
Zuglói Filharmónia
A hagyományos bemutatókon túl tavaly 
új kezdeményezésekkel is várta az érdek-
lődőket a Zuglói Filharmónia. A bérlet-
programok, a Térzene és a Teakoncertek 
mellett a fiatalokhoz is szóltak.  A Felfe-
dezőúton című sorozatukat hatezer diák 
látta. Az új kezdeményezések egyike a Téli 
bérlet, ennek előadásait a Pesti Vigadó-
ban tartják. Idén terveznek filmzenekon-
certet, a nagyhéten és mindenszentekkor 
pedig előadják a Reqiuemet. Fellépnek  
a Tavaszi Fesztiválon is.                11. oldal

Szelektívkérdések
Az elmúlt években a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. folyamatosan csökkentet-
te a szelektív hulladékgyűjtők számát Zug-
lóban. Barabás Ferenc kerületgondnok, 
Szabó Rebeka alpolgármester és a Zuglói 
Zrt. képviselői felülvizsgálták a helyzetet az 
FKF Zrt. szakembereivel, és több változ-
tatást kezdeményeztek. Hét gyűjtőpontot 
megszüntettek, a Kacsóh Pongrác útnál 
azonban visszahelyeztették a tartályokat. 
Az üveggyűjtő edények szinte mindenhol 
megmaradtak.                   10. oldal
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Díjazott civilek
Február 1-jén adták át a Zugló Civil 
Szervezete elnevezésű díjat, amelyet 
négy szervezet és egy magánszemély 
érdemelt ki. Az elismerést az önkor-
mányzati képviselők, az intézményve-
zetők és a civil szervezetek ajánlása 
alapján a képviselő-testület ítélte oda az 
1956 Öröksége Alapítványnak, a Zug-
lói ILCO Egyesületnek, a Zuglói Kert-
barátok Körének, a Zuglói Nyugdíjasok 
Egészségéért Sport Egyesületnek és 
Sebők Erzsébetnek, aki 15 évig vezette 
a soltvadkerti tábort. Sokacz Anikó civil 
és nemzetiségi tanácsnok idén létre-
hozta a Zuglói Civil Tanácsnok Elisme-
rő Díjat is, amit Molnár Zsuzsanna civil 
referens vehetett át. A díjazottak okle-
velet, plakettet és pénzjutalmat kaptak.         

6. oldal

Egészségmegőrző program indul a kerületben 
Összefogott Zugló Önkormányzata,  
a Zuglói Egészségügyi Szolgálat,  
az Uzsoki Utcai Kórház és egy egészség-
ügyi eszközöket gyártó cég. Céljuk, hogy 
az itt lakók minél tudatosabban éljenek, 
tevékenyen részt vegyenek egészségük 
megőrzésében, és eljárjanak a szűrő-
vizsgálatokra. A kerületben a keringési 
rendszer betegségei, valamint daganatos 
és légzőszervi betegségek miatt halnak 
meg a legtöbben, ezért ezekre kiemelt 

figyelmet fordítanak a programban részt 
vevő orvosok. A Zuglói Egészségmeg-
őrző Modell (ZEM) stratégiai megállapo-
dását 2015. augusztus 24-én írták alá.  
A háromszintű program első szakaszá-
ban minden jelentkezőnek ki kell töltenie 
két kérdőívet. A második lépésben ezek-
ből kiderítik, hogy a páciens hajlamos-e 
valamilyen betegségre. Ha úgy állapítják 
meg az orvosok, hogy az adott jelentke-
zőnél magasabb a rizikófaktor, akkor őt 

folyamatosan ellenőrzik. A harmadik szint 
a konkrét panaszokkal küzdő páciensek 
kezelése. A modellben kiemelt szerepet 
szánnak a háziorvosoknak, akiknek több-
sége támogatja a kezdeményezést. Az ér-
deklődők regisztrálhatnak a ZEM hama-
rosan elkészülő weboldalán. A stratégiai 
partnerek azt szeretnék, ha a gyerekek-
től a nyugdíjasokig mindenki részt venne  
a programban. A Zuglói Egészségmegőr-
ző Modell első lépéseként a képviselő-tes-

tület ingyenes szűrővizsgálatot biztosít  
a kerületi nagycsoportos óvodások számá-
ra a lisztérzékenység kiszűrésére. Ennek 
a betegségnek ugyanis – kezelés hiányá-
ban – olyan szövődményei lehetnek, mint 
a cukorbetegség, a pajzsmirigybetegség, 
a bőrkiütés, daganatos megbetegedések 
vagy csontritkulás. Az önkormányzat által 
biztosított összegből 1000 gyerek vizsgála-
tát végezhetik el. A tervek szerint májusban 
indul a program.                      3. és 5. oldal 
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Kibővültek a   
szakrendelések

75 éves
Sorki Dala Andor

Aktuális   

Sorki Dala Andor képzőművészt, költő-tanárt Ka-

rácsony Gergely polgármester is felköszöntötte 

75. születésnapja alkalmából. Az ünnepségen  

a művész egykori tanítványai, barátai, volt kol-

légái és tisztelői is részt vettek.

Karácsony Gergely jókívánságai után dr. Mészá-

ros István Sándor, a művész-tanár egykori tanítvá-

nya, az ünnepség szervezője mondott köszöntőt. 

Úgy fogalmazott, Sorki Dala Andor nem csupán 

egy ember, hanem egy jelenség, egy szívbéli jóság, 

olyan pedagógus, akiből sajnos csak nagyon kevés 

van az egész földkerekségen.

A Zuglóban élő és alkotó Sorki Dala Andor a ven-

dégeknek beszélt az életéről, pályafutásáról, és 

azt is elárulta, egész életében fontosnak tartotta  

az ugyancsak művész édesapja által megkezdett út 

folytatását, a palóc kultúra ápolását. 
PD 

A közelmúltban aljegyző nélkül maradt Zugló, mert  

a tisztséget betöltő Teimer Gábor egy másik munkahe-

lyen magasabb beosztásba került. Az önkormányzat 

nyílt pályázatot írt ki a pozíció betöltésére, melyet Mak-

ranczi László nyert el. Hivatalát február 1-jétől tölti be. 

– Eddigi pályafutásom során mindig a közigazga-

tásban dolgoztam – mondta a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyei Encsről származó Makranczi László. 

Hozzátette: pénzügyi alapképzettséggel rendelke-

zik. Az Államigazgatási Főiskolán 1985-ben szerzett 

diplomát igazgatásszervező szakon.

Tanulmányai után Baracskán helyezkedett el, ahol 

a községi tanács vb-titkára lett. A katonai szolgálatot 

követően Biatorbágyon folytatta pályafutását.

– Húsz évig voltam a település jegyzője – jegyezte 

meg Makranczi László.

2011-ben Telki önkormányzatának jegyzője lett, 

majd 2014-ben Százhalombattán vállalt állást, ahol 

területrendezéssel, beruházásokkal, iparipark- és 

városfejlesztéssel foglalkozott. 

– Feleségem szintén a közigazgatásban dolgozik.  

A budaörsi önkormányzatnál az ügyvitelszervezési osz-

tályt és az ügyfélszolgálatot vezeti – közölte az aljegyző. 

Makranczi Lászlónak két felnőtt fia van, egyikük 

közgazdász, a másik közbeszerzési szakértő.  

– A sport nagyon fontos része az életemnek. 

Rendszeresen úszom és kerékpározom – nyilatkoz-

ta az aljegyző, aki mint mondta, erősen humán beál-

lítottságú, a kultúra minden területe vonzó számá-

ra. Kedveli a színházat, a zenét és az irodalmat, de  

a képzőművészet is közel áll hozzá. 

– Biatorbágyon lakom, ennek ellenére Budapestet 

és Zuglót is jól ismerem. A pályázat kapcsán ala-

posan felkészültem a kerületből, a jelentkezésem 

benyújtásában a vezetés összetétele és a városrész 

adottságai motiváltak – magyarázta Makranczi 

László, aki a jegyző szakmai munkájának segítése 

mellett abelső üzemelési osztály, az ügyfélszolgá-

lati csoport és a hatósági osztály irányítását végzi.

– Zuglót sokrétű, sokszínű kerületnek látom, 

ahol hatalmas lehetőségek vannak – fejtette ki 

Makranczi. – Én ezek megvalósításához szeretnék 

a munkámmal hozzájárulni.                            Papp D.

A Soa fájdalmát mutatja be a Kö-
zünk van egymáshoz című kiállítás, 
amit a holokauszt nemzetközi em-
léknapjához időzítve nyitottak meg 
a Zuglói Civil Házban. A kiállítás 
március közepéig látható.

– Erős érzelmekkel zaklat, hogy jobbak 
legyünk – jellemezte Tölgyesi Katalin szer-
vező a kiállítók – Rónai Éva, Fehér Lászó, 
Bálványos Huba, Kicsiny Balázs, Szüts 
Miklós, Vojnich Erzsébet, Roskó Gábor, 
Horváth Dávid, Raffay Béla, Szirtes And-
rás, Roskó Bea, Tillmann Hanna és Hollay 
Lóránt – munkáját. 
Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési 
képviselője beszédében a holokausztot az 

emberi civilizáció mélypontjaként jellemezte. 
– E tragédiát csak akkor tudjuk feldolgozni, 
ha őszinte válaszokat keresünk mindarra, 
ami történt – mondta. – A művészet segít  
a feldolgozásban és a megismerésben. 
Egy arc, egy kép, egy hangulat többet el-
mond a valóságról, mint ezernyi tankönyv.  
Fóris Rita héber éneke után Karácsony 
Gergely polgármester azt hangsúlyozta, 
hogy „a civilizáció nem véd meg minket 
a barbárságtól. A  civilizáció szövetét nap 
mint nap újra össze kell rakni, ha békében 
akarunk élni.” 
Garay Klára, a Cserepesház ügyvezetője 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros-
ban Zuglóból hurcolták el a legtöbb zsidót. 

 (CsJ)

A BVSC-Zugló Asztalitenisz Szak-
osztálya február 4–7. között ren-
dezte meg a 21. Molnár János- 
emlékversenyt. A nemzetközi fiú- 
utánpótlásversenyen 15 ország több 
mint 200 versenyzője állt asztalhoz. 

A résztvevők a verseny harmadik napján 
hagyományosan gyertyás mementóval 
emlékeztek a névadóra, az 1995-ben, fia-
talon, autóbalesetben elhunyt zuglói spor-
tolóra. Az eseményen Karácsony Gergely, 
Zugló polgármestere is részt vett.
A megmérettetésre Horvátországból, Íror-

szágból, Izraelből és Katalóniából a komp-
lett válogatott érkezett. A zuglói sportolók 
közül a legjobb eredményt a KSI-s Terék 
Norbert, illetve a BVSC-s Bruckner Máté 
érte el. Terék Norbert a serdülők versenyét 
nyerte meg úgy, hogy a döntőben a BVSC-s 
András Csabát verte 3-2-re. Bruckner Máté 
az ifik között lett a legjobb, ahol András Csa-
ba bronzérmet szerzett. Mellettük a szintén 
BVSC-s Juhász Márk U11-es és U12-es 
korosztályban is harmadik lett, míg a KSI-s 
Huzsvár Erik az U13-sok között lett bron-
zérmes. A legeredményesebb csapat címét  
12 év után a BVSC-Zugló nyerte.        r.t.

Közünk van egymáshoz
Január óta obezitológiai és kardiometabolikus 

szakrendelésen is gyógyítják a betegeket a Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat munkatársai. Az obezito-

lógián – az Örs vezér terén lévő szakrendelőben –  

a genetikai okok miatt elhízott pácienseket kezelik 

hétfőnként délután négy és hat óra között. A ZESZ 

orvosai szakmai kapcsolatban állnak a Magyar 

Obezitológiai és Mozgásterápiás Társasággal, ezért 

még hatékonyabban segíthetnek a betegeknek. 

A kardiometabolikus szakrendelés a Hermina úton 

indult. Ott azokkal a szív- és érrendszeri panaszokkal 

küzdő páciensekkel foglalkoznak hétfőnként 13 órá-

tól 14 óráig, akiknek a gyógyszerektől nem javul az 

állapotuk, illetve alacsony marad a terhelhetőségük. 

A kardiológusokon kívül gyógytornász, dietetikus, 

pszichológus is segít a gyógyulásban.

Mindkét szakrendelésre beutaló szükséges.     (pr) 

Nyilvános  
nyilatkozatok

Zugló Önkormányzata február 1-jén nyilvános-

ságra hozta választott képviselői és tisztségvi-

selői vagyonnyilatkozatát. A vagyon-, jövedelem- 

és gazdasági érdekeltségről szóló nyilatkozatok  

a zuglo.hu oldalon tekinthetők meg.

Törvényi kötelezettségüknek eleget téve Zugló 

polgármestere, alpolgármesterei, a kerület önkor-

mányzati képviselői, valamint a bizottságok külső 

tagjai határidőre leadták 2015. évre vonatkozó va-

gyonnyilatkozatukat. Ezt számukra a helyi önkor-

mányzatokról szóló 2011. évi törvény írja elő, amely 

szerint a képviselőnek megválasztásától, majd ezt 

követően minden év január 1-jétől számított harminc 

napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. Aki ezt 

elmulasztja, – annak benyújtásáig – képviselői jogait 

nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni jut-

tatást, költségtérítést nem kaphat.          PaD

Molnár János-emlékverseny

Új aljegyzője
van Zuglónak

A kiállítás március közepéig látható a Zuglói Civil Házban
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Összefogott Zugló Önkormányza-
ta, a Zuglói Egészségügyi Szolgá-
lat, az Uzsoki Utcai Kórház és egy 
egészségügyi eszközöket gyártó 
cég. Céljuk, hogy az itt lakók minél 
tudatosabban éljenek, tevékenyen 
részt vegyenek egészségük megőr-
zésében, és eljárjanak a szűrővizs-
gálatokra. A kerületben a keringési 
rendszer betegségei, valamint a da-
ganatos és a légzőszervi betegségek 
miatt halnak meg a legtöbben, ezért 
ezekre kiemelt figyelmet fordítanak 
a programban részt vevő orvosok.

A Zuglói Egészségmegőrző Modell (ZEM) 
stratégiai megállapodását 2015. au-
gusztus 24-én írták alá. A háromszintű 
program első szakaszában minden je-
lentkezőnek ki kell töltenie két kérdőívet.  
A második lépésben ezekből kiderítik, 
hogy a páciens hajlamos-e valamilyen 
betegségre. Ha úgy állapítják meg az 
orvosok, hogy az adott jelentkezőnél 
magasabb a rizikófaktor, akkor őt fo-
lyamatosan ellenőrzik. A harmadik szint  
a konkrét panaszokkal küzdő páciensek 
kezelése. A modellben kiemelt szerepet 
szánnak a háziorvosoknak, akiknek több-
sége támogatja a kezdeményezést. 

– Örülök ennek a programnak, hiszen 
nagyon fontos a megelőzés, de min-
denekelőtt szemlélet-, illetve életmód-
váltásra van szükség – jelentette ki 

dr. Kiss Irén, aki 43 éve dolgozik 
háziorvosként Zuglóban. – Pré-

dikálhatok a betegeknek, 
hogy sétáljanak, ke-

rékpározzanak, 
diétázzanak. 

A rendelőben megígérik, hogy megfogadják 
a tanácsaimat, de végül nem változtatnak. 

Élethosszig tartó modell
A stratégiai partnerek azt szeretnék, ha 
a gyerekektől a nyugdíjasokig mindenki 
részt venne a programban. 
– Ez egy hiánypótló kezdeményezés.  
Azt gondoljuk, a prevenció akkor haté-
kony, ha egészen fiatal korban elkezdik 
– magyarázta dr. Nagy András Csaba,  
az Uzsoki Utcai Kórház kardiológiai osz-
tályának főorvosa. – Ma Magyarországon 
nagyon sok az elhízott gyerek, belőlük 
később szív- és érrendszeri beteg lehet. 
Minél korábban rávezetjük őket a helyes 
életmódra, annál később lesznek pana-
szaik. Az elmúlt 25 évben szinte semmi 
sem történt a megelőzés területén. Most 
egy olyan élethosszig tartó népegészség-
ügyi modellt dolgozunk ki, amelynek ke-
retein belül megismertetjük a zuglóiakkal  
az egészséges életmód elemeit. 

Neten és papíron is jelentkezhetnek
Hamarosan elkészül a ZEM weboldala, 
ahol egy rövid regisztráció után két kér-
dőív segítségével kiszűrik a közepes 
vagy magas rizikófaktorú jelent-
kezőket. A program kidolgozói 
azokra is gondoltak, akik 

nem használnak internetet. A tervek szerint 
ők a háziorvosnál, gyógyszertárakban tölt-
hetnék ki a papíralapú kérdőívet. 
– Ez a modell alapját képező kockázatfel-
mérés. Az eredmények ismeretében emel-
jük a program kettes szintjére a betegeket: 
értesítjük a háziorvosokat, akik megteszik  
a szükséges lépéseket. Azokat, akiknél már 
megjelent valamelyik betegség, kiemelten 
gondozzuk, hosszú távon kezeljük – rész-
letezte dr. Nagy András Csaba főorvos. – 
Zugló abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy a kerületben remekül működik az alap-
ellátás, a szakrendelés és a kórházi ellátás.  
Intézményünk számára szakmailag is nagyon 
fontos a ZEM, ezért álltunk a program élére. 
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat koor-
dináló szerepet tölt be a programban. 
Közvetít a háziorvosok, a szakrendelő és 
a kórház között. Az intézmény igazgató 
főorvosa, dr. Révai Tamás azt mondta, 
minden feltétel adott ahhoz, hogy a ha-

talmas összefogással létrejött, egye-
dülálló népegészségügyi 

modell segítségével 
megőrizzék a zug-
lóiak egészségét. 

Automatikus mérőeszközök 
Karácsony Gergely polgármester azt sze-
retné, ha a kerületben minden ember oda-
figyelne az egészségére, még akkor is, 
amikor nincsen panasza. 
– A remekül működő Uzsoki-modellt is be-
vonjuk a rendszerbe, így a program orszá-
gosan egyedülálló módon szűri majd ki  
a leggyakoribb betegségek miatt veszélyez-
tetett lakosokat – tette hozzá Karácsony. – Ez 
mindenki számára komoly lehetőségeket rejt. 
A program elindításához szükséges felté-
telek megteremtésére csaknem húszmillió 
forintot biztosít az önkormányzat. 
– Ez egy mintaprogram is lehet. Ha bein-
dul, akkor már hazai és uniós támogatásra 
is pályázhatunk, így akár még tovább is 
fejleszthetjük a modellt – folytatta a pol-
gármester. – Ha jól működik a rendszer, az 
egészség tényleg az egészséges életmód-
ról szól majd, nem pedig a betegségek ke-
zeléséről. Ehhez azonban a zuglóiak köz-
reműködésére is szükség van. 
A ZEM működéséhez szükséges eszközö-
ket (vérnyomás-, koleszterinszint-, vércu-
korszintmérő) az Omron-Promecom Kft. 
biztosítja. A tervek szerint ezek az egység-
csomagok a kettes szinten lévő lakosok-
hoz kerülnének. A gépek pedig alkalma-
sak arra, hogy automatikusan továbbítsák 
a mért értékeket. Ehhez nem szükséges 

semmiféle otthoni számítógépes 
szoftver, az eszközök az orvo-

sok által használt rendszer-
be küldik az adatokat.

Potos  Rita

Fókusz

Zuglói Egészségmegőrző Modell –  
népegészségügyi program indul a kerületben 

A közeljövőben induló internetes  
honlapon két tanácsadói felület is 
lesz. Egy gyógyszerésszel és Dr. Zug-
lóval is konzultálhatnak majd a prog-
ram résztvevői.   

A program kidolgozói szigorúan betartják a hatályos adatvédelmi törvényeket. A re-
gisztráltak adatait titkosan kezelik, azokat csak a betegek által meghatározott orvo-
sok, hozzátartozók láthatják. 

A programról dr. Varga Péter, dr. Nagy András Csaba, Karácsony Gergely és dr. Révai Tamás tájékoztatta a háziorvosokat
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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. március 7.
16-18 óra között

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. március 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. március 9. dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

2016. február 26.
2016. március 25. 
8-12 óra között

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, Péter-
várad 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 13.30–18.00 

szerda 8.15–16.30

péntek 8.15–11.30

Előzetes időpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre előre
telefonon: 8729-392 • www.magyarorszag.hu • www.zuglo.hu •  
személyesen az okmányiroda recepcióján.

Az önkormányzat 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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Ájulás, rosszullétek, hasfájás, has-
menés, székrekedés, fogyás – né-
hány tünet, ami a lisztérzékeny-
ségre (gluténérzékenységre) utal. 
A betegségnek számos szövődmé-
nye lehet, ezért fontos a korai felis-
merés. A Zuglói Egészségmegőrző 
Modell első lépéseként a képvise-
lő-testület ingyenes szűrővizsgála-
tot biztosít a kerületi nagycsopor-
tos óvodások számára.

A Játékszín Óvodába négy lisztérzékeny 
gyerek jár. Étkezésükre kiemelten figyel-
nek, és a kicsik is tudják, mi az, amit meg-
ehetnek, és mi az, amit nem. 
– Örülök a szűrésnek, mert nem mindig jut 
a szülők eszébe, hogy ez a betegség állhat 
gyermekük rosszullétei mögött – magyarázta 
Adamik Ildikó óvodavezető. – Ez egy nagyon 
jó lehetőség a zuglói családok számára. 

Fanni sokszor elájult
Farkas Fanni 11 éves múlt, és bár az óvo-
dában is voltak lisztérzékenységre utaló 
tünetei, csak 2013-ban diagnosztizálták 
nála a betegséget. A kislány élete akkor 
teljesen megváltozott.
 – Amikor elmondták, mi a bajom, nagyon 
szomorú voltam. Nem ehettem azt, amit  
a többiek, az iskolában, a zsúrokon még 
egy ropit sem rágcsálhattam el – mond-
ta Fanni. – Nehéz volt átállni más ételek-
re. Régen nagyon szerettem a lángost,  
a palacsintát és a tejbegrízt, most már 
máshogy kell ezeket elkészíteni. 
A 11 éves kislány szerint azonban jó olda-
la is van annak, hogy kiderült a betegsége: 
korábban sokszor elájult, de amióta glutén-
mentes élelmiszereket fogyaszt, ez meg-
szűnt, és erősebb is lett. Ez azért is fontos, 
mert műkorcsolyázik, ahol lényeges a jó 
erőnlét. A helyes étrend hatására a növe-
kedése is hirtelen megindult: míg Fanni ko-
rábban az utolsó előtti volt a tornasorban, 
ma már a közepénél áll. Mivel a betegség 
gyakran öröklődik, a kislány szüleit is meg-
vizsgálták. Kiderült, hogy az édesanyja is 
beteg. A család élete a feje tetejére állt. 
– A régi ételeink közül csak fehér kenyér 
és vaj van otthon, azokból is csak a férjem 
eszik – részletezte Hochstein Irén, az édes-
anya. – Nekünk arra is figyelnünk kell, hogy 
ha megfogtuk a sima kenyeret, utána ne ér-
jünk hozzá a gluténmenteshez, mert akkor 

már attól is rosszul leszünk a lányommal.  
Ha még az oviban kiderült volna Fanni be-
tegsége, könnyebb lett volna az életmód-
váltás, ezért is örülök az önkormányzat 
szűrővizsgálatot támogató döntésének. 

A fűszerek összetevőire is figyelni kell 
Rozgonyi Zoltán alpolgármester család-
jának élete is megváltozott, amikor 2014-
ben kiderült, kisfia lisztérzékeny. Bálint 
tízéves volt akkor, és csakúgy, mint Fan-
ni esetében, eleinte azt gondolták, hogy  
a stressz, a szorongás miatt alakult ki  
a betegség. Bálint sápadt volt, étvágyta-
lan, és folyamatosan fogyott. 
– Szerencsére a diagnózis nem jelentett ko-
moly megrázkódtatást a gyereknek – mond-
ta lapunknak Rozgonyi Zoltán. – Eleinte sok-
szor elmondtuk neki, hogy ne egyen abból, 

amivel megkínálják az osztálytársai, barátai. 
Most már ott tartunk, hogy a bulikban figyel-
nek rá, Bálint mit ehet, és mit nem. 
Bár a családban senki más nem szenved 
a betegségben, mindenki nagyon odafi-
gyel arra, hogy Bálint ételeibe ne kerüljön 
glutén. Még a fűszerek összetevőit is el-
olvassák, és kiemelt figyelmet fordítanak 
a kirándulások, nyaralások megszervezé-
sére, hiszen nem mindenhol kapni glutén-
mentes élelmiszert. 

Egy csepp vérből kiszűrhető 
Zugló képviselő-testüle-
te egyhangúlag szavazta 
meg dr. Varga Péter elő-
terjesztését, hogy  ingyen 
biztosítsák a lisztérzékeny-
ségi szűrést az önkormány-
zati fenntartású óvodák 

nagycsoportosainak. – A vizsgálatot egy cég 
végzi majd, várhatóan májustól. A tapasztala-
tok alapján a szülők hatvan százaléka tölti ki 
a beleegyező nyilatkozatot. Keveset tudnak 
a betegségről, és nem is gondolják, hogy 
a látszólag egészséges gyerekük glutén- 
érzékeny. Ennek a betegségnek olyan szö-
vődményei lehetnek, mint a cukorbetegség, 
a pajzsmirigybetegség, a bőrkiütés, dagana-
tos megbetegedések, csontritkulás, vas- és 
kalciumhiány vagy a fejlődésben való vissza-
maradás, a nemi érés késése – magyarázta 
dr. Varga Péter, az egészségügyi bizottság 
elnöke. A vizsgálatot az óvónőkkel együtt-
működve egy mentőtiszt és egy védőnő 
végzi. Megszúrják a gyerekek ujjbegyét,  
és mindössze egy csepp vérből pár perc  
alatt kiszűrhető a betegség. 
Ha egy gyerekről kiderül, hogy gluténér-
zékeny, tájékoztatják a szüleit, a pontos 
diagnózist pedig vérvétel és gasztroen-

terológiai vizsgálat után mondják ki. Élet-
hosszig tartó diétával teljes értékű életet 
élhetnek a gyerekek. Ha betartják az elő-
írásokat, tünetmentes lesz a betegség. 
Az önkormányzat által biztosított összegből 
1000 gyerek vizsgálatát végezhetik el. Ha  
a kerület fenntartásában lévő óvodákból 
nem jelentkeznek ennyien, akkor a magá-
nóvodákba járó nagycsoportosok számára 
is felajánlják a lehetőséget.                 Potos

Önkormányzat

Májustól szűrik a lisztérzékenységet a nagycsoportosoknál

A lisztérzékenyek szervezete nem tudja teljesen lebontani a glutént, ami a gabonák egyik összetevője. Ha valakinél nem diag-
nosztizálják időben a betegséget, elsorvadhat a vékonybélben lévő nyálkahártya, valamint a bélbolyhok, melyek a tápanyagok 
felszívódását biztosítják. A lisztérzékenységnek két fajtája van. Az egyik autoimmun betegség, a másik pedig az, amikor valaki 
érzékeny a gluténra, de a tünetek nem olyan súlyosak.

Emelt családi pótlék jár a lisztérzékeny 
gyerekek után, a beteg felnőtt pedig 
adóalapot csökkentő kedvezményre 
jogosult. Ennek összege idén havon-
ta 5550 forint. A kedvezmény öt évre 
visszamenőleg igényelhető.   

Farkas Fanni azt mondja, mióta életmódot váltott, jobb lett az erőnléte

Kiránduláskor érdemes tízórait csomagolni, mert nem mindenhol lehet gluténmentes ételt kapni
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Február 1-jén adták át a Zugló Civil 
Szervezete elnevezésű díjat, amit 
négy szervezet és egy magánsze-
mély érdemelt ki. Az idén alapított 
Zuglói Civil Tanácsnok Elismerő 
Díjat pedig Molnár Zsuzsanna civil 
referens vehette át. 

A Zugló Civil Szervezete elismerést az ön-
kormányzati képviselők, az intézményve-
zetők és a civil szervezetek ajánlása alap-
ján a képviselő-testület ítélte oda az 1956 
Öröksége Alapítványnak, a Zuglói ILCO 
Egyesületnek, a Zuglói Kertbarátok Kö-
rének, a Zuglói Nyugdíjasok Egészségé-
ért Sport Egyesületnek (ZNSE) és Sebők 
Erzsébetnek, aki 15 évig vezette a solt- 
vadkerti tábort.
– Ez a díj dicsőség a csapatunknak – 
mondta Molnár Sándor, a Zuglói Kertba-
rátok Körének elnökhelyettese. – Arra tö-
rekszünk, hogy a kerület adottságait szem 
előtt tartva minél több családi kiskert le-
gyen Zuglóban. Idén először megrendez-
tük a Kertünk kincsei elnevezésű progra-
mot, amely az óvodáskorú gyerekeknek 
szólt. A kicsik játékos formában tanul-
hatták meg a kertészkedés alapjait, de 
narancs- és rózsalekvárt is kóstolhattak.  
Azt tervezzük, hogy hagyományt terem-
tünk a programmal, és egyre több óvo-
dásnak mutatjuk be kertünk csodáit.  
A tavaly tízéves fennállását ünneplő Zuglói 
Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület 
tagjai szinte mindig mozgásban vannak. 
A szervezet elnöke, Batáné Ruis Ilona la-
punknak elmondta, a hét szakosztállyal 
működő egyesület nem kisebb célt tűzött ki 
idén, mint hogy Zugló két testvérvárosával, 
Alsórákossal és Csíkcsicsóval összefogva 
egy erdélyi körutazásra pályázzanak.  
Az 1986-ban létrejött Zuglói ILCO Egye-
sület tagjai olyan emberek, akiket vastag-
béldaganattal műtöttek, illetve sztómaz-
sákkal élnek. Rengeteg közös programot 
szerveznek, színházba járnak, kirándulnak, 
és bár tanácsokat is adnak egymásnak, 

nem a betegséget állítják a középpontba.
– Amikor először elmentem az egyesület 
foglalkozására, nagyon meglepődtem.  
Azt hittem, csupa elkeseredett sorstárs-
sal találkozom majd, de sok-sok vidám, 
nevetgélő embert ismertem meg – em-
lékezett vissza a csaknem harminc év-
vel ezelőtti benyomására Nagy Máténé,  
az egyesület tiszteletbeli elnöke. 
Az 1956 Öröksége Alapítvány célja ’56 
eszmeiségének, történetének megőrzése 
és továbbadása. Az alapítványnak járó 
elismerést Szűcs Lászlóné elnök vette át. 
Hangsúlyozta, hatalmas öröm és nagy 
megbecsülés a díj, de szerinte az a koráb-
bi vezető, Szécsi István munkáját dicséri, 
aki nagy lelkesedéssel vitte tovább 1956 
eszmeiségét, a bajtársak emlékét. 
A soltvadkerti tábornak nemcsak Zug-
lóban, de az egész országban nagy híre 
volt. Az intézményt 15 évig Sebők Erzsé-
bet működtette. 
– A civil szervezetek tagjaival is sokat ki-
rándultunk, társasoztunk Soltvadkerten 
– elevenítette fel az emlékeit Sebők Er-
zsébet. – Azt sem felejtem el soha, amikor 
életemben először óvodásokat táboroz-
tattam, és egyik este odajött hozzám egy 
picike lány. A haja két copfban volt, rám 
nézett, és megkérdezte, akkor most én va-
gyok-e a fő-fő-fő óvó néni. 
Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanács-
nok idén létrehozta a Zuglói Civil Tanács-
nok Elismerő Díjat is.
– Fontos, hogy elismerjük a kerületben 
működő szervezetek tevékenységét, de 
azokét is, akik magánemberként kima-
gasló, önzetlen, áldozatos munkát vé-
geznek Zuglóért, a civilekért – mondta  
Sokacz Anikó.
– Nagyon jólesik, bár váratlanul ért az el-
ismerés, hiszen az ember teszi a dolgát – 
nyilatkozta lapunknak Molnár Zsuzsanna 
civil referens, aki kiérdemelte az idén létre-
hozott díjat. – Meghallgatom a különböző 
szervezetek problémáit, odafigyelek rájuk, 
és segítek, ahol tudok. 

Szabó Rebeka alpolgármester ünnepi kö-
szöntőjében kitért arra is, hogy a civil szerve-
zetek közösséget teremtenek és építenek, 
hidat képezve a zuglóiak és a kerület veze-
tése között. Mint mondta, ezért nagyon fon-
tos, hogy támogassák, megbecsüljék őket. 
– Zugló nagyon szerencsés helyzetben 
van, mert az egészségmegőrzéstől kezd-
ve az állattartáson át a környezetvédelemig 

szinte minden területet felölelnek a szerve-
zeteink – magyarázta az alpolgármester.  
Az oklevéllel, plakettel és pénzjutalommal 
járó elismeréseket Szabó Rebeka, So-
kacz Anikó és Tóth Csaba, Zugló MSZP-s  
országgyűlési képviselője adta át. A progra-
mon részt vett többek között Hajdu Flórián 
alpolgármester és Hevér László György ön-
kormányzati képviselő is.            Potos Rita

Díjazták a civilek munkáját

Az ünnepségen a FourTunes Acapella szórakoztatta a közönséget

Molnár Zsuzsanna civil referens kapta a Zuglói Civil Tanácsnok Elismerő Díjat 

A Zugló Civil Szervezete díjat átvették: Sebők Erzsébet, Batáné Ruis Ilona, Nagy Máténé, Szűcs Lászlóné és Molnár Sándor
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A Puskás Ferenc Stadion metróállomás elfelejtett története
Az előző lapszámunkban útjára indí-
tott Zuglói séták keretében elsőként 
a lebontásra ítélt Petőfi Csarnok 
történetét elevenítettük fel. Ezúttal 
a Puskás Ferenc Stadion metróál-
lomáshoz látogattunk el, amelynek 
korábban Népstadion, majd Sta-
dionok állomás volt a neve. A léte-
sítményt 1950-ben szovjet mintára 
kezdték építeni, és a 2-es metró 
végállomásának szánták. Mire húsz 
évvel később elkészült, az erede-
ti tervektől eltérően szerepköre  
és kinézete is megváltozott.

Kontinensünk első földalatti vasútja 1896-
ban kezdte meg működését Budapesten.  
A kisföldalatti üzembe helyezése után szá-
mos elképzelés született újabb metróvona-
lak létesítésére, azonban az építés megkez-
déséig több mint ötven évet kellett várni. 

Az első nekifutás
A kelet–nyugati irányú metróvonal (2-es 
metró) építéséről a minisztertanács 1950 
szeptemberében határozott, amelyet  
– a szovjet példát követve – úgy kívántak 
kialakítani, hogy háború esetén lakossági 
atomóvóhelyként is funkcionálhasson. 
A tervezést az Állami Mélyépítési Tervező 
Vállalaton belül létrehozott tervezőiroda 
1949-ben kezdte meg. Az építkezés 1950-
ben a Földalatti Vasút Vállalat égisze alatt 
az első ötéves terv legfontosabb beruhá-
zásaként indult. A megvalósításra 2,7 mil-
liárd forintot szántak. 
A szovjet instrukciók alapján folyó munka 
az ÁVH felügyelete mellett zajlott. A szak-
emberek világosan látták, hogy az építést 
kézi erővel nem lehet határidőre befejez-
ni. A beígért fúrópajzs pedig nem érkezett 
meg a Szovjetunióból.  
Nagy Imre miniszterelnökké történő kine-
vezése után a Minisztertanács gazdasági 
megfontolásból 1954 elején elrendelte az 
építés szüneteltetését, de a munkálatok 
– állagmegóvás címén – még év végéig 
folytatódtak. Ekkorra a beruházás 40 szá-
zalékával készültek el. 

A Hungária körúti végállomás 
A középperonos, négyvágányos, felszín 
alatti, Hungária körúti metróállomás terveit 
Nyiri István Ybl-díjas építész készítette el. 
A műtárgyat a két külső vágányra érkező 
gödöllői HÉV és a 2-es metró átszállóál-
lomásának szánták. Az tervezték, hogy  
a HÉV-szerelvényeket majd a Keleti pálya-
udvar üzemi területén fordítják vissza. Ennek 
rámpáját az 1990-es évek végén a Kerepesi 
úti benzinkút építésekor számolták fel.
Az állomás függőleges falú munkagödör-
ben épült, a négynyílású vasbeton szerke-
zetet a helyszínen készítették el. A födé-
met három oszlopsorral támasztották alá, 
amelyek fedésére vörös márványt válasz-
tottak. Az állomás keresztmetszete 30x7,5 
méter lett. A végállomást Nyiri kétkijára-
tosra tervezte. Ezek fölé két kupolával fe-
dett, vörös márvány ablakkerettel ellátott, 
nagyméretű utascsarnokot helyezett. Kö-
zéjük szabadtéri szökőkutat állított. 
– Tízéves voltam, amikor a metrót elkezd-
ték építeni. A Hungárián laktunk, sokszor 
elmentem az építkezés előtt. Csak drótke-
rítéssel volt bekerítve, így be lehetett lát-
ni. Hatalmas gödröt ástak az állomásnak. 

Emlékszem a két építményre, félgömbsze-
rű teteje volt. Szerintem nem volt csúnya. 
Sokáig állt befejezetlenül, egyszer aztán 
elbontották, és ezeket a kockaépülete-
ket rakták a helyükre – emlékezett vissza 
az állomás építésére Tollár Fodor Lajos 
nyugdíjas műszerész. 
A pártvezetés az állomáson a népstadio-
ni sportesemények, illetve a HÉV-átszálló 
miatt rendkívüli utasforgalomra számított, 
ezért annak ideológiai alapú díszítésére 
rendkívüli hangsúly fektetett. Az épület-
ben körplasztikákat, reliefeket, freskókat 
és mozaikképeket helyeztek el, amelyek  
a szocializmus nagyszerűségét, a honvé-
delem, a sport és a felszabadult élet szép-
ségét hirdették.  
A díszítőelemek elkészítésével a kor leg-
nevesebb művészeit bízták meg. Buza 
Barna éremművésznek és Balázs István 
szobrászművésznek például a Szocialista 
honvédelem elnevezésű háromméteres 
kompozíciót kellett megalkotni, amelyet  
a zöld márvánnyal burkolt jegyváltócsar-
nok egyik lejárati oldalfalára szántak. 
Az épület díszítésén dolgozó szobrá-
szok munkájának irányítását 1953-tól 
Medgyessy Ferenc kétszeres Kossuth-dí-
jas szobrászművész végezte. 
A nyugati kupolán körbefutó architráv  
21 méter hosszú, Béke őrei című relie-
fsorozatának megvalósítására Ambrózy 
Sándor szobrász, restaurátor és Stöckert 

Károly szobrász kapott megrendelést, ők 
a Magyar Néphadsereg életének jelene-
teit örökítették meg. 
Az állomást két nagyméretű freskóval 
akarták díszíteni. Az erre kiírt pályázatot 
Bernáth Aurél kétszeres Kossuth-díjas 
festőművész és Szőnyi István Kossuth-dí-
jas festőművész nyerte meg. Az egyenként 
100 m2-es alkotást a belső lejárók pihe-
nője fölé szánták. A felszín alatti peronon  
a sínpárokat egymástól elválasztó pillérek-
re 18 darab 2,25x5,25 méteres mozaikkép 
felrakását tervezték. Ezek elkészítésére ki-
lenc művészt, köztük Domanovszky Endre 
kétszeres Kossuth-díjas és Munkácsy-dí-
jas festőt, Hincz Gyula festőt, Fónyi Géza 
Kossuth-díjas mozaikművészt, Kádár 
György Kossuth-díjas grafikust kérték fel.  
Az állomás keleti kupolája 1951 októberére, 
míg a nyugati 1952 augusztusára készült el. 

Párthatározat a továbbépítésről
A 2-es metró befejezéséről 1959-ben  
az MSZMP VII. kongresszusa határozott. 
A kivitelezés 1964-ben kezdődött, ennek 
során a végállomást a Hungária körút-
ról az Örs vezér terére helyezték át. Azt 
tervezték, hogy a megálló kihasználat-
lan vágányait később egy  Kőbánya fe-
lőli szárnyvonalhoz csatolják. 1954-ben, 
a kivitelezés leállításakor az állomás 70 
százalékos készenléti állapotban volt. A 
munkálatok újraindításakor megváltozott 

szerepkörének megfelelően alakították 
át. Lebontották mindkét utascsarnokot, 
helyükre a ma látható öt irodaépületet 
emelték. Ezek tervezése 1965-ben kezdő-
dött. Az építkezés 1970-ben fejeződött be.  
Az áttervezett állomás jellegtelen külsőt ka-
pott, azonban felületeit értékes kőzetekkel 
vonták be. Az oszlopokat gerecsei és süttői 
édesvízi mészkővel, a padlózatot a Kola-fél-
szigetről származó anortozittal burkolták. 
Az Örs vezér tere–Deák tér közötti met-
rószakaszt Magyarország felszabadulá-
sának 25. évfordulója alkalmából adták 
át. Az avatóünnepséget 1970. április 2-án  
a Népstadion állomáson tartották. Az ese-
ményen Fock Jenő miniszterelnök vágta 
át a nemzetiszínű szalagot. A rendezvé-
nyen jelen volt többek között Sarlós Ist-
ván, a Fővárosi Tanács elnöke is. A vonal-
szakaszon a közlekedés másnap, április 
3-án indult meg.
Az állomásnak az átadástól 2003-ig Néps-
tadion, majd 2011-ig Stadionok, jelenleg 
pedig Puskás Ferenc Stadion a neve.
– Ha jól emlékszem, a teljes vonalat 1972 
karácsonya körül adták át. Nagyon örül-
tem neki, ugyanis Budán dolgoztam,  
a MOM-ban – mesélte Tollár Fodor Lajos.  
–  A Népstadionnál felszálltam a metróra, 
épp csak belelapoztam a Népsportba, és 
máris a Délinél voltam. Addig az utazás 
naponta több órát vett igénybe. 

Papp Dezső

Az állomás peronjának látványterve Építik a felszín alatti metróállomást

A Béke őrei című reliefsorozat részlete
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Másfél hónap szünet után február 
15-én kezdődik a parlament követ-
kező ülésszaka. Tóth Csabát, Zugló 
MSZP-s országgyűlési képviselő-
jét arról kérdeztük, milyen Zuglóval 
kapcsolatos törvények, előterjesz-
tések várhatók. Tóth lapunknak 
arról is beszélt, hogy a kerületi 
képviselők politikai hozzáállásától 
függően miképp változhatnak a he-
lyi fejlesztési lehetőségek. 

– Milyen ügyek előkészítésével töltötte 
az elmúlt néhány hetet? 
– A parlamenti ülésszakok közötti szünet 
nem azt jelenti, hogy az országgyűlési 
képviselőknek azalatt nincs dolguk. Már 
január elején megkezdtük az érdemi mun-
kát. Mint a gazdasági bizottság alelnöke 
egy nagyon fontos konzultációra készül-
tem. Február 2-án találkoztam az OECD 
(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet) gazdaságot és fejlettséget vizs-
gáló bizottságának országtanulmányokért 
felelős vezetőjével, Alvaro Pereirával.  
Elkészítették a tagországokra vonatko-
zó gazdasági elemzéseket, és a hazánk-
kal kapcsolatos pontokat vitattuk meg.  
Ez alapján fogalmazzák meg májusban az 
ajánlásaikat, amiket mindenképpen érde-
mes figyelembe venni. Ez az elemzés ha-
tározza meg hazánk gazdaságának egész 
idei évet, de kerületi szinten is lehet belőle 
következtetéseket levonni.
– Milyen észrevételeket tudna Zuglóban 
is hasznosítani? 
– Az attól függ, hogyan alakul a helyi po-
litikusok hozzáállása. Egyelőre azt látom, 
hogy a kerület az elmúlt másfél évet a pap-
csáki örökség súlya alatt nyögte, amitől 
nehéz megszabadulni. Ennek egy része, 
hogy az előző polgármester jobbkeze, Roz-
gonyi Zoltán ma is alpolgármester. Ő pe-
dig, ahogy látom, kétarcú politikát folytat: 
a pártszempontokat próbálja érvényesíteni, 
nem a kerület érdekében politizál. Az utolsó 
testületi ülésen például egy Fidesz által or-
szágosan támogatott politikai nyilatkozatot 
akart megfogalmaztatni, ami nem önkor-
mányzati feladat. A Zuglót érintő fejleszté-
sek kérdésében ugyanakkor nem támogat-
ja a polgármestert, sőt, úgy veszem észre, 
mindenáron próbálja megakadályozni az 
előrelépést. Az egyik legjobb példa erre, 
hogy frakciója legutóbb nem támogatta azt 
az előterjesztést sem, amely  lezárta volna 
a fizetőparkolás bevezetéséhez szükséges 
jegykiadó automaták beszerzésére, szállí-
tására és üzembe helyezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás első szakaszát. 
– Több képviselő azt nem értette, hogy 
eredetileg a beruházás költségét egy-
milliárd forintban határozták meg, ám az 
illetékes bizottság mostanra 1,4 milliárd 
forintra becsülte. Az ellenszavazatoknak 
nem a költségemelkedés volt az oka?  
– Az egy álvita volt, nem emelkedett sem-
mi. Az a baj, hogy a képviselők sokszor 
felkészületlenül mennek el az ülésekre. Ez-
úttal például nem tudtak különbséget tenni  
a közbeszerzés becsült értéke, a fedezet 
értéke és a beruházási célokmányban fel-
tüntetett költségek között. Három külön fo-
galom, amiket összemostak, összekevertek. 
Úgy azonban nehéz vitatkozni, ha az érintet-
tek nem néznek utána a részleteknek. 
– A fizetős parkolási rendszernek már-

cius 1-jére üzembe kellene állnia, a leg-
utóbbi szavazás változtat a határidőn? 
– Szerencsére a közbeszerzési eljárás et-
től függetlenül nem állt le. Tavaly a testület 
arról határozott, hogy a közbeszerzés két-
szakaszos, nyílt eljárásban történjen meg. 
Az első, úgynevezett részvételi szakaszban 
megvizsgálják a pályázaton indulni szán-
dékozó vállalkozásokat, hogy műszakilag, 
pénzügyileg megfelelnek-e a kiírásnak. 
Amelyik igen, csak az tud majd részt venni 
a második, ajánlattételi szakaszban. Az első 
szakasz már le is zajlott. A zuglói rendszer 
kiépítésére három piaci szereplő jelentke-
zett, de az egyik már a részvételi szakasz-
ban kizárta magát, mert a felszólítás ellené-
re sem pótolta a hiányzó dokumentumokat. 
A testületnek most abban a kérdésben kel-
lett volna dűlőre jutnia, hogy kinek volt joga 
dönteni a szakasz lezárásáról, a testületnek 
vagy az illetékes bizottságnak. A képvi-
selők azonban teljesen másról, a valójában 
meg sem emelkedett, félreértett költségről 
vitatkoztak, ezért az első szakasz lezárásá-
ról végül nem határoztak. Márpedig a be-
ruházás folytatásához legelőször erre van 
szükség. A határidők már biztosan csúsz-
nak pár hónapot. Ez egyrészt sérti a közbe-
szerzési törvényt, így nagy valószínűséggel 
bírságot kap az önkormányzat. Másrészt 
amíg nem valósul meg a fejlesztés, renge-
teg bevételtől esik el a kerület. Havi 80-100 
millió forintról beszélünk.  
– Ez mennyiben befolyásolja a most ké-
szülő költségvetést? 
– A bevételek közé már tavaly is betervez-
tük azt az összeget, amelyre a parkolási 
díjból számítottunk. 2016-ban is muszáj 
számolni vele, mert ez az egyik alapja a fej-
lesztéseknek. Parkolási bevételek híján az 
előző évben kevesebb forrás jutott beruhá-
zásokra, ami – valljuk be – meg is látszik  
a kerület állapotán. Ahhoz, hogy Zugló fej-

lődjön, több bevétel kell. Aki nem támogatja 
a bevételek növelésére irányuló előterjesz-
téseket, annak nem fontos Zugló fejlődése. 
A Fidesz-frakció pedig nem csak a parko-
lási övezetekkel kapcsolatos folyamatot 
akasztotta meg. A Rákosfalva park felújítá-
sára benyújtott, átdolgozott javaslatot sem 
támogatták, pedig a kampányban büszkén 
hirdették az említett terület szebbé tételét. 
Szerencsére megvalósul a fejlesztés, mert 
a józan többség igennel szavazott. 
– Ígérték, hogy új bérházak, lakások 
épülnek a kerületben, az a beruházás 
hol tart? 
– Szintén a legutolsó ülésen került a tes-
tület elé az az előterjesztés, ami az önkor-
mányzati üres telkek fejlesztéséről szólt. 
Azokon épülnének ugyanis olyan új ingat-
lanok, amelyekben az önkormányzat és  
a piaci vásárlók is kapnának lakásokat. 
Rozgonyi Zoltán frakciója ezt sem támo-
gatta. Mindent leszavaznak, ami ingatlan-
fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés,  
ők azt mondják, nem kell több lakás a ke-
rületbe. A kormány kiterjesztette a csokot 
(családi otthonteremtési kedvezmény), 
amitől mindenhol azt várják, hogy az épí-
tőipar meglódul, a helyi vállalkozók munká-
hoz jutnak. Ha a Fidesz ellene megy minden 
olyan elképzelésnek, amitől elindulhatna a 
lakásépítési program, a zuglói családok 
nem tudják majd igénybe venni az otthon- 
teremtési kedvezményt. Valószínűleg  
a következő testületin is lesz ingatlanfej-
lesztési előterjesztés, reméljük, a jobbol-
dali frakció változtat a hozzáállásán.
– Tavaly azt mondta, soha ilyen kö-
zel nem volt a Mundo megvalósítása, 
nemrég azonban megjelent a sajtóban, 
hogy a beruházó visszalépett. Mi lesz 
a területtel? 
– Nekem nincs tudomásom arról, hogy 
a beruházó kifarolt volna. Tavaly nyáron 

módosítottuk a szerződést. Bekerült egy 
fontos pont, miszerint december végéig 
megszületik az önkormányzat és a fejlesztő 
közötti megállapodás, hogy milyen feltéte-
lek mellett, milyen ütemben épül meg Zugló 
új közigazgatási központja. A polgármester 
nem tájékoztatott arról, hogy ez ne történt 
volna meg. Én tehát úgy tudom, van egy 
érvényes szerződés, amíg azt nem bontja 
fel valaki, addig azt kell alapnak tekinte-
ni. A szerződésmódosításban egyébként 
rögzítettünk különböző, százmilliós nagy-
ságrendű kötbérigényeket is. Így abban az 
esetben, ha nem valósul meg a fejlesztés, 
a kerület érvényesítheti a követelését. Egy 
esetleges terület-visszavásárláshoz több 
milliárd forint szabad forrásra lenne szük-
ség. Én viszont nem tudok arról, hogy Zug-
ló rendelkezne ezzel. 
– A Thököly úti gyorsvillamos kialakítá-
sát támogatta a parlamentben, de a má-
sik érintett kerület lakói tiltakoznak elle-
ne. Így is megkezdik a munkálatokat?   
– Az újpalotai gyorsvillamos kormányzati 
beruházás, és több szakaszban valósul 
meg. Számunkra az a fontos, hogy a Keleti 
pályaudvar és a Bosnyák tér közötti közle-
kedést felgyorsítsa. Azzal, hogy a metrót 
nem hozták ki Zuglóig, nagy hátrány érte 
a kerületet, hiszen eltűnt számos, a föld-
alattihoz kapcsolódó fejlesztési lehetőség.  
A gyorsvillamos még orvosolhatja ezt  
a helyzetet, ráadásul a kötött pályának kö-
szönhetően csökkentheti a felszíni dugókat 
is. Tavaly kiírták a közbeszerzést, készül-
nek a tervek, úgyhogy szerintem határidő-
re, 2019-re be is fejeződhet a munka. Mivel 
alapvetően fejlesztéspárti vagyok, ezért ezt 
a beruházást is támogattam. 
– A Városliget felújítása kapcsán éppen 
azt nehezményezte, hogy nem kérdez-
ték meg az embereket, és a munkála-
tokkal járó felfordulást is hátrányként 
említette. Ebben az esetben ezeket 
nem látja problémának? 
– A Liget-projekt nem pár ezer, hanem 
több százezer ember hétköznapjait érinti. 
Én hiszek a ligeti népszavazásban, mellette 
pedig azt gondolom, hogy a Thököly úti fej-
lesztéssel mindenki jól jár. A villamos szük-
ségességét mindenki átérzi, aki naponta ott 
áll a dugóban. Budán, a fonódó kialakításá-
val járó munkálatok is másfél-két évig meg-
keserítették az emberek életét, de most, 
hogy elkészült, már mindenkinek tetszik.  
A Városligetnél sem azt mondtuk, hogy ne 
épüljön semmi. Csupán azt szeretnénk, ha 
nem épületekkel zsúfolnák tele a területet, 
hanem arra törekednének, hogy még élvez-
hetőbbé tegyék a ligetet, megőrizve annak 
közparkjellegét. Ennek elérésére minden 
energiánkat bevetjük.
– A következő parlamenti ülésszakban 
lesznek Zuglót érintő előterjesztések? 
– Nagyjából már látjuk, hogy a közeljövő-
ben milyen törvények kerülnek a parlament 
elé, de azok egyike sem kapcsolódik Zug-
ló életéhez. Éppen ezért a már biztosan 
megvalósuló beruházásokat kell a megfe-
lelő mederbe terelni. A gyorsvillamoson és 
a Városligeten kívül még egy kormányzati 
projekt érinti a kerületet. Az új Puskás Fe-
renc Stadion építése. Utóbbi miatt is fon-
tos a fizetős parkolóövezetek kialakítása, 
ugyanis egy-egy nagy rendezvény áldatlan 
állapotokat teremthet a környéken. 

Forrai-Kiss Krisztina

Zuglónak létfontosságú a parkolási rendszer bevezetése
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Emlékmúzeumot alakítanak ki az iskola alpítójának, Varga Mártonnak

A Varga Márton Kertészeti és Föld-
mérési Szakképző Iskola idén ün-
nepli fennállásának 90. évfordulóját. 
A tantestület rendhagyó progra-
mokkal szeretné emlékezetessé 
tenni a jubileumot.

– Az idei tanév mottóját Morus Tamástól köl-
csönöztük – árulta el Pintér Karolina. – Így 
hangzik: „A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.” Ezzel az idézet-
tel törekvéseinket szeretnénk szemléltetni. 
Az intézményt az 1906-ban kialakított  
16 hektáros kertészet helyén alapította  
a székesfőváros akkori főkertésze, Varga 
Márton. Az iskola 1926-ban nyitotta meg  
a kapuit, akkor még a Mogyoródi út–Kövér 
Lajos utca sarkán. Eleinte csak kertészta-
noncokat képeztek, fokozatosan emel-
kedett középiskolai rangra az intézmény.  
Az iskola helye, illetve a tangazdaság mé-
rete a szomszédos lakótelep építése miatt 
változott. A rendszerváltás előtt Asztalos 
János nevét viselte az intézmény. Kovács 
Andrea egykori diák, jelenleg óraadó ta-
nár kertészmérnökként diplomázott, és 
a szakdolgozatát Varga Márton munkás-
ságából írta. Innen jött az ötlete, hogy  
a rendszerváltás után az alapító nevét 

vegye fel az intézmény. A Varga Márton 
Kertészeti Szakképző Iskola 1972-től föld-
mérési és térképész, 2008-tól pedig kör-
nyezetvédelmi szakkal egészült ki.
– A szakmai megmérettetéseken diákjaink 
rendre az élmezőnyben végeznek.  A parképí-
tő versenyeken az első 15 helyezett közül 8-10 
tanuló tőlünk való – mondta Pintér Karolina.
A diákok nagy része a kerületi általános is-
kolákból érkezik. A kertész-pedagógusai 

gyakran tartanak rendhagyó természetisme-
reti órákat a japánkertben, a kaktuszházban,  
a vakok kertjében vagy az üvegházban. A zug-
lói szakképző iskola (leendő szakgimnázium)  
a Virágzó Zugló programban is részt vesz. 
A jubileumi év egy műhelymunkával kezdő-
dött a japánkertben, amit különleges hangu-
latú dzsesszkoncert követett. A következő 
hetekben a tanulók megismerkedhetnek a pe-
dagógusok iskolatörténeti kutatásaival, majd 

következnek a hagyományos programok:  
a Tavaszi virágnap (április 16–17-én), a Mú-
zeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség 
Napjai. Mindhármat a 90. évforduló jegyé-
ben szervezik meg. Az év fő rendezvénye 
a Varga Márton-gálaest lesz novemberben. 
Az iskolában kialakítanak egy Varga Már-
ton-emlékmúzeumot, és Négy évszak a ja-
pánkertben címmel dokumentumfilm is ké-
szül arra az alkalomra.         R.T.

A Szent István Gimnáziumban né-
hány éve megalakult tanári zenekar, 
a The Teach Boys alapjai a kará-
csonyi közös gitározásokhoz, a ta-
náriban nőnap alkalmából előadott 
dalokhoz, illetve a tiszapüspöki tá-
bortüzezésekhez köthetők. A 2012-
es szülői alapítványi bálon is fellép-
tek néhány számmal a zenélni tudó 
pedagógusok, és az első koncert si-
kerén felbuzdulva a folytatás mellett 
döntöttek. Ettől kezdve The Teach 
Boys néven játszanak a diákok előtt.

A zenekar tagjai: Bóka Gábor (billentyűk), 
Hermesz Zoltán (cajón, szájharmonika, 
ritmushangszerek, ének), Kovács Péter 
(akusztikus és elektromos gitár, ének),  
Lehr-Balló Máté (mandolin, cajón, akusz-
tikus gitár, ének), Szecsődi Tamás Leó 
(elektromos gitár, ének) és Tuba László 
(basszusgitár). Eleinte többnyire iskolai ren-

dezvényeken, iskolanapokon, szülői bálo-
kon, öregdiák-találkozón, évnyitó mókán, 
jótékonysági koncerten játszottak, majd az 
intézmény falain kívül is felléptek a diákok ál-
tal kedvelt helyeken, mint a BackStage Pub, 
a Dürer Kert, illetve a városligeti Kertem. 
Az együttes idén újra komoly koncertre 
készül. A tervek szerint április 16-án ismét 
egy népszerű szórakozóhelyen lépnek fel. 
Első kislemezük, a három dalból álló Va-
sárnapi iskola nagy sikert aratott a diákok 
körében, akik már nagyon várják az újabb 
zenei anyagot. A tanári zenekar több új 
dallal rendelkezik, amelyeket hamarosan 
stúdióban is rögzítenek.
A The Teach Boys rendkívül népszerű  
a Szent István Gimnáziumban. Nem csoda, 
hisz azok a pedagógusok, akik délelőtt kel-
lő szigorral és komolysággal oktatják a diá-
kokat, délután vagy hétvégeken többek kö-
zött Punnany Massif-számokat játszanak. 

Riersch Tamás

Hétvégenként színpadra lépnek az istvános tanárok 

A Vasárnapi iskola című lemez után újabb albummal készül a The Teach Boys

Játékos előkészítő foglalkozásokat tart a Hor-

vát Általános Iskola (1144 Budapest, Kántorné 

sétány 1–3.) a leendő elsősöknek és szüleiknek.  

Az érdeklődőket keddenként várják: február 16-án, 

23-án és március 1-jén, mindhárom alkalommal  

16.30–17.15 óra között. A foglalkozásokon a szü-

lők és a gyerekek az alsó tagozatos tanítónőkkel 

ismerkedhetnek meg. Az iskola két nyílt órát is tart 

majd március 10-én. 

Az előkészítőkre, illetve a nyílt órákra telefonon 

(+36 1 220 9381) vagy e-mailben (horvatiskola.bp@

horvat.sulinet.hu) lehet jelentkezni.

Szülői 
tájékoztató

A diákok a Virágzó Zugló programban is részt vesznek



10  2016. február 11.    Zuglói Lapok

Az elmúlt években folyamatosan 
csökkent a szelektív hulladékgyűj-
tők száma Zuglóban. A Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. ezt azzal 
indokolta, hogy időközben bevezet-
ték a házhoz menő szelektív gyűj-
tést, ami feleslegessé tette a koráb-
bi tartályok többségét. 

Zuglóban 2010 környékén még 68 sze-
lektív hulladékgyűjtő pont volt, 2013-ra ez  
a szám 48-ra csökkent.
– Úgy vélem, a szigetek megszüntetése 
2013 előtt sokszor átgondolatlanul történt 
– mondta Barabás Ferenc kerületgond-
nok. – Tapasztalataim szerint a közterü-
leti szelektív hulladékgyűjtésre sok helyen 

még mindig van lakossági igény. Tavaly 
ősszel Szabó Rebeka alpolgármesterrel, 
valamint a Polgármesteri Hivatal, a Zug-
lói Zrt. és az FKF Zrt. képviselőivel, szak-
embereivel felülvizsgáltuk a helyzetet,  
és több változást is kezdeményeztünk.  
Hét meglévő gyűjtőpontot megszün-
tettek, a Kacsóh Pongrác út és a Rá-

kospatak utca sarkán viszont indokolt-
nak találták a már korábban felszámolt 
szelektív hulladékgyűjtő edények visz-
szahelyezését. Ezenkívül szinte minden 
helyszínen megmaradtak az üveggyűjtő 
tartályok, mert a háznál történő szelektív 
gyűjtésnél az üveges hulladék szelektá-
lása még nem megoldott. A Vezér út–Eg-
ressy út sarkán az üveggyűjtő tartályokat  
meg is duplázták.
– A Csömöri út és a Cinkotai út sarkán 
egy másik pontra helyeztettük át a sze-
lektívtartályokat, mert a korábbi helyü-
kön az ürítés akadályozta a forgalmat 
– magyarázta Barabás Ferenc, és hozzá-
tette, a tavaly év végi átalakítással még 
nem zárult le a folyamat. A lakosságtól 
érkező véleményeket folyamatosan ér-
tékelik, és várhatóan néhány változást 
még kezdeményeznek azok alapján. 
– A megszüntetést vagy az újratelepí-
tést minden esetben komoly vizsgálatok 
előzik meg – mondta a kerületgondnok. 
– Nézzük egyrészt az adott tartályok ki-
használtságát. Arra is törekszünk, hogy 
a kerületi gyűjtőedényeket lehetőleg 
csak zuglóiak vegyék igénybe. Másrészt 
figyeljük, mely gyűjtőpontoknál találunk 
illegálisan lerakott háztartási hulladéko-
kat vagy lomot.
Zuglóban jelenleg 40 szelektív hulladék-
gyűjtő pont található, ám az átalakítások 
miatt ezek többsége már csak az üvegek 
tárolására alkalmas.

Riersch 

Zöld Zugló

Felülvizsgálták, hol van szükség szelektívtartályokra 

Az üveggyűjtő konténerek szinte mindenhol megmaradtak, a Vezér út–Egressy út sarkán meg is duplázták azok számát 
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Rejtélyes jelek után kutat a Muzsikás frontembere
Hamar Dániel, a WOMEX-, Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas Muzsikás együt-
tes Zuglóban élő frontembere civilben 
geofizikus-űrkutató. Foglalkozásából 
adódóan többször járt már kedvenc 
országában, Indiában. Januárban ott 
ünnepelte 65. születésnapját is. Idén 
azonban még több utazás vár rá, 
ugyanis a Muzsikás együttessel világ-
körüli turnéra készülnek. 

Hamar Dániel éppen egy napon született  
a Himnusszal. A jeles dátumot, január 
22-ét 1989-ben a magyar kultúra napjává 
nyilvánították. Az ilyenkor szokásos Mu-
zsikás-koncert azonban idén elmaradt, 
mert a frontember – feleségével együtt – 
Indiában töltötte az év első hónapját.
– India mindig is a kedvenc országom volt 
– mondta a zenész. – Már gyerekként sokat 
álmodoztam róla, köszönhetően A dzsungel 
könyve, a Riki tiki tévi és a 80 nap alatt a Föld 
körül című könyvnek. Először a nyolcvanas 
évek végén jártam ott, egy zenei fesztiválon 
szerepeltünk a Muzsikással. Voltunk Delhi-
ben, Kalkuttában, Bombayben és Púnában, 
de mindenhol testőrök vigyáztak ránk. Kint 
létünk alatt ugyanis több robbantás is tör-
tént Bombayben. 
Az azóta eltelt 30 évben Hamar Dániel 
többször is megfordult Indiában. Egyrészt 
munkahelye, az ELTE TTK képviseletében, 
másrészt magánemberként. 
– Az ELTE TTK geofizikus-űrkutatójaként 
a Föld körüli térség, az úgynevezett mag-
netoszféra kutatásával foglalkozom. Ez az 

a közeg, amely leginkább meghatározza 
földi létünket, hiszen az összes – éltető és 
káros – hatás ezen keresztül ér el bennün-
ket. Egyik legismertebb szakmunkám is 
ehhez kapcsolódik: több kollégámmal az 
úgynevezett „whistler” jelenséget vizsgál-
juk, azaz azt, mi okozhatja, hogy a széles-
sávú rádiójeleket időnként egy-egy elnyúj-
tott, füttyszerű hang zavarja meg. Sokáig 

úgy vélekedtek, ez egy idegen civilizáció 
jeladása, ám bebizonyosodott, a magya-
rázat sokkal prózaibb: a Föld túlsó felén 
keletkezett villámok rádióhullámokat indí-
tanak el, amelyek a magnetoszférán ke-
resztül terjedve a bolygó innenső oldalán 
éles hangokat okoznak.
A 43 évvel ezelőtt alakult Muzsikás 
együttesre is nagy feladatok várnak 

idén. Sanghajtól kezdve Wimbledonon 
keresztül Torontóig sok helyre hívták 
őket. Folytatódik a filharmóniai sorozat 
is évi negyven koncerttel, illetve a rend-
hagyó énekórák évente hatvan iskolá-
ban. Hamarosan elkészül az a zenei mű 
is, amely a Muzsikásra és egy szimfoni-
kus zenekarra íródik.            

Riersch Tamás

A Zuglói Filharmónia a hagyomá-
nyos bemutatóin túl tavaly több új 
kezdeményezéssel is várta a ko-
molyzene iránt érdeklődőket. Nagy 
közönségsikere volt a szokásos 
bérletprogramnak, az újdonság-
nak számító Téli bérlet sorozatnak 
és az Újévi koncertnek, valamint 
a fiataloknak szóló Felfedezőúton  
című előadásoknak. 

– Az elmúlt évben 69 koncertet adtunk. 
Ezek között voltak már hagyományosnak 

számító előadások, mint a Gaudeamus-, 
a Stephanus-, a Pastorale-sorozat vagy 
éppen a Térzene, illetve a nyugdíjasoknak 
szóló Teakoncertek, de új műsorokkal is 
szolgáltunk – nyilatkozta Záborszky Kál-
mán karnagy, a Zuglói Filharmónia művé-
szeti vezetője. – Előadásaik iránt nem csak 
az idősebbek, a fiatalok körében is nagy az 
érdeklődés. A Magyar Táncművészeti Főis-
kola közreműködésével megtartott, Felfe-
dezőúton elnevezésű zenés, táncos, vetített 
képekkel illusztrált koncertsorozatunkon 
csaknem hatezer diák vett részt. 

A Filharmónia új kezdeményezéseinek 
egyike a Téli bérlet, amelynek előadá-
sait a Pesti Vigadó dísztermében tartják.  
A változatos program során a hallgatóság 
Haydntól Brittenig bebarangolhatja a 18–
20. század zeneirodalmát. 
– Szintén újdonságunk a Művészetek Pa-
lotájában megrendezett Újévi koncertünk, 
amelyen Bernstein, Gershwin és Holst 
műveivel léptünk a közönség elé – sorolta 
a művészeti vezető.
A Filharmónia bérleten kívüli meglepe-
tésként mutatta be Horváth Gábor ve-

zényletével Bizet Carmen című operáját, 
amelyen a 68 tagú zenekar mellett 10 szó-
lista, 80 tagú oratóriumkórus és 45 tagú 
gyerekkórus működött közre. Ezenkívül 
felléptek a Tavaszi Fesztivál nyitónapján a 
Mátyás-templomban, illetve nyáron a Vaj-
dahunyad várában.
– Minden koncertünkre nagyon oda-
figyelünk, hogy a lehető legjobban  
sikerüljön. Különösen eredményesek  
a gyermek- és ifjúsági hangversenyeink, 
ezért rendkívül közel áll hozzánk a Felfe-
dezőúton és a Pastorale-sorozat – fejtet-
te ki Záborszky Kálmán, és hozzátette:  
a zene iránt érdeklődő, 10–18 év közötti 
fiataloknak szóló ifjúsági hangversenyek  
mindig rövid zenei betétekből állnak, tán-
cokkal kísérve.  A műsorvezető, Solymo-
si Tari Emőke filmvetítéssel és képekkel  
illusztrálja az elhangzottakat. 
A Zuglói Filharmónia előadásain rendsze-
resen fellépnek a hazai komolyzenei élet 
kiemelkedő képviselői. Az elmúlt időszak-
ban megfordult koncertjeiken vendég-
művészként többek között Kocsis Zoltán 
zongoraművész, Kossuth- és Liszt-dí-
jas karmester, Baráti Kristóf Kossuth- 
és Liszt-díjas hegedűművész, valamint 
Schöck Atala operaénekesnő. 
– A 2016-os programstruktúránk sokban 
hasonlít az elmúlt évihez – mondta az idei 
tervekről Záborszky Kálmán. – A hagyomá-
nyos előadásaink mellett tervezünk film- 
zenekoncertet, nagyhéten és mindenszen-
tekkor pedig előadjuk a Reqiuemet. Fellé-
pünk a Tavaszi Fesztiválon is. Itt a Pécsi 
Balett előadásában bemutatásra kerülő, 
Dubrovay László Faust, az elkárhozott című 
darabjához szolgáltatjuk a zenét             PD

Sikeres évet zárt a Zuglói Filharmónia

Záborszky Kálmán karnagy, művészeti vezető elmondta, tavaly hatvankilenc koncertet adtak

Hamar Dániel (jobb szélen) civilben geofizikus-űrkutató

A Zuglói Filharmónia próbajátékot hirdet csellisták számára, melyet 2016. március 31-én 16.00 órától tartanak a Zuglói Zeneház 
Nagytermében. A zenekari állások kottái átvehetők a Zuglói Zeneházban (1145 Budapest, Columbus u. 11.) a kottatárban, illetve 
a titkárságon minden hétköznap 8.00–16.00 között. A jelentkezéseket szakmai önéletrajz kíséretében a fenti címen személyesen 
vagy postai úton, valamint e-mailben az info@zugloifilharmonia.hu címre várják. 
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Genetikai hibák kombinációja okoz-
za a daganatos megbetegedést, 
amit ha időben diagnosztizálnak, 
ma már jó eséllyel gyógyítható.  
A tudományos módszerek alkalma-
zása és az orvosi felügyelet azon-
ban nélkülözhetetlen. 

– Azt tettem, amit az orvos mondott, 
eszembe sem jutott visszautasítani a ke-
moterápiát. Kihullott a hajam, émelyeg-
tem, sokszor voltam rosszul, de megérte 
– mondta Ágnes, akit 2012-ben hasi pana-
szok miatt vizsgálták ki, végül petefészek-
rákot diagnosztizáltak nála. Megműtöt-
ték, túlesett hat kemoterápiás kezelésen, 
majd visszament dolgozni, ma pedig már 
nyugdíjas. – Azt javaslom mindenkinek, 
hogy járjon el a terápiára, és ha valamilyen 
szert, vitamint szeretne mellé bevenni, ak-
kor szedje, de csak úgy, hogy szól róla az 
orvosnak. Én immunerősítőt vettem.
Ágnes, aki tagja a Magyar Rákellenes Liga 
Zuglói Alapszervezetének, úgy véli, a csa-
lád után a közösség is meghatározó sze-
repet játszik a gyógyulásban.  
Hasonlóan gondolja Ilcsik Józsefné is, aki 
szintén tagja a zuglói szervezetnek. Irénke 
férje tavaly halt meg rákban, ő maga pedig 
a szervezet aktív tagja. Sokat kirándulnak, 
nem gondolnak arra, hogy betegek. Ezenkí-
vül havonta egyszer találkoznak a Hermina 
úti szakrendelőben, ahol tájékoztató előadá-
sokon, tanácsadásokon vehetnek részt. 
– Az a dolgunk, hogy javítsuk az életminő-
séget. Sokan jönnek el, ha pszichológust 
hívunk, vagy ha arról beszélgetünk, hogy 
milyen ételek, milyen mozgástípusok tesz-
nek jót a daganatos betegeknek – magya-
rázta Füzy Mártonné, a Magyar Rákellenes 
Liga Zuglói Alapszervezetének elnöke.  
– A szakmai előadásokra kevésbé kíván-
csiak a tagjaink, mert így is sokat járnak 
orvosokhoz, nem akarnak még szaba-
didejükben is a betegségükről beszélni. 

Ezért inkább színházba járunk, sétálunk, 
kirándulunk. Tavaly nagy segítség volt, 
hogy kétszázezer forint támogatást kap-
tunk az önkormányzattól, amiből el tud-
tunk menni négy napra Sümegre. 
A daganatos betegségek gyógyításában 
lépésről lépésre halad előre az orvostudo-
mány. A rák kialakulásában 350-400 gén 
játszik szerepet, ezért bonyolult és ösz-
szetett probléma a betegség kezelése. 
A kóros genetikai kód miatt eltűnik  
a sejt születésekor betáplált időzí-
tett sejthalál, emiatt a sejt kont-
rollálatlanul szaporodik. Ebből 
alakul ki a daganat. Az áttétek 
képződésének mechanizmusa 
még most sem tisztá-
zott, ráadásul azok 
viselkedése eltér-
het az elsődleges 
daganatétól. A gyó-
gyulás esélye 

akkor a legnagyobb, ha korai stádiumban 
veszik észre. A betegek hatvan százaléka  
a sebészi beavatkozástól, húsz százaléka 
a kemoterápiától, sugárterápiától, 
szintén húsz százaléka ezek 
kombinációjától gyógyul meg. 

– Oktalanság elutasítani a kemoterápiát. 
Kétségtelen, hogy vannak mellékhatá-
sai, de ezek elhanyagolhatók ahhoz ké-
pest, hogy a mérleg másik serpenyőjében  
a gyógyulás van – magyarázta dr. Landherr 
László, az Uzsoki Utcai Kórház onkoradio-
lógai osztályának főorvosa. – Sok torz és 
rosszindulatú hír kering a kezeléssel kap-
csolatban, ezért fontos, hogy ha bárkiben 
kétség merül fel, akkor azt beszélje meg 
az orvosával, mert ahány ember, annyi da-
ganat, annyi féle kemoterápiás gyógyszer, 
különböző mellékhatásokkal, amiket min-
denki másképpen visel. 
Dr. Landherr László azt is elmondta, a mo-
lekuláris diagnosztikának köszönhetően 
tudják, hogy bizonyos típusú daganatok 
milyen gyógyszerre reagálnak. Ennek kö-
szönhetően személyre szabott, célzott ke-
zelést választhatnak. Hangsúlyozta, egyet-
len klinikai vizsgálat sem bizonyította, hogy 
a betegég csupán lelki traumák miatt alakul 
ki. A főorvos nem hisz a spontán gyógyu-
lásban és az alternatív szerekben. Mint fo-
galmazott, olyan még nem volt, hogy valaki 
orvosi kezelés nélkül gyógyult volna meg.     

Potos Rita 

Egészség

Lépésről lépésre fejlődik a rákgyógyítás

A gyógyuláshoz mindenképpen szükség van orvosi kezelésre

Ha magára vagy szeretteire ismer,  
látogasson el hallásvizsgálónkba!  

AJÁNDÉKOZZA A  
HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

GYSGY REHA Egészségcentrum 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10 

Bejelentkezés: 
06-30/509-5769 
06-1/220-0823

TALÁN AZ ÖNÉ IS?
AZ ÉN TÖRTÉNETEM… 
„ A férjemmel és az unokákkal  
gyakran jártunk sétálni. Idővel egyre 
nehezebben értettem meg őket a zajos 
utcán, és sokszor a fejükhöz is vágtam, 
hogy motyognak. Eltávolodtunk 
egymástól, mert már nem tudtam részt 
venni a beszélgetésekben. Örülök, hogy 
ez mára megváltozott.”

V. Marika, 67 éves

AJÁNDÉK KÉZMELEGÍTŐ*

*  Az akció a készlet erejéig, maximum  
március 11-ig tart. Az ajándék feltétele a díjmentes  
hallásszűrésen való részvétel és a hirdetés felmutatása. 

Az első rákellenes világkongresszust 
2000. február 4-én tartották Párizs-
ban. A résztvevők aláírták a Párizsi 
Chartát, ami világméretű összefogás-
ra szólítja fel az embereket. Ennek 
emlékére február 4-ét rákellenes világ-
nappá nyilvánította a kongresszus. 
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A zuglói rendőrök elfogtak egy férfit, 
aki rovarirtónak kiadva magát több 
tucat embert károsított meg. Tár-
sasházakba csengetett be, és az ott 
lakóktól előleget vett fel a munkála-
tokra, amelyeket aztán sosem vég-
zett el. A közelmúltban önkormány-
zati alkalmazottnak álcázott csaló 
is járta a kerületet, ezért a hivatal 
óvatosságra inti a zuglói lakosokat. 

Január 29-én délelőtt, nem sokkal 10 óra 
előtt az egyik zuglói járőr a Nagy Lajos ki-
rály útjának egyik házánál, a hátsó bejárat-
nál egy gyanús férfira figyelt fel. A fekete 
sapkát és kabátot viselő ember a rendőrök 
láttára futni kezdett. A járőrök a Pákozdi 
térnél érték utol, és igazoltatták. A férfinál 
nem volt fényképes dokumentum, a ru-
hájában azonban 16 darab, rovarirtásról 
szóló áfás számlát találtak. A számlákon 
minden esetben 3000 forint előleg szere-
pelt. Mint kiderült, a férfi húsz évvel koráb-
ban rovarirtási vállalkozóként dolgozott, 
majd festőnek állt. Utóbbi vállalkozása 
azonban nem volt sikeres, ezért inkább 
csalni kezdett. Régi számlakönyvével járta 
a házakat, és rovarirtást ajánlott a lakók-
nak. Minden esetben kisebb összeget vett 
fel előlegként, a munkát azonban sosem 

végezte el. Októberben egy VII. kerületi 
vállalkozót, novemberben egy V. kerületi 
kávézót, januárban pedig több VII. kerületi 
lakástulajdonost károsított így meg. Zuglói 
elfogásakor elismerte, a Nagy Lajos király 
útjai házba is e célból akart bejutni. A férfi 
bevallotta, szándékosan kereste azokat 
a társasházakat, ahol sokan laknak, mert 
egy-egy ilyen épületben rövid időn belül 
több embert is be tudott csapni. Így tett 
korábban az Adria sétányon, a Pillangó ut-
cában, az Ond vezér útján és az Örs vezér 
tere környékén is.
– A férfi szakembernek tűnt, olyanokat tudott 
például az ágyi poloskáról, amit a laikusok 
azonnal elhittek – mondta az egyik sértett. 
Az elfogott férfiról feltételezhető, hogy  
a fentieknél jóval több embert megkáro-
sított. Ennek vizsgálata folyamatban van. 
Nagy Sándor rendőr főhadnagytól, a zug-
lói kapitányság sajtóreferensétől megtud-
tuk, a fenti ügy meglehetősen ritka eset.  
A trükkös elkövetők inkább a sértettek 
hozzátartozójának adják ki magukat,  
s arra hivatkozva, hogy nagy bajban van-
nak, nagyobb összegeket csalnak ki az 
áldozatoktól. Mostanában az önkormány-
zatot is többször felhasználták a csalá-
sokhoz. Az elkövetők önkormányzati al-
kalmazottnak kiadva magukat hívják fel 

a gyanútlan áldozatokat, akiknek étkezési 
utalványt ígérnek. Az ehhez szükséges 
nyomtatvány kitöltésének ürügyével jutnak 
be a lakásokba, majd elterelik az idős em-
berek figyelmét, és meglopják őket. Éppen 
ezért nagyon fontos tudni, hogy a zuglói 

önkormányzat a különböző juttatásokról 
szóló dokumentumokat sosem viszi ház-
hoz. Minden kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani, és 
a döntésről a hivatal mindig tértivevényes 
levélben értesíti a kérelmezőket.           R.T.

Az NCIS vagy A párizsi helyszínelők 
című televíziós sorozata a bűnügyi 
technikusokra irányította a figyel-
met. A filmekben bemutatott rend- 
őri munka ugyan jelentősen eltér  
a valóságtól, utánanéztünk, hogyan 
dolgoznak a kerületi szakemberek. 
Bujdosó Elek Zsolt zuglói rendőr őr-
nagy az ország egyik legtapasztal-
tabb helyszínelője. 

– Az érettségi után vámkezelőként, majd 
az NSZK-ban építőipari szakmunkás-
ként dolgoztam, miután hazajöttem, mű-
tősként helyezkedtem el a kardiológiai 
intézetben – kezdte történetét Bujdosó 
Elek Zsolt, akinek nemrég Pintér Sándor 
belügyminiszter adott át jutalmat közel 
harmincéves munkájának elismeréséül.  
– Szívmotortechnikusnak akartam tanulni, 
de erre csak külföldön lett volna lehető-
ségem. Egy darabig vártam, majd bevo-
nultam katonának, ahonnan a kiképzést 
követően átmentem a rendőrséghez.  
Ez 1987 őszén történt.
Bujdosó Elek Zsolt 1988-ban Zuglóban 
kezdte rendőri pályafutását. Egy évig járőr 
volt, ám éppen akkoriban kezdték újraszer-
vezni a bűnügyi technikai területet, amelyre 
ő is jelentkezett. A Rendőrtiszti Főiskolán 
elvégzett három hónapos tanfolyam után 
az FBI magyarországi képzésén is részt 
vett, 2002-ben pedig a Pécsi Tudomány-
egyetemen matematika–fizika tanári képe-
sítést szerzett. Sosem tanított, mint ahogy 
a röplabdaedzőség sem volt perspektíva  
a számára, pedig 21 éven keresztül űzte ezt 
a sportot. Maradt bűnügyi technikus.  
– A sorozatokban látottak csak részben 
hasonlítanak a munkánkra. A mi dolgunk 
a rabosítás, a fotózás, ujjlenyomatok és 
DNS-minta vétele, de természetesen a bűn-
cselekmények helyszínén is mi rögzítjük  

a nyomokat – magyarázta a zuglói helyszínelő.
1997. január 30-án az Ajtósi Dürer sor és 
a Dózsa György út sarkán lévő kínai étte-
remből érkezett bejelentés, amelyre Buj-
dosó Elek Zsoltot és egy rendőrtársát ve-
zényelték ki. A két egyenruhásnak először 
egy másik helyszínre kellett mennie, ezért 

későn érkeztek az étterembe. Az egyik 
mosdóban valaki kézigránátot helyezett 
el, és a tulajdonos egyik rokona – a mel-
lékhelyiség ajtajának kinyitásával – műkö-
désbe hozta azt. A két halálos áldozattal 
járó esetnél Bujdosó Elek Zsolt helyszínelt. 

Riersch Tamás

Közbiztonság

Elájult a tolvaj

Január 23-án az egyik kerületi be-
vásárlóközpontban elájult az egyik 
látogató. A 42 éves férfi esés közben 
beverte a fejét a hűtőpult sarkába, 
és a seb erősen vérezni kezdett.  
Az alkalmazottak és a vásárlók is  
a sérült segítségére siettek. Miköz-
ben felállították a földről, a nad-
rágjának zsebéből öt darab értékes 
parfüm esett ki. A férfi nem tudta 
megmagyarázni, hogy kerültek hozzá 
a drága árucikkek, ám az üzlet biz-
tonsági kamerái mindent rögzítettek. 

Lebukott, mert visszatért 

Három fiatalember január 27-én 16 
óra körül az egyik Francia út melletti 
zajvédő falat graffitizte éppen, ami-
kor megállt mellettük egy rendőrautó.  
A fiúk három irányba kezdtek mene-
külni, egyikük egészen a közelben 
lévő munkahelyéig szaladt. Miután 
megnyugodott, visszatért a helyszín-
re, mert autóját a Francia úton hagyta. 
Pechére még a rendőrök is ott voltak. 
Igazoltatták, majd a járművét is átvizs-
gálták, amiben festékszóró spray-ket, 
illetve graffitimintákat találtak. 

Ügyetlen bűnözők 

Január 28-án egy tankolni szán-
dékozó férfi figyelt fel a Róna utcai 
töltőállomás közelében egy bűncse-
lekményre. Két férfi egy ott parkoló 
kisteherautót tört fel, a jármű rako-
dóteréből pedig elloptak egy mo-
sógépet. A háztartási eszközt nem 
messze elejtették. A két tolvaj ész-
revette a szemtanút, ezért menekül-
ni kezdtek. Ám ezt is ügyetlenül tet-
ték, mert miközben át akartak futni  
a Róna utca túloldalára, egyiküket el-
ütötte a troli. Őt a rendőrök elfogták, 
társa ellen pedig körözést adtak ki.

Rendőrségi hírekAz FBI-tól tanult a zuglói helyszínelő

A trükkös tolvajok mostanában önkormányzati alkalmazottnak adják ki magukat (illusztráció)

Jó színészek, de rossz szándékkal közelednek
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REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid határidővel! 

Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

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

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, 
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Ház-
hoz megyek! Hétköznap és hétvégén! Ajándékutalvány 
vásárolható! Tel: 06-30-319-1178 

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

SZÉPÜLJ ZUGLÓBAN! Kozmetikai és luxus arckeze-
lések professzionális termékekkel, most 1500 Ft ked-
vezménnyel a hirdetés felmutatójának! Kövér Lajos utca 
13. Tel: 06-30-353-8856 

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 
ADÁS-VÉTELI szerződéssel. (roncs autót is) Házhoz 
megyünk, hétvégén is, ingyenes kiszállással! Tel: 06-
30-253-2248 

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 ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-
519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel leg-
magasabb áron bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, órákat, 
könyveket, csipkét, bizsukat, borostyánokat, kitün-
tetést, írógépet, varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, 
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-
8280

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

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes ér-
tékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.gyu-
la@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 1024 Szilágyi 
Erzsébet fasor 3.

VEZÉR ANTIKVITÁS helyszínen készpénzért vá-
sárolunk antik és modern festményeket, bútorokat, 
ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka Géza, Kovács 
Margit, keleti tárgyakat, régi üvegeket, borostyáno-
kat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, Meise-
ni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket stb. 
XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 06-70-
398-8851

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítá-
sa, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek dig-
italizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 
10-18h. Tel: 363-1170

ELADÓ Hebros írógép, Halina és Fuji FÉNYKÉPE-
ZŐGÉP, MASSZÍROZÓ-, felmosó-, porszívó gépek, 
kerámiák, bizsuk, lemezek, legó autók. Tel: 06-20-
6140962.

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős hölggyel 
vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egyszeri fix ösz-
szeggel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. Hívjon 
bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

Hirdetések 
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 asztalosmun-
kával, széles szövetválasztékkal. Konyha- és beépített 
szekrények méretre készítése. Tel.: 06-1-416-7412;  06-
30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanysze-
relés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

GYAKORLOTT fodrász, idős hölgyek és urak hajvá-

gását vállalja háznál. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 06-
30-952-7363

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 munkákat 
vállalok: javítások, bútor- összeszerelés, polcok, kisbúto-
rok készítése. Tel.: 06-30-664-8684, Varga László

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624

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

FESTÉS-MÁZOLÁS, BURKOLÁS, parkettázás, kő-
műves munkák. Pontos munka, kedvező árakkal. Tel: 
06-30-315-93-64

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

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

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

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egyedi elképzelések 
megvalósítása! Ajtók, ablakok helyszíni javítása, passzí-
tása, bútorok készítése, összeszerelése, zárak cseréje. 
Tel: 06-70-512-9743 

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Redőny, reluxa

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-
20-491-5089 2016 EGÉSZ ÉVES

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rö-
vid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás 
technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20-342-7898

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

ABLAK JAVÍTÁS!  
www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve vállalom 

kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, 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 tetőjavítást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bútor-

mozgatással. Tel: 06-30-422-1739

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron 
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szoba-

festést, mázolást, tapétázást, kőműves 
burkoló munkákat, parkettázást. ZUGLÓI 

MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-
NAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

Gyógynövény-ismereti tanfolyam indul  
a Cserepesházban 2016 március elejétől! 
Témakörök: legfontosabb vadon termő 
gyógynövényeink, gyűjtésük, hatóanya-
gaik, élettani hatásaik és felhasználási 

lehetőségeik sok ötlettel, recepttel. 
Érdeklődni a Cserepesházban  

vagy a gyogynovenysuli@gmail.com 
e-mail címen lehet! 

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerel-
vények javítása, cseréje, gázkészülékek 
javítása, csőtörés, hibaelhárítás azonnal. 

Gáz- és fűtésszerelés, javítás.  
40 éves gyakorlattal.  

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Jármű

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Egyéb
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A Zuglói Sport- és Rendezvényszer-
vező Non-profit Kft. 2012. május 21-
én jött létre, de az utóbbi egy évben 
vált igazán ismertté a helyi lakosok 
körében. A tavaly januárban hivatalba 
lépett ügyvezető, Bátki László nem 
csak a már futó programokat színesí-
tette, számtalan újdonságot is kitalált. 
Tavaly először volt például közösségi 
kerítésfestés, rendhagyó testneve-
lésóra és ötkarikás beszélgetés. Idén 
a szomszédünnepet is bevezetik.  

– Elégedett a Sport Kft. tavalyi teljesít-
ményével? 
– 2015 a fejlődés, a fejlesztés és a sike-
rek éve volt. A hagyományos programja-
inkat megújítottuk, és új rendezvényeket 
is létrehoztunk. Kibővítettük szolgáltatá-
sainkat a lakosság felé. Honlapunk tavaly 
júniusban indult, már most 350 ezernél jár  
a látogatottsága. Minden zuglói sporttal 
és rendezvénnyel kapcsolatos információ 
megtalálható rajta. Most készülünk megje-
lentetni az iskolai és a versenysport-egye-
sületeket, de a nyugdíjasoknak szóló le-
hetőségeket is hamarosan összegyűjtjük. 
Átnéztük a gazdálkodásunkat, és miután 
több helyen tudtunk spórolni, fejlesztettük 
az eszközparkunkat. Pingpongasztalokat, 
labdákat, sátrakat és padgarnitúrákat vá-
sároltunk a telephelyekre. A Mogyoródi 
útra és a Kövér Lajos utcai pályára egy-
egy defibrillátort is beszereztünk. 
– Melyik volt a legsikeresebb programjuk? 
– A nyári napközis tábor ugyan régi felada-
tunk, de mind időtartamában, mind prog-
ramkínálatában megújítottuk. Nyolc helyett 
tíz héten át vártuk a gyerekeket. Az elmúlt 
években a tábor programjai között voltak 
fizetős és nem fizetős lehetőségek. Tavaly 
minden program ingyenes volt, így az összes 
táborozó eljutott a Medveparkba, az Eleven-
parkba és az állatkertbe is. Idén szeretnénk 
még tovább színesíteni a programkínálatot, 

és célunk, hogy növeljük a részt vevő gye-
rekek aktivitását, egymás közti kommuniká-
cióját. Újdonságunk volt az interaktivitás is, 
mindennap fényképes élménybeszámolókat 
tettünk közzé a táborról.
– Honnan jött az ötlet, hogy legyen zug-
lói szomszédünnep?
– A Gasztrofesztivál sikerén felbuzdulva 
jutott eszembe. A lakótelepeken élőknek 
nincs lehetőségük szabadtéri főzőcské-
zésre, ráadásul az egy házban lakók alig 
ismerik egymást. A tavaszi I. Zuglói Szom-
szédünnepen megismerkedhetnek, ba-
rátságokat köthetnek, és finomakat ehet-
nek. Mindehhez mi biztosítjuk a helyszínt,  
a sátrakat, a padokat.
– Milyen rendezvények lesznek még idén?  
– A hagyományos programokon kívül 
– mint a Sportfesztivál, a Kihívás napja,  
a Gasztrofesztivál, a Zugló Kupa vagy  
a nyári tábor – megismételjük a kerítés-
festést is a Varga Zoltán Sporttelepen. Ta-

valy indítottuk el az ötkarikás beszélgeté-
seket, amelyekre híres sportolókat hívunk 
meg. Ezt a havonta jelentkező programot 
szintén folytatjuk, a Zuglói Civil Ház mel-
lett a Lipták Villában is. Továbbra is meg-
szervezzük a tavaly november óta futó 
rendhagyó testnevelésórákat, amelyekre 
szintén neves sportolókat hívunk meg.  
A Hajós Alfréd iskolában Szabó Gab-
riella, az Álmos Vezér iskolában Szász 
Emese, a Német Imre iskolában Kasza 
Róbert tartott már élménybeszámolót  
a diákoknak. Célunk, hogy a gyerekek róluk  
vegyenek példát. 
– A Mogyoródi úti sportpálya is tovább épül?  
– Jelenleg 15 sportágat lehet a Mogyoródi 
úti pályán űzni. Tavaly számos sport- és 
játszóeszközt (kosárlabdát, tollast, ping-
pongütőt, rollert, kerékpárt, frizbit) he-
lyeztünk ki, amelyeket személyigazolvány 
felmutatása ellenében bárki kölcsönözhet. 
Tervezünk oda egy nagy hirdetőtáblát, 

amelyre minden rendezvényt és kerüle-
ti sportolási lehetőséget kifüggesztünk.  
A Mogyoródi úti sportpavilon közbeszer-
zését a napokban írják alá, nyár végére az 
is megépülhet. Lesznek kulturált vécék, 
zuhanyzók, öltözők, zárható szekrények 
és egy tükrös klubszoba is.   
– Nemrég a kft.-hez került a soltvadkerti tá-
bor üzemeltetése, ott terveznek változást? 
– Arra törekszünk, hogy az ott eltöltött idő 
változatosabban teljen a gyerekeknek. 
Lesznek új programok, és tematikus – ter-
mészetjáró, kézműves, kerékpáros, szín-
játszós – heteket is bevezetünk. Célunk, 
hogy növeljük a tábor kihasználtságát.  
A gyerekeken kívül felnőtteket, civil szerve-
zeteket, esetleg céges csapatokat is várunk 
oda. Évről évre szeretnénk meghosszabbí-
tani az üzemelési időt. A végső cél, hogy  
egész évben használható legyen a tábor,  
de ahhoz a fűtést és a vizesblokkokat  
is fejleszteni kell.            Forrai-Kiss Krisztina

Az idei Molnár János-emlékverseny 
legeredményesebb versenyzője, 
András Csaba idén debütált az NB 
I-ben. A BVSC-Zugló második csa-
patában az első fordulóban mind az 
öt mérkőzését megnyerte, és már 
16 mérkőzés óta tart a veretlen-
ségi szériája. A hetedik osztályos,  
13 éves sportoló már a felnőttme-
zőnyben is megállja a helyét.
 

András Csaba hatévesen a Malév SC-ben 
kezdett pingpongozni. A nevelőedzője 
Varga László volt. 2012-ben, az akkori 
Molnár János-emlékverseny után igazolt 
a Szőnyi útra, ahol előbb Kriston Zsolt 
foglalkozott vele, az elmúlt másfél évben 
pedig már egy ötfős szakmai team – Toka-
ji Sándor, Molnár Krisztián, Jakab János, 
Marsi Márton és Lipovics Gyula – edzi  
a tehetséges sportolót. 
– Csaba egy rendkívül szorgalmas és cél-
tudatos versenyző – mondta Herendi Iván, 
a BVSC-Zugló Asztalitenisz Szakosztályá-
nak vezetője. – Olyan fiú, aki él-hal a ping-
pongért, ha nem edz vagy versenyez, ak-
kor a számítógépen a sztárok játékát nézi, 
megpróbál tőlük is ellesni valamit.

Csaba tavaly 14 aranyérmet szerzett. Töb-
bek között 1 arany- és 3 ezüstérmet nyert 
a korosztályos országos bajnokságokon, 
amivel már hatszoros magyar bajnoknak 

vallhatja magát. Emellett 2015 őszén ve-
retlenül nyerte a sportág legjobbjait felvo-
nultató újonc és serdülő Top 12-t is. Idén 
a BVSC asztalitenisz-csarnokában rende-

zett Budapest-bajnokságon két aranyat 
szerzett, a Molnár János-emlékversenyen 
pedig ezüstérmes lett.

(riersch)

Verhetetlen a BVSC 13 éves pingpongozója

Bográcsozni hívják a szomszédokat 

András Csaba tavaly 14 aranyérmet szerzett
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H I R D E T M É N Y

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló aláb-
bi ingatlant értékesítésre meghirdeti:

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Thököly út 52. 1/1 32747/1/A/12 16 műhely komfort 
nélküli 800 000 Ft 2016.02.01. 2016.03.02.

Telepes utca 80. 
fsz. R. IV. 1/1 31150/0/A/21 75 műterem komfortos 4 800 000 Ft 2016.02.01. 2016.03.02.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 14/2004. (III.29.) számú rendelet 13. §-a alapján
 (1a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás értékarányosságának biztosításával - kell eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,
(1b) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az (1a) bekezdés szerinti értékesítésére vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. 
honlapján kell közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. 
(1c) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és közművesítettsége fokát, 
valamint az eladási ár alsó határát. 
(1d) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet. 
(1e) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Köz-
beszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető/bérbe adható/egyéb módon hasznosítható.
Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.
Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).
Az ingatlanok megtekinthetőek a 469-8152 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hird-
etőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).


