Dányi Roland, 
telefon:  06-70-391-8073 
 
Értelmiségi házaspár ingatlan 
öröklése fejében életjáradékot 
#zetne. Hívjon bizalommal! 
Telefon: +36-70-252-4897 
 
Növekv! rezsi, in(áció miatt 
aggódik? Segítség a bevásár-
lásban, eljutásban az orvoshoz, 
gyógyszertárba, takarításban, 
ápolásban? Tisztességes fel té -
telekkel keresünk eltartási szer - 
z!dés kötésére nyugdíjast. 
Hív jon, egy beszélgetést meg -
ér! Zsigmond Attila: 06-30-
940-0908 
 

 
 HI$DETÉS

Egyéb

Friss, fontos és közérdek#  
információk! 23 ezer követ!!
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Adja le hirdetését 

még ma! 
 

zugloilapok@zuglo.hu 
06 70 681 0754

Számítógép
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Térségi együttm#ködés és kormányzati támogatás kell a fejl"déshez

Agglomerációs egyeztetést  tartottak

Horváth Csaba, Zugló pol-
gármestere vitaindítójában 
kiemelte: az agglomeráció -
ban a ki- és beköltözési hul-
lámok váltják egymást, ami 
megterheli az infrastruk-
túrát. A városvezet! el! re -
lépésnek nevezte a Bu dapes- 
ti Agglomerációs Fejlesztési 
Tanács megalakulását, és 
szükségesnek tartotta az 
agglomerációs együtt m" -
kö dés megvalósítását.  
Matkovich Ilona, Vác polgár - 
mestere elmondta, a f! vá -
rosból sokan költöznek hoz - 
zájuk. Szerinte jó lenne, ha 
a beruházóknak kö te le z!vé 
tennék a településrendezési 
szerz!dést, és az ön kormányzatok visszakap-
nák az építéshatósági jogkörüket. Gémesi 
György gödöll!i polgár mester szavaiból ki -
derült, hogy náluk a la kosság 32 év alatt csak 

3100 f!vel gyarapodott, 
mert az ingatlanfej lesz -
tés szabályozott keretek 
között folyt. A város ve -
zet! a térségi együtt m" -
ködést támogathatónak 
ítélte meg.  
Wittingho* Tamás, Bu-
daörs polgár mestere el-
mondta, hogy tele pü lé- 
sén jelent!sen n!tt a la -
kosság száma. Miután az 
építkezéseket jogkör hiá -
nyában az ön kor mány  zat 
nem szabályozhatja, in-
frastruktúra-fej lesz tésre 
kénysze rül.  
László Imre, Újbuda pol - 
gármestere nagy prob-

lémának nevezte, hogy a beruházókat semmi-
lyen infrastrukturális fejlesztésre nem kötelezi 
a kormány, amit így az önkormányzatnak kell 
megoldani.                                           Papp Dezs!

László Imre, Wittingho# Tamás, Gémesi 
György, Matkovich Ilona és Horváth Csa -
ba a Magvet! kávézóban tanácskoztak 

         Fotó: B. R.

A budapesti agglomeráció helyzetér!l, fejlesztési lehet!ségeir!l, a ki- és vissza-
költözés problémáiról tartott tanácskozást a Városért Egyesület a Magvet! 
kávézóban. A résztvev!k egyetértettek abban, hogy az el!relépéshez együtt -
m#ködésre és kormányzati hozzájárulásra van szükség. 

Energiaár!sapkát 
szeretne a MÖSZ 

Fotó: F!polgármesteri Hivatal

HI$DETÉS

A 2022–2023-as f"tési szezon 
végéig ársapka bevezetését és 
a Nemzeti Energiacsúcs azon-
nali összehívását javasolta Gé -
mesi György, a Magyar Ön- 
 kormányzatok Szövetségének 
(MÖSZ) elnöke és Karácsony 
Gergely f!polgármester. Kez -
deményezésükr!l levélben 
tá jékoztatták a kormányf!t. 
A két politikus szerint az 
ener gia csaknem tízszeresére 
emelkedett árát a Covid alatt 
pénzelvonással sújtott önkor-
mányzatok nem képesek ki -
gazdálkodni. Így a magyar 
települések százai kerülhet-
nek cs!dhelyzetbe, ami veszé-
lyezteti az óvodák, bölcs!dék 
fenntartását és az önkormány - 
zatok által nyújtott közszol-
gáltatások, a közvilágítás, a 
közösségi közlekedés, a sze -
métszállítás, valamint a táv -
f"tés zavartalan biztosítását. 
Az ársapkának megvan a 
fedezete, hiszen az emelked! 
árakból a kormány jelent!s 
többletbevételre tesz szert.  
A MÖSZ úgy látja, hogy a vál-
sághelyzet valamennyi ma -
gyar település minden pol - 
gárát érinti, megoldást csak a 
partnerség és a szolidaritás 
eredményezhet, ami a kor-
mányt az önkormányzatokkal 
való együttm"ködésre kel-
lene hogy kényszerítse.  Cs. J.



24 HIRDETÉS

Dobray Sarolta: Be#zetés a 
Paradicsomba – Igaz mesék 
 
„Dobray Sarolta szociogra#kus pon-
tosságú történetei a mai Magyarország 
legkiszolgáltatottabb embereir!l me -
sélnek, tudósítanak halálosan pontosan, 
mély empátiával és szeretettel. Nem a 
kívülálló író hajol itt le, hogy tör té -
netekké stilizálja a szenvedést: a fe le -
l!sségteljes írástudó #gyel és rögzít.  
A nyugtalan írástudó hagy nyomot a 
korról, amelyben élünk.” – Tóth Krisz -
tina író, költ!, m"fordító 
 
 
 

Scolar Kiadó, 2022, 256 oldal, 4995 Ft 

Gerlóczy Márton:  
Fikció 2. – Az örvény 
 
Gerlóczy Márton többkötetes identitás -
thrillerének második része ott folytatódik, 
ahol az els! véget ért. A DNS-eredmény meg -
érkezett a szicíliai kisváros csöndes sikáto -
rába, a családregény szerepl!i szétszéledtek, 
és a történet helyén elindul a lefelé szívó 
gyors, forgó mozgás. Az aparegény apa 
nélkül marad. A Fikció második része utazás 
a tudat mélyére, kényszerleszállások, vul -
kánkitörések és frontális ütközések ör vény -
lése egy családtörténetben önmagát keres! 
ember identitása körül.  
 
 

Scolar Kiadó, 2022, 384 oldal, 5995 Ft 

Berényi Anna:  
Pet"% 
 
Lebilincsel! történet Pet!# Sándorról, 
aki harcot vívott önnön magyarságáért 
és a teljes magyarságért. Ma másképp 
lennénk magyarok, ha nem lett volna 
nekünk ez a „Vicskó”, ez a szenvedélyes 
tót #úcska, aki verseivel bennünket is 
nemesebbé tett. A fellelhet! források 
alapján h"en megírt életrajzi regény 
lapjain a költ!óriás emberi arca bon-
takozik ki, a maga esend!ségeivel, em-
beri gyengeségeivel tarkított nagy sze- 
r"ségeivel. Pet!# személyes történetén 
keresztül pillanthatunk be egy nemzet 
önmagára találásának éveibe. 

Scolar Kiadó, 2022, 416 oldal, 5995 Ft 
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Hosszú távú életmódváltásra van szükség a sikerhez

Felejtsük el a divatdiétákat!
Gondozott ágyások 

Baráti Anikó úgy gondol -
ja, a manapság divatos 
diéták rövid távra szólnak, 
küls! kontrollt biztosí-
tanak a #x étrenddel, a 
házhoz szállított menüvel 
és az étrend-kiegé szí t!k -
kel, de ezekb!l nem tanul-
ható meg az eg é s z séges, sze - 
mélyre szabott f! zés. Emel-
lett irreális cé lokra sar -
kallnak, mert a súly feles- 
leg nem pár hét vagy hó -
nap alatt alakult ki, így azt 
nem is lehet rövid id! alatt 
leadni. A szakember a 
hely telen diétás elvek közé 
sorolja a bizonyos táp -
anyagokat kizáró vagy ki -
emel!, azoktól mentes, a 
tápanyagcsoportokat szét -
választó és az egyoldalú 
diétákat, valamint a külön-
böz! böjtöket.   

  – Csak úgy lehet elérni 
a kívánt testsúlyt, ha fo -
lyamatosan egyensúly-
ban van a táplálko zá- 
sunk – magyarázta a 
ZEFI dietetikusa, hoz-
zátéve: diétaszemlélet 
helyett hosszú távú élet-
módváltásban kell gon-
dolkozni, amelynél el - 
engedhetetlen a foko -
zatosság.  
– Akkor csináljuk jól, 
ha természetesnek vesz-
szük a rendszeres moz -
gást is magában foglaló 
életmódot, javul a köz -
érzetünk, fogyunk, de 
nem éhezünk. Az élet-
módváltásban sokat se -
gíthet egy dietetikus, és  
id!nként laborvizsgálat 
is szükséges lehet. 

  Potos "ita 

A Városliget legrégebbi épülete új 
életre kelt a Nyereg Étterem meg -
születésével.  
– Az építmény kezdetben az Artézi 
fürd! melléképülete, legutóbb pe -
dig a f!kertész lakása volt – tárta 
fel az el!zményeket Nagy Csaba 
üzletvezet!, hozzátéve: romkocs-
maként indultak, majd 2015-ben 
nyitották meg az egész évben üze -
mel! éttermet. 
 – A Nyereg, Az Itató név a tulaj-
donosunktól származik, a hobbiját 
tükrözi. – A turisták körében nép-
szer" gulyás mellett a hely speciali -
tását, a kacsabrassóit is kínáljuk.  
A harcsapaprikást pedig a ven dé -
gek kérésére vettük fel az étlapra – 
tájékoztatott Herédi Péter séf, aki 
munkája mellett a november végi 
luxemburgi kulináris világbajnok-
ságra készül.                  Illés Sarolta 

Nyílt napot tartottak a Padlizsán és a 
Zsálya utcai kö zös ségi kertben. A kicsik 
szó rakoztató foglalkozásokon vehettek 
részt, a szül!k és nagy szül!k a Padlizsán 
kertben a magaságyás m"velési techni -
kájával ismerkedhettek meg, a Zsálya 
kertben pedig az éghajlatváltozás hatá-
sairól, a balkon- és ablakpárkány-ker -
tészkedésr!l hallhattak el!adást. A nyílt 
napra Hor váth Csaba polgármester is el-
látogatott, aki meg köszönte Honyek-Bar -
t ha Szilvia egy kori elnök és Cserhalmi 
Marcell korábbi elnökhelyettes tízéves 
munkáját. A város ve zet! nem érkezett 
üres kézzel, kerti szerszámokkal és más 
ajándékkal lepte meg a kertbarátokat, 
valamint megbe szélést folytatott tíz új ma -
gas ágyás létesítésér!l és a régiek fel újí -
tásáról, illetve egy harmadik közösségi 
kert megvalósításáról. Jelenleg csak nem 
130-an várnak arra, hogy ágyást gondoz -
hassanak. A ZUG Közösségi Kertekért 
Egye sületnél májusban volt tisztújítás, 
ahol a szervezet vezet!jének Pánczél Má -
riát, alelnökének pedig Laczko vics Zol -
tánt választották meg.                             Z. L. 

25 dkg vékony csíkokra vágott sertéssza-
lonnát zsírjára pirítok. 30 dkg #nomra 
vágott vöröshagymát, 1 kg csíkokra vá-
gott, b!r nélküli kacsahúst lepirítok. Ha 
már kis színt kaptak, hozzáadok ka kukk -
füvet, sót, !rölt fekete borsot, 3 közepes, 
kis kockára vágott paradicsomot, 6 ge -
rezd #nomra vágott fokhagymát. Kis lán-
gon, lefedve, id!nként kevergetve, néha 
kevés vizet aláöntve 30 percig f!zöm. 
Forró olajban kisütöm az 1,4 kg meg tisz -
tított parázsburgonyát, és sz"r!papírra 
szedem. Ha a hús megpuhult, hozzáadom 
a forró krumplit, pirított savanyított 
gyöngyhagymát ízlés szerint és a #nomra 
vágott petrezselyemzöldet.

Napjainkban hódítanak a gyors súlycsökkenést ígér! diéták. Baráti 
Anikó, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) dietetikusa szerint a 
legtöbb fogyókúrás elv teljesen helytelen, s!t vannak olyanok is, ame-
lyek életveszélyesek lehetnek. Kérjük szakember tanácsát!

Romkocsmaként indult, ma jó nev# étterem 

Nagy Csaba üzletvezet! és Herédi Péter séf  
a Nyeregnél                                       Fotó: Balogh Róbert

Baráti Anikó: a személyre sza -
bott f! zésben segíthet egy die -
tetikus                     Fotó: Baráti Anikó
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Elképzelhet!, hogy a vallásos családi légkör miatt 
mélyült el egészen #atalon a görög kultúrában és 
a klasszikus zenében. 25 évesen kinevezték a 
bázeli egyetem klasszika-#lológia professzorá-
nak.  
Megismerkedett Wagnerrel, akinek zenéjéért ra-
jongott. Fényes karrier állt el!tte, egészen els! 
könyve, A tragédia születése megjelenéséig,  
amelynek lesújtó szakmai kritikája miatt maga 
kérte elbocsátását.  
Nagy m"vein, köztük az Imígyen szóla Zarathust -
ra vagy az Ecce homo-n keresztül tárul fel #lozó-
#ája. Hozzá köthet! többek között az übermensch 
fogalma, ami nála nem a többi ember felett álló 
személyt jelenti, hanem olyan embert, aki a közép-
szer"ségb!l kilépve félelem nélkül intenzíven 
megéli az életét. T!le származik az „Isten halott” 
kifejezés, amely a hatalomtól mentes új életet je-
lenti. Szerinte a nihilizmust Isten és a túlvilág-
nélküliség váltja ki az emberb!l, de fel számol- 
ható, ha az egyén nem küls! kényszerre, hanem 
bels! irányt"je szerint cselekszik. 1900. augusztus 
25-én bekövetkezett halála el!tt 12 évvel el!reha-
ladott betegsége miatt már nem írt, alig beszélt. 

 Illés Sarolta 

Jómódú családba született 
1182 júliusában Giovanni di 
Pietro Bernardone néven a 
kés!bbi Assisi Szent Ferenc. 
Fiatalkorát tanulással töltötte, 
több nyelven folyékonyan be -
szélt, kedvelte a harci játé ko -
kat, szívesen mulatozott a ba - 
rátaival. 1201-ben szül! vá ro -
sa, Assisi hadba indult Peru-
gia ellen, ! is csatlakozott a 
harcolókhoz. Sebesülése mi -
att fogságba esett, egy év után 
tért haza.  
1205-ben másodszor is csa tá -
ba indult, de egy látomás mi -
att megszakította útját. Et t!l 
kezdve kerülte barátai társa -
ságát, ideje nagy részét imád-
kozással, a környék lep rá - 
sainak ápolásával töltötte.  

A legenda szerint értett az ál-
latok, f!leg a madarak nyel -

vén. Id!vel barátai közül is 
többen csatlakoztak a sze gén y - 
séget és testvériséget hirdet! 
prédikátorhoz. 1209 február-
jában indult el Rómába, hogy 
közössége renddé alakulását 
kérje a pápától. A ferences 
rend fráterei (testvérek) 1209 
áprilisában hivatalosan is 
megkezdhették m"ködésüket.  
Napjainkban Ferencet tartják 
az egyik legjelent!sebb kö -
zépkori szentnek.  
A hagyo mány szerint név-
napjának (október 4.) hete a 
legalkalmasabb búzavetésre, 
de a szüretet is ekkor kezdték, 
amely el!tt a gazdák kanász -
ostor csattogtatásával "zték el 
a gonoszt a sz!l!b!l.     

I. S. 

Filozó%ája, m#vészetfelfogása számos alkotót megihletett

Nietzschét!l származik az übermensch és az 
Isten halott kifejezés    

Fotó: commons.wikimedia.org

Október 4-ei névnapjának he te a 
legalkalmasabb a búzavetésre 
és a szüret meg kezdésére

Friedrich Nietzsche 1844. október 15-én Röckenben született, protestáns 
lelkész édesapját ötévesen vesztette el. $t is lelkészi pályára szánták, azon-
ban középiskolai évei alatt eltávolodott a vallástól.

Nietzsche bels" irányt#je

A fráterek szentje: Assisi Szent Ferenc

Virágokkal, verssel, énekszó-
val emlékezett családja a 
nagy mesemondóra. Benedek 
Elek születésnapja a magyar 
népmese napja, ebb!l az alka-
lomból gy"ltek össze Elek 
apó szobránál. Húsznál is 
több Benedek találkozott a 
Városligetben található mell-
szobornál, egyenes vagy ol -
dal ágon mindannyian Be - 
nedek Elek leszármazottai.  
Az ünnepl! családot Bardócz 
Orsolya, a nagy mesemondó 
ükunokája, a szellemi hagya -
ték !rz!je, ápolója köszön-
tötte, aki a szobor némileg 
kálváriás történetét ismer -
tette. Történt ugyanis, hogy az 
1990-es években ellopták az 
1979-ben felállított bronz em-
lékm"vet, majd 2011 után pár 
évvel készült el az új, ma is 
látható alkotás, amely egyfaj -
ta zarándokhely lett a sz"k 
család számára. Az ünnepsé -
get szervez! Orsolya és Be ne -
dek Huszár Botond (Benedek 
Elek bátyjának ükunokája) 
úgy tervezik, hogy minden 
évben találkoznak a család-
tagjaikkal, és megkoszorúz-
zák a szobrot.          Potos "ita

Elek apóra emlékeztek

  Fotó: Subits-Tóth Gerg!
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SKO$PIÓ (10. 23.–11. 22.) Az átalakulások lényege 
érthet!vé válik, így megkönnyebbülést hoz ez a 
hónap. A szeretet, a szerelem, a harmónia beköltözik 
az életébe. Képes nyugodtan kommunikálni. Az oly 

fontos biztonság október 25-én békés értelmet kap. 

BIKA (04. 19.–05. 20.) Társas és párkapcsolatai mi -
n!sége kerül el!térbe. Kapcsolatai olyanok, mint 
! maga. Megújulást hoz, ha megérti, melyik kö telék 
gazdagítja a személyiségét, teszi széppé az életét, és 
melyik épül érdekekre vagy önbecsapásra. 

IK$EK (05. 20.–06. 21.) A kapcsolatai alapjaiban 
megváltoznak, a megújuláshoz erre nagy szüksége 
van. Mindenb!l képes a legjobbat kihozni, ha elke- 
rüli mások beskatulyázását. Ne bevált rutinból, ha -
nem meggy!z!désb!l döntsön kapcsolatai sorsáról! 

RÁK (06. 21.–07. 22.) Eljött az id! a szerelem kitel-
jesedésére, otthonteremtésre, gyermekvállalásra. Ha 
a múltjának fájdalmait már sikerült feldolgozni, 
akkor kiegyensúlyozott hónap elé néz. Ha nem, 

akkor most ezek harmonikusan oldódnak meg.  

KOS (03. 20.–04. 19.) Az átlagnál érzékenyebbé vál-
hat, feszültséget érezhet a környezetében. A kap -
csolataiban rejl! szépség felfedezése új irányokat 
jelöl ki az életében. A hónap második felében 
hagyja, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek.  

OROSZLÁN (07. 22.–08. 22.) Régi szerelmek, elha -
nyagolt családi kapcsolatok, m"ködésképtelen csa -
ládi kapcsolati minták kerülnek el!térbe. A sé rel- 
mek felismerésével e megértés támogató er!vé 

válik. A lelki átalakulás bölcsességet, lendületet ad. 

SZ)Z (08. 22.–09. 23.)  A kapcsolatok átalakítják az 
embert élete szinte minden szintjén. Megértheti 
az átalakulásban rejl! értéket. Az egyensúly fenn - 
tartásáért most még apróbb becsapást is elvisel. 

Kapcsolati tapasztalatot így is lehet gy"jteni. 

MÉRLEG (09. 22.–10. 23.) Mindent, amit a társas és 
a párkapcsolatokról eddig megértett, megtanult, 
azt most jól tudja alkalmazni. A hónap els! fe lé -
ben tapasztalatainak értelme, elemzése kerül fó -

kuszba, a második felében aktív megújulást él át.

NYILAS (11. 22.–12. 21.) Inspiráló felismerések, 
megoldást segít! feszültségek kísérik e hónapot. A 
társas és párkapcsolatai, az egyensúly mesterséges 
fenntartásának témái kerülnek el!térbe. Felismeri, 
mivel téveszti meg önmagát és környezetét. 

BAK (12. 21.–01. 19.)  Grammra kimért életének alap-
jai lassan ugyan, de változásnak indulnak a jó 
eredmények elérése érdekében. Ne higgye, hogy 
mindent tud, és azt se, hogy nem tud semmit! A 
félelmek !szinte vállalása megkönnyíti a változást.  

VÍZÖNT% (01. 19.–02. 18.) Eseménytelen hónap elé 
néz, mozdulatlan egyensúlyba kerülhet az élete.  
A „minden úgy van jól, ahogy van” állapotának ér té -
ke a pártatlan meg#gyelés lehet!sége. Úgy néz most 

az életére, mintha egy fényképben gyönyörködne. 

HALAK (02. 18–03. 20.) Nem mindig pozitív, de in-
spiráló hatások érik. A megérzései feler!södnek, a 
külvilág visszaigazolja valódi értékeit. Hatalmas er!t 
merít ebb!l tervei megvalósításához. Igaz kapcsolatai 

meger!södnek, a hamisak elmaradnak. Illés Sarolta
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