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A hitelből megvalósuló beruházás lehe-

tővé tenné a hatékonyabb betegellátást, 

növelné a parkolóhelyek számát, és le-

hetőséget biztosítana egészségügyi ma-

gánszolgáltatók működésére is. A terv 

megvalósításához az önkormányzat  

a kormány hozzájárulásával tízéves  

futamidőre 3,2 milliárdos hitelt ven-

ne fel, amit az épületben működő ma-

gánszolgáltató által fizetett bérleti 

díjból törlesztene. A testület később  

a kormány állásfoglalása és a részletes,  

saját szakmai anyag alapján döntheti 

el, hogy belevág-e a terv megvalósításá-

ba, vagy elveti azt.                        5. oldal

A képviselő-testület rendkívüli ülésen 

hagyta jóvá Zugló 2017. évi költségve-

tését. A 16 igen szavazattal elfogadott 

büdzsé 27,9 milliárd forintos bevétellel 

és ugyanennyi kiadással számol. Zugló 

önkormányzata az idén 2,5 milliárd fo-

rintot fordít felújításra és beruházásra, 

emellett 84 százalékkal növeli a szoci-

ális területen felhasználható keretet.  

A költségvetés biztosítja továbbá a szo-

ciális dolgozók, illetve a közalkalmazot-

tak bérkiegészítésének fedezetét is. Az 

idei költségvetés a tavaly novemberben 

elfogadott koncepció alapján készült. 

Ennek megfelelően az önkormányzat az 

idén nem bővíti a helyi adók körét. Mint 

a testületi ülésen kiderült, a büdzsé 

alapvetően csak azokkal a bevételek-

kel számol, amelyek kockázatvállalás 

nélkül is megilletik az önkormányzatot.  

A költségvetés előterjesztője, Karácsony 

Gergely polgármester azt mondta: je-

lentős forrás jut beruházásra és fejlesz-

tésre, szociális célokra pedig 700 millió 

forint fordítható.  A költségvetés bevételi 

oldala az adó- és működési bevételeken 

túl 2,5 milliárdos felhalmozási és 2,9 mil-

liárdos finanszírozási összeggel kalkulál. 

Ez utóbbi tartalmazza a tavalyról átho-

zott pénzmaradványt. További bevételt 

hozhat még az önkormányzatnak a beve-

zetésre kerülő fizetőparkolás.        3. oldal

Ahogy beköszönt a jó idő, a köztereken 

nemcsak a sétálók és sportolók lesz-

nek egyre többen, hanem a bűnözők 

is. Megjelennek a nyaklánckitépők,  

a táskaleszakítók, és ilyenkor szapo-

rodnak meg a hajnali támadások is  

a bulikból hazatérő fiatalok ellen – figyel-

mezteti olvasóinkat Váradi Attila zuglói  

rendőrkapitány.                            13. oldal

Rendelőfelújítási terv

Kiegyensúlyozott költségvetés készült

Tavaszi veszélyek
A kertfenntartás egész éves teendői 

között jelentős szerepük van a tava-

szi munkálatoknak. Megyeri Szabolcs 

kertészmérnök arról beszél, hogy bár 

a kerületben tápanyagszegény a föld, 

tápanyag-utánpótlással és öntözéssel 

mégis nagyon jól terem, és már az egy-

két éves komposzt is bátran használha-

tó a talajba keverve.              9.oldal

Indul a kerti szezon
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Aranyseprű díjat 
kaptak a rendészek

Lerajzolt történelem

Országos verseny 
a Petrikben

Novákovicsné Prediger Dorottya és Sebestyén 

Attila kapta a Fővárosi Közterület-fenntartó 

Nonprofit Zrt. (FKF) által alapított elismerést. 

A díjat az illegális hulladéklerakás megelő-

zésében tanúsított példaértékű fellépésükért 

érdemelték ki. Tavaly december 13-án az 

M3-as bevezetőjénél, a Kacsóh Pongrác úton 

értek tetten egy autóst, amint építési törmelé-

ket pakolt ki a szelektív hulladékgyűtő mellé.  

Az elkövető többszöri felszólítás után vissza-

pakolta a zsákokat az autójába, majd szándé-

kosan nekihajtott a járőrautónak, az egyik ren-

désznek el is kellett ugrania, hogy ne sérüljön 

meg. Ezután a férfit elfogták és ott tartották, 

amíg a rendőrök megérkeztek. Az FKF frissen 

alapított Aranyseprű díját a cég központjában 

adta át a rendészeknek a vállalat vezérigaz-

gatója. Csontos István elmondta, nagyon hálás  

a két zuglói rendésznek, aki élete kockáztatá-

sával végezte munkáját. – Azt gondoltuk, hogy 

egy oklevél kevés, ezért wellnessnyaralással 

is megajándékoztuk a kollégákat – tette hozzá 

Csontos István.  A rendészek meglepődtek, és 

megtisztelőnek tartják, hogy miattuk alapítot-

tak egy díjat. Mint mondták, ők a munkájukat 

végezték, hetente több illegális szemétlere-

kást akadályoznak meg – fűzték hozzá.  Kará-

csony Gergely polgármester hangsúlyozta, hogy  

a kerület közterületeire általában nem zuglóiak 

és nem magánszemélyek, hanem kisvállalko-

zások pakolják ki a szemetet, építési törmelé-

ket, esetenként veszélyes hulladékot. Szerinte  

az egyetlen hatékony eszköz velük szemben  

a tettenérés, amiért a kerület is köszönettel tar-

tozik a két kitüntetett rendésznek.              potos

Idén ünnepli 145. évfordulóját a rákosfalvi ok-

tatás, melynek legrégebbi képviselője az Álmos 

Vezér Gimnázium és Általános Iskola. Az intéz-

mény fennállása óta nagy tiszteletben tartja  

a hagyományokat, ezért ötévente megemlé-

keznek Zugló egykor önálló településrészéről.  

Az idei eseménysorozat egyik fontos eleme volt 

az „Álmos Vezér és a honfoglalás kora” című 

rajzpályázat, amelyet még az ősszel hirdettek 

meg a kerület valamennyi általános és közép-

iskolás diákjának. Március 17-én három kate-

góriában – alsós, felsős, gimnazista – hirdettek 

győzteseket, helyezetteket és különdíjasokat.  

A zsűri döntése alapján Zsolnai Márk (Álmos) az 

alsósok, Csorba Anna (Heltai) a felsősök, míg 

Országh Zsanett (Álmos) a gimnazisták között 

bizonyult a legjobbnak.                              (riersch)

Szalisznyó Ferenc, a Petrik diákja nyerte  

a Környezetvédelmi Országos Szakmai Tanul-

mányi Versenyt. A második helyen az ugyan-

csak petrikes Ruzsa Bence végzett. A dobogó 

harmadik fokára a székesfehérvári Bugát Pál 

Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója, 

Ujvári Margit Krisztina állhatott fel. A korábban 

lebonyolított elődöntőből továbbjutott verseny-

zőknek az első napon biológiai, környezetvédel-

mi és analitikai jellegű gyakorlati feladatokat 

kellett megoldaniuk. A második napon pedig  

a környezetvédelemhez kapcsolódó jogi, kör-

nyezetvédelmi és környezettechnikai ismere-

teiket, illetve idegennyelv-tudásukat mérték 

össze. A Földművelésügyi Minisztérium által 

meghirdetett versenyt a Nemzeti Agrárgazdasá-

gi Kamara szervezésében a Budapesti Műszaki 

Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási 

Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informa-

tikai Szakgimnáziumában tartották.             PaD

Az önkormányzat rendezvényén fe-

jet hajtottak a hősök emléke előtt  

a helyi politikai és civil szervezetek,  

a kisebbségi önkormányzatok képvi-

selői, valamint a megjelent zuglóiak.  

Az önkormányzat nevében az emlékmű 

talapzatánál Karácsony Gergely polgár-

mester, Szabó Rebeka, Hajdu Flórián 

és Rozgonyi Zoltán alpolgármesterek 

helyezték el a megemlékezés virágait.

Az emlékművet megkoszorúzta Tóth 

Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képvi-

selője, és elhelyezték a távol lévő Szatmá-

ry Kristóf kerületi fideszes országgyűlési 

képviselő koszorúját is. Virágot helyezett 

el továbbá az obeliszknél Szávay István,  

a Jobbik országgyűlési képviselője.

A rendezvényen a Budapesti Táncművé-

szeti Stúdió és Szakközépiskola diákjai, 

Nemes Levente énekes-dalszerző, vala-

mint Lutter Imre Radnóti-díjas előadómű-

vész adott ünnepi műsort.         PD

Március idusára emlékeztek 
A Wass Albert téri emlékmű megkoszorúzásával emlékeztek a zuglóiak 

az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára.

Ismét egész napos programmal 

ünnepelték az édesapákat – a ki-

csik ajándékot is készíthettek 

apukájuknak a Zuglói Civil Ház-

ban március 18-án. 

A Szűcs családban mindkét szülő dolgo-

zik, náluk az apuka viszi az oviba a gye-

rekeket, és ő is megy értük. Ferenc szerint 

a munkamegosztás jön magától, de tarta-

nak különleges napokat, amikor a felesé-

ge két gyerekkel elmegy valahová, ő pedig 

eggyel otthon marad. Olyankor szinte 

csak azt csinálják, amit a kicsik akarnak. 

Az apák napját jó ötletnek tartja, és jólesik 

neki az ajándék is. Kisfia, Robi azt szereti 

a legjobban, amikor apukájával kettesben 

vonatoznak, vagy vonatosat játszanak.

A programot szervező Családcentrum 

Alapítvány családgondozója azt mondta, 

a tavaly első alkalommal megrendezett 

apák napja után annyi pozitív visszajel-

zést kaptak, hogy biztosak benne, hagyo-

mány lesz az ünnepség. – Manapság sok-

kal több teendő hárul az apukákra otthon, 

mint régen. Ma már általában az anyukák 

is sokat dolgoznak a család mellett, így  

a férfiaknak is többet kell foglalkozniuk  

a gyerekekkel – vélekedett Somogyi Tímea. 

A gyerekeket arcfestéssel és lufihajto-

gatással várták, a kézművesasztalnál 

pedig ajándékot készíthettek szüleik-

nek, de bemutatók is színesítették az 

apák napját. A program fővédnöke So-

kacz Anikó civil és nemzetiségi tanács-

nok volt, aki köszöntőjében kitért arra 

is, hogy a családban mindkét szülőre 

ugyanolyan szükség van.       Potos Rita

Központban az édesapák
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A kerület 2017. évi költségvetése a ta-

valy novemberben elfogadott koncep-

ció alapján készült. Ennek megfelelően 

az önkormányzat az idén nem bővíti  

a helyi adók körét. Mint az ülésen kide-

rült, a büdzsé alapvetően csak azokkal 

a bevételekkel számol, amelyek kocká-

zatvállalás nélkül is megilletik az ön-

kormányzatot. 

A büdzsé beterjesztője, Karácsony Ger-

gely polgármester (PM) hozzászólásá-

ban kiemelte: a költségvetési javaslat 

az első vita óta lefolytatott egyeztetések 

eredménye. A 2017-es büdzsé jelentős 

forrást biztosít beruházásra és fejlesz-

tésre. Emellett szociális célra 700 mil-

lió forint fordítható. Ezen túlmenően  

a költségvetés tartalmazza a szociális 

ágazatban dolgozóknak január 1-jétől, 

míg a közalkalmazottaknak július 1-jétől 

folyósítható bérkiegészítését is.

Várnai László képviselő (CivilZugló) úgy 

fogalmazott: az elmúlt időszakban az 

üléseken számos nagy ígéret hangzott el, 

amiből nem lett semmi. Ez az idén sem 

lesz másképp, mert nem lehet egyszerre 

fizetést emelni és beruházni, ezért nem 

támogatja a költségvetést. 

Barta János képviselő (LMP) azt nehezmé-

nyezte, hogy a büdzsé kidolgozása során 

az önkormányzat sem a lakosság, sem  

a különböző szervezetek véleményét nem 

kérte ki. Egyeztetés csak a pártok között 

folyt. Szerinte a nagy frakciók ígérgetnek, 

az pedig bizonytalanná teszi a büdzsét. 

Sokacz Anikó képviselő (MSZP) jelezte: 

frakciójának tagjai központi szervezés 

nélkül is felmérték a civil szervezetek 

és a körzetükben élők igényeit, amit 

az egyeztetések során következetesen 

képviseltek. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fi-

desz) azt mondta: a tárgyalások so-

rán a Fidesz–KDNP frakció 

javaslatainak egy része 

beépült a költségvetésbe. 

A büdzsével ugyan nem 

teljesen elégedettek, azon-

ban a jelenlegi formájában 

már jobban hasonlít a va-

lóságos helyzethez, ezért 

megszavazzák.

A főösszegek

A képviselő-testület Zugló 

2017. évi bevételi és kiadá-

si főösszegét egyaránt 27,9 

milliárd forintban határoz-

ta meg. A költségvetés 25 

milliárd forintos bevétellel 

és 26,8 milliárdos kiadással 

számol. Ennek megfelelően 

a büdzsé hiánya 1,8 milli-

árd forint, amit az előző évi 

1,9 milliárdos pénzmaradvány bevo-

násával finanszíroz az önkormányzat. 

A fent említett összeg felhasználásával 

az idei költségvetés 77,5 milliós több-

lettel rendelkezik.

Bevételek 

A kerület jövedelme az idén is a közpon-

ti támogatásból, az adó-, a működési,  

a felhalmozási és a finanszírozási bevé-

telekből tevődik össze. 

A tervezet 2,5 milliárdos felhalmozási és 

2,9 milliárdos finanszírozási összeggel 

kalkulál. Ez utóbbi tartalmazza a tavaly-

ról áthozott pénzmaradványt. 

Újabb bevételi forrást jelenthet viszont 

az önkormányzatnak a bevezetésre ke-

rülő fizetős parkolás.

Kiadások

Zugló ráfordítási előirányzatának legna-

gyobb tétele a működési kiadás, amely 

az idén 23,9 milliárd forintot 

tesz ki. Ebbe a kategóriába 

tartoznak a személyi juttatá-

sok, a dologi kiadások, a nyúj-

tandó kölcsönök, illetve támo-

gatások, valamint a szociális 

szolgáltatások és ellátások, 

amelyek összege az előző évi-

hez képest 2017-ben 84 száza-

lékkal – 321 millió forinttal – 

növekszik. 

Zugló önkormányzata az idén 

soha nem látott összeget fordít-

hat felújításra és beruházásra. 

A költségvetésben az utóbbira 

1,1 milliárd, míg az előbbire  

1,4 milliárd van elkülönítve. 

A felhalmozási és finanszí-

rozási kiadásokra 4 milliárd 

forint áll rendelkezésre.  

Papp Dezső

Fókusz

A központi költségvetésből Zug-

ló 5,8 milliárd forintra számít-

hat. Az építmény-, a telek-, vala-

mint az idegenforgalmi adókból 

2,5 milliárd bevétele származik.  

A helyi iparűzési adóból a főváro-

si forrásmegosztási rendelet alap-

ján 7,8 milliárd, míg a közterhek 

rendszerében sajátos helyet elfog-

laló gépjárműadóból 3,2 milliárd 

forint az előirányzat.

Az idén 27,9 milliárd forintból gazdálkodhat Zugló
A képviselő-testület rendkívüli ülésen hagyta jóvá Zugló 2017. évi költségvetését. A 16 igen szavazattal elfogadott büdzsé 27,9 milliárd forintos 

bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Zugló önkormányzata az idén 2,5 milliárd forintot fordít felújításra és beruházásra, emellett 84 szá-

zalékkal növeli a szociális területen felhasználható keretet. A költségvetés biztosítja továbbá a szociális dolgozók, illetve a közalkalmazottak 

bérkiegészítésének fedezetét is.
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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 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

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 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentke-
zési lap kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

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.: 06-30-428-97-84

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

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–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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A képviselő-testület a március 14-i so-

ron kívüli ülésén a korábbiakban el-

napolt, illetve sürgősséggel benyújtott 

indítványokat tárgyalta meg.

Költségvetés-módosítás

A testület módosította az önkormány-

zat tavalyi költségvetési rendeletét. 

Karácsony Gergely polgármester (PM) 

jelezte: a változtatás technikai jellegű, 

amit azért kell megtenni, hogy a koráb-

bi képviselői döntések átvezethetők le-

gyenek az idei évre. 

Barta János képviselő (LMP) viszont 

úgy vélte, többről van szó a technikai 

módosításnál, mert így a korábban már 

megszavazott beruházások kikerülnek 

a költségvetésből. Szerinte ehelyett azt 

kellene megvizsgálni, hogy miért nem 

valósultak meg ezek a fejlesztések. 

Gyógyúszás

A képviselők a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintéz-

ményének kérésére úgy döntöttek, 

hogy a zuglói köznevelési intézmények 

rászoruló diákjainak a tanév végéig az 

iskolák államosítása ellenére is bizto-

sítják a gyógyúszás lehetőségét. En-

nek megvalósítására az önkormányzat  

1,6 millió forintos uszodahasználati 

megállapodást köt a BVSC-Zuglóval.  

A sportegyesület a térítés fejében he-

tente öt napon át 13 és 16 óra között  

a 25 méteres medencében egy sávot 

tart fenn gyógyúszásra. Az igényjogo-

sult gyerekek hetente egy alkalommal 

vehetik igénybe a szolgáltatást. 

Lévai Sándor képviselő (MSZP) a vitá-

ban azt mondta: frakciója támogatja az 

előterjesztést, azonban a gyógyúszás 

jövőbeni finanszírozásáról tárgyalni 

kell a Pedagógiai Szakszolgálattal.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester  

(Fidesz) kijelentette: pártja fontosnak 

tartja, hogy a rászoruló zuglói gyere-

kek az átmeneti időszakban is igény-

be vehessék a gyógyúszást, azonban a 

jövő tanévtől ezt már a Szakszolgálat-

nak kell megoldania.

Szakrendelő-felújítás

A képviselő-testület kinyilvánította, 

hogy az Örs vezér téri szakrendelő fel-

újításához és bővítéséhez hitelt kíván 

igénybe venni, amiről a törvényi elő-

írásoknak megfelelően március 16-ig 

tájékoztatja a kormányt. Az elképzelés 

szerint a hitelből megvalósuló beru-

házás során a szakrendelőben olyan 

új kapacitás jönne létre, amely haté-

konyabb betegellátást eredményezne, 

növelné a parkolóhelyek számát és le-

hetővé tenné egészségügyi magánszol-

gáltatók működését is. A terv megvaló-

sításához az önkormányzat a kormány 

hozzájárulásával tízéves futamidőre 

3,2 milliárdos hitelt venne fel, amit  

a magánszolgáltató által fizetett bérleti 

díjból törlesztene.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: az 

előterjesztés támogatása nem a hitel-

felvételről szól, csupán arra szolgál, 

hogy Zugló bekapcsolódjon a hitel-

felvételhez szükséges kormányzati 

folyamatba. A kormány állásfoglalá-

sa és a részletes saját szakmai anyag 

alapján döntheti majd el a testület, 

hogy belevág-e a terv megvalósításá-

ba, vagy elveti azt. 

Várnai László képviselő (CivilZugló) 

úgy vélte: a javaslat nem egy végiggon-

dolt variáció, arra nem ad választ, hogy 

mi lesz a Hermina úti rendelővel. 

Dr. Varga Péter képviselő (Fidesz), az 

egészségügyi bizottság elnöke Várnai fel-

vetésére reagálva közölte: a Hermina úti 

rendelőre továbbra is szükség lesz, oda 

szeretnék összpontosítani a gyermek-

szakrendelést, a Bethesda kórház közel-

ségére és annak orvosi bázisára építve.  

Czeglédi János képviselő (Jobbik) be-

jelentette: támogatja az indítványt, 

mert a rendelő korszerűsítését nem 

lehet tovább halasztani. Viszont ala-

posan meg kell vizsgálni a megvaló-

síthatóságot és azt, hogy lesz-e hosszú 

távon fizetőképes bérlő. 

Barta János képviselő úgy vélte: a hitel-

felvételt csak a kész tervekkel szabad 

kezdeményezni. Nem tartja jó megol-

dásnak, hogy a szakrendelőben egész-

ségügyi magánszolgáltató konkurál 

majd az állami ellátással. 

Szabó Rebeka alpolgármester (PM) és 

Sokacz Anikó, a körzet MSZP-s képvi-

selője egyaránt bejelentette, hogy tá-

mogatja a javaslatot.

Közbeszerzés

A testület a parkolójegy-kiadó automa-

ták beszerzésére, üzembe helyezésére, 

illetve karbantartására kiírt közbe-

szerzési eljárás győztesének a C-Ware 

–Parkeon–SIS Parking konzorciumot, 

míg a felnőttorvosi ügyelet ellátásá-

ra vonatkozó tender nyertesének az 

Inter-Ambulance Zrt.-t nyilvánította. 

Emellett a képviselők arról is határoz-

tak, hogy a kerületben létesítendő fize-

tőparkolók üzemeltetését közbeszerzé-

si eljárás során kiválasztott gazdasági 

szereplő bevonásával valósítják meg.

Várnai László felszólalásában arra kér-

te a testületet, hogy a bírálóbizottság 

javaslatát hagyja figyelmen kívül, és  

a parkolóautomatákra legalacsonyabb 

árajánlatot adó céget hozza ki a ten-

der győztesének, mert akkor szerinte 

290 millió forinttal több pénz maradna  

a kerület kasszájában. 

Barta János annak a véleményének 

adott hangot, hogy a célnak alacso-

nyabb technikai színvonalú jegyki-

adó-automata is megfelelne. Ráadásul 

mind a három pályázó ugyanazt az esz-

közt kívánja Zuglónak más-más áron 

eladni, ezért azt indítványozta, hogy az 

önkormányzat írjon ki új pályázatot. 

Rozgonyi Zoltán azt mondta: frakciója 

elfogadja a bírálóbizottság állásfogla-

lását, mert nem lát olyan okot, ami mi-

att azt kétségbe lehetne vonni.

Mundo-projekt

Elutasította viszont a testület az önkor-

mányzat, valamint ECHO Investment 

Hungary Ingatlanhasznosító Kft. és  

a Mundo Shopping Center Develop-

ment Kft. között létrejövő közérdekű 

fejlesztési és együttműködési megálla-

podás jóváhagyására vonatkozó javas-

latot. Az előterjesztést a képviselők a 

befektető és az önkormányzat közötti 

további egyeztetést követően tárgyal-

ják majd újra.

Czeglédi János és Várnai László egy- 

aránt úgy nyilatkozott, hogy a kerület 

számára előnytelen lemondai a továb-

bi kötbérről egyszeri, 60 millió forintos 

bánatpénzért. 

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 

hozzászólásában jelezte: a javaslat 

egyéves tárgyalást követően került  

a testület elé. Frakciója fontosnak tart-

ja a projekt megvalósulását, mert az 

magával vonja a Mundo környékének 

fejlesztését, ugyanakkor Zugló éves 

szinten mintegy 100 millió forintos 

pluszbevételhez juthat.

Rozgonyi Zoltán azt fejtegette, hogy 

frakciója elkötelezett a Mundo-projekt 

megvalósítása mellett, azonban az elő-

terjesztésben szereplő, az önkormány-

zat érdekeit védő biztosítékok nem 

kellően megalapozottak, ezért ebben  

a formában nem támogatják a javaslatot.

Papp Dezső

A képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött a diákgyógyúszás 

további támogatásáról, az Örs vezér terei szakrendelő felújítá-

sának finanszírozásáról és arról, hogy közbeszerzési eljárásban 

kiválasztott gazdasági szereplő bevonásával üzemelteti majd  

a parkolóautomatákat. Ezen túlmenően a testület közbeszerzési 

eljárásokat zárt le és tendergyőzteseket nevezett meg.

Piaci szereplő üzemeltetheti a fizetőparkolókat Zuglóban
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– Messziről jöttél.

– Ez igaz, de már úgy érzem, hogy hazaér-

keztem Zuglóba. Egyébként Marcaliban 

nőttem fel, a táncolással is ott ismerked-

tem meg, a pécsi művészeti gimnázium 

elvégzése után pedig azonnal a Szegedi 

Kortárs Baletthez kerültem, ahol nyolc 

gyönyörű évet töltöttem el.

– Miért váltottál akkor?

– Nyolc év után úgy éreztem, a fejlődé-

sem érdekében váltanom kell. Nyomós 

ok volt az is, hogy a párom, Lontay 

Balázs világbajnok kardvívó itt lakott  

a kerületben, és ezért úgy döntöttünk, 

hogy Zugló lesz a közös otthonunk.  

S ha már szó esett a Táncművészeti 

Egyetemről, nos, miután 2013-ban lete-

lepedtem Zuglóban, azonnal beiratkoz-

tam az egyetem koreográfus szakára, 

ahol tavaly nyáron diplomát szereztem.

– Akkor most szabadúszó művész-

ként vagy fiatal koreográfusként zaj-

lik az életed?

– Mindkettő nagyon fontos az életem-

ben, és megpróbálok mindkettőnek he-

lyet is időt szorítani. Sőt nemcsak ennek 

a kettőnek, hanem a tanításnak is, hisz 

egy ideje már az egyetem balettintéze-

tében tanítok is. 

– Koreográfusként azonban most 

fogsz csak debütálni.

– Korábban már koreografáltam egy 

mesét a Bozsik Yvette Társulat „Csil-

lagokkal táncoló Kojot” gyermekelő- 

adásában, de az első „felnőtt” munkám 

bemutatója valóban csak most lesz. 

Március 31-én a MOM Kulturális Köz-

pontban a Coincidance Táncszínház két 

bemutatója közül az egyik, a „2_elle_y” 

(Kétely) lesz az én koreográfiám. A da-

rabot (és Gyulai Júlia „mint(H)a” című 

előadását) a tervek szerint több vidéki 

táncfesztiválon is bemutatják majd.

A Zuglóban élő Szarvas Krisztina,  

a kortárs balett egyik legjelesebb kép-

viselője 2009-ben Phillip Morris Junior 

díjas, 2011-ben az Évad legjobb táncos-

nője, 2013-ban pedig Fülöp Viktor-ösz-

töndíjas volt.                

Riersch

6 Interjú  

Színpadra termett
A Magyar Táncművészeti Egyetemnek köszönhetően ez a látványos művészeti ág is otthonra lelt a kerületben. Szarvas Krisztina azonban nem a Colum-

bus utcai intézményből, hanem a nemzetközi hírű Szegedi Kortárs Balett-től érkezett Zuglóba.
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A nehéz korsót cipelő, ruhátlan, erős 

fiatal fiút ábrázoló bronzszobrot Erdey 

Dezső főiskolai tanulmányainak befe-

jezésekor, 1925-ben készítette el, alig  

23 évesen. Az alkotás 1927-ben szerepelt 

a Műcsarnok tavaszi tárlatán. A karcsú 

végtagú, kiegyensúlyozott kompozíciójú, 

finom felületkezelésű mű alkotóját Rökk 

Szilárd-díjjal jutalmazták. Petrovics Elek 

művészettörténész szerint valószínű, 

hogy Erdeynek műve elkészítéséhez 

Adolf von Hildebrand német szobrász 

hasonló tárgyú alkotása adta az ötletet. 

A főváros vásárlóbizottsága a kiál-

lításon figyelt fel Erdey munkájára.  

A vásárlást követően a szobor helyét 

a városligeti köröndnek a Stefánia út 

felőli oldalán jelölték ki. Miután ehhez 

a művészeti bizottság is hozzájárult,  

a főváros tanácsa elrendelte a felállítását.  

Az egyszerű haraszti talapzatra helye-

zett, 1,3 méter magas bronz szobrot 

1928-ban avatták fel.

A nyomozás

Erdey Dezső Vízhordó fiúját 1936. január 

23-ról 24-re virradó éjszaka a Városliget-

ben lefűrészelték a talapzatáról és ellop-

ták. A példa nélküli lopást 24-én hajnal-

ban a Stefánia úton szolgálatot teljesítő 

rendőrőrszem fedezte fel, aki értesítette 

a XIV. kerületi rendőrkapitányságot. 

A városháza Cserhalmi Jenő szobrász-

művészt küldte a helyszínre, hogy fel-

tárja a szoborlopás körülményeit. Mire 

megérkezett, már detektívek serege lep-

te el a Városligetet és környékét. Kora 

délután a Hungária körút 111. szám 

alatt működő Schwarcz-féle ócskavas- 

telepen meg is találták a kettétört,  

108 kilós bronzszobrot, amit lefoglaltak és  

a városligeti kertészeti telepre szállítottak.

A kikérdezés során Schwarcz Lajos 

azt állította, nem tudja, hogy került az 

udvarára a szétvert szobor. Pénztáros-

nője, Rezes Bálintné azt vallotta, hogy  

a szobordarabokat hajnalban egy isme-

retlen férfi hozta a telepre, és eladás-

ra kínálta. Miután közölte vele, hogy 

ő nem veheti át, Schwarcz pedig még 

nincs ott, a férfi letette a szobor darab-

jait a kerítés mellé, és távozott. Rezesné 

személyleírást is adott, a detektívek fél-

revezetésére azt mondta, hogy a gyanú-

sított arcán hosszú sebhely húzódik. 

A különös lopási üggyel a Kiss-detektí-

vcsoportot bízták meg. A nyomozókra  

a hatalmas érdeklődés miatt óriási nyo-

más nehezedett. Éjjel-nappal talpon vol-

tak, hogy eredményt tudjanak felmutatni. 

Az egész városban szimatoló detektí-

vek rövid idő alatt megtudták, hogy 

egy Adler Kálmán nevű 30 éves bá-

dogossegéd a szoborlopás óta nem 

jelent meg az ágybérletén. Azt is ki-

derítették, hogy Adler jó barátja a 

32 éves Zsofka Ferenc szobafestőse-

géd, akit gyorsan sikerült felkutatni.  

A férfi éppen a Grassalkovich utca 36. 

alatt a barátnőjénél töltötte az éjsza-

kát, amikor a nyomozók lecsaptak rá.  

A bűncselekményt követő tizedik na-

pon már Adler is a rács mögött volt. Őt 

a Verseny utca és a Jobbágy utca sar-

kán lévő kávézóban fogták el. 

A vallomás

A két munkanélküli tolvaj töredelmes 

vallomást tett, amely szerint a Városli-

getben kószálva Zsofka javasolta, hogy 

lopjanak el valamit. Miután körülnéz-

tek, anyaga és tekintélyes súlya miatt 

Erdey alkotása mellett döntöttek. Ezt 

követően felkeresték Schwarcz Lajost, 

aki azt ígérte nekik, hogy kilónként  

60 fillért fog fizetni a bronzszoborért. 

Zsofka és Adler az ócskavas-kereskedő 

udvarán lakó Bohát Andrásnak öt pen-

gőt adott, hogy társzekerével éjszaka 

kettőkor legyen a Stefánia úton, a Víz-

hordó fiú közelében. 

Délután a két tolvaj Zuglóban egy aszta-

losmester özvegyétől ellopott egy fűrész-

keretet, amibe vasfűrészlapot vettek. 

Éjszaka sűrű köd telepedett a Ligetre. 

Zsofka és Adler fél egykor látott munká-

hoz. Felváltva fűrészelték a mű bronz-

lábait. A szobor fél kettőkor dőlt le. 

Egyenesen Zsofka vállára esett, és úgy 

megütötte, hogy percekre elvesztette az 

eszméletét.

A tolvajok a megcsonkított szobrot Bohát 

kocsiján Schwarcz Lajos telkére vitték és 

elásták. Miközben dolgoztak, egy kutya 

ugatni kezdett a szomszédban, majd va-

laki átnézett a kerítésen. Ettől megijed-

tek, ezért kiásták a szobordarabokat, és 

az iroda mögötti kerítésnél rejtették el. 

Másnap itt is találták meg a detektívek. 

A vallomásokból az is kiderült, hogy 

amíg a nyomozók az ócskavastelepen 

vizsgálódtak, Schwarcz pénztárosnője, 

Rezesné kiosont az irodából, és a kishú-

gát átküldte a szemben lévő kocsmába, 

hogy figyelmeztesse a pénz átvétele mi-

att Schwarczot ott váró Zsofkát és Adlert.

Az ítélet

A tolvajok leleplezése során Schwarcz 

Lajoshoz köthetően más lopások elköve-

tőit is elfogta a rendőrség. A hét vádlot-

tat a bíróság együtt vonta felelősségre.

A büntetőtörvényszéki tárgyalást 

Schadl tanácsa folytatta le. Az ítélőszék 

1936. április 9-én hozta meg dönté-

sét. A cikkünk szempontjából érdekes 

Zsofka Ferencet három év fegyházra, 

Adler Kálmánt egy év nyolc hónapi bör-

tönre ítélték. Bohát András két hónap, 

Schwarcz Lajos pedig három hónap 

fogházbüntetést kapott.

A bűncselekményt követően a Vízhor-

dó fiút az Erdey Dezsőnél lévő gipsz-

modell felhasználásával 1936 nyarán 

újraöntötték, és az eredeti helyén is-

mét felállították. A szobor a második 

világháború során vélhetően meg-

sérült, mert a Fővárosi Emlékműfel-

ügyelőség 1949 októberében elvitette 

és restauráltatta, majd a régi helyére 

visszatetette.

Az alkotást az ötvenes években ismeret-

lenek megrongálták. A Népszava 1958 

márciusában arról írt, hogy a Vízhordó 

fiúnak a korsóját pótolni kellett. 

A szobor állapota 2014-re erősen le-

romlott, ezért leemelték a talapzatáról, 

és elszállították. A javítást és felújí-

tást követően 2015 őszén került vissza  

a helyére, így napjainkban ismét erede-

ti szépségében pompázik Erdey Dezső 

kiváló alkotása, amely sokak szerint  

a Városliget egyik legszebb szobra.

Papp Dezső 

Szoborlopás a Városligetben
Ismét a Városligetben jártunk, ahol a kalandos történetű Vízhordó 

fiú című szobrot kerestük fel. Erdey Dezső remekműve 1936 janu-

árjában fémtolvajok áldozata lett. Az akkoriban példa nélkülinek 

számító bűncselekmény felgöngyölítését óriási érdeklődés kísérte. 

A fővárosi és országos lapok egyaránt rendszeresen beszámoltak 

a szoborlopásról, a nyomozásról és az ítélethirdetésről. Az alkotást 

az ügy lezárása után újraöntötték, de ezzel még nem értek véget  

a Vízhordó fiú megpróbáltatásai…
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Ma már nem elég egy kiállításon  

a szép festményekben gyönyör-

ködni. A nézőknek egyéb – au-

diovizuális – információkra is 

szükségük van. Így volt ezzel Pin-

tér Tamás, a Neumann János Szá-

mítástechnikai Szakgimnázium  

11. évfolyamos diákja is, aki ra-

jong a művészetekért, és aki ősz-

szel egy belvárosi galériában 

„találkozott” Rippl-Rónai József 

múzsájával, Zorkával (a Bányai 

Elza nevű pincérlánnyal).

Tamás nemcsak a nagyszerű és egyedi 

festményeket csodálhatta meg, hanem 

egy úgynevezett átmenetet (számítógé-

pes trükköt) is, amelynek révén a Zor-

ka-képek arcai „megmozdultak”.

– Akkor kezdtem el azon gondolkoz-

ni, hogy kéne csinálni egy progra-

mot, mellyel ezt az animálást leegy-

szerűsítem – mondta a zuglói diák, 

aki a gondolatairól, a tervezésről és 

a megvalósításról a kor szellemé-

nek megfelelően egy blogot vezetett.  

– A „Zorka-átmenet” munkanevű 

program segítségével már egy egy-

szerű számítógéppel is mozgathatóvá 

válnak az arcok, ami az érdekességen 

túl nagy segítséget jelenthet a művé-

szek számára is.

A „Zorka-átmenet” még nincs teljesen 

kész, egyelőre még nem tudja automati-

kusan felismerni az arcvonásokat, erre 

pedig nem lesz könnyű „megtanítani”  

a programot, tehát lesz még vele dolga  

a fejlesztőnek. Ám a program már  

a mostani állapotában is alkalmas arra, 

hogy a készítője benevezze azt a 2016-

os Ifjúsági Tudományos és Innováci-

ós Tehetségkutató Versenyre.        

Oktatás, nevelés

A szülőknek régóta igényük volt már, 

hogy lássák, miként dolgoznak a művé-

szeti képzésbe bekapcsolódott gyerme-

keik – tudtuk meg Pelyva Judit igazga-

tóhelyettestől. – Ezért gondoltuk, hogy 

szervezünk egy ilyen programot, ahol a 

szülők nemcsak beülhetnek a művészeti 

foglalkozásokra, hanem maguk is kipró-

bálhatják a kézügyességüket.

Az iskola művészettanárai ehhez egy 

rendkívül izgalmas lehetőséget kínál-

tak, hisz a szülők és a gyerekek nem 

akármit készítettek, hanem a dél-ame-

rikai indiánkultúrához kapcsolódó-

an festettek, szőttek vagy agyagoztak.  

A téma azonban mégsem a pedagógu-

sok, hanem az egyik szülő ötlete volt.  

Dr. Őry Kovács Kata ugyanis kultúrantro-

pológus, aki sokat járt az Amazonas mel-

letti őserdőkben, és személyes tapaszta-

latai vannak az ott élő indián népekről. 

Sőt nemcsak tapasztalatai, hanem kü-

lönleges fotói és tárgyai is, melyekből  

a Művészetek Éjszakáján jó párat meg-

tekinthettek az érdeklődők. Ez utóbbiból 

pedig bőven akadt, ami azt bizonyítja, 

hogy a programra nagy igény van, tehát 

akár hagyománnyá is válhat a szülőkkel 

való közös munkálkodás a zuglói művé- 

szeti iskolában.        

Varázslatos esőerdő
Dél-Amerikává változott a Munkácsy Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola március 10-én. A Csáktornya parki iskola 

Művészetek Éjszakája címmel rendezett izgalmas programot. 

Életre keltett festmények

Állati rekordok
Tudta-e, hogy a Föld leghosszabb házimacskája 

118 centis? Vagy hogy egy bálna aortája akko-

ra, hogy abban egy ember állva elférne? Eset-

leg azt, hogy már nem a gepárd a leggyorsabb 

emlős, hanem a brazil szelindekdenevér? Nos, 

természetesen nem találós kérdésekkel sze-

retnénk az olvasókat traktálni, mindössze arra 

hívnánk fel a figyelmet, hogy létezik a kerület-

ben egy példaértékű együttműködés a Kincske-

reső óvoda és a Herman Ottó Általános Iskola 

között, amely immár tíz esztendeje fennáll, és 

amelynek az is az eredménye, hogy mi, felnőt-

tek a fenti érdekességeket megtudhattuk. A két 

intézmény együttműködése minden évben egy, 

a pedagógusok által közösen meghatározott 

témán alapul. Tavaly például az öt kontinens 

népei voltak az ovisok és iskolások vizsgáló-

dásainak célpontjai, idén pedig az állatvilág re-

kordereit és rekordjait gyűjtötték össze. A közel 

egy hónapos projektmunka eredménye volt az 

a kiállítás, melyet március 9-én nyitottak meg  

a Herman Galériában. – A korábbi évekhez ha-

sonlóan idén is a kíváncsiság vezérelt bennün-

ket – mondta Babarczy Andrea óvodavezető –, 

és idén is rengeteg új dolgot tanultunk.

Nemcsak az állatvilágban léteznek rekor-

dok, hanem a mi életünkben is – tette hozzá 

Tószegi Attila iskolaigazgató. – Már az is re-

kordnak számít, hogy egy ovi és egy iskola tíz 

éve ilyen jól tud együttműködni.

A kiállítást megnyitó Szabó Rebeka alpol-

gármester is ezt a példás összefogást emelte 

ki, amely a zuglói oktatás erejét is bizonyítja.

A két intézmény pedagógusai azért ezt 

a témát választották, mert az állatok ré-

vén a diákok és az ovisok is – ki-ki a ko-

rának megfelelően – könnyebben rábírhatók 

voltak a számolásra, a mértékegységek 

megismerésére, illetve az átváltások gya-

korlására. A gyerekek projektmunkáiból ösz-

szeállított kiállítás év végéig megtekinthető  

a Herman Galériában.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás
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Nem kell félni a fák, cserjék radikális 

visszametszésétől – mondta a legfon- 

tosabb tavaszi kerti munkálatokról Me-

gyeri Szabolcs kertészmérnök. – Ugyan-

ez a helyzet a rózsákkal is. Aki nem 

teszi meg, az elmaradt virághozam-

mal, kevesebb, rosszabb minőségű ter-

méssel, felkapaszkodott ágakkal találja 

szembe magát – magyarázta. Metszés 

után lemosó permetezést kell végezni, 

az ahhoz szükséges vegyszer kertésze-

tekben kapható. Vannak olyan növé-

nyek – aranyvessző, gyöngyvessző –,  

amelyek korán virágoznak, természete-

sen azokat csak az elvirágzás után sza-

bad megnyesni. 

Zuglóban átlagosan 300-500 négyzet-

méter nagyságú egy családi ház kertje, 

a társasházaké elérheti az 1000 négyzet-

métert is. A kertészmérnök azt mondta, 

a kerületben laza, sovány, tápanyagsze-

gény a föld, ami tápanyag-utánpótlással 

és öntözéssel (lehetőleg esővízzel) na-

gyon jól terem. Arra biztat mindenkit, 

hogy már az egy-két éves komposztot is 

bátran használják, szórják a növények 

alá, keverjék a talajba.           Potos Rita

A tavaszi munkálatok fontos részét képezik az egész éves kertfenntartásnak. A takarítással és a metszéssel 

a rügyfakadás, a zöldellés előtt végezni kell. 

Tavaszi munkálatok, amelyeket a kertek megkívánnak

Zöld Zugló

Lezárult a macskaivartalanítási program

Több mint kétszáz macskát sikerült ivartalanítani az önkormányzat tavaly augusztusban indított, 

most lezárult programjának köszönhetően. Szabó Rebeka alpolgármester lapunknak azt mondta, 

szeretné, ha a közeljövőben folytatódna az akció, amelybe a kóbor állatokat is be tudnák vonni.

Tíz állatorvossal kötött megállapodást tavaly az önkormányzat, akik kedvezményesen – 4000 

forintért – ivartalanították a jelentkező gazdik háziállatait. A műtétek árának fennmaradó részét 

az önkormányzat állta. Egy zuglói lakos maximum két cicát vihetett a programba. 

– Az akció hét hónapja alatt 150 állattartó összesen 202 macskát ivartalanított – tudtuk meg Szabó 

Rebekától, aki azt is elmondta, hogy az akcióval a felelős állattartásra szerette volna felhívni a gazdik 

figyelmét. – Az önkormányzat által a programra elkülönített 1,3 millió forint idén márciusra fogyott el. 

Az alpolgármester reméli, hogy a közlejövőben újra tudják indítani az akciót, amelyet szeretne kiter-

jeszteni a kóbor állatokra is.            Forrai
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TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
– A VÉSZKORSZAK ZUGLÓI ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZŐ 

KÖZTÉRI EMLÉKMŰ MEGALKOTÁSÁRA
Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Zugló szociális 
és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak sza-
bályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 2017. május 1-jei hatállyal 
megállapított gyermekek napközbeni ellátásának az intézményi térítési díjai összegéről az 
alábbiakban tájékoztatom a kerület lakosságát. 
Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az 
ellátást igénybe vevő/szülő által fizetett személyi térítési díjjal. 
A személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet szabályai szerinti és a törvényből eredő sza-
bályokkal együtt az intézmény vezetője állapítja meg, amelyről az ellátott/szülő értesítést kap.

                                                                                                                Makranczi László
                                                                                                                jegyző

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJA  
(NORMAKÖLTSÉG  +  ÁFA)

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS (DIÉTÁS 
ÉTKEZÉS) 510 FT

ÓVODAI NAPKÖZIS ELLÁTÁS 415 FT reggeli 86 Ft

tízórai 65 Ft tízórai 10 Ft

ebéd 285 Ft ebéd 346 Ft

uzsonna 65 Ft uzsonna 66 Ft

ISKOLAI NAPKÖZIS ELLÁTÁS 510 FT

ÓVODAI ELLÁTÁS (DIÉTÁS ÉTKE-
ZÉS AZ EGYES BÖLCSŐDÉKKEL 
AZONOS  ÉPÜLETBEN  MŰKÖDŐ 
ÓVODÁK TEKINTETÉBEN)

510 FT

tízórai 85 Ft reggeli 81 Ft

ebéd 340 Ft ebéd 346 Ft

uzsonna 85 Ft uzsonna 81 Ft

GIMNÁZIUMI EBÉD 380 FT BÖLCSŐDEI KÜLÖN SZOLGÁL-
TATÁS

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS (NORMÁL) 405 FT Időszakos gyermekfelügyelet (minden 
megkezdett óra)

450 Ft/
óra

reggeli 69 Ft Nyújtott nyitva-tartás (minden meg-
kezdett óra)

450 Ft/
óra

tízórai 7 Ft Vacsora (nyújtott nyitva-tartás ese-
tén) 

240 Ft/
adag

ebéd 277 Ft KOLLÉGIUMI ÉTKEZTETÉS 1100 FT

uzsonna 53 Ft reggeli 150 Ft

ÓVODAI ELLÁTÁS (NORMÁL, AZ 
EGYES BÖLCSŐDÉKKEL 
AZONOS ÉPÜLETBEN  MŰKÖDŐ 
ÓVODÁK TEKINTETÉBEN)

405 FT
tízórai 105 Ft

ebéd 380 Ft

reggeli 65 Ft uzsonna 115 Ft

ebéd 275 Ft vacsora 350 Ft

uzsonna 65 Ft  BÖLCSŐDEI GONDOZÁS INTÉZ-
MÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA     

0 FT/
NAP

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata annak érdekében, hogy Zuglóban az em-
léktáblák kihelyezése rendezett és előre ütemezett módon történhessen, felhívja a lakosságot, 
hogy az emléktábla állításra vonatkozó javaslataikat küldjék meg nekünk, hogy azokat össze-
gyűjtve, a kihelyezés indokoltságát és anyagi lehetőségeinket mérlegelve dönthessünk róluk.

Javaslataikat 2017. szeptember 1-jéig kérjük megküldeni Barta Ferenc főépítész alábbi elér-
hetőségeire: 
e-mail cím: foepitesz@zuglo.hu 
postai cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Barta Ferenc főépítész 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Kérjük, hogy a hozzánk küldött leveleikben az alábbi információk szerepeljenek:
• a javaslattevő neve, elérhetősége (e-mail, telefon)
• az emléktábla javasolt helye (indoklással)
• mi indokolja a kihelyezést, rövid ismertetőt az emlékezés tárgyát képező személyről, eseményről 
• amennyiben személyről van szó, hozzátartozók neve, elérhetősége
   
Várjuk javaslataikat!

                                                                                                                Karácsony Gergely
                                                                                                                polgármester

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tervpályázatot írt ki a Budapest XIV. ke-
rület, Stefánia út 93. sz. ingatlan előtti közterületen (hrsz: 32700/1) felállításra kerülő, a vészkor-
szak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítésére.  Az országos nyílt, művészeti 
tervpályázat sikeres lebonyolítása után a pályamű tervezett felállítására 2017 őszén kerül sor. 
Jelen pályázati kiírás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.  

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A pályázat célja a vészkorszak zuglói áldozatainak emléket állító, esztétikailag és tartalmában 
igényes köztéri emlékmű elkészítése. A Kiíró szándéka, hogy a Thököly út 80. (Stefánia út 93.) 
szám alatti nyilasházban 1944. október és 1945. január között történt embertelen kínzásokra, 
tömeges kivégzésekre, szadista bűncselekményekre felhívja a figyelmet. A zuglói nyilasok 
által elkövetett egyéni és tömeggyilkosságoknak egyes becslések szerint 400-500, mások 
szerint 1000-1200 áldozata volt. Ezekre az emberekre emlékezünk az alkotás által.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A Kiíró e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző alkotók pá-
lyaműveit várja. 

AZ EMLÉKMŰ:
A Kiíró elképzelése szerint az alkotás legyen méltó helye a megemlékezésnek. Legyen in-
teraktív, késztesse gondolkodásra közönségét, legyen képes „párbeszédbe lépni” az arra 
járókkal. Vonja be nézőjét. A mű szóljon a mának, és szólítsa meg mind az idősebb, mind a 
fiatalabb generációkat. 

AZ EMLÉKMŰ KARAKTERE, ANYAGA:
A Kiíró a pályázóknak teljes tervezési szabadságot kíván biztosítani a koncepció kialakítá-
sában, ezért nem kívánja meghatározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem az alkotás 
karakterére, sem anyagára, sem választott technikájára vonatkozóan megkötést nem tesz, de 
elvárja mindezek korszerűségét, valamint hogy megvalósulás esetén az emlékmű a mechani-
kai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. 

AZ EMLÉKMŰ KÖRNYEZETBE ILLESZTÉSE:
Az emlékműnek kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölt területhez, figyelembe 
véve a meglévő térelemeket és a gyalogosforgalmat. A pályázatnak megoldási javaslatot kell 
tennie az alkotás közvetlen környezetének – építészeti – kialakítására is.

A tervezési feladat része az emlékmű megvilágítása, illetve egy tábla vagy felirat elhelyezése, 
mely tájékoztat az eseményről és az emlékmű állíttatójáról. 
Az emlékmű elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 15 millió forintot.

AZ ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK ÉRTÉKE: 
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 1 millió forint áll rendelkezésre.
I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó) • II. helyezett: 350.000,- Ft (nettó) • III. helyezett: 250.000,- Ft (nettó)
Kiíró a pályázat I. helyezettjével szerződést köt a megvalósításra.

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE:
A pályázatokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. III. emelet 307-es irodájába kell személyesen eljuttatni.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. április 28. (péntek) 12:00 óra

A részletes pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. III. 
emelet 307. szoba 
Tel: +36-1-872-9336) munkanapokon 9-13 óra között. A dokumentáció elektronikus megkül-
dése is kérhető. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető írásban (e-mail) az alábbi címen:  
barta@zuglo.hu

                                                                                                                Karácsony Gergely                                                                      
                                                                                                                  polgármester 

Idén a köznevelési intézményekben alkalmazott terápia lesz a központi témája a Zuglói Óvodapeda-
gógiai Napoknak. Az zuglói önkormányzat által is támogatott szakmai rendezvényen többek között 
a mozgás-, a zene- és a meseterápia alkalmazásával is megismerkedhetnek a résztvevők.

A szakmai napok megnyitója március 27-én 13 órakor lesz a Zuglói Civil Házban. Itt ál-
lítják ki azokat a gyerekalkotásokat is, melyek az Együtt mozogni jó! pályázatra érkeztek.  
A szakmai napokra előzetes regisztráció után várják az érdeklődőket. A részletes program  
a www.zugloimesehazovoda.net oldalon olvasható.

Tisztelt Szülők!

A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneisko-
lai felvételi meghallgatást tart szolfézsból az általános iskolákban 2017. március 27 és április 7-e 
között. Érdeklődni az adott helyszínen lehet.

Hangszeres felvételi 2017. április 10-12-én 13.00-19.00 óra  között a Columbus u.11. szám 
alatti központi épület Nagytermében lesz. Részletes információt az iskola honlapján találnak,  
a www.szentistvanzene.hu oldalon.

Szeretettel várjuk a felvételiző gyerekeket!                Makovecz Pál 
       igazgató
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Bence – első zenészként a családjában 

– hétéves korában kezdett kórusban 

énekelni, és nyolcévesen fogott elő-

ször hegedűt a kezébe. Általános isko-

lai tanárai hívták fel a szülők figyel-

mét a tehetségére, és a Szent István 

Király Zeneművészeti Szakközépisko-

lába irányították. 

– Nem éreztem, hogy hangszeres ze-

nészként lennék a legjobb, viszont az 

opera világa nagyon érdekelt – mondta 

a fiatal karmester. – Ezért szolfézs szak-

ra jártam, a karmesterséget pedig Hor-

váth Gábornál tanultam.  Mellette a mai 

napig részt veszek hegedűsként a Szent 

István Király Zeneiskola Szimfonikus 

Zenekarának munkájában.

A zuglói zenekarban ismerte meg 

2009-ben Hörömpöli Annát is, akivel 

most a Nádor termi koncertre készül.  

– Régóta terveztük Annával, hogy ki-

állítunk egy saját kis együttest – foly-

tatta Juhász Bence. – Sztravinszkij  

A katona története című darabjában 

hét zenész vesz majd részt, nagyrészt 

a volt iskolatársaink. Az első közös 

munkánk során Anna hegedülni fog, 

én pedig karmester leszek.

Fkk 

Huszonegy éves volt, amikor 

az ő vezényletével nyílt meg 

Németországban 2014-ben 

az operaévad. A Szent István 

Király Zeneművészeti Szakkö-

zépiskola volt növendéke, Ju-

hász Bence most élete egyik 

nagy álmára készül. Március 

29-én a Nádor teremben ve-

zényli Sztravinszkij A katona 

története című darabját.

A Nádor teremben vezényel a fiatal karmester

Kultúra

Juhász Bence középiskolai tanulmá-
nyai után először Hollandiában, a Con-
servatorium van Amsterdam karveze-
tés szakos hallgatója lett, majd fél évig 
New Yorkban, a Manhattan School of 
Musicban tanult. 2014 augusztusá-
ban részt vett Lüneburgban az első  
Nemzetközi Ifjúsági Operaakadémián. 
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Az éjszaka főként a szervezet regene-

rálódására való, de azt kevesen tudják, 

hogy sok fontos élettani folyamat is ak-

kor zajlik. A gyerekekben éjjel termelő-

dik a növekedési hormon, felnőtteknél 

egyebek mellett a cukorháztartás alap-

vető folyamatai zajlanak alvás közben. 

Minden életkorban megvan az az op-

timális óraszám, ami alatt a szervezet 

kipiheni magát. A csecsemőknek 18-20, 

a bölcsődéseknek 14, az ovisoknak 12, 

a kisiskolásoknak 10, a felsősöknek 9, 

a felnőtteknek 8 óra az ideális pihené-

si idő naponta. Tóth Mihály egyetemre 

jár, mellette dolgozik is, azt mondja 8 

helyett csupán 5-6 órát alszik napon-

ta. Ez egy idős, 60-70 év közötti ember 

igényeinek felel meg. Mihály tudja, 

hogy szervezetének több időre lenne 

szüksége a regenerálódáshoz, ezért ha 

tud, napközben pihen egy kicsit. A har-

mincperces szieszták is beleszámítanak 

a napi optimális alvásidőbe, ezért arra 

törekszik, hogy minél hamarabb elalud-

jon. Erre különböző praktikái vannak: 

eukalipuszkivonatot párologtat, és hű-

vös szobában fekszik le. A párologtatás, 

a gyógynövények fogyasztása, a halk 

zene alvásra gyakorolt jótékony hatása 

ugyan tudományosan nem bizonyított, 

az alvásszakértő szerint mindenki asze-

rint cselekedjen, ami jólesik neki, és 

amiben hisz. Dr. Ádám Ágnes a Magyar 

Alvástársaság vezetőségi tagjaként évek 

óta kutatja a témát, s azt mondta, telje-

sen mindegy, hogy ki mitől és miben al-

szik el, az a lényeg, hogy nyugodt legyen. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy senki 

ne menjen ágyba laptoppal, telefonnal, 

ne a fekhelyén akarjon a vizsgára ké-

szülni, maximum pár oldalt olvasson el.

A kialvatlanság és az álmosság ma már 

népbetegségnek számít, éppen ezért 

az orvosok egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a problémára. Alváslaborok-

ban vizsgálják azokat, akik túl sokat, 

túl keveset alszanak, horkolnak az 

OSAS miatt, vagy egyéb panaszuk van. 

Ehhez háziorvosi vagy szakorvosi be- 

utaló szükséges, a Zuglóhoz legközeleb-

bi lehetőség a Honvédkórházban van. 

– Ha három hétnél rövidebb ideig van 

valakinek alvászavara, azt átmeneti-

nek tekintjük. Gyász, munkahelyi vagy 

családi probléma, szerelmi bánat is 

okozhatja. A hosszabb ideig tartó zavar 

azonban már kóros, s a magyar lakos-

ság 70 százalékát érinti – részletezte dr. 

Ádám Ágnes. A legtöbb betegnek a lelki 

eredetű – szorongás, aggodalmaskodás, 

depresszió, pánikbetegség – problémái 

vannak. Ez töredezett alváshoz vezet, 

jár az agyuk, nem tudnak megszabadul-

ni a gondoktól, a megoldandó felada-

toktól. Sokan pedig azt gondolják, hogy 

ha éjszaka fáj, zsibbad, görcsöl a lábuk, 

akkor érszűkületesek vagy reumásak, 

pedig sok esetben nyugtalanláb-szind-

rómájuk van. A betegség gyógyszerrel 

jól kezelhető, csakúgy, mint az OSAS, 

bár súlyos esetben a pácienseknek egy 

CPAP nevű készüléket kell használniuk 

éjszaka. Ez egy orrmaszkból és egy, az 

éjjeli szekrényre helyezhető gépből áll, 

ami a szoba levegőjét gégecsövön ke-

resztül pumpálja az emberek orrába. 

Ma már jogszabály írja elő, hogy a jo-

gosítvány meghosszabbításánál szűrni 

kell ezt a betegséget.      

Potos

A több mint nyolcvannégyféle alvászavar közül a pszichés problémák, a horkolás (obstruktív alvási apnoe szindróma – OSAS) és a nyugtalanláb- 

szindróma a leggyakoribbak. A legsúlyosabb gond a horkolás, ami szív- és érrendszeri problémákat, cukorbetegséget okozhat, sőt a bölcső-

halálért is a légzéskimaradás a felelős. 

Életveszélyesek lehetnek a tartós alvászavarok

Márciusban az alábbi helyszíneken és időpontokban adhat vért a kerületben:

03. 25. szombat, 12.00–19.00 
• Sugár Üzletközpont (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

03. 31. péntek, 09.00–13.00 
• a Szent István Gimnáziumban

03. 31. péntek, 14.00–18.00 
• a fogarasi úti Tesco-nál a véradókamionban

Vért azok adhatnak, akik elmúltak 18 évesek, testsúlyuk pedig legalább  
50 kilogramm. A szervezők kérik, hogy a véradásra mindenki vigye magával 
a személyi igazolványát, a TAJ- és lakcímkártyáját.                                

 KÖSZÖNJÜK!
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Az évnek ezen időszakában jelennek 

meg a nyaklánckitépők, táskaleszakí-

tók a köztereken – mondta Váradi Attila 

rendőr alezredes, a zuglói kapitányság 

vezetője. – És ugyancsak ilyenkor tör-

ténnek a hajnali támadások a bulikból 

hazatérő fiatalok ellen is.

Természetesen mindez nem csak Zugló-

ra jellemző, de mivel a kerület az egyik 

legnagyobb lélekszámú, ráadásul sok 

közterülettel rendelkezik, errefelé hat-

ványozott figyelmet igényel az ilyen tí-

pusú bűncselekmények elkerülése.

A nyaklánckitépést azzal tudjuk meg-

előzni, ha ékszereinket nem feltűnően 

hordjuk. A táskát is érdemes a karunk-

ra húzni, hogy ne lehessen azt könnyen 

kitépni a kezünkből. A hajnali rablások 

elkerülése érdekében a fiatalok – főleg 

a lányok – ne egyedül, hanem lehetőleg 

társaságban menjenek haza, az érté-

keiket, különösen a telefonjaikat, iPho-

ne-jaikat ne mutogassák a járműveken, 

nehogy felhívják magukra a figyelmet.

Ugyancsak a melegebb időszak bekö-

szöntéhez kötött, hogy egyre többen 

pattannak motorra vagy kerékpárra.  

Ez pedig nagyobb figyelmet követel az 

autóval közlekedőktől is. 

Zuglóban rendkívül nagy az átme-

nő forgalom, gyakoriak a torlódások,  

a közlekedők pedig sokszor a kelleté-

nél idegesebbek, és kevésbé toleránsak 

a motorosokkal és a kerékpárosokkal 

szemben. A tavalyi évben sajnos halá-

los motoros- és gyalogosgázolás is tör-

tént a kerületben, amit idén nagyon 

szeretnénk elkerülni. Erre a rendőrök 

is fokozottan fognak odafigyelni, de saj-

nos igaz a mondás, hogy a közlekedés-

biztonság nem a rendőrökön, hanem  

a közlekedőkön múlik.

Váradi Attila alezredes elmondta, 

hogy április végétől várhatóan is-

mét megjelennek majd a kerékpáros 

járőrök a közterületeken. A biciklis 

rendőrök pedig nemcsak mobilabbak 

és könnyebben elérhetők lesznek, ha-

nem a többi közlekedőnek is példát 

mutatnak majd.

 Riersch Tamás

Szép lassan véget ér a tél, 

aminek, valljuk be, már ide-

je volt. Az emberek alig vár-

ták, hogy kimozdulhassanak  

a fűtött lakásokból, hogy le-

vehessék a téli kabátokat,  

s hogy minél több szaba-

didős programot tervezhes-

senek. De sajnos nemcsak 

az emberek, hanem a bűnel-

követők is várták már a ta-

vasz beköszöntét.

 Egy férfi alkalmi nőismerősével 

és annak ismeretlen személyazo-

nosságú férfi barátjával kibérelt egy 

szobát az egyik zuglói panzióban, 

ahol italozni kezdtek. Ennek során 

a sértett elaludt, és csak a hotel al-

kalmazottjának jelzésére ébredt fel.  

A férfi ezt követően vette észre, 

hogy italozós partnerei eltűntek, és 

az értékeit is magukkal vitték. A férfi 

feljelentést tett a kerületi kapitány-

ságon, ahol megindult a vizsgálat. 

Az eljárás során sikerült beazono-

sítani az egyik elkövetőt, aki ellen 

elfogatóparancsot adtak ki.

 Egy zuglói nő zavart állapotban 

egy vasalódeszkát hajított ki az ab-

lakon keresztül az útra, majd a rend- 

őri intézkedés kezdetén, mielőtt  

a járőrök megakadályozhatták vol-

na, kimászott az ablakba, és azzal 

fenyegetődzött, hogy leugrik, ha  

a rendőrök nem hagyják őt békén. 

Az egyik járőr eleget téve a ké-

résnek, elhagyta a lakást, lement 

az utcára, és megpróbálta szóval 

tartani, illetve jobb belátásra bír-

ni a nőt, aki a párkányon maradt, 

ám annyit hátrált, hogy az észre-

vétlenül maradó többi rendőr elér-

te, és biztonsággal behúzhatta őt  

a lakásba. A járőrök így a közvetlen 

életveszélyt sikeresen elhárították.

Bűncselekményeket is hoz a tavasz Bűnügy
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FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, 
mindennap! 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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszű-
kületes lábak szakszerű kezelése. TALPMASZ-
SZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos 
számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid hatá-
ridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161.

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

Zuglói üzemanyagtöltő állomásra nyugdíjas KER-
TÉSZ MUNKATÁRSAT KERESÜNK, azonnali kez-
déssel. Bérezés megállapodás szerint. Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal, terjek.janos@avia.hu

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hét-
végén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: szer-
viz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 
06-30-857-26-53

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes 
felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, asz-
tali, fali- és zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, 
Herendi, Zsolnai, Hummel, Kovács Margit por-
celánokat, kitüntetéseket, képeslapot, régi pén-
zeket, borostyán-korall és antik ékszereket, régi 
bizsukat, lakberendezési tárgyakat és hagyaté-
kot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 15. kerü-
let, Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal 
szembe). Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzle-
tünkbe! Készpénzért vásárolunk antik és mo-
dern festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, 
kerámiákat: Gorka Géza, Kovács Margit, keleti 
tárgyakat, régi üvegeket, borostyánokat, kato-
nai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, Meiseni. 
Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket 
stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-
2906; 06-70-398-8851

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
antik órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-
280-0151, email: herendi77@gmail.com

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásá-
rol színházak részére bútorokat, festményeket, 
órákat, ólomkristályokat, hangszereket, papír 
régiséget, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísz-
tárgyakat, hanglemezeket, könyveket, keleti 
tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, ritkasá-
gokat, hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés 
díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-27-13. 

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK teljes ha-
gyatékot, antik bútorokat, festményeket, órát, 
kitüntetést,könyveket. Vállalok teljes lomtalaní-
tást A-tól Z-ig. Tel: 06-20-525-12-11. 

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régi-
ség, borostyán és brilles ékszer, óra felvásárlás 
azonnal, készpénzben! Cím: 13. kerület, Hollán 
Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 06-70-884-40-
84. Maximális diszkréció!

Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, 
Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József, 
Kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger Ar-
mand, Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, 
Ziffer Sándor FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSA-
IT keressük megvételre készpénzért. NEMES 
GALÉRIA: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 3., Tel: 06-30-949-29-00, nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

Hirdetések 

EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs 
pénz? Itt a megoldás! Életjáradék-eltartási szer-
ződést kötünk 50 év felett! Havi készpénzben 
biztosítjuk életét! Nem kell mást tennie, csak 
minket megjelölni, mint örököst! Tel: 06-20-
358-8217. 

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifil-
mek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 
150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Március 19-én (rossz idő esetén 26-án) a Pos-
tás SE teniszpályáján 10-13 óráig Ember és gép 
csatája? címmel ingyenes játék lehetőség ada-
gológéppel, NEA támogatással. 

Gyártó tavaszi, nyári (198 db) raktár készletét 
kiárusítja. (kosztüm, nadrág, blúz, szoknya). Tel: 
06-70-946-20-63.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, taka-
rítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 
06-30-251-3800

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, perme-
tezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tésépítés, reális áron. www.telekrendezes.hu. 
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

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

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓBAN és kör-
nyékén családi ház díszkertjének folyamatos, 
szakszerű fenntartási munkálatait elvállalja. 
Tel.: 38-46-315

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, 
WC-csészék, WC-tartályok cseréje javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30-
447-3603

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

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsa-
torna csere, lakásban és udvaron, kerti csap-
csere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-
544-40-50.

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSSEL, napelemes me-
legvízellátással új lakások eladók Kövér Lajos 
utca 8.szám alatt épülő 7 lakásos energiatakaré-
kos társasházunkban. Telefon: 06-1-422-12-46.

VENNÉK ZUGLÓBAN, vagy a XVI. KERÜLET-
BEN kertes házat. Lehet felújításra szoruló is, 
lehetőleg tulajdonostól. Tel.: 06-30-9517-849

Zugló legjobb adottságú 66, 64+3,14 terasz, 
első emeleti 9 lakásos, csendes, napos zárt-
kerttel eladó. Tel: 06-30-686-31-77.

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol régi 
és új könyveket, könyvtárakat, vitrintárgyakat, 
plakátot, képeslapot, hanglemezt, CD-t, DVD-t.  
Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja 
óvodás korú gyermekek jelentkezését óvodai, 
illetve iskolai előkészítő csoportjaiba. Jelent-
kezni lehet a 223-20-30-as telefonszámon 
Szabóné Barla Grétánál, az info@kuckomaga-
novoda.hu e-mail címen, illetve a www.kucko-
maganovoda.hu web oldalon.

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

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak 
kezelése. Házhoz megyek! Hétköznap és hét-
végén! 18 ÉVES szakmai gyakorlattal. Tel: 06-
70-678-3207

Szolgáltatás 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, ki-
rakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, 
hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, 
pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

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 ki-
rály útja 43/B. (Fogarasi sarok)

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

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

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, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-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 
felújítását vállaljuk. Képek, karnisok, bútorok 
szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújítást, 
tetőkészítést, javítást, szigetelést, ajtó-ablak, 
redőny beépítést, falbontást, fal készítést, va-
kolást, betonozást, csempézést, festést, par-
kettázást, víz fűtés villanyszerelést vállalunk. 
Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-
fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracse-
re. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624

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

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

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, hibaelhárítás azonnal. 

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

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

Művészet
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Nagyok voltak az elvárások velem 

szemben, hisz egy évvel ezelőtt, az új-

vidéki Eb-n már két aranyérmet szerez-

tem – mondta Liza. – A kadetek egyéni 

versenyében címvédőként mindenáron 

győzni szerettem volna. Ennek megfele-

lően nagyon izgultam az asszók között, 

de szerencsére a páston, vívás közben 

sikerült kizárnom az izgalmakat.

Liza ennek megfelelően magabiztosan 

menetelt a döntőig, ahol a koronát is sike-

rült feltennie az egész napos teljesítmé-

nyére. Az első számot tehát megnyerte, 

jöhetett a csapatverseny. Melyben Lizáék 

szintén címvédőként indultak.

– A döntőt a franciák ellen vívtuk, én 37-

40-nél léptem pástra, és sikerült egy 7-4-et  

csinálnom, azaz 44-44 volt az ered-

mény. Ekkor esett egy találat, melyet 

sokak szerint én adtam, annyira egyér-

telmű volt, a zsűri azonban hosszas 

videózást követően érthetetlen módon  

a franciáknak adta a találatot, ezzel pe-

dig ők lettek az Európa-bajnokok.

Egy ilyen versenyt követően egy vívó 

érthető módon csalódottan áll neki  

a következő versenyszámnak. Lizát 

azonban nem ilyen fából faragták, és 

úgy esett neki a nála 3-4 évvel idősebb 

junioroknak, mintha kétszeres Euró-

pa-bajnok lett volna.

– Ez volt az Európa-bajnokság legjobb 

versenye, úgy éreztem, hogy végre fel-

szabadultan és jól vívtam. Ennek megfe-

lelően sikerült a döntőbe jutás is, ahol az 

orosz kardlegenda lánya, Pozdnyakova 

várt rám. Azt az asszót sajnos nem sike-

rült megnyernem a 20 éves ellenfelem 

ellen, mégsem bánkódtam az ezüst miatt.

Ez pedig nagy szó, mert Lizáról köz-

tudott, hogy csak a győzelemben hisz. 

Ebben a szellemben állt a pástra a ne-

gyedik számában, a junior női kard-

csapatversenyben is. Ahol egészen az 

elődöntőig a vezéregyénisége volt a csa-

patnak. A fináléba jutásért az olaszok 

ellen meccseltek, akik a mérkőzés feléig 

tetemes előnyt szedtek össze. Aztán jött 

a mi vívónk, és csinált egy 13-5-ös győ-

zelmet, mellyel máris a mi javunkra bil-

lentette a mérleget. Hogy ez a magyar 

előny mégsem lett tartós, arról legin-

kább az tehetett, hogy Pusztai Liza eb-

ben az asszóban megsérült, és le kellett 

őt cserélni.

– Valószínűleg túlterheltem a térdemet 

az Eb előtti felkészülési időszakban, és 

ez bosszulta meg magát. Szerencsére 

néhány nap pihentetés jót tett neki, így 

a világbajnoki részvételem nem forog 

veszélyben.

Liza nélkül a női kardcsapat már 

nem bírt a nagyon erős olaszokkal, 

így maradt a bronzcsata a németek 

ellen, amelyen a legjobbját nélkülöző 

magyar csapatnak majdnem összejött 

a győzelem, ám a végjátékot a néme-

tek bírták jobban, így végül övék lett 

a bronzérem.

A sikeres plovdívi Európa-bajnokságot 

követően folytatódik a nagyüzem a ví-

vóknál. A kontinensviadal után öt hét-

tel ugyanis hagyományosan a világbaj-

nokságot is megrendezik (történetesen 

ismét Plovdívban), melyen Lizára ismét 

nagy feladatok várnak. Kadetban egyé-

niben és az úgynevezett mix csapatban 

(minden fegyvernem és minden nem 

egy fővel képviselteti magát), valamint 

junior egyéniben és csapatban is pástra 

lép majd.

– Hogy mit várok magamtól? Azt, hogy 

jól és eredményesen vívjak, nevesítve 

pedig három érmet, abból pedig lega-

lább egy a legfényesebb legyen. 

 Riersch Tamás

Érmes remények
A közelmúltban rendezték a bulgáriai Plovdívban a korosztályos vívó 

Európa-bajnokságot, mely eseményen a magyar vívók ismét kiemel-

kedően szerepeltek. A legsikeresebb azonban a BVSC-Zugló vívója, 

Pusztai Liza volt, aki három érmet szerzett a kontinensviadalon.

Fojtogatják a másikat, vereksze-

nek, sőt időnként még le is szúr-

ják egymást a gyerekek a Róna ut-

cai Postás-pálya egyik termében.   

A szülők, akik rendszeresen vé-

gignézik ezeket a jeleneteket,  

a fülük botját sem mozdítják. Nyu-

lászi Dóra, az egyik kisfiú édes-

anyja például azt vallja, inkább 

ott tombolja ki magát a gyerek… 

Nincs is mitől tartaniuk a szülőknek, 

hiszen egyetlen súlyos baleset sem tör-

tént még a Magyar Kaszkadőr Akadé-

mia gyermekképzésén.  

– Hat éve foglalkozunk gyerekekkel 

is, edzéseinken 6-7 éves kortól lehet 

részt venni, de volt már kisebb tanít-

ványunk is – mondta Gulyás-Kiss Zol-

tán, a Független Magyar Kaszkadőrök 

Szövetségének elnöke. – Olyan komoly 

akciókat, mint az autós-motoros ütkö-

zés vagy az égés, még nem tanulnak, 

de zuhanástechnikát, magasból leug-

rást és vívást-verekedést már igen.  

A kétszeres Guinness-rekorder edző 

szerint az a legfontosabb, hogy mindig 

azt csinálják a gyerekek, amit monda-

nak nekik. Egy mozzanattal se többet, 

még akkor sem, ha képesnek érzik rá 

magukat. 

Székely Zoltán, azaz Cérna mester okít-

ja a kis kaszkadőröket a színpadi vívásra. 

A filmekben műanyag kardokat használ-

nak, később „effektezik felˮ fémes hangok-

kal azokat, de itt valódi fémfegyverekkel 

dolgoznak. Rendszeresen megválasztják 

a hónap kaszkadőrnövendékét, aki egy 

hónapig Pintér Tamás Oroszlán fegyve-

rét használhatja. Minimum 24 elemet 

kell tudniuk a gyerekeknek, többek kö-

zött a fojtást, a leszúrást, a fejen átdobást,  

a fejvágást. Nemcsak a vívás alapjait sajá-

títhatják el, a színészetét is. Ahogy Cérna 

fogalmazott, az életre nevelik őket, felelős-

séget tanulnak, és önbizalmat szereznek. 

– Szeretem a rosszcsont gyerekeket, mi 

egyébként is csibészt faragunk belőlük 

– mondta mosolyogva a világbajnok 

magyar párbajtőrvívó. 

Nyulászi Barni másfél éve jár a kasz-

kadőriskolába. Elárulta, egyszer hatal-

masat perecelt.

– Superman-ugrást akartam végrehaj-

tani a trambulinról, de fejjel beleálltam  

a szivacsba. Egy életre megtanultam, 

hogy nem szabad esni – mesélte a 11 

éves kisfiú, aki részletesen beavatott 

minket abba is, mit kell csinálnunk, ha 

leugranánk pár emelet magasról. – Érez-

ni kell az ugrást, nem szabad beparázni! 

Ki kell húzni magad, karokat kinyújtani, 

csípőt felemelni, hogy hátra ess!

Barni édesanyja soha nem aggódik, 

úgy gondolja, inkább itt, biztonságos 

körülmények között essen az a gye-

rek, mint a játszótéren. Kosztyu Edit,  

a 11 éves Kíra anyukája azért néha 

felszisszen, leginkább amikor az etye-

ki filmparkban 15 méter magasról ug-

rál le a lánya.       

– Az életben is tudom majd hasznosíta-

ni az itt tanultakat – mondta magabiz-

tosan Kíra. – Sok fiú barátom van, de 

semmiképpen nem az a célom, hogy 

félelmet generáljak másokban.  

Az akadémia tanítványai számos film-

ben, reklámban kapnak lehetőséget 

főszereplőként vagy dublőrként. Ját-

szottak többek között a Perlascában 

és a Bátor táborban, de az Oscar-dí-

jas Mindenki című film két kislánya  

is itt tanult. 

Forrai-Kiss Krisztina

A lényeg, hogy nem szabad beparázni!
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*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!
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