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A Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat Örs vezér téri szakren-
delőjében az országban egye -
dülálló Kardiometabolikus
Cent rumot avattak. A több

rendelőből álló központ egy
egyetemi kórház színvonalá-
nak megfelelő gépparkkal ren-
delkezik: többek között a
szívizomzat működéséről pon-

tos képet adó 4D-s ultrahang-
gal és egy részletes képet nyúj -
tó szívultrahanggal. A cent -
rumban holisztikus szemlélet-
tel gondozzák a betegeket:

nemcsak a kardiológiai prob-
lémákat gyógyítják, hanem
azzal párhuzamosan például a
cukorbetegséget is vizsgálják.   

Fotó: Képszerkesztőség

folytatás a 6. oldalon »

3 lIfteKKel aKadályMen-
tesítIK aZ aluljáRót 4 tavasZI
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Major Istvánné egy egyszerű EKG-vizsgálatra érkezett az Örs vezér téri szakrendelőbe, amikor egy hiva -
talos átadóünnepségbe csöppent.  –  Túl vagyok egy infarktuson, műtét előtt állok. Voltam már különböző
vizsgálatokon a Hermina úton, az Uzsokiban, és most ide kellett jönnöm – magyarázta az asszony. – Nagy
örömmel láttam, hogy éppen egy kardiológiai központ nyílik. Ennek köszönhetően legközelebb remél-
hetőleg már nem kell sokat várnom és sokfelé mennem, hogy alaposan kivizsgáljanak.  
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Dr. Nagy András Csaba, 
a ZESZ igazgató főorvosa is 

vizsgál az új készülékkel                                 
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Ha felnézek az égre, mintha már lenne
ereje a nap sugarainak, visszavonulót fújt
a tél. Sikerült elűzni a hideget, amiben a
zuglói nyugdíjasoknak is nagy részük volt.
Olyan farsangi mulatságokat csaptak az
elmúlt hónapban, hogy öröm volt nézni az
erről készült képeket. Vidám, mosolygós
hölgyek és urak, akik hetek óta izgalom-
mal készültek a nagy napra. A zuglói
idősek klubjaiban csakúgy pezsgett az élet.
Ilyenkor mindig örömmel látom, hogy a
jókedv nem korfüggő, és elhiszem azt,
hogy tényleg minden kornak megvan a
maga szépsége. 

Mert ahogy Audrey Hepburn, úgy én is
hiszek a rózsaszín világban és a csodákban. 
Nem is kell messzire mennem, hogy lássak
egyet. Csoda például Keleti Ágnes, a már-
ciusi Vendégoldalunk főszereplője. Az öt-
szörös olimpiai bajnok tornásznő, akinek
bár nem volt könnyű élete, mégis hihe -
tetlen optimizmust és derűt sugároz még
közel a 100. életévéhez is. Ha ránéznek a
róla készült képekre, szerintem önöknek is
mosolyra húzódik majd a szájuk! 

Csakúgy, ahogy ettől a csokor sárga tu li -
pántól, amellyel szerkesztőségünk sze retne
boldog nőnapot kívánni!

jegyzet
életöröm

Február vé gén megtartott ülésén a kép -
viselő-testület elha tá roz ta, hogy a par -
kolásüze mel tetést egyetlen szer  ve zet -
be integ rálja. Ezt a feladatot jelenleg a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a
Zuglói Ön kor  mányzati Ren dészet és a
Pol gár mesteri Hivatal kö zö sen látja el.
A testület egy idejűleg fel kérte a pol -
 gármestert, hogy szakértők be vo ná sával
áprilisra dolgozza ki a hatékony
megva lósítás le he -
tőségét. A képviselő-
testület elfogadta a
kerü leti hivatásos
tűzoltópa ran cs nok -
ság 2019-es te vé -
kenységéről szóló
beszámolót. A jelen-
tés szerint Zuglóban
tavaly 2018-hoz ké -
pest 4 százalékkal
emelkedett a káre-
setek száma. Az egy -
ségek az elmúlt év -
ben 893-szor vo -
nultak zuglói hely -
szí nekre. A testület
határozatban rög zí -
tette, hogy Zugló területén a továb -
biakban hol üzemeltetnek térfigyelő
kamerákat. Emellett a képviselők ah -
hoz is hozzájárultak, hogy a kamera -
rendszer mű ködtetéséhez az ön kor-
mányzat együtt működési megállapo -
dást kössön a Budapesti Rendőrfő -
kapitánysággal és a Zuglói Önkor -
mányzati Rendészettel. Utóbbi arra is
engedélyt kapott, hogy a többletfeladat
miatt két fővel növelje létszámát.   
A képviselők azt is támogat ták, hogy az
önkormányzat együtt működési meg -

állapodást kössön a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárral a Könyvet házhoz
elnevezésű szolgáltatás biztosítására. 
A kölcsönzött könyvek kiszállítását
azok a zuglóiak igényelhetik, akik fi -
zikai állapotuk miatt nem tudják fel -
keresni a könyvtárat.    
A testület módosította az Egressy út–
Gizella út–Cserei utca–Ilka utca által
határolt területre vonatkozó Kerületi

Építési Szabályzatot, mert az akadá -
lyozta az Európai Unió pályázatán el -
nyert 1,8 milliárd forintos támogatásból
megvalósuló 27 lakásos, környe zet ba -
rát ház megépítését. A képviselők elfo-
gadták Zugló 2020-as környezet vé-
delmi akciótervét, és meghallgatták a
Francia úti garázsszerződésekben érin-
tettek képviselőjének tájékoztatóját. 
Az önkormányzat biztosította az ügy-
ben érdekelteket, hogy lehetőségeihez
mérten segíti őket céljaik elérésében.

Papp Dezső

Megépülhetnek a tervezett
környezetbarát lakások

Módosították a Kerületi építési szabályzatot

Az építési szabályzat módosítása, az éves környezetvédelmi ak-
cióterv elfogadása, a parkolásüzemeltetés átszervezése – töb -
bek között ezekről döntött Zugló képviselő-testülete februári
ülésén. Határozat született továbbá a térfigyelő kamerák
helyéről, az idei igazgatási szünet idejéről, a Könyvet házhoz
elnevezésű szolgáltatás biztosításáról, együttműködési megál-
lapodás megkötéséről és a beszámoló elfogadásáról.

Forrai-Kiss Krisztina
felelős szerkesztő

A testület Gergen Istvánt, a Francia úti ga rázshelybérlők
kép vi selőjét is meghallgatta                    Fotó: Képszerkesztőség
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Horváth Csaba polgármester a
költségvetési javaslat szóbeli
kiegészítőjében kiemelte: a büd -
zsé a gondoskodó, a fejlődő, a
biztonságos és a zöld Zugló
pil lérére épül, és félmilliárdos
tartalékkal rendelkezik.
– Gondoskodó, ugyanis sok

egyéb juttatás mellett 18 millió
forintot költünk a szépkorúak
elismerésére, 35 millió forintot
születési támogatásra, 140 mil-
lió forintot a minimum jö ve de -
lemre és 75 milliót fűtési tá -
mogatásra. Létrehoztuk a Zug -
ló-pótlékot, amely a legkisebb
keresetűek számára közel 10
százalékos fizetéskiegészítést
jelent, a pedagógusgyakor no -
kok esetében pedig a bér ki e -
gészítés mértéke meghaladja a
20 százalékot. Kiharcoltunk
807 millió forintnyi támoga -
tást egészségügyi fejlesztésekre
is. A büdzsé fejlődő pillére,
hogy megkezdjük a Bosnyák
téri városközpont, a Nagy La -
jos király útja és a Csömöri 
út felújításának előkészítését,
rend be tesszük a Rákos-patak
zuglói szakaszát, csak erre
idén 640 millió forintot fordí-
tunk – részletezte Horváth
Csaba, majd a zöld, illetve a
biztonságos pillért is kifejtette.
– Mostantól minden, Zuglóban
született kisbaba tiszteletére
elültetünk egy fát, a biztonság
jegyében pedig idén is folyta -
tódik a Szomszédom, a rendőr
elnevezésű program, és meg -
kez dődik a Szomszédom, a
ren dész program. Tovább bő -
vül a parkfelügyeleti rendszer,
és a kerület továbbra is támo-
gatja a zuglói rendőrséget.
A szakbizottságok véleményét

Rozgonyi Zoltán, a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottság, He -
vér László György, a Népjóléti
Bizottság, Pécsi Diána, a Gaz-
dasági Bizottság, Busznyák
Imre, a Városfejlesztési Bi-
zottság és Lepsényi László, a
Jogi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke ismertette. Az elnökök
tájékoztatójából kiderült, hogy
valamennyi szakbizottság jó -

nak és előremutatónak találta
a költségvetést. A képviselő-
testület Zugló 2020-as bevételi
és kiadási főösszegét egyaránt
35,4 milliárd forintban állapí-
totta meg.  Az idei büdzsé 29
milliárdos működési és 2 mil-
liárdos felhalmozási bevétellel
számol. A központi költség -
vetésből Zug ló részére 7,4 mil-
liárd, míg építmény-, telek-,

reklám-, va lamint idegenfor-
galmi adókból 3,3 milliárd
forint az előirányzat. A helyi
iparűzési adó ból a fővárosi for -
rásmeg osztási rendelet alapján
10,6 milliárd, míg a gépjármű -
a dó ból 400 millió forint ke let -
kezik. A pályázati bevétel vár -
hatóan 616,8 millió forint lesz. 
Zugló ráfordításainak legna -
gyobb részét a működési kia -
dás teszi ki, amely 2020-ban
28,8 milliárd forint lesz. A ke -
rület az idén személyi kiadá-
sokra 7,7 milliárd, dologira
pe dig 11,5 milliárd forintot
fordít. Köznevelési feladatok -
ra 6,7, szociális ellátásra 3,4,
egészség  ügyi ellátásra 5,3, te -
lepü lés fej lesztésre és -üze mel -
 tetésre 3,9, igazgatási fel ada-
tokra 2,9 milliárd, köz mű ve -
lődésre 668 , 2, sport- és ifjúsági
célokra 182 ,2, illetve közbiz-
tonságra 883 millió fo rint 
jut. Zugló önkor mány zata
2020-ban felújításra 2,1 mil-
liárd, fej lesztésre pedig 1,7  mil  -
 liárd forintot használhat fel.

P. D.

Idén 35,4 milliárdból gazdálkodhat Zugló
Minden bizottsági elnök előremutatónak találta az új költségvetést

A képviselő-testület rendkívüli ülésen hagyta jóvá Zugló 2020. évi költségvetését. A 20 igen szavazattal
elfogadott büdzsé 35,4 milliárd forintos bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. 

Felújításra 2,1 milliárd, fejlesztésre összesen 1,7 milliárd
forintot lehet felhasználni                       Grafika: Zugló önkormányzata

A testület a Zugló-pótlék létrehozását is megszavazta                                       Fotó: Képszerkesztőség



A tanácskozást követően Hor -
váth Csaba polgármester úgy
nyilatkozott, hogy a meg be -
szélés érdemi előrelépést ho-
zott az Örs vezér tere aka dály-
mentesítésének megoldásban,
amit liftek építésével valósí-
tanak meg. 
– Az idei év fő feladata a ter-
vek elkészítése. Ezzel kap -
csolatban már megállapodtam
Bu dapest főpolgármesterével.

Hogy az akadálymentesítés-
ben szerepet vállaló üzleti vál-
lalkozások, szervezetek és ön -
kormányzatok mennyivel já -
rul nak majd hozzá a be ru há -
záshoz, az a tervek elkészítése
után tisztázódik – mondta

Horváth Csaba, és hozzátette:
az ülésen kiderült, a főváros
már régóta rendelkezik az Örs
vezér tere akadálymen tesí té -
sére vonatkozó tervvel, ami
azért nem valósult meg, mert
Budapest korábbi vezetése ezt
ugyanúgy nem tartotta fon tos -
nak, mint a 3-as metró akadály -
mentesítését. Utóbbi végül la -
kossági nyomásra készült el.
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s

országgyűlési képviselője el-
mondta, hogy öt éve fog lal koz -
tak először a forgalmas cs o-
 mópont akadálymen te sí té sé -
nek kérdésével, ami aztán min -
den évben na pi rendre került,
de az előző ciklus fővárosi

vezetése nem tá  mogatta az
elképzelést, ezért nem jutot -
tak közelebb a ki vi telezéshez. 
A szocialista politikus úgy ítél -
te meg, hogy a most megszer -
vezett találkozó jelentősen
hozzájárult az Örs vezér tere
akadálymente sí té sének meg -
ol dásához. 
– A jelenlévők egyetértettek
abban, hogy a beruházást nem
lehet tovább halasztani, az

ügyben érdekelt szervezetek
képviselői úgy nyilatkoztak,
hogy a saját területükön min-
dent megtesznek a minél gyor -
sabb megvalósítás érdekében
– tájékoztatta lapunkat Tóth
Csaba, és hangsúlyozta, a ter-
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az érintett üzletek és szervezetek képviselői                         

Az Örs vezér tere akadálymentesítése nem tűr halasztást – erről állapodtak
meg a Zugló kezdeményezésére összehívott megbeszélésen az ügyben
 érintett üzleti vállalkozások, szervezetek és önkormányzatok képviselői.  
A tárgyalófelek vállalták, hogy saját területükön mindent megtesznek az
akadálymentesítés minél gyorsabb megvalósítása érdekében.

Tóth Csaba és Horváth Csaba két útvonalon is lemérte, hogy mennyi idő alatt juthat el egy
moz gás korlátozott vagy egy babakocsis anyuka a metró végállomásától a Sugárig       Fotó: ZL

lieket építenek az           Ötven óvónő vett ré szt az
önkormányzat által – az
AWAIR program ke re té ben –
szervezett interaktív képzésen
a Játékszín Óvo dában. Sza -
bó Rebeka al pol gármester
elmondta, hogy a program a
légszennyezettség ja vításának
lehetőségeiről szól. Szakem-
berek tartottak elő adást a
pedagógusoknak arról, mi a
teendő szmogriadó esetén az
intézményekben.  

Híreink
szmogriadóképzés

Mivel a Rákóczi híd budai
oldalán új városnegyed épül,
a BKK bővíteni akarja a
kör nyék közlekedési kap -
cso latait. A tervezett 107E
autóbusz a Bosnyák térről
indulva közvetlen összeköt-
tetést jelentene a belváros és
a BudaPart között a Rákóczi
úton és az Erzsébet hídon át.
Az új járat elindításával kap -
csolatos tervet a BKK tár-
sadalmi egyeztetés kere té-
ben mutatja be. 

épülő vasútállomás
Zajlik az új va sút állomás
épí tése a kerület ha tárában.
Az új csomópont Zugló–
Pestújhely–Újpalota ta lál -
ko  zásánál, a 7-es buszcsalád
közelében készül. Az állo -
máshoz leg közelebbi busz-
megálló 350 méterre, a
Mol nár Viktor ut cá nál talál-
ható. A MÁV közleménye
szerint idén tavasztól a
Piliscsaba és Angyalföld kö -
zött járó vonatok mun ka -
napokon a körvasúton to -
 vább köz lekednek majd Rá -
kosig. A be ru házás 299 mil-
lió forintba kerül.   

új buszjárat
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                       vállalták, hogy hozzájárulnak a mielőbbi megvalósuláshoz  

vezést követően az Örs vezér
téri aluljárók akadálymen -
tesítése jövőre történik meg.  

A megbeszélésen részt vett
Hajdu Flórián alpolgármester,
Hodik Zoltán, a Budapest
Köz út Zrt. osztályvezetője, Ko -

vács Ágnes, a Mozgáskorlá -
tozottak Egyesületeinek Or -
   szágos Szövetségének (ME -

 OSZ) elnöke, Sebes tyén Gá -
bor, a főváros ve zetésének
képviseletében a BKK kép -
viselője, Somlyódy Csaba, Kő -

bánya al polgármestere, Szeiler
Jó zsef, a Sugár Üz let köz pont
igazgatója, valamint Szarvasi

Ákos vá ro sü ze mel te -
tési igazgató. Kovács
Ágnes, a MEOSZ el-
nöke a találkozó
után úgy fogalma-
zott, hogy az együtt -
működők az Örs ve -
zér terének akadály-
mentesítésével egy
több évtizede fenn -
álló fővárosi adós -
ságot törlesz te nek. 
Hozzátette, ez na -
gyon fontos a moz -
gáskorlátozottak, a
baba kocsival köz -
lekedők és az idő sek

számára is, mert így végre
maradéktalanul igénybe ve-
hetik a környék szolgálta tásait.  
A Budapesti Köz le kedési Köz -

pontot képviselő Se be s tyén Gá -
bor a meg be szé lésen elmond -
ta, ők is fon tosnak tartják,
hogy a főváros leg na gyobb for-
galmú csomó pont  jában min -
denki aka dálymentesen köz -
 le ked hes sen, ezt az esély-
e gyen lőség is meg  kö ve teli. 
A meg valósításban a fő vá ros tól
kapott megbízás mér  té kében
vesznek részt. A Sugár Üz -
letközpont igazga tója, Szei ler
József sze rint az Örs vezér
terén az aka dály men tesség egy
olyan, régóta fenn álló hiá -
 nyos ság, amit sür gősen pótolni
kell. Ennek a meg oldása üzleti
szem   pontból is fontos. Mint
mondta, a megvalósításhoz
való hozzájárulásról a tulaj-
donos dönt, amennyiben ilyen
irányú kérés érkezik, azt ő
mindenképpen előterjeszti.

Papp Dezső

Az Örs vezér téri aluljáró akadálymen tesítésének 
szükségességét bizonyítandó, Horváth Csaba polgármester
és Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési képviselője
bejárták azt az utat, amelyet egy mozgásában korlátozott -

nak vagy egy babakocsis kismamánk meg kell tenni
ahhoz, hogy a metró végállo másától eljusson a gombáig. 
Közben mérték az időt! Az eredmény döbbenetes volt, 

a légvonalban legfeljebb 150 méterre lévő BKV 
jegy pénztár eléréséhez 15 perc 43 másodpercre volt 

szüksége a két politikusnak, miközben három zebrán, két
bevásárlóközponton, egy gyalogos-felüljárón haladtak át,

és két liftet vettek igénybe.

          Örs vezér téri aluljáróhoz

ÖRs veZéR teRe fÖldfelsZínI útvonalaK
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A beruházás az Egészséges Bu-
dapest Program ke re tein belül
valósult meg: a ZESZ 518 mil-
lió fo rint kormányzati és 85
millió forint ön kor mány zati
támoga tást kapott. Eb ből
egyebek mellett meg újult az
in forma ti kai háttér, a hon-
lap, de történt esz köz beszer -
zés, és szak ma csoporto kat is
ké  peztek. – Ilyen a kar dio -
me ta bo likus cso  port is, amely
egy sokszakmás terület. Ha a
beteg szívpanaszokkal ér ke -
zik, va lószínűleg a n y ag cse re-
prob lémája vagy más be teg-
sége is van, ezeket együtt
vizsgáljuk – részletezte dr.
Nagy András Csaba. – Fontos
volt a big data koncepció is:
sok adatot gyűj tünk a páciens -
ről, amelyeket le kér dezhető

rendszerbe fog la lunk. A
telemedicina is ki emelkedő: a
pa ra métereket az orvos és a
beteg találkozása nélkül is

lehet gyűjteni. Horváth Csaba
polgármester hangsúlyozta,
hogy a centrum komoly elő re -
lé pés a ke rületben, amely na gy -

részt az előző pol gár -
mes ter nek kö szönhető.
– Jó hír az is, hogy a
Budapest egész ség ügyi
fej lesztésére for dít ható
50 milliárd fo rintból
Zugló 800 millió forin-
tot ka pott – fogalma-
zott a pol gármester. 
– A tervek szerint nem
áll meg a fejlesztés,
bízom benne, hogy ha -

marosan új szakrendelő várja
a zuglóiakat az új vá rosköz-
pontban. Az ünnepségen Ka -
rá csony Ger gely főpolgár -
mester ki fejtette, hogy céljuk
egy olyan vá ros kialakítása,

ahol hos szabb ideig
lehet egészségben él -
ni, s ahol a sok adat
között meg látják az
embert. A Kardio -
me ta bo  likus Cent -
rum ban az Uzso ki
Utcai Kórház orvosai
rendelnek. A Z E S Z
egyéb ként a Bet hes -
da Gyer mek  kór ház -
zal és az Uzsokival is
jó kap csolatot ápol.
Utóbbiban táv le le te -

zik a szak rendelőben ké szült
röntgen ké pe ket, és nem  sokára
az onkológiai táv  segítség is
elindul.                 Potos Rita 

Zugló vezetése is megemlé ke -
zett a kommunizmus áldo za -
tai ról. Horváth Csaba pol gár-
mester, Tóth Csaba ország-
gyű lési képviselő, Hajdu Fló -
rián, Rózsa András és Szabó
Rebeka alpolgármesterek, il-
letve Bit s key Bence önkor-
mányzati képviselő a Bosnyák
téri Páduai Szent Antal-
plébániatemplomnál, Boldog
Meszlényi Zoltán Lajos római
katolikus vértanú püspök em-
léktáblája előtt rótták le ke -
gyeletüket, és helyeztek el
ko szorúkat. 

Folytatta rendhagyó testneve -
lésóra-programját a Zuglói
Egészségfejlesztési Iroda. Ezút  -
tal az Álmos Vezér iskolában-
Knoch Viktor volt a vendég.
Az olimpiai bajnok zuglói
rövid pályás gyorskor csolyázó
beszélt a diákoknak a pá -
lyakezdéséről, sikereiről, a
sportág iránti rajongásáról,
majd a gyerekek megis-
merkedhettek a speciális kor -
csolyával, és az olimpiai
arany érmet is kézbe vehették.

Híreink

az áldozatokra
emlékeztek 

Rendhagyó
tesitanár  

szívügyük Zugló egészsége
a fejlesztések folytatódnak, a bosnyák téri városközpontban is lesz rendelő

A vírus fertőzések megelőzésére
Zug ló az elsők között vásárolt érin-
tés nélküli kézfertőtlenítő be ren -
de zé seket. Dr. Nagy András Csa -
 bától meg tud tuk, hogy kétszáz
darab automata kézfertőtlenítőt sz-
ereltek fel a ke rület különböző
egészségügyi, szociális és oktatási
intéz mé nyei ben, a bele való fer-
tőtlenítő fo lya dékból pedig már
utórendelésük is volt. 

folytatás a címlapról »

Dr. Nagy András Csaba, Karácsony Gergely és Horváth Csaba
is vé gigjárta a cent rum új rendelőit                  Fotó: Képszerkesztőség
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Tavaly megnőtt a két év alatti és a kisiskoláskorú elhanyagolt, bántalmazott gyerek miatti jelzések
száma, továbbá több várandós nő kért segítséget. Emiatt ezek voltak az idei humán fórum fő témái.

A Zuglói Család- és Gyermek -
jóléti Szolgálat ügyfélköre az
elmúlt évben jelentősen átala -
kult. A szervezet szakmai ve -
zetője, Szenthe Zsolt arról tá jé -
koztatott, hogy megnőtt a  0-2
év közötti gyerekek és a vá -
randósság alatt krízisben lé -
vők száma. Míg 2018-ban
nyolcan, 2019-ben 23-an je -
lezték, hogy a babájukkal nem
tudnak hova menni. A Zuglói
Csa lád- és Gyermekvédelmi
Köz pont (ZCSK) szakmai ve -
zetője, Var ga Sándor elmon d -
ta, hogy ta valy 11 450-en
vették igény be a szolgáltatá-
saikat, és az ő tapasztalatuk is
az, hogy egyre jobban nő a
bántalmazott, elhanyagolt
kiskorúak száma. Hozzátette,
a központ speciális szolgáltatá-
sokat is nyújt, ilyen például a
kapcsolatügyeleti és a jelző -
rendszer, a mediáció, a gyer-
mekvédelmi rendszer ké szen- 
léti telefonos ügyelete, va la -
mint a jogi és pszichológiai
tanácsadás. A ZCSK igazgatója
pedig rámutatott, hogy a gye -

rekek mellett az idősek is a se-
bezhető csoportba tartoznak.  
– Arra kérem a társszakmákat,
a jelzőrendszer tagjait, hogy
már az első, figyelmeztető je -
leknél szóljanak, mert a meg -

felelő reagálás meg szervezé-
séhez idő kell – részletezte
Pataki Éva. A programon
Horváth Csaba polgármester
rávilágított: a szociális szakma
olyan terület, amely akkor

kerül reflektorfénybe és akkor
derül ki, hogy mennyire alul-
finanszírozott, ha baj van. 
– Éppen ezért fontos, hogy
bevezettük a Zugló-pótlékot,
amivel elismerjük a szakem-

berek munkáját, és növeljük 
a szakma megtartó erejét –
mond ta a polgármester. 
Szabó Rebeka alpolgármester
hozzátette, azt is fontosnak
tartja, hogy a születési támo-

gatás mellett babacsomagot is
kapnak a szülők, azért pedig
az idén is kiáll, hogy a szoci -
ális munkát végzők meg fe lelő
helyiségben dolgozhassanak. 
A humán fórumon megjelent
Rózsa András alpolgármester,
Hevér László György önkor-
mányzati képviselő, a népjóléti
bizottság elnöke és Szécsi
Emese, a Zuglói Egészségfej -
lesztési Iroda (ZEFI) vezetője.
Ő arról számolt be, hogy a
ZEFI 2018. októberi indulása
óta 11 591-en vettek részt az
ingyenes programokon, és az
iroda még idén is tíz nagy ren-
dezvényt tart. Az óvodai és
iskolai segítő tevékenység kap -
csán pedig Foki Csilla, a
Zuglói Család- és Gyermek -
jóléti Központ koordinátora
arról beszélt, hogy tavaly két -
ezer gyerek vett részt külön-
böző csoportfoglalkozásokon
– például a szer és a biztonsá-
gos internethasználat, illetve a
párkapcsolat témakörében –,
amelyekből még többet akar-
nak tartani.                   P. R.

a társszakmák összehangolt együttműködésére van szükség

Varga Sándor, a ZCSK szakmai vezetője elmondta, hogy tavaly 
11 450-en vették igénybe a szolgáltatásaikat    Fotó: Képszerkesztőség

egyre több a veszélyeztetett kisgyerek



A MÁV-nak az a problémája a
tulajdonában lévő Francia úti
területtel, hogy azt isme ret le -

nek évek óta illegális hul-
ladéklerakónak használják. 
A hulladék elszállítása évi 15
milliójába kerül a vasúttár-
saságnak, miközben a ga rázs -
helyek bérbeadásából mind -

össze kilencmilliós bevétele
szár  mazik. A MÁV szerint a te -
rü leten mintegy 450 par ko -

lóhely létesíthető, ennek ügyé-
 ben már 2019 tavasza óta
egyeztet a XIV. kerületi ön kor -
 mányzattal. Utóbbi kijelentést
Zugló vá  rosvezetése határozot-
tan cáfolta lapunknak.

Horváth Csaba polgármester
elmondta, hogy a Francia úti
MÁV-terület hasznosításával
kapcsolatban több elképzelés
is létezik, de ezek egyikéről
sincs megállapodása Zuglónak

a vasúttársasággal. Hozzátette:
tárgyaltak viszont a Budapest–
Cegléd–Szolnok vasútvonal
zuglói szakaszának közrend-
jére és közbiztonságára vo nat -
kozó kérdésekről. Meg is ál -
lapodtak abban, hogy a MÁV
sávjában a Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet is fel-
léphet a terület tisztaságának,
köz rendjének megóvása ér de -
kében. Zugló polgármestere
úgy fogalmazott, örül, hogy a
MÁV rendezni kívánja a Fran-
cia út helyzetét, mert min-
denkinek érdeke, hogy az
illegális hulladéklerakás meg -
szűnjön. Megjegyezte: megérti
a garázstulajdonosokat, de az
önkormányzat nem avat koz -
hat be, mert a terület a MÁV-é,
és a bérlők vele állnak szer -
 ződéses viszonyban, így a jogi
kér dé seket csak a vasúttár-
sasággal tisztázhatják. 

Papp Dezső

A MÁV állítása szerint már csaknem négyszáz tonna szemetet szállítottak el a Francia útról
Fotó: A szerző felvétele
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Mi lesz a francia úti garázssorral?
A Francia úti garázstulajdonosok megkezdték a MÁV-tól bérelt területről a gépkocsitárolók elszállítását.
A vasúttársaság decemberben mondta fel a bérleti szerződéseket, hogy tervei szerint az illegális
szemétlerakónak is használt helyen P+R parkoló épüljön. A garázstulajdonosok háborognak, a lakosok
többsége viszont örül, hogy a lakóhelyüknél végre rend és tisztaság lesz. 

Zugló önkormányzata cáfolja, hogy a Máv egyeztetett velük a parkolóépítésről

Hisztériakeltés folyik
Vannak, akik örülnek a garázssor felszámolásának. Ezek
közé tartozik Tóth János Francia úti lakos. Szerinte a
szemétlerakás mellett az is probléma, hogy a garázsok
mögötti terület a drogosok kedvenc helye, amit az el-
dobott injekciós tűk is bizonyítanak. Emellett hajlékta-
lanok, alkoholisták is gyakran húzzák meg itt magukat,
és vannak, akik a területet illemhelynek használják. 
Tóth János úgy látja, hogy a MÁV döntése körül hisztéria -
keltés zajlik. – Ebben élen jár a CivilZugló Egyesület. 
A szervezet elnöke, aki a megmentő szerepében tetszeleg,
nem rendelkezik megfelelő információkkal – állította
Tóth János, hozzátéve: Várnai László nem tudja, hogy
az elmúlt tíz évben számos járműtároló milliókért cserélt
gazdát. A vevők többsége nem is zuglói, a garázst raktár-
nak használják vagy bérbe adják, miközben filléreket
fizetnek a MÁV-nak.

Érdekképviselet alakult
A garázstulajdonosok háborognak a MÁV döntése miatt,
és bérlői jogviszonyuk helyreállítására megalakították a
Francia úti Garázshelybérlők Érdekképviselete csoportját.
Gergen István a társaság részéről elmondta: a garázsbér-
letek felmondását nem fogadják el, keresik az őket ért
méltánytalanság okait, amivel jelentős kárt és anyagi ér -
tékvesztést okoznak nekik. 
Az érdekképviselő hozzátette: a februári képviselő-testületi
ülésre azért mentek el, hogy tisztázzák az önkormányzat
szerepét az ügyben.  A bérlők közül nem mindenki for-
rong, többen is tudomásul vették a felmondást, és el -
kezdték szervezni kocsiszínjük lebontását, aminek költsége
becslések szerint megközelíti az egymillió forintot.  



Volt, ahol egy képzeletbeli ta -
karítócég egy napját mutatták
be, másutt a Boney M. tagjai -
nak bőrébe bújtak a központ
kreatív munkatársai. A klub-
tagok pedig már hetekkel a
prog ram előtt ötleteltek és
varr ták a jel mezeket. A szoká-

sosnál is jobban pezsgett az
élet. Csaknem ötvenen öltöt-
tek jelmezt: akadt, aki egy
gomba, nyuszi, ananász vagy
éppen egy boszorkány bőrébe
bújt, és volt, aki tükörtojásnak,
illetve zsákbamacskának öl tö -
zött. Felvonult egy ápolónő is,

aki fiatalító szérummal ér ke -
zett az idősekhez. Igaz, min-
denkit figyelmeztetett, ne vi -
gyék túlzásba az adagolást, ne-
hogy óvodává minősítsék az
idősek klubját. A télűző prog -
ramokon önkormány zati kép -
viselők is részt vettek – többek

között Borbély Ádám, Busz -
nyák Imre, Hevér László György,
Sógor László, Sokacz Anikó,
dr. Varga Péter, va la mint Sza -
bó Rebeka és Hajdu Flórián
alpolgármesterek –, és egész -
séges nassolnivalókkal lep ték
meg a mulatozókat.        P. R.

Nagy hagyománya van Zug ló -
ban a hölgyek nőnapi köszön-
tésének. Erről a szép szokásról

az önkormányzat vezetői idén
sem feledkeztek meg, ezer szál
piros szegfűt vásároltak nőnap

alkalmából. Hor váth
Csaba pol gármester és
Tóth Csaba or szág -
gyűlési kép vi selő, Haj -
 du Flórián al polgár -
mester, Bitskey Ben -
ce kulturális, Só gor
Lász  ló kör nye zet vé -
delmi tanácsnok, va -
lamint Ko  vács-Csin-
  csák Lász ló, a Zuglói
Közbiztonsági Non-
profit Kft. ügy ve ze-
  tő jének társa ságában
már cius 6-án – a nem -
 zetközi nő nap előtti
utolsó mun  ka nap dél -

előttjén – egy-egy szál vi rággal
kö szöntötték a Pol gár mesteri
Hivatal hölgy munkatársait és

a zuglói lá nyokat, asszonyokat. 
– A hölgyeket természetesen
az év 365 napján tisztelnünk
kell – mondta Horváth Csaba,
amihez Tóth Csaba hozzátette:
Ezt ezzel az egy-egy szál virág-
gal jelképesen is szeretnénk
kifejezni számukra.
A nemzetközi nőnapot annak
emlékére tartják március 8-án,
hogy 1857-ben ezen a napon
New Yorkban mintegy negy -
venezer munkásnő sztráj kolt
egyenlő bérért és a munkaidő
csökkentéséért. 
A nők jogai és a nemzetközi
béke napját 1977-ben tette hi-
vatalos ünneppé az ENSZ-
közgyűlés.

Riersch Tamás
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nevetéssel, tánccal telt az idősek farsangja 

ezer szál piros szegfűvel köszöntötték a hölgyeket

Énekszó, versek, mondókák, jelmezes nyugdíjasok, vicces előadások, fánk – ezek jellemezték a Zuglói
Szociális Ellátó Központ idősek klubjainak farsangi programjait. A szervezet minden intézményében
megtartották a mulatságot, amelyeken nemcsak a klubtagok, hanem az ott dolgozók is részt vettek. 

fiatalító szérumot vitt a klubtagoknak a jelmezes ápolónő

A zuglói idősek klubjainak tagjai már hetekkel a program előtt ötleteltek és varrták a jelmezeket                  Fotó: Képszerkesztőség

Horváth Csaba és Tóth Csaba a hivatal hölgy dolgozóinak is vitt virágot
Fotó: Képszerkesztőség



1956-ban, néhány hónappal a
forradalom előtt a városligeti
nagycirkuszban kivételesen
egy jeges programot mutattak
be. Az első ízben megren-
dezett jégcirkusz nem várt si -
kert aratott. 1957 már ciusá-
ban, a szabadságharcot követő
le targiában is hatezer néző

volt kíváncsi a
Mille  ná ris alkalmi
jégpályáján bemu-
tatott újabb Jég -
revüre. Németh Im -
re, a Nép stadion ak -
kori ve ze tője jár ta
ki a  ve zetésénél a
Jég színház en ge dé -
lyez  te té sét. Ehhez
saját lakatosaival
fedette be a Nem -
zeti Sportcsar nok
melletti épület bel -
ső udvarát.

– Egy 23×18 mé te res
jégpályát és egy öt-

százfős tribünt ala kítottak ki.
Négy olim pikon sportoló, Nagy
Lász ló, Czakó György, Jurek
Eszter és jóma gam is fellépett
a műso rokban – mesélte Vida
Gábor. – Általában a telet
töltöttük Zug lóban, áprilistól
kezdve egy kis mobil jégpályá-
val jártuk az országot, ahol al-

kalmanként már ezerötszáz
néző zsúfolódott össze a
nézőtéren.  A Jégrevü nyolc év
alatt 2200 előadást produkált.
Szép lassan a világ is kinyílt
számukra. – Fantasztikus ér -
zés volt a moszkvai Luzsnyiki
Stadionban vagy Kijevben,
Tbilisziben telt ház, 12 ezer
ember előtt fellépni. Minden
este vastaps kíséretében vonul-
tunk le a jég ről. Nem volt Eu-
rópában hozzánk hasonló
jégszínház – nosztalgiázott az
idén 90 éves műkorcsolyázó.
A hatalom azonban egy idő
után nem tolerálta a korcso -
lyázók „professzionalizáló dá -
sát”, így a Jégrevü utolsó
előadása 1965. június 15-én
Dunaújvárosban volt. Az egy -
kori sztárokban azonban erős
a nosztalgia, a mai napig min-
den szeptemberben összejön-
nek Zuglóban.             

Rirsch Tamás
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olimpikon műkorcsolyázók is felléptek az előadásokon 

A KSI épülete egykor a Jégszínháznak adott otthont, amely 1957–1965
között élte fénykorát. A Jégrevü nemzetközi hírnevet szerzett Zuglónak,
csakúgy, mint az egyik legnagyobb sztárja, Vida Gábor.

befagyasztott jégszínház

szenior asztalitenisz-csapat alakult

aKtív KeRület

Vida Gábor, a Jégrevű egykori sztárja, 
kilencvenéves          Fotó: Képszerkesztőség

Születésnapja alkalmából
kö szöntötte fel a Kossuth-
díjas cirkuszművészt, idő -
sebb Rich ter Józsefet többek
között Bit s key Ben ce önkor -
mányzati kép viselő, a ke -
rület kultu rális tanácsnoka.
A Rich ter család 46 éve él
Zuglóban, és 26 éve saját
vállalkozásban üze mel tetik  
a Magyar Nemzeti Cir  kuszt.
Idén a nyitó elő adások már-
cius 12–13-án lesz  nek. A rá -
szoruló zuglói gyerekeknek
50-50 ingyenjegyet ajánlot-
tak fel. A látogatáson fel -
merült, ha az önkormányzat
egyhektárnyi szabad te rü -
letet tudna biztosítani a mű -
vészek szá mára, akkor a R ic h-
  ter család interaktív órákat is
tartana a diákok számára.          

Három nőből és három férfiból
álló csapat képviselheti a
kerületet a II. Fővárosi Sze nior
Asztalitenisz Kupán. Az Ár -
nyas kert Idősek Klubjában
meg rendezett közép dön tőn ti-
zenketten vettek részt, és
szoros mérkőzéseken döntöt-
ték el, kik lehetnek a csapat -
tagok. Hlavacska Mária, dr.
Katona Zoltánné, Mártonné
Nádasdi Judit, Siklósi István,
Kólya Imre, Kovács Zoltán –
nekik szurkolhatnak a zug -
lóiak a III. kerület által meg -
hirdetett versenyen áprilisban.
– Ifjabb koromban a nagyobb
labdákat kergettem, de belát-

tam, most már a kisebbek kel-
lenek – mondta Siklósi Ist -
ván. – A pingpong fitten tart
testileg és szel lemileg. Hor váth
Zsolt sportért fe lelős
alpol gár mes ter ként
elmond ta, hogy sok-
szor nem gondolnak a
szenior ver seny zőkre,
ezért is örültek a fel-
hívásnak. A Zuglói
Sport- és Ren dez vény -
szer vező Nonprofit K f t.
ügyvezetője, Hámori
György pedig arra biz-
tat minden nyugdíjast,
hogy hasz nál ják ki a
kerületben lévő spor to -

lási le he tő ségeket. Asztali te -
niszezni például a Mogyoródi
úti sportpályán is lehet.

Potos Rita

Híreink
Ingyenje gyek

Egy zuglói körzeti megbízott
az esztendő legjobb rendőr
sportolója. A zuglói körzeti
megbízott tagja volt a ma -
gyar asztalitenisz rendőrvá -
logatottnak, amely a VIII.
Rendőr Asztalitenisz Euró -
pa-bajnokságon képviselte
hazánkat. Poór Tibor előbb
a négyfős magyar csapat tag-
jaként állhatott fel a dobogó
harmadik fokára, majd ezt
párosban is sikerült megis-
mételnie.

a legjobb rendőr 

Szoros meccseken dőlt el, kik kép vi -
selhetik Zuglót    Fotó: Képszerkesztőség
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A Képzőművészeti Csarnok
tervezésére és megvalósítására
pályázatot írtak ki, amelynek
győztese Pfaff Ferenc építész,
későbbi műegyetemi tanár és
MÁV-főépítész lett. A neore-
neszánsz stílusú, háromhajós,
1200 négyzetméter alap te rü -
letű épület homlokzatát a kor
irányzatától eltérően színes,
Zsolnay-féle pirogránit bur ko -
ló- és díszítőelemekkel látta el. 

Szokatlan díszítés
A tervező a középhomlokzatra
indadíszítést rakott, amelyben
Raffaello, Michelangelo és

Leonardo da Vinci arcképei,
valamint a képzőművész mes -
terség szimbólumai kaptak
helyet. A főbejáratot allego -
rikus nőalakokkal díszítette, a
sarokrizalitokat tornyos dísz -
kutakkal ékesítette, az épület
főpárkányát pedig tagolt ba -
lusztrádsorral látta el, amely
eltakarja a tetőfelépítményt. 

A létesítményben eredetileg
két, felülről megvilágított nagy -
terem, hat old al világítású mel-
lékterem és négy oldalterem
volt. Az egymásba kapcsolódó
kiállítótermek az építményből
kiemelkedő fogadótérből nyíl-
tak. Az eme le ten csökkentett
belmagasságú irodák és ki se -
gítőhelyiségek működtek.

Kicsinek bizonyult
A Képzőművészeti Csarnok
főbejárata eredetileg az Ipar -
csarnok irányában volt, ezt a
kiállítás után a Stefánia úti
oldalra helyezték át. Az épü -

letről hamar kiderült, hogy kis
mérete miatt nem alkalmas a
képzőművészeti alkotások be-
mutatására, ezért más célra
hasznosították. Előbb a Tör té -
nelmi Arcképcsarnokot he -
lyezték el benne, majd az
1896-os Ezredéves Országos
Kiállítás idején Egészségügyi
Csarnokként funkcionált. Ké -

sőbb a Fővárosi Múzeumnak
adott otthont, a II. vi lág há bo -
rú alatt pedig hadi kór ház -
ként működött. 1944-ben a
Vá ros ligetet ért légitámadás
során bombatalálatot kapott,
és a beltéri díszítései megsem-
misültek.

Teljes körű felújítás
Az építményt 1958-ban Bar-
don Alfréd tervei alapján állí-
tották helyre, a belsejét pedig
átalakították. A létesítmény ezu -
tán szobrászműhelyként üze -
melt, majd a Képző mű vés zeti

Kivitelező Vállalat szék helye,
ezt követően a Magyar Al ko tó -
művészek Országos Egye sü le -
tének otthona lett, 1990–1993
között pedig a Műcsarnoknak
adott otthont. 2017–2019 kö -
zött az épületet teljesen felújí-
tották, azóta Millennium Háza
néven kiállítóhelyként üze mel.

A renoválás során az épület
főbejáratát visszahelyezték a
Hermina út felőli oldalra,
előtte pedig Zsolnay szökőku-
tas rózsakertet alakítottak ki.             

Papp Dezső

a Képzőművészeti Csarnokot nemrég felújították, ma is kiállítóhelyként működik 

A kiegyezés után az Iparegylet már 1871-ben termékbemutatót akart rendezni, erre azonban csak
1885-ben nyílt lehetősége. Az Országos Általános Kiállítás a Városligetben kapott helyet, a ren-
dezvényre 105 épületet emeltek. Ezek közül ma már csak a Liget ékkövének számító, neoreneszánsz
stílusú Képzőművészeti Csarnok látható, amelyet a közelmúltban felújítottak, és Millennium Háza
néven kiállítóhelyként működik. 

Az épület belseje az Országos Általános Kiállítás alatt
Fotó: FSZEK Budapest-képarchívum

újra a régi a városliget ékköve

A Képzőművészeti Csarnok főbejáratának nőalakjai
Fotó: A szerző felvétele

A felújított épület előtt Zsolnay szökőkutat emeltek
Fotó: A szerző felvétele 
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A fővárosi önkormányzat költ-
ségvetési bevételét 284 mil-
liárd 97 millió 500 ezer fo -
rintban, kiadásait pedig 408
milliárd 550 millió 332 ezer
forintban állapították meg. 
A hiányt az előző évek marad-
ványaiból, értékpapírok, bank -
betétek bevételeiből és hi te-
lekből finanszírozzák. A kö -
zös ségi közlekedés támogatása
mellett több zebra, biciklisáv
és bicikliút lesz. A ter  vek kö -
zött sze repel az aka dály men -
te sítés, de a Lánchíd felújítása
is el kez dődik idén. A 2020-as

költségvetés meg teremti a
pénz ügyi feltételeit annak,
hogy az álláskeresők ingyen
használhassák a kö zösségi
köz le ke dést, és a fő városi fenn -
tartású intéz ményeknél és
cégeknél beve zes sék az úgy -
nevezett Budapest-pótlékot.
Feltehetően ősztől a leginkább
rászoruló 20 ezer családnak
évi 20 ezer forintos lakás-
rezsitámogatást adnak. Plusz-
források biztosításával foly -
tatják a már megkezdett El-
sőként lak hatás programot, és
szociális támogatással mér -

sékelik az utcai szegénységet.
Megnyitják a fővárosi állás -
keresők iro dáját, és ezenkívül
programot indítanak a dip -
lomás roma fiatalok elhelye z -
kedése ér de ké ben. 
Kétmilliárd forintot for dítanak
a szociális intéz mé nyek, köztük
az idősotthonok átalakítására,
illetve fel új í tá s á ra. Újdonság-
nak számít az úgyne vezett
részvételi költségvetési prog -
ram, amelyben évi egy mil liárd
forint felhasználásáról a fő -
városiak dönthetnek.

Csernyánszky Judit

Februári lapszámunkban fog -
lalkoztunk azokkal a kerületi
panaszokkal, amelyek Zugló
lakosait érintik a repülőgépek
okozta zajterhelés miatt. A fő -

város megtette az első lépést,
hogy az eddigi kéréseknek
legyen foganatja. Új hatás-
tanulmányban vizsgálják meg
a budapesti Liszt Ferenc Nem -

zetközi Repülőtér kör nye zet -
terhelését. Például azt, hogy
valóban a jogi szabályozásban
foglalt kritériumok szerint
működik-e, és a megnö ve ke -

dett légtérzaj tényleg csak az
elfogadható mértékben za var -
ja a lakosságot. Budapest és
környékének környezeti ál-
lapotára is kiterjed a vizsgálat.

A munkába bevonják az érin-
tett kerületeket, agglomerációs
településeket, illetve a civil
 szervezeteket. Budapest arra
kéri a repülőtér vezetését,

hogy amíg a kör nye -
zeti hatástanulmány
nem készül el, a
további fejlesztését
függessze fel. A köz-
gyűlés egyúttal fel -
kérte Karácsony Ger -
gely fő pol gármestert,
hogy a káros zaj- és
légszennyezési hatá-
sok csökkentésére vo -
  natkozó fő vá rosi ja -
vaslatokat terjessze a
Fővárosi Közfej lesz-
tések Ta nácsa elé,
ami azt jelenti, hogy a
kormánynak egyez -

tetnie kell majd Budapest
vezetésével a vizsgálat ered-
ményeképpen várható változ-
tatásokról.   

CS. J.

egymilliárdról dönthetünk

Meghallotta a zuglóiak hangját a főváros

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a fővárosi önkormányzat idei költségvetését.
A büdzsében a gyarapodás és a gondoskodás, a zöld irány, a klímatudatosság
szempontjai érvényesülnek.

az álláskeresők ingyen használhatják majd a közösségi közlekedést

budapest

Az elmúlt évben az egészség -
ügyben 25 milliárd forint ér té -
kű építőipari beruházások in-
 dultak el, míg az egyéb (kul tu-
 rális, sport- és egyéb közösségi
létesítmények) építkezésekre
összesen több mint 288 mil-
liárd forintot költöttek. Ez min -
den eddigi rekordot meg dön -
tött – derült ki az EBI Épí -
tésaktivitási Jelentésből.

Változtatási tilalmat rendeltek
el a Városligeti Építési Sza -
bályzat (VÉSZ) módosításának
idejére, hogy ezzel elejét ve -
gyék a Városliget Zrt. által még
el nem kezdett építkezések –
Nemzeti Galéria, a színház és
az Innováció Háza – megva ló -
sításának. Legfeljebb három
évig telket kialakítani, új épít-
ményt létesíteni, meglévőt áta-
lakítani, elbontani, vagy bár-
 milyen változtatást végrehaj-
tani a rendelet visszavonásáig
nem szabad. 

többet költöttek
sportfejlesztésre

Az idegenvezetők világnapja
alkalmából a Budapesti Ke res -
kedelmi és Iparkamara Ke -
reskedelmi Tagozatának szer -
vezésében ingyenes városné -
zésekre, kultúrtörténeti bemu-
tatókra várták az érdek lődő-
ket. A háromnapos program
során egyebek mellett volt 120
séta és épületbejárás, 42 bu -
szos és 9 hajós városnézés.
Több mint száz önkéntes ide-
genvezetőt és mintegy 10 ezer
érdeklődőt regisztráltak. 

Kulturális ünnep 

tilos építkezni

Híreink

Új hatástanulmány készül a környezetterhelésről            Fotó: Papp Dezső
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FEHÉR VIKTóRIA ÁLLÁSKERESő  
– Nagyon fontosnak tartom, ezért rendszeresen járok szűrővizsgálatokra.
Félévenként megyek vérvételre, ilyenkor általános vérkép készül. Évente járok nő-
gyógyászati szűrővizsgálatra és szemvizsgálatra. A családunkban mindenki fog -
lalkozik az egészségével, rendszeresen ellenőriztetjük a szervezetünket, én így
szocializálódtam. Mindenkinek javaslom ezt, hiszen a vizsgálatok időben kimutatják,
ha valami baj van. Sosem tudhatjuk, hogy mi újság odabent, az egészségünk pedig
létfontosságú. Egy életünk van.  

BACSó BÉLÁNÉ NyUGDíJAS PÉNZüGyI VEZETő
– Nagyon szívesen megyek szűrésekre. Most is van időpontom mammográfiára.
Egyébként sérelmezem, hogy a 65 év felettiek nem kapnak behívót a vizsgálatra.
Nem mindenki tartja észben, hogy mikor kellene mennie, de ha kapnának értesítést,
biztosan megjelennének. Nagyon sok 70 év körüli ismerősöm van, akikről kiderült,
hogy mellrákjuk van. Egyébként pedig minden korosztály menjen el szűrésekre,
mert nem lehet tudni, hogy mi van belül. Inkább azt kérdezze az orvos, hogy miért
mentem, mint azt, hogy miért nem. 

PERDEDAN CHRISTIAN ÁLLÁSKERESő 
– Nemrég voltam vérvételen, mert segíteni szeretnék. Vérplazmát adnék valakinek,
ezért kellett a vizsgálat, de mindenképpen jó, ha tudom az eredményt. Remélem,
hogy minden rendben lesz. Még nem járok rendszeresen szűrővizsgálatokra. Tizen-
nyolc éves vagyok, szerintem fiatal ahhoz, hogy bármi bajom legyen. Egyébként
úgy vélem, hogy fontosak a szűrővizsgálatok. Ha azt érezném, hogy nem vagyok
jól, vagy tüneteim lennének, illetve gyanúm valamilyen betegségre, biztosan én is
elmennék különféle vizsgálatokra. 

NAGy IMOLA KÖZIGAZGATÁSI DOLGOZó 
– Tüdőszűrésre, mammográfiára, nőgyógyászati és fogászati szűrésre, valamint látás-
és hallásvizsgálatra is szoktam menni, még úgy is, hogy a mammográfiára kilenc
hónap a várakozási idő. Nem tántorít el, hiszen muszáj ellenőrzésekre járni, mert
az egészségünk a legfontosabb, és nemcsak magamnak számítok, hanem a családnak
is. Miattuk is fontos. Mindenkinek járnia kellene szűrésekre, nagyon sok bajt meg
lehet előzni vele. Nálam is előfordult már, hogy találtak valamit, de szerencsére
azóta minden rendben van. 

GILICZA JÁNOS PARKFENNTARTó 
– Nemrég voltam tüdőszűrésen, még várom a vizsgálat eredményét. A közelmúltban
jöttem ki a kórházból, fulladás miatt voltam benn. Találtak egy barna foltot, de
remélem, minden rendben lesz. Fontosnak tartom a szűrővizsgálatokat, de sajnos nem
járok rendszeresen. Magánúton csináltattam egy állapotfelmérést, az azt mutatta, hogy
minden rendben van a szervezetemmel. Ha valami bajt éreznék, biztosan elmennék
orvoshoz, de akkor is, ha behívót, értesítőt küldenének, hogy jelenjek meg egy adott
szűrésen.

jár szűrővizsgálatokra?

Fotók: Képszerkesztőség



• Határozott kézszorítással
és nagy mosollyal fogad
minket, s szinte meg sem
kell kérdezni, hogy van,
mert minden az arcára van
írva. Persze visszakérdez: 
– Mutassam, hogy vagyok? –
és máris magasban a lába, az
álló spárgát még most is úgy
kihúzza, mintha nem a százat

taposná. Mire rávágom: A
hosszú élet titka a torna,
nemde? Kacagva replikáz: De-
hogyis, hát az egészség!
• És azt hogyan lehet kar-
ban tartani? 
– Mindennapi mozgással. Be -
vásárolni megyünk a piacra
Évával, a ház ve ze tő nő vel, vagy
kávézni a cuk rász dá ba. Min-

dennap van séta prog ramom.
Szeretek színházba, moziba
járni, régen síeltem is. Persze
a jó közérzethez a csa lád is
szükséges. A fiam, Rafi min-
dennap felugrik. 
– Rafi is versenyszerűen spor -
tolt, és 56 évesen is olyan
szaltót csinált, hogy nem hit-
tünk a szemünknek. Egyéb -
ként divattervező – avat be a
részletekbe Róth Tamás, aki

nem mellesleg a világ leg -
idősebb olimpiai bajnokának
közéleti és sajtómegjelenéseit
menedzseli. 
– A másik fiam, Dániel Auszt -
ráliában él, ahol édesanyám
meghalt. Merthogy én is éltem
ott a sportnak köszönhetően.
Részt vettem a melbourne-i
olimpián, és akkor úgy döntöt-
tem, jobb ott maradni, viharos
időket éltünk. 

14 vendégoldal

Zuglóban kezdte újra a karrierjét
a világ legidősebb olimpiai bajnoka  

Keleti ágnes a postás se örökös tagja, az ő nevét viseli a scheiber sándor gimnázium tornaterme 

Otthont, hazát és nevet is többször kellett váltania, mégsem
felejtett el mosolyogni                                       Fotó: Képszerkesztőség

A 100. életévébe lépett Keleti Ágnes, Zugló büszkesége. A Postás SE színeiben tornászként innen in-
dult újra a pályája a háború után, hogy aztán ötszörös olimpiai bajnok és magyar rekorder legyen a
tornászvilágban. Rendkívüli életutat futott be, zsidó származása miatt a politika nem kímélte, hisz
volt, hogy Juhász Piroska néven cselédként szolgált a nyilas városparancsnoknál. Energiája, ereje és
jókedve viszont a mai napig töretlen. 

Szűcsinasként, 

19 évesen                  
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Amikor visszakanyarodunk
a gyerekkorhoz, azokhoz a
viharos időkhöz, inkább csak
elmereng, nem akar be szél -
ni róla. Előkerül egy-két
fény kép, egyiken az édesap -
jával látom.
– Klein Feri bácsi – mutatja,
és hosszasan mo solyog.
Együtt jártunk a Dunára
szki ffen (könnyű csónak)
evezni. Nem sok mindenre
emlékszem a gyerekkorom-
ból, de a szüleim mindent
megadtak nekem.  A szép sé-
gemmel pe dig soha nem
büsz él kedtem, de ronda sem
voltam. Nem igaz? – ka csint
ki a fotósunkra, akinek jelzi is,
hogy melyik profilját kedveli a
legjobban, sőt még egy fésűt is
kér, hogy rendbe szedje a
haját. Ad magára. 
• 1940-ben már megvolt az
első bajnoki cím a Nemzeti
Torna Egylet sportolója -
ként. A háború köz beszólt,
hamis papírokkal kellett
buj kálnia. Szalkszentmár-
tonban húzták meg ma gu k a t. –
Szűcsinasként dolgoztam. Azt
is kitanultam, miután az
iskolát befejeztem. Gondol -
tam, valami kézművesmester-
ség mindig jól jön, az nem
lehet gyanús. 
• Nemcsak otthont és hazát
kellett sokszor változtatni,
nevet is. Hiszen ek kor ka -
pott papírt arról, hogy
Juhász Piroska néven foly-
tathatja tovább az éle t ét. 
– És így lettem cselédlány is
a nyilas városparancsnoknál.
Még hozzá keresztény cse léd -
lány! Jól dolgoztam, és befog-
tam a számat. Ráadásul az
biztosabb hely volt, mint bár -
melyik más ház, ahol dolgoz -
hattam volna. Hála istennek
erre már nem nagyon emlék-
szem, de borzasztó idő volt,
édesapám nem jött vissza
Auschwitzból. Az volt szá -
mom ra a legszomorúbb, hogy
a család nem tudott együtt
maradni, menteni kellett az

életünket, mert nem volt más
választásunk. A háború után
bútorszállítóként is dolgoztam,
olyan erős voltam. Igaz, most
is az vagyok! – kiáltja boldo-
gan, és nyújtja a kezét, hogy
szkanderezzünk! Hát, legyen! 

• 100. életévébe lépve me -
gint sztár lett, mert ön az
egyedüli, aki olimpiai baj -
nokként megérte ezt a kort.
Gratulálunk! 
– Sztár? Azt a betyár minde nit!
– kacag fel. – Én soha sem
éreztem magam sztárnak, in -
kább csak erősnek, mint egy
férfi. Persze a szüleim fiúnak
vártak a nővérem után, talán
azért is lettem ilyen fiús, és
olyan erős, mint ők. De hát

ma ga is nadrágban jár! – bök
a nadrágomra, és mulat rajt a m!
• A magyar tornasport re -
kor derének számít mind a

mai napig: pályája kezdetén
46 bajnoki címet söpört be
mindössze öt év alatt, s ez
épp a zuglói korszakot je-
lenti az életéből. Amikor az
emlékekről kérdezem, ő a
múltra asszociál. 

– Nem a múltba kell nézni,
hanem a jelennek élni. Én is
ezt teszem, és ezért vagyok ott,
ahol. A múlt csak mese. Igaz,
mindig megbecsült tornász és
tanár is voltam. Sokat utazhat-
tam, amit a sportnak köszön-
hetek. Világot láthattam, ez
nem semmi, ugye? Hiszen
akkor még nem lehetett
 sza  ba don utazni csak úgy,
bár ki nek. A lehető legjobb
választás volt! 

• De a zenétől és a tánctól
indult ez a pálya, legalábbis
tehetséges csellista volt. Sőt
Ausztráliában bártáncos -

ként is dolgozott, ha jól
tudom...
– Jól csellóztam, valóban, és
először csellista akartam lenni.
Aztán rájöttem, ott mindig ül -
ni kell, márpedig az nagy
veszély az életre! A csellóm is

elveszett. Mert ott kellett
hagy nom az otthonomat.
Me ne külnünk kellett. Úgy -
hogy nem tudom, mi lett
vele – majd a kezébe és a
lába elé képzelve a csellót,
úgy tesz, mintha játszana,
és közben dalol is hozzá. 
• Zugló azonban már azt
jelentette ebben a karri -
erben, hogy mégiscsak a

sport lesz a szenvedélye?
– 1945–1950-ig spor tol tam a
Budapesti Postás szí neiben,
szerettem ott lenni. A Postás
örökös tagja lettem 2018-ban
– és Róth Tamás máris mu-
tatja az ezt igazoló csiszolt
üvegkristályt.
• Melyik olimpia lett a leg-
emlékezetesebb? 
– A helsinki, mert ott lettem
először olimpiai bajnok. Vi -
szont 1956-ban szereztem a leg -
több aranyat, összesen négyet.  
• Melyik díjra és melyik ki -

tüntetésre a legbüsz -
kébb? MOB aranygyűrű,
Izrael-díj, Elnöki Ér dem -
érem? Vagy a nemzetközi
tornászok elismerésére
létesített Hall of Fame, a
Hírességek Csar no kában
lenni? 
– A díjak soha nem voltak
fontosak, a teljesítmény, az
eredmény számított nekem.
Izrael volt a másik ott ho -
nom. Ott tanítottam, az
izraeli elnöktől 2017-ben
kap tam az Izrael-díjat.
Amíg lehet és tu dok, min -
dig csinálok valamit. Mert
szeretem az életet. És ahol

lakom, merthogy sok he lyen
éltem, mindig az az ott honom.
De Magyar or szág a legszebb,
mert ez az én hazám. 

Csernyánszky Judit

A 100. életévébe lépett, de még az álló spárgát is simán meg -
csinálja                                                                Fotó: Képszerkesztőség

Édesapja, ahogy ő 
hív ja: Klein Feri bácsi

Ötszörös olimpiai bajnok,
magyar rekor der
Fekete-fehér fotók: Keleti Ágnes archívuma
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Nagysza bású közbiztonsági ak -
ció zaj lott a kerületben: 18 ren -
dőr és 2 polgárőr ellenőrizte az
Örs ve zér terét, a stadionokat, a
Hun gária és Thököly utak kör -
nyékét, valamint a vasútál-
lomást. Közel 200 főt szá mol-
tattak el. Február 21-én éjszaka
elfogtak két körözött férfit, ittas
vezetésért öt sofőrrel szemben
intézkedtek, és számos sza bály -
sértési bírságot is kiszabtak. 

éjszakai razzia

Mivel zuglói lakóhellyel ren-
delkezett, a kerületi rend őrök -
nek kellett felkutatniuk a Vi -
zoviczki-ügy egyik vádlottját,
aki az ítélet után nem vonult
be az illetékes büntetés-végre-
hajtási intézetbe. Az egykor
könyvelőként dolgozó férfit
egy éven keresztül hiába ke -
res ték, ám nemrég az egyen-
ruhások rutinellenőrzésre men -
tek egy a keresett személyhez
köthető siófoki címre, ahol
végre sikerrel jártak. 

Megtalálták
a szökevényt

Három zuglói járőr a Miskolci
úton igazoltatott egy gyanús
férfit, mert nem messze mű -
sza ki cikkeket és szeszes ita lo -
kat találtak eldobálva. Ki de-
rült, hogy a holmik egy előző
éjszakai betörésből származ-
nak.  A férfi bevallotta, hogy az
elmúlt egy hónapban több bűn -
cselekményt is elkövetett a kör -
nyé ken. A Miskolci úton, az
Ilos vai, a Telepes és az Istvánffy
utcában tört fel tárolókat. Húsz
betörést bizonyítottak rá.  

Már elfogták a
sorozattolvajt

Híreink egyenruhás-szerelem
Kisfia született a zuglói rendőrkapitányság álompárjának

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Információs Portálján még ma is meg-
található a videó, amelyen az látható, ahogy Balla Szilárd százados a Hősök
terén megkérte kollégája, Kristóf Rebeka őrmester kezét. A rendhagyó ren -
dőri akciót siker koronázta, sőt azóta a pár első gyermeke is megszületett.

Szilárd és a baleseti hely szí -
nelőként dolgozó Rebeka
2018-ban ismerkedtek meg.
Egy Hősök téri rendezvény
biztosításánál találkoztak, és
első pillantásra szimpatikusak
voltak egymásnak. A megis-
merkedés után alig egy évvel
már a lánykérés is megtörtént.
– Sok munkába telt, de meg -
érte. Miután a BRFK-tól min-
den engedélyt megkaptunk,
egy nyári estén néhány kol-
légával és pár szolgálati jár-
művel beálltunk a Hősök te -
rére, ahol a turisták segít-

ségével égő mécsesekből ki-
raktunk egy nagy szívet – me -
sélte az ifjú apu -
ka, aki jelenleg a
zuglói járőrszol-
gálati al osztály
vezetője. – Re-
beka semmit sem
tudott, őt be kö -
tött szemmel vit-
tem a hely szín re,
és csak ott, a szív
közepén vettem
le róla a ken dőt.
A szá zadosnak
volt érzéke a ha -

tásos kö rül mé nyek meg te rem -
té sé hez. A Kár pátaljáról szár -
ma zó ren dőrtiszt ugyanis sza -
badidejében vőfélyként dol -
gozik. Egy ilyen leány kérésre
kevesen mondanának nemet,
az őr mes ter sem habozott. 
A zuglói rendőrszerelemnek
azóta gyü mölcse is született.
Milán ja nuár 15-én érkezett a
rend őrség nagy családjába. –
Tudomásom szerint a miénk
volt az első ilyen rendőr -
házasság – tette hozzá Balla
Szilárd –, de úgy hallottam,
azóta már akadt követőnk a
testületen belül.

Riersch Tamás

Kimagaslóan sok volt tavaly a
gyalogosgázolás a kerületben,
több baleset sajnos tragikusan
végződött. A zuglói rendőr ka -
pitányság javaslatokat akar
benyújtani a BKK-hoz, hogy
az idei évet biztonságosabbá
tegyék. Felmérik a zuglói gya -
logátkelőhelyek –   az okta tá-
si intézmények köze lében lé -
vők – lát ha tó ságát. Majd ott,

ahol erre szükség van, kez de -
ményezik a zebra felújítását.
Eközben elkezdődött az okos -
zebraprogram, amelynek ke -
re tében nemrég az Egressy
út–Kövér Lajos utca ke resz te -
ződésénél SafeCross intelligens
gyalogátkelő-rendszert szerel-
tek fel. 
– Nem lehet min   denhol okos -
zebrát kia la kítani és köz le ke -

dési lámpát felszerelni, de a
festés frissí té sével, a fehér
csíkok vörös alapra he lye zé -
sével, az aszfalt ba ültetett
fény visszave rőkkel, va la mint
villogó, sárga lámpával még
jobban fel lehet hívni a köz -
lekedők figyelmét – mond ta
Váradi Attila, a ke rületi rend -
őrkapitányság ve ze tője.

R. T.

Csaknem egymillión nézték meg a rendőrség honlapján a
lánykérésről készült videót                                   Fotó: Pazonyi Dóri

Balla Milán a nagy rendőrcsalád legfiata -
labb tagja                                          Fotó: BRFK

átláthatóbbá tennék a gyalogátkelőhelyeket 
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Inkább metsszünk rosszul, mint sehogy 

Híres éttermek rendelnek tomi paradicsomaiból 

a kora tavaszi virágok ültetését is a napokban kell elkezdeni

Elérkezett a tavaszi kerti munkák ideje. A zöldellésig tartó időszak-
ban az egyik legfontosabb munka a metszés, a fák, bokrok ifjítása. 

Ősztől kora tavaszig akár más-
fél méteresre is megnőhetnek
a rózsák, amelyeket ilyenkor
harminc-negyven centi mé te -
res re kell visszavágni. Megyeri
Szabolcs zuglói kertész hang -
súlyozta, hogy még mindig
jobb a rosszul, szakszerűtlenül
megmetszett rózsa, mint az,
amelyiket nem vágnak vissza.
Egyébként az az ideális, ha a
szemzés felett három-négy
rüggyel, azzal ellentétes irány-
ban, ferdén metszik vissza a
növényt. 
Ha nem nyúlnak hozzá, akkor
nemsokára fás szárú, maga san,

fent vi rágzó rózsa lesz belőle. 
– Némely fának már kezdenek
megpattanni a rügyei, például
a fűzfának, az almafának, a
kajszibarack- és őszibarackfá-
nak. Ezeket is minél előbb
vágjuk vissza – ajánlotta a
szak ember. 
– A di ót, a cseresznyét, a nagy
rügyű növényeket ne met sz -
szük, in kább ápoljuk. Távolít-
suk el az egymást zavaró vagy
el öre ge dett gallyakat, ágakat.
Az éve lőket, a később virágzó
bok rokat is most kell met-
szeni, az örökzöldeket pedig
április vé  gén. A kora tavaszi

virágok ültetésének is
itt az ideje, ebben az
időszakban kell ki-
takarni a fügét, a
gránátalmát, a roz-
maringot, a selyema -
kácot, és szintén
ezek ben a hetekben
esedékes a gyep szel -
 lőztetése. Az avar ösz-
sze húzásánál vigyáz-
zunk a sü nikre. Ne
ébresszük fel őket,
inkább hagyjuk ott a
leveleket még pár
hétig.    

Potos Rita

Egy tizennyolc éves kertészeti
tanuló volt a VII. Zuglói Mag-
börze sztárvendége. Mayer Ta -
más alig múlt tizenöt, amikor
saját vállalkozást indított: kü -
lönleges paradicsomokat ter -
meszt, amelyeket neves fő  -
városi éttermek vásárolnak fel.
Egy budapesti balkonon kez -
dődött minden, mára pedig
már több száz tő paradicsomot
nevel. Tomitónak, merthogy
ez a beceneve a Varga Márton
kertészeti iskola diákjának, az
a titka, hogy trágyával kevert
folyós homokba ülteti a ma -
gokat. – Tizenkét éves korom-
ban kezdődött minden, akkor
döntöttem el, hogy saját vál-
lalkozást indítok. Szerettem
volna okostelefont, tabletet, de
a szüleim azt mondták, meg
kell keresnem rá a pénzt –
mesélte a fiatal paradicsomter-
mesztő. – Elkezdem kaktu -
szokat gyűjteni, 14 évesen már

kereskedtem velük. Megtanul-
tam a közösségi oldalon a
mar ketinget, a weboldalfej -
lesztést, és elindult az eskü vő -
biz nisz is: pozsgás növényeket

árultam. A paradicsomokkal
2016-ban kezdett foglalkozni,
otthon a balkonon. Az első

szü retből a rokonok, barátok
kaptak. Mivel mindenkinek
nagyon ízlett a termés, úgy
döntött, bővíti a vállalkozást.
Először a nagyszüleihez, Ti -

sza jenőre helyezte át a székhe-
lyét, majd miután azt a telket
is kinőtte, Fótra költöztette a

töveket. Ismerősöknek kö szön -
hetően került kapcsolatba jó
nevű éttermekkel. – Még nem
voltam 16 éves, amikor el-
mentem az első tárgyalásra.
Egyedül. A szüleim mondták,
hogy velem jönnek, de nem
akartam. Meg akartam mutat -
ni, hogy felnőttem a feladat -
hoz – mesélte Tomito a Cse re-
pesházi rendez vé n y en. A mag -
börzén egyébként a felnőt-
teknek szóló programok, elő -
adások mellett idén is gon -
doltak a gyerekekre, akiket
kézműves-foglalkozással vár-
tak. Cserhalmi Marcell, a ZUG
Közösségi Kertekért Egyesület
alelnöke elmondta, hogy min -
dig igyekeznek új vendégeket
meghívni. – Most azért Mayer
Tamás van itt, mert szerettük
volna megcáfolni azt a szte re -
otípiát, amely szerint az idősek
elfoglaltsága a kertészkedés –
hangsúlyozta a szervező. P. R.

Az évelő bokrokat most kell vissza vágni 
Fotó: Képszerkesztőség

Mayer Tamás elmagyarázta, a jó termés titka, hogy a magokat
trágyával kevert folyós homokba ülteti          Fotó: Képszerkesztőség
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ÜVEGEZÉS! AJTÓK, AB LA -
KOK, erkélyek, kirakatok üve -
gezése. Régi ke retek átalakítása
hőszigetelő üveg befogadására.
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy
Mik lós Tel.: 06-70-940-1 0 11

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
KÖZPONTI fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtö ré sek megszüntetése.
Mos dók, WC tartályok cseréje.
Csatorna kamerázás. In gyenes
kiszállás. Tel: 402-4330 • 06-
20-491-5089 

KÁRPITOS javítást, át hú zást
vállal • Telefon: 221-2392, 
06-20-553-8582 • XIV. ker.
Nagy Lajos király útja 43/B.
(Fogarasi sarok)

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZO BA -
FES TÉS, Parkettázás, Ta pé tá -
zás, vízsze re lés, csempézés, vil -
lany sze relés, kőműves mun kák,
ajtó-ablakcsere ga ranciá val.
Ha lász Tibor Tel.: 202-2505,
06-30-251-3800

RÉZ ÉS ROZSDAMEN TES
KÜSZÖBÖK BESZERELÉS-
SEL. Zárak, ki lincsek, pántok,
zsanérok cse réje, régi ajtók,
ablakok felújítása, szigetelése.
06-20-381-6703 • 251-9483

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUG -
LÓBAN és környékén családi
ház díszkertjének folyamatos,
szakszerű fenntartási mun ká -
latait elvállalja. Tel.: 38-46-315

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK
FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csem -
  peburkolás, kőművesmun kák,
vízsze re lés, villanyszerelés! Tel-
jes lakásfelújítás! Anyag be szer -
zéssel, határidőre, ga ranciával!
www.bur ko lom ester.hu  
Telefon: 06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás,
laminált lerakás. Gyors kezdés-
sel, garanciával, referenciával.
06-30-942-47-35, 360-2 3-45
Pap Gábor kis i paros, www. fes -
tes-ta pe ta zas.hu

H Ű T Ő S Z E K R É N Y E K ,
fagyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Tel.: 419-82-64,
06-70-211-77-60

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van
szüksége, engem hív jon. Olcsó
árakkal dolgozom, több tíz éves
gya korlattal.  06-20-318-2 5 98

FESTÉST, MÁZOLÁST, BUR -
KOLÁST, parkettá zást vállalok,
nyugdíjasoknak kedvezmén-
nyel. Ta karítással és bútormoz-
gatással. Tel.: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVA RO  ZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz
mun kavég zéssel. Igény szerint
kartondobozok. 10%-os hét -
végi kedvezmény. Tel: 06-70-
2144-235, 06-1-280-2542

Kémények bélelése, átépí tése,
belső marása teljes körű ügyin-
tézéssel. Szabó Balázs • Tele-
fon: 06-20-264-7752

Fürdőszoba-felújítás A–Z-ig!
Akadálymentesítés kádról zu -
hanykabinra. Ha pontos, precíz
minőségi munkát szeretne, hív -
jon! Kiváló tisztelettel: Kőrösi
András 06-20/936-0581

Vízvezeték-szerelő gyorsszol-
gálat. Telefon: 06-20-916-2653
Weboldal fix árak kal: www.viz -
vezetek-sze relo-budapest.hu

Víz- és villanyszerelés, otthoni
javítások Buda pes ten és kör -
nyékén. Tel.: 06-70-336-5615,
www.benyats.hu

RETRO PARKETTACSI SZO -
LÁS – FESTÉS 500 Ft/m2-től,
takarással. Mázolás (nyí lás zá -
rók, kapuk, kerítések, mázo -
lása, be csületesen hoz záérté s-
sel. Sok segítséggel! Tel.: 06-
20-9 45-5473, 06-30-499-1814

Fűtés-Gáz-Vízvezeték szerelést,
Gázkészülék ja ví tást, ellen őr -
zést, Klíma sze relést és villany -
szerelési munkákat vál lalok.
Megbízható, minőségi mun  ka.
Kiváló tisztelettel: Kő rösi And -
rás • w w w.hu vosklima.hu
Telefon: 06-20-936-0581

TAKARÍTÁS - FIATAL, MEG-
BÍZHATÓ HÖLGY, kisebb na -
gyobb takarítást, ablaktisz títást
vállal. Tel.: 06-30-294-22-27

Kert- telekrendezés! Metszés,
permetezés, favágás, bozótirtás,
térkövezés, ke rítés építés. Reális
áron! • www.telekrendezes.hu
Telefon: 06-20-259-6319

KÁVÉGÉP SZERVIZ – Saeco,
Philips, Jura, Delonghi és más
típusú kávégépek javítása rövid
határidővel. www.coffeetech.hu
Telefon: 06-70-22-44-000

REDŐNY, RELUXA, nap el len -
ző stb… szerelése, ja vítása, ga -
ranciával! A JÁN DÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrende lés -
hez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-
70-341-9489, 06-20-3410 0 43

Eladná ESZKÖZ KEZE LŐ NÉL
lévő ingatlanát, de nincs pénze
visszavá sá rol ni? Van megoldás!
Egy éb, akár problémásabb in-
gatlanügyeivel kapcsolatban is
forduljon hozzám bizalommal.
Telefon: 06-70-948-7410

Eladó lakást keresek Zug lóban
vagy környékén 15 millió fo -

rintig. A közteher nem kizáró
ok. Telefon: 06-2 0 - 2 27-5512

KÖNYVEKET, KÖNYV TÁ RA -
KAT (régi, újabbat), 1945 előtti
képeslapokat, fotókat, műtár-
gyakat vá sá rol a VÉRTESI AN -
TIK VÁRIUM. Díjtalan ki szál-
lással. Tel.: 06-20-425-6437

Nyugdíjasoknak INGYENES
internet hasz nálatot oktat a Dé-
lUtán Alapítvány a Radnóti
Gimnáziumban. Jelentkezés:
munkanapokon 14-17 között
Telefon: 06-30-377-9030

Matematikából, fizikából kor-
repetálás Zuglóban. www.ma -
tek korrep.hu  06 -20-331-4066

Kiadó a lakásod? Március 21-én
elméleti és gyakorlati képzés
ingatlanbérbe adóknak Zug ló -
ban: adó tanácsadó, ingatlan -
kezelő, home stager – 1 nap
alatt kiokosítunk! Bővebb info:
www.berbeadonap.hu

ADAMOV ANNA TER MÉ -
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEX-
OLÓGUS, akupunktőr, spiri -
tuális gyó gyító, cupping terápia.
XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165, 06-30-450-0821

Pasaréti fodrászüzle tünk be női
fodrászt és koz me tikust ke re -
sünk. Tel.: 06 -2 0-463-0495

Az ÉLESS-SZÍN, zuglói ma -
gán színház azonnali be lé  -
pés sel keres GYAKORLOTT 
KÖ ZÖNSÉGSZER VEZŐT.
Alapfizetés + ju talék. Jelent -
kezés: info @e le s s-szin.hu

szolgáltatás

Redőny • Reluxa

egészség

Ingatlan

Könyv

oktatás

állás
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SZÁMÍTÓGÉPEK JA VÍ TÁ SA
helyszínen, hét vé gén is. Ví rus -
irtás, ta nácsa dás, telepítések,
alkat r é s zcsere garanciával. In -
gye nes kiszállás. Aradi Zoltán.
Telefon: 06-70-519-2470 
E mail: szer viz @szer viz .info

COMPUTER KLINIKA – szá -
mítógép javítás, karbantartás,
bővítés, vírusirtás, telepítés in -
gyenes kiszállással. Hívjon bi -
zalommal!  06-30-857-26-53

HERMINA ANTIKVITÁS 
a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben
vásárol festményeket, antik bú-
torokat, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni, stb., porcelánokat,
Kovács Margit-, Hummel-, Gor-

 ka kerámiákat, bronz és ezüst -
tárgyakat 150 forinttól 600 fo -
rintig/grammig, háború előtti
katonai kitüntetéseket, leve le -
zőlapokat, képeslapokat, hagya -
tékokat, ékszereket. Törtar any
7 ezer forinttól, fazon arany 22
ezer forintig. Értékbecslés és
kiszállás díjtalan! A Hungária
körúttól 1 percre.  
Telefon: 06-20-358-8217

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok ér -
tékbecsléssel írógépet, varró -
gépet, régi rádiót, televíziót
bútorokat, könyveket, bundát,
ruhaneműt, dísztárgyakat, csip-
két, bizsukat, órákat, festmé -
nyeket, teljes hagyaték fel vá-
sárlás díjtalan kiszállással!
Almási Katalin Telefonszám: 
06-20-597-8280

EMLÉKMENTÉS! Törött, ko -

pott, képekről hibátlan na -
gyítást készítünk. VHS videók,
negatívok, képek digitalizálását
vállaljuk. Azonnal elkészült iga-
zolványképek, portrék. Színes
és ff dokumentumok és képek
nyomtatása. Tarján fotó, 1145
Thököly út 150., Nyitva: 10-18
Telefon: 06-1-363-1170

KERTÉSZT KERESEK! Zuglói
családi ház kertjéhez keresek
kertgondozáshoz kertészkedést
kedvelő segéderőt. Legfőbb fe-
ladat a gyomlálás, emellett idő -
szakosan felmerülő feladatok a
falevelek összegyűjtése, néha 
a növények visszametszése, fel -
kö tözése. Fizetés óradíjban.
Telefon: 06-30-941-1416

Szeretettel meghívunk életmód
estünkre, melyben korunk egész-
ségügyi, környezeti kihívásaira
kínálunk gyakorlati megoldá-

sokat. Te is Meg ol dás kereső
vagy? Gyere el! Helye: Zugló
Cserepesház. Időpont: 2020.
április 24. 17.00-20.00-ig. Be -
lépőjegy: 500Ft Előregisztráció:
kan drasarpadfol d8@gmail. com
Telefon: 06-70-628-6878

ORVOSCSALÁD kedvező élet -
járadékot fizet, idős nyugdíjas
budapesti lakásáért, oda köl -
tözés nélkül. Telefon: 06-20-
441-0498

Életjáradék szerződést kötnék
70 év feletti személlyel. 4 millió
forint egyösszegű, és havi 50
ezer forint járadék kifizetéssel.
Telefon: 06-30-213-4063

Életjáradéki és eltartási szer ző -
dést kötnék! Vállalunk: ta ka -
rítást, bevásárlás, ételhor dást,
autóval rendelkezem! Telefon:
06-20-932-0983

számítógép

Régiség

egyéb
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VIDA ATTILA • LMP • 1. EVK
+36 70 618 7067
vida.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

TÓTH ATTILA • DK • 2. EVK
+36 70 479 3837
toth.attila@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BITSKEY BENCE • MSZP • 3. EVK
+36 20 278 0977
bitskey.bence@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.
www.facebook.com/bitskey.bence.jelolt

LEPSÉNYI LÁSZLÓ • DK • 4. EVK
+36 70 477 5122
lepsenyi.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

RÓZSA ANDRÁS • Momentum • 5. EVK
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BUSZNYÁK IMRE KÁROLY
Momentum • 6. EVK
+36 70 479 3835
busznyak.imre@momentum.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

PÉCSI DIANA • MSZP • 7. EVK
+36 70 436 0775
pecsi.diana@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

KISNÉ SZIVCSOVICS NIKOLETT
Momentum • 8. EVK
+36 70 479 3834
kszn@momentum.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SZABÓ REBEKA • Párbeszéd • 9. EVK
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HAJDU FLÓRIÁN • MSZP • 10. EVK
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: folyamatos bejelentkezés a
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/-n

HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY
MSZP • 11. EVK
+36 70 436 0768
hever.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HORVÁTH CSABA
+36 1 872 9168
polgarmester@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

POLGÁRMESTER

ALPOLGÁRMESTEREK

PARLAMENTI  KÉPVISELŐK

HORVÁTH ZSOLT
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SZABÓ REBEKA
+36 1 872 9163 
szabo.rebeka@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

RÓZSA ANDRÁS
+36 70 479 3847
rozsa.andras@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

DR. TIBA ZSOLT
+36 1 872 9360 

Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

TÓTH CSABA  • 8. OEVK
+36 70 436 0776

Előzetes bejelentkezés alapján.

SZATMÁRY KRISTÓF  • 13. OEVK
+36 70 905 0824

Előzetes bejelentkezés alapján.

HAJDU FLÓRIÁN
+36 1 872 9457
hajdu.florian@zuglo.hu
Fogadóóra: Móra Ferenc Általános Iskola,
Újváros park 2. Minden hónap első kedd
16:00-17:00. Minden hónap első kedd
14:00-15:00 Polgármesteri hivatal, 
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Folyamatos bejelentkezés:
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/

JEGYZŐ
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LISTÁS  KÉPVISELŐK

ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐK

SÓGOR LÁSZLÓ • MSZP • 13. EVK
+36 20 978 3725
sogor.zuglo.mszp@gmail.com 
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

KINISCH ANDREA • DK • 14. EVK
+36 30 6264631
kinisch.andrea@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

HORVÁTH ZSOLT • DK • 15. EVK
+36 70 331 5525
horvath.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

BORBÉLY ÁDÁM • Fidesz
+36 1 614 5009
adamborbely88@gmail.com
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

ROZGONYI ZOLTÁN • Fidesz
+36 30 907 2843
rozgonyi@zuglo.hu
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

SZATMÁRY-JäHL ANGELA • Fidesz
+36 70 477 5117
szatmary-jahl.angela@zuglo.hu  
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.
www.facebook.com/szatmaryjahlangela/

DR. VARGA PÉTER • Fidesz
+36 70 479 3900
vargadoktor@gmail.com
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján.

VÁRNAI LÁSZLÓ • CivilZugló Egyesület
+36 70 436 0767
varnai.laszlo@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

VICTORA ZSOLT • MKKP
+36 70 479 3846
victora.zsolt@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

SOKACZ ANIKÓ • MSZP • 12. EVK
+36 70 436 0776
sokacz.aniko@zuglo.hu
Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket.
Előzetes időpontfoglalásra a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van
lehetőség. A Kormányablak zárását megelőző 30 percben nincs lehetőség
sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási
idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szünetel-
tetése. Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. A kormányablak aka -
dálymentesített mozgáskorlátozott/látássérült ügyfeleink számára.

1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. • Telefon: 06(1)896-5449 • 06(1)8963509

kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest



A bőrén sült lazacfilé kuszku -
szos tabuléval és kapros olajjal
fantázianevű ételcsodát az Eu-
rópa-bajnoki negyedik he lye -

zett műkorcsolyázó, Gye pes-
Póth Diána és a 26-szoros vá -
logatott labdarúgó, Gyepes
Gá bor által üzemeltetett ét-

teremben álmodták meg. A fi -
nom fogással akár hétköznap
este is meglephetjük a csalá-
dot. Először a kuszkuszt sós
vízzel leforrázzuk, aztán apró -
ra vágott lila hagymával, ubor -
kával, paradicsommal, men -
tával, petrezselyemzölddel, kis
citromlével és sóval, borssal
ízesítjük. A lazac mind a négy
oldalát három-három percig
sütjük, majd felszolgálás előtt
néhány percig pihentetjük. 
A tabulé, azaz a zöldséges
kuszkusz mellé tálalt lazacot
tetszés szerint kapros olajjal
ízesítjük.        Riersch Tamás

22 KonyHa

a lazac egészséges, és a legtöbb bevásárlóközpontban beszerezhető  

Hozzávalók 2 személyre:

• 30 dkg lazac
• 20 dkg kuszkusz
• 1 paradicsom
• ½ uborka, 1 lila hagyma
• 2 szál petrezselyem
• 2 szál menta, só, bors 

Ime a lazac, kuszkuszos tabuléval és kapros olaj  dí -
szítéssel tálalva Fotók: A szerző felvételei

Fajcsi István séf ajánlásával

Hétköznap is elkészíthető ünnepi étel 
Ma már olyan korábbi kuriózumokhoz is könnyen hozzájuthatunk, mint például a kuszkusz vagy a
lazac. Az északi folyókban és tengerekben őshonos hal ráadásul nemcsak finom, hanem egészséges
is. Fajcsi István, a Terrace Étterem Café séfje egy különleges, gyorsan elkészíthető fogást ajánl belőle. 

Fotózza le kedvenc megfőzött ételét, küldje el nekünk a recepttel együtt! Címünk: zugloilapok@zuglo.hu
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