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2 TESTÜLETI ÜLÉS

Zöldfelületek karbantartására vonatkozó szerz!dés meghosszabbítása, a Zugló-
pótlék további folyósítása, az E-Co-Housing projekt befejezéséhez forrás biz-
tosítása – ezekr!l is döntött a képvisel!-testület decemberi rendes ülésén. 

Támogatják a ZESZ megújulási tervét
Jöv"re is megkapják a Zugló-pótlékot a kerület köznevelési és szociális dolgozói

A napirendi pontok tárgyalását megel!z!en 
esküt tett Böjthe Péter (Fidesz), aki a mandá-
tumáról lemondott dr. Varga Péter (Fidesz) listás 
képvisel! helyét vette át a testületben. 
 
Zöldterületek gondozása 
 
A grémium hozzájárult, hogy a Zuglói Vá ros -
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.)  
2024-ig meghosszabbítsa a kerületi zöldfe lü -
letek fenntartására kötött keretszerz!dést a 
közös ajánlattev!kkel. Az el!terjesztéshez Rózsa 
András alpolgármester (Momentum) kiegé -
szítést nyújtott be, amelyet a testület elfogadott. 
Horváth Csaba polgár -
mester (MSZP) a vitá -
ban kifejtette: a meg - 
állapodás nem jelent 
kizárólagosságot, ha 
valamelyik megbízásra 
olcsóbb vállalkozót ta -
lálnak, illetve saját er! -
b!l költséghatékonyab- 
ban megoldható a fel -
adat, akkor azt is vá -
laszt hatja az ön kor- 
mányzat. A testület ar -
ról is határozott, hogy 
bruttó 364 millió forin-
tot biztosít az E-Co-Hou- 
sing projektbe be vont 
Mexikói út 11/B alatti 
épület felújításának 
befejezésére, ugya nak - 
  kor a grémium a prog- 
 ram kapcsán kia lakult 
helyzet okainak feltá -
rására egy bizott ságot 
hozott létre.  
 
Bérpótlék folyósítása 
 
A képvisel!-testület úgy döntött, hogy 2023. 
március 31-ig biztosítja az önkormányzati fenn -
tartású köznevelési és szociális intézmények 
közalkalmazottai számára a korábban meg -
határozott bérpótlékot. Ennek megfelel!en a 
Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok, óvodatitkárok és óvodapszicholó-
gusok, valamint a szociális intézmények közal-
kalmazottai továbbra is havi bruttó 40 ezer, míg 
a nem pedagógus munkakört betölt!k 15 ezer 
forint bérpótlékot kapnak.  
A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a 
Zugló Család- és Gyermekjóléti Központ terü -
leten dolgozó közalkal mazottai továbbra is 

havonta 30 ezer forint területi pótlékban ré -
szesülnek. A képvisel!k elfogadták a Zuglói 
Gyermek vé delmi Koncepció 2023. évi cselekvési 
tervét, döntöttek a Városfejlesztési Bizottság 
keretein belül m"köd! urbanisztikai munkacso-
port létreho zá sáról, és március végéig 1,65 millió 
forintot biztosítottak a Tiszta Jöv!ért Közhasznú 
Alapít ványnak az alacsony küszöb" ellátás meg -
ol dá sára.  
 
Egészségügyi megújulás 
 
A testület elfogadta a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat (ZESZ) megújulási tervét. A grémium 

egyetértett az el!terjesztés m"szaki-szakmai in-
dokoltságával és jelezte, hogy a leírtak meg-
valósításához a mindenkori költségvetés le he- 
t!ségeinek szem el!tt tartásával nyújt támo-
gatást. Ezen túlmen!en a képvisel!k tudomásul 
vették a ZESZ szakmai tájékoztatóját, amely ki-
mondta, hogy az intézmény mindkét épülete 
felújításra szorul, ezek renoválása azonban 
megközelíti egy modern létesítmény megépítési 
költségét. A képvisel!-testület tudomásul vette a 
Zuglói Zrt. 2022. szeptember 1-jével kinevezett 
ve zér igazgatója, Bernula István hivatalba lépése 
óta végzett munkájáról szóló beszámolóját, 
amely az eddig indított f! projektekr!l, a na -
gyobb munkákról és az elért eredményekr!l 
adott tájékoztatást.                                Papp Dezs! 

A képvisel!k egyperces néma felállással tisztelegtek az elhunyt Pallag 
Ka talin, a Zug lóiak Egymásért Ala pít vány kuratóriumi tag ja és Szikora 
Zsolt, Zugló korábbi jegyz!je emléke el!tt                             Fotó: Balogh Róbert

Házlinger György, a Közép-
Pesti Tankerületi Központ 
vezet!je is részt vett a Zuglói 
Kábítószerügyi Egyeztet! Fó -
rum (KEF) soros ülésén. Az 
elhangzottak szerint a tanin-
tézetekben jelent!s igény van 
a civil szervezetek prevenciós 
tevékenységére, de egy tör -
vény ezt csak az állami szer -
veknek engedi meg. Sokacz 
Anikó önkormányzati kép -
visel!, a Zuglói KEF elnöke 
arra kérte a tankerület ve ze -
t!jét, találjanak megoldást ar -
ra, hogy segíthessenek. Ház- 
  linger György kijelentette, ha 
az önkormányzat garantálja, 
hogy az adott civil szervezet 
tevékenysége nem ütközik tör- 
vénybe, nagy valószín"ség gel 
beengedik az is ko lák ba.

Híreink
Prevenció

Tóth Potya István, az FTC 
játékosa és edz!je emlékére 
botlatókövet helyeztek el 
egykori lakóháza, a Telepes 
utca 41. szám el!tt. Kirschner 
Péter, a Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület elnöke ki -
emelte, a követ egy olyan nem 
zsidó áldozat kapta, akit zsidó 
hon#társai megmentése miatt 
1945-ben kivégeztek. Horváth 
Csaba polgármester Zugló 
példaképének nevezte a le -
gendás focistát, aki 2022-ben 
Zugló posztumusz díszpolgá -
ra címet kapott. Kubatov Gá -
bor, az FTC elnöke úgy fo - 
galmazott, Potya az emberek 
csapatában szolgált az em-
bertelenekkel szemben.   

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Botlatók"
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Lassan hozzászokunk, hogy 
évr!l évre újabb és újabb vál-
ságokkal kell megküzdenünk. 
Míg az elmúlt években a 
Covid-járvány nehezítette a 
mindennapjainkat, most egy 
energia- és megélhetési vál-
sággal kell szembenéznünk. 
Bármilyen nehéz is, hiszem, 
hogy e nehézségek meger! -
sítenek minket, növelik az el-
lenálló képességünket, így a 
következ! akadályokat köny-
nyebben gy!zzük le.  
Mi mást kívánhatna minden jó 
érzés" ember a jöv! évre, 
mint békét?  
Bíznunk kell benne, hogy 
hamarosan véget ér a szom-

szédunkban zajló háború, 
amelynek gy!ztesei nem, csak 
vesztesei lehetnek. A háború 
és a nyomában járó válságok 
elmúltával le kell fektetnünk 
egy új, fenn tart ható és bizton-
ságos jöv! alapjait, hogy ne 
legyünk ennyire kitéve az el-
szabaduló energia- és élelmi -
szer áraknak.  
Zuglóban a legfontosabb dol-
gunk, hogy fenntartsuk az 
egyensúlyt, hogy az itt él!k 
továbbra is hozzájuthassanak 
a szolgáltatásokhoz, a pénz -
ügyi lehet!ségeinkhez képest 
folytatni tudjuk a fejleszté-
seinket, a nehéz helyzetben 
lév!knek pedig az új évben is 

segít! kezet nyújthassunk. 
Büszke vagyok arra, hogy a 
nehézségek ellenére 2023-
ban is meg!rizhetjük a köz -
nevelési és a szociális ága - 
zatban dolgozók bérkiegészí -
tését, a Zugló-pótlékot.  
Ahhoz, hogy ne csak a mos -
tani szintet tudjuk tartani, 
hanem el!re is léphessünk, 
újabb partnerségre van szük-
ség. Az elmúlt három évben 
jól m"köd!, hatékony együtt -
m"ködést alakítottunk ki a 
f!várossal. Itt az ideje, hogy az 
elvonások helyett a kormány 
is a partnerség politikáját vá -
lassza, hiszen er!s önkor-
mányzatok nélkül az ország 

sem lehet sikeres. Mi, ahogy 
eddig, az új évben is minden-
nap a zuglóiakért dolgozunk 
majd.  

Horváth Csaba #MSZP$ % polgármester 

Az önkormányzatokat ért to -

vábbi megszorítások mélyítet-

ték az el!z! évek nehéz ségeit. 

Mindazonáltal Zugló fej lesz -

tésekért is felel!s alpolgár -

mestereként továbbra is szem 

el!tt tartottam, hogy az állag-

meg!rzésen túl a fej l! désre is 

jusson forrás.  

A ke rület négy pillére, a 

Bizton ságos, Fejl!d!, Gondos -

kodó és Zöld Zugló program 

kijelöli azt az utat, amelyet 

képvisel!ségem óta követek. 

Zuglóban számos f!városi 

kezelés" útvonal megújult. 

Ebben az évben átadásra ke -

rült a Róna utca, Mogyo ródi 

út, illetve megkezd!dött a Ve -

zér utca felújítása. 

Hangsúlyozni szeretném a 

Földutas pályázat keretein be -

lül megvalósult számos útát -

adást, ahol szilárd útbur ko- 

latot kapott az addigi földutas 

szakasz, továbbá a számos jár -

dafelújítást, akár a Vezér utca 

Tihany utcai szakaszáról, akár 

a Csert! parki vagy a Zsálya 

utcai szakaszról be szélünk.  

A közbiztonság fo lyamatos 

fej lesztése ugyan csak kiemelt 

feladat az önkormányzat szá -

mára. Büszke vagyok arra, 

hogy Zuglóban jelenleg 242 

darab, köz te rületen elhelye -

zett kamerából álló tér#gyel! 

rendszer üze mel.  

A körzetemben, az Újvá ros 

parkban újabb #x kamera 

telepítése történt meg idén, 

ami a kutyafuttató biztonsá-

gos használatát is el!segíti. 

2023-ban folytatjuk az el kez -

dett munkákat. Az egyre sz" -

kül! források ellenére a ke - 

 rület fejl!dése, ha üte mében 

lassul is, de nem állhat meg.  

A körzetemet érint!en sor 

kerülhet a Füredi utcai Ti pe -

g!  játszótér cs!vázas hintái-

nak cseréjére és a Zsá lya utcai 

játszótér felújítására.  

Folytatjuk Zugló faültetési 

programját is, ami közel 100 

közterületi fa ültetését teszi 

lehet!vé a körzetemben a 

következ! év végéig. 

Hajdu Flórián #MSZP$ % 10. EVK, alpolgármester
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Az elmúlt egy évre visszate -
kintve, igen sok kihívással 
kellett szembenéznem, mivel 
a 2020 óta tartó Covid-jár -
vány és az azzal együtt járó 

gazdasági nehézségek fe lü l -
írtak mindent.  
Az idei év kezdetére a pan -
démia még igencsak hatással 
volt, hiszen a megbete ge -
dések száma na p ról napra 
növe kedett, ami nek követ -
keztében az év ele jére ter-
vezett prog ram jaink sajnos 
csak tervek maradtak.  
Bíztunk abban, hogy leg -
alább a kés! tavaszi, nyári, 
valamint a kés! !szi prog -
ramjaink meg való sul hat nak, 
gondolva Zug ló büsz ke sé -
geire, köszön    tésben ré sze -
síthettük !ket, mint pél dául a 
Liu testvérek, Mo ha med Aida 
és még sokan mások.  
A járványhelyzet csökkenését 

követ!en májustól nemcsak 
az id!, de a mi lehet!ségeink 
is „megnyíltak”, ami által már 
a Városligetben megtartásra 
kerülhetett a majális, azt kö -
vet!en a Zuglói Családi és 
Sportnapok, július és augusz-
tus hónapokban a gyermek-
táboroztatások, mind Zugló - 
ban, mind a soltvadkerti ön -
kormányzati tulajdonban lé - 
v! üdül!ben.  
Nagy büszkeség gel tölt el, 
hogy a Római-parton lév! 
napközis táborunkat felújí-
tottuk, így korlátozott szám-
ban újra igénybe vehet!. 
Három éves várakozást köve -
t!en végre sikerült a testvér -
városi találkozókat is meg - 

tar ta nunk. 2022 októberben 
pe dig a VI. Zuglói Gasztro-
fesztivált tartottuk meg.  
A 2023. évre el!re tekint ve a 
terveim változatlanok: az in-
tézményi rendszer haté kony -
sá gát szeretném er!sí teni. 
Születési támogatás, gyer -
mek védelmi feladatok, szoci -
áliskölcsön-ügyek, valamint a 
szociális tárgyú önkormány -
zati döntések el! készí tése. 
Hatáskörömnél fogva a gyer-
mektáboroztatás tovább  ra is 
az egyik nagy #gyelmet 
igény l! feladatom marad.  
A légtérzajjal kapcsolatos te -
end!im közé sorolnám a la -
kossági panaszok mie l!bbi 
megoldását. 

Horváth Zsolt #DK$ % 15 . EVK, alpolgármester 

Mozgalmasnak ígérkezik a 

2023-as év. A sajnálatos kor-

mányzati elvonások, amelyek 

a rekordin$áció mellett a 

kerület költségvetésének 10 

százalékát veszik el, rendkí -

vül nehéz költségvetési dön-

tések elé állítanak minket. 

Ezért is lesz szükség a javas -

latomra április 15-ig elkészü-

l! parkfenntartási tanul má- 

 ny o k  ra. Ezekb!l kiderülhet, 

hogy munkahelyek teremtése 

mellett, hogyan tudnánk a 

kerület zöldfelületeit olcsób-

ban, de mégis hatékonyab-

ban karbantartani.  

Parkokat, fü ves területeket, a 

Rákos-patak partját és még 

akár a játszó tereket is. 

A költségvetési nehézségek 

ellenére is igyekszünk fej lesz -

teni a kerületet.  

A régóta várt MOL Bubi 

bringaállomások el!relát ha -

tóan áprilisban ke rülnek ki-

helyezésre több ponton is a 

kerület belvároshoz közel es! 

részén. A következ! években 

pedig fokozatosan terjednek 

majd el Zuglóban. 

Ez mind a mikromobilitás fej -

l!désének, mind pedig a rol -

lerek és biciklik kulturált 

tárolásának javulását ered-

ményezi majd. 

Régi adóssága a kerületnek 

egyes óvodai intézmények je-

lent!sebb mérték" felújítása. 

Körzetes képvisel!ként nagy 

öröm számomra, hogy az idei 

évben a Rózsavár óvoda át-

fogó felújításon esik majd át, 

ami megnyitása óta talán a 

legnagyobb fejlesztése lesz az 

intézmény épületének. 

Továbbra is rendszeresen tar-

tom majd a kapcsolatot a la -

kosokkal, személyesen vagy 

telefonon és e-mailen.  

Kérem, forduljanak hozzám 

továbbra is bizalommal!  

Egyúttal ezúton kívánok sike -

rekben gaz dag boldog új évet 

minden kedves olvasónak!

Rózsa András #Momentum$ % 5. EVK, alpolgármester 
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A 2022-es év sikerének köny  -
velhetem el, hogy a fo ko zó -
dó kormányzati elvonások, 
va la mint a brutális ener-
giaár- és egyéb költség nö -
vekedések ellenére a Ke rék- 
 gyártó utcai út-, közm"- és 
zöldfe lület-re kon strukció 
kivitelezési pá lyá zata sike -
resen lezárult, így 2023 ta -
vaszán a be ru házás végre 
megindulhat, nyárra befej e -
z!dhet. A 2023. évben ter-

veim kö zött szerepel az 1. vá -
lasz tókörzet önkormányzati 
ke zelésben lé v! körülbelül 
százhúsz hi ányzó sorfájá-
nak, parkfájának pótlása, a 
Kassai téri játszótér további 
játszóesz közökkel történ! 
felszerelése, valamint a MOL 
Bubi kerék párhálózat fe-
jlesztése, gy"j t!pontok ki -
alakítása. Célom még a 
Rá kosrende z!n és a Fran cia 
úton, a MÁV-te rüle teken lé -

v! sze méttelepek felszámo -
lása. Lakhatásügyi ta  nács- 
nok ként folytatni kí vá nom 
az adós ságállomány fel szá -
molását, a kerületért dol -
gozó mun ka társaink ked vez- 
ményes, zuglói lakhatásának 
el! se gítését, és bizottsági 
munka keretében szeretném 
el vé gezni a milliárdos, köz -
pénz b!l #nanszírozott E-Co-
Housing néven elhíresült pro   - 
jekt hivatalos értékelését. 

A 2022-es évben a helyzet 
rosszabb lett, mint 2021-ben. 
Reménykedtem, hogy a Covid 
után jobb lesz, megsz"nnek a 
kormányzati elvonások, és 
több forrás jut a szabadid! -
sportra és a körzetem fej -
lesztésére is.  
A háború, a kormány intéz -
kedései végett a halaszthatat-
lan feladatokra sincs elég 
pénze az önkormányzatnak, 
így az én területem csak köz- 
vetve tudott megjelenni és 

megvalósulni. A Zuglói Sport 
Kft.-vel együttm"ködve a nyá -
ri napközis és a soltvadkerti 
táborban hívtuk fel a gye -
rekek #gyelmét a mozgás 
örömére vetélked!k (díj) for-
májában. 
Megrendezésre került az els! 
zuglói családi és sportnap, 
aminek szeretnénk hagyo -
mányt teremteni. Zajlanak a 
Zugló kupa eseményei, pró- 
bálunk kis költségvetéssel 
sok embert megszólítani. 

Horváth Zsolt alpolgármester-
rel, Kinisch Andrea testvér -
városi tanácsnokkal közösen 
elnyertünk egy EU-s pályáza-
tot. Berlin testvérvárosunkkal 
focis programot fogunk szer -
vezni. Részletek kés!bb. 
Körzetemben szeretném az 
Ilka utcát (Thököly–Egressy) 
zöldebbé tenni. A Jávor utca 
forgalomcsillapításának – ter-
vezés már elkészült – meg-
valósítása szerepel a terveim 
között 2023-ban. 

A 2022-es év ismét komoly 
fel adatok és nehézségek elé 
állított minket, de az orosz ag -
resszió és a hazai, brutális 
kor mányzati elvonások, vala -
mint a rezsiválság ellenére is 
– a DK-frakcióval közösen – 
igyekeztünk meg!rizni az 
eddig elért eredményeket és 
tovább folytatni a zuglói em-
berekért végzett sokrét" 
mun kát. Tovább b!vítettük a 
parkolási zónákat, segítséget 

nyújtottunk a háború el!l me -
nekül! családoknak, és több 
kerületi út, illetve útszakasz 
került felújításra.  
A körzetes feladatok mellett a 
kerület kulturális tanácsno -
kaként végzett munkám során 
olyan, évfordulós kulturális 
programok kerültek elfoga -
dásra, mint a Pet!# bicen-
tenárium alkalmából ren de- 
zend! versmondó verseny 
vagy a Budapest 150 program-

sorozatban való kerületi rész -
vétel. 2023-ban a leg fonto- 
sabb terveim között szerepel a 
kerületi önkormányzati laká-
sokban él!k számára kiírt 
nyí lászárócsere-pályázat élet -
re hívása, még több fa ülte té -
sével további zöldítési prog- 
ram megva lósítása, a körzeti 
óvoda és bölcs!de támoga -
tása, és több, az említetteken 
túli fejlesztés körze tünkben 
történ! megvaló sítása.   

Bitskey Bence #DK$ % 3. EVK, kulturális feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok

Tóth Attila #DK$ % 2. EVK, szabadid"sport&feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok

Vida Attila #LMP$ % 1. EVK, lakhatási feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok
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Az elmúlt év összegzéseként 
sajnos azt kell mondanunk, 
hogy habár a pandémia er! -
teljes egészségügyi, egziszten-
ciális és egyéb, az élet szinte 
minden szegmensét befolyá-
soló hatásait nagy kitartással 
és összefogással, természete-
sen a tudomány segítségével 
sikerült legy!znünk, de a 
prob lémák sora ezzel koránt -
sem ért véget. 
Munkánk fókusza, az itt lakók 

megsegítése továbbra is meg-
maradt, de az okok, valamint 
az ezt a munkát segít! anyagi 
javak és azok mértéke jelen-
t!sen megváltozott. 
A helyi, körzeti problémák 
kezelése mellé szorosan fel -
zárkóztak, s!t bizonyos hely -
zetekben el!térbe is kerültek 
a kormány elhibázott gazda -
ságpolitikája helyi, negatív 
leképez!désének kezelései. 
A területemen él! id!s em-

berekre leselked! szociális 
válság enyhítéséb!l továbbra 
is kiveszem a részem, mert !k 
a legkiszolgáltatottabbak.  
Egyel!re hiába sikerült tes tü -
leti többséget szereznem az 
Újvidék tér körforgalmasí -
tásához, a gyakorlati végre -
hajtás a következ! évre ma - 
rad. Továbbá ugyanez a hely -
zet a szintén itt megvaló-
sulásra vá ró kutya futtató-b!- 
vítéssel is. 

2022-ben az orosz–ukrán há -
ború okozta válság még a Co -
vid-járványnál is jobban kor - 
látozta a lehet!ségeinket, így 
a 15 millió forintnyi közösségi 
költségvetési keret elköltését 
a gazdasági helyzetre tekintet-
tel a jöv! évre halasztottuk. 
2023-ban továbbra is a par -
kolási helyzet javításán fogok 
dolgozni, fellépni a zöldfe -
lületre parkoló gépjárm"vek 

ellen, #zikai korlátok kiépít-
tetésével. Amennyiben a gaz-
dasági helyzet lehet!vé teszi, 
akkor javasolni fogom veszél y - 
helyzeti keret létrehozását tár-
sasházak részére, amelynek 
id!arányosan felhasználatlan 
részét energiafogyasztást csök - 
kent! pályázatokra fordítjuk. 
A decemberi képvisel!-tes -
tületi ülésen két munkacso-
portot hoztunk létre.  

Az els! félévben az általam 
vezetett Urbanisztikai munka -
csoportban felülvizsgáljuk az 
építési szabályozást és javasla-
tot te szünk a szükséges vál-
toztatásokra.  
A másik munkacsoportban 
Vida Attila képvisel!társam 
vezetésével átvilá gít juk az  
E-Co-Housing projektet a re -
mélhet!leg !szig tör tén! be-
fejezéséig. 

Idén megtörtént a Kerékgyár -
tó utca – a körzet területére 
es! – eddig aszfaltozatlan sza-
kaszának pótlása. Régi adós -
ságainkat is sikerült tör  lesz- 
teni a Rákosszeg utca meg -
felel! kialakításával és aszfal-
tozásával, illetve az utca tro - 
limegálló-végi balesetveszé-
lyes járdaszakaszának áteresz - 
t!burkolat-cseréjével. 
Ta valyi ígéretemet teljesítve 
újabb forgalomcsillapított te -
rületet alakítottunk ki, és 

folytatódott a Mókavár ovi ár -
nyékolása, illetve a játszó terek 
megújítása.  
Javaslatomra hosszabbította 
meg az önkormányzat a tan -
évkezdési támogatás igényel-
het!ségét, helyezett el emlék- 
táblát a Zug lói Kör mementó-
jaként, illetve képvisel!tár-
sammal n!i közterü let-el ne- 
vezéseket kezdeményeztünk, 
többek között a körzetben is. 
2023-ban az 50 fa telepítésén 
túl a Rákos patak menti kutya-

futtatóhoz már zajlik egy ivó -
kút tervezése, amely leg ké -
s!bb a jöv! nyártól a kutyu - 
sok és gazdáik szomját is olt -
hatná. Végezetül, de nem utol-
sósorban nyáron elindítottam 
a körzet Fb-csoportját, a Zug -
lói Hetest, amelynek segít-
ségével a környéken él!k még 
több információhoz jut hat -
nak. Ké rem, csatlakozzon hoz-
zánk és javaslataival, ész re - 
 vé te leivel segítse a körzet 
szépülését!

Pécsi Diána #MSZP$ % 7. EVK, a Gazdasági Bizottság elnöke

Busznyák Imre #Momentum$ % 6. EVK, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Lepsényi László #DK$ % 4. EVK, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
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Rendhagyó helyzetben va -
gyok, hiszen csak néhány hó-
napja lehetek a képvi sel!- 
testület tagja a 9. sz. önkor-
mányzati körzetben él!k bi -
zalmából, amit ezúton is sze - 
retnék megköszönni.  
Az elmúlt id!közi választáson 
részt vev!k egyértelm" jelzést 
adtak, hogy Zugló nem jó 
irányba halad.  
Sajnos az elmúlt években a 
kerüle tünkhöz méltó és szük-
séges fejlesztések alig történ-
tek meg. Amelyek megvaló- 

sultak, azokat is leginkább 
kormányzati támogatások tet-
ték lehet!vé.  
A jöv!ben én is azért fogok 
dolgozni, hogy még több kor-
mányzati forrás ér kezzen hoz-
zánk, és azok megfelel!en 
hasz nosuljanak. A fejlesz té -
sek elmaradása mellett a bal -
oldali város vezetés fejetlen és 
felel!tlen túlépítési gyakor-
lata is sújtja az általam kép -
viselt önkormányzati kör zetet. 
Mindent megteszek, hogy ez 
ne folytatódhasson tovább, és 

!rizzük meg a még meg-
maradt zöld jellegét la kó -
helyünknek.  
Fontosnak tartom a közvetlen 
együtt m"ködést az itt él!kkel, 
ezért a jöv!ben rendszeresen 
ki kérem a véleményüket, töb -
bek között utcafórumok ke - 
 retében.  
Kérem, tiszteljenek meg vé -
leményükkel, észre vé te leik -
kel közösségi oldalamon is: 
h t t p s : //w w w. f a c e b o o k . 
c om /J u h á sz - P i nt é r - P á l -
102612989179255

Az év elején azt reméltük, 
hogy csak jobb jöhet szá-
munkra, azonban kijelent -
hetem, hogy eddigi kép vi - 
sel!i munkám eddigi legne-
hezebb és legembertpró bá -
lóbb évén vagyok túl.  
Az intézményeink munkatár-
saival közösen igyekeztünk 
tompítani a pandémiás id! -
szak fájó veszteségeit.  
Az általam vezetett Népjóléti 
Bizottság idén is kitett ma -

gáért. A legtöbb ülést tartva, a 
legtöbb határozatot hozva 
pró báltunk szakmailag és 
humánusan dönteni emberi 
sorsokról, intézményeink 
ügye ir!l. Idén is bizottsági 
keretb!l biztosítottuk az isko-
lakezdési támogatást közel 
300 munkavállalónknak.  
A kezdeményezésemre már-
ciusban emelni tudtuk az eseti 
segélyben részt vev!k körét. 
Örülök, hogy – Sokacz Anikó-

val közösen – Rákosfalva 150-
dik születésnapját méltó kép- 
pen tudtuk megünnepelni. 
Saj nos a remélt ajándék, az 
Ond vezér sétánynál található 
„Százholdas Pagony” Játszótér 
felújítása valamiért elmaradt. 
Mindent el fogok követni, 
hogy a három éve várt fej -
lesztés 2024 tavaszáig meg-
valósuljon. Erre polgármester 
úr is ígéretet tett. Rákosfalván 
Rákosfalváért! 

Hevér László György #DK$ % 11. EVK, a Népjóléti Bizottság elnöke

Dr. Juhász&Pintér Pál #Fidesz$ % 9. EVK, egyéni képvisel"

El!ször is boldog új évet 
kívánok Zugló lakosainak!  
2022-ben az esélyegyenl!ségi 
tanácsnokként végzett mun -
kámban sikerként könyvelem 
el, hogy az általam kez de -
ményezett SNI-pályázat ered-
ményesen zárult, így 21, kü - 
lönleges bánásmódot igényl! 
gyermek családjának tudtunk 
támogatást adni. Szintén si -
ke r ként értékelem, hogy a 

böl cs!dei-óvodai területen 
szem léletváltozás történt, és 
így már egészen korán meg-
valósul az eltér! fejl!dés-
menet" gyermekek fejlesz- 
tése, fej l!désének támogatása. 
Ré szem volt benne, hogy a 
sz"kös anyagi helyzet ellenére 
is támogattuk a civil szer ve -
zeteket. A körzetemet érin-
t!en sikerült egy baleset - 
ve szélyes járdaszakaszt rend -

be hozatni, és számtalan alka-
lommal becsatornáztam a jel -
zett problémákat. 2023-ban 
szeretném a körzetemet érint! 
elmaradt fejlesztéseket behaj-
tani, illetve célom a forga-
lomtechnikai szabályozás, hi - 
ányzó zebrák felfestése.  
Ta nácsnokként pedig az au-
tizmusspeci#kus ellátás b! ví - 
tése, a támogatott lakhatás és 
a további akadálymen te sítés. 

Kisné Szivcsovics Nikolett #Momentum$
% 8. EVK, esélyegyenl"ségi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 
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Az idei év is nehéz prob-

lémákkal volt teljes. Körzetem 

eddigi eredményeit töreke d -

tem megtartani és azt meg -

!rizni. A fejlesztésre és meg - 

újításra tett harcomat ter-

mészetesen nem adtam fel.  

A biztonság továbbra is ki -

emelt szerepet kap, így a kame - 

rahálózat fejlesztése, illetve a 

fokozott polgár!ri és rend!ri 

jelenlét biztosítása. Kör nye -

zetvédelmi tanács nok ként 

nemcsak a megel!zés, hanem 

az el!remutató fej lesztések is 

megjelennek a munkámban. 

Szomorúan ta pasztalom, hogy 

még mindig jelent!s prob-

lémát okoz a lakókörnye -

zetünk különböz! góc pont - 

jain felbukkanó illegális hul-

ladéklerakás, mely nek elszál-

lítása, a környék tisztán tar - 

 tása állandó feladatot jelent. 

Továbbra is harcolunk a tisz -

ta, rendezett környe  ze tünkért, 

és az ille té kes szervezetekkel 

együttm" ködve folytatjuk a 

küzdelmet az illegális hul-

ladéklerakás ellen.  

Sógor László #MSZP$ % 13. EVK, környezetvédelmi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok

Ebben a nehéz költségvetési 

évben sok elképzelt terv nem 

tudott megvalósulni. Minden -

képp sikernek gondolom, hogy 

a Gyermekvédelmi Koncep-

ciót elfogadta a testület, és a 

cselekvési tervben me ha tá ro -

zott feladatok is el tudtak in-

dulni. A vírushelyzet ja vulása 

után a testvérvárosi kapcsola-

tok beindultak. Idén lengyel, 

cseh és erdélyi testvérváro-

saink meghívásának tudtunk 

eleget tenni. Viszonzásként mi 

is vendégül láttuk a racibórzi 

és a csíkcsicsói delegációt. 

Bízom ben ne, hogy a kapcso-

lat tovább er!södik a jöv!ben, 

és a többi testvérvárossal is 

újraéled. A választókörzetem-

ben to vábbra is fontosnak tar-

tom a zöldfelület növelését és 

a meglév! zöldterület kell! 

gondozását. Pályázaton nyer -

tünk európai uniós támoga -

tást egy testvérvárosi kap   - 

cso latot er!sít! sportprog -

ramhoz, ami 2023 máju sában 

és novemberében fog meg-

valósulni.   

Kinisch Andrea #DK$ % 14. EVK i'úsági és testvérvárosi kapcsolatokért felel"s tanácsnok

Büszke vagyok, hogy a Rákos-
falva 150 megünneplésével 
méltóvá tettük ezt az évet. 
El!terjesztésem jóvoltából 
ünnepségsorozattal emlé kez -
tünk meg err!l a jeles ese -
ményr!l. Karácsonyi aján dék - 
ként az Álmos Vezér Is kola 
járdarekonstrukcióját ad hat -
tam át. Tiszteletdíjam 10 szá -
zalékának felajánlásával az 
arra rászorulókat továbbra is 
segítet tem. A Kábítószerügyi 
Egyez tet! Fórum elnö keként 

kie melt feladatként tekintek a 
lelki egészség meg!rzésére, 
annak javítására, így ezen 
célok ér dekében számos el! -
terjesztést nyújtottam be a 
testületnek. „Közös gondol -
kodás & helyi cselekvés” cím-
mel konferenciasorozatot 
ke zdeményeztem, mely orszá-
gos hír"vé n!tte ki magát. 
Megannyi fejlesztés és terv áll 
el!ttünk, mint például a 
parkolási problémák eny-
hítése a #zet! övezet kib! -

vítésével, a Rákosfalva park 
közbiztonságának er!sítése, a 
kamerarendszer fejlesztése, a 
K!szeg utcai játszótér felújí -
tása. Törekszem továbbra is 
megszolgálni a bizalmukat, 
éppen ezért a közösségi ol da -
lak által kínált lehet!séget ki-
használva elindítottam a kör - 
zet Fb-csoportját „Rákosfalva 
szomszédok” néven.  
Kérem, csatlakozzanak, hogy 
közösen tudjuk építeni lakó -
helyünket!

Sokacz Anikó #MSZP$ % 12. EVK, civil és nemzetiségi feladatok felügyeletét ellátó tanácsnok 



A Zuglói Lapok szerkeszt!i egész évben gondo-
san ke rül ték a velem kapcsolatos hírek köz -
lését, így – a kiegyensú lyozott tájéko zódás 
céljából – a saját Facebook-oldalam követését 
ajánlom az olvasók #gyelmébe:  
https://www.facebook.com/zuglo.borbelyadam/ 
Közösségi oldalamon napi szin ten követhetik a 
munkámat, és értesülhetnek a kerületünket 
érint! friss hí rekr!l is. Forduljanak hozzám 
bizalommal, minden üzenetre válaszo lok! 
A Zuglói Lapok jelen szá mában kapott 1000 
karakter alkalmatlan arra, hogy tisz tességgel 

számot adjunk egy egész év munkájáról, el-
lenben elégséges szinten „kie lé gíti” azt a k ö -
vetelményt, hogy a közpénzb!l m"köd! újság 
ne legyen kizárólagosan a baloldali ke -
rületvezetés szó csöve.  
A lap hitelessége kap csán megjegyzem: a 
tavaszi vá lasztási kampányban úgy jelent meg 
velem az elvárt bemutatkozó interjú, hogy 
azzal több ponton félre tá jé koz tat ták az 
olvasókat, és amivel jog sértést követtek el.  
Éppen ezért most ragasz kodom a fentiek 
maradéktalan köz léséhez. 

Borbély Ádám #Fidesz$ % listás képvisel"

A 2019-es önkormányzati 
választáson a zuglói választók 
csaknem 40 százaléka a Fi -
desz–KDNP képvisel!jelölt-
jeire és polgármesterjelöltjére 
szavazott, azonban ezek az 
arányok nem tükröz!dnek az 
önkormányzati bizottságok 
összetételében.  
S!t a baloldali többség – sza-
kítva a rend szerváltozás óta 
m"köd! szo kásrenddel – el -
távolította kép visel!inket az 
önkormányzati cégek felü -
gye l!bizottságai ból is, ame-

lyek m"ködésére így nincs 
rálátásunk. Ellen !rzési jog -
köreinket te hát sz" kítették, de 
a vélemé nyünk re sem kíván -
csiak. Az új testület mega-
lakulása óta egyetlen egyszer 
sem ke rült sor politikai 
egyez tetésre, még a legegy -
szer"bb kér dé sekben sem. 
Frakciónk ennek ellenére 
arra törekszik, hogy határo-
zottan képviselje a zug lói vá -
lasztók 40 százalékának vé  - 
le ményét, javaslatait.  
Kiállunk a zuglóiak érdekei 

mellett! Ma gyarország vala-
mennyi te le pülése közül Zug -
lóban va lósult meg a leg több 
és legnagyobb összeg" kor -
mány zati beruházás (mintegy 
660 milliárd forint!) az elmúlt 
években, és azért lobbizunk, 
hogy még több kormányzati 
fejlesztés valósuljon meg ke -
rületünkben.  
Zug ló ban mi otthon vagyunk!  
Olvasson ter veimr!l, elkép ze -
léseimr!l a közösségi oldala-
mon: https://www.facebook. 
com/rozgo ny i. zuglo. 

Rozgonyi Zoltán #Fidesz$ % listás képvisel", a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
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Megtiszteltetés számomra, 
hogy kompenzációs listáról 
bekerülve az önkormányzat-
ban képviselhetem a zuglói-
akat, dolgozhatok Zuglóért! 
Zugló valaha Pest Rózsa -
domb ja volt, de mára patinája 
megkopott.  
A baloldali vá rosvezetés te -
hetetlensége mi att a korábban 
látott fejl!dés hanyatlásnak 
indult, és az itt él!k joggal 
panaszkodnak a köz tisztaság, 
közbiztonság, a hajléktalan-

ság, a túlépítés vagy akár a 
par kolási helyzet megoldat-
lansága miatt.  
Komoly problémák vannak az 
egészségügy területén is, mert 
az önkormányzat nem biztosít 
elegend! forrást a fejlesz té -
sekhez és a m"ködés színvo -
nalának emeléséhez. 
Szerencsések vagyunk, hogy a 
kormányzat támogatására vi -
szont – a baloldal ellenséges 
hozzáállása ellenére is – szá -
míthat kerületünk!  

Az elmúlt id!szakban Zugló 
807 millió forint állami for-
rást fordíthatott 12 háziorvosi 
rendel! felújítására, majd  
400 millió forint érkezett a 
Bos nyák téri egészségcent -
rum tervezésére, amit még 
annak ellenére is felhasznál-
hatunk jöv!re, hogy idén min-
den határid!b!l kicsúszott a 
ke rületvezetés.  
Képvisel!ként els!sorban 
ezeknek a problémáknak a 
megoldásáért fogok dolgozni.

Böjthe Péter #Fidesz$ % listás képvisel"
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A CivilZugló Egyesület Zugló 
legsúlyosabb problémájának 
a kerület egyre fokozódó be -
építését tartja: a tervezett vá -
rosközpont mérete, a tervezett 
sokmilliárdos hitelfelvétel 
okán helyi népszavazás ki -
írását javasoltuk, de ezt a pár-
tok leszavazták. Egyesületünk 
pert indított a magánberu -
házás túlzó mérete miatt, és 
októberben demonstrációt  
szerveztünk. A novemberi tes -
tületi ülésen egy a kerület be -

építését, az építési szabál y -
zatunkat áttekint! munkacso-
port létrehozására tettem ja- 
 vaslatot.   
Tavasszal támogattuk a Vá -
rosgazdálkodási Zrt. igazga -
tójának felmentését, mert a 
cég az elmúlt évtizedben párt -
kifzet!helyként m"kö dött. 
Májusban a Vezér utca par -
kosítására, Tündérkert létre-
hozására tettünk el!ter jesz- 
tést. A szeptemberi Túr de Rá -
kosrendez!n az önkormány -

zat római-parti üdül!jéig vo -
nultunk. Elértük, hogy az év-
tizede elhanyagolt üdül!t el - 
kezdjék felújítani, az eladás 
lekerült a napirendr!l. Szep -
temberben egyesületünk in-
dult az id!közi választáson, 
jelöltünk 21 százalékot ért el. 
Novemberben két, a Mexikói 
úton hiányzó utasváró meg -
építésére tettünk javaslatot. 

Munkámról a  
www.varnailaszlo.blog.hu  

oldalon tudnak tájékozódni! 

Várnai László #CivilZugló Egyesület$ % listás képvisel"

2022-ben 10 el!terjesztése -
met tárgyalta a képvisel!-
testület, ezek java a Zugló 
életét megkeserít! Bosnyák 
téri–Csömöri úti „Bayer” és a 
liget melletti „Dürer” beruhá -
zással szembeni tilalmi ren -
de letek megalkotására vo- 
natkozott, melyben a la kos -
ság és több képvi sel!társam 
támogatását élveztem. 
A beruházás kormányren-
deletben „közérdek" kiemelt 
beruházás” státuszt kapott, 

ezzel próbálva kiszorítani 
Zugló lakosságát abból, hogy 
érdemben fel tudjon lépni a 
zuglói építési szabályokat 
sért! beruházással szemben, 
hogy az akár 13 emeletes épü -
leteket is építhet a kerület 
szí vében, közben a Zugló ne -
vet jogosulatlanul hasz nálja. 
Szerencsére sok esetben már 
nyertünk pert is, fizettek is 
büntetéseket, a Dürer ese - 
té ben további 250 millió fo -
rintot fizetett a befektet! 

Zug ló önkormányzatának. 
Ezt a munkát 2023-ban is 
folyta tom, azt szeretném el -
érni, hogy a metró meg épí -
tése nél kül ne lehessen to - 
vábbi befektet!i ingatlan -
beruházást végezni Zugló 
területén.  
A reggeli és délutáni du -
gókat átél! kerületi lakosok 
nap mint nap szembesül- 
nek a kerület lehetetlen köz -
le ke désével, metró nélkül 
nincs jöv!! 

Victora Zsolt #független$ % listás képvisel", adatkezel"k részére el"írt közzétételi 
kötelezettségek teljesítésének felügyeletét ellátó átláthatósági tanácsnok 

Zugló-szerte számtalan vál-
lalkozás lelt otthonra, ezért a 
szankciók okozta válság -
helyzet alatt a legfontosabb, 
hogy m"ködésüket, ahol tud -
juk, segítsük. Tevékenységem 
egy része évtizedek óta a helyi 
kis- és középvállalkozások ér -
dekeinek képviselete. Bal -
oldali vezetés" önkormány - 
zatunk 2019-ben a törvény ál -
tal megengedett maximumra 
emelte meg az építmény-, te -
lek- és idegenforgalmi adó 

mértékét kerületünkben, va- 
la mint bevezette a garázsadót, 
megsarcolva az itt él!ket és a 
vállalkozásokat. Kormányunk 
2020-ban rendeletileg megtil-
totta a kivethet! adók mér té -
kének emelését, ez a kerü let- 
ben él!k számára is a túlélést 
biztosította. Változtatást igé -
nyel a lakosság és vállalkozá-
sok parkolása, javaslatot ter - 
jesztettünk el! ennek megvál-
toztatására. Fontosnak tartom 
megjegye zni, hogy az önkor-

mányzat #gyelmen kívül hagy- 
ja a Zug lóban él! nemzeti -
ségek ér dekeit is, azzal, hogy 
önkormányzataikat szó sze -
rint el zárja a széles kör" kap -
csolattartás lehet! ségét!l.  
A jöv! ben azon fogok dolgoz -
ni, hogy a nemzetiségekkel 
mi nél er!sebb kapcsolatot 
építsünk. Olvasson terveim-
r!l, elképzeléseimr!l a közös -
ségi oldalamon: https://www. 
fac eb o ok . c om /sz at m a r y 
jahlangela! 

Szatmáry&Jähl Angéla #Fidesz$ % listás képvisel"



KITÜNTETÉSEK 11

A kereskedelem, a szolgáltatás és a termelés területén legjobb 
eredményt elért kerületi cégeket része sítette elismerésben az 
önkor mányzat.  
2022 Legsikeresebb Zuglói Termel! Vállalkozás a Biolab Di-
agnosztikai Laboratórium Zrt., A Legsi keresebb Zuglói Szol-
gáltató Vállalkozás a Geo-Log 
Kör nyezetvédelmi és Geológiai 
Kft., míg a Legsikeresebb Zuglói 
Kereskedelmi Vállalkozás az Al -
veola Kft. lett. Az elismeréseket 
Horváth Csa ba polgármester és a 
díjak alapí tását kezdeményez! Pé -
csi Diána önkormányzati képvi -
sel!, a gazda sági bizottság elnöke 
adta át.  
Köszönt!jében a polgármester 
hangsúlyozta: a helyi vállalkozá-
sok fontos szerepet töltenek be a 
kerület életében, Pécsi Diána pe -
dig örömét fejezte ki, hogy a kö -
zösségi ügyek iránt nyitott vál - 

lal kozás is a legjobbak között van. A hazai professzionális koz -
me tikai ipar legjelent!sebb szállítója, az Alveola Kft. zuglói 
szü letés" ügyvezet!je, Szóráth Tamás szerint sikere titka a ki-
tartó és következetes munka.  
A mikrobiológiai termékeket gyártó Biolab Zrt. vezérigaz-

gatója, Ferenci László elmondása 
szerint cége jó eredményéhez az is 
hozzájárult, hogy a megtermelt 
jövedelmet fej lesz té sre fordították. 
A mélyfúrás-geo #zika és kútvizs-
gálat terén piacvezet! Geo-Log 
Kft. ügy ve zet!je, a szü le tését!l 
Zuglóban él! Szongoth Gábor fon -
tosnak tartja a közösség építést, 
ezért is ajánlotta fel, hogy segít a 
Rákos-patak menti kutyafuttató 
ivókútjának kialakításában.  
A legsikeresebb kerületi vállal -
kozások kivá lasztásában idén is az 
Opten Informatikai Kft. volt az ön -
kormányzat partnere.    Potos "ita

Kitartás és következetesség a siker titka

A Mogyoródi úti sportpálya klubtermében rendezték meg a zuglói sportolók hagyományos év végi 
díjátadó ünnepségét. Az eseményen a Jó Sportoló, Jó Tanuló elismeréseket, a Fiatal Zuglói Sportolók 
Díját és a Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleget adtak át.

Sporteredményeikért jutalmazták kiválóságainkat
Az élsport mellett a tömegsport is nagyon fontos, mert azt a mozgás öröméért (zik

A Jó Sportoló, Jó Tanuló, a Fiatal Zuglói Sportolók és a Zugló Sportjáért 
Rátonyi Gábor Emlékserleg díjazottjai                                          Fotó: Balogh Róbert

2022 Legsikeresebb Zuglói Termel! Vállalkozás, a Biolab 
Zrt. vezérigazgatója, Ferenci László elmondta, a megtermelt 
jövedelmet fejlesztésre fordították                   Fotó: Balogh Róbert

– Büszkék vagyunk az élsportolóinkra, hiszen teljesítményükkel, akaratere-
jükkel és kitartásukkal példát mutatnak, !k a mi nagyköveteink – fejtette ki 
Horváth Csaba polgármester, hozzátéve: az élsport mellett fontosnak tartja a 
tömegsportot is, mert azt nem az érmekért és a dics!ségért, hanem a mozgás 
öröméért "zik. Az idén 12 általános és középiskolás diák nyerte el a Jó Sportoló, 
Jó Tanuló Díjat. Világversenyen elért eredménye alapján Takács Fanni és Hardi 
Imola táncosok, valamint Muhari Eszter Barbara vívó kapta a Fiatal Zuglói 
Sportolók Díját. Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleget vehetett át Zsol-
dos Péter, a KSI SE elnöke, korábbi vízilabdás, Mohamed Aida t!rvívó, Czéh 
Zsuzsanna, a Bóbita Tagóvoda sportoktató pedagógusa, a Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskola Mazsorett és Twirling Sportegyesülete és a Zuglói Egyesített 
Óvoda Mókavár Tagóvodája.                                                                  "iersch Tamás 



A Vezér utca Mogyoródi 
út–Ba zs arózsa utca kö - 
 zötti szaka szának 
évek óta parlagon 
hever! szi geteire 
összesen har m i nc 
há r  sfát, díszcse - 
 resz nyét, dísz -
körtét, va la -
mint le pény- 
fát te lepí tet -
tek a szü l!k, 

akik között ott volt Bits key Ben -
ce önkormányzati kép visel! is 
a csa lád jával, aki egy dísz cse-
re sz nyét ülte tett el hét hónapos 
kis#a szü letése alkal má ból.  
A szü l!k nek Hor váth Csaba 
polgár  mes ter is gratulált. A ke -
r ület ve ze t!je sze rint ez a kez -
de mé nye zés egy szép gesztus a 
jöv! szá mára, amelynek lé nye -
ge, hogy minden zuglói új -
szülött tiszteletére szülei az 
ön kormányzat segítsé gé -

vel egy fát ültet -
hetnek. Vár nai 
László kép vi -
sel!, a Tün -
d é r  k e r t 
ötlet  gaz -
d á  j a 

örömét fejezte ki, hogy sok 
zuglói szül! jelent meg az ese -
ményen. A po litikus kifejtette: 
továbbra is várják a je lent -
kez!ket, mert egy pa dokkal,  
ös vénnyel ellátott ligetet ter-
veznek a területre. A má jus 31-
én szü letett Zsirai Eliza édes - 
 anyja, Fü löp Gyöngyi elmond -
ta, Lizi szü letésekor k! szegi 
telkükön már ültettek egy fát, 
de nagyon örült, hogy bekerül-

hettek a Tün dérkertbe is, 
mert úgy érzi, egy élet kez -
dete és a fa ültetése össze -
kapcsolódik. Galbáts Iván 

is kiváló öt letnek tartja a 
kez demé nyezést, ! má -
so dik gyerme ké nek, a 

féléves Dorottyának 
ültetett fát. Úgy lát- 

ja, így zöldeb bé 
tehet! a te rület, 

ahova bizto -
san kijárnak 

majd.  
Illés 

Sarolta 

Nemcsak parkolásgátló korlátokkal és pol -
lerekkel, hanem növények telepítésével is 
igyekeznek elzárni Zugló 
zöldfelületeit a szabályta-
lanul várakozó autósok 
el!l. Ilyen céllal több száz 
gyöngyvessz!t, hóbogyót, 
aranyvessz!t és rózsalon-
cot ültettek el a Csert! ut -
cában és a Stefánia út ele- 
jén. Zombori Páltól, Zugló 
f!kertészét!l megtudtuk, 
hogy ezek gyorsan növ!, a 
városi körülményeket t"r! 
cserjék, amelyeket a kita-
posás ellen és a gyorsabb 
összezárás érdekében s" -
r"n ültettek el. A növé -
nyeket, amíg kicsik és gyen  - 

gék, fakerítés védi, viszont ha megn!nek az al-
ternatív parkolásgátlók, virágzó foltokként 

ékesítik a kerületet.    
A f!kertész azt is el-
mondta, hogy a cser-
jék mellett 78 fát is 
ültettek, ezek között 
van selyemakác, csör -
g!fa, ga lagonya, per -
zsafa és hársfa. A fá - 
kat Szabó Rebeka volt 
alpolgármester ko-
rábbi kez demé nye -
zésének meg fe le l!en 
telepí tet ték a Vezér 
út Eg ressy út–Szugló 
utca közötti szaka -
szán.  

Potos "ita 
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Él" parkolásgátlókkal védik a zöldfelületeket

Több száz gyöngyvessz!t, hóbogyót, arany -
vessz!t és rózsaloncot ültettek el a Stefánia úton 

                                               Fotó: Balogh Róbert

Galbáts Iván második gyer-
meke születése alkalmából vett 
részt a programon     

A zuglói Tündérkert els! fáit huszonnégy szül! ültette el december közepén 
egy vagy több gyermekük születése alkalmából. A növényeket a gyermek nevét 
és születési dátumát tartalmazó táblával látták el.

Elültették a Tündérkert els" fáit
Egy padokkal, ösvénnyel ellátott ligetet terveznek a Vezér utca ezen szakaszára

Az önkormányzat emléktáb -
lát helyezett el az Álmos Ve -
zér Gimnázium, Pedagógiai 
Szakgimnázium és Általános 
Iskola homlokzatán annak al-
kalmából, hogy a Zsivora-bir-
tokon létrejött település 150 
éve ebben az épületben meg -
rendezett ünnepség kereté -
ben vette fel a Rákosfalva ne - 
vet. Az emléktáblánál közös 
koszorút helyezett el Horváth 
Csaba polgármester, Sokacz 
Anikó és Hevér László Gyö r gy, 
a településrész önkormány -
zati képvisel!je, valamint dr. 
Puszter Bernadett intéz mény -
vezet!. 

Híreink
Emléktábla&avatás

Csaknem hetvenen kínálták 
portékáikat a Zuglói Civil 
Ház ban els! alkalommal 
megrendezett bolhapiacon. 
Az alkalmi árusok többek 
között ruhákat, játékokat, 
könyveket, plüss#gurákat, 
porcelánokat, karácsonyi dí -
szeket, cip!ket, bakelit hang - 
lemezeket, eserny!ket, dísz -
párnákat kínáltak megvé tel -
re a nagy számú érdekl! - 
d!nek. A sikeres debütálás 
után az önkormányzat idén 
is szervez bolhapiacot a 
Civil Házban.

Új bolhapiac

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Fotó: Subits-Tóth Gerg!

Fülöp Gyöngyi,  Zsirai  Eliza anyukája el árul ta, !k a telkükön is ültettek fát a kis lányuknak

Fotó:  
a szerz! felvétele
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Óda a fényhez címmel 1992-
ben jelent meg az els! vak- és 
gyengénlátó-antológia.  
A könyv hatalmas sikert ara-
tott, több ször újranyomták, és 
iro dal mi esteken is bemutat-
ták.  
– Az MVGYOSZ har  minc év 
után, 2021. áp rilis 11-én hirdet-  
te meg a vak és gyengénlátó 
írók, költ!k anto lógiája szép -
iro dal mi pályá zatot – mondta 
a kö tet egyik szer kesz t!je, az 
MVGY OSZ han gos könyv tá rá -
nak vezet!je, Szilágyi Il di kó, 
hozzá téve, hogy 41 al ko tótól 
érkezett pálya munka. Voltak, 
akik több m" vüket is be küld -
ték. A zs"ri döntése alapján 
30 szer z! 89 verse és prózája 
került be az anto ló giába.  
A kö tet címadó versét Né meth 
Tamásné Ber ta Edina írta. 
– Nagyon boldog va gyok, 
hogy három ver semet és egy 
mesémet is méltónak találták, 
hogy szerepelhessen az új an-
tológiában, ráadásul az egyik 
versem a kötetet is „meg cí -
mez te” – mondta a Hermina 

Egyesület al elnöke, a ma gyar -
or szá gi Braille-kották szer -
z!je. A m"válogatást egye l!re 
csak sz"k körben mutatták be. 
A fény az id!ben cím" kötet 
jelenleg a MVGYOSZ web-
shop jában és a Thököly úti 
segédesz köz bolt já ban kap ha -
tó. Az antológia hangoskönyv 
formájában és Bra ille-for dí -
tásban is el ér het!.  

"iersch Tamás 

Az idén is számos ingyenes prog -
rammal segíti a Zuglói Egész -
ségfejlesztési Iroda (ZEFI) a 
ke rületben él!k egészségének 
meg!rzését.  
Továbbra is lesznek munkahelyi 
prevenciós el!adások és sz" ré -
sek, emellett egyéni, valamint 
cso portos tájékoztatók. Egyebek 
mellett személyes vagy online 
tanácsadást tartanak mentálhi -
giénés és pszichológiai kér dé -
sek r!l, illetve táplálkozási prob- 
 lé mákról.   
Szabó-Papp Valéria, a ZEFI iro-
davezet!je elmondta: szakembe -

reik idén is jelen lesznek minden 
zuglói nagy rendez vé nyen. Eze ken 
az érdekl!d!k egész ségi állapo-
tukra vonatkozó tesztet tölt hetnek 
ki, sz"résen és állapotfelmérésen 
vehetnek részt. Az irodavezet! arra 
is kitért, hogy csa patuk decem-
bert!l mozgásszakemberrel b!- 
vült, így végre tornafoglalkozást  
is tarthatnak.  
Az idén újraindítják az óvodai és 
iskolai programjukat, illetve do-
hányzásról való leszokást támoga tó 
csoportot, valamint m"vé szet terá -
piás tréninget is szer vez nek.  

Potos "ita 

B"vülnek az egészségmeg"rzési programok

Szabó-Papp Valériától megtudtuk, már mozgásszakembe -
rük is van, így tornafoglalkozásokat is tartanak        Fotó: B.R.

Német Tamásné Berta Edina és Szilágyi Ildikó a 89 verset és prózát 
tartalmazó kötettel                                                               Fotók: Balogh Róbert

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) harminc év után ismét antológiát 
jelentetett meg több formátumban is. A közelmúltban bemutatott A fény az id!ben cím# könyv vak 
és gyengénlátó írók és költ!k m#veit tartalmazza.

Fény az id"ben – antológia
Vakok és gyengénlátók írásaiból jelentetett meg verses válogatást az MVGYOSZ

Az antológia hangoskönyv 
formá jában és Braille-for -
dításban is megjelent
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– A gyermekkorom 
biztosan szerepet ját - 
szik abban, hogy 
segítek az embe -
reken, de úgy ér -
zem, ez egy kész - 
tetés, erre születni 
kell, én mindig is 
szerettem segíteni 
másokon – magya -
ráz ta Tímea, aki azt is 
elmondta, hogy az alapítvány 
létrejötte nem az ! tudatos dön-
tése, hanem véletlenek egybe -
esése. Hozzátette, az alapítvány 
fennállásának hét éve alatt az 
adományozás szépségei mellett 
a nehézségeit is megismerte.   
A Szomolányi Tímea nevével 
fémjelzett Tündérpakk Alapít -
vány adományokat oszt szét a 

nehéz helyzetben lév!k között. 
–  Sokszor megkapjuk, hogy 
mi ért ilyen lisztet, cukrot hoz-
tunk, sokszor a rászorulók job-
ban tudják, milyen márkás ter - 
mékek vannak, mint én. Meg -
kapjuk azt is, hogy milyen már -
kás cip!t vagy kabátot szeret - 
nének, és ha nem olyat viszünk, 
akkor azt nem fogadják el – 
mesélte Tímea, akinek gyakran 
az is nehézséget okoz, hogy az 
elesett emberek – megfogalma -
zása szerint – „rávetítik” a rossz 

körül mé nyeiket. Mindennek el-
lenére a lelkesedése töretlen, a 
rengeteg szervezési és logisz -
tikai mun kával járó adományo -
zás – mely nek részleteir!l a m" - 

sorban b!vebben mesél – viszi 
el!re az életét. S!t a jó té kony -
kodáson túl a rászoruló csa -
ládok mentorálását is vállal ja. 
– Egy háromgyermekes család-
ban meghalt a nagymama, és 
gyakorlatilag a szül!k összes 
pénze a temetésre ment el. Az 
apuka #zetéséb!l nehezen jön-
nek ki, így folyamatosan támo-
gatást nyújtunk nekik. Viszont 
most, hogy egyéves a legkisebb 
gyermek, az édesanya a segít-
ségemet kérte a bölcs!dei elhe-

lyezéshez, mivel szeretne 
újra munkába állni – fejtette 
ki Tímea, aki ilyenkor nem-
csak az elhelyezést tudja el -
intézni, hanem még állás- 
 lehet!séget is tud kínálni az 
évek alatt kiépített támo-
gatói körén keresztül, ugyan - 
is az a célja, hogy minél 
több területen segítsen a 
családok aktuális problé -
máinak megoldásában.  
Tímea szavaiból az is ki -
derült, hogy a napi 24 órát 
igényl! segít!i hivatást a 
családja nélkül nem tudná 
végezni.  

– Vállalkozó férjem a kezdete k- 
t!l mellettem áll, eleinte azon 
túl, hogy ! tartott el, mindig 
megtankolta az adományokat 

szállító autót is mindaddig, 
amíg nem folyt be elegend! tá-
mogatás.  
Szinte mindent neki köszön-
hetek, ha ! nem biztat, akkor 
ma nincs alapítvány sem – 
hangsúlyozta Szomolányi Tí -
mea, megjegyezve: két gyerme -
ke is bekapcsolódott a mun - 
kájába, hétvégenként !k is 
részt vesznek az ado má ny osz -
tásban.  

Az interjú átiratát  
Illés Sarolta készítette

Tizenöt éves volt, amikor édesanyja elzavarta otthonról, mert már nem tudta 
eltartani. Egész gyerekkorát megnehezítette a nélkülözés, viszont ma már ! 
segít a hasonló sorsú zuglói családoknak. Alapítványa fogalommá vált a 
kerületben él!k számára. Szomolányi Tímea volt a vendége Jaksity Kata 
Zuglói Sorsok cím# m#sorának, amelyben hányattatott $atalságáról, az 
adományozás szépségér!l és nehézségeir!l mesélt. 

Zugló segít" tündére
Az adományozás szépségein túl a jótékonykodás nehézségeit is megismerte

Több mint 1600, #nomságok -
kal és tartós élelmiszerekkel 
teli csomagot osztott szét de-
cemberben az önkormányzat 
a Zuglói Család- és Gyermek -
jóléti Központ és a Zuglói Szo-
ciális Szolgáltató Központ el - 
látottjai között. Horváth Csa -
ba polgármester kiemelte, a 
csomagok száma is jelzi, hogy 
a rászorulók a nehézségek el-
lenére is szá míthatnak a ke rü- 
let közös sé gének segít ségére.

Híreink
Ajándékcsomagok

A karácsony id!szakában ál-
talában adakozóbbak az em-
berek, azonban az ünnepek 
elmúltával háttérbe szorul a 
jótékonykodás. A segítségre 
viszont egész évben szüksé -
gük van a nehéz élethely -
zetben lév!knek. 
– A legkritikusabb id!szak 
januártól márciusig tart, ad-
digra ugyanis kiköltekeznek 
és kiadakozzák magukat az 
emberek, a rászorulókról pe -
dig megfeledkeznek – mond -
ta Varga Sándor, a Zuglói 
Csa lád- és Gyermekjóléti 
Köz pont igazgatója, hozzá té -
ve: szervezetük ezért nem áll 
le karácsonykor, hanem két 
partnerükkel a Tündérpakk 
és a Segítséggel Jó Szívvel 
Alapítvánnyal folytatják az 
adománygy"jtést.   

A felajánlásokat a  
zugloi.csaladsegito@zcsk.hu 

e-mail-cí men várják. 

Januári adományok

Fotók: Balogh Róbert

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube- 
csatornáján! 
január 27.

Tímea Jaksity Katának mesélt a Tündérpakk Alapítvány történetér!l                     Fotó: Balogh Róbert

Tizenöt éves volt, amikor édesanyja 
elzavarta otthonról 



– Huszonnégy éves voltam, amikor el!ször 
Budapestre költöztem. Akkor annyira 
nem szerettem itt lenni, hogy haza me -
nekültem Debrecenbe. Még minden 
oda kötött, a barátaim, az akkori sze -
relmem, a mili!, egyszer"en nem tud -
tam felvenni a budapesti ritmust. Utólag 
azt mondom, hogy hiba volt a belváros 
kell!s közepébe költöznöm. De hát sok 
vidéki tett így! Ismertem a 4-es 6-os vonalát, 
a metrót is megtaláltam, hát ott kerestem albér-
letet. A város s"r"jében. Nem bírtam, úgyhogy három hónap 
után hazamentem. Utólag visszatekintve nem volt túl jó dön-
tés, hisz felvettek a K!bányai Zeneiskolába, és nagyon 
bánom, hogy emiatt nem fejeztem be. Aztán egy év múlva 
kaptam egy tévés munkalehet!séget, és akkor valaki azt 
ajánlotta, hogy az adott tévécsatorna melletti utcában vegyek 

ki egy lakást. Ez már Zuglóban volt. 
Nagyon megtetszett a környék, és 

rögtön azt éreztem, hogy ide jó 
hazajönni! Pár év után már itt 
kerestem saját lakást. 
– Milyen értékrenddel, lel -
kedbe írt szabályokkal ér -
keztél ide, a – mondhatni – 
új életedbe? 
– Anyukámtól és apu -
kámtól is azt láttam, hogy 
ha valaki teszi a dolgát, 

beleteszi  

 
 
 

a megfelel! mennyiség" és min!ség" energiát, id!t va -
lamibe, akkor annak meglesz az eredménye. Dolgos emberek 
voltak. Nem is tudom, hogyan tudta anyukám megcsinálni, 
hogy miközben már megvoltam, dolgozott, mellette le dip -
lomázott, aztán még továbbtanult mint okleveles könyvvizs-
gáló, és közben otthon is tipp-topp volt minden. Mindezt 
hogyan? Csodáltam érte. 
– Ezt a vitalitást te is örökölted. Erre ott volt a minta.  
Az elvárások szintjén szigorúak voltak veled? Mi legyen 
bel!led? „Legyen egy rendes szakmád!” A m"vészélet 
sokaknak kicsit ijeszt! messzir!l. 
– A családunkban a m"vészi vonal nem volt jelen. Nagyon jó 
hangja volt sok mindenkinek, és amikor kicsi voltam, a 
családi ünnepeken mindig ment a nótázás, éneklés. De senki 

nem lett se színész, se énekes. Amikor ezzel elkezdtem 
kacérkodni, a hajkefét mikrofonként használva a 

tükör el!tt énekeltem a Szandi-dalokat. De azért 
nem volt ez eleve elrendelve. Bár énektagozatos 
iskolába jártam, zongoráztam hat évig, kórus-
ban is énekeltem, de amikor jött az els! döntés, 
hogy hova menjek középiskolába, akkor én 
abba a gimibe szerettem volna menni, ahol 
volt m"vészeti és énekoktatás. Apukám nyo -
mására nem ez lett az irány, hanem amit 
mondtál: „Kislányom, legyen egy rendes szak -

ma a kezedben!” Akkor ! a vendéglátóiparban 
dolgozott, egy éttermet vezetett, így aztán a 

vendéglátóipari szakközépiskolába jelentkeztem, 
ott érettségiztem. De már az elején kiderült, hogy 

nem a legjobb választás volt. Érettségiznem kellett étel -
készítési alapismeretekb!l és felszolgálásból. Fehér köpeny-
ben és kismamacip!ben álltam az iskola konyhájában és 
ku tyulgattam az ételeket, amelyekhez semmi közöm nem volt. 
– Közben legalább énekeltél? 
– Csak hobbiként, a saját magam szórakoztatására, de négy 
évet gyakorlatilag elvesztegettem. 

Szily Nóra 
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Eleinte a hajkeféjét használta mikrofonnak
Sári Évi egykor fehér köpenyben és kismamacip"ben kutyulgatta az ételeket az iskolai konyhában

Szily Nóra arról is kifaggatta az énekesn!t, hogy milyen út 
vezette !t a színpadra                                                Fotók: Balogh Róbert

Csupa mosoly és báj! Ismert és elismert musicalszínészn! és énekesn!. Zuglóban töltötte életének 
már majdnem a felét. Itt talált igazi otthonra. Honnan vezetett ide az útja – no meg a színpadokra?

A teljes beszélgetés  
a ZGL MEDIA 

YouTube- 
csatornáján! 
január 13.

Évi eredetileg 
vendéglátóipari  
szakközépiskolában 
érettségizett

Hosszú 
évek óta 
Zuglóban él



A diplomaosztó után Kiss 
doktorn! az Uzsoki Utcai 
Kórházban kezdte gya kor -
nokként a pályáját, majd 50 
évig háziorvosként dolgo-
zott a kerületben. Min dig 
sze rette az embereket és a 

hivatását, amit édesanyja vá -
lasztott neki. Egykori páci -
ensei ma is emlegetik.  
–  Úgy érzem, nem is tudtam 
volna mást csinálni – mond -
ta a doktorn!, akinek egyik 
legemlékezetesebb esete egy 
egyetemista #ú, akinél már 
volt kint az ügyeletes orvos, 
de a nagyszülei na gyon aggód - 
tak érte, ezért !t is kihívták.  
 – A #atalember azt mondta, 
már semmi baja, csak a comb - 
jai fájnak. Vakbélgyul la dás -
ra gyanakodtam…  
Végül megoperálták, kide -
rült, hogy perforálódott a 
vakbele, ezért a halálán volt. 
Amikor hazamentem imád-
koztam érte, végül egy hét 
után mondták, hogy túl van 
az életveszélyen – idézte fel 
a történteket dr. Kiss Irén, 
aki manapság a kertjében te - 
vékenykedik, amelynek cso - 

dájára járnak a szomszédok. 
Id!sebb dr. Keczéry Attila a 
diplomaosztója után pár nap - 
pal már katonai szolgálatot 
teljesített, sebész szakasz-
parancsnok volt, majd más-
fél évig a szolnoki kórház 

belgyógyászatán dolgozott. 
Itt szerezte els! életre szóló 
élményét is, egy elakadt 

szülést vezetett le teljesen 
egyedül.  
– Az édesanya a három 
kislánya után kis#út szült. 
Annyira örült a sikeres vég -
kimenetelnek, hogy ró lam 
nevezte el az újszülöttet – 
mesélte Keczéry doktor, aki 
édesapját követve vá la sz tot -
ta az orvosi hivatást. 
– Valakin mindig segíteni 
kell, ezt az apukámtól örö -
költem, aki az els! orvos 
volt a családban, és sokszor 
láttam, amikor ment gyó-
gyítani – elevenítette fel 
egykori emlékeit id!sebb 
dr. Ke czéry Attila, aki a 
szol noki kórház után Zug -
lóba került, és több mint 50 
évig látta el a kerület be -
tegeit. Egykori körzetét ma 
fia viszi tovább. Az id!s 
háziorvos és fele sége – aki -
r!l azt mondta, !t a tenye -
rén tartó, istenáldotta an - 
gyal – rajonganak az uno -

káikért, és még hosszú 
nyugdíjas éve ket terveznek 
együtt.                   Potos Rita 
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A két zuglói háziorvos több mint ötven évig látta el a körzetes betegeket

Gyémántdiplomás legendák
Gyémántdiplomát kapott dr. Kiss Irén és id!sebb dr. Keczéry Attila. A két 
nyugdíjas zuglói háziorvos egyetemista kora óta ismeri egymást, 1962-ben 
diplomáztak, és több mint fél évszázadon át szolgálták a kerületben él!ket. 

Dr. Keczéry Attila egykori körzetét "a viszi tovább  
Fotók: Balogh Róbert

Pár naptól másfél évig biz-
tosítanak elhelyezést a gye -
re keknek               Fotó: pexels.com

Helyettes 
szül"ket 
keresnek

Dr. Kiss Irénnek édesanyja vá lasztotta a hivatását

Krízishelyzetbe került csalá-
dok gyermekeinek keres he -
lyettes szül!ket a Fehér Ke - 
reszt Közhasznú Egyesület.  
A jelentkez!k – díjazás elle -
nében – egy-két naptól más-
fél évig biztosítanak elhe - 
lyezést a kiskorúaknak.  
– Nehézséget indukálhat a 
szül!k válása, ami megingat -
hatja a család anyagi helyzetét 
– fejtette ki Rabi Edina, az 
egyesület szakmai vezet!je, 
hozzátéve: súlyos gondokat 
okozhat valamelyik családtag 
halála, az életvezetési prob-
lémák, de távollét és akadá -
lyoztatás miatt is felborulhat 
az egyensúly. Ezek a hely ze -
tek azzal járhatnak, hogy a 
szül!k átmenetileg nem tud -
ják nevelni a gyerekeiket, és a 
hozzátartozóikra sem támasz -
kodhatnak. Ilyenkor kérhet-
nek segítséget az alapít vány- 
tól. Az érdekl!d!k részletes 
információt a  

www.helyettesszulo.hu  
weboldalon találnak.  
Jelentkezni a 06-1/343-6 6 8 0 -
as vagy a 06-20/470-1199-es 
telefonszámon és az  
egyesu let@feherkereszt.hu  
e-mail-címen lehet.  
A helyettes szül!i feladatot 
vállalóknak 50 órás ingyenes 
képzésen kell részt venniük, 
amelyet várhatóan év elején 
indít a Fehér Kereszt Köz hasz -
nú Egyesület.                     Z. L. 



SZÉPKORÚAK 17

– Nekem ebben nem volt sem mi rend-
kívüli, mert már a 94. születésnapomat is 
így ünnepeltem – mesélte Zsuzsa néni 
Hun gá ria körúti lakásában, hozzá téve:  
#atal korában a pápai repül!tér köze -
lében lak tak, már akkor érdekelte a re -
pü lés és az ejt!erny!zés, ám úgy alakult 
az élete, hogy err!l le kellett mondania. 
Pászti Tiborné 1960-ban köl tözött Zug -
lóba, és harminc éven keresztül dolgo-
zott n! vérként az Amerikai úti Ideg - 
 sebészeti Klinikán (ma Or szágos Men-
tális, Ideggyógyászati és Idegsebé szeti 
Intézet). Id!közben szép családja lett, két 
gyermeket nevelt fel, akikt!l két unokát 
és két dédunokát kapott. 

– Köszönöm, jól 
vagyok, sze retem 
a társaságot, sze re -
tek piacra járni, sze -
re tek f!zni és kereszt- 
rejtvényt fejteni – mond ta Zsu -
zsa néni, aki sohasem fo gyasztott alko-
holt, sosem dohányzott, és mindig friss 
éte leket evett. Szerinte ez a hosszú élet 
titka. Egyszer f! zés közben eszébe jutot-
tak a pá pai évek. Ekkor ha tá roz ta el, 
hogy kipró bálja az ejt!erny!zést.  
– 94 évesen nem könny" olyan csapatot 
ta lálni, amely egy ilyen korú emberrel 
meg kockáztatja az ugrást. Elutasítottak 
néhány helyr!l, míg nem rátaláltam az 

!csényi repül!térre – magya rázta 
Z s u zsa néni. Így történt, hogy a 

zuglói szépkorú hölgy 2021-ben 
4000 méterr!l végrehajtotta élete 

els! ejt! er ny!s ug rását. Ez akkora 
élményt jelentett számára, hogy megfo-

gadta, a századik szü le tésnapjáig évente 
ugrani fog.  
Nem mellesleg már 94 évesen csúcstartó 
lett Magyar országon, amely rekordot, 
idén nyá ron sikerült megdöntenie.  
– Az idei ugrásom még különlegesebb 
volt, mert el kísért rá Fanni dédunokám 
is – jegyez te meg Zsuzsa néni.  
– Ilyen élmény pedig ritkán adatik meg 
egy dédnagyma ma számára.  

"iersch Tamás 

Pászti Tiborné Zsuzsa néni október végén töltötte be a 95. életévét. A zuglói szépkorú hölgy megle-
het!sen szokatlan módját választotta az ünneplésnek, egy tapasztalt tandemejt!erny!ssel 4000 
méteres magasságban kiugrott egy repül!gépb!l.

Dédnagymama a leveg"ben
Zsuzsa néni százéves koráig minden születésnapját tandemugrással akarja ünnepelni

Októberben Horváth Csaba polgármester 
is felköszöntötte Zsuzsa nénit a 95. születés-
napján                                  Fotó: Subits-Tóth Gerg!

 Fotók: Hungary Skydive

Hevér László György, a Népjóléti Bizott -
ság elnöke 85. születésnapján köszön-
tötte Faggyas Zoltánnét  

Nyolcvanötödik születésnapja alkal má -
ból Horváth Csaba polgármester és Hevér 
Lász ló György, a Népjóléti Bizottság el-
nöke kö szöntötte fel zuglói otthonában 
Faggyas Zoltánnét. Magdika #zikai mun -
kásként kezdte pályafutását. Két gyer-
meket nevelt, miközben képezte magát, 
kés!bb köny ve l! ként helyez ke dett el. 
Játékmackó-gy"j teményének darabjai a 
világ legkülön böz!bb tájáról származ-
nak. A déd nagymama fontosnak tartja, 
hogy az ember be csületes és szorgalmas 
legyen, szeretetet pedig annyit várjon, 
amennyit ! ad.                                          I. S. 

Szépkorú köszöntése

  Fotó: Balogh Róbert
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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/

BÖJTHE PÉTER 
Fidesz 
+36 30 639 9063

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

VICTO%A ZSOLT 
Független 
+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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– A Blaha újra a budapestiek találkozóhelye lesz, több év-
tizedes adósságot törlesztünk ezzel – jelentette ki Karácsony 
Gergely f!polgármester a tér átadásakor, amelynek rend-
betétele bruttó 3,68 milliárd forintba került, ebb!l 2,68 mil-
liárd forintot a F!városi Önkormányzat, egymilliárdot pedig 
a kormány állt. Nemcsak a tér újult meg, hanem az aluljáró 
szigetelése, a Rákóczi út–Nagykörút csomópont útpálya -
szerkezete, valamint a Somogyi Béla utca. Emellett három 
zebra létesült, korszer"sítették a tér alatti közm"hálózatot, a 
csapadékcsatornát és a közvilágítást. A megmentésre alkalmas 
fákon kívül 80 újat telepítettek. Meg!rizték a Tabánból átül-

tetett két tölgyfát, és 1000 négyzetméter zöldfelületet hoztak 
létre. Felújították továbbá a gombaszök!kutat és a színházi em-
lékm"vet.  
A tervez!k egy vékony burkolati vonallal visszahelyezték a 
térre a metróépítés miatt 1965-ben lebontott Nemzeti Színház 
körvonalát, illetve az ül!támfalba rögzített kisplasztikák, 
valamint a forgószékek bordó színe és formája is az egykori 
kulturális intézményre emlékeztet. 
Az átadóünnepségen Karácsony Gergelyen kívül beszédet 
mondott dr. Láng Zsolt kormánybiztos, Niedermüller Péter, a 
VII. és Pikó András, a VIII. kerület polgármestere.           Cs. J. 

Másfél évig tartó felújítás után december közepén megkapta 
az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt a Lánchíd.  
A megszépült m"tárgyon egyel!re csak a BKK járm"vei, a 
taxik, a motorosok, a kerékpárosok, valamint a mikroköz -
lekedési eszközöket használók járhatnak, a gyalogosok nyár 
végét!l vehetik birtokba a hidat. Karácsony Gergely f!pol-
gármester az útpálya ünnepélyes megnyitásán Magyarország 
újkori története egyik legbonyolultabb, legösszetettebb 
beruházásának nevezte a híd fel újítást, hozzátéve: a Lánchídhoz 

a nyolcvanas évek óta nem nyúlt sen -
ki, miközben a kétezres években min-
den évben elhangzott, hogy a fel újí tás 
nem t"r halasztást. 
Az átadás kapcsán vita kerekedett a 
kormány és a f!város között a hatmil-
liárdos állami hozzájárulás ki# ze té -
sér!l. Láng Zsolt, a Közép-magyaror- 
szági Gazdaságfejlesztési Zó na komp -
lex fejlesztéséért felel!s kormánybiz-
tos egy interjúban azzal indokolta a 
támogatás megtagadását, hogy nem 
teljesül az a szer z!dési feltétel, misze -
rint a gépjárm"forgalom teljes vagy 

részleges korlátozása nem haladhatja meg a 18 hónapot. A 
f!polgármester a megállapodásban rögzítettekr!l Facebo ok-
posztban reagált: „… a Széchenyi Lánchíd felújítását követ! for-
galmi rendjével kapcsolatos döntést a felújítás befejezéséig 
szükséges meghozni”. Tartják a határid!ket és a költségkeretet, 
ami nem jellemz! a hazai beruházásokra. „A forgalmi rendr!l 
viszont a jöv! !szi végleges átadásig a budapestiek fognak dön-
teni, és nem a kormány.”                                                           

 Csernyánszky Judit 

Ötszázöt nap után a budapestiek ismét birtokba vehették a f!város egyik legikonikusabb helyét, a 
felújított Blaha Lujza teret. A megújult közterület a korábbinál sokkal zöldebb és barátságosabb lett. 

Rejtett utalások a Blahán
Alig észrevehet", titokzatos vonal a felújított Blaha Lujza téren

Dönthetnek a budapestiek a Lánchíd forgalmi rendjér"l

Karácsony Gergely elmondta, a felújítás során tartják a határid!ket és a költségkereteket 
Fotók: Balogh Róbert

Ezer négyzetméter zöldfelületet hoztak 
létre, nyolcvan új fát telepítettek 

Fotók: Balogh Róbert

A bordó forgószékek színe és formája az 
egykor ott állt Nemzeti Színházra utal
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FÉG gyártmányú gáz ké szü -
lé kek szakjavítása. Víz-, gáz-, 
f"tésszerelés garanciával!  
Hívható: 8–18 óráig. Telefon: 
383-5873, 06-20-912-6163  
 
FESTÉST, MÁZOLÁST,  TA -
PÉ TÁZÁST és BU#KOLÁST 
vállalok takarítással, fóliá zás- 
sal. Nyugdíjasoknak kedvez -
mény. Tel.: 06- 30- 422-1739  
 
GÁZKÉSZÜLÉKEK KA#B A N - 
TARTÁSA, m"szaki és biz-
tonsági vizsgálata. Konvek-
torok, gázt"zhelyek, FÉG 
kazánok javítása.  
Telefon: 06-30 443-2031  
 
VÍZSZERELÉS, VILLANY-
BOJLE#EK VÍZK$TELE NÍ -
TÉSE. Csapok, szifonok, vé - 
cé tartályok cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek be kö -
tése. Duguláselhárítás anyag - 
beszerzéssel.  
Telefon: 06-30-447-3603 
 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, 
KÖZPONTIF(TÉS-szerelés, 
ázások, cs!törések megszün-
tetése. Mosdók, WC-tartályok 
cseréje. Csatornakamerázás. 
In gyenes kiszállás. Telefon: 
402-4330, 06-20-491-5089  
 
FÜ%D'SZOBÁK AKADÁLY-
MENTESÍTÉSE, kád helyett 
zuhanyzó beépítése, csúszás-
mentes felülettel, biztonsági 
kapaszkodókkal.  
Telefon:  06-20-950-0035 
 
FAIR-VILL VILLANYSZE%E -
LÉS. Konnektorjavítástól a tel-
jes lakás elektromos felújí tá- 
sáig. T!sgyökeres zuglói sze -
rel! várja hívását. 
Telefon: 30-336-9042 
 
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 
király útja 43/B (Fogarasi sa rok) 
 
 

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ- 
 SZÖBÖK BESZERELÉSS E L. 
Zárak, kilincsek, pántok, zsa -
né rok cseréje, régi ajtók, ab la -
kok felújítása, szigetelése.  
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483 
 
Molnár Ádám, +36 70 371 3367 
#h"t!-f"t!klímatelepítés, 
#tisztítás #zuglói #villany -
szerelés  
 
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 
cseréje zuhanykabinra. Teljes 
kör" lakásfelújítást is válla -
lunk. Tel.: 06-30-457-2666 
 
 
BEÉPÍTHET' TET'TE%ET, 
LAPOS TET'T keres épí tész -
mérnök saját részre, homlo k -
zat- és tet!-h!szigetelésért, tár - 
sasház-felújításért cserébe. 
Telefon: + 36-30-451-2169 
 
ELADÓ ingatlant keresek 
Zug lóban befektetési céllal. 
Amennyiben Önnek van eladó, 
kérem, hívjon. Berecz Ildikó, 
tel. :  06-70-442-7051 
 
Üzlethelyiség kiadó az Ilka–
Semsey utca sarkánál. 26 négy - 
zetméteres, felújított. Telefon: 
06-20-553-1512 
 
 
ADAMOV ANNA TERMÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, %EFLEXO -
LÓGUS, akupunkt!r, spirituá- 
lis gyógyító, cupping terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. 
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821 
 
Házhoz megyek! Fogsor ké szí -
tését, javítását vállalom garan-
ciával. Hívjon bizalommal!  
Telefon:  06-20-980-3957 
 
GYÓGYPEDIK%R: ben!tt 
kö röm, tyúkszem eltá vo lí -
tása, diabéteszes érsz" kü -
letes lábak szakszer" keze - 
lése! Házhoz is megyek! 
Fontos számomra a bizalom! 
Ildikó, tel.:  06-30-343-4443 
 

 
 
KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ %A -
KAT, M(TÁRGYAKAT, 1945 
EL'TTI KÉPESLAPOKAT 
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁ SÁROL. Azonnali #zetés. 
Díjtalan kiszállás.  
www.vertesiantikvarium.hu,  
telefon: 06-20-425-6437  
 
  
Almási Katalin vásárol ér ték -
becsléssel legmagasabb áron! 
Bútorokat, órákat, fest mé nye -
ket, dísztárgyakat, kris tályt, 
porcelánt, könyveket, írógé -
pet, varrógépet, sz!rmebun -
dát, csipkét, bizsukat, ki tün- 
 tetést, régi pénzt, teljes hagya -
tékot. Díjtalan 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-, 
Gor ka-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 
 
 
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  
 
COMPUTER KLINIKA – szá -
mí tógép-javítás, -karbantartás, 
-b!vítés, vírusirtás, telepítés 
ingyenes kiszállással.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon :  06-30-857-2653 
 
 
Élje anyagi biztonságban 
nyug díjas éveit! Életjáradéki 
szer z!déssel egy egyszeri, na -
gyo b b összeg mellett, havi 

élet já ra dékot &zetek Önnek 
úgy, hogy Ön lakása ki zá -
rólagos hasz nálója, haszon -
élvez!je marad.  
Érdekl!dni: dr. Dányi Ro -
land, tel.: 06-70-391-8073 
 
Fiatal, becsületes, megbízható, 
diplomás zuglói pár id!sgon-
dozást vállal, eltartási szer z! -
désért cserébe.  
Telefon: +36-20 - 517-7841 
 
Életjáradéki szerz!dést köt-
nék, anyagi biztonságot biz-
tosítok. Azonnali készpénz - 
#zetéssel, megegyezés esetén. 
Ottlakás nélkül!  
Kérem, je lezze érdekl!dését: 
0 6 - 2 0 - 5 2 8 - 2 5 3 2 !  
 
Fiatal diplomás házaspár élet -
járadéki szerz!dést kötne id!s 
hölggyel vagy úrral.  
Telefon :  06-30-965-0495 

Szolgáltatás

Ingatlan

Egyéb

Számítógép

Könyv

Egészség

Régiség

LIMANOVA TÉR 25. SZ. 
ALATTI TELEPHELYEN AZ   

ALÁBBI IRODÁK  

BÉRELHET!K: 
 
 

• 61,5 NM-ES IRODA 
(2 HELYISÉG) 

• 52 NM-ES IRODA 
(2 HELYISÉG) 

• 22 NM-ES IRODA SAJÁT 
MELLÉKHELYISÉGGEL 
• 10 NM-ES IRODA 

 
KEDVEZ! BÉRLETI 

DÍJJAL TUDJUK AZ IRODÁKAT 
BIZTOSÍTANI, IGÉNY ESETÉN 

A HELYISÉGEKHEZ 
PARKOLÓHELYEK 

BÉRELHET!EK SZINTÉN 
KEDVEZ! ÁRON.  

NAPKÖZBEN 
PORTASZOLGÁLAT SEGÍTI 

BÉRL!INKET. 
 

Érdekl"dni a  
beszerzes@zugloizrt.hu  

e-mail-címen van 
lehet"ség.  
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A ZUGLÓI ZRT. FELVÉTELT HIRDET  
A KARBANTARTÁSI OSZTÁLYÁRA A KÖVETKEZ! MUNKAKÖRÖKRE: 

 
TERÜLETI KÉPVISEL!: Szükséges végzettség: épít"ipari közép- 

vagy fels"fokú végzettség (magasépít" technikus, épít"mérnök, 
építészmérnök) Szükséges készségek: magabiztos Office 
ismeret (Word, Excel, Outlook stb.) • Munkaid": napi 8 óra 

 
FEST!: Szükséges végzettség: szobafest"-mázoló szakmunkás 

bizonyítvány • Munkaid": napi 8 óra 
 

VÍZ-, GÁZ-, F#TÉSSZEREL!: Szükséges végzettség: Víz-, gáz-, 
f$tésszerel" 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 

 
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 fizetés, cafeteria 

KÖVESSE Zugló hivatalos 
Facebook-oldalát!

facebook.com/zuglo14/

Friss és közérdek"  
információk!  
25 ezer követ!!



A pekingi olimpián egy arany- és 
egy bronzérmet szerz! testvér-
pár nyáron a kínai válogatott 
élére kinevezett edz!jük, Csang 
Csing Linát követve Ázsiába 
költözött, majd novemberben 
jelezték a magyar szövetségnek, 
hogy országot kívánnak váltani. 
A Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség (MOKSZ) el!ször a 
hároméves mintegy 300 millió 
forintos nevelési költségük meg -
térítését követelte, melyr!l a de-
cember 20-ai rendkívüli elnök - 
ségi ülésén nagyvonalúan le- 
mondott. Így elhárult az aka -
dálya, hogy Liu Shaolin Sándor 
és Liu Shaoang Kína színeiben 

folytathassa sportpályafutását. 
A Liu testvérek ezer szállal 
köt!dtek Zuglóhoz. A Csanádi 
Árpád Sportiskola, Általános 
Iskola és Gimnáziumban érett -
ségiztek. A kerületben m"köd! 
Gyakorló Jégcsarnokban ed -
zettek, évek óta ennek köze -
lében laktak. El!bb az MTK, 
majd a Ferencváros színeiben 
versenyeztek.  
Miután 2018-ban a phjong- 
cshangi téli olimpia fér# váltó 
számban megszerezték Ma- 
gyar ország els! téli olimpiai 
aranyérmét, a zuglói önkor-
mányzat díszpolgári címmel 
tüntette ki !ket.                    R. T. 

22 SPORT

Nemrég egy 86-szoros válogatott magyar labdarúgó volt a Vakok Iskolájának vendége. A váloga-
tottságtól nemrég visszavonult Szalai Ádám meglep!en otthonosan mozgott Zuglóban.

Exkluzív interjút kapott lapunk a népszer( magyar válogatott focistától

Elengedte a MOKSZ a gyorskorcsolyás testvérpárt

Szalai Ádámnak er"t ad, hogy segíthet

– Igen, ismer!s a terep – mond - 
 ta a német Mainz és Ho)en-
heim korábbi, illetve a svájci 
FC Basel jelenlegi labda rú -
gója –, hisz diákként ide jár-
tam a szomszédos Teleki Blan - 
ka Gimnáziumba. Annak ide-
jén orvos akartam lenni, és a 
biológia miatt jelentkeztem az 
Ajtósi Dürer sori intéz mény -

be. Ám az életem úgy alakult, 
hogy választanom kellett, én 
pedig a futball mellett döntöt-
tem – fogalmazott a spor toló. 
Szalai Ádám nemcsak játék-
tudásáról, elhivatottsá gáról, 
ha nem a rászorulók iránti lo-
jalitásáról is ismert.  
– Amikor elindult az idei 
Jónak lenni jó kampány, és 

felkértek nagykövetnek, gon-
dolkodás nélkül igent mond-
tam. Az, hogy tudok másokon 
segíteni, nekem is nagy er!t 
ad – mondta Szalai, aki a csör -
g! labdázást próbálta ki a 
zuglói iskolában a kampány 
keretében.  
– Nem tagadom, „vakon” ne -
héz volt megtalálnom a he -

lyemet, de szerencsére a csa - 
pattársaim sokat segítettek, 
így sikerült ráérez nem a játék 
ritmusára. Nem is akár ho -
gyan, hiszen még Páni Ró bert, 
a Vakok Iskolájának test ne -
vel!je, a csörg!labda-váloga-
tott szövetségi kapitá nya is 
megdicsérte Ádámot.       

"iersch Tamás 

Zugló 83. születésnapján lettek a kerület díszpolgárai 
                                   Fotó: Képszerkeszt!ség

Fotók: Balogh Róbert

2022-ben nemcsak a Liu testvérek igazoltak át, hanem két, szintén díszpolgár paralim pi ai bajnok is. Veres Amarilla 
vívó a BVSC-Zug lótól az UTE-hez, Pálos Péter asztaliteniszez! pedig a Sz!nyi útról Dunakeszire szerz!dött.
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Churchill és Reagan városligeti emlékm(ve magánszemélyek támogatásával valósult meg

Harminc év szobrai és emléktáblái – I.

Winston Churchill brit ál -
lam fér# bronz mellszobrának 
felállítását Alexander Brody 
magyar származású reklám-
szakember kezdeményezte a 
F!városi Önkormányzatnál a 
költségek vállalásával. Zugló 
képvisel!-testülete 2003. má -
jus 12-én határozott arról, 
hogy támogatja Winston Chur -
chill szobrának Városliget-
ben történ! elhelyezését, és 

kez deményezi a F!városi Ön -
kormányzatnál, hogy a Liget-
ben Churchillr!l sétányt ne - 
vez ze nek el.   
Varga Imre szobrászm"vész 
talapzattal együtt két méter 
magas  alkotását az id!közben 
Winston Churchill sétánynak 
elnevezett út mentén állították 
fel. A szoboravatást 2003. jú -
nius 24-én tartották. Az em-
lékm"vet Winston Churchill 
egyetlen él! gyermeke, az 
akkor 80 éves Lady Mary Soa -
mes leplezte le. 
Ronald Reagan, az USA 40. 
elnöke emlékm"vét Zwack 
Pé ter üzletember, a rendszer -
váltás utáni els! amerikai 
nagy követ és a F!városi Ön -
kormányzat állíttatta. A szo-
bor létesítését 2005 júni u- 

sában a F!városi Közgy"lés 
MDF-frakciója kezdemé nyez -
te, amelyet Demszky Gábor 
f!polgármester is támogatott. 
Mint elmondta, 1983-ban Rea-
gan elnök levele mentette 
meg, hogy ellenzéki tevékeny -
ségéért bebörtönözzék.  
A Reagan-szobor megvaló -
sításához Zwack Péter és a 

F!városi Önkormányzat egy -
aránt 1,5 millió forinttal já rult 
hozzá. Zwack Péter a támo-
gatását azzal indokolta: Rea-
gan elnök tevékenysé gé nek 
köszönheti, hogy az 1980-as 
évek végén hazatérhetett Ma- 
gyarországra, és bekö vet ke-
zett a rendszerváltás.  

A mészk!talapzaton álló 
bronz mellszobor Veres Gá -
bor szobrászm"vész alkotása. 
A Reagan-emlékm"vet is a 
Winston Churchill sétányon 
állították fel 2006 !szén.  
Abaj Kunanbajev költ!, 
ének mondó, a kazah irodalom 
és irodalmi nyelv egyik meg -
teremt!jének tiszteletére Ka -
zahsztán Magyarországi Nagy - 
követsége kezdeményezésére 
emeltek szobrot Budapesten. 
A F!városi Közgy"lés 2014 
áprilisában döntött arról, 
hogy a szobornak a város -
ligeti Asztana úton biztosí-
tanak helyet. 

A márványtalapzattal együtt 
három méter magas bronz 
mellszobrot Bolat Kuszajnov 
szobrászm"vész készítette.  
A több mint hatmillió forint 
érték" alkotás felállításának 
költségét a kazah állam fe -
dezte. A szobrot május 23-án 
helyezték el az Asztana út és 
az Ajtósi Dürer sor közötti 
zöldterületen. Az emlékm"vet 
– ünnepélyes küls!ségek kö -
zött – 2014. június 2-án Ka rim 
Mazimov kazah mini s z ter -
elnök és Fazekas Sándor vi -
dékfejlesztési miniszter lep - 
lezte le.                   Papp Dezs! 

Zuglóban jó néhány szobor és emléktábla található, melyek száma évr!l évre 
gyarapszik. Cikksorozatunkban a rendszerváltás után létesített kerületi em-
lékhelyeket mutatjuk be. Az els! részben Winston Churchill, Ronald Reagan 
és Abaj Kunanbajev szobrának történetér!l írunk.

A Fogarasi út–Ka)ka Margit 
utca–Bánki Donát utca–Nagy 
Lajos király útja által határolt 
zuglói Vitézi telep törté ne -
tér!l tartott vetített képes el! -
adást a Cserepesházban Ma j- 
kó Zsuzsa, a Samodai József 
Zuglói Helytörténeti M"hely 
vezet!je. Elmondása szerint a 
területet a f!város adta a 
Vitézi Széknek. A 150 négy -
szögöles telkekre egy-, két- és 
háromszobás, falusi hangula-
tot idéz! ikerházakat építet-
tek. Ezek f! jellemz!je a fél- 
 köríves tornác, a teraszmell -
véd, a spalettás ablak és a 
kontyolt tet!forma volt. Min-
den házon vitézi táblát he -
lyeztek el, amelyen szerepelt a 
tulajdonos neve. 
A helytörténeti m"hely ve -
zet!je arra is kitért, hogy a 
házakat 1936-ban és 1937-ben 
adták át. A tulajdonosoknak  
a telekért nem kellett #zetni, 
viszont a házra 27 évre szóló, 
alacsony kamatú kölcsönt 
kaptak. 
Az eseményen megjelentek 
Majkó Zsuzsától azt is meg-
tudhatták, hogy a Vitézi telep 
házai helyi védettség alatt  
állnak, alapterveit vitéz Irsy  
László készítette, a kivitelez! 
pedig vitéz Kántor István 
építési vállalkozó volt. 

P. D. 

Vitézi házak

Winston Churchill Alexander 
Brody kezdemé nye zé sére ka -
pott szobrot a Városligetben 

Fotók: Papp Dezs!

Churchill mellszobrát lánya, 
Lady Mary Soames leplezte le 

Forrás: Népszava, 2003. augusztus 9.

Abaj Kunanbajev emlékm# -
vé nek költségeit a kazah ál - 
l am fedezte

A Reagan-szobor megva ló sí -
tását Zwack Péter üzletember 
1,5 millió forinttal támogatta

A Vitézi telep házai védett -
ség alatt állnak 
                             Fotó: a szerz! felvétele
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„Élni akarok, de mások életének tiszteletben tartása mellett”

Oganga, a Nagy Fehér Varázsló

Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince

Albert Schweitzer még $atalon elhatározta, hogy harmincéves korától életét az 
emberiség szolgálatának szenteli. Lambarénében alapított kórházában a rossz 
körülmények ellenére is számos életet megmentett.

Albert Schweitzer Nobel-
békedíjas német orvos, 
teo lógus, #lozófus 1875. 
január 14-én Kaysersberg-
ben született, protestáns 
lelkész családba. 
Egyetemi évei alatt pár -
huzamosan folytatta teo -
lógiai, #lozó#ai és orgo - 
natanulmányait. Doktori 
fokozatai megszerzése 
után a teológiai egyetem 
docense lett, közben a 
Szent Miklós-templom lel - 
készeként szolgált. Mások 
szenvedéseinek enyhítése 
alapkésztetésként élt ben -
ne. A párizsi evangélikus 
misszió felhívására 30 
évesen beiratkozott az or-
vosi egyetemre, hét év 
múlva orvosi diplomával, 
friss házasan a mai Gabon 
területén lév! Lambarénében 

kórházat alapított. Az els! 
világháború kitörése után 

eleinte házi !rizetben, majd 
1917-ben franciaországi fo-
golytáborban tartották. Ott 
vetette papírra Az élet tisz -
telete címmel megjelent etikai 
alapelveit tartalmazó m"vét, 
amelyben így fogalmazott: 
„Élni akarok, de mások éle -
tének tiszteletben tartása mel-
lett”.  A háború után visszatért 
a már francia fenn ha tó ságú 
Elzászba, de munkája mellett 
afrikai kór házának újjáépí -
tésére gy"jtött orgona kon -
certjeivel és az élet tiszte - 
letér!l tartott el!adásaival. 
1924-ben visszautazott Lam-
barénébe, ahol 1965-ig, élete 
végéig gyógyított, a helyiekt!l 
kapta az Oganga, Nagy Fehér 
Varázsló nevet. A világra gya -
korolt etikai hatása Tolszto-
jéhoz és Gandiéhoz hason - 
latos.                        Illés Sarolta 

Január 22-én ünneplik név-
napjukat a Vincék. A latin 
ere det" név, Vincentinus gy! -
zedelmest jelent.  
Szent Vince azon korai keresz - 
tény szentek közé tartozik, 
akik valóban léteztek, de az 
életükr!l nem maradt fenn 
megbízható forrás. A Szent 
Vince diakónus kínszen ve -
dése cím" m" sze rint gazdag 
nemesi család sarja volt, a 
szent és profán tudományokra 
szent Valér, Za ragoza püspöke 
oktatta.  
Miu tán Diocletianus római 
császár elrendelte az utolsó 
nagy ke resztényüldözést, az 
ottani hely tartó láncra verette 
a püs pököt és Vincét, és Zara -
go zából Valenciáig vitték !ket 
válogatott kínzások közepette. 
Mindketten 304 körül haltak 

meg. Vincét a helytartó nem 
engedte eltemetni, testét a 
szántóföldre vetették, de egy 
holló leszállt az égb!l, és 
megvédte az állatoktól, ezu -
tán a tengerbe dobták k!ne-
hezékkel, de még így is ki - 
sodorta a víz a partra, míg 
egy keresztény megtalálta és 
méltó módon eltemette.  
A nevébe belehallották a 
vinum (bor) szót, így Vincét a 
sz!l!sgazdák véd!szentjének 
is tartják. A népi meg#gye -
lések szerint a Vince-napi 
id!járástól függ a következ! 
év sz!l!termése, vagyis „ha 
megcsordul a Vince, tele lesz 
a pince”. Vincézés közben a 
gazdák a jó termés érdekében 
szentelt borral vagy vízzel kör -
belocsolják a sz!l!s ker tet. 
                                               I. S. 

Hamarosan önismereti cso-
portot indít a Tiszta Jöv!ért 
Alapítvány. Olyan 18–30 év 
közötti feln!ttek jelentkezését 
várják, akik mélyebben sze -
ret nék megismerni önma -
gukat, hogy id!ben felis - 
merjék, ha elindultak a füg-
g!séghez ve zet! úton. A más-
fél órás fog lalkozásokat két - 
hetente, összesen 10 alkalom-
mal tartják meg a Fogarasi út 
8. szám alatt, és alkalmanként 
há rom ezer forintba kerülnek. 
Jelentkezni az alapítvány 

 Face book-oldalán vagy  
a tisztajovoert@gmail.com  

e-mail-címen lehet.  

Híreink
Önismereti tréning 

A hanuka 2022-ben decem-
ber 18-tól 26-ig tartott. A zug -
lói zsinagóga els! ünnepi 
gyertyájának meggyújtására 
Kardos Péter f!rabbi Rózsa 
András alpolgármestert kérte 
fel. A f!rabbi idén ötvened-
szer ünnepelte itt a hanukát. 
A legemlékezetesebb gyer -
tyagyújtása öt évvel ezel!tt 
volt, a leégett zsinagóga kor-
mos falai között, hidegben és 
sötétségben. 

A fény ünnepe

Fotó: Balogh Róbert

Albert Schweitzer már "atalon megfo-
gadta, hogy életét az emberi szenvedés 
enyhítésének szenteli            Fotó: Wikipedia

Vincézés közben a gazdák borral 
vagy vízzel körbelocsolják a sz! -
l!skertet a jó termés érdekében 

       

Fotó: wikipedia
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A mesékkel való gyógyítás akkor segíthet, ha valahol elakadtunk az életünk során

Gyógyító mesés terápia
– A gyermekkoromat édes -
apám és édes a n y á m meséi 
aranyozták be – em-
lékezett vissza Ge rá né 
Onódy Tünde, aki ta ní -
tói szakdolgozatát An-
dersen meséinek vi lá - 
gáról írta. Pedagógus -
ként mindig tartott me -
seszakkört. Tanítói pá - 
lyája befejezése után 
kezdett el dr. Boldizsár 
Ildikó meseterápiás kép - 
zésére járni, ahol telje-
sen más megvilágításba 
kerültek szeretett tör té -
netei.  
– Meseterápiára akkor 
van szükség, ha valahol 
elakadtunk, vagyis me-
seileg k!vé váltunk.  
A terápia során megke -
ressük az adott élet szi -

tu áció hoz tartozó me sét. Ami 
most tö ténik velünk, az már 

egyszer valakivel meg esett, 
aki mindezt történetbe zárta – 

magyarázta a szakem-
ber, aki azt is ki fejtette, 
hogy a tör té nettel való 
kapcsolódással érhet! 
el a me se terápia gyó-
gyító hatása.  
– Beleereszkedve a me -
sébe a meseh!ssel egy ütt 
megyünk a mesei hely -
színekre. Mi is elvégez-
zük a feladatait úgy, 
hogy párhuzamot vo-
nunk a saját elakadt 
életünkkel. Ha a h!snek 
az egyik helyszínen sár -
kányokkal kell meg -
küzdeni, megnézzük, 
hogy kik vagy mik a mi 
sárkányaink. Legy! zé -
sükhöz meg kell talál-
nunk az eszközöket, 

amelyeket ezekkel pár hu za -
mot vonva lelhetünk meg.  
A szakember sze rint a me se -
terápia mindenkit arra is ta -
nít, hogy ne üljön karba tett 
kézzel, hanem te gyen élete 
rendjéért.  
A mesék ugyanis a rend for-
gatókönyvei, és addig nem ér -
nek véget, amíg a me sei rend 
nem áll helyre, ami után a 
halálig tartó bol dog élet kö -
vetkezik.   
– E módszerrel a meseh!sök-
t!l megküzdési stratégiákat, 
életvezetési ötleteket, problé-
mamegoldó képleteket sajá -
tít hatunk el, amelyekkel élet - 
helyzeti elakadásunkból to -
vább léphetünk, és a k!vé vá -
lás visszavarázsolódik él! vé – 
állítja Geráné Onódy Tün de. 

                   Illés Sarolta

A Zuglói Roma Kisebbségi Önkormányzat decemberi ren-
dezvényén egy autentikus roma étel került szóba, melynek ere-
detér!l Molnár Károly alelnök rokona, Horváth Almíra, a 
kilencedik kerületi roma kisebbségi önkormányzat alelnöke 
azt mondta: régen vidéken a karácsony közeledtével sok háznál 
vágtak disznót. A szegény romák elkérték a disznó vastagbelét, 
amelynek felhasználásával krumplis hurkát, más néven cigány 
hurkát készítettek.  
Ez az étel mai napig a romák egyik kedvence. 
Horváth Almírától azt is megtudtuk, ! hogyan készíti a krum-
plis hurkát: disznóvágáskor a belet kimossuk, de ma már 
kapható az üzletekben tisztított bél, azt is bátran használhatjuk 
erre a célra.  Négy személyre három-négy darab félméteres 
hurkához meghámozok és lereszelek 1-1,5 kg burgonyát, 
felkockázok és olajon megdinsztelek 3-4 fej hagymát, majd 
leh"töm és hozzákeverem a nyers krumplihoz. Teszek hozzá 
egy csokor felaprított friss vagy egy ev!kanál szárított petre -
zselymet. Én só helyett delikátot használok, borsozom, egy 
kiskanál paprikával színesítem, majd két ev!kanál #nomlisztet 
keverek hozzá, hogy összefogja a krumplit. A masszát kiskanál-
lal beletöltöm a bélbe, a két végét összekötöm. Forró sós vízben 
15 percig f!zöm, aztán tepsibe teszem, majd nagyjából fél óra alatt 
a forró süt!ben ropogós, aranybarnára sütöm.       Illés Sarolta

Geráné Onódy Tünde zuglói tanítón! számára a mese élete során mindig „aranyfonál” volt. Három éve foglalkozik 
meseterápiával, és úgy érzi, ez tette fel a koronát a magyar népi kultúrában és mesékben tett „utazásaira”. 

Krumplis hurka, a romák egyik kedvenc csemegéje

Disznóbél, burgonya, hagyma, paprika, liszt, delikát és pet -
rezselyem a cigány hurka titka                             Fotó: Balogh Róbert

Geráné Onódy Tünde: A mesék addig nem ér -
nek véget, amíg a rend nem áll helyre 

 Fotó: Balogh Róbert
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BAK (12. 21.–01. 20) – 2023-ban a család kerül 
középpontba. Az el!tte álló munkái folyama -
tosan mozgásban tartják, nem tud megpihen ni, 
amíg mindent precízen el nem végez. Kü- 
 lön leges megoldásokra lát rá, és ha elég bá tor, 

most új utakon indulhat el. Új szerz!déseit ala-
posan nézze át, nehogy behúzzák a cs!be. A pár -

kapcsolatában bizonytalanságot érezhet vagy túlidealizál- 
hatja azt. Hiva tásában lendületet hoznak a jó kapcsolatok.

HOROSZKÓP

VÍZÖNT' (01. 20.–02. 18.)  – Ez az év az elmélye -
désr!l, a megérzésekr!l és a világtól való el vo -
nulásról szól, de ez nem jelent passzivitást. 
Lehet, hogy teljesen új, hozzá a legjobban ill!, 
mégis eleinte talán furcsának t"n! munkát fog 

találni, amelyben tehetségét örömmel kiélheti. 
A hétköznapokban energikusnak érzi magát, min-

dent képes megbeszélni a környezetével. De csak azért, mert 
okos ember mondja, ne vegye készpénznek a bölcsnek t"n! 
tanácsokat.

HALAK (02. 18.–03. 20.) 2023-ban tapasztalataira 
támaszkodva, megbízható emberekkel közösen 
olyan mások érdekeit szolgáló vállalkozást in-
díthat el, amelyben az anyagiak megteremtése 
mellett jól érzi magát. Legyen körültekint!, 

hallgasson a megérzéseire, de merjen vállalkozni 
és kilépni a komfortzónájából. Ha még nincs párja, idén 
éppen a vonzó lendülete miatt – ami talán még neki is furcsa 
– egy olyan társat talál, aki képes vele együtt szárnyalni.

KOS (03. 20.–04. 20.) Idén a gyermekkor „elte me -
tett” fájdalmainak, sérüléseinek felisme ré sével, 
elfogadásával visszanyeri boldog, önfe ledt én -
jét, mellyel képes mindent létrehozni, amire vá-
gyik. Örömmel végzi a munkáját is, mert végre 

meglátja annak gyümölcsét is, képes tehetségére 
támaszkodva kiemelked!en teljesíteni, és ez gyö -

keres változást idéz el! a munkahelyén. A családi együtt -
m"ködés is hangsúlyt kap, ennek segítségével régi problémák 
oldódnak meg.

BIKA (04. 20.–05. 21.) A családi múltból olyan 
történetek kerülnek el! 2023-ban, amelyek a 
jelent is érthet!vé teszik. A felismerések felold-
ják a feszültségeket, és így szépen folyhat 
tovább az élet. Ha régóta kommunikációval 

kapcsolatos önálló vállalkozáson gondolkodik, 
ezt idén érdemes megvalósítani. Képes kiharcolni olyan hi-
vatalos szerz!déseket, amelyek megteremtik az anyagi bizton-
ságát. Az ötleteinek kivitelezésekor legyen igen körültekint!.

IK%EK (05. 21.–06. 21.) Idén a széles baráti és tá-
mogatói körb!l mesés lehet!ségek érkeznek.  
A nagy siker épp olyan teher, mint a kudarc, 
viszont most önuralommal, rálátással képes 
megteremteni az egyensúlyt. Anyagi sikere 

lendületet ad kreativitásának, amib!l munkahe-
lye is pro#tál. Ötletei átgondolása fontos, addig ne beszéljen 
ezekr!l, amíg nem látja tisztán a megvalósítás folyamatát. Ha 
még nincs gyermeke, most a szül!vé válás is elképzelhet!. 

RÁK (06. 21.–07. 23.) 2023-ban hangsúlyt kap a 
család anyagi együttm"ködése, illetve létre-
jöhet olyan gazdasági társulás, amelynek alapja 
a kommunikáció, a m"vészet, ezen belül a zene, 
amib!l hosszú távon, nagyobb er!feszítés nél -

kül is, bevételei származnak. Lelkileg is nyitot-
tabb lehet, sérülékenyebbé válhat, de ennek okát is 

megtudja, ez segíti a meger!södésben. Idén a m"vészi énje 
kerül el!térbe, amire fel#gyel és a külvilág is kiemel.

OROSZLÁN (07. 23.–08. 23.) Idén végre olyan igen 
jövedelmez! munkát kap, ami nagyon illik hoz -
zá. Ráadásul kapcsolatai révén olyan le he t! -
ségekhez jut, amelyekr!l korábban álmodni 
sem mert. Váratlan fordulatok kísérik szakmai 

útját, most bármilyen helyzetb!l a legjobbat 
képes kihozni. Élete pozitív irányba halad, de ne 

feledje, hogy a sikereit nem egyedül éri el, fejezze ki se gí -
t!inek a köszönetét. A siker nem érdem, hanem a másokért 
tett szolgálat része. 

SZ(Z (08. 23.–09. 23.) Idén úgy érezheti, hogy az 
élete a helyére kerül, olyan közösségi feladatok 
találják meg, amelyekben a rendszerez!, jól  
szervez! énje kiteljesedhet. Zseniális, eredeti 
ötletekkel szebbé, gördülékenyebbé, jobbá 

teszi munkahelye közösségének életét. Vezet!  
szerepet nem vállal, de munkájával a #gyelem középpontjába 
kerül. Lesznek olyan befolyásos emberek, akik felajánlják a 
támogatásukat. Fontolja meg, kit!l fogad el segítséget.

MÉRLEG (09. 23.–10. 23.) 2023-ban végre kézbe 
kell vennie a saját életét. Most sokkal érzé ke -
nyebben reagál környezetére: mintha meg lát -
ná, hogy mi a valódi oka egy-egy ember visel- 
 kedésének vagy egy megtörtént esemé ny nek. 

Ösztönös reakciója a másokon segítés, de most 
ezek a felismerések abban segítik, hogy a céljai elérése 
érdekében kivel és milyen helyzetben tud jól együtt m"ködni. 
Zseniális ötletei, pénzügyi kapcsolatai segítik az évet.  

SKO%PIÓ (10. 23.–11. 22.) Idén végre rendet tud 
tenni az életében, az egészsége is helyrebillen, 
mivel képes lesz a régi viselkedési mintáit 
meghaladni. Szerelmi kapcsolatait azért en-
gedje „rendetlenül” m"ködni. Elmélyül a spiri-

tualitásban, olyan bölcs embereket keres, akik 
segítik ebben. Váratlan fordulatok érik, melyek a bizton-
ságérzetének adnak új értelmet. Most olyan munkában tel-
jesedhet ki, amelyben önállóan, másokat nem befolyásolva tud 
dolgozni. 

NYILAS (11. 22.–12. 22.) A házasság kérdése és 
új munkahely, új munkaszerz!dés lesz a témája 
2023-nak. Az új élet kezdetben okozhat felfor-
dulást, amit a régi minták okoznak, mivel a 
kett! együtt nem m"ködik. Döntenie kell, a 

körülmények is olyan egyértelm" munka- és 
kapcsolati helyzeteket teremtenek, amelyek kétséget kizáróan 
segítik a régi élet lezárását. Személyisége biztos alapokon áll, 
a váratlan fordulatok pedig szépséget hoznak az életébe. 
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ZUGLÓI&LAPOK  •  Budapest F!város XIV. Kerület Zugló Önkor mány zatának lapja • F!szerkeszt!: Forrai-Kiss Krisztina  •  F!szerkeszt!-helyettes: 
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A magyar f!város lesz az európai házigazdája a világhír# Harley-Davidson motormárka 120 éves jubileumi program-
sorozatának. Az amerikai cég június 22–25. között Budapesten expót és nagyszabású motoros felvonulást rendez.

Több ezer motoros érkezik Zuglóban rendezik meg  
a Harley-Davidson  
120 éves világtalálkozóját 

– Nagyon büszke vagyok, hogy mi rendezhetjük a Harley-Davidson 120 éves világ-
találkozóját – jelentette ki Szalay Balázs egykori raliversenyz!, a szervez! Sportmarke -
ting Ügynökség ala pító igazgatója. Hozzátette: húsz ezer motorost és napi ötvenezer 
látogatót várnak a rendez vény re. Az érdekl!d!k kilenc moto ros túrán vehetnek részt, 
de eze ken kívül szerveznek számukra dunai séta hajózást, buszos vá rosnézést, éjszakai 
für d!zést, Harley-Davidson-divatbemuta tót és motoros att rakciókat. Négy nap alatt több 
mint ötven ze nekar lép majd fel, nyolcvan foodtruck és húsz étterem gondoskodik a 
vendégek ellátásáról. A kisgyerekeket egyebek mellett ring lispíl, körhinta és dodzsem 
várja, míg a nagyobbak az adre nalinparkban szórakozhatnak. – A rendezvény utolsó 
napjára kedvezményes családi jegyet bocsátottunk ki, hogy minden érdekl!d! részese 
lehessen a prog ramoknak – fejtette ki Szalay Balázs, aki azt is elárulta, hogy a fesztivál 
központja a Puskás Aréna parkjában lesz.                                                       "iersch Tamás 

Els!ként az Uzsoki kórháznál 
(Róna utca 183. szám) lév! jeg y - 
kiadó automatánál került be -
vezetésre a bankkártyás # ze -
tési lehet!ség, amely az ügy - 
 felek körében rö vid id! alatt 
nagy sikert aratott. 2023. ja -
nuár 2-t!l további 20 db, frek -
ventált he lyen lév! jegykiadó 
automatánál bizto sít juk ezt a 
lehet!séget, ezzel segítve az 
autósokat a jegyvásárlásban. 
A bankkártyaterminállal fel-
szerelt automatákat külön táb -
la jelzi.

Hermina út 7. 
Állatkerti krt. 1. 

Állatkerti krt.,  
Elefánt házzal szemben 

Állatkerti krt. 11. 
Állatkerti krt. 9. 

Bethesda u. 8. 
Kerepesi út 30. 

Ond vezér útja 1–3. mögött 
Rózsavölgyi köz 1. 

L!csei út 32. 

Csömöri út 9. 
Nagy Lajos király útja 171. 

Pétervárad u. 11–17. 
Bácskai utca 50. 

Róna u. 172. 
Róna u. 190. 
Róna u. 203. 

Korong u. 54. 
Laky Adolf utca 44–46. 

Kassai tér 21. 

Szalay Balázs elmondta, hogy a 
rendez vény utolsó napjára ked-
vezményes családi jegyet lehet venni                      
Fotó: Balogh Róbert

Újabb 20 parkolóautomatánál 
vált lehet"vé a bankkártyás )zetés
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