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A veronai buszbalesetben kerületünk 

egy ifjú sportolóját, a BVSC-Zugló egyik 

utánpótláscsapatában játszó Márton 

Márkot veszítette el. Január 23-án este 

a sportklubnál több százan emlékeztek 

Márkra gyertyagyújtással és néma tisz-

teletadással. Közben a BVSC-Zugló lab-

darúgói újabb tragikus hírt kaptak: 

egyik fiatal játékosuk édesapja is  

a balesetet szenvedett buszon utazott, 

és neki sem sikerült túlélnie az ütkö-

zést. Osztozunk a balesetben elhuny-

tak utáni fájdalomban, részvétünket 

fejezzük ki a családoknak, valameny-

nyi hozzátartozónak. A sérültek-

nek mielőbbi felépülést kívánunk. 

Zugló is gyászol

Új járőrkocsik
Az önkormányzat és a rendőrség régóta 

tartó együttműködésének is köszönhe-

tő, hogy jelentősen javult a közbizton-

ság a kerületben. Zugló a rendőrség és 

a katasztrófavédelem munkáját egy-egy 

szolgálati gépkocsival is segíti; a jármű-

veket a napokban adták át. A „Szom-

szédom a rendőr” program keretében 

a kerületi kapitányság újabb 8+1 szol-

gálati mobiltelefont is kapott az önkor-

mányzattól. A készülékek segítségével  

a járőrök nemcsak a lakossággal tud-

nak zökkenőmentes kapcsolatot tarta-

ni, hanem a térfigyelő kamerák felvé-

teleit is látni fogják.                       13. oldal

Összefogás a nehéz helyzetben lévőkért
Évek óta nem volt olyan hideg, pláne 

nem olyan tartósan, mint idén január-

ban. A szokatlanul fagyos időjárás nem-

csak a hajléktalanokat, hanem a nem 

megfelelően fűtött lakásban élőket is 

súlyos veszélybe sodorta. A rendőrség 

felmérései szerint Zugló területén 50-60 

helyszínen élnek hajléktalanok. A BRFK 

belső utasítása szerint a járőröknek két- 

óránként kell felkeresniük őket, azaz 

rendszeresen ellenőrzik, hogy a körül-

ményekhez képest jól vanak-e. A pol-

gármester szerint azonban azok van-

nak a legnagyobb veszélyben, akikről 

nem tudnak az illetékes szervek, ezért 

mindenkit arra kér, fokozottabban 

figyeljen a környezetében élő hajlék-

talanokra és a szomszédságában lakó 

magányos idősekre is. A lakásokban élő 

rászorulókon rendkívüli tűzifaosztással, 

lakásfenntartási és fűtéstámogatással 

igyekszik segíteni az önkormányzat.  

A hajléktalanok ellátását egyebek között 

takarók, polifoam matracok, illetve étel- 

és gyógyszercsomagok beszerzésével tá-

mogatják. A Myrai Közhasznú Egyesü-

let, szintén önkormányzati segítséggel, 

a Cserei utcai nappali melegedőt éjsza-

kára is nyitva tartja. Emellett nappali 

melegedőként megnyílt a Cserepesház 

és a Varga Zoltán Sporttelep is.   

               3. oldal
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A zuglói oktatási intézmények közül első-

ként a Liszt Ferenc Általános Iskola létesített 

kapcsolatot a Városligeti Műjégpályával. Idén 

január 13-án tartották a hagyományos Jégkar-

nevált, több mint 800 fő részvételével. Ilyenkor 

a pedagógusok a diákoknak jelmezversenyt és 

tombolát, a szülők pedig minden résztvevőnek 

büfét rendeznek.                                            RT

Kezdődik az 
influenzaszezon
Országosan és a kerületben is egyre 

több az influenzaszerű megbetege-

désben szenvedők száma. A szezon 

ideje alatt ajánlatos papír zsebken-

dőbe vagy könyökhajlatba tüsszen-

teni, és a lakás rendszeres szellőz-

tetése is elengedhetetlen.

 

Zuglóban 14 háziorvos része az influen-

zafigyelő szolgálatnak. Ők minden hét-

főn jelentik az előző heti teljes betegfor-

galmat és az influenzaszerű tünetekkel 

hozzájuk fordulók számát – tájékoztatta 

a Zuglói Lapokat dr. Kalmár Patrícia,  

a kerület tisztifőorvosa. A lapzártánkig 

beérkező legfrissebb (2. heti) adatokból 

látszik, hogy a lakosság számához képest 

kevesen, 27-en fordultak a betegség miatt 

orvoshoz, de az előző héten csak 5-en. 

Az influenza megterheli a szívet,  

a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét, 

ronthatja a vese-, máj- és vérképző-

szervi betegek állapotát, szövődményei 

pedig leginkább az időseknél, a gyen-

ge immunrendszerű embereknél és 

a dohányosoknál lépnek fel. Aki nem 

kért védőoltást, az immunrendszere 

erősítésével védekezhet a betegség el-

len. Ez főként rendszeres testmozgást, 

vitamindús táplálkozást jelent. A hirte-

len jelentkező tünetekkel, levertséggel, 

izom- és végtagfájdalmakkal, magas 

lázzal járó fertőzés kockázata gyakori 

meleg vizes, szappanos kézmosással to-

vább csökkenthető. A betegség elkerü-

lése azért is fontos, mert olyan szövőd-

ményei lehetnek, mint a tüdőgyulladás, 

szív- és agybetegség vagy bakteriális 

felülfertőzés.                         Potos Rita

A főváros köztisztaságáról szóló rendelet 

és a közösségi együttélés szabályairól szó-

ló kerületi rendelet egyébként nem csak 

a téli időszakban ró feladatot a lakosokra: 

az ingatlan előtti járda, továbbá a járda 

és a kocsiút közötti terület gondozásáról, 

tisztán tartásáról, szemét- és gyommen-

tesítéséről egész évben a tulajdonosnak 

kell gondoskodnia. Ennek elmulasztását 

bárki jelezheti a Polgármesteri Hivatal 

hatósági osztályán. Zugló Önkormányza-

tának ugyanakkor nem a büntetés a cél-

ja, hanem az, hogy a lakosok felismerjék,  

a saját érdekük a járdák tisztán tartása.

A parkok körüli, illetve a parkokon átve-

zető járdák, sétányok takarítása, hó- és 

síkosság mentesítése a Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszolgáltató Zrt. városüze-

meltetési osztályának feladata. A par-

kokban található, lakóingatlanokhoz 

csatlakozó vagy ingatlanok előtti járdák 

takarítása azonban nem tartozik a zrt. 

hatáskörébe, az szintén az ingatlan tulaj-

donosának kötelezettsége. 

A Főváros Önkormányzat tulajdonában 

lévő területek mellett a fővárosi fenn-

tartású főútvonalak – minden közösségi 

közlekedést bonyolító útszakasz ilyennek 

minősül – takarítását a Fővárosi Önkor-

mányzat megbízásából a Fővárosi Közte-

rület-fenntartó Nonprofit Zrt. végzi. 

A közösségi közlekedés megállóinak, 

aluljáróinak hó- és síkosságmentesíté-

se szintén fővárosi hatáskörbe tartozik, 

míg a vasúti megállók, aluljárók tisztán 

tartása a MÁV Zrt. feladata.

A Zuglói Zrt. tájékoztatása szerint – 

környezetvédelmi szempontok alap-

ján – jogszabályi előírás, hogy míg az 

úttesteken használható az úgynevezett 

útszóró só, addig az olyan területeken, 

amelyek zöldfelülethez közvetlenül 

csatlakoznak, csak környezetkímélő 

szóróanyag – például zeolit – alkal-

mazható. Mivel ennek hatékonysága 

csekélyebb a sókészítményekénél, az 

így felszórt felületeken hosszabb idő  

alatt olvad el a jég.           fk 

Nem maradhatnak csúszósak a járdák
Akár százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható az a tulajdonos, aki nem gondoskodik az 

előtte található járdaszakasz hó- és síkosságmentesítéséről. A kötelezettség elmulasztója ugyanis a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sérti meg.

Karnevál a LigetbenDirekt csinálnak jégpályát a házuk előtt
Újra elég hideg van ahhoz, hogy a Szongoth 

család jégpályát készítsen a háza előtt. A mint-

egy 20 méter hosszú és 14 méter széles, salak- 

alapú pályát 35 évvel ezelőtt, az önkormány-

zat támogatásával alakították ki. – Négy év 

után ismét megfelelő az időjárás ahhoz, hogy 

megcsináljuk a pályát. Szinte minden este itt 

vagyunk a gyerekeimmel, az unokáimmal, az 

ismerősökkel. Egyébként mindenkit szívesen 

látunk, akinek kedve van sportolni – mondta 

Szongoth Gábor, akinek nem titkolt célja, hogy 

példát mutasson. Bárkinek szívesen segít, aki 

szeretne jégpályát készíteni.              

PR
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Nagy Imre, a XIV. kerületi rendőrkapi-

tányság alezredese lapunknak elmond-

ta, felméréseik szerint 50-60 helyszínen 

élnek hajléktalanok Zugló területén.  

A BRFK belső utasítása szerint a járőrök-

nek kétóránként kell felkeresniük őket. 

Karácsony Gergely polgármester sze-

rint azok vannak a legnagyobb veszély-

ben, akikről nem tudnak az illetékes 

szervek, ezért mindenkit arra kér, fo-

kozottabban figyeljen a környezetében 

élő hajléktalanokra és a szomszédságá-

ban lakó magányos idősekre is. 

A lakásokban élő rászorulókon rendkí-

vüli tűzifaosztással, lakásfenntartási és 

fűtéstámogatással igyekszünk segíteni 

– mondta a polgármester. – A hajlék-

talanok ellátását többek között taka-

rók, polifoam matracok, illetve étel- és 

gyógyszercsomagok beszerzésével tá-

mogatjuk. Tavaly óta az állami normatí-

vából működő Myrai Vallási Közhasznú 

Egyesület mellett a Menhely Alapítvány 

is bekapcsolódott a segítő feladatok 

ellátásába. Velük az önkormányzat 

önként vállalt feladatként kötött szer-

ződést, amelynek évi hat és fél millió 

forint a költsége. A Myrai szervezetet 

is támogatjuk hatmillió forinttal, hogy 

a Cserei utcai nappali melegedőt éjsza-

kára is nyitva tudják tartani. Emellett 

nappali melegedőként megnyitottuk  

a Cserepesházat és a Varga Zoltán 

Sporttelepet is.   

Az önkormányzat a melegedőnek nagy 

adag extra gyógyszerkészletet is bizto-

sított, elsősorban a megfázásos tünetek 

enyhítésére. Az önkormányzat vásá-

rolta azokat a takarókat is, melyekkel 

a hajléktalanoknak tudnak segíteni az 

utcai szolgálatot teljesítő szociálismun-

kás-csoportok, melyek közül az egyik 

működését önkormányzati forrás bizto-

sítja. A lakásban élő, nehéz helyzetben 

lévők ellátásában a Zuglói Családsegítő 

munkatársai működnek közre.

A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzol-

tó Egyesület egész nap három kocsival 

járőrözik, hogy ellenőrizzék az utcán 

élők hogylétét, és meleg étellel, itallal 

kínálják őket. 

– Minden látogatásunk alkalmával 

megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy 

jöjjenek be velünk egy melegedőbe, de 

tízből kilencen ezt elutasítják – mondta 

Kardos Pál, az egyesület elnöke.

A 41 éves István tíz éve él az utcán,  

két hónapja a Rákos-patak menti töltés 

oldalában.

– Eszem ágában sincs bemenni sehová, 

itt a magam ura vagyok, és a cuccaimat 

sem hagynám itt – magyarázta. – Min-

denem megvan: rengeteg ételt kapok  

a közeli piacról, ruhám pedig annyi van, 

hogy hajnalra nemhogy fáznék a sátor-

ban, de sokszor még meg is izzadok. 

Váli Szilvia, a Myrai Vallási Közhasznú 

Egyesület képviselője hozzátette, nem 

csak bevinni, benn tartani sem egyszerű  

a hajléktalanokat, mert nehezen alkal-

mazkodnak az intézmények szabályaihoz. 

– Az Ilka utcai éjszakai szálláshelyen  

40 férőhelyünk van, míg a Cserei utcá-

ban 50-en tudnak aludni – részletezte 

Váli Szilvia. – A nappali melegedőnk-

ben naponta mintegy 180-an fordulnak 

meg. Itt viszont nemcsak jogok, hanem 

kötelezettségek is vannak. Mosakodni 

kell, takarítani, nem szabad bent do-

hányozni, és villanyoltás is van. Alap-

vetően csak fertőtlenítő- és tüdőszűrő-

papírral fogadhatunk be mindenkit, de  

a jelenlegi rendkívüli körülmények mi-

att anélkül is jöhetnek hozzánk. 

A Menhely Alapítvány szakemberei ja-

nuárban 21 embert vittek el Zuglóból 

különböző szállásokra, négy esetben 

pedig mentőt hívtak. 

– Mivel a mi diszpécserszolgálatunk koor- 

dinálja a budapesti és a Pest megyei haj-

léktalan-ellátást, a város bármelyik intéz-

ményébe el tudjuk helyezni a rászoruló-

kat – mondta Kártyás Irén, az alapítvány 

zuglói szolgálatának vezetője. – Ismerjük 

azokat a menhelyeket is, ahol vannak 

kennelek, tehát hozható kisállat. Sokszor 

ugyanis azért nem mennek melegedőbe 

a hajléktalanok, mert nem akarják ked-

venceiket hátrahagyni.  

Rozgonyi Zoltán alpolgármester is részt 

vett a járőrözésben, de azt mondja,  

az étel- és a takaróosztás valójában  

látszatintézkedés. 

– Én is részt veszek számos szociális ak-

cióban és tudom, hogy segíteni kell bár-

milyen módon, de ez inkább egyfajta lel-

kiismeret-megnyugtatás. Utcán élni nem 

megoldás, nem szolgálja sem a közösség, 

sem az egyén érdekeit, és nem felel meg 

az emberi méltóság alapkövetelményé-

nek sem. Nemcsak az előző önkormány-

zat által hozott, két éve viszont eltörölt 

rendeletet állítanám vissza, miszerint ti-

los az utcán életvitelszerűen tartózkodni, 

de törvénymódosításra is szükség lenne, 

hogy az intézményeken belül lehessen 

tartani a hajléktalanokat. Ez szolgálná az 

ő érdeküket és a környezet rendjét is.  

Az első feladatnak a kríziskezelést, az élet 

védelmét, aztán a szociális ellátórendszer 

segítségével a talpraállítást, az önálló élet-

vezetés képességének és körülményeinek 

megteremtését tartja. Az alpolgármester 

úgy gondolja, ez lenne az önkormányzat 

feladata, sőt felelőssége, de az együttmű-

ködést az érintettnek is vállalnia kellene. 

Forrai-Kiss Krisztina

Közös segítség a nehéz helyzetben lévőknek
Két segítő szervezet, valamint a polgárőrség és a rendőrség munkatársai is 0–24 órában járják a kerületet, hogy a rendkívüli hidegben segítsék 

a hajléktalanokat. Az önkormányzat több intézményét is megnyitotta, ahová bárki betérhet egy meleg teára. A lakásokban élő rászorulókat 

tűzifával, lakásfenntartási és fűtéstámogatással segítik.  

Nonstop nyitva tartó melegedők:
– Myrai Vallási Közhasznú Egyesület melegedője (Cserei u. 10.)  +36 70 333 6610
– Menhely Alapítvány diszpécserszolgálata +36 1 338 41 86

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben kialakított
ideiglenes nappali melegedők:
– Cserepesház (Vezér út 28/b) 8-tól 20 óráig
– Varga Zoltán sportpálya 8-tól 16 óráig (Kövér Lajos u. 5–9.)

Az egyik leghidegebb éjszakán az MSZP zuglói szervezetének képviselői is a pol-

gárőrökkel tartottak. A baloldali frakció felajánlására vittek a hajléktalanoknak adomá-

nyokat, amelyek kiosztásában Hajdu Flórián alpolgármester, Hevér György, a szociális 

bizottság elnöke és Sokacz Anikó, a szociális bizottság alelnöke is részt vett. 

– Frakciónk nemcsak a hajléktalanoknak, hanem a lakásokban, de nehéz körülmé-

nyek között élőknek is szeretne segíteni. Ezért kezdeményeztük, hogy januártól a rá-

szoruló zuglói nyugdíjasok fűtéstámogatást kapjanak – hangsúlyozta Hajdu Flórián.

Rendkívüli krízismegbeszélést tar-
tottak a Polgármesteri Hivatalban. 
Karácsony Gergely polgármester  
a segítő szervezetek, a polgárőrség 
és a rendőrség beszámolóját hall-
gatta meg, továbbá arról egyeztetett 
a résztvevőkkel, hogyan lehet még 
hatékonyabbá tenni a hajléktalanok 
és rászorulók védelmét. Váli Szilvia 
azt javasolta, a segítő szervezetek 
időrendben osszák fel egymás kö-
zött, ki, melyik órában keresi fel a ke-
rületben élő hajléktalanokat, Kardos 
Pál pedig azt kezdeményezte, hogy 
a rászorulók megtalálása érdekében 
vegyék fel a kapcsolatot a katasztró-
favédőkkel és a keményseprőkkel is. 
Szabó Rebeka alpolgármester fel-
szólította a Zuglói Zrt. képviselőjét, 
hogy ha egy önkormányzati lakásból 
fűtéssel kapcsolatos meghibásodást 
jeleznek, soron kívül javítsák meg 
azt. Rozgonyi Zoltán alpolgármester 
még több melegedőhely megnyitá-
sát szorgalmazta. 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (08.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt.  épületében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pén-
teken 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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői ki-
emelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap 
kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található 
ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elekt-
ronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az 
ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető  

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Varga László Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 16-tól az Ingatlangazdálkodási Osztály ügyfélfoga-
dási ideje az alábbiak szerint változik:

Bérleménygazdálkodási Csoport: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 204/B. iroda.
Értékesítés: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 205. iroda.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Köszönettel, Ingatlangazdálkodási Osztály

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 
872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszol-
gálatokban (Pétervárad. u. 
2., Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • okma-
nyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, 
lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő 
lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, 
személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély ügyek, Egyéb 
intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 
mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

SZERDA 08.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége 
előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes idő-
pontfoglalásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügy-
félvonalon keresztül van lehetőség. • A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nin-
csen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében. 
• Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy 
az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás 
átmeneti szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezé-
sükre. • Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített 
mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők
Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára bejelentkezés a  06-1-872-9457 telefonszámon, 
és a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

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

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon, 
a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Jegyző

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

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

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

Önkormányzati 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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

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 Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795 • Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

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

Listás képviselők
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 a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen. Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Fő-
város XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és 
területek listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett 
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 
11-17.).
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Új frizura, kozmetikai kezelés 

és manikűr, illetve tanácsadás 

– egyebek mellett ezekkel segíti 

a képviselő-testület döntése nyo-

mán létrejött Tükörkép Műhely 

a Zuglói Család- és Gyermekjólé-

ti Központ munkanélküli ügyfe-

leit az álláskeresésben. 

A zuglói önkormányzat január 11-én 

mutatta be az Erzsébet királyné útja 89. 

alatt létrehozott Tükörkép Műhelyt. Sza-

bó Rebeka, Zugló szociális ügyekért fe-

lelős alpolgármestere tájékoztatójában 

kiemelte: az önkormányzat által létreho-

zott Tükörkép Műhely legfőbb feladata, 

hogy hozzájáruljon a nehéz helyzetben 

lévő zuglóiak sikeres álláskereséséhez, 

de szolgáltatásait a szűkölködő idősek és 

kamaszok is igénybe vehetik.

Pataki Józsefné, a Zuglói Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálat igazgatója hangsúlyoz-

ta: ügyfeleik általában olyanok, akiknek 

alacsony vagy elavult képzettségük miatt 

kevés esélyük van a munkaerőpiacon, így 

az állásinterjú során még jobban számít 

a megjelenés. A Tükörkép Műhely első-

sorban ebben, illetve az önértékelés és az 

önbizalom helyreállításában nyújt segít-

séget a rászorulóknak, de fontos szerepet 

tölthet be az olyan nélkülöző szépkorúak 

eseti házi ellátásában is, akik állapotuknál 

fogva nem hagyhatják el az otthonukat.

A Tükörkép Műhelyben dolgozó Rózsa 

Magdolna szociális munkás, fodrász-koz-

metikus úgy nyilatkozott: nem csupán 

az ügyfelek megszépítésében vesz részt. 

Szükség esetén jó minőségű, adomá-

nyokból származó ruhákat is ad az állás- 

interjúra indulóknak. Ezen túlmenően 

önbizalom-növelő, önismeretet segítő, 

személyiségfejlesztő csoportos foglalko-

zásokat, valamint stílustanácsadást is tart. 

A tájékoztató ideje alatt érkezett a Tükör-

kép Műhelybe Lehoczkiné Bernadett, aki 

egy takarítói állást pályázott meg, és más-

nap állásinterjúra várták. Mint mondta, 

bízik abban, hogy a szalon szolgáltatásá-

nak köszönhetően jobb benyomást kelt, és 

megkapja az állást. Az önkormányzat által 

finanszírozott szolgáltatásokat a rászoru-

lók a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Köz-

ponttól kapott kártyával vehetik igénybe.

Az oldalt öszeállította: Papp Dezső

Segítség az állásinterjúra készülőknek

A képviselő-testület nem fogadta el  

a Fővárosi Önkormányzat és a kerüle-

tek közötti 2017-es forrásmegosztási 

rendelettervezetet. A grémium megál-

lapította, hogy az idei évtől érvényes 

elosztási arány kedvezőtlen a kerületi 

önkormányzat számára. Ez irányú ész-

revételét megküldte Tarlós István főpol-

gármesternek.

A pénzügyi bizottság álláspontját ismer-

tető Barta János bizottsági elnök (LMP) 

kiemelte: az általa irányított testület 

nem támogatja az előterjesztést, mert az 

új megosztási arány kedvezőtlen Zugló 

számára, a kerület bevételét több mint 

21 millió forinttal csökkenti.

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületek 

közötti forrásmegosztás összege az ide-

genforgalmi adóból, az iparűzési adóból, 

valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan 

kiszabott pótlékokból és bírságokból te-

vődik össze. Az elmúlt években az ezek-

ből származó bevétel 52,5 százalékát  

a főváros, míg 47,5 százalékát a kerüle-

tek kapták meg. 2017-től ez megváltozik, 

a főváros részaránya 54 százalékra nö-

vekszik, míg a kerületi önkormányzatok 

jutaléka 46 százalékra csökken. Az elő-

írásoknak megfelelően a Fővárosi Ön-

kormányzatnak a részesedését a helyi 

közösségi közlekedés finanszírozására 

kell fordítani.  

A tervek szerint fővárosi szinten 2017-

ben a helyi adókból, pótlékokból és 

bírságokból 239,4 milliárd forint bevé-

tel várható. Ennek legnagyobb része  

– 239 milliárd forint – az iparűzési adó-

ból származik. Ebből a kerületeket 109,9 

milliárd forint illeti meg. Zugló a rá jutó 

részből az idén 7,7 milliárd forintos  

bevételre számíthat. Ez az arányválto-

zás miatt 21,9 millió forinttal kevesebb 

a 2016-os részesedésnél. 

Zugló képviselő-testülete rendkívüli ülésen mondott nemet a Fővá-

rosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 2017-es bevételeit 

elosztó fővárosi rendelettervezetre. A testület a koncepcióval kap-

csolatos észrevételét megküldte a főpolgármesternek.

Elutasított forrásmegosztási terv Időközi választás 
lesz Zuglóban

Időközi választást kell tartani Zugló 3. számú 

egyéni választókerületében. Az önkormányzati 

törvény értelmében ugyanis január 21-én meg-

szűnt a  mandátuma az ott megválasztott és 

tavaly januárban eltűnt Sápi Attila szocialista 

politikusnak. A választási törvény kimondja: 

az az önkormányzati képviselő, aki egy éven 

át nem jelenik meg a képviselő-testület ülése-

in, elveszíti megbízatását. A szabályok szerint 

a helyi választási bizottságnak a mandátum 

megszűnését követő 120 napon belül időközi 

választást kell kiírnia.

Sápi Attila a 2014-es önkormányzati válasz-

táson a baloldali összefogás közös jelöltjeként 

szerzett mandátumot Zugló 3. számú egyéni 

választókerületében. Fideszes ellenfelét hét 

szavazattal előzte meg.

A képviselő 2016. január 5-én tűnt el.  

Az akkor 43 éves szocialista politikus újpalo-

tai lakásából a boltba indult, iratai, telefonja 

nem voltak nála. Utoljára egy presszóban 

látták, ahol sört és kávét rendelt magának, 

a nyomozók szerint a szemtanúk azt mond-

ták, hogy zavartnak tűnt. A felkutatására  

tett intézkedések mindeddig eredményte-

lennek bizonyultak.      
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AZ ÉPÜLETEK ENERGIATUDATOS FELÚJÍTÁSA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
1. rész – Az előkészítés

Az elkövetkezendők lapszámokban az épületek energiatudatos felújításának előkészítésével, a lakásszigete-
lés kérdéseivel, a gépészeti felújítással, illetve a ház számítógépes, vagy mobiltelefonos vezérlésével ismer-
tetjük meg olvasóinkat. 

Az épület felújítás egyik legfontosabb eleme az előkészítő munka. Ennek során nagyon fontos, hogy a megrendelő pon-
tosan megfogalmazza, mit szeretne, és arra mennyit kíván áldozni. Amennyiben a célok nem egyértelműek, úgy a felújítás 
közben jönnek majd elő a problémák. 
A megvalósítás első fázisa mindig a tájékozódásé. Ekkor a szakmérnök megismeri a felújításra váró épület adottságait,  
a megrendelő terveit, elképzeléseit, lehetőségeit, lakhatási szokásait, majd összeállítja a zöldotthon kivitelezési folyamatát. 
A célok eléréséhez különböző műszaki megoldások jöhetnek szóba. Ilyen többek között a házzal összeépített garázskapu 
hőszigeteltre cserélése, illetve az elöregedett, korszerűtlen nyílászárók kiváltása. Fontos tudni, hogy a 15 évnél régebbi fa-, 
fém-, vagy ma már korszerűtlennek számító műanyag profilokból készült ajtókat, ablakokat célszerű a renoválás során 
kicserélni. Ilyenkor legalább három rétegű, hőszigetelt üveggel készült, 88 mm-es profilvastagságú műanyag, vagy fa nyí-
lászáró jöhet szóba. A megfelelő hatásfok eléréséhez a nyílászárók cseréjével egy időben gondoskodni kell a szükséges 
árnyékolási szerkezetek kialakításáról is. Ezek lehetnek rejtett és egyben szigetelt redőnytokkal, vagy látszó megoldások 
is, amelyek elektromos működtetéssel is elláthatók.                                                                                                               

Igazi és valós, nagyságrendekkel mérhető megtakarításhoz pedig kérje segítségünket:  zeti@zuglo.hu • https://www.facebook.com/zeti.zuglo                                           

Üdvözlettel: 
Gulyás István – ZETI-irodavezető – építészmérnök, épület-energiahatékonysági szakértő 

– Hány éve kötődik az egyesülethez?

– 1984. január 1. óta vagyok a zuglói 

BVSC-család tagja. Fiatalkoromban  

a BEAC-ban, majd a Honvédban,  

a Csepelben és Ferencvárosban futot-

tam, az edzői pályafutásomat azonban 

Zuglóban, a Postásban kezdtem. Innen 

aztán a Volán SC-be kerültem, ahol si-

került felvirágoztatnom az atlétikát. 

A Volántröszt összeomlását követően 

vett át engem a MÁV, és irányított a BV-

SC-be, amely klub az elmúlt 32 évben 

a második otthonom lett. Az atlétikai 

szakosztályunk több olimpikont adott 

a magyar sportnak. Az egyaránt ma-

ratonfutó Borka Gyula és Szűcs Csaba  

a barcelonai olimpián, Bacskai Zsolt, 

Rakonczai Bea és Staicu Szimona pedig 

az athéni játékokon képviselte a BVSC-s 

színeket. (Egészen pontosan Rakonczai 

Bea három hónappal az olimpia előtt 

a Veszprémbe igazolt.) A tanítványaim 

eredményei közül mind a mai napig 

megdönthetetlen a Borka Gyula által 

25 ezer méteren felállított 1:16.09-es és 

a Szűcs Csaba által 1993-ban Párizsban 

futott 2:12.10-es maratoni csúcs. 

– Mi köze a sportnak Mátyás király 

pajzsához?

– Egy párizsi maraton alkalmával ismer-

kedtem meg Mátyás király az Invalidu-

sok Házában található pajzsával, amely 

rendkívüli módon felkeltette az érdeklő-

désemet. Mondhatni a pajzs az egész éle-

temet megváltozTatta. Innentől kezdve 

csak azért dolgoztam, hogy ezt a magyar 

történelem számára oly fontos emléket 

hazahozzam. A pajzsot végül 1990-ben 

a Budapesti Történeti Múzeumban is ki-

állították, és ebből a magyar történelem 

iránti rajongásomból nőtt ki az a hagyo-

mányőrző kerékpáros program, amely 

2009 óta a pajzs hiteles másolatát egy 

kerékpáros zarándoklat keretében a Hő-

sök teréről indulva elviszi Visegrádra. 

– Ezekről az utakról és sok más egyéb- 

ről szólnak a BVSC-Zugló Esték?

– Az esték ötlete nemcsak hozzám, ha-

nem olimpiai bajnok kenus barátom, 

Foltán László nevéhez is fűződik. 2011 

óta havi rendszerességgel mutatjuk 

be a sportunk, a kultúránk és a törté-

nelmünk legjelesebb személyiségeit.  

Az elmúlt öt év 41 estjén olyan ki-

válóságokat szólaltattunk már meg  

a Szőnyi úti klubházban, majd a Lipták 

Villában, mint például Balczó András, 

Jókai Anna, Hargitay András, dr. Szabó 

Lajos vagy éppen Dévai Nagy Kamilla.

A zuglói szakember a kényszerű „het-

venkedést” követően sem kíván visz-

szavenni a lendületéből, és ígérete sze-

rint 71 évesen is ugyanolyan elánnal 

folytatja majd Zuglóban a szabadidős 

tevékenységet, a hagyományőrzést és  

a kultúraközvetítést, mint tette azt az 

elmúlt évtizedekben. Amihez termé-

szetesen a kerület nevében sok-sok 

erőt és energiát kívánunk neki!         

Riersch Tamás

Szabadidős sportember

Janek György, a BVSC-Zugló szabadidő- és wellness-szakosztá-

lyának vezetője nemrég töltötte be a hetvenedik életévét. Nehéz 

ezt kimondani, hisz őt ma is csak Gyurinak hívja mindenki, és azért 

is fura ez a jubileum, mert ő nagyon is különbözik a többi hetven- 

évestől. Na jó, ma már nem biztos, hogy 2 óra 26 perc alatt lefutná 

a maratonit, ám azt az energiát, amellyel a munkáját végzi, illetve 

ahogy a hobbijának számító rendezvényeket is szervezi, nagyon 

sok fiatal megirigyelhetné.
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Az Íjász és a Liszt Ferenc-fej egyaránt 

az eső világháborús vereség utáni 

gazdasági összeomlástól és forradal-

maktól terhes időszakban született.  

A szobrászok elkészítették alkotásaikat, 

amelyeket igyekeztek megismertetni  

a nagyközönséggel, majd évekig várták 

a reménybeli vevőket. 

Az Íjász

Kisfaludi Strobl Zsigmond Íjász című 

szobrának mintáját 1919-ben készítette 

el a Százados úti Művésztelepen. A bal 

lábbal enyhén térdelő, íját feszítő, a húr 

elengedése előtti pillanatot megörökítő 

alkotást a művész a Tanácsköztársaság 

után bronzba öntette. 

A neves szobrász egyik legnagysze-

rűbb figurális alkotását a francia Émile- 

Antoine Bourdelle Íjazó Herkules című 

műve ihlette. „Az alapgondolat, a kom-

pozíció ugyanaz, mégis más lett Strobl 

Zsigmond műve. Kisfaludi Strobl íjásza 

egyszerűbb, természetesebb, ereje, len-

dülete hihetőbb – és valahogy emberi-

esebb –, híján van annak a szinte torz 

vadságnak, ami mintaképének főmotívu-

ma” – írta Cseh Miklós az Íjászról 1954-

ben a Szabad Nép hasábjain Kisfaludi 

Strobl Zsigmond Műcsarnokban megren-

dezett gyűjteményes kiállítása kapcsán. 

Strobl az Íjász mintáját a nyilvános-

ságnak 1921-ben Ernst Lajos Nagyme-

ző utcai magánmúzeumában (Ernst 

Múzeum, 2013-tól Robert Capa Kor-

társ Fotográfiai Központ) mutatta be. 

A művész a bronzszobrot, hogy arra 

vevőt találjon, 1925 májusában a Mar-

gitszigeten állította fel a megalakításá-

nak 50 évfordulóját ünneplő Magyar 

Atlétikai Club (MAC) sportpályája előtt.  

Az emberi testet a feszültség tetőpont-

ján ábrázoló alkotás megtetszett egy 

New York-i mágnásnak, aki megvásá-

rolta, és az USA-ba szállította. 

A siker felkeltette a hazai és külföldi 

szakértők érdeklődését a szobor iránt, 

amiből végül több példány is készült. 

A városligeti mellett napjainkban  

a kaliforniai Santa Barbarában, a szent-

pétervári Ermitázsban, a stockholmi 

Nemzeti Múzeumban, Dzsakartában az 

indonéziai kormányzói palota előtt, va-

lamint Zalaegerszegen, a sportcsarnok 

mellett is áll egy-egy Íjász-példány.

A fővárosi művészeti és közművelődési 

bizottság 1929. március 19-én határozta 

el, hogy Budapest megvásárolja Kisfalu-

di Strobl Zsigmond Íjász című szobrát. 

A Liber Endre tanácsnok elnöklete alatt 

működő testület arról is döntött, hogy 

az alkotást a főváros újból bronzba 

önteti, és a Stefánia út városligeti sza-

kaszán (ma Olof Palme sétány) a Kor-

csolyacsarnok (ma Városligeti Műjég-

pálya) előtt felállítja.

A második világháborút követően  

a Városligetben álló 1,5 méteres mészkő 

talpra helyezett, 2,5 méter magas bronz-

szobor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

szovjet elnökének, Vorosilov marsallnak 

is felkeltette az érdeklődését. Ennek a fi-

gyelemnek köszönhette Kisfaludi Strobl 

Zsigmond, hogy megbízták a felszabadu-

lási emlékmű elkészítésével.

Az Íjász szobra hatással volt Szenes 

Iván zeneszerző, dalszövegíróra is,  

az alkotás ihlette a Próbálj meg lazíta-

ni című dal szövegét, amely Hofi Géza 

előadásában vált népszerűvé.

Liszt Ferenc fejszobra

Stróbl Alajos sajátos megoldású Liszt 

Ferenc-fejszobrát a nagyközönség elő-

ször 1919-ben láthatta, a Műcsarnok téli 

tárlatán. Az alkotásra nem akadt vevő, 

ezért a kiállítást követően a művész  

a szobrot ideiglenesen a Képzőművé-

szeti Főiskola Bajza utcai kertjében he-

lyezte el. A mű csak Stróbl halála után, 

1927 nyarán kelt el. Ekkor a fővárosi 

vásárlóbizottság megvette a szobrász 

hagyatékában lévő Liszt Ferenc-fejet.

A szobor elhelyezése hat évig húzódott. 

A főváros illetékes ügyosztályának csak 

nehezen sikerült megtalálni az alkotás 

arculatának megfelelő helyet. A vásár-

lást követően úgy tervezték, hogy a mű-

vet a Városi Színház (ma Erkel Színház) 

aulájában helyezik el. Ezt az elképzelést 

azonban elvetették, mert a szakbizott-

ság úgy látta: a hely nem illik a szobor 

profiljához, azt sajátosságánál fogva 

egy zártabb és csendes közterületen 

kell elhelyezni. 

A testület hosszas keresgélés után a Gel-

lért-hegy déli lejtőjének egyik nyugal-

mas teraszát találta legalkalmasabbnak 

a Liszt Ferenc-szobor számára, amit egy 

nyers sziklatömbön kívánt elhelyezni. 

Bár a javaslatot az illetékes szakbizott-

ság elfogadta, később mégis új helyet 

kerestek az alkotásnak, mert a város-

vezetés a világhírű művész szobrát  

a Gellért-hegy lejtőjétől egy látogatot-

tabb és könnyebben megközelíthető 

helyen szerette volna felállítani. Erre a 

szobor helyét keresők végül a legalkal-

masabbnak a Városligetet találták. 

A helyszínválasztó bizottság Liber Endre 

alpolgármester elnökletével 1932. októ-

ber 19-én tartott területszemlét. A testü-

let az Iparcsarnok és a Széchenyi-sziget 

közötti ligetrész tó felé eső gyepes zónát 

jelölte ki a Liszt-emlékmű számára. 

A szoborügyet a közművelődési szak-

bizottság 1933. február 3-án tárgyalta.  

Az Ugrón Gábor vezette testület az ülésen 

kimondta: amennyiben a Közmunkata-

nács is hozzájárul, Liszt Ferenc szobra a 

Városligetben kerül elhelyezésre. 

Miután a fővárosi Közmunkatanács jó-

váhagyta a helyszínt, a polgármester 

1933. március 15-én kelt határozatával 

elrendelte a mű felállítását, ami még ab-

ban az évben meg is történt.

Liszt Ferenc nagy, sötétszürke márvány-

kockára helyezett, durván megmunkált 

pilisborosjenői mészkő talapzatra tett, 

kétszeres életnagyságú, ruskicai már-

ványból készült fejszobra a felavatásá-

tól 1945-ig díszítette a Vajdahunyad sé-

tányt. A szobrot a második világháború 

után előbb a Szépművészeti Múzeumba, 

majd a Nemzeti Galériába szállították.

Papp Dezső

Kilencvennyolc éves szobrok nyomában
E heti sétánk alkalmával ismét a Városligetbe látogattunk, ahol előbb a Műjégpálya előtt álló Íjász című alkotást kerestük fel, majd a Vajdahu-

nyad sétányra mentünk, hogy felelevenítsük az egykor itt állt, a második világháborút követően lebontott és elszállított Liszt Ferenc-fejszobor 

történetét. Az Íjász, aminek a budapesti mellett több példánya létezik a nagyvilágban, Kisfaludi Strobl Zsigmond, míg a Liszt Ferenc-portré 

Lipótújvári Stróbl Alajos munkája.
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A Zoborhegy téri plébánia közösségi 

házában megtartott fórum a vázlatterv 

bemutatásával kezdődött, majd az ér-

deklődők három csoportba szerveződ-

ve mondták el véleményeiket, ötletei-

ket, problémáikat. Palásti Dorottyáék 

mindennap használják a teret, hiszen 

a közelben, az Egressy úton laknak. Do-

rottya nagy problémának tartja a gyalo-

gátkelő hiányát, azt mondta, veszélyes 

a troliról leszállva átmenni az úttesten. 

Örülne a hely parkosításának és egy 

gyerekjátszótérnek. 

Szabó Rebeka és Barabás Ferenc ön-

kormányzati képviselők is érdeklődve 

figyelték a javaslatokat. Mindketten 

egyetértettek abban, hogy a biztonsá-

gos közlekedés az egyik legfontosabb 

– ennek érdekében gyalogátkelőket kell 

létesíteni, de a parkolás is gondot okoz 

a környéken.

– Azt szeretném, ha a nyugodt hangulatú 

park közösségi találkozóponttá válna – 

mondta Szabó Rebeka. Szerinte egyebek 

mellett még több utcai szemetes és padok 

is kellenének a Rákosmezei térre. Barabás 

Ferenc a trafik felújítását, valamint az em-

lékmű áthelyezését is fontosnak tartja. 

Sokan panaszkodtak amiatt, hogy na-

gyon szemetes a szelektív hulladékgyűj-

tő környéke, és vita volt arról is, legyen-e 

a területen játszótér. A tervek szerint 

még minimum két közösségi fórum lesz 

a tér felújításával kapcsolatban, a végle-

ges koncepció nyárra várható. 

Potos Rita

A Rákosmezei teret is közösen tervezik
A biztonságos közlekedésről, a parkolásról és a szemétkérdésről is szó esett a Rákosmezei tér közösségi 

tervezésén január 13-án. A MIZUglónk program újabb állomásaként ezúttal a terület felújításán gondolkodnak 

közösen a zuglóiak és a kerület vezetői.
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A családommal minden nyáron közel 

egy hónapot Bécsben töltünk – mesélte 

Visy Blanka, a Szent István Gimnázium 

tanulója –, így volt ez tavaly nyáron 

is, és ekkor vettem részt azon a work- 

shopon, melyen ezt a filmet elkészítet-

tem. Mindig is érdekelt az animáció, 

hogy miként készülnek a rajzfilmek, 

ezért nagy lelkesedéssel vettem részt  

a programon.

A bagoly és a macska különös szerelmé-

ről szóló rövid kis történet hagyomá-

nyos rajzfilmtechnikával készült, azaz 

az alkotó valamennyi figurát elkészí-

tette kartonból, majd azokat mozgatva 

animálta a történetet, melynek minden 

mozzanatát fotóznia kellett. Az egyper-

ces film hatalmas munka volt. 

– Már az is nagyon meglepett, mikor 

megtudtam, hogy beválogatták a filme-

met a fesztivál programjába, ám akkor 

ért a legnagyobb meglepetés, amikor 

arról értesültem, hogy a zsűri díjazta is. 

A film fent van a YouTube-on, így bárki 

megtekintheti. 

Visy Blanka közgazdásznak vagy jo-

gásznak készül. Ennek ellenére nagyon 

szereti a kreatív dolgokat. Még a Zuglói 

Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola diákjaként sport- 

akrobatikával is foglalkozott, kétszer vi-

lágbajnokságon is részt vett, itthon pedig 

többször nyert országos bajnokságot.  

Ezt a kreatív időtöltést egy térdsérülés 

miatt abba kellett hagynia, nem úgy a 

másik „hobbiját”, a zenélést. Több éve 

klasszikus gitározást tanul a Szent István 

Király Zeneiskolában, mely hangszerrel 

szintén sikerült már díjat nyernie. 

– Tervezem, hogy a film második részét is 

elkészítem. A mai, modern animációval 

pedig alaposabban is megismerkednék.

RT

Első megjelentetett regényemet,  

„A sivatag virágát” egy filmélményem,  

a „Farkasokkal táncoló” című Oscar-dí-

jas alkotás ihlette – mesélte a tinédzser- 

korú szerző. – Ez egyébként is jellemző 

rám, ha látok valamit, vagy hallok egy 

jó zenét, sokszor beindul a fantáziám, 

és alig győzöm a jegyzetfüzetembe be-

leírni az újabb ötleteket.

„A sivatag virága” a borítón látható csinos 

női arc ellenére egy kalandos westernre-

gény, amely téma meglepő módon már két 

éve felkeltette a zuglói diák érdeklődését.

– Nem ez az első regényem, gyakorla-

tilag már másik öttel is készen vagyok. 

A készen persze nem teljes mértékben 

igaz, van olyan regényem, melynek még 

érnie kell, amelyen valószínűleg változ-

tatni fogok. Kettőt azonban szeretnék 

még ebben az esztendőben kiadni.

De véletlenül se Szabó Jennifer néven 

keressük „A sivatag virágát”, melyet  

a könyvesboltok helyett egyelőre még 

csak az interneten keresztül szerezhetünk 

be. A zuglói diák ugyanis Jenny Taylor né-

ven debütált az írótársadalomban.

– Ennek egyszerű, gyakorlatias oka 

van, a családi nevem nagyon magyaros,  

a keresztnevem meg inkább angolszász. 

S mivel a könyvem az interneten sze-

rezhető be, egyszerűbbnek tűnt, hogy 

a családi nevemet is angolra fordítsam.

A mi Jenny Taylorunk amúgy is a nyel-

vek szerelmese, jelenleg az angol mel-

lett németül és oroszul is tanul. Mellette 

persze a magyar irodalmat és nyelvtant 

is nagyon szereti, ami indokolja, hogy  

a szabadidejéből miért tölt annyit a he-

lyes fogalmazással.

– Addig akarok írni, amíg van mon-

danivalóm. Ha elfogynak a témáim, 

majd mással fogok foglalkozni. Egye-

lőre azonban élvezem a dolgot, s na-

gyon bízom benne, hogy a könyveim-

nek előbb-utóbb olvasótábora is lesz.  

Az iskolámban mindenesetre jól fogadták  

a bemutatkozásomat, ami nekem is 

nagy lökést adott a jövőre nézve.

Szabó Jennifer első regénye természe-

tesen az iskola könyvtárába is bekerül, 

így majd a jövő nemzedéke is olvasni 

tudja a gondolatait. 

Riersch Tamás

Valószerűtlen szerelem

Beírta magát a könyvtárba

Az elmúlt évek magyar film-

sikereit követően újabb alko-

tást díjaztak egy nemzetközi 

filmfesztiválon. Ezúttal per-

sze nem akkora sikerről van 

szó, mint mondjuk a Saul fia 

esetében, ám erre a „kicsiny” 

osztrák díjra is nagyon büsz-

kék lehetünk. A fiatal mű-

vészek Bécsben rendezett 

animációs filmfesztiválján 

ugyanis egy zuglói alkotást 

is elismerésben részesítet-

tek. Az „Eine unwahrschein-

liche Liebe” (Valószerűtlen 

szerelem) című egyperces 

mű egy 10. évfolyamos diák 

nevéhez fűződik.

Az, hogy egy idáig ismeretlen író magánkiadásban megjelenteti első regényét, még nem számít hírnek, ám, 

az, hogy a szerző még csak nemrég kezdte meg a középiskolai tanulmányait, már nagyon is érdekessé te-

szi a dolgot. Szabó Jennifer az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 10. évfolyamos tanulója, akinek  

a közelmúltban volt az első könyvbemutatója. 



10  2017. január 26.    Zuglói LapokKözlemények

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Művész Gyerekekért 
Nonprofit Kft.-vel és a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskolával  együttműködve tehetséggondozó programot hirdet.

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete és 
a Madách Musical Táncművészeti Iskola Közhasznú Nonprofit Kft. tehetséggondo-
zó ösztöndíjprogramot indít el a zuglói, hátrányos helyzetű gyermekek számára. 
Az ösztöndíj időtartama a 2016/2017. tanév, amely ösztöndíj alatt a tanulók a Ma-
dách Művészeti Iskolában térítésmentesen, illetve kedvezményesen tanulhatnak.

2. Tehetséggondozó ösztöndíj támogatásra azok a tanulók jelentkezhetnek, akik:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek  és legalább     
      egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek vagy 
b)  nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de

     • legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendel- 
     keznek, és – a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg   
     a 110 000 Ft/hó/fő összeget, és

   • a lakóhelyéül szolgáló lakás szobaszáma nem haladja meg a lakáscélú  
     állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatáro- 
     zott szobaszámot.

3. Jelentkezni lehet személyesen:  
Buday Krisztinánál vagy Csunderlik Zitánál
hétfő: 10 - 15 óra • szerda: 14-18 óra • csütörtök: 10-15 óra között 
a Madách Művészeti Iskola titkárságán: 1149 Budapest, Angol utca 75
e-mail cím: titkarsag@mmti.hu • Telefon: 06(1)222-1402
Jelentkezési határidő: 2017. január 30.

4. Az ösztöndíj pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
1. lakcímkártya fénymásolata 
2. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, vagy

          b) igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
          jövedelméről   

    kereső tevékenységet végzők esetén: 
    NAV által kiállított jövedelemigazolás a 2015. évi jövedelemről, és 

          a kereső tevékenységből származó nettó jövedelemigazolás,
          nyugdíjas esetén: a 2016. évre vonatkozóan nyugdíjszelvény nyugdíjas 
          igazolvánnyal együtt, 
          munkanélküli családtagok esetén: 
          álláskeresési támogatás vagy önkormányzati munkanélküli ellátás igazolása
          c) családi pótlékról szóló határozat (vagy ennek igazolására szolgáló 
          bankszámlakivonat/csekk másolata)

Az ösztöndíj elbírálásánál előnyt jelent, ha a tanuló félévi és év végi vizsgának az ered-
ménye legalább 4-es eredménnyel zárul. Ha a tanuló nem teljesít megfelelően, vizsgá-
inak átlag eredménye 3-as eredménnyel zárul, akkor az ösztöndíj a megvonásra kerül-
het. Az ösztöndíj visszavonásra kerül, ha a tanuló megszünteti XIV. kerületi lakóhelyét.

Az ösztöndíj pályázat benyújtása a csatolt űrlapon történik, 2 példányban, amely 
csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mel-
léklete hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A jelentkezési határidő el-
mulasztása esetén nem áll módunkban a jelentkezéseket figyelembe venni.
Amennyiben a pályázatban a valóságnak nem megfelelő adatok kerültek feltünte-
tésre, úgy a pályázó a pályázatból kizárható, az ösztöndíj visszavonható.  

A beérkezett pályázatokat bizottság bírálja el 2017. február 25. napjáig, amelyről a 
pályázókat írásban értesíti.

Budapest, 2017. január 9.
 
             Bujnyik Barbara                  Karácsony Gergely
               iskolaigazgató          polgármester

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja a 3. számú egyéni választókerület lako-
sait, hogy esetleges problémáikkal és kéréseikkel felkereshetik saját fogadóóráján 
és elérhetőségein.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha Zugló utcáin, közterületein hajléktalannak tűnő emberrel kapcsolatos bejelen-
tése van, kérjük, hívja az alábbi kerületi utcai szolgálatok egyikét:

Myrai  Vallási Közhasznú Egyesület (munkaidőben): 70 333 6610
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata, non-stop ügyelet: 338-41-86

HELYISÉG-BÉRBEADÁS

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Bolgárkertész 
u. 5. 31928/11/A/464 185 üzlethelyiség

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
259.000 + ÁFA 1.605.072 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Egressy út  
73/C fsz. 1. 31900/6/A/1 37 iroda

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
41.440 + ÁFA  171.376 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Erzsébet  
királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 üzlethelyiség

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
40.600 + ÁFA 71.174 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Erzsébet 
királyné útja 73. 30372/3/A/12 16 egyéb 

helyiség
villany, víz, 
csatorna, 

gáz
25.600 + ÁFA 711.754 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Hungária  
körút 102. 32362/1/A/189 171 üzlet

víz, csatorna, 
elektromos 

áram, 
házközponti 

fűtés

207.000 + 
ÁFA 2.696.023 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Kerepesi út 50. 31989/10 115 raktár villany, víz, 
csatorna 80.500+ ÁFA 151.504 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Lengyel u. 28. 40031/10/A/33 108 üzlet villany, víz, 
csatorna

121.500 + 
ÁFA 80.377 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Mexikói út 51. 32300/1/A/1 21 iroda villany, víz, 
csatorna 22.000 + ÁFA 1.113.101 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Nagy Lajos  
király útja 82/b.  31903/7/A/72 214 üzlet

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
306.900 + 

ÁFA 594.130 2017. 01. 
18. 2017.02.01.

Nagy Lajos  
király útja 126. 31756/0/A/108 87 üzlet

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
103.500 + 

ÁFA 83.741 2017. 01. 
18. 2017.02.01.

Nagy Lajos  
király útja 136. 31742/0/A/18 39 üzlethelyiség

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
68.640 + ÁFA 381.781 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Nagy Lajos  
király útja 138. 31741/0/B/1 88 egyéb 

helyiség
villany, víz, 
csatorna, 

gáz
57.400 + ÁFA 2.847.674 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Róna u. 143.  
(Bosnyák  
utca 1/A) 

31837/0/A/31 65 raktár
villany, víz, 
csatorna, 

gáz
61.600 + ÁFA 1.318.528 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Semsey  
Andor u. 9. 32606/0/A/2 56 üzlethelyi-

ség, raktár
villany, víz, 
csatorna, 

gáz
55.300 + ÁFA 2.300.158 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Thököly út 43. 32835/0/A/19 61 üzlethelyi-
ség

villany, víz, 
csatorna

88.000 + 
ÁFA 395.986 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

Thököly út 45. 
as. 3. 32831/0/A/2 71 műhely

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
45.500 + ÁFA 1.180.479 2017. 01. 

18. 2017.02.01.

TÁJÉKOZTATÁS

A MOLARI RENDSZER LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ-RIASZTÓ ALRENDSZERÉNEK 
2017. FEBRUÁR–DECEMBER KÖZÖTTI PRÓBÁINAK IDŐPONTJAI

AZ INDÍTÁS DÁTUMA A JELKIADÁS IDŐPONTJA A JEL TÍPUSA

2017. február 6.  11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. március 6. 11.00 Hangos üzemű (teljeskörű) próba

2017. április 3. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. május 8. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. június 12. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. július 3. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. augusztus 7. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. szeptember 4. 11.00 Hangos üzemű (teljeskörű) próba

2017. október 2. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. november 6. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba

2017. december 4. 11.00 Csökkentett üzemű (morgató) próba



11Zuglói Lapok    2017. január 26.    Zöld Zugló

Nem túl gyakori a másodköltés, általá-

ban akkor fordul elő, ha hamar kirepül 

az első fészekalj, vagy elpusztulnak  

a fiókák – mondta a Magyar Madártani 

Egyesület egyik önkéntese. Bebesi Zol-

tán csaknem egy évvel ezelőtt részt vett 

az odúk kihelyezésében, és azóta figyeli 

azokat. A cinkék 3-4 odút használtak, 

idén már ötvenszázalékos foglalásra 

(összesen 47 odút helyeztek ki) számí-

tanak a szakemberek. – Elég ideje kint 

vannak már ahhoz, hogy hozzászokja-

nak a madarak. Olyan helyekre tettük 

ki – Rákospatak-part, Örs vezér tere és 

a Pillangó út közötti szakasz, Róna utca 

egy része –, ahol kevés a természetes 

odú, ugyanakkor megfelelő a táplálék-

szerzési forrás – magyarázta Zoltán.  

A Zuglóban is élő tengelic lett az idei év 

madara – az állat ugyan nem használja 

az odúkat, mert fészket épít magának,  

a kerületben élők gondoskodásának ő is 

nagyon örül. Csakúgy, mint a többi ma-

dár, elfogadja és szereti az apró szemű, 

fekete napraforgót, ami kellőképpen 

olajos ahhoz, hogy pótolja az energiá-

ját. A tengelic egyébként hasznos ma-

dár, fiókáit rovarokkal táplálja. 

Az önkormányzat és az egyesület tagjai 

arra is figyeltek, hogy oktatási intéz-

mények udvaraira is kerüljenek odúk. 

Nyitható tetejüknek köszönhetően  

a gyerekek megnézhetik majd a ben-

nük lévő tojásokat, fiókákat, de a kar-

bantartást a diákokkal közösen végzik. 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában 

kiemelt figyelmet fordítanak az intéz-

mény természeti környezetének óvá-

sára, s külön madárfigyelő csoportjuk 

is van. – A kertben a gyerekek tanul-

mányozták a széncinkét, a kékcinkét, 

a királykát, az őszapót, a tengelicet és 

az ökörszemet. Az őszi fenntarthatósá-

gi témanapok keretében tanulhattak is 

ezekről a fajtákról, a felsősöknek pedig 

egy madarász tartott előadást a szakma 

szépségeiről. Télen folyamatosan etet-

jük az állatokat, sőt a honlapunkra is fel 

akarunk tölteni néhány hasznos tudni-

valót a témával kapcsolatban – tájékoz-

tatta a Zuglói Lapokat Csürke Gyöngy-

vér, az iskola ökokoordinátora. 

Szabó Rebeka alpolgármester hangsú-

lyozta, hogy bár az etetés is fontos, de  

a madaraknak fészkelniük is kell,  

a régi, odvas fákat pedig gyakran ki kell 

vágni, mert balesetveszélyesek. – Ezért 

kiemelt szerepük van a mesterséges 

odúknak, amelyeket több oktatási intéz-

mény udvarára is kihelyeztünk, hogy  

a gyerekek tanulhassanak – fogalmazott  

az alpolgármester.        

Potos Rita

Már felfedezték maguknak, sőt költöttek is a madarak azokban az odúkban, amelyeket tavaly tavasszal 

helyeztek ki a kerületben. A széncinkék érezték biztonságosnak a másodköltéshez a mesterséges odúkat. 

Széncinkék költöttek a mesterséges odúkban
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A Zuglói Egészségügyi Szolgálat szerve-

zeti keretein beül működő irodát egye-

bek mellett pályázati pénzből valósíta-

ná meg az önkormányzat. A ZEFI-ben 

az ingyenes szűrővizsgálatok mellett 

szakorvosoktól, dietetikusoktól, gyógy-

tornászoktól kérhetnek majd tanácso-

kat a zuglóiak, de akár a dohányzásról 

való leszokásban is segítséget nyújta-

nának az iroda munkatársai. Szilágyi 

László, a ZEM koordinátora elmondta, 

hogy ha sikeresen pályáznak, és ter-

veiket a képviselő-testület is elfogadja, 

már tavasszal elindulhat az új szolgál-

tatás, amely az egészségmegőrzés fon-

tos része lehetne. További új elem, hogy 

a zem.zuglo.hu oldalon összegyűjtötték 

a kerületben lévő sportolási lehetősége-

ket. A szervezők arra kérik azokat, akik 

tudnak még olyan egyesületet, edzőter-

met, amely nincs a térképen, jelezzék. 

Öt ifjúsági orvossal bővült azon orvosok 

köre, akik csatlakoztak a ZEM-hez, így 

már az általános és középiskolákban is 

megmérhetik a gyerekek vérnyomását 

és vércukorszintjét. Ezek mellett idén 

is folytatódnak a modell tavaly elindult 

programjai. A kerületben élők továbbra 

is kapcsolatba léphetnek dr. Zuglóval, 

aki elsősorban a magas vérnyomással, 

a cukorbetegséggel, a szív- és érrend-

szeri megbetegedésekkel kapcsolatos 

kérdéseket válaszol meg. – Továbbra is 

szeretnénk, ha minél többen kitöltenék 

a rizikótesztet. Ez online a zem.zuglo.hu  

oldalon található, papíralapon pedig 

az orvosi rendelőkben. A pár perc alatt 

kitölthető tesztben egyszerű, életmódra 

vonatkozó kérdésekre kell válaszolni, 

az eredményből az derül ki, hogy az 

adott ember hajlamos-e valamilyen be-

tegségre – hívta fel a figyelmet Szilágyi 

László, aki azt is kiemelte, hogy a zuglói 

rendezvényeken továbbra is jelen lesz-

nek a szűrőprogramokkal, tanácsadá-

sokkal, és a Magyar Vöröskereszt ke-

rületi szervezetével is egyre szorosabb 

kapcsolatot ápol az önkormányzat, töb-

bek között a véradás szervezésben is 

együttműködnek.        Potos Rita

Tavasszal indulhat a ZEFI
Tovább fejlődik a Zuglói Egészségmegőrző Modell: a tervek szerint 

Zuglóban lenne Budapest első Egészségfejlesztési Irodája. A ZEFI 

állandó rendelési időben fogadná a kerületben élőket.



13Zuglói Lapok    2017. január 26.    Közbiztonság

Az autók ünnepélyes átadását egy 

meglehetősen hideg téli reggelen ren-

dezték. Az önkormányzat részéről 

Karácsony Gergely polgármester és 

Hajdu Flórián alpolgármester jelent 

meg, illetve Tóth Csaba szocialista or-

szággyűlési képviselő vett részt az ün-

nepségen, a rendőrséget Váradi Attila 

alezredes, a katasztrófavédelmet pedig 

Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság igazgatója, Czeba János tűzoltó 

ezredes, az Észak-Pesti Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség vezetője, illetve 

Salamon Lajos tűzoltó őrnagy, zuglói 

tűzoltóparancsnok képviselte. A meg-

jelent vendégek is bizonyították, nem 

mindennapos eseményre került sor ja-

nuár 17-én Zuglóban.

–  A mai napon a „Szomszédom a rend- 

őr” program keretében újabb 8+1 

szolgálati mobiltelefont nyújtunk át  

a zuglói rendőrkapitányságnak – mond-

ta Karácsony Gergely polgármester 

–, illetve a rendőrség és a katasztró-

favédelem munkáját egy-egy szolgá-

lati gépkocsival is segíteni kívánjuk.  

A régóta tartó együttműködésünknek 

is köszönhető, hogy jelentősen javult  

a közbiztonság a kerületben –  tette 

hozzá a kerület vezetője.

Váradi Attila rendőr alezredes szerint 

az önkormányzati segítségnek köszön-

hetően ma már valóban XXI. századi 

technikával dolgozhatnak a kollégái, 

akik a modern telefonokkal nemcsak 

a lakossággal tudnak majd zökkenő-

mentes kapcsolatot tartani, hanem  

a térfigyelő kamerák felvételeit  

is látni fogják.

A zuglói önkormányzat támogatá-

sával megvalósuló „Szomszédom  

a rendőr!” program keretében átadott 

mobiltelefonokat a BRFK XIV. kerületi 

rendőrkapitányság  körzeti megbízotti 

alosztályának munkatársai - Őz Miklós 

rendőr főtörzsőrmester, Ökrös László 

rendőr főtörzszászlós, Juhász György 

rendőr főtörzsőrmester, Sivadó János 

rendőr főtörzsőrmester, Vasvári János 

rendőr zászlós, Mezei Tamás rendőr 

főtörzsőrmester, Varga György rendőr 

főtörzszászlós, Németh Ferenc rendőr 

főtörzszászlós és Nagy Imre rendőr 

alezredes - kapták. A két autót pedig 

jelképesen a rendőrkapitány és a tűz-

oltóparancsnok vette át.

Riersch Tamás

Új év, új eszközök
Két Dacia Duster típusú vadonatúj személygépkocsit parkoltak le január 17-én a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit 

Kft. Laky Adolf utcai telephelyének udvarán. Az autókon még gyorsan elvégezték az utolsó simításokat, letörölték 

a szélvédőket, megnézték a tükröket, üléseket, jól állnak-e. Az egyik Dusteren látszott, hogy az majd rendőrau-

tóként áll forgalomba, a másik, a négykerék-meghajtású azonban még matrica nélküli volt. Ez utóbbit a kerületi 

katasztrófavédők kapták, akik az autó felmatricázását későbbre halasztották.

A fogyasztótól a terjesztőig

Egy kisebb kábítószer-hálózatot 

sikerült felgöngyölítenie a zuglói 

rendőröknek. Kezdődött ott, hogy 

két kiskorú fiút találtak, akik kábí-

tószert fogyasztottak. Mint kide-

rült, az egyikük nővérétől kapták 

az anyagot. Az egyébként szintén 

fiatalkorú hölgy maga is gyako-

ri kábítószer-fogyasztó volt. Ezt 

bizonyítja, hogy az elmúlt idő-

szakban egy IX. kerületi szórako-

zóhelyen rendszeresen vásárolt 

kábítószernek minősülő anya-

got egy nem budapesti férfitől.  

A rendőrök a férfit előállították, 

kihallgatták, illetve a tartózkodási 

helyein házkutatást tartottak, va-

lamint az autóját is átvizsgálták. 

Ennek során több kábítószergya-

nús anyagot, valamint kábítószer 

terjesztésére, csomagolására al-

kalmas eszközt, mint például di-

gitális mérleget és zárható nylon 

tasakokat is lefoglaltak. A kábí-

tószer terjesztésével gyanúsított 

férfi tagadta a bűncselekményt, 

azonban a bíróság elrendelte az 

előzetes letartóztatását.

Bűnügy
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Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, Sche-
iber Hugó, Berény Róbert, Egry József, Kádár Béla, 
Batthyány Gyula, Schönberger Armand, Czigány 
Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FES-
TŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT keressük megvételre 
készpénzért. NEMES GALÉRIA: 1024 Budapest, Szil-
ágyi Erzsébet fasor 3., Tel: 06-30-949-29-00, nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

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

GONDNOKI ÁLLÁS. A Zuglói Hajós Alfréd Ál-
talános Iskola határozatlan idejű, közalkalmazott 
jogviszonnyal (3 hónapos próbaidővel) gondnok/
karbantartó munkakörbe teljes munkaidős állást hir-
det. Feltétel: középfokú szakmunkás végzettséget 
igazoló dokumentum (asztalos/lakatos/villanysze-
relő/víz-, gáz-, fűtésszerelő), erkölcsi bizonyítvány, 
magyar állampolgárság. Fontos elvárás a megbíz-
hatóság, pontos munkavégzés, együttműködési 
készség. Főbb feladatok: az iskola épületének külső 
és belső gondnokságának az ellátása, kisebb kar-
bantartási, javítási munkák elvégzése. További in-
formáció a 251 30 80 telefonszámon, Molnár Márta 
intézményvezetőtől. Az önéletrajzot e-mailben zug-
loihajos@zugloihajos.hu postai úton vagy személye-
sen: 1142 Budapest, Ungvár u. 36. (titkárság) lehet 
benyújtani az intézményvezetőnek címezve. 

XIV. kerületi Zuglói Önkormányzat 4-6 órára TA-
KARÍTÓT keres. Érdeklődni: 06-30-621-38-57.

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, ki-
sebb nagyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 
06-30-294-22-27

Príma Kft. felvesz élelmiszergyártó kis üzemébe 
friss nyugdíjas férfit, gyártási, csomagolási, szállítási 
feladatokra, alkalmi munkára. Tel: 06-30-201-8936

Gyermekfelügyelet, 6-11 éves korig, hazakísérés, 
különórára kísérés, tanulás. Tel: 06-70-521-70-73.

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútoro-
kat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, csillárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, 
borostyánt, régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 
Tel.: 06-20-597-8280.

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

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes fel-
vásárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, fali- és 
zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Herendi, Zsol-
nai, Hummel, Kovács Margit porcelánokat, kitünteté-
seket, képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall és 
antik ékszereket, régi bizsukat, lakberendezési tárgya-
kat és hagyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 
15. kerület, Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnok-
kal szembe). Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújítást, te-
tőkészítést, javítást, szigetelést, ajtó-ablak, redőny 
beépítést, falbontást, fal készítést, vakolást, beto-
nozást, csempézést, festést, parkettázást, víz fűtés 
villanyszerelést vállalunk. Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon 
telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, 
villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZ-
VEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 
260-48-70, 06-20-979-0624. 

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zár-
nyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, ke-
rítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. 
Tel: 06-30-299-12-11

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciá-
val! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁ-
ZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parket-
tajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempé-
zés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, 
lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciá-
val. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTE-
LENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csé-
szék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem 
hívjon. Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves 
gyakorlattal. Tel: 06-20-318-25 98. 

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsator-
na csere, lakásban és udvaron, kerti csapcsere 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres ke-
resése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 
06-30-914-35-88.

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid hatá-
ridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-
7924, 06-20-934-57-28

HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSSEL, napelemes meleg-
vízellátással új lakások eladók Kövér Lajos utca 
8.szám alatt épülő 7 lakásos energiatakarékos tár-
sasházunkban. Telefon: 06-1-422-12-46.

Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű 
könyveket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

Gyakorlott, gimnáziumi TÖRTÉNELEMTANÁR 
emelt szintű ÉRETTSÉGIRE felkészít. Egressy-Mis-
kolci környékén. Tel: 06-30-583-4499

Újra Számmisztika tanfolyam a Cserepesházban, 
február 13-tól, 2 hetente részletek a honlapon: www.
cserepeshaz.hu. Jelentkezés: 06-70-521-70-73. 

Orosz és angol nyelvoktatás, korrepetálás, 
nyelvvizsgára felkészítés, felsőfokú nyelvvizsgával. 
Eredményorientált. Tel: 06-70-521-70-73.

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hétfő-szer-
da délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EG-
RESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-252-8234

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

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, minden-
nap! 40 perc: 2490 Ft, 70 perc: 3990 Ft, 90 perc: 4890 
Ft. Tel: 06-20-43-44-322, Kata. XIV. Bíbor utca 14-16. 
6/13. 97-es csengő. www.zuglomasszazs.iwk.hu

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, 
allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 
14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Szolgáltatás Művészet

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Csatorna 
kamerázás. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 
06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, 
kirakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üveg-
falak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, 
tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-
9777-150

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető 
szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes 
lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvez-
mény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 
06-70-550-0269

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves 
szakmai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízve-
zetékszerelés. Társasházaknak, zuglói lako-
soknak nagy kedvezmény. Zuglói víz-, gáz-, 
fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-363-
3272, 06-30-951-7849

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, par-
kettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, 
garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 
vagy 360-23-45 Pap Gábor kisiparos, www.fes-
tes-tapetazas.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem 
vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, 
asztalos, víz-, gáz-, villanyszerelő szakemberek 
állnak rendelkezésre. Konyhák, fürdőszobák fel-
újítását vállaljuk. Képek, karnisok, bútorok sze-
relése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-457-
2666, 06-20-514-7876 

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ 
áron vállalunk: víz-, fűtésszerelést, 

szobafestést, mázolást,  
tapétázást, kőműves burkoló 

munkákat, parkettázást. 
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, 

NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! 
Tel: 06-30-9524-725 

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ 
GYORSSZOLGÁLAT! 

Dugulás elhárítás profi gépekkel, 
szerelvények javítása, cseréje, gázké-
szülékek javítása, csőtörés, hibaelhá-
rítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, 

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, 
BURKOLÁST, parkettázást 
vállalok, nyugdíjasoknak 

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

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek 
szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás
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A bőség zavarával küzdenek  

a zuglói Mendi családnál, ahol 

mind a négy fiúgyermekről – de 

háromról biztosan – az a hír járja, 

hogy a labdarúgás terén kiemel-

kedően nagy tehetségnek számíta-

nak. Erről egyébként nemcsak szűk 

körben, hanem az internetnek hála 

messze földön – a határainkon túl 

is – tudomást lehet szerezni. 

A tavalyi esztendőben például többen 

látták a 11 esztendős Mendi Ronaldo vi-

deóját, mint azt, amikor Hosszú Katinka 

látványosan összetépte a szövetségtől 

kapott 12 millió forintos szerződésaján-

latot, vagy ahogy a magyar szurkolók 

a nyári Európa-bajnokság idején vé-

gigvonultak Marseille-en. A több mint 

hatszázezres nézettség végül azt ered-

ményezte, hogy a magyar Ronaldóra  

a menedzserek is felfigyeltek.

– Roni mindennel képes focizni – mondta 

Mendi Norbert, az édesapa –, elég neki egy 

kupak vagy egy összehajtogatott zokni is. 

De ha labda kerül a lába elé, azt akár na-

pokon keresztül is képes nyüstölni.

A Mendi gyerekek egytől egyig a Liszt 

Ferenc Általános Iskolába járnak. Ri-

kardo hatodikos, Ronaldo eggyel alatta 

jár, Carlito és Gattuso pedig még alsó 

tagozatosok. Mindnyájukban közös 

a labda szeretete. A legnagyobb fiú  

a BVSC-Zuglóba, a két kicsi pedig  

a Fradiba jár. Ronaldo ugyanakkor  

a Budapest Honvéd mezét viseli. 

Sokat köszönhetnek Evanics Martin edző-

nek, aki egyéni képzéseket tart Roninak.

A szakma szerint Mendi Ronaldo a kor-

osztálya egyik, ha nem a legkiemelke-

dőbb tehetsége. Egy olyan gyémánt ő, 

melyet nemcsak csiszolni, de óvni is 

kell. Például attól, hogy nehogy elkal-

lódjon valamelyik külföldi csapat után-

pótlásában. Mert Roni iránt már ilyen 

kereslet is van. A Chelsea és a Sporting 

Lisszabon még csak szóban érdeklődött 

iránta, a portugál Guimaraes azon-

ban már élőben is megnézte őt. Tavaly  

a zuglói kisfiú édesanyjával közösen 

egy hetet tölthetett a portugál klubnál.

– Szinte már biztos, hogy a Chelsea-hez 

is megyünk, ám azt szeretnénk, ha az 

angolok Roni mellett Carlitót és Gat-

tusót is megnéznék. Ha ugyanis Ro-

naldo miatt külföldre kell költöznünk, 

a két kisebbik fiúnak a fejlődéséről is 

gondoskodnunk kell.                                  RT

– Mennyire érte váratlanul a kineve-

zés, hisz sokan pályáztak a posztra?

– Éreztem, hogy ott lehetek a 13 pályázó kö-

zül a legesélyesebb 2-3 jelölt között, ezért, 

bevallom, nem ért váratlanul a döntés.

–  Ön miért pályázott erre a feladatra?

– Úgy éreztem a kapitányi poszt meg- 

üresedésekor, hogy ez egy komoly lehe-

tőség lehet a pályafutásomban, és érez-

tem a kihívást benne.

– Mennyire „életbiztosítás” ma Ma-

gyarországon a vízilabda-szövetség 

kapitányának lenni? 

– Egyáltalán nem az, nagyon komoly 

elvárásoknak kell megfelelni, és egyre 

erősebb a nemzetközi mezőny is.

– Mit gondol, miért Önre esett az el-

nökség választása?

– Az elmúlt évek alatt sikeresen felépí-

tettünk valamit a BVSC-ben, tulajdon-

képpen egy középcsapatként értünk 

el helyenként kiugró eredményeket.

– Többségében a régi, tapasztalt stáb-

bal kezdi a szövetségi kapitányi mun-

kát, de a módszerei újak lesznek?

– Valóban megmaradt a fél stáb a Bene-

dek-csapatból, de vannak új emberek 

is, például Németh Zsolt edző és Kenye-

res András mentáltréner személyében.  

A módszerek is változnak majd Benedek 

Tiboréhoz képest, hisz minden edző a 

maga módján formálja a csapatát.

– Bár csak 2020-ban lesz a következő 

olimpia, nagyon nehéz feladat vár 

Önre, mert új csapatot kell építe-

nie, illetve rögtön egy hazai rende-

zésű vébén kell majd bizonyítania.  

Ezt hívják fejesnek a mély vízbe?

– Pontosan így van, de lesz időm felké-

szülni a feladatra.

– Mennyire volt nehéz elengednie 

Zuglót, a BVSC-t? 

– Nagyon nehéz volt, valójában nem is 

szerettem volna, de jelen helyzetben és 

a magyar vízilabda érdekeit nézve ez 

volt a legjobb döntés.

– Nemcsak edzőként, hanem játékos-

ként is kötődik a BVSC-hez. Ezek sze-

rint Zugló is fontos szerepet játszik 

az életében?

– Leginkább a BVSC miatt kötődöm Zugló-

hoz, bár a pályafutásomat egykor a rivális 

(szintén zuglói) KSI-ben kezdtem. A sike-

reim jó részét azonban a Szőnyi úton ér-

tem el, ahol négyszeres bajnok, kétszeres 

kupagyőztes, BL-elődöntős és KEK-döntős 

voltam, és ahonnan válogatott lettem.

– Egy fiatal szakembernek adta át  

a stafétabotot, mit gondol, folytatód-

ni fog az Ön által megkezdett munka 

a Szőnyi úton?

– Szűcs Levente egy lendületes, fiatal, de 

már tapasztalt edző. Sok mindenben ha-

sonlóképpen gondolkozunk. Biztos, hogy 

fog majd újításokat hozni a csapatnak, de 

abban is biztos vagyok, hogy a személyé-

ben jó kezekben lesz majd a BVSC.

– Mikor lesz újra zuglói pólós a válo-

gatottkeretben?

– Nemrég Kovács Péter és Török Béla 

személyében két BVSC-játékos is meghí-

vót kapott a szolnoki keretedzésre, akik 

nagyon jól teljesítettek. Remélem, a jövő-

ben is folytatódik majd ez a tendencia.

Riersch Tamás

A zuglói Ronaldo

Kapitányt adtunk a válogatottnak
Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó számára meglehetősen izgalmasra sikerült az óesztendő vége. 

A BVSC-Zugló férfi vízilabdacsapatának korábbi trénerét választották ugyanis a lemondott Benedek Tibor 

utódjaként a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának.
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*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!
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4.

5.
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május 24.
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10.

11.
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június 21.13. június 29.
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szeptember 27. október 5.
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15.

16.

17.

18.
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2300 Ft + áfa 4600 Ft + áfa

december 14.

Zuglói nyugdíjasoknak az apróhirdetési árakból 
20% kedvezményt biztosítunk.


