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Zuglóban indul a polgármesteri székért a Z’zi Labor énekese

Janicsák: Már nem áll
jól a bohóckodás!
Aki emlékszik a Z’zi Laborra, a Veresegyházi Asszonykórusra és a Honky Tonk 
Woman címû slágerre, annak ismerõs Janicsák István neve is. Az egykori front-
ember manapság a politikai színtérre készül, Zugló polgármesteri székéért indul 
a ZÉK Egyesület színeiben. Hogy egy gyerekeknek verselõ popzenész hogyan 
lesz politikus, magától Janicsák Istvántól kérdeztük meg.

– Hogyan lesz zenész-költõ, 
producerbõl politikus?

– Sehogy. Létezik a nagypoli-
tika, ahová az ilyen ember, mint 
én, csak szórakoztatni jár. Viszont 
létezik az otthonunk, a közvetlen 
környezetünk, ahol bevállalhatok 
egy ilyen szerepet, hátha tudok 
tenni valamit. Kellõen idõsnek és 
tapasztaltnak érzem magam a fel-
adathoz, úgy gondolom, átlátom a 
helyzeteket. 

– Miért éppen Zugló? Miért nem 
Gyál, ahol született, vagy épp 
Veresegyháza, amely település 
asszonykórusával híres lett?

– Mert Zuglóban élek tizen-
öt éve, és a munkám is ide köt. 
Itt van a stúdióm. Szívügyem a 
városrész sorsa. 

– Segítségül hívja a régi ismert-
ségét? Esetleg bevonja a kampány-
ba az asszonykórust?

– Nem volna fair velük szem-
ben, mert a kedvemért úgyis jön-
nének, és ez mégiscsak politikai 
szerepvállalás lenne. Nem apellá-
lok a Honky Tonk Woman sikeré-
re, ami egyébként kétélû fegyver. 
Aki szereti, annak tetszik, hogy 
itt a Janicsák, akinek meg nem, 
az úgyis azt mondja: mit akar ez 

itt még mindig ezzel a nótával? 
Másrészt az embert meghatároz-
za a kora, 57 évesen már nem áll 
jól a bohóckodás.

– Ön az arcát adja egy szer-
vezethez, amelynek vannak 
pártokhoz, például a korábbi 
SZDSZ-hez köthetõ háttérembe-
rei. Az óriásplakátján közösséget 
vállal velük.

– Amikor erre felkértek, nem 
törõdtem a háttérrel. Olyan kon-
szenzust szeretnék, amiben én 
képviselem a civil kontrollt. Én 
nem vezérpolikusnak készülök, 
hanem szeretnék civil polgár-
mesterként kontrollt gyakorol-
ni a jó alpolgármesterek felett. 

Mûvész vagyok, és ebbõl faka-
dóan erõs etikai késztetést érzek 
arra, hogy korrekt módon eljár-
va szolgáljuk a közt.

– Akik felkérték, azok vajon 
miért pont önt választották? 

– Tudom, hogy engem nem a 
két szép szememért hívtak ide. 
Ugyanakkor talán nem tudták, 
hogy kit hívtak. Én nyíltan eljá-
ró ember vagyok, aki nem tûri 
a sumákolást maga körül. Aki 
ismer, ilyennek ismer. 

– Ön költõ, és elsõsorban gye-
rekverseket ír. Elmondana egyet, 
ami ide vág?

– Hinta-hinta dunahíd, 
vasteknõben hideg víz. � BE

Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus

Mi is az a ZÉK?
A Zuglóiak Érdek-képviseleti Egyesülete (ZÉK) képviseletében indul a 
polgármesteri tisztségért Janicsák István. Az érdekes nevû civil egyesület 
tavaly tûnt fel a kerületben. A ZÉK egybõl gyönyörû kertes házban ren-
dezett be irodát, látványos internetes újságot üzemeltet, sõt ZÉK járõrök 
néven közterületi járõröket is „tart”. A ZÉK elnöke Lénárt István, õ az Ahead 
Indokína nevû cég értékesítési igazgatója, ebben a cégben volt ügyvezetõ 
igazgató Virág András. Az Ahead felügyelõbizottsági tagja Virág Attila. Õk 
Killik Jenõvel együtt nemrég Vietnamban képviselték az Aheadet. Killik 
Jenõ nem ismeretlen Zuglóban, õ a kerület városfejlesztési tanácsnoka, 
tag a pénzügyi, vagyongazdálkodási bizottságokban is, az elmúlt évti-
zedben õ volt a helyi SZDSZ egyik vezetõje, meghatározó személyisége. 
A 12 éve önkormányzati képviselõ Killik nemrég lemondott SZDSZ-es 
tagságáról. Az egyesület írásait gyakran aláíró Virág András mint az 
SZDSZ delegáltja külsõs bizottsági tagként szerepelt a kerület pénzügyi 
bizottságában. Õ a Tocsik-botrány idején ismertté vált Virág Attila üzletem-
bernek a fia, aki a Tiara nevû SZDSZ közeli cégben volt tulajdonos. Virág 
Attila tagja volt a zuglói SZDSZ választmányának is. A Tiara 11,1 millió 
forintért, havi 720 ezres summáért adott tanácsokat az elmúlt években a 
zuglói önkormányzatnak. Virág Attila több, Gyurcsány Ferenchez köthetõ 
cégben is felbukkant. Az Altusban igazgatósági tag (1999–2002), az akkor 
még Gyurcsány-érdekeltségû Perfekt Rt.-ben igazgatósági (2000–2002) 
és felügyelõbizottsági tag (1997–2000), továbbá az egykor szintén 
Gyurcsány által jegyzett Pertia Könyvvizsgáló Zrt.-ben ügyvezetõ volt.

Divattal az elõítélet ellen
Sokan, sokféleképpen küzdenek a romákat sújtó elõítéletek ellen. Varga 
Erika iparmûvész egy teljesen új módszert talált, õ csodálatos ruhái-
val próbálja közelebb hozni a cigányokat és a többségi társadalmat. 
A hagyományos roma rózsás kendõk, szoknyák, ruhák és kiegészítõk 
nagy sikert arattak. 

Július végén Budapesten tartották Magyarország elsõ roma divatbe-
mutatóját, hatalmas sikerrel. Varga Erika iparmûvész a szép ruhákkal 
nemcsak esztétikai élményt szeretne kiváltani, hanem új látásmódot 
is. – A divat eszközével harcolunk az elõítéletek leküzdéséért. Ez egy 
új impulzus, úgy tekintek rá, mint egy új nyelvre, aminek segítségével 
felhívom a figyelmet, hogy itt vagyunk, a mi kultúránk is élõ, és nekünk 
is helyünk van a XXI. századi magyar társadalomban – magyarázta az 
ötletgazda, aki nagyon örül a sikernek. – Mindenkihez máshogy jut el 
az üzenet. Van, aki hall rólunk, és megnéz egy fotót, van, aki már egy 
cikket is elolvas, és van, aki rájön, hogy szívesen viselne ilyen ruhákat. 
A lényeg, hogy a divat világán keresztül minden roma fiatal élénkebben 
ápolhatja a hagyományait, a nem romák pedig elfogadóbbakká, nyitot-
tabbá válnak – tette hozzá Varga Erika, aki saját erejébõl hozta létre az 
üzletet és a mûhelyt, amiben romák és hátrányos helyzetû emberek 
dolgoznak. – Oktatásszervezõként dolgoztam roma fiatalokkal, közben 
kitanultam az ötvösséget. A fiataloknak szervezett programokban is sok 
kézmûvesség és készségfejlesztés volt. Ennek a munkának a következ-
ménye volt, hogy 2007-ben kitaláltam ki a Romani designt, amit azóta 
építünk, fejlesztünk. � szd Saját roma divatot teremtettek

A három királyok
A világ kedvenc futballmagazinja magyar kiadásának 
szeptemberi száma már megvásárolható! Szima Gábor, 
Garancsi István és Tarsoly Csaba. A legutóbbi NB I-es 
bajnokság végén õk hárman örülhettek, ugyanis csa-
pataik (a Debrecen, a Videoton és a Gyõr) végeztek 
a tabella elsõ három helyén, megszüntetve a fõvárosi 
klubok száztíz éves uralmát. Mindhárom tulajdonos-
nak, akik az üzleti életben is sikeresek, 25 kérdést tett 
fel a magyar FourFourTwo, s a párhuzamos interjúkból 
nagyon sok különlegességre derül fény. Például Szima 
Gábor nem emlékszik, hogyan szerezte élete elsõ mil-
lióját; elõfordult, hogy Garancsi Istvánt nem engedték 
be csapata mérkõzésére; s az is, hogy Tarsoly Csaba egy-
szer beleszólt az összeállításba: azt, hogy akkor nyert-e 
a csapat, megtudhatják, ha megvásárolják a magyar 
FourFourTwo legfrissebb számát. Címszavakban néhány 
további érdekes téma: A szõke Diego (Forlán lett a vb leg-
jobbja), Most nyerni kék! (babérokra tör a Manchester 
City), NB I-kalauz (ki kerül elsõként lapátra az edzõk 
közül az FFT szerint?), Arsenal-drukker punk (John 
Lydon a Sex Pistolsból Wengerrõl és az Emiratesrõl).

A futballbizniszben is sikeresek: Tarsoly Csaba, 
Szima Gábor és Garancsi István

Visszalépnek?
Szanyi Tibor szocialista kampány-
fõnök több belsõ fórumon is azt 
mondta: Zuglóban az MSZP-s Pelyva 
Györgyöt, illetve a Szövetség a 
Jövõért Mozgalom színeiben 
versenybe szálló Láng Mártát is 
vissza kellene léptetni a kerület-
ben függetlenként induló Janicsák 
István javára.


