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Biztonságban az élen
Két egymást követő évben is a főváros 
legbiztonságosabb kerülete lett Zugló. 
A kerületi kapitányság tavaly nyáron vál-
toztatott a munkamódszerén: a rendőrök 
sokkal több időt töltenek a közterülete-
ken, mint korábban. A zuglói rendőrka-
pitány szerint sok segítséget kapnak az 
önkormányzattól, a Zuglói Közbiztonsági 
Nonprofit Kft.-től, az önkormányzati ren-
dészektől és a polgárőröktől is. Interjú 
Dragon Sándor zuglói rendőrkapitánnyal.                                              
                13. oldal

Fejlődik a sportpálya
Baba-mama tornát, jógát, aerobikórákat 
is tarthatnak a Mogyoródi úti sportpá-
lya szeptemberben megnyíló sportpa-
vilonjában. Az új épület közösségi ösz-
szejöveteleknek is helyet biztosíthat.  
A kétszintes pavilon 371 négyzetméte-
res lesz, és kapcsolódik majd hozzá egy  
52 négyzetméteres fedett terasz is.  
Az emeleten további 140 négyzetméternyi 
hasznos teret alakítanak ki. A 150 millió 
forintos beruházást az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma támogatja.               5. oldal

Veszélyben a ligeti fák
Megkezdődtek a Városligetben a Magyar 
Zene Háza építésének előkészületei. Első 
körben a volt Hungexpo-épületek bontásá-
hoz láttak hozzá, ami negyven fa kivágásával 
jár együtt. Zuglónak mint az ügyben érdekelt 
ügyfélnek lehetősége sem volt arra, hogy 
tiltakozzon a fák kivágása ellen, minthogy 
az erre vonatkozó határozatot mindössze  
a munkálatok előtti napon adta ki az V. kerü-
leti járási hivatal. Hogy a jövőben ilyesmi ne 
fordulhasson elő, Zugló országgyűlési kép-
viselője törvénymódosítást kezdeményez 
a parlamentben. A Városligetben civilek és 
politikai szervezetek is megjelentek, hogy 
megakadályozzák a további fakivágásokat. 
A polgármester szerint jó, hogy egy spon-
tán, civil ellenállás jött létre, ami összehozott 
egy létező közösséget.       
  10. oldal

1981 óta idén először adtak át új bölcső-
dét Zuglóban. Az Erzsébet királyné útja és 
az Öv utca kereszteződésénél található 
Mesevonat 46 kisgyerek állandó ellátását 
szolgálja. Az intézményben azonban le-
hetőség van arra is, hogy időszakos fel-
ügyeletet biztosítsanak, ha a szülők csu-
pán néhány órára akarnák biztonságos 
helyen tudni gyermeküket. E szolgáltatás 
keretében naponta 12 kicsit tud fogadni  
a Mesevonat, óránként 450 forintos díjért. 

Az épület a 21. századi követelményeknek 
mindenben megfelel: akadálymentesített, 
zöldtetős, és napelemekkel is felszerelték.  
A bölcsődében két gondozási egységben 
négy csoportszoba található, de van torna- 
és fejlesztő-, illetve sószoba is. Az ellátást 
egy 120 főt kiszolgáló főzőkonyha segíti, 
az udvaron pedig különböző biztonságos 
játékok várják a kicsiket. Fontos tudniva-
ló, hogy a Mesevonat a sajátos nevelé-
si igényű, úgynevezett SNI-s gyerekeket  

is fogadja. A munkálatok öt évvel ezelőtt 
kezdődtek, és egy időre le is kellett állítani 
azokat, mert kiderült, hogy nem volt meg-
felelő az aljzatbeton vastagsága és szigete-
lése, de a gépészeti előkészítések sem vol-
tak rendben. Az építkezés végül tavaly év 
elején vett új lendületet: húsz centi vastag 
betonréteget fektettek le, kicserélték a gé-
pészeti csővezetékeket, és szigetelték az 
aljzatot. A csúszás és a hiányosságok ja-
vítása csaknem 40 millió forintos pluszki-

adást jelentetett. A régi kivitelezővel szem-
ben pedig jogi eljárás van folyamatban.  
A Mesevonat Bölcsőde összesen csak-
nem 300 millió forintba került. Az összeg 
felét uniós és állami támogatások tették ki. 
A kerületben még további ötven bölcsődei 
férőhelyre lenne szükség. Az önkormány-
zat ezért az új intézmény melletti, saját tu-
lajdonú telkén a Mesevonat bővítésére ké-
szül, amihez a közeljövőben európai uniós 
pályázatra jelentkezik.                    3. oldal 



2  2016. március 31.    Zuglói LapokAktuális   

Mesélnek  
a gyerekek

Díjazott zuglói 
orvosok

Népek meséi címmel nyílt kiállítás óvodások  

és kisiskolások gyűjteményéből március 16-án  

a Herman Galériában.

Kilencedik éve tart már az együttműködés  

a Kincskereső Óvoda és a Herman Ottó Általános 

Iskola között. A kapcsolatot annak idején Tóth Nagy 

Katalin, az óvoda és a zuglói óvodavezetők mun-

kaközösségének korábbi vezetője, illetve Tószegi 

Attila iskolaigazgató vette fel, akik megállapodtak, 

hogy a két szomszédos intézmény növendékei min-

den évben közösen rendeznek kiállítást, amelyek fő 

témája a környezetvédelem és az irodalom lesz. 

Idén ez utóbbi volt a soros, a két intézmény nö-

vendékei pedig a népek meséi témakörben végez-

tek gyűjtéseket. Ennek a többhetes munkának az 

eredménye az a kiállítás, amelyet a két intézmény 

gyerekeivel közösen Karácsony Gergely, Zugló 

polgármestere nyitott meg március 16-án. „Tavaly 

is itt voltam ezen a különleges megnyitón, és idén 

is örömmel vállaltam a felkérést” – mondta a pol-

gármester, megjegyezve: a mesék hozzá is közel 

állnak. „Mi persze magyar meséken nőttünk fel, és 

emiatt nagyon érdekes más népek meséit, történe-

teit megismerni” – tette hozzá. Babarczy Andrea 

óvodavezető és Tószegi Attila iskolaigazgató egy-

aránt megerősítette, hogy még Zuglóban is pél-

daértékű a két intézmény közötti együttműködés.  

A Herman Galériában kiállított Népek meséi tárlat 

április végéig tekinthető meg.                                 RT

Három, a Bethesda Gyermekkórházban dolgozó 

orvost is díjaztak a közelmúltban. A főigazgató, a 

diakóniai igazgató és a pszichoszomatikus részleg 

vezetője is elismerést kapott. Dr. Velkey Györgyöt,  

az intézmény főigazgatóját az egészségügy terü-

letén végzett kivételesen magas színvonalú, pél-

daértékű szakmai munkája elismeréseként Sem-

melweis-díjjal jutalmazta Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere. – Ambivalens érzésekkel 

vettem át a díjat, mert nem szeretek a középpontban 

lenni. Ilyenkor elgondolkozik az ember, visszatekint 

egy kicsit. Örülök, hogy a kórházban egy olyan erős 

szakmai közegben dolgozom, ahol sikereket ér-

hetünk el. A Magyar Kórházszövetség elnökeként 

pedig sok részfolyamatot befolyásolhattunk, bár  

a finanszírozásban, a szervezettségben nem tud-

tunk átütő eredményt elérni – mondta a Zuglói La-

poknak Velkey György, aki 1996-tól dolgozik a 150 

évvel ezelőtt a német ajkú református gyülekezet ál-

tal létrehozott intézményben, egy évvel később or-

vos igazgató lett, 2003-tól főigazgató. Idén Bencze 

János, a kórház diakóniai igazgatója kapta a Dizseri 

Tamás Szeretetszolgálati Díjat, a pszichoszoma-

tikus részleg vezetője, dr. Hirsch Anikó pedig az 

Astellas-díj klinikai csecsemő- és gyermekgyógyá-

szati kategória szakmai jelölésének első három he-

lyezettje közé került, plakettet vehetett át.            PR

Mesefigurákkal színesítették a Ma-
gyar Vasúttörténeti Park egyik kerí-
tését. A programhoz a zuglói önkor-
mányzat is csatlakozott. 

Egy mesecsatorna és a Magyar Vasúttör-
téneti Park kezdeményezésére mesefigu-
rákat festettek az intézmény kerítésére. 

A  programon Karácsony Gergely polgár-
mester mellett Szabó Rebeka alpolgár-
mester is részt vett.
„Örömmel csatlakoztunk a kezdeménye-
zéshez. Szívesen támogatom azokat az 
ötleteket, ahol különböző szervezetek kö-
zös akciójának köszönhetően fejlődik, újul 
meg valami” – mondta Karácsony Gergely.

Szerinte a Magyar Vasúttörténeti Park az 
ország egyik legnépszerűbb közgyűjtemé-
nye, óriási lehetőségeket rejt, ahol a gye-
rekek játszva tanulhatnak. A polgármester 
ezért azt szeretné, ha az önkormányzat és 
az intézmény között együttműködési meg-
állapodás születne, hogy még több zuglói 
gyerek juthasson el a parkba.               (PR)

Kerítésfestés a vasúttörténeti parkban

A Honvéd Kulturális Központ Caffé Galériája ad ott-

hont T. Szabó Magda építészmérnök, képzőművész 

kiállításának.

A Megfagyott muzsika – Égő színek című tárlatot 

Frömmel Gyula festőművész nyitotta meg, aki úgy 

vélte, T. Szabó Magda alkotásai konstruktív kompo-

zíciók, amelyek szerkezeti vonalai rendkívül pon-

tosak és hangsúlyosak. A képek színgazdagsága 

azonnal magára vonja a tekintetet.

T. Szabó Magda a megnyitón elmondta: nagyon 

kedveli a vörös és a narancs színt, ezek meghatá-

rozó elemei a képeinek. Az égő színek adják fest-

ményei dinamikáját. Nem csupán ábrázolja az épü-

leteket, hanem azok megjelenítése külső és belső 

élményeinek, érzelmeinek kifejezése is. T. Szabó 

Magda elmúlt egy évben készült alkotásait április 

6-ig tekinthetik meg az érdeklődők.         PD

Épületek  
égő színekben

A Wass Albert téri emlékmű meg-
koszorúzásával emlékezett Zugló 
önkormányzata az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc 168. év-
fordulójára.

A nemzetiszínű és kerületi zászlókkal feldí-
szített téren fejet hajtottak a hősök emléke 
előtt a helyi politikai és civil szervezetek, 
a kisebbségi önkormányzatok képviselői, 

valamint a megjelent zuglóiak. Az önkor-
mányzat nevében az emlékmű talapza-
tánál Karácsony Gergely polgármester, 
Szabó Rebeka, Hajdu Flórián és Rozgo-
nyi Zoltán alpolgármesterek helyezték el 
a megemlékezés virágait. Az emlékművet 
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 
képviselője is megkoszorúzta. A rendez-
vényen a Liszt Ferenc Általános Iskola kó-
rusa adott ünnepi műsort.                     PD

Március 15. évfordulóját ünnepelték
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Elkészült az Öv utca–Erzsébet ki-
rályné útja kereszteződésénél a Me-
sevonat Bölcsőde. A 48 férőhelyes 
intézménybe március 16-án kezdték 
beszoktatni a kicsiket.   

A csaknem háromszázmillió forintos beru-
házás – 150 millió forintnyi uniós és állami 
támogatással – még 2011-ben kezdődött, 
de az alapok elkészítése után le kellett állí-
tani az építkezést, mert nem volt megfelelő 
az aljzatbeton vastagsága és szigetelése, 
sem a gépészeti előkészítések.
– A megbízott korábbi kivitelező nem meg-
felelően járt el az alapozásnál, így szüksé-
gessé vált az alap megerősítése, valamint 
a gépészeti előkészítések újrafektetése 
– magyarázta Baracskai Gábor, a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
vezérigazgatója. – A munkagépek 2015 
elején kezdtek újra dolgozni a területen. 
Húsz centi vastag betonréteget fektet-
tünk le, kicseréltük a gépészeti csőveze-
tékeket, és szigeteltük az aljzatot. Mindez 
csaknem 40 millió forintos pluszkiadást 
jelentetett. A régi kivitelezővel szemben 
jogi eljárás van folyamatban. Az építke-
zés nemrég fejeződött be, az intézményt  
március 10-én adták át. 
Kissné Kalló Györgyitől, a Zuglói Egye-
sített Bölcsődék vezetőjétől megtudtuk,  
a működési engedély is megérkezett, így 
március 16-án már tudtak gyerekeket fo-
gadni a beszoktatáshoz. 
– 1981 óta nem adták át új bölcsődét 
Zuglóban, ezért már nagy szükség volt 
erre az intézményre – fejtette ki Kiss-
né Kalló Györgyi. – A kerületnek jelenleg  
12 bölcsődéje van, de így is majdnem 50 
férőhelyre lenne még szükség.   
A Mesevonat 21. századi követelmények-
nek megfelelő, akadálymentesített, mo-
dern, zöldtetős és napelemekkel felszerelt 
épületében két gondozási egységben négy 
csoportszoba, egy 120 főt kiszolgáló főző-
konyha, torna- és fejlesztőszoba, sószoba, 
valamint különböző játékokkal felszerelt 
udvar várja a kicsiket. Az intézményben 
időszakos gyermekfelügyeletet is tartanak.
– Ennek keretében óránként 450 forintért 
–  a 48 gyermeken kívül – naponta még 
12 bölcsis korú gyereket tudunk fogadni 
– tájékoztatta lapunkat Mészáros Krisz-
tina, a Mesevonat Bölcsőde vezetője. – 
Züm-züm néven zenebölcsit is indítunk, 
és önként vállaltuk, hogy a szülők mun-
kaidejéhez igazodva nyújtott nyitvatartást 
biztosítunk. Intézményünk SNI-s, azaz 
sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek is tud el-
látást nyújtani. 

A megnyitó ünnepségen Karácsony Gergely 
polgármester, Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester és Tóth Csaba MSZP-s országgyű-
lési képviselő közösen vágta át a bölcsőde 
bejáratánál a nemzeti színű szalagot.   
– Úgy gondolom, jogos igényük a dolgozó 
anyukáknak, hogy legyen elég bölcsődei 

férőhely, ezért azon 
dolgozunk, hogy ezt 

megvalósítsuk 

– mondta Karácsony Gergely. – Ennek első 
lépése a Mesevonat Bölcsőde most átadott 
épülete, de már gondolkozunk a továbblé-
pésen is. Zugló Önkormányzata hamarosan 
jelentkezik egy európai uniós pályázatra, 
hogy a szomszédos önkormányzati telken 
néhány csoportszobával tovább bővíthessük  
az intézményt. 
A Mesevonat Bölcsőde 24 dolgozónak 
biztosít munkahelyet.  

Forrai-Kiss Krisztina

Időszakos felügyeletet is tart a Mesevonat Bölcsőde

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Zugló szociális és gyerme-
kvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak 
és szociális ellátásának szabályairól szóló 9/2016. (II. 
29.) önkormányzati rendelete alapján a 2016. április 
1-jei hatállyal megállapított, gyermekek napközbeni 
ellátásának, az intézményi térítési díjainak összegéről 
az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket.
Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési 
díj az intézményekben nem azonos az ellátást igény-
bevevő/szülő által fizetett személyi térítési díjjal.
A személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet 
szabályai szerinti és a törvényből eredő szabályokkal 
együtt az intézmény vezetője állapítja meg, amelyről az 
ellátott/szülő értesítést kap.

2016. április 01-jétől érvényes térítési díjak
„Ellátottak térítési díja (normaköltség + áfa)

Bölcsődei ellátás 380 Ft

Ebből reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna

65 Ft
5 Ft

260 Ft
50 Ft

Óvodai ellátás 
(az egyes, bölcsődékkel  
azonos épületben működő
óvodák tekintetében)

380 Ft

Ebből reggeli
ebéd
uzsonna

60 Ft
260 Ft

60 Ft
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Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára fo-
lyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpolgár-
mesteri titkárságon,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap 
első kedd 14:00-15:00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyama-
tos bejelentkezés a http://www.zuglo.hu/
szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpol-
gármesteri titkárságon, a 06-1-
872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Jegyző
Hoffmanné  
dr. Németh Ildikó
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára a jegyzői titkárságon,  
a 06-1-872-9171-es telefonszámon.

Aljegyző
Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon, 
a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-

tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-

kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 

hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-

tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-

detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 

Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tu-

lajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek 

listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-

detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 

kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-

rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-

lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-

lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-

detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 

Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

Tóth Csaba (8. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján. 
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

 Tel.: 06-20-214-48-49

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557 
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Erdős Dóra 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.
Telefon:  06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., 
Csáktornya park 1.

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József 
Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka 
PM Polgármesteri Hivatal

Folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ 
címen.

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DK-
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit 
Általános Iskola
1148. Kaffka Margit köz 2-6.

Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefon-
számon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail 
címen.

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes  
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767   
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfele-
inket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) 
található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot szemé-
lyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy 
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az 
egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

2016. április 4.
2016 május 2. Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. április 4.
2016. május 2. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. április 6. 
2016. május 4. dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

2016. április 29.
2016. május 27. Várbíró András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető      

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFŐ

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

Ingatlangazdálkodási 
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, 
telkek)0-s igazolások kérése

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási 
Osztály 08.00-10.00
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt.  épületében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 
8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig. 
Pénztári nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 
8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. • Postacím: 1590 Budapest, Pf. 
184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

2016. január 19-étől előreláthatólag 2016. május 2-áig az Okmányiroda 
átalakítási munkálatok miatt zárva tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcím-
változási ügyek és a kész okmányok kiadása kivételével ügyeik intézését a 
főváros bármely okmányirodában és kormányablakában kezdeményezhe-
tik. A fővárosi okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokról a http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest oldalon is tájékozódhatnak.
Az okmányiroda átalakítása miatt bizonyos ügytípusokban 2016. január 25. 
napjától ügyintézés kezdeményezhető az alábbi ideiglenes zuglói helyszíne-
ken, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat ügyfélszolgálatán:
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
• XIV. kerületi lakó-, és tartózkodási helyre történő bejelentkezés • egyéni 
vállalkozói ügyek, folyamatban lévő lakcím fiktíválási eljárások, kizárólag 
előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Telefon: (06-1) 872 9271, (06-1) 872-9392.

Cím: 1145 Budapest, Bácskai u. 53. 
• Korábban igényelt, és elkészült okmányok (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, gépjármű törzskönyv, utángyártott rendszám, 
utángyártott regisztrációs matrica) átvétele; • lakcím fiktíválási kérelmek 
leadása • népesség nyilvántartási feladatok • gépjármű ügyintézés;

NYITVA TARTÁS

HÉTFŐ 08:15 – 17:45

KEDD 08:15 – 15:45

SZERDA 08:15 – 16:15

CSÜTÖRTÖK 08:15 – 15:45

PÉNTEK 08:15 – 13:15

Időpont foglalási lehetőség, az egyéni vállalkozói ügyek kivételével a 
fenti helyszíneken sajnos nem biztosított. 
Általános információkérés: (06-1) 872-9271 és (06-1) 872-9392 • e-mail:  
okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • Levelezési cím: 1145 Budapest,  
Pétervárad u. 11-17. 

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS (PÉTERVÁRAD UTCA 2.)
TELEFON: 872-9000, 872-9100

hétfő 12.30 - 18.00 

szerda 8.15 - 12.00,  12.30 - 16.30

péntek 8.15 - 11.30

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK  
EGYSÉGESEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKBAN  
(PÉTERVÁRAD. U. 2., BÁCSKAI U. 53.)

hétfő 8.15 - 12.00,  12.30 -17.00

kedd 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

szerda 8.15 -12.00, 12.30 - 16.00

csütörtök 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

péntek 8.15 - 11.30

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Telefon: 06-70/681-08-20 
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

A kerületgondnokság elérhetőségei
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Az önkormányzat a BVSC-vel közö-
sen pályázatot nyújt be tao-forrás 
megszerzésére, amelyből a kerület 
nagy befogadóképességű, multi-
funkcionális kézilabdacsarnokot épí-
tene – egyebek között erről döntött 
Zugló képviselő-testülete március 
24-én. Ezen túlmenően a képviselők 
beszámolókat fogadtak el, beruhá-
zásokról, civil szervezetek támoga-
tásáról, valamint a kerület 2020-ig 
szóló környezetvédelmi programjá-
nak elkészítéséről határoztak.  

Elfogadták a beszámolókat
A képviselő-testület Hajdu Flórián al-
polgármester (MSZP) előterjesztésére 
jóváhagyta a zuglói rendőrkapitányság, 
valamint a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság 2015. évi munkájáról  
szóló beszámolót.
A vitában felszólaló képviselők elismeré-
süket és köszönetüket fejezték ki mindkét 
szervezetnek a zuglóiak biztonsága érde-
kében végzett munkájáért. Rozgonyi Zoltán 
alpolgármester (Fidesz) pozitívnak nevez-
te, hogy tavaly tovább csökkent Zuglóban  
a közterületeken elkövetett bűncselekmé-
nyek száma, s hogy a korábbiaknál több 
egyenruhás tartózkodik a kerület utcáin. 
Hajdu Flórián alpolgármester hozzászólásá-
ban kiemelte, az önkormányzat lehetősége-
ihez mérten továbbra is támogatja a rendőr-
ség és a tűzoltóság feladatellátását.  

Közbeszerzési pályázat
Az ülésen heves vita bontakozott ki Hajdu 
Flórián alpolgármester javaslata kapcsán, 
amely a Rákosfalva park rekonstrukcióját 
megvalósító közbeszerzési eljárásra vonat-
kozott. A név szerinti szavazással elfogadott 
határozat alapján az önkormányzat a felújí-
tás elvégzésére meghívásos közbeszerzési 

eljárást indít, és mintegy 20, parképítéssel 
foglalkozó cégtől kér majd árajánlatot. A be-
ruházás várhatóan 82,5 millió forintba kerül, 
amelynek során a korábbi tervektől eltérően 
egyetlen fát sem vágnak ki.  
A testület dr. Varga Péter képviselő (Fi-
desz), az egészségügyi bizottság elnöke 
előterjesztésére kétmillió forintot szava-
zott meg a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 
Hipertónia Centruma számára. Ebből az 
összegből 987 ezer forintért új eszközöket 
vesznek, a fennmaradó részt a centrum 
dolgozóinak bérkiegészítésére fordítják. 

Kedvezményes bérleti díj 
A képviselők hozzájárultak, hogy az ön-
kormányzat 70 százalékos kedvezmény-
nyel adja bérbe Erzsébet királyné útja 77. 
alatti helyiségét az Ételt az Életért Köz-
hasznú Alapítványnak. 
Szabó Rebeka alpolgármester (PM) szó-
beli kiegészítőjében elmondta: az alapít-
vány szegények élelmezésével foglalko-
zik. Évente több mint 250 000 adag ételt 
oszt szét ingyenesen Budapesten és or-
szágszerte. Zuglóban naponta legalább  
100 adag vegetáriánus meleg ételt ad 
majd térítésmentesen a nehéz helyzetben 
lévő kerületi lakosoknak. Az ételosztás-
ban részesülők körét a Zuglói Család-  
és Gyermekjóléti Központ határozza meg 
a rászorultsági nyilvántartás alapján. 

Készülhet a környezetvédelmi program
A testület Sógor László képviselő (MSZP), 
a környezetvédelmi bizottság elnöke 
javaslatára elhatározta, hogy az idén 
szeptemberig elkészíti Zugló 2016–2020 
közötti környezetvédelmi programját.  
A projekt – amely kidolgozását jogszabály 
írja elő az önkormányzat számára – a vá-
rosrész környezeti helyzetének javítását, 
az egészségesebb életfeltételek biztosítá-

sát és a hatékonyabb hulladékgazdálko-
dás megvalósítását célozza. 
A képviselők Karácsony Gergely pol-
gármester indítványára kezdeményezik  
a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a Nép- 
stadion köz elnevezését Radovic Dusán 
közre változtassák. A zuglói kapitánysá-
gon szolgáló Radovic Dusán zászlós – 
posztumusz hadnagy – 2010. július 23-án 
szolgálatteljesítés közben vesztette életét, 
amikor egy a rendőrök elől menekülő au-
tós elgázolta a Keleti pályaudvarnál. 

Együttműködés sportcsarnokügyben
Szándéknyilatkozatot fogadott el a kép-
viselő-testület arról, hogy BVSC-Zuglóval 
együttműködve egy sport-, kulturális és 
iskolai rendezvények megtartására is al-
kalmas multifunkcionális kézilabdacsar-
nokot épít a kerületben. 
A javaslatot előterjesztő polgármester 
kiemelte, a kerület régi igénye egy nagy 
befogadóképességű sport- és rendez-

vénycsarnok megvalósítása. Most a BVSC  
sportklubbal együttműködve, taos pá-
lyázati pénzek igénybevételével lehető-
ség nyílhat egy új intézmény felépítésére.  
A csarnok a tervek szerint 250–1000 fő 
befogadására lesz majd alkalmas.
Czeglédi János képviselő (Jobbik) azt 
mondta, támogatja a kézilabdacsarnok 
építését. Hozzátette: arra kell töreked-
ni, hogy az épület 1000 fős legyen, mert 
így jobban hasznosítható. Hevér Lász-
ló képviselő (MSZP) azt javasolta, hogy  
a kézilabdacsarnok a Kék Óvoda helyén 
épüljön fel. Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester megjegyezte, most a pályázat el-
készítésére kell koncentrálni, mert nem 
tudni, hogy jövőre lesz-e még tao-tender. 
A pályázati csomagot április végéig lehet 
beadni a Magyar Kézilabda-szövetséghez.  
Az önkormányzat a BVSC-vel közösen 
már megteremtette a pályázat benyújtásá-
nak alapfeltételét, amikor létrehozta a ké-
zilabda-szakosztályt.                     Papp Dezső

Új sport- és rendezvényközpontot terveznek Zuglóban

Néhány hete ismét munkagépek 
vonultak fel a Mogyoródi úti sport-
pályára. A másfél évvel ezelőtt elké-
szült gördeszka-, BMX-, kosárlab-
da- és streetballpálya, illetve a saját 
súlyos edzőpark mellé építenek egy 
több mint ötszáz négyzetméteres 
pavilont, amelyben egyebek között 
zuhanyzók, mosdók és öltözők lesz-
nek. Az épületben két mozgásstúdi-
ót is kialakítanak.

A kétszintes, téglalap alakú, lapos tetős 
épület mintegy 1,5 méterrel a Mogyoró-
di út térszíne alatt helyezkedik majd el. A 
sportpavilon földszintje 371 négyzetmé-
teres lesz, és kapcsolódik hozzá egy 52 
négyzetméteres fedett terasz is. Az emele-
ten további 140 négyzetméternyi hasznos 
teret alakítanak ki. 
– Az épületben a sporttelep üzemeltetésével 
kapcsolatos és közösségi funkciók is helyet 
kapnak – magyarázta Baracskai Gábor, a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 
Zrt. vezérigazgatója. – A földszinten lesznek 
a vizesblokkok, illetve két egybenyitható 
mozgásstúdió külön öltözővel. Itt kap helyet 
a recepció és a büfé is. Az emeleten építik 
meg a szakemberek az öltözőket, illetve 
azokat a lelátóteraszokat, ahonnan a foci- és 

a kosárpályák eseményeit is nyomon lehet 
majd követni. A Mogyoródi út felé eső kis 
épületben pedig a telephely karbantartására 
szolgáló helyiségeket – raktárat, hulladéktá-
rolót, műhelyt – alakítják ki. A csaknem 150 
millió forintba kerülő beruházással – ame-

lyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogat – a tervek szerint szeptemberre 
végeznek.  
– A pályán sportpavilon létesül a mozogni 
vágyók lehetőségeinek bővítése céljából: 
baba-mama tornát, aerobikot, jógát és 

további sportórákat várunk jövendőbe-
li mozgásstúdiónkba, illetve lehetőséget 
szeretnénk biztosítani közösségi össze-
jövetelek számára is. A pavilon öltözői és 
zuhanyzói a sportolók nagyobb kényelmét 
szolgálják majd. Hosszú idő után kulturált 
mosdóhelyiséget használhatnak a sporto-
lók, illetve bárki, aki mozogni jön hozzánk.  
Nyitvatartásunk a terveink szerint igazodik 
majd a pályáéhoz, tehát nyáron 9 és 21, 
télen 9 és 17 óra között várjuk a látogató-
kat – részletezte Bátki László ügyvezető. 
– Az immár másfél éve átadott pályákat 
és kültéri eszközöket az építkezés ide-
je alatt is igénybe lehet venni, illetve ad-
dig is ingyenes tanfolyamok indulnak az 
érdeklődnek – tette hozzá Bátki László. 
Március 24-én startolt, és minden csü-
törtökön 17.30-tól  streetball edzés lesz 
Gáspár„Kiri” Botond  irányításával, április 
6-tól, szerdánként 9 órától pedig Merczel 
Mariann tart senior tornát a Mogyoródi 
úton.  A tervek szerint BMX tanfolyam és 
úgynevezett park fitnesz órák is indulnak, a 
júniusban kezdődő labdarúgó Európa-baj-
nokság és az augusztusi olimpia idejére 
pedig egy kétszáz fős sörsátrat szeret-
nének felállítani, ahol egy nagy kivetítő 
előtt közösen szurkolhatnának a zuglóiak.

Forrai-Kiss Krisztina

Szeptemberre készül el a sportpavilon

Sportpavilon épül őszre a Mogyoródi úti sportpályán
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A napokban felejthetetlen élmény-
ben lehetett részünk, hisz egy olyan 
személlyel beszélgethettünk az 
1952-es aranyolimpiáról, aki nem-
csak nézője, hanem részese is volt a 
magyar sikereknek. Gyenge Valéra, 
aki Helsinkiben meglepetésre meg-
nyerte a 400 méteres gyorsúszás 
döntőjét, évente hazalátogat Kana-
dából. A Ferihegyi repülőtérről pedig 
1964 óta az első útja mindig Zuglóba 
vezetett. A családja sokáig a Róna 
utcában lakott, és az emigrációból 
hazatérő sportoló az itt-tartózko-
dása alatt mindig a régi otthonában 
szállt meg. Szülei és a testvére ha-
lálát követően a sógornője 2009-ben  
a Fogarasi útra költözött át, ahova az 
évente egyszer hazalátogató olimpi-
ai bajnok úszó is követte.

– Furcsa érzés ez, amikor Kanadából elindu-
lok, mindig azt mondom, hogy hazamegyek 
– mesélte Gyenge Valéria –, de mikor innen 
visszamegyek, akkor is úgy érzem, hogy ha-
zatérek. 1956 után nem hazajönni, hanem 
kint maradni nagyon nehéz döntés volt, ám 
amikor a nagyobbik lányom megszületett 
Torontóban, megbékéltem a sorsommal, és 
gyökeret vertem az új hazámban.
A barátokat persze sosem lehet elfeledni. 
Így volt ezzel Gyenge Valéria is, aki el-
mondása szerint a sportnak nemcsak si-
kereket, hanem életre szóló barátságokat  
is köszönhetett.
– Sokáig nagyon hiányzott az itthoni uszo-
dák hangulata. Mi ugyanis a versenyeken 
egymás ellenfelei voltunk, de a hétköznapo-
kon nagyon jóban voltunk egymással. 1956-
ban úgy éreztem, hogy nemcsak a hazámat, 
hanem a barátaimat is elveszítettem. Sze-
rencsére nem így történt. A Los Angelesben 
élő Szőke Katival könnyebben tartottam  
a kapcsolatot, majd 1964-ben, első ha-
zalátogatásom alkalmával a többiekkel  
is találkozni tudtam.
1956 hatását sokáig nem tudta kiheverni 
a magyar sport. A melbourne-i olimpiá-
ra utazó 150 fős magyar küldöttség 
egyharmada döntött 
az emigráció mellett. 

– Az az olimpia nem a sportról szólt. Az itt-
honi eseményektől távol, pusztán egy-két 
táviratban kapott hírre támaszkodva kellett 
a versenyekre koncentrálnunk. Az én telje-
sítményemet is befolyásolta, hiába voltam 
a világranglistán második 100 és 400 méter 
gyorson, az előbbin a döntőbe sem jutot-
tam, az utóbbin pedig csak nyolcadik lettem. 
Közben kaptam a hírt, hogy a szerelmem, 
Garai János emigrált, én meg fiatal voltam, 
fülig szerelmes, és követni akartam őt.
Gyenge Valéria Kanadában is úszott, majd 
edzősködött egy darabig, és két lányából 
is úszót nevelt. A nagyobbik, Judy válo-
gatott volt, a kisebbikből, Sooból azon-
ban később színésznő lett. Édesanyjuk 
is eltávolodott az uszodától, ám a civil 
életében is maradandót alkotott. El-
ismert fotós vált belőle, képeiből a vi-
lág több városában kiállításokat ren-
deztek és több fotóalbumot is kiadtak.  

A digitális korszak aztán az 
ő fotós pályafutását is de-
rékba törte. Ekkor kezdett el 

írni, aminek eddig három 
regény az eredménye.  

Mindhármat, sőt az egyik fotóalbumát (Ha-
zám címmel) Magyarországon is kiadták.
– Sokat változott a világ, és sokat változott 
Budapest is. Amikor hazajövök, mindig  
a régi dolgokat keresem, de egyre keve-
sebbet találok belőlük. A minap ellátogat-
tam a BVSC Szőnyi úti uszodájába is, ahol 
még az ötvenes években saját kezűleg ta-
licskáztuk a földet, hogy az első medence 

megépülhessen, és bevallom, alig ismer-
tem rá a létesítményre.
Gyenge Valéria elmesélt egy kedves tör-
ténetet is. Amikor legutóbb a Szőnyi 
úton járt (ennek már sok éve), a pénztá-
ros – valószínűleg nem ismerve a magyar 
sporttörténelmet – nem akarta beengedni 
a létesítménybe. Mikor az uszodajegyet 
kérte Gyenge Valériától, ő csak felmu-
tatott a falra, ahol a BVSC legendáinak 
portréi lógtak, és megmutatta, hogy balról  
a harmadik fotón látható az ő belépője.  
Ma már ilyenről szó sincs, sőt a klub sze-
retné minél inkább megbecsülni egykori 

klasszisait. A BVSC-Zugló tervei között 
ugyanis egy múzeum létrehozása is 
szerepel, ahol a régi fotók, illetve a 
klub több mint százéves történetének 
relikviái is helyet kapnának.
Gyenge Valéria idei látogatását úgy 
időzítette, hogy jelen lehessen a zug-
lói Hall of Fame, azaz Hírességek 
Csarnokának avatásán. A Bosnyák 
téri táblára azon zuglói sportolók ne-
vei kerülnek, akik olimpián a dobogó 

tetejére állhattak.
Riersch Tamás

Kanadából Zuglóba tér haza a helsinki úszóolimpikon
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A Népstadiontól a Puskás Ferenc Stadionig 

E heti sétánk alkalmával a megújítás 
alatt álló Puskás Ferenc Stadiont 
kerestük fel. Az egykori Népstadion 
az első Nemzeti Stadion terveinek 
megjelenése után több mint negy-
ven évvel épült meg Istvánme-
zőn, a volt lóversenytér területén.  
A helyben gyártott elemekből emelt 
sportaréna megvalósítása komoly 
kihívást jelentett a kivitelezőknek, 
ugyanis ekkora vasbeton szerke-
zetet korábban még nem építettek 
Magyarországon. A Népstadion az 
átadásakor rendkívül modern sport-
létesítménynek számított, azonban 
az elmúlt hatvan évben állapota le-
romlott, már nem felelt meg a nem-
zetközi követelményeknek, ezért  
a kormány az átépítéséről döntött.

Már a millennium időszakában szület-
tek tervek egy nemzeti stadion építésére.  
Magyarország 1911-ben nyerte el az 1920-
as olimpia rendezési jogát. Ez lendületet 
adott a stadionlétesítéssel kapcsolatos el-
képzeléseknek. Az első világháború kitörése 
miatt azonban a tervek nem valósultak meg. 
Magyarország a háborús vereséggel elvesz-
tette az olimpia rendezésének lehetőségét is.  
A sportberuházás megvalósítására 1924-
ben törvényt fogadtak el, a kivitelezés fe-
dezetére sportadót vetettek ki, azonban az 
abból befolyt összeget másra fordították.  
A harmincas években, egy újabb olimpia-
rendezés reményében, komoly szakmai vita 
bontakozott ki a nemzeti stadion megvaló-
sításáról. Számos terv született, azonban  
a II. világháború felülírta az elképzeléseket.  

A politika közbeszól
Az egykori lóversenytér területére szánt 
stadion terveinek elkészítésére az Állami 
Építéstudományi Intézet kapott megbízást. 
Az ovális alakú sportlétesítmény alapterveit 
ifj. Dávid Károly, Juhász Jenő és Kiss Fe-
renc készítette el. 
A tervdokumentáció 1948. július 12-én 
még korántsem volt teljes, ennek ellenére 
ünnepélyes külsőségek között megkezdő-
dött a stadion építése. Az első kapavágást 
Tildy Zoltán köztársasági elnök végezte 
el. Már javában folyt az építkezés, amikor  
a hatalmat birtokló Magyar Dolgozók Párt-
ja kiemelt üggyé tette a sportlétesítmény 
megvalósítását. Az első ötéves terv sze-
rint a 70 ezer férőhelyes létesítménynek 
1952-re kellett volna elkészülnie. A párt 
igényeihez igazított terveket ifj. Dávid 
Károly vezetésével Harmos Zoltán, Fecs-
kés Tibor és Borosnyay Pál dolgozta ki. 
A statikai tervezést Gilyén Jenő végezte.

A tervek 1950 februárjára készültek el.  
A mérnökök a stadion nyugati oldalának 
földsáncára 16 pilonos lelátót helyeztek, 
amelyek lépcsőházain át lehetett eljutni a 
felső ülőhelyekhez. 

Újabb tervmódosítás 
A munka már gőzerővel folyt, amikor  
a pártvezetés 1951. december 31-re mó-
dosította az átadás határidejét, a férőhely-
számot pedig 100 ezerre emelte. Ez a ter-
vek újabb átdolgozását vonta maga után. 
A nyugati oldalon az emelvényt már nem 
lehetett tovább bővíteni, ezért az építé-
szek a keleti oldalon létesítettek egy felső 
nézőteret. A földtöltéses lelátón 48 ezer, 
míg a vasbeton tribünön 52 ezer nézőhe-
lyet alakítottak ki. Az öltözőknek és sport-
szállónak egy tízszintes tornyot szántak.  
A homlokzatot Fecskés Tibor tervei alapján 
csipkeszerű ornamentikával borították be. 
A tervezők számos, világviszonylatban 
is újnak számító megoldást alkalmaztak. 
Ilyen volt például az öltözőben elhelyezett 
medence vagy a VIP-vendégek számára 
készített alagút, amelyen az Istvánmezei 
útról autóval a stadion előteréig lehetett 
behajtani. A létesítményt az előírások-
nak megfelelően légópincével is ellátták.  
A díszpáholy fölött volt az újságíróknak 
fenntartott terület. A lelátó alatti részen 
kapott helyet a sajtó- és a telefonközpont.  
A növekvő költségek miatt a párt úgy ha-
tározott, hogy két részre bontják a beru-
házást, az első ütemben 1953. április 4-re  
a stadiont 78 ezer néző befogadására kell 
alkalmassá tenni. A munkatempó fokozá-
sára a munkáslétszámot 1000 főre emelték, 
és önkéntes munkásokat is toboroztak. 
1952-ben az összes pilon megépült, és az 
összekötő gerendák is a helyükre kerültek, 
ennek ellenére a határidőt nem tudták tar-
tani. A Szabad Európa Rádió hírei nyomán 
szárnyra kapott szóbeszéd szerint ennek 
az volt az oka, hogy a betongerendák meg-
repedtek. Az átadás időpontját a párt 1953. 
augusztus 20-ra tolta. A munka felgyorsí-
tására Farkas Mihály honvédelmi minisz-
ter 1000 katonát vezényelt az építkezésre.  
A stadion augusztus elejére átadható álla-
potba került. Ekkorra a toronyépület csak  
a harmadik emeletig épült meg, nem is fe-
jezték be soha. Elkészültek viszont a lép-
csőházak és az első ütem üléssorai, va-
lamint a két 18x6 méteres kijelző és az öt 
méter átmérőjű órák. A kormánypáholy is 
megfelelt az ÁVH elvárásainak. Ennek értel-
mében a páholy mindkét oldalára géppus-
kaállást építettek, vasbeton falazata pedig 
akár két köteg kézigránát együttes robba-
nását is kiállta volna. 

Az építés során felmerült, hogy a Nép- 
stadion homlokzatát szocreál dombor-
művekkel látják el, a tetejére pedig szob-
rokat helyeznek, azonban a megvalósítás 
túl sokba került volna. Ezeket váltotta ki 
Pátzay Pál, az építkezés művészeti koor-
dinátora javaslatára a felvezetőút menti 
szoborsor, amellyel a következő lapszá-
munkban foglalkozunk. 

Az átadóünnepség 
A megnyitó ünnepség, amelyre 80 ezer 
néző kapott jegyet, 1953. augusztus 20-án 
kilenc órakor kezdődött. A politikai veze-
tés a kormánypáholyban foglalt helyet, míg  
a rendezvényre meghívott Avery Brunda-
ge-t, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnö-
két a sajtóteraszon helyezték el, mert Rákosi 
Mátyás nem volt hajlandó egy imperialista 
ország polgárával megosztani a díszpáholyt.
A 800 színes zászlóval parádézók felvo-
nulását követően Hegyi Gyula államtitkár,  
az Országos Testnevelési és Sportbizott-
ság elnöke mondott ünnepi beszédet. 
Utána ifj. Dávid Károly tervező és Lachner 
Lajos, a Stadionépítő Vállalat igazgatója 
átadhatta a sportlétesítményt. A Himnusz 
hangjaira Csermák József olimpiai bajnok 
kalapácsvető vonta fel a magyar lobogót, 
majd tízezer galambot engedtek szabadon. 
Ezt követően előbb a gyerekek végeztek 
tornamutatványokat, majd a sportolók be-
mutatója következett, aztán ötszáz népi 
táncos szórakoztatta a közönséget. A déli 
szünetet követően rajtolt a magyar–nor-
vég atlétikai válogatott versenye, amelyen 
a hazaiak fölényes győzelmet arattak. 
Délután öt órakor kezdődött a Budapes-
ti Honvéd–Szpartak Moszkva barátságos 
labdarúgó-mérkőzés, amelyet a Honvéd 
3-2-re megnyert. Már alkonyodott, amikor 
a magyar női A és B kézilabda-válogatott 
játszott nagypályás bemutatómérkőzést.
A Népstadion első igazgatójának Németh Imre 
olimpiai bajnok kalapácsvetőt nevezték ki. 

Az építkezés számadatai 
A helyszínen hét üzemben folyt az elő-
re gyártott elemek előállítása. A beruhá-
záson 84 nagy teljesítményű munkagép 
dolgozott. Az építéshez egymillió-száz-
harmincezer téglát használtak fel, mintegy 
300 ezer köbméter földet mozgattak meg.  
A Népstadionba csaknem 120 ezer tonna 
beton- és vasbeton szerkezetet építettek 
be. A munkálatok során 45 ezer köbméter 
betont, 2,5 ezer tonna betonvasat hasz-
náltak fel, 24 ezer tribün- és 15 ezer lép-
csőelemet helyeztek el. A világításhoz és 
az eredményjelzőkhöz 18 ezer izzóra, illet-
ve és 150 ezer folyóméter vezetékre volt 
szükség. A szakemberek 12 ezer négy-
zetméter csempét, 5500 mázsa aszfaltot, 
46 ezer négyzetméter fedéllemezt, 5500 
köbméter homokot és 170 ezer folyómé-
ter állványfát használtak fel. A Népstadion 
az eredetileg tervezett 50 millió helyett 160 
millió forintba került. A pálya csak 1959-
ben kapott világítást, amikor 83 ezer fősre 
bővítették a lelátót.

Kiemelt rendezvények otthona
A stadion számos nagy sportesemény 
színhelye volt, itt aratta például 7-1-es győ-
zelmét az angolok ellen az Aranycsapat. 
Fellépett benne a Mojszejev Táncegyüt-
tes, Louis Armstrong, a Queen, a Rolling  
Stones, a U2, az Omega, az Illés és a Hun-
gária együttes is. 1991-ben pedig itt találko-
zott II. János Pál pápa a magyar fiatalokkal.
A létesítmény 2002-ben vette fel Puskás 
Ferenc nevét. A kormány 2011 őszén dön-
tött a leromlott állapotú sportaréna reno-
válásáról. Az új stadion látványterveit 2014 
nyarán mutatták be. A 68 ezer férőhelyes 
új stadion 20 olimpiai sportágat tud majd 
kiszolgálni. A Puskás Ferenc Stadiont már 
javában bontják, a mintegy 100 milliárd 
forintból megépülő új létesítményt pedig 
várhatóan 2018-ban adják át. 

Papp Dezső

A Népstadion ünnepélyes megnyitásán 80 ezren vettek részt
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Húsvét a kereszténység legnagyobb 
ünnepe, a hívek Jézus Krisztus fel-
támadására emlékeznek. Az ötven-
napos ünnepkör legfontosabb állo-
másairól, a keresztény szokásokról, 
szimbólumokról és a népi hagyomá-
nyokról Bárány Béla, a zuglói Páduai 
Szent Antal-plébániatemplom plé-
bánosa beszélt lapunknak. 

A római katolikus egyházban mindkét nagy 
ünnepkörnek, a karácsonynak és a húsvét-
nak is van előkészítő ideje, utóbbinál ez a 
negyvennapos nagyböjt, amely hamva-
zószerdával kezdődik. Idén ez február 10-
re esett. Hamvazószerdán az előző évről 
megmaradt barkaágakat elégetik, annak 
hamuját megáldják, majd a hívek homloká-
ra egy-egy keresztet rajzolnak vele.  
– A hamu a mulandóságunkat jelképezi,  
a hamvazás azt, hogy lelkünk túléli a halált 
– magyarázta Bárány Béla atya. – A nagy-
hét húsvét előtti vasárnapon, virágvasárnap 
kezdődik. Ekkor Jézus jeruzsálemi bevonu-
lására emlékeznek a keresztények.
Négy nappal később, nagycsütörtökön 
a hívek azt ünneplik, hogy Jézus az utol-
só vacsorán kinyilatkoztatta a szeretet 
parancsát, és pappá szentelte apostola-
it, majd megtartotta az első szentmisét. 
Krisztus tudta, hogy utoljára vacsorázik 
tanítványaival, ezért az ott elfogyasztott 
ételt és italt átváltoztatta saját testévé.  
Az áldozáskor ezt ismétli meg minden hívő.
Jézus halálának emléknapján, húsvét 
előtt, nagypénteken nincs szentmise, 
mert ezen a napon maga Jézus mutatta 
be életáldozatát.
A nagyszombati szentmise után szólal meg 
újra az orgona a harangokkal, csengőkkel 
együtt, és felcsendül a húsvéti örömének, 

majd késő este kezdődik a feltámadási kör-
menet. A körmenet lényege, hogy a keresz-
tények örömüket a templomon kívülre is 
kivigyék, mások is megtudják, Krisztus fel-
támadt, él.  Régebben falun és kisebb váro-
sokban az volt a szokás, hogy aki nem tudott 
lemenni a körmenetre, az ablakban gyújtott 
meg néhány gyertyát, de ma már ritkán látni 
ilyet. A kereszténység a húsvét utáni 40. na-
pon ünnepli Jézus Krisztus mennybemenete-
lét, az 50. napon pedig a Szentlélek eljöve-
telét. A húsvéti ünnepkör pünkösdkor zárul, 
amely idén május 15-én lesz. 

A húsvéti népi hagyományok
A keresztények szerint a tojás kívülről 
élettelennek látszik, csakúgy, mint egy 
sír, ám a belsejében élet van. Úgy tartják, 
ahogy a kiscsibe kikel a tojásból, úgy tá-
mad fel Jézus a sziklasírból. A piros tojás 
Krisztus vérét jelképezi, a sokféle díszítés 
pedig az ő szeretetének sokoldalúságát. 
A nyúlnak valójában semmi köze a hús-
véthoz. Bárány Béla atyától megtudtuk, 
mindössze egy germán népszokásnak 
köszönhetjük. A germán monda szerint  
a tavasz istennője az évszak kezdetén sé-
tát tesz a természetben, és a poggyászát 
két nyúl cipeli. – Mivel a tavasz kezdete és 
a húsvét általában egybeesik – magyaráz-
ta az atya – a nyúl az ünnepkörnél ragadt. 
A locsolkodás a keresztségünket hivatott 
eszünkbe juttatni, hiszen kétezer éve csak 
húsvétkor volt keresztelés.
– Van egy népi, ám alaptalan magyará-
zata is ennek a szokásnak – tudtuk meg 
Bárány Bélától. – Krisztus, amikor feltá-
madt, Mária Magdolnának és az asszo-
nyoknak jelent meg először. Ők vitték  

a hírt az apostoloknak, hogy az Úr nincs 
a sírjában, feltámadt. A tanítványok nem 
hitték el nekik, és azért, hogy elfelejtsék 

ezeket a bolondságokat, leöntötték őket 
egy dézsa vízzel. 

Forrai-Kiss Krisztina

Hagyományok felelevenítésével telt az ünnep
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Új pályázatokat 
írnak ki

Retrohangulat 
a Kaffkában

Lakossági fórum
a civil házban

Zuglói civil szervezetek és egyházak számára ír ki 

pályázatot az önkormányzat köznevelési, kulturális, 

ifjúsági és sportbizottsága. A pályázathoz kapcso-

lódó adatlapok elérhetők a www.zuglo.hu Hivatal 

menüjének Pályázatok almenüjére kattintva vagy  

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Péter-

várad utca 2.). A kitöltött támogatási kérelmeket  

– a mellékletekkel együtt – zárt borítékban szemé-

lyesen is leadhatják a hivatal ügyfélszolgálatán, 

vagy feladhatják postán a Budapest Főváros XIV. 

Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Buda-

pest, Pétervárad utca 2. címre, Molnár Zsuzsanna 

civilkapcsolati referensnek címezve. A pályázatok 

benyújtásának határideje április 22. További infor-

máció a 872-9-296-os telefonszámon vagy a mol-

nar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető. 

Volt idő – a múlt század 70-es, 80-as éveiben –, amikor 

elképzelhetetlen volt egy iskola bélyeggyűjtő szakkör 

nélkül. A diákokat akkoriban a takarékbélyeg segít-

ségével is a bélyegek szeretetére nevelték, ráadásul 

internet hiányában a postai leveleknek is nagyobb 

szerep jutott. A bélyeg a mai 40-es, 50-es korosztály 

életében fontos szerepet töltött be. Azóta viszont 

sokat változott a helyzet, a mai fiatalok már bélyeg-

mentes életet élnek, így az apró, színes azonosító jegy 

valós értékét, valamint a bélyeggyűjtés történetét sem 

igazán ismerik. Például azt sem tudják, hogy egy Fe-

renc József osztrák császárt ábrázoló 1867-es bélye-

gért nemrégiben ötszázezer svájci frankot (nagyjából 

százmillió forintot) adtak egy svájci aukción. Ha ilyen 

ritkasághoz nem is nagyon lehet hozzájutni, azért ér-

tékes bélyeggel könnyen találkozhat egy hozzáértő. 

Nos, ilyen hozzáértőket szeretnének nevelni a zuglói 

Kaffka Margit Általános Iskolában, ahol néhány éve 

újra elindítottak egy bélyeggyűjtő szakkört. Jelenleg 

minden hónap második és negyedik szerdáján zajla-

nak a foglalkozások egy lelkes szakember, Mándi Ti-

bor vezetésével. Sajnos az ő lelkesedése csak kismér-

tékben ragad át a diákokra, akiknek létszáma évről 

évre csökken, ami bizonytalanná teszi a bélyeggyűjtő 

szakkör jövőjét. 

RT

A Róheim-villa felújítása mellett az elhanyagolt álla-

potban lévő egykori MDF-pártszékházról és a Csertő 

park megújításáról is szó esett a szerdai rendezvé-

nyen a Zuglói Civil Házban.

A Róheim-villa felújításához kormányzati forrás-

bevonásra lenne szükség, mert az önkormányzat 

tartalékai erre nem elegendőek – válaszolt a kér-

dezőnek a fórumra meghívott vendégelőadó, Tóth 

Csaba, Zugló országgyűlési képviselője, aki szerint  

az épület akár egy helytörténeti múzeumnak is 

otthont adhatna. Régi téma az egykori MDF-párt-

székház ügye is, de a képviselő elmondta, amíg nem 

zárul le a tulajdonosokkal szembeni végrehajtási 

eljárás, addig nem tudnak mit tenni.

Kiss Ilona, az Összefogás Zuglóért elnöke a Város-

ligetről kérdezte a képviselőt. Tóth Csaba elmondta, 

megújításra szorulnak az utak, a növényzet, a játszó-

terek, sportpályák és az épületek a Ligetben, de ez nem 

jelenti azt, hogy fákat kell kivágni. Ugyanakkor a tájépí-

tészeti pályázat eredményhirdetése májusra várható, 

így csak akkorra derül ki, mik a kormány pontos tervei. 

Ő a maga részéről mindent elkövet annak érdekében, 

hogy Zugló javát szolgálja majd az átalakítás.

Kitért arra is, hogy a Puskás Ferenc Stadion felújí-

tása és a Liget beépítése óriási forgalmat jelent majd  

a kerületnek, súlyos gondok lesznek a parkolással, ami-

ről egyeztetéseket kezdeményez. Azonban már most 

tudható, hogy a 400 férőhelyes, 4,5 milliárd forintból  

a Ligetbe tervezett parkoló túl drága – jegyezte meg.

Az olcsóbérlakás-program terve egybeesik a helyiek 

érdekeivel, mert sokan élnek méltatlan körülmények 

között, de ehhez több kerületi bevételre van szükség.  

A jelenlegi költségvetés szerinte nem a fejlesztés, ha-

nem a lecsúszás költségvetése.                                            CsJ

A családok, de legfőképpen az 
apák és a gyerekek álltak a közép-
pontban szombaton a Zuglói Civil 
Házban – március 19-én tartották  
az első apák napját Zuglóban.

Hercegnők, tündérek, szuperhősök alak-
jában vették birtokba az épületet a gye-
rekek az arcfestés után. A kicsik pörgős 
szoknyában, elegáns ingekben ünnepel-
ték az édesapjukat. A kézművesasztalnál 
ajándékot készíthettek nekik, és együtt be-
szélték meg azt is, mit láttak a különböző 
előadásokon. Schiffert László azért is örült 
a kezdeményezésnek, mert együtt lehetett 
a család. Azt mondta, otthon általában az 
ő feladata az esi mese olvasása, a fürde-
tés és az altatás. Kisfia, András pedig azt 
szereti a legjobban, amikor ketten legóz-
nak, bicikliznek. Arda Avni egy kislány és 
egy kisfiú apukája. Jó időben ők is sokat 
kerékpároznak, de szeretnek görkorcso-
lyázni és focizni is. Avni felesége, Gabriella 
szerint kell hogy legyen apák napja, hiszen 
a férfiaknak is ugyanolyan fontos szere-
pük van a családban, a gyereknevelésben, 
mint a nőknek. Náluk íratlan szabály, hogy  

az apuka fegyelmez, ő a szigorúbb. Király 
Attila is örül a kezdeményezésnek, bár ő és 
felesége azt vallják, mindenkinek minden-
ből ki kell vennie a részét. 
A programot a Családcentrum Alapítvány 
hagyományteremtő szándékkal szervez-
te. – Mindig az anyák állnak a rivalda-
fényben, és nincs olyan nap, amikor az 
apák kapnak kitüntető figyelmet. Azt ta-
pasztaljuk, hogy az apák manapság igye-
keznek biztos anyagi hátteret teremteni  
a családnak, ezért kevesebb időt tölthet-
nek a gyerekekkel. Azért szerveztük ezt 
a napot, hogy együtt legyen a család – 
mondta az alapítvány családgondozója, 
Somogyi Tímea. 
A kerület első apák napi ünnepségének 
fővédnöke Tóth Csaba, Zulgó MSZP-s 
országgyűlési képviselője volt, aki kö-
szöntőjében kitért arra, hogy a család két 
pillére az anya és az apa, ezért mindket-
ten ugyanolyan fontosak. Megjegyezte: 
reméli, hogy jövőre is köszöntheti majd 
az édesapákat és a gyerekeket. A prog-
ramon részt vett mások mellett Sokacz 
Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok is. 

potos

Az apákat köszöntötték

A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapít-
vány szervezésében egy majdnem 
hat méter széles, tájképet ábrázoló 
graffitit festtettek a diákok a Petrik 
Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipa-
ri, Környezetvédelmi és Informatikai 
Szakközépiskola egyik udvari falára. 

A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 
szenvedélybetegek ellátásával, prevenció-
val és kortárssegítő programmal foglalko-
zik. A graffitifestéssel az volt a céljuk, hogy 
legális keretek között olyan elfoglaltságot 
szervezzenek a fiataloknak, amelynek során 
hasznosan tölthetik el a szabadidejüket.
– Egy pályázaton nyertünk erre pénzt, és 
Zuglóban kerestünk falfelületet a festés-
hez. Elképzeléseink találkoztak a Petrik 
Lajos szakközépiskola tantestületének 
terveivel – mondta Nyíri Noémi, az ala-
pítvány programkoordinátora. – Felkér-
tünk két grafikus fiatalembert, akik se-
gítettek a gyerekeknek a tervezésben  
és a kivitelezésben. 

A festésben részt vevő diákok először 
OSB-lapokon gyakorolták a festékszórók 
használatát, majd egy hét alatt készítették el 
a folyókkal, fákkal és figurákkal, graffitis alá-
írásokkal tarkított tájképet az iskola udvará-
nak egyik falára.
– Régóta szerettük volna valahogy szebbé 
tenni a belső udvarnak ezt a felületét, mert 
sokszor itt tartjuk az ünnepségeinket – ma-
gyarázta Kulcsár Anikó, az iskola szabad- 
idő-szervezője – és ez jó alkalom volt erre, 
ráadásul a gyerekek is nagyon élvezték. 
Kotnyek József, a Petrik tizedikes, informa-
tika szakos tanulója a Tiszta Jövőért Köz-
hasznú Alapítvány kortárssegítő program-
jában is részt vett, így értesült az akcióról.
– Még soha nem csináltam ilyen falfes-
tést, de a közeljövőben lesz máshol is 
lehetőségem graffitit készíteni – mondta  
a 17 éves diák –, és úgy gondoltam, itt 
begyakorolhatom a technikát. 
Az alapítvány szakembereitől megtudtuk, az 
akciót folytatni szeretnék több intézményben 
is, illetve a Petrik másik falszakaszán.        fkk 

Graffitit festettek a Petrik falára



10  2016. március 31.    Zuglói LapokZöld Zugló

Március 17-én fakivágásokkal meg-
kezdődtek a Városligetben az egy-
kori Hungexpo-épületek bontásá-
nak és az azok helyére tervezett 
Magyar Zene Háza építésének elő-
készületei. Még aznap reggel civilek 
és pártok képviselői jelentek meg  
a helyszínen, hogy megakadályoz-
zák a munkálatokat. A demonstrá-
ció hatására a fakivágásokat ugyan 
leállították, de a Városliget Zrt. saj-
tóreferense lapunkat arról tájékoz-
tatta, hogy még nem tudják, mikor,  
de biztosan folytatják a munkát. Zug-
ló Önkormányzata fellebbez a fakivá-
gásra engedélyt adó határozat ellen, 
Karácsony Gergely polgármester 
pedig kijelentette, ha a jogi eszközök 
elfogynak, magánemberként a pol-
gári engedetlenséget is vállalja, hogy 
megvédje a Városligetet.  

A Városliget Zrt. tájékoztatása szerint  
a Liget Budapest projektnek köszönhető-
en az egykori Hungexpo területének újbóli 
megnyitásával és a romos irodaépületek 
bontásával 10 000 négyzetméternyi te-
rületet kap vissza a park. 3000 négyzet-
méteren 2018-ra felépül a Magyar Zene 
Háza, mely ugyanakkora területen helyez-
kedik majd el, mint a mostani, lebontásra 
ítélt épületek. Az új múzeumon túl a bon-
tás eredményeként csaknem 7000 négy-
zetméterrel több lesz a zöld felület. Mint 
írták, a projekt keretében megszűnik az 
50 ezer négyzetméteres Dózsa György úti 
parkoló, amelynek helyén új parkrész és 
mélygarázs épül.
– A tájépítészeti pályázat eredményhir-
detése után részletesen is bemutatjuk 
a terveket, de annyit elárulhatok, hogy  
a lebetonozott felületek arányát 5 száza-
lékkal csökkentjük, és a kivágott fákat 150 
százalékos arányban pótoljuk. A zöldfej-
lesztések keretében a Magyar Zene Háza 
fűtési-hűtési rendszere teljes mértékben 
megújuló energiaforrásokra épül – mondta 
Gábos Anna, a Városliget Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója. 

Zugló fellebbez
A munkálatok megkezdése után tiltakozók 
jelentek meg, hogy megakadályozzák a fák 
kivágását. Szabó Rebeka, Zugló PM-es al-
polgármestere azt mondta: szakmailag nem 
előkészített és törvényileg is megkérdőjelez-
hető a fák kivágásának és pótlásának terve, 
ezért Zugló Önkormányzata fellebbezést 
nyújt be az V. kerületi kormányhivatalhoz.  
Az ügyben egyébként a PM feljelentést 
tett, és az ombudsmanhoz fordul. 
– A határozatban szerepel, hogy a 40 ki-
vágott fa helyére 7 platánt és 872 tiszafát 
ültetnek – tette hozzá az alpolgármester.  
– Ez a fapótlási terv szakmaiatlan, ugyanis 
a tiszafák nem csupán mérgezőek, de sok 
vizet és párát is igényelnek. 
A Városliget Zrt. ezzel kapcsolatban azt 
közölte: a tiszafa, amely 2011-ben az év 
fája volt Magyarországon, az egyik leg-
kedveltebb, őshonos fafajta, most is szá-
mos példánya található a parkban. Ez az 
egykor védettséget élvező faj nem csupán 
dísze a Városligetnek, hanem magköpe-
nye a madarak és a mókusok egyik ked-
venc tápláléka, így a park ökológiai értéke 
és gazdagsága is növekedni fog.

Civil ellenállás a Ligetben
Karácsony Gergely, Zugló PM-es polgár-
mestere amikor csak teheti, a tüntetőkkel 
együtt a területen tartózkodik. Mint mondta, 
a tiltakozók addig maradnak ott, amíg a kor-
mány le nem tesz a Liget-projektről.   
– Egy nagyon rossz és egy nagyon jó dolog 
történik most a Városligetben – magyaráz-
ta Karácsony Gergely. – A rossz, hogy egy 
átgondolatlan, a 21. századi várospolitikával 
teljesen ellentétes beruházást kezdtek meg-
valósítani. A nagyon jó, hogy egy spontán, 
civil ellenállás jött ott létre, ami összehozott 
egy létező közösséget. Miután a jogállami 
eszközök kimerülőben vannak, csak a civil 

ellenállás eszközei maradtak. A beteg, illet-
ve a gyomfák kivágását senki nem ellenzi.  
A Hungexpo épületek lebontásával is egyet-
értek, sőt szerintem a Vajdahunyad várán és 
az Olof Palme-házon kívül mindent le kellene 
bontani a Ligetben – tette hozzá Karácsony.

A megújítás lenne a legfontosabb 
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 
képviselője lapunknak azt mondta, mivel a 
kivitelezők jogszerűen járnak el, és a felleb-
bezésnek nincs halasztó hatálya, a most 
megkezdett munkálatokat további jogi esz-
közökkel már nem lehet megakadályozni. 
– Én voltam az első, aki ez ügyben felszólalt 

az Országgyűlés előtt – magyarázta a képvi-
selő. – Nálam volt az engedély, amit március 
16-án adták ki, és az állt benne, hogy csak 
azon az egy napon függesztik ki, és felleb-
bezéstől függetlenül azonnal végrehajtható. 
Tehát az érdekeltek gyakorlatilag már csak 
akkor szereznek tudomást a munkálatokról, 
mire a szakemberek túl is vannak rajta.  
Tóth Csaba kiemelte: a probléma gyöke-
rét akarja orvosolni. Ezért törvénymódosító 
javaslatot nyújt be a parlamentnek, hogy  
a jövőben kiemelt beruházásra való hivatko-
zással ne lehessen olyan engedélyt kiadni, 
amely a fellebbezési határidő kivárása nélkül 
azonnal hatályba lép.      Forrai-Kiss Krisztina

Tiltakozások kísérik a Városliget fáinak kivágását

Nem az épületek bontását, hanem az egészséges fák kivágását ellenzik

Karácsony Gergely: spontán civil ellenállás jött létre

Indokolt a fakivágás?

A Városliget Zrt. hivatkozása szerint a Főkert felmérése azt mutatja, a városligeti fák 85 százaléka ápolásra szorul, 12 százaléka 
pedig egyenesen balesetveszélyes. A volt Hungexpo területén például 19 fát szükséges növény-egészségügyi vagy kertészeti okok 
miatt kivágni, de a parkrészen található tuskók és a kiszáradt koronájú, elpusztult faegyedek eltávolítása is indokolt. Az építési 
munkálatok 15 egészséges fát érintenek, közülük minden megmenthető példányt átültetnek, a kivágott fákat többszörösen pó-
tolják. Mint írták, egy átfogó ökológiai felmérés kimutatta, a közpark szegényes élővilága igencsak magán viseli a több évtizedes 
gondozatlanság nyomait. A megújuló Ligetben ökológiai hotspotokat is kialakítanak: 5000 négyzetméternyi cserjés vadfolt létesül, 
természetes élőhelyet biztosítva az itt élő állatoknak.
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Ritka az a település vagy kerület, 
ahol egyszerre annyi embert tud-
nak megénekeltetni, mint amennyi-
en dalra szoktak fakadni Zuglóban. 
Köszönhetően Záborszky Kálmán 
karnagynak, a Zuglói Filharmónia ve-
zetőjének, aki nemcsak a zenei kép-
zés, hanem a nagyszabású kóruspro-
dukciók rendezése terén is komoly 
gyakorlattal rendelkezik. Elég csak  
a Hősök terei Örömkoncertet, a SYMA 
Csarnokban rendezett Székelyfonót 
vagy Carmina Buranát, illetve a 2008-
as öttusa-világbajnokság megnyitó 
koncertjét említeni. 

Záborszky tanár úr a kerületi kórusok 
felvirágoztatásában is komoly szere-
pet vállalt. 2009-ben szervezte meg  
a megújult Éneklő Ifjúság kórustalálkozót 
Zuglóban. A rendezvénynek hatalmas si-
kere volt, így az egyszeri próbálkozás-
ból mára komoly hagyomány lett. A ren-
dezvényt idén március 18-án a kerület 
legjobb koncerttermében, a Zuglói Ze-
neházban tartották. Két koncerten 13 kó-
rusban csaknem hétszáz gyerek énekelt. 
– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
ez nem egy verseny a kerületi kórusok 
számára, hisz tudjuk, vannak iskolák, 
ahol a zenei oktatásra nagyobb hang-
súlyt fektetnek, hanem egy lehetőség 
arra, hogy minden intézmény és minden 
kórus bemutathassa, milyen eredmény-
nyel büszkélkedhet a zenei képzés terén 
– mondta Záborszky Kálmán. – Ország-

szerte feltűnést kelt a fellépő kórusok 
nagy száma, amely az évek során sem 
csökkent. Zuglóban alig van olyan isko-
la, melyben ne működne énekkar. Örülök, 
hogy egyre több iskolaigazgató ismeri 
fel az éneklés, az aktív zenélés mással 
nem pótolható értékeit, tanulást segítő 
és serkentő hatását. Gyermekeink jövője, 
közösségre való nyitottsága, egészséges 
fejlődése múlik azon, találkoznak-e élet-

re szóló katartikus művészeti élménnyel.
A zuglói Éneklő Ifjúságon egy szakmai 
zsűri is figyelte a produkciókat, s bár az 
ítészek rangsort nem állítottak fel, azért 
– kérésre – minősítették az elhangzott 
produkciókat. Az idei zsűrit Hraschek 
Katalin, József Dénesné és Sebestyén-
né Farkas Ilona zenepedagógus alkot-
ta, akik egyaránt elkötelezett képviselői  
a kórusmozgalomnak.

– Zugló büszke lehet a zenei képzésére – 
mondta a zsűri elnöke, Hraschek Katalin, 
a KÓTA – Magyar Kórusok és Zenekarok 
Szövetsége ifjúsági és zenepedagógiai 
szakbizottságának vezetője. – Mert bár 
más kerületekben is rendeznek ilyen kó-
rustalálkozókat, ekkora létszámban és 
ilyen minőségben sehol sem szólalnak 
meg a kórusok. 

Riersch Tamás

Örömkoncert a Zeneiskolában
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A baktériumok által terjesztett be-
tegség évekig is lappanghat, és 
nincs olyan tünete, amely egyértel-
műen a kórra utal. Ezért kiemelten 
fontos az egészségtudatos életmód.

Hőemelkedés, fogyás, éjszakai izzadás, 
köhögés, esetenként véres, váladékos kö-
pet – ezek ugyan nem utalnak egyértelmű-
en tüdőtuberkolózisra, de a betegség jelei 
lehetnek. Ha a röntgenvizsgálat után fenn-
áll a kórság gyanúja, további vizsgálatok 
szükségesek (köpetmintából baktérium- 
tenyésztést végeznek). – Amennyiben ki-
derül, hogy valakinek fertőző tüdőtuberku-
lózisa van, addig kórházban kell maradnia, 
amíg nem lesz fertőző. Ez több hónapig 
is eltart, és utána is hónapokig antibioti-
kumokat kell szednie. Mivel ez egy lassan 
kialakuló, hosszan tartó betegség, nagyon 
komolyan kell venni – mondta a Zuglói La-
poknak az Uzsoki Utcai Kórház tüdőbel-
gyógyászatának főorvosa. Dr. Egerszegi 
Sándor hozzátette, a szervezetnek egy 
nagyon ellenálló baktériumot kell legyőz-
nie. A gyógyulás hat-nyolc hónaptól akár 
egy évig is eltarthat, és szoros orvos-beteg 
együttműködést igényel. A tüdőgondozó 
munkatársai pedig kötelesek a kontakt-
vizsgálatra. Ez azt jelenti, hogy a beteggel 
egy háztartásban élőket, a környezetüket 
is meg kell vizsgálniuk. S bár a tüdőbeteg-
ség cseppfertőzéssel terjed, nagyon fontos  
a személyi higiéné, az egészségtudatosság. 
Mint minden betegségnek, a tüdőtuber-
kulózisnak is vannak rizikótényezői. Ilyen 
az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a cu-
korbetegség és az, ha valakinek a család-
jában, ismeretségi körében valaki beteg, 
valamint a szociális helyzet – sok hajlékta-
lant fenyeget a betegség. A főorvos szerint 
a bevándorlás egészségügyi szempontból 
azért jelent nagy problémát, mert nem es-
nek át kötelező szűrővizsgálatokon. Ma-
gyarországon folyamatosan csökken a be-
tegek száma: az ötvenes években százezer 

új kóros esetet diagnosztizáltak, a hetve-
nes években tízezret, tavaly kevesebb mint 
kilencszázat. Az Uzsoki Utcai Kórházban 
2014-ben tíz emberről derült ki, hogy be-
teg, ebből egy zuglói volt, kilenc hajlékta-
lan. A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 
több mint tíz éve segíti a hajléktalanokat. 
A nappali melegedőben az ellátás feltétele, 
hogy a hajléktalanok hetente járjanak fer-
tőtlenítő vizsgálatra, ahol egy papírt kap-
nak arról, hogy nincs fertőző betegségük, 
és félévente tüdőszűrőre kell menniük. 
Leggyakrabban a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szűrőbuszát veszik igénybe, ahol 
ingyenesen elvégzik a vizsgálatot. Ennek 
helyét és idejét minden hónapban meg-
kapja az egyesület. Horváth Zoltán 2015. 
szeptember óta jár a Cserei utcai nappali 
melegedőbe. Szerinte fontos, hogy odafi-
gyeljenek magukra, mert mint fogalmazott, 
attól, hogy hajléktalanok, még nem kell, 
hogy elhanyagolják magukat. 
Az Uzsoki Utcai Kórházzal közösen min-
den évben egészségnapot szervez az 
egyesület. A Myrai Vallási Közhasznú 
Egyesület szakmai vezetője azt mondta, 
ezeknek a szigorításoknak, vizsgálatoknak 
is köszönhetően az évek alatt csupán két 
tüdőtuberkulózisban szenvedő ellátottjuk 
volt. – Az utcai gondozottjaink azonban 
teljesen mások – mutatott rá a problémára 
Váli Szilvia. Száztíz utcán élő hajléktalan-
hoz járnak ki rendszeresen a munkatársai, 
de őket nagyon nehéz meggyőzni a vizs-
gálatok fontosságáról. 
A baktérium már csecsemőkorban meg-
támadhatja a szervezetet, ezért Ma-
gyarországon kötelező a betegség elleni 
BCG-oltás, amit még a kórházban, pár na-
pos korukban megkapnak a kicsik. Gye-
rekkorban ugyanolyan módon diagnoszti-
zálható, mint a felnőtteknél, s a megelőzés 
is kiemelkedő fontosságú. A Bethesda 
Gyermekkórház gyermekgyógyász szak-
orvosa, dr. Kárász Hajnalka elmondta, leg-
alább fél év kell ahhoz, hogy gyógyultnak 

nyilvánítsák a betegeket, akiknek száma  
a fejletlenebb országokból érkezők miatt 
kicsit megemelkedhet.
A tbc-t elsősorban a Mycobacterium tuber-
culosis hominis és bovis okozza, de továb-

bi baktériumfajták is összefüggésbe hozha-
tók a betegség kialakulásával. Bár nagyon 
ritkán fordul elő, de a test bármely szervét 
megtámadhatják ezek a kórokozók. 
           Potos Rita

Egészség

Tünetek nélkül támad a tüdőtuberkulózis
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A szomszédos XVI. kerületre mond-
ták mindig azt, hogy „a béke szi-
gete”, amit azzal indokoltak, hogy  
a kertváros rendre a legbiztonságo-
sabb kerületnek bizonyult az évér-
tékelő statisztikákban. Zugló ko-
rábban nem büszkélkedhetett ilyen 
szép eredményekkel, és ugyan-
ebben a rangsorban legtöbbször  
a hátsó régióban foglalt helyet.  

Dragon Sándor rendőr ezredes 2012-ben 
vette át a zuglói kapitányság irányítását.  
Az első évben a kerületek rangsorában a 
XIV. még csak a 12. helyen végzett, majd 
jött egy nagy ugrás, 2013-ban már 3., 
egy év múlva 5., tavaly pedig az első volt.  
A közbiztonsági mutatók ilyen javulásá-
ra a rendszerváltás óta nem volt példa.  
Az önkormányzat képviselő-testülete  
a március 24-i ülésen egyhangúlag fogadta 
el a kapitány beszámolóját, és a képviselők 
a hozzászólásaikban – pártállástól függet-
lenül – nem kritikai észrevételeiket, hanem 
elégedettségüket fogalmazták meg.
Zuglóban egy év alatt látványosan csök-
kent a közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma, és két bűncselekménytí-
pus kivételével minden kategóriában 
csökkenés tapasztalható. A két kivétel  
a garázdaság, illetve a kifosztás volt, ezek 
száma kismértékben emelkedett az előző 
évi adatokhoz képest.
Dragon Sándor rendőrkapitány szerint a jó 
eredmények több okra vezethetők vissza.

– Tavaly nyáron változtattunk a munka-
módszerünkön, azóta a rendőreink több 
időt töltenek a közterületeken, aminek 
nagyon gyorsan meglett az eredménye. 
Ezenkívül sok segítséget kapunk a társ- 
szervektől, az önkormányzattól, a Zuglói 
Közbiztonsági Nonprofit Kft.-től, az önkor-
mányzati rendészektől és a polgárőröktől 
is, és így jelentős mértékben növelni tud-
tuk a közterületi jelenlétünket. 

A kapitány néhány konkrét segítség-
re külön kitért. Mint mondta, a térfigyelő 
rendszer és a hozzá kapcsolódó kivonu-
ló szolgálat működtetése mellett az ön-
kormányzattól egy gépjárművet, nyolc 
kerékpárt és kilenc olyan mobiltelefont 
is kaptak, melyek kapcsolatban állnak  
a térfigyelő kamerákkal. 
A zuglói rendőrség nemcsak az eredmé-
nyeivel, hanem a lakosságbarát intéz-
kedéseivel is kiérdemelte az elismerést.  
A „Szomszédom a körzeti megbízott”, illet-
ve a „Házhoz megyünk” programjukkal né-
hány hónap alatt sok új „barátot” szereztek.    
– Rendőrszakmai szempontból a kerület 
minden része kiemelt helyszínnek számít. 
Van, ahol a lakásbetörések, máshol pedig 
a gépkocsifeltörések vannak túlsúlyban. 
Mi ennek megfelelően szervezzük a szol-
gálatainkat, és a tapasztalat az, hogy ahol 
tartósan jelen vagyunk, ott ugrásszerűen 
csökken a bűnözés.
Dragon Sándor szerint a kiváló eredmé-
nyek a felelősségüket is növelték. A ma-
gasra tett lécet ugyanis át is kell tudni 
ugrani. A zuglói kapitányság továbbra is  
a folyamatos fejlődésre törekszik. A mini-
mális cél, hogy idén is tartsák a színvonalat, 
de ha lehet, a nyomozáseredményességi 
mutatókon még tovább akarnak javítani. 
Erősíteni kívánják az állampolgár-közpon-
tú rendőrség koncepcióját, és szélesíteni 
a bűnmegelőzési programok ismerteté-
sét. Mindezektől a lakosság bizalmának  
további erősödését várják.      Riersch Tamás

Megvadult az ismerős

Az egyik márciusi szombat délután egy 20 éves férfi csöngetett fel egy lányismerőse 

zuglói lakásába. A férfi segítséget kért, így a lány és annak barátnője beengedte őt  

a lakásba. Az ismerősből azonban nem tudták kiszedni, hogy mi a gondja, mert előbb 

csak összefüggéstelenül válaszolgatott nekik, majd egyre indulatosabbá vált, amitől 

a lányok úgy megijedtek, hogy előbb a mentőket értesítették, majd nem sokkal ké-

sőbb a rendőrségtől is segítséget kértek. A férfi a kiérkező rendőrökkel is agresszívan 

viselkedett. A gyanúsított ellen hivatalos személy elleni erőszak bűntette elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, de vizsgálják azt is, hogy fogyasztott-e 

valamilyen tudatmódosító szert, amely aztán az állapotát okozhatta.

Utcai családi perpatvar

Az egyik zuglói átmeneti otthon lakói verekedtek össze március elején. A konfliktus 

két fiatalkorú vitájával kezdődött, melybe a rokonok is bekapcsolódtak. A vita az 

utcán már tettlegességig fajult, a verekedésben a két család részéről hatan vettek 

részt. Az esetet több szemtanú is jelezte a rendőrségnek, és a kiérkező járőrök vala-

mennyi gyanúsítottat a helyszínen elfogták. Ellenük csoportosan elkövetett garázda-

ság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

Kiszagolták a lopást

Március elején az egyik bevásárlóközpontban egy férfi 63 akciós autóillatosítót pró-

bált meg ellopni. Az esetet az áruház biztonsági őrei észrevették, és még távozása 

előtt megállították a gyanúsított férfit, akit később átadtak a rendőrségnek. 

A térfigyelő látta meg

Március 12-én az Egressy tér egyik villamosmegállójában sikerült elfogni azt a férfit, 

aki a közelmúltban a jegyeladó automatákat fosztogatta. A férfi ténykedésére a rend- 

őrök figyeltek fel. Az elkövetőt a térfigyelő kamerák segítségével hamar megtalálták. 

Nem volt könnyű kiszúrni, mivel a férfi minden alkalommal úgy tett, mintha maga is 

jegyet vásárolna. A jegyvételt eljátszva azonban megrongálta az automatákat, me-

lyekből aprópénzt szedett ki. Az elfogása pillanatában is tele volt a zsebe érmékkel, 

ám ő ennek ellenére tagadta a bűncselekmény (vagy cselekmények) elkövetését.

Rendőrségi hírek

A főváros legbiztonságosabb kerülete

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, 
Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. 
kerület, Pétervárad utca 2.) . Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, BÉRBE VEHETŐ EGYÉB INGATLANOK LISTÁJA

C
ÍM

H
EL

Y
R

A
JZ

I 
SZ

Á
M

A
LA

PT
ER

Ü
LE

T 
(M

2 )

R
EN

D
EL

TE
TÉ

S

M
IN

IM
Á

LI
SA

N
 

A
JÁ

N
LH

A
TÓ

 
B

ÉR
LE

TI
 D

ÍJ

M
EG

H
IR

D
ET

ÉS
 

D
Á

TU
M

A

H
EL

Y
R

EÁ
LL

Í-
TÁ

SI
 K

Ö
LT

SÉ
G

(E
ZE

R 
FO

R
IN

T)
M

EG
H

IR
D

ET
ÉS

 
D

Á
TU

M
A

A
Z 

A
JÁ

N
LA

-
TO

K
 B

EÉ
R

-
K

EZ
ÉS

ÉN
EK

 
H

A
TÁ

R
ID

EJ
E

Szugló u. 55. 31863 900 gépjármű 
tároló

90.000,- Ft/hó 
+ ÁFA 2016.03.10. 2016.04.08.

Thököly út 174. 31710 607 beépítetlen 
telekrész

121.400,- Ft/hó 
+ ÁFA 2016.03.10. 2016.04.08.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesz-
tésért felelős a Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 
1145 Budapest, Pétervárad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: zugloilapok@zuglo.hu. • Kiadó: 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős 
kiadó: Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Székely Sarolta.  • Nyomtatás: Országos 
Médiakezelő Kft., ügyvezető: Szilágyi Anita. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
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Zuglói Lapok

Bővíti a programot a ZKNP

2015-ben indult útjára a XIV. kerületi körze-

ti megbízottak munkájának támogatására 

életre hívott „Szomszédom a rendőr!” 

elnevezésű program, melynek kereté-

ben tavaly júliusban már átadásra került  

8 db, rendőrségi jelzéssel ellátott kerékpár  

a körzeti megbízottaknak. Szintén a tava-

lyi év során, az őszi hónapokban a zuglói 

médiában jelent meg a program arculatá-

val a kmb-sek elérhetősége, térképes se-

gítséggel együtt, amelynek köszönhetően 

a zuglóiak könnyebben beazonosíthatták 

a lakhelyükön szolgálatot ellátó megbí-

zottakat. A hirdetésre nagyon sok pozitív 

visszajelzés érkezett a lakosság részéről. 
A rendőrkapitányság által végzett munka 
hatékonyságát növelve 2015. december 
hónapban 1 db Suzuki S-Cross típusú 
személygépkocsit és 9 db, térfigyelőka-
mera-képeket megjeleníteni képes mo-
biltelefon-készüléket is kaptak a program 
keretében a kapitányság munkatársai. 
Az átadott telefonok alkalmasak a zuglói 
térfigyelő kamerák képeit megjeleníteni, 
így a körzeti megbízottak akár 24 órában 
informálódhatnak a körzetükben a közte-
rületeken történő eseményekről. Ezáltal 
lehetővé válik, hogy kilenccel többen fi-
gyeljék Zuglóban a térfigyelőkamera-ké-
peket, és átvitt értelemben a körzeti meg-
bízottak megsokszorozódnak, ami szintén 
növeli a hatékonyságot.
A tervek szerint Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzata támogatásával 
az idei év során a program tovább bővül.
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 
ADÁS-VÉTELI szerződéssel. (roncs autót is) Házhoz 
megyünk, hétvégén is, ingyenes kiszállással! Tel: 06-30-
253-2248

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb na-
gyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-
294-22-27

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol BO-
ROSTYÁN ékszereket 2000-6000 Ft/gramm áron, 
antik bútorokat és ékszereket, festményeket, asz-
tali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttár-
gyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket, leve-
lezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, tört és 
fog aranyat. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! XV.
ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) 
Tel: 06-1-708-2878, 06-20-358-8217

ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL régi és új köny-
veket, papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-
CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. 
Tel.:06-20-922-0001, 266-3277. 

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, órákat, 
könyveket, csipkét, bizsukat, borostyánokat, kitünte-
tést, írógépet, varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: ne-
mes.gyula@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős höl-
ggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egy-
szeri fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közremű-
ködéssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja óvo-
dás korú gyermekek jelentkezését óvodai, illetve 
ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORTJAIBA. Jelent-
kezni lehet a 223-2031-es telefonszámon Sugár 
Andreánál, illetve az info@kuckomaganovoda.hu 
e-mail címen. További információ a www.kucko-
maganovoda.hu web oldalon található. 

LAKÁSSZÖVETKEZETEK, TÁRSASHÁZAK! 
Közgyűlési beszámolók A4 fekete sokszorosítása 
kiszállítással 6,- forinttól. Érdeklődni: 06-20-348-
0928, ocs2000bt@gmail.com

Hirdetések 
KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favá-

gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális áron. 
www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-
20-259-63-19

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Épületek teljes körű felújítása, tér-
kő, homlokzatszigetelés, kőműves munkák, tetőjavítás, 
belső munkák, INGYENES ÁRAJÁNLAT! Tel:06-1-781-
4021, Mobil: 06-20-259-63-19

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁS, BURKOLATJA-
VÍTÁST vállalunk. További szolgáltatásaink: vízszerelés, 
festés-mázolás-tapétázás. Tel: 06-70-541-9022

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmunkás vállal 
lépcsőházak, pincék, tárolóhelységek,épületek külső és 
belső festését, számlaképesen. Tel: 06-30-609-4294

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítá-
sa. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel: 06-30-447-3603

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javí-
tása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden 
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043 

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid határidővel! 
Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

CSALÁDI HÁZ 98 m2-es jó állapotú, 980 m2-es telken 
XVI. kerületben (NAGYICÉN),40 millió forintért eladó! Tel: 
06-30-9822-454

Zugló Öv utcai 37m2-es KERTKAPCSOLATOS 1 szo-
ba, -konyha-fürdőszoba, társasházi lakás. 6m2-es TÁ-
ROLÓ, 1 autó beálló hellyel, tulajdonostól ELADÓ. Tel: 
06-30-361-70-71

ZUGLÓI INGATLANOK adás-vétele, magyar iroda, 
nagy hatékonysággal, alacsony jutalékkal. Tel: 06-70-
682-59-94

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KÉTLAKÁSOS családi ház 
(társasház, külön bejárat) felső szintjén lévő 86 nm, há-
rom szoba (külön bejáratú), előszoba, konyha-étkező, 
kamra, fürdőszoba, külön WC; megosztott  kerthasz-
nálat, külön garázs, sufni. Két szoba délkeleti, 1 szoba 
nyugati, konyha étkező nyugati napozottságú, felújított. 
Tel: 06-20-260-4747

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, antikváriát. 
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20-
916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. In-
gyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 06-30-256-16-40

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetálást vál-
lal, valamint felkészítést érettségire, nyelvvizsgára és kül-
földi munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 
06-30-959-6759 

ANGOL és NÉMET nyelvből diákok KORREPÁTÁLÁ-
SÁT otthonukban vállalom, nagy gyakorlattal. Korrekt  
áron! Nebenmayer Viola, tel: 06-20-375-17-47

MATEMATIKA OKTATÁST, KORREPETÁLÁST, érett-
ségei felkészítést vállal szaktanár. Hétvégén is. Tel: 06-
30-264-6500. Kérésre házhoz megyek!

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúk-
szem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Házhoz 
megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES szakmai gya-
korlattal. Tel: 06-30-319-1178 

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készíté-
sét, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai 
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-
21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, 
tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak 
szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! 
Házhoz is megyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 
06-30-343-4443

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO-
LÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terá-
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyó-
gyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantar-
tás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-
2470 Email: szerviz@szerviz.info

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Könyv

Redőny, reluxa

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-
20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő 
üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós Tel.: 06-30-2664-666

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szige-
telés, egyéb szigetelési munkák, kémény, kerítésépítés 
kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% 
kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 
06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. 
(Fogarasi sarok) 

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Hagyomá-
nyos ablakok hőszigetelő üvegre való átalakítása, utóla-
gos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és fényvédő fóliázás. 
RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz engedélyhez. Tel.: 06-
20-956-7241

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szakmai 
gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Tár-
sasházaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. 
Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 
06-1-363-3272, 06-30-951-7849 

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ab-
lakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, 
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 
251-9483, 06-20-381-6703 

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TE-
LEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés és –felújítás. HAJ-
DÚ VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciá-
val. Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586, 252-0813 

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, 
garanciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-20-
9344-874

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra is. 
Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Konyha- 
és beépített szekrények méretre készítése. Tel.: 06-1-
416-7412;  06-30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítá-

sa! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, vil-
lanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 
06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-
45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos munká-
kat vállalok: javítások, bútor- összeszerelés, polcok, 
kisbútorok készítése. Tel.: 06-30-664-8684, Varga 
László

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, 
mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, 
gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. 
Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon te-
lepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villany-
tűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, 
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-
20-979-0624. Pungor

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, 
zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bon-
tás árának töredékéért felújítjuk. www.kad-felujitas.hu   
Keressen minket a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 
06-20-529-4180

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autóklímák 
javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-
64, 06-70-211-77-60

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu  
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év 
garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos  

Tel: 06-70-550-0269

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást, kisebb asztalosmunkát és tetőja-
vítást vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 

Takarítással és bútormozgatással.  
Tel: 06-30-422-1739

Zsazsa galéria azonnali készpénzért vásárol! 
Arany-ezüst dísztárgyakat, briliáns ékszereket 

kimagasló felárral! BOROSTYÁNT és korallt 
ARANYÁRBAN MEGVESSZÜK! 13. ker, Hollán 

Ernő u.4, Tel: 350-43-08, 06-70-884-40-84.

TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, teljes lakás-
felújítás. Árengedménnyel, garanciával!  

Tel: 06-20-234-8285, email:  
festogabor1@gmail.com, Rozmaring Gábor.

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron vállalunk: 
víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munkákat, parkettázást. 
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-

NAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ 
GYORSSZOLGÁLAT! 

Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerelvények 
javítása, cseréje, gázkészülékek javítása, csőtö-
rés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, 

javítás. 40 éves gyakorlattal. 
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Jármű

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Egyéb

Művészet

Ingatlan

KÖNYVELŐI ÁLLÁS
Határozott idejű 3 évre szóló, teljes munkaidős 
közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel
Feladatok: banki kiadások és bevételek kontíro-
zása, rögzítése. Átkönyvelések végrehajtása. 
Számlázási feladatok ellátása. Adatszolgáltatási 
feladatokban való részvétel.
Pályázati feltételek: 
- érettségi- közgazdasági szakközépiskola 
- hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves tapasz-
talat
- felhasználó szintű MS O�ce alkalmazások 
ismerete
- magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
büntetlen előélet
- pontosság, precizitás, terhelhetőség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- emelt szintű szakképesítés, mérlegképes 
könyvelői végzettség államháztartási szakon
- FORRÁS SQL program ismerete
Pályázatát elektronikus úton Pénzesné Merczel 
Tímea csoportvezető részére
a penzesne@zuglo.hu e-mail címre várjuk.

PORTÁS ÁLLÁS

Megbízási jogviszony létesítésével, főiskolai, egye-
temi tanulmányokat folytató diákok jelentkezését 
várjuk.
Feladatok: Általános iratkezelői és irattárazási 
feladatok elvégzése, iratanyagok mozgatása, 
adatok számítógépes rögzítése 
Feltételek: 
- felhasználó szintű MS O�ce alkalmazások 
ismerete
- pontosság, precizitás
Pályázni elektronikus úton 
az uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címen lehet.
Önéletrajzot postai úton ZIK Intézménygazdál-
kodási Központ címére 1439 Budapest, Pf.616. 
vagy személyesen, a ZIK Intézménygazdálkodási 
Központ 1145 Budapest, Pétervárad u 4., vagy 
uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük 
eljuttatni. 

TAKARÍTÓ ÁLLÁS
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 
hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák helyiségeinek tisztán 
tartása, napi takarítási munkák elvégzése, igény 
szerint udvar és sportpályák takarítása, nagytaka-
rítás. 
Munkaidő változó: kora reggeli és délutáni 
műszak 
Teljes és részmunkaidős 4, 6 és 8 órás állás.

PORTÁS ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 
hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolákban portási feladatok 
ellátása, belépők nyilvántartása, útbaigazítása.
Teljes és részmunkaidős 4, 6 és 8 órás állás.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalma-
zotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: a beérkező számlák utalványozás 
előtti alaki, számszaki ellenőrzése, kontírozása, 
érvényesítése, rendszerezése. Számlák átadása 
utalásra a határidők betartásával, a likviditási tervek 
figyelembevételével.
Pályázati feltételek: 
- érettségi- közgazdasági szakközépiskola 
- hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves tapasz-
talat
- felhasználó szintű MS O�ce alkalmazások 
ismerete
- magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
büntetlen előélet
- pontosság, precizitás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- emelt szintű szakképesítés, mérlegképes 
könyvelői végzettség államháztartási szakon
Pályázatát elektronikus úton Varró Henriette 
csoportvezető részére a varro@zuglo.hu e-mail 
címre várjuk.

Tisztelt Zuglói Lakosok!

Intézményünk a Zuglói Tihany Óvoda fennállásának 
40. évfordulója alkalmából „fotókiállítást” rendez. 

Kérjük, ha tulajdonukban van olyan fotó, újságcikk, 
emléklap vagy bármilyen más írásos dokumen-
tum, mely az intézmény életével, dolgozóikkal, az 
oda járó gyermekekkel kapcsolatos, adják nekünk 
kölcsön a kiállítás idejére. 
Kérjük, hogy ezeket 2016. április 08.-ig hozzák be 
személyesen óvodánkba. 
                              
Köszönettel: a Zuglói Tihany óvoda nevelőtestülete
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A nemrég lezajlott újvidéki kadet és 
junior vívó-Európa-bajnokság sztár-
ja a BVSC-Zugló egyik legnagyobb 
reménysége, a kardvívó Pusztai Liza 
volt. Bódy István tanítványa ugyan-
is mindjárt két aranyérmet szerzett 
élete első világversenyén. 

A történethez tartozik, hogy a fiatal spor-
toló mindössze 14 esztendős, a Városligeti 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola nyolcadik évfolyamos tanulója.  

Az említett két aranyérmet pedig a 16 éve-
sek kadet korcsoportjában érte el. És az sem 
sokon múlott, hogy a 17–20 éves juniorok 
között is dobogóra állhasson. Liza ugyan-
is a junior-csapatversenyen is kiválóan ví-
vott, az oroszok elleni elődöntőben például  
+17-es mutatót produkált, azaz minden el-
lenfelét alaposan elverte, és nem rajta mú-
lott, hogy a csapat végül 45-44-es veresé-
get szenvedett, és negyedik lett. 
Liza, a mi rókatündérünk hat éve kezdett 
vívni az UTE Király utcai vívótermében. 

Itt azonban csak másfél évet töltött, mert 
követte az edzőjét a BVSC-be. Azóta min-
dennap megfordul a Szőnyi úti teremben. 
Olyannyira, hogy sokszor ő az első az öl-
tözőben, ahonnan esténként utolsónak 
távozik. Az Európa-bajnokságot követően 
is azonnal munkára jelentkezett, s mintha 
nem is versenyzett volna, úgy gimnasztiká-
zott a többiekkel.
– A tavalyi Eb-ről éppen hogy lemaradtam 
– mesélte két feladat közben. – Akkor még 
csak 5. voltam a ranglistán, és Mariborba 
csak az első négy utazhatott.
Liza idén már semmit sem bízott a vélet-

lenre. Sorra nyerte a hazai és a nemzetközi 
versenyeket, gyűjtögette a pontokat, ami-
nek következtében a kadet korosztályban 
ranglistaelsőként, a juniorok között pedig 
másodikként került az utazó csapatba. 
S bár úgy tűnik, kötélből vannak az ide-
gei, azért élete első nagy versenyén az  
ő kezében is megremegett a kard. A kadet 
korcsoportban ugyanis a selejtezőben két 
vereséget is összeszedett, ám a főtáblán 
szerencsére hamar rátalált a saját ritmu-
sára, és meg sem állt az aranyéremig. El-
mondása szerint a legnehezebb asszóját 
a negyeddöntőben a magyar Kern Bianka 
ellen vívta, akit 10-13-ról sikerült 15-13-ra 
legyőznie, de az aranyéremért vívott asz-
szóban is honfi-, sőt klubtársával, a szintén 
BVSC-s Bérczy Dorottyával kellett vívnia, 
ami szintén nehéz feladat volt. A juniorok-
nál pont fordítva volt, Liza a selejtezőt gond 
nélkül vette, a 16-ba jutásért azonban pe-
chére a világranglista-első orosz verseny-
zőt kapta, aki most még jobbnak bizonyult 
nála, de akit már a két nappal későbbi csa-
patversenyen képes volt megverni. 
Liza tehát, Eb-siker ide vagy oda, a pihe-
nés helyett a munkát választotta. Egyrészt, 
mert szeret edzeni, másrészt mert hama-
rosan újabb nagy feladat vár rá: áprilisban 
ugyanis a franciaországi Bourges-ban ren-
dezik a korosztályos vívók világbajnoksá-
gát, ahol egy kétszeres Európa-bajnoknak 
illik jól szerepelnie. Liza pedig nem titkolja, 
hogy az általa magasra tett lécet szeretné  
a vébén is megugrani.               Riersch Tamás

Kétaranyas lány Zuglóban

A Kövér Lajos úti sporttelep végleg 
helyet kapott a magyar futballtörté-
nelemben. Ebben az egykori Danu-
via-pályaként ismert létesítményben 
láthatták utoljára focizni a sportba-
rátok Varga Zoltánt, a Ferencváros 
legendás labdarúgóját. 

2010. április 9-én a zuglói műfüves sport-
telepen a Merkapt és a Skála öregfiúkcsa-
pata játszott egymás ellen. A 2×35 perces 
mérkőzésen a 65 esztendős Varga Zoltán 
is pályára lépett. A szemtanúk elmondása 
szerint az olimpiai bajnok magyar labdarú-
gó az első félidő 25. percében csereként 
állt be. A szünetig egészen jól játszott, 
több jó labdát is adott a társainak, de  
a szünetben rosszullétre panaszkodva le-
mondta a további játékot. A második fé-
lidőt már a kispadról nézte, de nem sokat 
láthatott, mert a félidő 4. percében rosz-
szul lett, lefordult a padról, és azonnal 
eszméletét veszítette. A sporttársak meg-
próbálták őt a helyszínen újraéleszteni, 
miközben néhányan folyamatosan hívták  
a mentőket, akik több mint fél órán keresz-
tül küzdöttek a legendás labdarúgó életé-
ért, de már nem tudták megmenteni őt.
Három évvel később, 2013. október 3-án a 
pályát a zuglói önkormányzat döntése ér-
telmében Varga Zoltánról nevezték el. Az-
óta minden évben összegyűlnek a zuglói 
önkormányzat, a Ferencváros, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség, a Magyar Olim-
piai Bizottság és a Fradi Baráti Körének  
a képviselői, hogy megkoszorúzzák a lé-
tesítmény falán elhelyezett emléktáblát. 
Ez a protokoll idén március 24-én egy 
újabb fontos elemmel egészült ki. A Kövér 
Lajos utcai sportpályát működtető Zuglói 

Sport- és Rendezvényszervező Kft. első 
ízben egy utánpótlás-labdarúgótornát 
rendezett a neves labdarúgó emlékére. 
Erre a tornára a Ferencváros, a Vasas Ku-
bala Akadémia, a BVSC-Zugló, az MTK,  
a KISE, az Ikarus BSE és a Grund 1986 
FC csapatait hívták meg. A nyolccsapa-
tos tornát (a Fradit két együttes képvisel-
te) azonban a szokásos megemlékezés 
és koszorúzás előzte meg.
– A foci és a sport a legjobb módja egy 
sportemberre való megemlékezésnek 
– mondta Karácsony Gergely zuglói pol-
gármester. – Első ízben rendezünk tornát 

Varga Zoltán tiszteletére, és ez a torna ez-
úttal nem a csapatokról és a játékosokról, 
hanem a XX. század egyik nagy magyar 
labdarúgójáról szól.
Az emlékezés fontosságát Takács Tibor, 
a Fradi Hagyományőrzők Egyesületének 
elnöke is kiemelte.
– Nagyon fontos a hagyományok ápolá-
sa, mert múlt nélkül jövőnk sem lehetne.  
Varga Zoltán neve méltó arra, hogy a jövő 
ifjúságát nevelni tudja.
Az első ízben kiírt Varga Zoltán-vándor-
serleget az MTK csapata vihette haza.  
A nyertesek és a helyezettek a kupát és az 

érmeket neves labdarúgóktól, dr. Fenyvesi 
Máté 76-szoros, Dunai II Antal 31-szeres, 
dr. Géczi István 23-szoros és Hajnal Tamás 
59-szeres válogatottaktól vehették át.       RT

Az MTK nyerte a Varga Zoltán-vándorserleget

Varga Zoltán már 16 évesen bemu-
tatkozhatott a Ferencváros nagycsa-
patában. Zöld-fehér színekben 135 
meccsen szerepelt, és összesen 53 
gólt szerzett. Tagja volt a Fradi Vá-
sárvárosok Kupája győztes csapa-
tának, illetve az 1964-ben a tokiói 
olimpián győztes magyar válogatott-
nak is. A nagyválogatott tagjaként 
12 alkalommal húzhatta magára  
a címeres mezt, többek között 1964-
ben, az Európa-bajnokságon, ahol 
Magyarország bronzérmes lett. A 12 
válogatott meccsén két alkalommal 
is gólt szerzett. Éveken át szerette 
volna elhagyni az országot, de erre 
csak az 1968-as mexikóvárosi olim-
pia előtt nyílt lehetősége. Távozásá-
nak időzítését élete végéig felrótták 
neki. Az eltiltását követően játszott 
a német Herthában, a skót Aber- 
deenben, a holland Ajaxban, a német 
Dortmundban és a belga Gentben is. 
Sportolói pályafutását befejezve el-
végezte a kölni edzői főiskolát, majd 
1996-ban végleg hazatért. Itthon  
a Fradi vezetőedzője volt. Csapa-
tával a bajnokságban bronzérmet 
szerzett, az UEFA-kupában pedig 
kiejtette a nagy hírű Olimpiakoszt, 
illetve hazai pályán az angol New-
castle csapatát is sikerült megver-
nie. Később Kispesten, Dunaújvá-
rosban és Győrben is edzősködött. 
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Tisztelt Szülők!

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola zeneiskolai felvételi meghallgatást tart 2016. április 25-27.  
között a Columbus u. 11. szám alatti központi épület Nagytermében. 
Részletes információt az iskola honlapján találnak, 
a www.szentistvanzene.hu oldalon.

Szeretettel várjuk a felvételiző gyerekeket!
Makovecz Pál igazgató


