
Mentőrobogó
Június végétől Zuglóban is állomásozik 
egy mentőrobogó. Ami azért különösen 
fontos, merthogy a kerületnek nincs 
önálló mentőállomása. A multifunkci-
onális robogó könnyen és gyorsan ott 
teremhet, ahol éppen szükség van rá, 
s remélhetőleg a betegek is ezt tapasz-
talják majd. Minden adott az azonnali 
és szakszerű ellátásra – a töréstől az 
újraélesztésig – , ami bizony nem kis 
munkát és anyagi áldozatot követel.  
A szolgálatot az Ahol a Szükség, Ott 
a Segítség Alapítvány tartja fenn, és 
a Hungary Ambulance Mentőrobogó 
Szolgálat nyolc munkatársával működ-
teti napi 12 órában –tavasztól őszig.  
A robogó az Országos Mentőszolgá-
lat irányítása és ellenőrzése alatt áll. 
Az üzemeltetést a Siemens és a Gysgy 
Reha is támogatja. 

12. oldal

Mozgólépcsőt akarnak
Erős lobbizás indult az Örs vezér terén 
azért, hogy mozgólépcső épüljön az alul-
járóban: sajtótájékoztatót tartottak és alá-
írásokat gyűjtöttek az akadálymentesítés 
érdekében. Az arra járókat is megkérdez-
tük, mi a véleményük: szerintük már rég el 
kellett volna készülnie a mozgólépcsőnek, 
hiszen naponta 50-60 ezer ember fordul 
meg a téren. Zugló egyik legforgalmasabb 
csomópontjának ügyét a képviselők is 
megtárgyalták legutóbbi ülésükön. 

5. oldal

Patakparti fórum 
Volt, aki a túl sok buszjáratra és a nagy 
zajra panaszkodott, míg mások a Paskál 
strand előtti parkolás lehetetlenségére 
hívták fel a figyelmet. Szabó Rebeka Rá-
kos-patak parti fogadóóráján azonban 
ötletből sem volt kevés, amit a sikeres 
megvalósítás érdekében szakemberek-
re bíz az alpolgármester. A szervezők és  
a résztvevők egyben biztos egyetértettek: 
Zugló zöldövezeti jellegét nemcsak óvni, 
hanem fejleszteni is szükséges.

10. oldal
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Formálódik Zugló leendő központja
Rendkívüli ülésen módosította a kerület 
képviselő-testülete az új városközpont 
egyik fontos része, a Mundo kereskedelmi 
létesítmény felépítésére vonatkozó szerző-
dést. Az első változatot még 2008-ban fo-
gadta el a kerület, azonban azóta költség-
vetése lényegesen karcsúbb lett, miközben 
a korábbiaknál lényegesen több feladatot 
kell ellátnia. A mostani szerződés-módosí-
tás során ezeket a szempontokat is figye-

lembe önkormányzatot korábban terhelő 
kötelezettséget. Fontosnak tartotta azt is, 
hogy vették. Hajdu Flórián (MSZP) alpol-
gármester azt mondta, a pláza az év ele-
jén megkapta a jogerős építési engedélyt.  
A tárgyalások során a felek olyan kompro-
misszumokat kötöttek, amelyek közelebb 
viszik a beruházást az első kapavágáshoz. 
A kerület szocialista országgyűlési képvi-
selője, Tóth Csaba emlékeztetett: a tárgya-

lások során sikerült 400 millió forinttal csök-
kenteni az az új megállapodás arra kötelezi 
a beruházót, hogy év végéig kösse meg az 
önkormányzattal a kerületközpontra vonat-
kozó megvalósítási szerződést. A kivitelező 
Echo Investment Hungary tájékoztatása 
szerint a Mundo 2018 első felére készülhet 
el. Karácsony Gergely polgármester (PM) 
jelezte: a kerület lakói és az önkormány-
zat érdekeit is az szolgálná leginkább, ha 

a Mundóval egy időben a teljes városköz-
pont is megépülne. Ahhoz, hogy Zuglónak 
valódi központja legyen, oda kellene tele-
píteni például az Önkormányzat hivatalos 
helyiségeit, és a Polgármesteri Hivatalt is. 
Lapunk információi szerint arról még foly-
nak a tárgyalások, hogy miként valósulhat 
majd meg a városvezetés és egyéb önkor-
mányzati intézmének átköltöztetése.

3. oldal 
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Aranyérmet szerzett az Isztambul-
ban megrendezett jubileumi, tize-
dik Nemzetközi MindLab Olimpián 
Knollmajer Bálint, a Munkácsy ötö-
dikes tanulója – méghozzá az úgy-
nevezett quoridor műfajban. 

Nálunk a MindLab még gyerekcipőben jár, 
pedig bővelkedünk tehetségekben. A játék 
egyik hazai bölcsője a Csáktornya parki 
iskola, ahol Cirbesz Éva tanítónő közel tíz 
éve megkezdte a MindLab oktatását.
A MindLab 4 részből (abalone, quoridor, 
octi, dáma) álló táblajáték, amely sok or-
szágban kötelező tananyag. A nyolc or-
szág 16 csapatát felvonultató isztambuli 
olimpián hazánkból két csapat volt jelen.
Bálint képviselte Zuglót, és ő volt az egyet-
len magyar diák, aki érmet tudott nyerni,  

a csapat viszont csak 8. lett. A mezőny má-
sodik felében végzett Jordán Panka Bog-
lárka és Lajtos Péter, munkácsys diákok.
A Munkácsynak az olimpiákon is nagy tra-
díciói vannak: 3 éve csak ők mentek a grazi 
olimpiára, ahol egyéniben és csapatban is 
sikerült elhódítani az aranyérmet. Annak  
a csapatnak volt a frontembere Knollma-
jer Gergő, aki kétszer nyert olimpiát, és az 
eddig egyszer győztes magyar csapatnak 
is tagja volt. Gergő azonban már kiöre-
gedett a MindLabből (itthon csak az 1–6. 
évfolyamon oktatják), de volt kinek átadnia 
a stafétabotot. Az öccse, Bálint hasonló 
lelkesedéssel vetette magát a táblajáté-
kokba, mint egykoron a bátyja. Tehetsége 
sem bizonyult kisebbnek. Knollmajer Bálint 
a tavalyi budapesti olimpián csapatban és 
egyéniben is negyedik lett.      Riersch Tamás

Két olimpiai bajnok egy családban

Puskás stadion – változó tervek
A 100 milliárdos keret az eredeti tervek 
kétharmadára lenne elegendő – erről tá-
jékoztatott Fürjes Balázs budapesti beru-
házásokért felelős kormánybiztos, amikor 
a Puskás stadion átépítéséről kérdeztük. 
A korábbi terveket felülvizsgálták, és ez 
alapján egy ésszerűbb és költséghatéko-
nyabb tervezetet készítettek el. Eszerint 
a felújítás kizárólag a stadiont érintené. 
Az új, 68 ezres nemzeti stadion a koráb-
bi stadionon belül épülne meg úgy, hogy 
a jelenlegi – 1953-ban átadott – létesít-
mény homlokzatát meghagynák. A koráb-

bi tervek még egy 20 sportágat felölelő 
multifunkcionális létesítményről szóltak, 
ezekből faragott le a kormány: már nem 
számolnak a 180 szobás szállodával, 
sportmúzeummal, éttermekkel, kisebb 
sportcsarnokokkal, konferencia-központ-
tal sem. Új épületet húznak a régi köré – 
igyekezve megőrizni az eredeti építészeti 
elemeket.  A Puskás Ferenc Stadion bon-
tása várhatóan ősszel kezdődik, és leg-
hamarabb jövőre indulhat az építkezés.  
A stadionnak 2019-re kellene elkészülnie.                           

(RT/ZL)

110 éves: 10 éve lett honvágya 
110. születésnapját ünnepelte a napokban a ke-

rület legidősebb embere, Höffner Mária, akit már 

évek óta köszönt Zugló vezetése. Höffner Mária 24 

évesen költözött a Felvidékről Budapestre, a ’60-

as években Amerikába disszidált, ahonnan 100 

éves korában tért haza, mert erős honvágya volt.   

Lánya, Höffner Tilda lapunknak korábban azt nyilat-

kozta: édesanyja többek között hitének, a kemény 

munkának és annak köszönheti a hosszú életét, hogy 

minden reggel megiszik egy pici whiskyt.       -berger-

Hirdetmény

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető 
helyiségek listája
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Bosnyák u. 30. 
(Bosnyák tér 4.) 31738/2 90 üzlethelyiség összközmű-

ves 126.000 2015.06.24. 2015.07.23.

Dózsa György út 
11., alagsor 32737/0/A/1 118 egyéb 

helyiség 
víz, villany, 
csatorna 53.454 2014.08.15. folyamatosan 

Egressy út 60-68. 32151/49 171 iroda összközműves 256.500 2015.06.24. 2015.07.23. 

Erzsébet kir. ú. 63. 30377/1/A/20 68 üzlethelyiség összközműves 67.300 2015.06.24. 2015.07.23. 

Erzsébet kir. ú. 89. 30360/0/A/1 34 üzlethelyiség összközműves 61.200 2014.10.28. folyamatosan 

Erzsébet kir. ú. 119.  
(Jobb oldali 
üzlethelyiség) 

30337/5 29 üzlethelyiség villany 33.959 2014.10.28. folyamatosan 

Fogarasi út 43/c 31913/6/A/32 72 üzlethelyiség összközműves 102.400 2015.06.24. 2015.07.23. 

Fűrész u. 23. 
alagsor 1. sz. 

31337/0/A/12 109 
egyéb 

helyiség 
víz, villany, 
csatorna 

65.400 2014.10.28. folyamatosan 

Gyarmat utca 
47/A. lh. 3.  
(természetben: 
Bácskai utca 42.) 

31693/20/A/146 
31693/20/A/147 
31693/20/A/148

33 
46 
7 

egyéb 
helyiség 

összközműves 146.200 2015.04.09. folyamatosan 

Ilka utca 20. 32605/0/A/6 61 üzlethelyiség 
víz, villany, 
csatorna 

67.100 2015.04.09. folyamatosan 

Jávorka Á. u. 2-4. 31258 29  raktár közmű nélküli 23.200 2015.06.24. 2015.07.23. 

Kerepesi út 50. 31989/10 115 üzlethelyiség 
víz, villany, 
csatorna 

69.000 2015.06.24. 2015.07.23. 

Kövér Lajos u. 44. 31851/3 48 üzlethelyiség összközműves 67.200 2015.06.24. 2015.07.23. 

Nagy L. király ú. 198. 31497/1/A/2 25 üzlethelyiség összközműves 50.000 2014.10.28. folyamatosan 

Semsey Andor u. 9. 32606/0/A/1 218 raktár összközműves 144.800 2015.06.24. 2015.07.23. 

Szervián u. 30. 31915/18 61 üzlethelyiség 
víz, villany, 
csatorna 

88.450 2015.06.24. 2015.07.23. 

Thököly út 43. 32835/0/A/19 61 üzlethelyiség 
víz, villany, 
csatorna 

67.100 2015. 06.24. 2015.07.23. 

Thököly út 64/b 32766/0/B/1 155 műhely összközműves 93.000 2015.06.24. 2015.07.23. 

Thököly út 117/a 32209/1/A/1 39 műhely víz, villany 20.700 2015.06.24. 2015.07.23. 

Thököly út 128. 32260/0/C/14 329 üzlethelyiség összközműves 292.800 2015.06.24. 2015.07.23. 

Thököly út 167. 31718/0/A/39 59 üzlethelyiség 
víz, villany, 
csatorna 

76.700 2015.06.24. 2015.07.23. 

Ungvár u. 50.- 
Sárrét park 2. 

29978/140 50 üzlethelyiség 
összközműves 
(távfűtéses) 

68.400 2015.06.24. 2015.07.23. 

Utász u. 5. alagsor 32460/0/A/1 83 üzlethelyiség összközműves 66.400 2015.06.24. 2015.07.23. 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is az pályázatokat eredménytelennek minősítse és 
egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 
szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének többszörösen módosított 
18/2005. (V. 2.) rendelete 7.§ *3 értelmében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 
napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben folytatni 
kívánt tevékenység pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a helyiség bérbe vételére ajánlat, a helyiség a Tulajdonosi és Köz-
beszerzési Bizottság döntése alapján bérbe adható az első olyan jelentkező részére, aki a bérleti díj hirdetmény-
ben meghatározott alsó határát elérő ajánlatot tesz.*
(6) *4 A szakbizottságok javaslata alapján a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság eltérhet a meghirdetett 
bérleti díj mértékétől a következők szerint:
a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot adó művelődési, sport, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, egy-
házi, művészeti, egyéb társadalmi, közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat és a feladat ellátására a 
szervezet együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, a bérleti díj realitás vizsgálat alapján megál-
lapított bérleti díj maximum 30%-kal mérsékelhető, kivéve a b) pontban meghatározott esetet.
b) Közhasznú szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezet számára közhasznú feladatával megegyező 
célra legalább 1 éve üresen álló helyiség esetén, maximum 70%-os bérleti díj kedvezmény biztosítható azon 
szervezetnek, amely a közhasznú feladat ellátására együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, és 
az együttműködési megállapodásban a támogatás (bérleti díjkedvezmény) összegéhez mérten az önkormányzat 
vagy a kerületi lakosok részére kölcsönös előnyt biztosít. A bérleti díjkedvezmény legfeljebb az együttműködési 
megállapodás időtartamára szól.”
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005. (V.2.) rendelete a Buda-
pest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 9/A § *2 
bekezdése szerint:
„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot kell fizetnie, melynek mértéke háromhavi bérleti díjjal azonos összeg.”
A bérlésre kínált helyiségek bérleti díját a járműtárolásra meghirdetett ingatlanok kivételével nem terheli ÁFA.
Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.).
A bérlemények megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel a 469-8156-os telefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgála-
ti Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján 
(www.zugloizrt.hu).
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Zugló képviselő-testülete rendkívüli 
ülésen hagyta jóvá az önkormány-
zat Echo Investment Hungary In-
gatlanhasznosító Kft.-vel korábban 
megkötött, a Mundo kereskedelmi 
központ megépítésére vonatkozó, 
módosított fejlesztési és együttmű-
ködési megállapodást. A tervezett 
pláza megépítése az új városköz-
pont egyik fontos eleme lehet.

A képviselő-testület a befektető egyetérté-
sével módosította a Mundo megvalósítására 
vonatkozó, korábban megkötött kétoldalú 
megállapodást. Az ülésen a beruházó Echo 
Investment Hungary Kft. képviselője, Ahmet 
Cetin azt mondta: számításai szerint a pro-
jektet év végén indíthatják el. A beruházó 
továbbra sem csupán egy pláza felépítésé-
ben, hanem Zugló városközpontjának a ki-
alakításában gondolkozik – tette hozzá.

A vitában Karácsony Gergely polgármes-
ter (PM) kiemelte, hogy a szerződés mó-
dosításával a környék rendezésére az ed-
dig tervezett 500 millió forint helyett csak 
100 milliót kell költenie az önkormányzat-
nak. Egyértelművé tette azonban, hogy 
a kereskedelmi létesítményt akkor tudja 
támogatni, ha azzal egy időben Zugló új 
városközpontja is megépül.
Ugyanezen a véleményen volt Várnai László 
(CivilZugló), aki közölte: a beruházás tervei 
egyelőre csak bevásárlóközpont létesítésé-
ről szólnak, minthogy közfunkciót ellátó ob-
jektum nem épül. Azt is hiányolta, hogy az 
építkezés megkezdésének és befejezésének 
időpontjáról nem rendelkezik a szerződés.
Barta János képviselő (LMP) is úgy vél-
te, hogy a fejlesztés a jelen tervek szerint 
valójában egy bevásárlóközpont-építés, 
ezért azt elutasítja. Aggodalmát fejezte 
ki, hogy a beruházó kihátrál a projektből, 
és eladja a telket, annak új tulajdonosa 
ugyanis alapvetően befektetéssel és nem 
ingatlanfejlesztéssel foglalkozik.
A vitához a Fidesz és a Jobbik nem szólt 
hozzá. A szerződés módosítását végül  
a testület 17 igen és 1 nem szavazattal,  
1 tartózkodás mellett elfogadta.

Jogerős építési engedély birtokában

2015 elején megkapta a módosított, jog-
erős építési engedélyt a Mundo – nyilat-
kozta lapunknak a beruházásokért felelős 
alpolgármester, Hajdu Flórián. A módosí-
tások csak a terveket érintették, az ere-
deti szándékot nem. Az előzményekről 
elmondta, hogy 2014 novemberében, 
amikor tárgyalóasztalhoz ültek az Echo 
Investment beruházóival, a legfontosabb 
kérdésben egyetértettek: valóban el kell 
indulnia a projektnek, és 2018 első ne-
gyedévében szeretnék is átadni a Mundót.

A tárgyalások során egyrészt az Echo 
Inv. által megálmodott bevásárlóközpont 
tényleges megépítésének előmozdítá-
sát sikerült elérni, másrészt pedig egy új,  
a Mundo közelében létrejövő közigazga-
tási központ lehetőségéről egyeztettek  
a felek. A részletekről megtudtuk, a Mundo 
bevásárlóközpont összesen 35 ezer négy-
zetméteres lesz, 2 és fél szinten, az épület 
végében egy közel 1400 személygépkocsi 
tárolására alkalmas parkolóval, ami P+R-
ként is használható lesz. Az MTK Lantos 
Mihály Sporttelep beépítettsége nem vál-
tozik, a tervek azt érintetlenül hagyják.  

A Bosnyák téri piac megújulásának kérdése 
jelenleg tárgyalás alatt van, ugyanis a Bos-
nyák téri piac nem zuglói tulajdon, hanem 
fővárosi (CSAPI – Fővárosi Önkormányzat 
Csarnok és Piac – Igazgatósága). Ha a be-
ruházás elindul, akkor a környék forgalma 
is változni fog: a Csömöri utat a felüljáróig 
szélesíteni fogják, bekötőutak is épülnek  
majd, hogy a Mundo könnyen megköze-
líthető legyen. A gyorsvillamos terve már 
sínen van, s remények szerint a két beru-
házás egymást felgyorsító folyamat lesz.
A finanszírozásról egyelőre annyi tudha-
tó, hogy a Mundo-beruházás költségei az 
Echo Invedstmentet terhelik. A végösszeg 
jelenleg 70 millió eurónál, megközelítőleg 
21 milliárd forintnál tart.
– A városközpont költségeiről már bonyo-
lultabb érdemben nyilatkozni, hiszen több 

szereplőt is érint a források előteremtése – 
mondta Hajdu Flórián, aki hangsúlyozta, az 
önkormányzat tulajdont szeretne szerezni  
a közigazgatási központban, nem bérelni 
kívánja azt. Hogy cserébe mit tud felaján-
lani az önkormányzat, az még kérdéses.

A közigazgatási központ

Az önkormányzat a közigazgatási köz-
pontba szeretné a legtöbb funkcióját tö-
möríteni, így a helytakarékossággal és az 
energetikai modernizálással sok költsé-
get tudna spórolni. Egy helyre költözhet-
ne a központba az önkormányzati hiva-
tal, az önkormányzathoz tartozó cégek,  
a kerületi rendőrség és a kormányhiva-
tal is. Egy komplexum, igazi centrum 
lenne, ahol egy zuglói polgár bármilyen 
hivatalos ügyet kényelmesen el tudna 
intézni egy helyen.

Az Echo Investment ingatlanfejlesztő

A lengyel cég egyes feltételezésekkel 
ellentétben nem befektetési, hanem in-
gatlanfejlesztési céllal vásárolta meg  
a Bosnyák téri területet – ezt hangsúlyozta 
lapunknak adott interjújában Ahmet Cetin, 
a projekt menedzsere.
– 2007 óta vagyunk jelen Zuglóban, ha 
telekspekulánsok lennénk, már régen túl- 
adtunk volna a területen – jelentette ki, 
hozzátéve, a beruházás elhúzódásának 
számos oka van.

– Amikor megtettük ajánlatunkat egyér-
telműen megfogalmaztuk, hogy milyen 
elképzeléseink vannak a területtel kap-
csolatban. Ezt a kerület akkori veze-
tése tudomásul vette. A megvásárolt 
terület átvételét követően önkormány-
zati választások voltak és a kerületnek 
más vezetése lett. Az új adminisztráció 
szerinte nem tartotta igazán fontosnak  
a terület fejlesztését, talán még lassítot-
ta is a folyamatot. Sokáig tartott, amíg 
megkapták az építési engedélyt, köz-
ben beütött a globális pénzügyi válság 
– indokolta az egy helyben toporgást.  
A telket a cég annak a tudatában vásárol-
ta meg, hogy a 4-es metró végállomása  
a Bosnyák téren lesz. Ez nem valósult 
meg, az viszont kifejezetten előnyös a be-
ruházás számára, hogy kiépül a Bosnyák 
teret a belvárossal összekötő villamosvo-
nal. Ehhez hozzátette:
– Az elmúlt nyolc évben sok minden meg-
változott. Eredetileg kétszer akkora épü-
letet terveztünk a telekre, mint amilyenről 
jelenleg beszélünk. Mint a projektmene-
dzser elmondta, most a hangsúly az ön-
kormányzat és a beruházó közötti viszony 
tisztázásán van. Ezután remélhetőleg fel-
gyorsul a megvalósítás folyamata.
– A tervezés három-négy hónapot vesz 
igénybe. A beruházást vélhetően tél elején
kezdhetnénk meg, azonban építéstech-
nikai okokból ezt várhatóan tavaszra ha-
lasztjuk – jegyezte meg Ahmet Cetin.
Az épület a kerület városrendezési tervé-
ben foglaltaknak megfelelően a terület-
nek valamivel kevesebb mint ötven szá-
zalékát foglalja majd el.
– Az Echo Investment Lengyelország má-
sodik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége – 
állította a projektmenedzser. Hozzáfűzte: 
a számát sem tudja megmondani, hogy 
eddig hány irodaépületet, bevásárlóköz-
pontot, állami intézményhez tartozó objek-
tumot építtettek. 

Papp Dezső–Berzsényi Gergely

Három év múlva kész lehet az új városközpont egy része
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Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórája: 
2015. július 15. 
Folyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés  
az alpolgármesteri titkárságon,  
a 06-1-872-9457 telefonszámon. 

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

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

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

Aljegyző
Teimer Gábor
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára az aljegyzői titkársá-
gon, a 06-1-872-9164-es telefon-
számon.

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

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

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

Július 6.
Augusztus 3.

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési osztályvezető

Augusztus 3.
Szeptember 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási osztályvezető

Július 25. Dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

Július 31.
Augusztus 28.

Várbíró 
András Ingatlanüzemeltetési osztályvezető      

DÉLELőTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFő

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

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

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

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

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

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy okmányirodánkban az ügyfélfo-
gadás előzetes időpontfoglalással és napi sorszám kiadásával, ún. sorban 
állással történik. A napi sorszámmal rendelkező ügyfelek várakozásának 
csökkentése érdekében, 2015. június 15-től a jelenlegi nyitva tartási időn 
belül a két ügyintézési mód egymástól elkülönül.

Kizárólag előzetes 
időpont-foglalással

Kizárólag 
sorban állással

HÉTFő 7.00 – 10.00 10.00 – 17.00

KEDD 17.00 – 20.00 10.00 – 17.00

SZERDA 08.00 – 11.00 11.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK 15.00 – 18.00 08.00 – 15.00

PÉNTEK 12.00 – 17.00 8.00 – 12.00

Eltérések: Népesség-nyilvántartási, ügyfélkapu regisztráció, diákiga-
zolvány és hatósági (visszavont forgalmi engedély és vezetői engedély) 
ügyekben, valamint az elkészült okmányokért időpontfoglalás nélkül,  
a teljes ügyfélfogadási időben lehet ügyet intézni.

Kizárólag előre lefoglalt időpontban történő ügyintézésre van lehetőség 
állampolgársági, egyéni vállalkozással, valamint a mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben. Időpontfoglalásra 
a www.magyarorszag.hu honlapon túl lehetőség van az okmányiroda 
recepcióján személyesen vagy telefonon. Telefonszám: 872-9271 és 
872-9392. Állampolgársági ügyekben az időpontfoglalás csak az ügyin-
tézőnél, a 795-8546 telefonszámon lehetséges.  Tájékoztatjuk a sorban 
állással ügyet intéző ügyfeleinket, hogy a napi sorszámok kiosztása a 
helyi kapacitásokhoz mérten, és az ügyintézők leterheltségének függvé-
nyében történik. Rendkívüli ügyfélforgalom esetén előfordulhat a sorszá-
mosztás átmeneti szüneteltetése.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Változik az okmányiroda  
ügyfélfogadási rendje

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

hétfő 13.30–18.00, 

szerda 8.15–16.30

péntek 8.15–11.30

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

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje

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

A kerületgondnokság 
elérhetőségei

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tu-
lajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-
lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-
lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-
detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 
Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. 
tulajdonában álló ingatlanok

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

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

Dr. Papcsák Ferenc
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-30-669-54-84

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Sápi Attila 
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0762

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 Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.
Telefon: 06-70-436-0775
e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc
József 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
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 Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-260-0795

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
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 Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

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

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes  
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767   
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu
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Nem új keletűek azok a lakossá-
gi panaszok, amelyek a kerületen 
áthaladó városi forgalomra és az  
ezzel együtt járó parkolási tumul-
tusra vonatkoznak. A július eleji, 
legutóbbi testületi ülésen a grémi-
um megtárgyalta Karácsony Ger-
gely polgármester a parkolási díjfi-
zető zónák bővítésére vonatkozó 
előterjesztést. A várostyák a vitát 
követően Kovács Balázs képviselő 
(Fidesz–KDNP) módosító indítvá-
nyával fogadták el a javaslatot. 

A beterjesztés kapcsán a vita arról folyt, hogy 
az önkormányzat készíttessen-e előkészítő 
vizsgálatot és döntés-előkészítő tanulmányt 
a Francia út–Kacsóh Pongrác– Rákospatak 
utca–Vezér utca–Füredi utca–Szentmihályi 
út–Kerepesi út–Vezér utca -Ond vezér útja–
Örs vezér tere–Bánki Donát utca–Padlizsán 
utca–Kerepesi út által határolt területre a je-
lenleg érvényes fizetőparkolási övezet kibő-
vítése érdekében. 
Karácsony Gergely szóbeli kiegészítőjében 
arra hívta fel a figyelmet, hogy beterjesztése 
nem az Állatkert körút és az Örs vezér tere 
környéki fizetőparkolók létesítésének elodá-
zását szolgálja. Célja, hogy az önkormány-
zat időben tudjon lépni, ha a kerület más 
pontjait is elárasztják a parkoló autók. A fi-
zetőparkoló-övezetekre vonatkozó döntést 
ugyanis a Fővárosi Közgyűlés hozza meg, 
ez pedig egy-másfél évet vesz igénybe. 
Várnai László (CivilZugló Egyesület) arra 
nyújtott be módosító javaslatot, hogy szű-
kítsék az előterjesztésben szereplő területet. 
Kovács Balázs viszont azt kezdeményezte, 
hogy az önkormányzat előbb az Állatkerti 
körút és az Örs vezér tere környékén indít-
sa el a fizetőparkolást, és csak ezt követően 
készítesse el az előkészítő vizsgálatot, majd 
annak ismeretében a továbblépéshez szük-
séges döntés-előkészítő tanulmányt.
Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 
szerint a tanulmány kettébontása időhú-
záshoz vezet. A két engedélyezett parko-
lózónát egyszerre kell üzembe helyezni, 
különben fennáll a veszélye, hogy ráfizeté-
ses lesz a térítéses parkoltatás.
Lévay Sándor képviselő (MSZP) arra fi-
gyelmeztette a testületet, hogy az Örs 
vezér tere melletti lakótelepen uralkodó ál-

datlan parkolási helyzet felszámolása nem 
egyszerűen pénzügyi kérdés. 
Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz–
KDNP) bejelentette, frakciója az indítványt 
Kovács Balázs módosító javaslatával tá-
mogatja, mert így a két fizetőzóna kiépítése 
és a tanulmánykészítés is megkezdődhet. 
Karácsony Gergely a testületi ülést köve-
tően lapunknak kiemelte, Zuglónak kész 
terve van a fizetőparkolás bevezetésére az 
Állatkerti körút és az Örs vezér tere kör-
nyékén. A tapasztalatok viszont azt mutat-
ják, hogy a térítéses parkolás bevezetésé-

vel a fizetni nem akaró autósok az övezet 
szélét veszik igénybe. Ezért javasolta, 
hogy készüljön tanulmány a fizetős övezet 
kibővítéséről. Karácsony Gergely szerint  
a fizetőparkolás csak az Állatkerti körútnál 
lesz nyereséges.  Ezért az Örs vezér teré-
nél keletkező veszteség kompenzálására 
a Városligetre vonatkozó forrásmegosztás 
tisztázása után a két helyszínen egyszerre 
kell bevezetni a fizetős parkoltatást. 
A testületi ülésen jelen lévő Tóth Csaba, 
Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője 
arról tájékoztatta lapunkat, az MSZP azért 
nem támogatta Kovács Balázs módosító 
indítványát, mert az lassítja a fizetős par-
kolási övezet megvalósítását.

Megújulhat a Rákosfalva park
A jogi akadályok kiküszöbölésével  
a képviselő-testület megtárgyalta és jó-
váhagyta a Rákosfalva park felújítására 
vonatkozó javaslatot. Úgy határozott, 
hogy a Liget Galéria felújítására pályázatot 
nyújt be az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumához a Közművelődési érdekeltség-
növelő támogatás elnevezésű tenderre. 
A testület 100 ezer forintos támogatást 
adott a Nagyothalló Gyermekekért Ala-
pítványának. Az összeg a sérült gyerekek 
egynapi táboroztatásának szállás- és ét-
kezési költségét fedezi. 
A városatyák megbízták a polgármestert, 
hogy a Zuglói népegészségügyi prog-
ram hosszú távú működtetése érdeké-
ben kössön stratégiai megállapodást  
a Zuglói Egészségügyi Szolgálattal,  
az Uzsoki Utcai Kórházzal, valamint  
a Hungimpex Kft.-vel.          

  Papp Dezső

Önkormányzat

P+R-tervek – lakossági ajánlásra

Az Örs vezér terén mozgólép-
cső megépítése érdekében gyűj-
tött aláírásokat az MSZP zuglói 
szervezete. A rákövetkező napon 
Zugló polgármestere nemcsak 
sajtótájékoztatót tartott a kerület  
országgyűlési képviselőjével, ha-
nem a képviselő-testület fel is ha-
talmazta őt a fővárossal folytatan-
dó tárgyalások megkezdésére. 

Az aláírásgyűjtésen jelen lévő Tóth Csaba, 
Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője el-
mondta, az Örs vezér terei aluljárót nagyon 
sok idős, mozgásában korlátozott, illetve 
babakocsival közlekedő használja, akik arra 
panaszkodnak, nehezen megközelíthető  
a közlekedési csomópont, és csak komoly 
erőfeszítés árán tudnak felmenni. Már több-
ször kezdeményezték, hogy a fővárosi tulaj-
donú létesítményben épüljön mozgólépcső, 
azonban próbálkozásaik rendre sikertelenek 
voltak. Most választási ígéretüknek meg-
felelően ismét napirendre tűzik a kérdést.  
Az aláírásokat javaslatuk alátámasztására 
gyűjtik – fogalmazott a képviselő.  
Az Örs vezér terén tartott akciójuk során 
sokan felkeresték az aláírópultot. Így tett 
Csörsz Zalánné is, aki szerint Budapest 
egyik legnagyobb forgalmú csomópont-
jában már régen meg kellett volna építeni  
a mozgólépcsőt. Ez nagyon sok ember köz-
lekedését könnyítené meg. Egy másik aláíró, 

Zoikasz Anna is úgy nyilatkozott, nagy szük-
ség lenne a mozgólépcsőre, mert jelenleg az 
idősek, mozgáskorlátozottak csak komoly 
erőfeszítés árán jutnak a felszínre.
– Meguntuk a várakozást, mielőbb lépni 
kell az akadálymentesítés érdekében – 
mondta Karácsony Gergely a rákövetke-
ző napon az Örs vezér terén Tóth Csaba 
országgyűlési képviselővel tartott közös 
sajtótájékoztatóján, akit az aznapi ülésen 
a testület felhatalmazott, hogy kezdjen 
tárgyalásokat a fővárossal.
– Budapest egyik legforgalmasabb aluljá-
rójában állunk, naponta 50-60 ezer ember 
közlekedik erre – magyarázta Karácsony 
Gergely. – Nem találok magyarázatot arra, 
eddig miért nem oldották meg itt az aka-
dálymentesítést. Nálunk is készültek már 
költségtervek erre, körülbelül 40 millió fo-
rintból lehetne megoldani az aluljáró mind-
két oldalán a könnyebb le- és feljutást.  
Ha a testülettől megkapom a felhatalma-
zást, azt szeretném elérni a fővárosnál, 
hogy még idén történjen valami ez ügyben. 
A gödöllői HÉV és a 2-es metró össze-
kötéséig ugyanis már nem tudunk várni.  
Ha kell, Zugló akár részt is vállalna a költ-
ségekből. Ma van itt a Budapest Gyógy-
fürdői és Hévizei Zrt. csúszdája, amely 
alapján jól látható, hogy ahol ezt felállítot-
ták, egy mozgólépcső vagy egy mozgójár-
da is minden gond nélkül elférne. 

Forrai-Kiss Krisztina, Papp Dezső

Örs vezér tere:
akadálymentesítést akarnak
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Zuglóban mintegy 550-en vallották 
magukat román nemzetiségűnek  
a legutóbbi népszámláláson. őket 
és a közönséget is szórakoztatta  
a román nemzetközi nap alkalmából 
a helyi szervezet. Drakula – mint min-
dig, most is - drámai hatást váltott ki. 

Román és magyar dalok, versek, törté-
nelmi kiselőadás – egyebek mellett ezek 
színesítették a Zuglói Román Kulturális 
Nap programját. A Magyar-Román De-
mokratikus Szövetség elnöke beszélt 
Drakuláról is, akiről sokaknak csak az 
ismert filmből van információja. A gróf 
kivégzési módszereiről volt hírhedt. Nem 
tartott hadifoglyokat: ellenségeit karóba 
húzatta, de nem volt ritka az sem, hogy 
áldozatait megcsonkíttatta, megnyúzatta, 
lefejeztette – mesélte Papp Zoltán. 
Papp Zoltánné, a Zuglói Román Önkor-
mányzat elnöke elmondta, hogy fő céljuk 
a nyelv tanítása, a kultúra és a hagyomá-

nyok éltetése. Egy-egy zuglói programon 
tradicionális román ételekkel várják a láto-
gatókat. Ilyen a csorba leves, a puliszka, 
a különleges sajtok, és a töltött káposzta 
– édes káposztából. 
A népzene, a néptánc és a versek sem 
maradhattak el: a Formatia Szitko Együt-
tes és a Kézfogás Együttes szórakoztat-
ta a közönséget. Utóbbi vezetője és több 
tagja is a kerületben él.
Fontosnak tartják, hogy csaknem más-
fél évvel ezelőtt elindították a könyvtári 
programot. Ez annak a megállapodásnak 
a része, amelyet a Nagyváradi Ifjúsá-
gi Szervezettel kötöttek. Lényege, hogy 
Magyarországról magyar nyelvű könyve-
ket visznek Romániába, onnan pedig ro-
mán köteteket hoznak. Ezeket iskolákba, 
könyvtárakba osztják szét. – Megalapoz-
tuk a Tenkei (Tinca) Református Egyház 
magyar könyvgyűjteményét. Csaknem 
kilencszáz könyvet vittünk ki – fejtette  
ki Papp Zoltánné.                 (PotosR)

Civil élet  

Magyarországon 1997 óta június 26-án 
tartják a kábítószer-ellenes világnapot.  
A kábítószer elleni küzdelem nem új kele-
tű, de az biztos, hogy egyre több súlyos 
eset kerül nyilvánosságra, ezért a gond-
dal egyre gyakrabban találkozunk, szinte 
nap mint nap. Az ügy fontosságára való 
tekintettel Sokacz Anikó, a Kábítószer 
Egyeztetési Fórum (KEF) zuglói elnöke  
a legutóbbi képviselő-testületi ülésen pre-
zentációval mutatta be a drogok használata 
és terjedése okozta veszélyt. Ezt követően  

a Madách Musical Tánc- és Zeneművé-
szeti Alapfokú Művészeti Iskola és Szak-
középiskola kisdiákjai adtak elő egy rövid, 
figyelemfelkeltő táncelőadást. A program 
harmadik elemeként levetítették a Tiszta 
Jövőért Közhasznú Alapítvány kisfilmjét 
a Party Service munkájáról. Azokról a zö-
mében önkéntes fiatalokról, akik nyilvános 
bulikon, koncerteken jelenlétükkel a józan 
életvitelre figyelmeztetnek, arra, hogy bu-
lizz, de tudd, hol a határ. 

-berger-

Tánccal a drogok ellen Hagyományőrzés román módra
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A Dózsa György út Ajtósi Dürer 
sor–Hősök tere közötti szakasza  
a főváros egyik sokat látott területe. 
A Felvonulási tér a Magyar Népköz-
társaság fennállása alatt a katonai 
díszszemlék, felvonulások, pártren-
dezvények, nagygyűlések, politikai 
demonstrációk és állami ünnepsé-
gek helyszíne volt.  

A Fővárosi Törvényhatósági Bizottság 
határozatban döntött a szovjet diktátor 
71. születésnapja után két nappal, 1949. 
december 20-án arról, hogy „Sztálin 
generalisszimuszról művészi kivitelben 
és méretben méltó emlékművet készít-
tet és állíttat fel…” Egy évet szabtak ki  
a szobor felállítására.  

Napóleont, Deákot és  
Petőfit is beleképzelték 
A Sztálin-szobor meghívásos tervpályá-
zatát még a felállítási helyszín kiválasz-
tása előtt kiírták. A szobor magasságát 
öt-hat méterben, anyagát bronzban vagy 
márványban határozták meg. A pályamű 
elkészítésére 25 művész kapott felkérést,  
30 tervezet került a bírálóbizottság elé.  
A pályaművek a legkülönbözőbb formá-
ban örökítették meg Sztálint. Vedres Márk 
például kicsinek és zömöknek ábrázolta  
a generalisszimuszt, ami már önmagában 
is bűnnek számított. Megyeri Barna egy 
barátságosan integető, Beck András egy 
gyerekkel álló, Bokros Birman Dezső ke-
zét Napóleon-szerűen a kabátjába dugó 
Sztálint formázott meg. Vass Viktor a De-
ák-szoborra emlékeztető, Medgyessy Fe-
renc pedig, ahogy a bírálóbizottság fogal-
mazott, „ha a fejét letakarjuk, akkor Petőfit 
ábrázolja” tervezetet készített. 
A szoborbizottság kritikus szemmel vizs-
gálta a pályaműveket, ugyanis a tapaszta-
latok azt mutatták, ha az alkotás nem tet-
szett Moszkvának, annak hangot is adott. 
A bizottság Borsos Miklós, Farkas Aladár, 
Kisfaludi Strobl Zsigmond és Mikus Sán-
dor alkotását fogadta el, nekik újabb ter-
vezetet kellett benyújtani.
A második fordulót Mikus Sándor nyerte, 
akinek nyolcméteres bronz Sztálinját vél-
hetően az akkor nemkívánatosnak minő-
sített köztéri alkotásokból, köztük Tisza 
István, Darányi Ignác és Andrássy Gyula 
szobraiból öntötték.

Népművelők döntöttek a helyszínről
Heves vita folyt a szobor helyszínének ki-
választásáról: az Erzsébet tér, a Kossuth 
tér vagy a Hősök tere legyen? Ez utób-
bi kapcsán még az is szóba került, hogy  
a millenniumi emlékművet lebontják, vagy 
áthelyezik a Hermina út környékére.
1951 tavaszán a Népművelési Minisztérium 

javaslatára Mikus alkotását a Dózsa György 
úton, a Gorkij fasor (Városligeti fasor) ten-
gelyében a Városliget szélén állították fel. 
Ezzel egy időben a Honvédelmi Miniszté-
rium bejelentette, hogy a Dózsa György 
út Városliget menti szakaszát 75 méterre 
kívánja kibővíteni a katonai díszszemlék 
számára. A Felvonulási tér kialakításáról 
és a szobortalapzat tribünné alakításáról 
1951 júliusában határozott a pártvezetés. 

Az eredeti 27-szeresébe került
A Sztálin-szobor megvalósítása során 
semmi sem volt drága. A főváros a Sztá-
lin-szobor pályázati költségeire és a te-
rületrendezésre 350 000 forintot szánt. 
Végül a projekt 9,5 millió forintba került, 
ami az eredeti összeg mintegy 27-szere-
se. A hatalom a tervpályázat győztesével 
rendkívül bőkezűen bánt, Mikus Sándor 
Kossuth-díjat és 200 ezer forintos hono-
ráriumot kapott. Ez az összeg több száz-
szorosa volt az akkori átlagfizetésnek. 
A térrendezést Gebhardt Béla tervei alap-

ján végezték. Ennek során kivágták a li-
get szélén a fákat, lebontották az útban 
lévő Városligeti Színkört, a villamos-vég-
állomást, Csengery Antal szobrát és a 
Regnum Marianum-templomot. A Dózsa 
György utat 360 méter hosszan 85 méter-
re szélesítették ki. Kilenc egyedi tervezé-
sű gömblámpás kandelábert állítottak fel.  
Az elkészült tribün 19,99 méter hosszú, 4,8 
méter széles és 1,75 méter magas volt. A 
nyolcméteres szobor egy 10 méter magas, 
3,20x3,48 méteres posztamensen állt. 

Felvonulásiból Csizma tér lett
A Felvonulási tér és környéke teljesen csak 
1953-ra készült el. A területrendezés során 
összesen 60 ezer négyzetmétert macska-
köveztek, tízezer négyzetmétert aszfaltoz-
tak és 48 ezer négyzetmétert betonoztak 
le. Annak ellenére, hogy a tribün díszítése 
még nem készült el, a szoboravatót 1951. 
december 16-án megtartották. Az ese-
ményre 80 ezer embert vezényeltek ki.  
Az ünnepi beszédet Révai József, az akkori 
magyar kulturális élet teljhatalmú irányítója 
mondta. Ezt követően a terület a felvonulá-
sok és katonai parádék színhelye lett.
A 18 méteres monstrum nem sokáig ék-
telenkedett a Városliget szélén. 1956. ok-
tóber 23-án a nép ledöntötte a diktatúrát 
szimbolizáló Sztálin-szobrot. Az alkotást 
a Blaha Lujza térre vitték, és szétverték. 
A posztamensen csak a szovjet diktátor 
csizmái maradtak, ezért az emberek a he-
lyet egy ideig Csizma térnek csúfolták. 

Tribün a felszabadulás  évfordulójára
A forradalom leverése után a Felvonulási 
téren újra csak 1958-ban tartottak tömeg-
rendezvényt. Ekkorra eltüntették Sztálin 
csizmáit, és letakarták a domborműve-
ket. A posztamens oldalára vörös csillag 
került. Ekkortól a rendszerváltásig a párt-
vezetők az április 4-i díszszemléken és  
a május 1-jei felvonulásokon ismét innen 
köszöntötték az ünneplőket.
A tribünt 1975-ben, a felszabadulás harmin-
cadik évfordulójára átépítették. A kivitelezés 
során eltávolították a mészkő burkolatot és 
a letakart domborműveket, az egész létesít-
ményt márvánnyal és gránittal burkolták.  
A rendszerváltást követően a funkcióját 
vesztett tribünt elbontották, helyére 2006-
ban – az 50. évforduló alkalmából – az 1956-
os forradalom és szabadságharc nonfigura-
tív emlékművét állították fel.           Papp Dezső

Felvonulási tér: átpolitizált építések és rombolások

A Műcsarnok mögött 1965-ben 
avatták fel Pátzay Pál Lenin-szobrát. 
Az alkotás meglehetősen szokat-
lan volt, ugyanis a művész a hősies 
megjelenés helyett egy emberközeli 
Lenint formázott meg. A Városli-
getnek háttal álló Lenin mögött egy  
15 méter magas, gránittal burkolt 
oszlop állt, amelyet Weichinger Ká-
roly készített. A szobrot 1989-ben, 
Nagy Imre és mártírtársai újrate-
metése előtt felújításra hivatkozva 
felállványozták, majd elszállították. 
1990-ben a Szoborparkba került.

Magyarország európai uniós csatlakozása alkalmából 2004. május 1-jén avatták 
fel a Felvonulási téren Herner János és Janáky István munkáját, a nyolc méter át-
mérőjű, két és fél méter vastag, tárcsa alakú homokórát. Az Időkerék nevű alko-
tás 330 millió forintba került. Eredetileg az idő múlásának vizuális érzékeltetésére 
sínpályán gördült volna végig a téren. A hatvantonnás, rozsdamentes acélból, 
gránitból és ütésálló üvegből készült alkotásban egy év alatt pereg le a homok. 
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Harmadik ciklusát tölti Rozgonyi Zol-
tán alpolgármesterként Zuglóban. 
Jelenleg ő felel a sportért, a testvér-
városi kapcsolatokért, az egészség-
ügyért és a légtérzaj problémájának 
kezeléséért, valamint közreműködik 
a költségvetés tervezésében.
 

– Milyen pénzügyi helyzetben van Zugló?
– A kerület költségvetése jelenleg egyen-
súlyban van, de erre továbbra is figyel-
nünk kell. Nemrég fogadtuk el a tavalyi 
év zárszámadását, amelyből kiderült, 1,1 
milliárd forint plusszal zártunk. Ez nyújt 
forrást sok – még az előző ciklusban 
elindított – beruházás (pl. a Rákosfalva 
park felújítása) befejezésére, a széles 
körű szociális ellátórendszer finanszíro-
zására, a kommunális adó visszafizeté-
sére, vagy éppen a társasház-felújítási 
pályázat folytatására. A kormányzati 
kapcsolatokért is felelős alpolgármes-
terként pedig azért lobbizok, hogy Zug-
ló minél több beruházásra, fejlesztésre 
nyerjen pályázati pénzt. 

– Kerületi szinten hogyan próbálják 
megoldani az orvoshiányt?
– Sajnos nálunk is probléma a gyermek- 
és a felnőttszakorvosok hiánya, amely 
egyes területeken komoly gondot jelent 
az ellátásban. Ezt jobb munkaszervezés-
sel, a párhuzamosságok csökkentésével, 
a vizsgálati módszerek modernizálásával 
próbáljuk kezelni. Célunk, hogy csök-
kentsük a várakozási időt és a várólistá-
kat is. Új jelenség, hogy a háziorvosi pra-
xis fokozatosan veszít az értékéből, és itt 
is megjelent az orvoshiány. Nagy a leter-
heltség, és a jövedelem nincs arányban 
a befektetett munkával. A betegellátás 
javítása érdekében napirenden van a há-
ziorvosi körzetek felülvizsgálata.  A terhek 
enyhítése érdekében támogatom azt az 
állami kezdeményezést, hogy a háziorvo-
sok kapjanak iparűzésiadó-mentességet. 

– Hat testvérvárosa van Zuglónak, terve-
zik újabb kapcsolatok kialakítását?
– Bővíteni akarjuk az együttműködésein-
ket. Az a célunk, hogy Zuglóban fenntart-
ható fejlődés, élhető, gazdag kulturális és 
sportlehetőségeket biztosító város alakul-
jon ki, ebben sok segítséget nyújthatnak 
testvérvárosaink is. 

– A mindennapi testnevelés egyre 
nagyobb teher a zuglói iskolák szá-
mára. Az önkormányzat hogyan tud 
ebben segíteni?
– Szorgalmazzuk azokat az állami pályáza-
tokat, amelyek lehetőséget teremtenek tor-
natermek építésére, bővítésére. Idén négy 
iskolai műfüves pálya kaphat fedést. Zugló 
nagy múltú egyesületeivel jó együttműkö-
désre törekszünk. Legnagyobb fejlesztése-
ink is azokkal közösen valósulnak meg. Így 
készült el a BVSC-ben Zugló új tanuszodája, 
épültek új műfüves futballpályák, újultak meg 
a közösségi terek, öltözők. A Lantos Mihály 
Sporttelepen a tervek szerint egy olyan több-
funkciós csarnok épül, amelyet az önkor-
mányzat és intézményei is igénybe vehetnek 
majd. Fejlesztjük a Mogyoródi úti sportpályát, 
és el akarjuk indítani a Nyitott pálya progra-
mot, hogy az intézmények termeit hétvé-
gén is használhassák a sportolni vágyók. 
Tovább küzdünk a Kék ovi visszaszerzése 

érdekében is, ahol a két közeli iskola számá-
ra tornacsarnokot tudnánk építeni, és meg-
valósíthatnánk az idősek pihenőkertjét is.

– A repülőgépzaj csökkentését egyszer 
már sikerült elérni, most nem tudnak 
lobbizni a HungaroControlnál?
– Zugló helyzetét meghatározza, hogy 2006-
ban vagyonkezelői jogot kapott egy külföldi 
befektető 75 évre. A szerződésben Ferihe-
gyet jelölték ki mint fejlesztendő repteret, 
pedig Szigetszentmiklós, Tököl esetében 
bármilyen szélirány esetén elkerülték volna 
a fővárost a repülők. Így viszont nagyon kor-
látozott a mozgástér. Alapvető, hogy széllel 
szemben kell le- és felszállni. Déli, délkeleti 
szél esetén Zugló felől szállnak le a gépek 
(ez az összes gépmozgás 30-40 száza-
léka), amivel sokat nem tudunk kezdeni, 
mert felettünk már kötött pályán mozognak  
a repülők. A felszálló gépek esetében van le-
hetőségünk változásokat kérni, mint ahogy 
azt 2006-ban meg is tettük. Akkor a felszál-
ló gépek 20 százalékát elfordították jobbra,  
a XVI. kerület felé, 60 százalékát balra,  
a Csepel-sziget felé, és csak a többi repült el 
felettünk. Két év után azonban a XVIII. kerü-
let kérésére ezt az eljárást megváltoztatták, 
öt fokkal elforgatták a felszálló gépek pályá-
ját, ami most Zugló egyik legsűrűbben lakott 
területét, a Füredi utcai lakótelepet érinti. 
A napokban ír levelet Karácsony Gergely 
polgármester a HungaroControlnak annak 
érdekében, hogy a korábbi felszállási eljá-
rást állítsák vissza, és így az induló gépek 
többsége újra kerülje el Zuglót. Szeretnénk 
elérni, hogy a kertvárosi, csöndesebb ré-
szeken minimális legyen a légi forgalom, és 
éjszaka lehetőleg ne közlekedjenek gépek 
Zugló felett.            Forrai-Kiss Krisztina

Rozgonyi Zoltán: Csendesebb kerületért lobbizunk
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tájékoztatás a tanévkezdési támogatásról

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. februári ülésén 
fogadta el Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét. Ez tartalmazza a kerület 
lakóinak nyújtandó támogatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, többek között 
a tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat. 
A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet június 15-e és július 30-a között lehet benyújtani.

Beiskolázási támogatás feltételei:  • zuglói lakóhely (állandó lakcím)
 • a gyermek igazolt óvodába járása
 • általános iskolai vagy középiskolai tanulói jogviszony.

A támogatás megállapításra kerül, ha
• gyermeket gondozó családban az önkormányzati rendeletünk szerint számított 
 jövedelem nem haladja meg a 70 000 Ft-ot.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket kell vizsgálni, ezért kérelmükhöz csatolni kell: 
• a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását, 
• iskoláztatási, és/vagy óvodába járásról szóló igazolást,
• ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.

A tanévkezdési támogatásra való kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani (XIV. Pétervárad utca 2. vagy Bácskai utca 53. Ügyfélszolgálat). 
A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálatokon vagy 
letölthető a www.zuglo.hu honlapról.
Nem kell kérelmet benyújtani  azoknak az iskolás vagy óvodás gyermeket nevelő szülőnek, akik 
minimum-jövedelem juttatásban vagy lakhatási támogatásban részesülnek. Számukra az ellátást 
kérelem nélkül, hivatalból állapítjuk meg. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogosultak jövedelemtől függően gyermekenként 5 000 Ft, illetve  
10 000 Ft támogatásban részesülnek.

     Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
           jegyző



9Zuglói Lapok    2015. július 9.    Oktatás, nevelés

Naponta közel százhetven gyerek 
vesz részt az önkormányzat nyári tá-
borában. Reggelente a Varga Zoltán 
Sportpályáról indulnak különböző 
helyszínekre. A gazdag programkí-
nálat vetekszik a fizetős táborokéval.  

Az önkormányzat által támogatott idei 
nyári tábor a korábbi nyolc hét helyett tíz 
hétig tart. A szülőknek az év közben szo-
kásos iskolai ellátás összegét, azaz napi 
495 forintot kell befizetniük. Azok a gye-
rekek, akik az intézményekben ingyen ét-
keznek, a táborban is térítésmentesen ve-
hetnek részt. Idén a jelentkezők csaknem 
negyven százaléka így táborozhat. 
– Összesen 17 millió forintot fordít az ön-
kormányzat a napközis tábor támogatásá-
ra – tudtuk meg Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mestertől. – A nyári szünet utolsó hetében 
eddig az iskolák tartottak ügyeletet, ezúttal 
azonban mentesítettük ez alól az intézmé-
nyeket, ezért egészen augusztus 28-ig vár-
juk a gyerekeket tartalmas programokkal. 
Reggelente érkező 160-170 tanulót 10-15 
fős csoportokra osztják – megbeszélve 
velük, ki hova szeretne aznap menni. 
– Igyekeztünk olyan külső programokat 

találni, amelyek gyalogosan megközelít-
hetők, vagy maximum egy buszállomás-
nyi távolságra vannak, hogy ne terheljük 
pluszköltséggel a szülőket – magyarázta 
Bátki László, a Zuglói Sport- és Rendez-
vényszervező Non-Profit Kft. ügyvezetője.  
– A távolabbi kalandparkokba vagy a Tarzan 
Parkba pedig külön busszal visszük őket.  
Czakó Emília, az Arany János Általános Isko-
la leendő 4. osztályos tanulója minden évben 
az önkormányzat táborában tölti a nyarat.
– Annyira szeretek ide jönni, hogy idén is 
kikönyörögtem anyutól – mondta Emília. – 
Tavaly voltunk a Mini Cityben, most is ezt 
várom a legjobban. Ott ugyanis van kicsi 
közért és pici Túró Rudi is, igaz, annak 
csak az üres papírja. 
Rossz idő esetén az Egressy Gábor szak-
középiskolában és a Herman Ottó Általános 
Iskolában kézműveskedhetnek a gyerekek, 
vagy múzeumokba, tűzoltó-, illetve sportág-
bemutatókra, csillagvizsgálóba viszik őket. 
– Igyekszünk az ingyenesen igénybe vehető 
programokat is kihasználni – tájékoztatott 
Csaniga Andrea tábori referens. – Elhívtuk 
például az Operaház nagykövetét, hogy 
hangszerbemutatót tartson, de megyünk 
teniszoktatásra és egészségügyi, példá-

ul újraélesztő-tanfolyamra is gyerekekkel. 
A Szőnyi úti sporttelepre nem csak stran-
dolni járnak a táborozók, különféle sport-
ágbemutatókat is itt tartanak nekik. 
– Mivel a vívás annyira nem tetszett, én  
a karatét próbáltam ki – mesélte a délelőtti 
program után Jánossy Bence, a Széchenyi 
István Általános Iskola diákja. – Tanultam 
ütéseket, de azt is megmutatták, hogyan 
kell a rúgásokat kivédeni. Mégis a focit 
kedveltem meg a legjobban, és mivel na-
gyon kedvesek a csoportvezetők, ha meg-
kérjük őket, bármikor játszhatunk. Jövőre is 
ide akarok jönni, mert ennyiféle programra 
anyuék nem tudnának befizetni.
– A strandolós napok a gyerekek kedvencei. 
Nagyon figyelünk arra, ki tud úszni, ki me-
het a mély vízbe, és arra, hogy igyanak elég 
folyadékot – tette hozzá Simon Péter tábor-
vezető-helyettes. – Rajtunk kívül hivatásos 
úszómesterek is vigyáznak a gyerekeinkre, 
és naptejjel is mindig bekenjük őket.
Az idei táborban már címmel és telefon-
számmal ellátott karszalagot is kapnak  
a résztvevők, ezért a fővárosi állatkert fó-
kamedencéjénél nem volt nehéz megis-
merni, ki tartozik a zuglói csapathoz.  
– Én már többször jártam itt, de mivel állat-
orvos szeretnék lenni, most is nagyon vár-
tam, hogy eljöjjünk – lelkendezett Keresz-

tes Brigitta, aki a Németh Imre Általános 
Iskolába jár. – Nagyjából már megtudtam, 
melyik állat mit eszik, de madárpókot pél-
dául még sosem láttam. Ezt ma bepóto-
lom. Van nálam egy csomó étel, mert a tá-
borban csomagoltak nekünk rántott húsos 
szendvicseket, almát és müzlit, de sajnos 
abból nem adhatok az itteni állatoknak.  
Mialatt a táborozók éppen soros csoport-
ja az állatkertben, mások a strandon vagy  
a Vasúttörténeti Parkban vannak, a töb-
bieket kalandparkba, illetve közeli játszó-
terekre, valamint a Mogyoródi úti sport-
pályára viszik. Utóbbi helyen rengeteg 
különlegességet kipróbálhatnak a gyere-
kek. Simon Tamás megbízott táborvezető 
azt is elárulta, akiknek a szülei előzetesen 
engedélyezik, az extrémsport-pályákra is 
felmehetnek, ezért vettek a táborozóknak 
néhány rollert és gördeszkát is.

Forrai-Kiss Krisztina

Éjszakai túrán Soltvadkerten 
Zugló Önkormányzata Soltvadkerten is tart 
fenn tábort. Ide évente 1800-1900 gyerek, 
felnőtt, nyugdíjas vagy civil szervezet tag-
ja mehet le. A Sotya, ahogy sokan hívják  
a soltvadkerti telepet, egyszerre 250 főt tud 
befogadni. A napközis táborhoz képest itt 
többet kell fizetni – 26 225 forintot hét nap-
ra –, de kedvezmények is igénybe vehetők.  
A tábort évek óta Sebők Erzsébet vezeti.
– Minden évben egy keretmese köré épül-
nek a programok – tudtuk meg mindenki 
Tábor Erzsijétől. – Idén az ovisoké a Mese-
világ, a sulisoké az S-Man. Minden turnus 
érkezésénél először felvonjuk Zugló zász-
laját, és elmondjuk a szlogent: „Mert egy 
ez a tábor, és egy ez a szív”. Az itt nyara-
lóknak lehetőségük van strandolni, focizni, 
kosarazni, kirándulni, de szervezünk disz-
kót, légpuskalövészetet, lovaskocsizást, 
éjszakai túrát és pokróclabda-bajnokságot 
is. Szoktak hozzánk látássérültek is jönni, 
velük például sokat csörgőlabdázunk. 
Idén június 15-én utazott le az első, oviscso-
port a soltvadkerti táborba, és augusztus 
2-án jön haza az utolsó, iskoláscsapat.
Gébert Fanni, a Tündérkert Óvoda Vakond 
csoportos ovisa először járt Soltvadkerten.
– Bár egy kicsit hiányoztak anyuék, de bár-
mikor visszamennék, annyira jó volt – me-
sélte Fanni. – Finom volt a tejbegríz és a vir-
sli, de a vízibiciklizés tetszett a legjobban. 
Egyik este ovis diszkóban is voltunk.

Augusztus végéig várja a gyerekeket a nyári tábor
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Patakparti fogadóóra 
A patak sorsáról, a kerület közös-
ségi közlekedéséről és számos más 
problémáról kérdezték a Rákos-pa-
tak partján tartott fogadóórán Sza-
bó Rebeka alpolgármestert. A testü-
leti ülést követően még ha kis időre 
is, de a polgármester, Karácsony 
Gergely szintén felkereste a patak-
parti fogadóórát. 

Volt olyan, aki felírta a kéréseit, javasla-
tait, és azt adta át az alpolgármesternek, 
és olyan is, aki aláírásgyűjtést szervezett, 
hogy ne kétpercenként járjon a Zsálya 
utcában a troli. Hanika Ildikó azt mond-
ta, évek óta nem tudnak rendesen alud-
ni, minden hajnalban a zajra kelnek fel. 
Szerintük az Örs vezér tere és a Teleki 
utca között nagyobb szükség lenne a jár-
műre, ráadásul az utcájukban öt busz is 
jár. Többen panaszkodtak arra is, hogy 
a környékről csak átszállással jutnak el  
a kerület központjába, a Bosnyák térre. 
Sokan pedig a szabálytalan parkolások 
miatt érzik veszélyben magukat. – Mi  
a Paskál Strandfürdő közelében lakunk,  
a fürdőbe érkezők nagyon sokszor úgy 
parkolnak, hogy nem tudunk kiállni. Ami-
kor szóvá tettük a dolgot, kővel bedobták 
az ablakunkat – sérelmezte Joós Zoltánné, 
aki jó kezdeményezésnek tartja a fogadó- 
órát, de sajnálja, hogy a közös képviselők, 
gondnokok nem vettek részt a programon. 
Összegyűjtjük a közlekedéssel kapcsola-
tos problémákat, és megoldási javaslato-
kat nyújtunk be a BKK-hoz és a Fővárosi 

Közgyűléshez. Fontos, hogy orvosoljuk 
a Paskál strandnál lévő parkolási problé-
mát is. A Rákospatak fejlesztésével kap-
csolatos látványterveket is elhoztuk. Arról 

ugyancsak beszélgettünk, hogy mi lenne  
a legjobb, sok jó ötletet kaptunk – mondta 
a Zuglói Lapoknak az alpolgármester. 

Potos Rita

Nyári málnás – őszi ültetés 
A nyár első harmada többek között 
a bogyós gyümölcsök szezonja is, 
ilyenkor szedhető a szeder, a ribisz-
ke vagy éppen a mindig népszerű 
málna. Utóbbi a kertekben sajnos 
jó ideje nem divatos, aminek az át-
lagosnál kissé nehézkesebb tartása 
lehet az oka, de az ízletes termés 
miatt mégis megéri próbálkozni vele!

A málna olyan félcserje, melynek vesszői 
csak két évig élnek, az első évben kifej-
lődnek, a másodikban pedig virágot és 
gyümölcsöt hoznak. A leszedett szemek 
gyorsan romlanak, együk meg rögtön, 
vagy fagyasszuk le, a mélyhűtést a málna 
jól bírja. Nem mindenki tudja, hogy a mál-
na szárított leveléből remek tea készíthető, 
ami még ízletesebb lesz, ha szeder- vagy 
ribiszkeleveleket is adunk hozzá! 
A málna ültetése később, ősszel válik 
aktuálissá. Az ültetés fontos szempont-
ja, hogy a talaj tápanyagban dús legyen, 
szerkezetileg pedig levegős, laza struktú-
rájú, egyenletesen nedves. A málna érzé-
keny a talajvízre, a magas mésztartalomra,  

és a homokos területeket sem tolerálja.  
A bokrokat a kert szélvédett, huzatmentes 
részére telepítsük, és számoljunk azzal is, 
hogy ez a növény mindenképpen támasz-
tékot (karók és huzalok rendszerét) fog 
igényelni! Ezt a támasztékot a növény fej-
lődésével párhuzamosan bővíteni kell majd 
felfelé, körülbelül félméteres lépésekben.  
A málna vízigényes növény, sekélyre hatoló 
gyökérzete miatt gyakori öntözésre szorul. 
Ahol a málna jól érzi magát, ott a gyomok 
is szívesen megtelepednek, ezért perme-
tezése mindenképpen szükséges lesz, és 
sajnos ezt a terményt az átlagosnál több 
betegség és kártevő fenyegeti. Az ősszel 
elültetett málna már két év múlva termést 
fog hozni, persze abban az esetben, ha  
a fenti feltételeket biztosítottuk, és a met-
szést is komolyan vesszük. Azt ajánlom, 
hogy a málnát inkább a gyakorlottabb vagy 
a kihívásokat direkt kereső hobbikertészek 
ültessék kertjükbe! Az azonban biztos, 
hogy a fáradozásokat az egészséges és 
bőven termő málnabokor meghálálja!

Megyeri Szabolcs kertészmérnök
info@megyeriszabolcs-kerteszmernok.hu

Az önkormányzat folyamatosan egyez- 
tet a legutóbbi közlekedési koncep-
ciót is készítő Városkutatás Kft.-vel. 
Ekés András, a cég ügyvezetője  
a szerkesztőségünknek elmondta:  
a közösségi közlekedés szempontjá-
ból összességében jól kiszolgált a ke-
rület, de vannak fehér foltok. 

– Ezek olyan részek, ahol szinte nincs 
közösségi közlekedés, vagy csak 
komoly gyaloglással érhető el. Ilyen  
a Rákos-patak utca és a Miskolci 
utca környéke. A Kacsóh Pongrác 
úti lakótelepről a Füredi utca környé-
kére vagy az Örs vezér terére csak 
autóval, kerékpárral lehet közleked-
ni, vagy körben, a Nagy Lajos király 
útján. A Róna utcában pedig a 82-es 
trolit leszámítva nincs tömegközle-
kedési lehetőség a Szugló utcától  
a Kerepesi útig, miközben végig csa-
ládi házas és lakótelepi területek van-
nak. A Mogyoródi út is szinte kihalt 
ilyen szempontból. Nem elfogadható, 
hogy az idős emberek csak hosszú 
gyaloglással érnek el egy-egy megál-
lót – sorolta. 

A Nagy Lajos király útján még két-
szer két sávon haladó forgalmat 
terveztek a szakemberek, amely ha 
megvalósul, sok olyan autó is ke-
resztülhajt Zuglón, amely ma elkerüli. 
Ekés olyan megoldási lehetőséget ja-
vasolt, amely a kapacitások jelentős 
bővítése helyett kerékpárutat, sok 
zöld felületet, megfelelő parkolási le-
hetőséget kínálna. 



11Zuglói Lapok    2015. július 9.    Kultúra, művészet

Esélyegyenlőségi fesztivál

Zuglói Carmen a Müpában

Kolomposok jubilálnak

Egyetlen apró cselekedet is változ-
tat a világon, ahogy egy szál gyufa 
lángja is elűzi a sötétséget – ezzel  
a mottóval rendezték meg június 
utolsó hétvégéjén a X. Zuglói Kultu-
rális Esélyegyenlőségi Fesztivált. 

Az esemény rendezője, Sebestyén Lajosné 
a fesztiválról lapunknak elmondta, céljuk, 
hogy az egészséges és a sérült emberek 
közösen töltsenek el egy napot, megismer-
jék egymást, az ép és fogyatékkal élő mű-
vészek együtt szórakoztassanak. 
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületé-
nek zuglói szervezete és az “Egyenlő Esély-
lyel” Kulturális, Szociális, Hagyományőrző 

Alapítvány által szervezett eseményen 
fellépett Csongrádi Kata, a Nemadomfel 
Együttes (képünkön), Puka Károly és ci-
gányzenekara, Rupa Ilona népdalénekes, 
Bódi Csaba és a Fekete Szemek együttes, 
Gáti Pál énekes, Napsugár Anna jeltánc- 
előadó, a görög kisebbség néptáncegyüt-
tese, valamint indián utcazenészek.
Az eseményen vásárral egybekötött bemu-
tatót tartottak a fogyatékkal élő emberek 
által készített termékekből. A zuglói önkor-
mányzat által támogatott rendezvény fő-
védnöke Karácsony Gergely polgármester, 
védnöke Rozgonyi Zoltán alpolgármester és 
Raduly József, a magyar kultúra lovagja volt.

P.  D.

Bizet Carmen című operáját adta elő idén bérleten kívül, meglepetésműsorként a Zuglói Filharmónia. 

A Művészetek Palotájában parádés szereposztással találkozhatott a közönség. Több mint egy hónapig 

próbálták a szereplők a darabot, amit ezúttal francia nyelven ismerhettek meg a nézők. A bérleten kí-

vüli előadásban 68 tagú zenekar, 10 szólista, valamint 80 tagú oratóriumkórus és 45 tagú gyerekkórus 

vett részt.  Az operát, mint mindig, Horváth Gábor vezényelte, aki egyébként az előadás ötletgazdája is.      

A rendező Tóth János, a rendezőasszisztens és a koreográfus pedig Losonczi Anita volt, aki az oratóri-

umkórus tagjait olyan teljesítményre inspirálta, hogy a közönség nem is gondolhatta, hogy nem hivatá-

sos tánccsoportot lát a dohánygyári munkásnők és a cigánylányok szerepében.  A parádés szereposztás 

még a kisebb szerepekben is szembetűnő volt. Carment Schöck Atala, Don Josét Benabdallah Yanis 

alakította, míg Escamillót Réti Attila, Micaelát pedig Fodor Gabriella jelenítette meg a színpadon.  (fkk)

Negyedszázada hallgatják nagy 
áhítattal a gyerekek a Kolompos 
együttes muzsikáját. Azt a muzsi-
kát, amely nemcsak zenéből, hanem 
sok-sok játékból és nevetésből áll. 
Nagy Zoltán és barátai pedig a 25 
év ellenére sem veszítettek semmit  
a derűjükből és az adni akarásukból.

– Hivatalosan már két évvel ezelőtt jubilál-
tunk, mert az együttes valójában 1988-ban 
alakult – mondta a Kolompos együttes tam-
burása és vezetője, a Zuglóban élő Nagy Zol-
tán –, de az is igaz, hogy 25 éve, 1990-ben 
kezdődött a máig tartó óvodai karrierünk.
A Kolompos Együttes országos ismertsé-
gének titka, hogy úgy játszik autentikus 
népzenét, hogy játékokkal, mesével és 
mókázással a gyerekek számára befo-
gadhatóvá. 25 éve az óvodapedagógu-
sok fedezték fel őket. Kezdetben alig hív-
ták meg a zenekart, majd volt olyan évük, 
amikor a 365 napra 460 koncert jutott.  
A legzsúfoltabb időszak a szüret, a kará-
csony és a farsang volt.

– Már gyerekként ebben a kerületben éltem 
– mesélte Nagy Zoltán –, 1965-ben, 11 éves 
koromban költöztünk Zuglóba. Azóta is itt 
élek. Kiskoromban hegedülni, majd gitároz-
ni tanultam. 1972-ben érettségiztem az Eg-
ressy Gábor Műszaki Szakközépiskolában, 
ahol elektroműszerész-oklevelet is szerez-
tem. Néhány év múlva a Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Karára is felvettek. Diplo-
mát azonban már ének-zene szakos tanár-
ként szereztem. Az első zenekarom a Téka 
volt, majd 1988-tól jött a Kolompos együttes, 
mellyel már többször beutaztuk az országot, 
de mindig jólesik, ha zuglói óvodába, isko-
lába hívnak meg bennünket. Szerencsére 
nagyon jó a kapcsolatunk az itteni intézmé-
nyekkel, ennek köszönhetően elég sűrűn mu-
zsikálunk a kerületben. Többször jártunk már 
a nagyothallók és a vakok intézetében is.
A Kolompos együttes nem csak Nagy Zoltán 
révén kötődik a kerülethez. A zenekart olyan 
emberek alkotják, akik a 70-es években 
Sebő Ferenc táncházában nőttek fel. Ezek  
a táncházak pedig 1973-ól köztudottan Zug-
lóban, a Kassák Klubban voltak.      R. T. 

Idén ünnepli fennállásának 15. év-
fordulóját a Zuglói Képzőművészek 
Társasága. A kerületben lakó vagy 
ide kötődő hivatásos művészek jel-
lemzően egy-két havonta találkoz-
nak, rendszeresen állítanak ki kö-
zösen, és akiknek erejük van hozzá, 
közösen járnak művésztelepekre is. 

A. Bak Péter alapító elnök (képünkön) 
elmondta a tagsággal kapcsolatban el-
mondta, bárkit szívesen látnak soraik-
ban, belépési díj nincs. Két kritériumhoz 
ragaszkodnak: a zuglói kötődéshez és  
a minőséghez. A kiállításaikon csak a zsű-
rizett művek szerepelhetnek, elkerülve ez-
zel a Társaság minőségromlását vagy az 
amatörizmust, ami nem jelenti azt, hogy 
egy konkrét művészeti irányzathoz kelle-

ne idomulnia bárkinek is. A legjellemzőbb 
művészeti forma, amiben alkotnak a ta-
gok, az a festészet, de van fotós, grafi-
kus, tűzzománckészítő, textilműves vagy 
szobrász is közöttük. Jelenleg összesen 
húszan vannak, és évente legalább egy-
szer ki is állítanak.
– A legutóbbi, Moha Házban megrende-
zett kiállításunkon 11 képzőművész ál-
lította ki műveit, nagy sikerrel, hisz ösz-
szesen több mint 450 érdeklődő jött el 
– mondta A. Bak Péter. A kiállítók között 
megtalálhattuk Czétényi Vilmost, Csík 
Gabriellát, Fábián Eleonórát, Kallai Sán-
dort, Németh Lajost, Udvardi Gyulát, Zi-
chó Gabriellát, Zsuráffy Máriát. A Zuglói 
Képzőművészek Társasága rendszere-
sen és sikerrel szerepel országos kiállítá-
sokon, pályázatokon is.              -berger-

Képzőművészek:
adnak a minőségre
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Napi 12 órában robog a mentő

A védőoltás felkészíti az immunrendszert

Mentőrobogó teljesít szolgálatot 
Zuglóban. Az egységet az „Ahol 
szükség, ott a segítség” Alapítvány 
tartja fenn, és a Hungary Ambulance 
Mentőrobogó Szolgálat működteti. 

– A robogót az Országos Mentőszolgá-
lat irányítja és ellenőrzi, az ő előírásainak 
megfelelően dolgozunk. Bárhová riaszt-
ható kiemelt mentőegységnek számítunk, 
így segíthetünk akár a szülésben, de a tö-
réstől az újraélesztésig szinte mindent el 
tudunk látni – mondta lapunknak Siklósi 
Gábor, a Hungary Ambulance Mentőro-
bogó Szolgálat csoportvezetője. Nyolcan 
váltják egymást, tavasztól késő őszig napi 
12 órában dolgoznak. 

Az egység június 22-től állomásozik  
a városrészben. A Zuglói Egészségügyi 
Szolgáltató Hermina úti szakrendelőjé-
ben biztosított helyet számukra a kerület 
önkormányzata. Szabó Rebeka alpol-
gármester szerint kiemelten fontos, hogy 
Zuglóban állomásozik a robogó, hiszen 
a városrészben nincs önálló mentőál-
lomás. – Igaz, hogy az egész városban 
riaszthatók, de az itteni esetekhez hely-
ből indulva sokkal gyorsabban érnek ki. 
A rendezvényeinken is biztosítanak majd 
egészségügyi ellátást – hangsúlyozta az 
alpolgármester. A mentőrobogó üzemel-
tetését két Zuglóban működő cég – Sie-
mens Magyarország, Gysgy Reha Kft. – 
is támogatja.           (PR)

A védőoltásokkal megelőzhető  
a legtöbb járvány. A kockázatok pe-
dig nagyságrendileg kisebbek a fer-
tőző betegségek által okozott baj-
nál, azok szövődményeinél. 

A védőoltásokkal megelőzhető fertőző 
betegségek ritkábban fordulnak elő, mert 
hosszú ideje nagy tömegeket oltanak be. 
Az immunizálást mindaddig folytatni kell, 
amíg a betegségeket fel nem számolják. 
Igaz, hogy nincsenek kötelező védőol-
tások, de bölcsődébe, óvodába, isko-
lába csak akkor járhat a gyermek, ha  
a védőoltásokat rendben megkapja.  
A védőoltással – betegségmegelőzés cél-
jából – specifikus antigéneket juttatnak 
a szervezetbe, ezekkel szembeni ellen- 
anyag-termelést indukálva (aktív  immu-

nizálás), vagy kész ellenanyagokkal – idő-
legesen – passzív védelmet biztosítunk 
(passzív immunizálás). 
Az oltásellenesek gyakran hivatkoznak 
a vakcinában található higany, illetve  
a tiomerzál (higanyalapú tartósítószer az 
oltóanyagban – a szerk.) káros hatásaira, 
de ezek alaptalan állítások. Félrevezető 
az az állítás is, amely szerint az oltatlan 
gyermekek egészségesebbek az oltot-
taknál. A védőoltásokat azért alkalmaz-
zuk, hogy az immunrendszer működését 
felkészítsék a kórokozóval való találko-
zásra, ezáltal a megbetegedés, illetve 
annak következményei vagy a vele járó 
szövődmények elkerülhetők legyenek.
       Dr. habi. Révai Tamás Ph. D., 

címzetes egyetemi tanár, 
igazgató főorvos (ZESZ) 

Esküjükhöz híven, becsülettel 
A magyar egészségügy, Semmel-
weis napja alkalmából a Lipták 
Villában köszöntötte Zugló Önkor-
mányzata a kerület egészségügyi és 
szociális dolgozóit. 

Az ünnepelteket az önkormányzat nevé-
ben Szabó Rebeka és Rozgonyi Zoltán 
alpolgármesterek köszöntötték. Elmond-
ták, hogy az ágazat dolgozói szerény 
anyagi díjazás mellett sokszor méltatlan 
körülmények között végzik munkájukat. 
Ennek ellenére esküjükhöz híven, becsü-
lettel teljesítik kötelességüket, mindent 
megtesznek a rászorulók ellátásáért.  
A két politikus hozzátette: az önkormány-
zat lehetőségeihez mérten támogatja az 
egészségügyben dolgozókat, mindent 
megtesz az egészségügyi ellátás színvo-
nalának emelése érdekében.
Révai Tamás, a Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat (ZESZ) igazgató főorvosa záróbeszé-
dében kiemelte: a közös összefogásnak 
köszönhetően a ZESZ az elmúlt időszak-
ban jelentős eredményeket ért el, az intéz-
mény a zuglóiak egészségügyi ellátásában 
meghatározó szerepet tölt be.

Papp Dezső 

Semmelweis-nap alkalmából Zugló 
Önkormányzata elismerte és díjazta az 
egészségügyi és szociális dolgozókat.

Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díj: 
Simon Istvánné, Vida Judit védőnők.

Gondozási Munkáért Díj: Győry Ka-
talin családgondozó, Antalné Burián 
Szilvia gondozási csoportvezető.

Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj: 
Kissné dr. Springer Mercedes Műsza-
ki csoportvezető. 

Kimagasló orvosi munkáért járó díj: 
dr. Bereczky Ildikó fogorvos és dr. 
Mészáros István sebész főorvos Gyó-
gyító Munkáért Díjat kapott.

Magas színvonalú munkáért díj: Har-
csa Krisztina vezető laborasszisztens. 

Egészséges Zuglóért Díj: Fövenyi Pál-
né körzeti nővér és Szabó Kálmánné 
ifjúsági védőnő.

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 
állományából kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréséül „munkatársi” címpót-
lékban részesült: Bauer Tiborné, Cseri 
Etelka, Háló Lászlóné, Molnár Mária, 
Molnár Teréz, Szakálosné Kovács Ka-
talin, Tóth Tünde, Török Katalin, Ud-
vardi Tiborné és Vas Edit Éva. 

Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született Budán, a Tabánban. Az „anyák megmen-
tője” jelzővel illetett magyar orvos kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz oká-
nak felfedezésében, annak leküzdésében. Semmelweis Ignác születésnapját – amely  
a köztisztviselők és kormánytisztviselők napjával esik egybe – az Országgyűlés 1992-ben 
nyilvánította a magyar egészségügy napjává (Semmelweis-nap). 
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Új bűnügyi vezetőt neveztek ki a kö-
zelmúltban Ráti István főhadnagy 
személyében. 

A BRFK XIV. kerületi rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályának megbízott vezető-
je 1998-ban lett hivatásos rendőr. A pá-
lyafutását a soroksári őrsön egyenruhás 
rendőrként kezdte, majd 2000-ben már 
vizsgálóként került át a kispesti kapitány-
ságra. Itt nyolc év alatt előbb nyomozó, 
majd a készenléti alosztály vezetője lett. 
2008-ban az újpesti kapitányság bűnüldö-
zési alosztályának vezetőjévé nevezték ki, 
és egészen 2015 tavaszáig itt dolgozott.
– Már újpesti rendőrként is rendszeres 
munkakapcsolatban álltam Zuglóval – 
mondta az új vezető –, nem ismeretlen 
számomra a kerület.
A közterületi – garázdaság, rablás, testi 
sértés –, a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek, különösképpen a betöréses lopások 
visszaszorítását tartja a legfontosabb fel-
adatának. Az elmúlt hetekben már látszik 
is ennek az eredménye.
– Egy hónap alatt három lakásbetörőt 
azonosítottunk, ebből két személyt már 

elfogtunk, és az előzetes letartóztatásukat 
kezdeményeztük, a harmadik ellen elfoga-
tóparancsot adtunk ki.
Ráti István szerint fontos, hogy arról az 
útról, melyen elindultak, ne térjenek le,  
a felderítések hatékonyságát pedig a ren-
dészeti és a bűnügyi osztály közötti kom-
munikáció erősítésével is növelni akarják.

Riersch Tamás 

Közbiztonság

Gáz van

Hiába kopogtattak a Fővárosi Gázművek szerelői gázszivárgás miatt a társasház 
egyik lakásába, nem tudtak bejutni. A szomszédok tájékoztatása szerint a lakás-
ban élő férfi mindennap ittas állapotban van, de néhány napja még a megszokott 
helyén, az egyik közeli kocsmában sem látták. Az erkélyajtón keresztül benézve 
a gázszerelők egy égő lámpát láttak, s mivel félő volt, hogy a férfival valami baj 
történt, rendőri biztosítás mellett és a tűzoltók segítségével bementek a lakásba. 
A férfiról kiderült, hogy már rég kórházban van. A szerelők tették a dolgukat: el-
zárták a gázt, majd lezárták a lakást.

Lecsapott a vipera 

Egy 36 éves férfi furcsa zajt hallott június 18-án, este 10 óra körül az előszobá-
jából. A szobából kilépve hirtelen egy ismeretlen emberrel találta szembe magát, 
aki a véletlenül nyitva hagyott bejárati ajtón keresztül lépett be a lakásba. A be-
tolakodó gondolkodás nélkül fejbe verte a ház lakóját egy viperával, majd kime-
nekült a lakásból. A vérző fejű lakó egy darabig üldözte a támadóját, végül inkább 
értesítette a rendőröket. Az ügyben ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Kutyaharapást szőrével

Pórázon sétáltatott nagy testű kutyára támadt egy póráz nélkül a nyitott kapun 
keresztül az utcára kiszaladó kis kutya. Utóbbi a területét védte, azonban a nagy-
testű állat nem hagyta magát, és visszatámadt. Ezen a gazdák is összevesztek, 
s az indulatok egészen a tettlegességig fajultak, ami tovább nehezítette az ebek 
szétválasztását. Eközben a kis testű kutya az ellenfél gazdáját is megharapta, 
úgyhogy riasztani kellett a rendőrséget. A rendőrök szétválasztották a kötekedő-
ket, mentőt hívtak a sérült gazdához, végül a kutyákat is sikerült megnyugtatniuk. 

Bűnügyi krónika

Új bűnügyi vezető Újpestről 

A rendőrök tájékoztatták a kifosz-
tásáról azt a férfit, aki a Bosnyák 
tér egyik buszmegállójában töltötte 
az éjszakát. 

A 63 esztendős férfi ugyanis nem ébredt 
fel, amikor a 15 esztendős fiatal a lábával 
megrugdosta. Azt sem érzékelte, amikor  
a mobiltelefonját kivette a zsebéből. A tol-
vaj körbenézett, s mivel nem vette észre, 
hogy bárki figyelné, továbbállt. Ám a szem-
közti erkélyről valaki mégiscsak figyelte. 
Nemrég tért haza a munkájából és éppen 
az erkélyén pihent, amikor szemtanúja lett 
a bűncselekménynek. Felhívta a rendőrö-
ket, akiknek nemcsak pontos személyle-
írást, hanem még annak az éjszakai busz-
nak a számát is megadta, melyre a tolvaj 
a lopás után felszállt. A városban járőröző 

készenléti rendőrök a zuglói kollégáik út-
mutatásai alapján a Blaha Lujza téri meg-
állóban fogták el a gyanúsítottat, akinél 
meg is találták a telefont. A fiú eleinte azt 
állította, hogy a Hős utcában vásárolta  
a készüléket, de miután előállították és 
kihallgatták, elismerte vétkességét. A fiú-
ról kiderült, hogy vidéken, egy otthonban 
lakott, ahonnan megszökött. Kihallgatás 
után a rendőrök visszaszállították az in-
tézetbe, de hiába. Rövidesen újra kiszö-
kött onnan. Ekkor már elfogatóparancsot 
adtak ki ellene, mely alapján június 23-án 
sikerült ismét elfogni. 
Az ügyet a bíróság gyorsított eljárásban 
tárgyalta, június 25-én ítéletet is hirdet-
tek: két évet kell javító-nevelő intézet-
ben töltenie.

Riersch Tamás

Aludt, amikor kifosztották

Czirják Róbert alezredes tavaly ősszel 
lett a zuglói rendőrkapitányság rendé-
szeti osztályának a vezetője. Irányításával  
az elmúlt tíz hónapban gyorsabbá és ha-
tékonyabbá vált az egyenruhás állomány 
működése. Az alezredes idén nyáron 
újabb elismerésben részesült. A szakem-
bert ugyanis a zuglói kapitányság helyet-
tes parancsnokává nevezték ki. Új beosz-
tásában is a betörések és a közterületi 
bűncselekmények visszaszorítása a célja.
– 1994 óta vagyok hivatásos rendőr, de 
már gyerekkorom óta rendőr szerettem 
volna lenni. A 21 év alatt végigjártam  
a ranglétrát, voltam járőr, járőrvezető, vizs-
gáló, főügyeletes, járőrszolgálati alosz-
tályvezető és rendészeti osztályvezető is. 
Zuglóhoz civilként is kötődik, s közel egy 
év alatt pedig azt is megtapasztalta, hogy  
a zuglói rendőrök magas színvonalon vég-
zik a munkájukat. Ennek egyszerű a titka, 
mondja, az állományon belül a megfelelő he-
lyekre a megfelelő emberek kerültek.      (RT)

Megjárta a rendőrségi ranglétrát

Rendőrségi jelzésekkel ellátott 
szolgálati kerékpárokat ajándéko-
zott Zugló Önkormányzata a kerü-
leti rendőrkapitányság állományá-
ba tartozó körzeti megbízottaknak. 

Az önkormányzat által vásárolt nyolc ke-
rékpárt Karácsony Gergely polgármester 
és Tóth Csaba, Zugló MSZP-s ország- 
gyűlési képviselője adta át. A támoga-
tás a Zuglói Közbiztonsági Non-profit 
Kft. „Szomszédom a rendőr!” elnevezé-

sű programja keretében valósult meg. 
Karácsony Gergely az átadáson kiemelte, 
a kerékpárok olyan eszközök, amelyekkel 
a rendőrök szükség esetén gyorsan eljut-
hatnak a baj forrásához. Tóth Csaba kifej-
tette, a kerékpárok használatával aktívab-
bá válhat a rendőrök közterületi jelenléte, 
ami fokozza lakosság biztonságérzetét.
A rendezvényen a rendőrök mellett a zug-
lói polgárőrök is átvehettek két új szolgá-
lati kerékpárt. 

(PD)

Jó szomszédaink,  
a kerékpáros rendőrök
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Tel.: 06-1/383-8336, 06-1/799-9081
E-mail: gondozas@chello.hu

Szolgáltatásaink:
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás – idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Zugló egész területén  
állunk rendelkezésére.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Zuglói Szociális 
Szolgáltató Központ

Hirdetések 

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos 
munkákat vállalok: javítások, bútor- összesze-
relés, polcok, kisbútorok készítése. Tel.: 06-30-
664-8684, Varga László

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egyedi elkép-
zelések megvalósítása! Ajtók, ablakok helyszíni 
javítása, passzítása, bútorok készítése, össze-
szerelése, zárak cseréje. Tel: 06-70-512-9743 

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

KÚTFÚRÁS 20 ÉVES TAPASZTALATTAL reá-
lis áron, garanciával! Tel.: 06-70-2206-206

PARKETTALERAKÁS, ÁTRAKÁS, hagyomá-
nyos, szalag, laminált, hajópadló. PARKET-
TACSISZOLÁS, lakkozás (szagtalan lakkal is), 
pácolás, falépcsők felújítása, PVC-zés. Tel.: 
06-30-742-3019

ÓRABÉRES FESTŐ MUNKÁLATOKAT (tisz-
tasági festés, mázolás, tapéta) vállalok. Tel.: 
782-7770

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbe-
szerzéssel, garanciával! www.burkolomester.
hu  Tel: 06-20-961-6153

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

MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányának ke-
res emeleti, felújítandó öröklakást, készpénzfi-
zetéssel. Tel.: 06-20-496-6601

KICSI EGYEDI FŰTÉSES tégla társasházi la-
kást, garzont vásárolna készpénz fizetéssel 
magánszemély. Házrész, alagsori nem. Tel.: 
06-30-312-4650

ZUGLÓI 3 SZOBA ÖSSZKOMFORTOS, III. 
emeleti szép, tégla építésű öröklakás parkos 
környezetben eladó. Tel.: 06-20-344-0131

Megbízható hölgy sürgősen bérelne egy-más-
fél szobás BÚTOROZATLAN (vagy teljesen 
üres) egyedi fűtéses lakást reális áron vagy ha-
sonlót vásárolna. Tel.: 06-20-461-8993

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit bol-
dogan elszállítom! Nem vagyok kereskedő! Tel: 
06-20-956-4084

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

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 

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése. 
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, 
Ilosvai utca 25. 

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDOZÓNŐ vál-
lalja idősek otthoni ápolását. Bevásárlás, orvosi 
ügyintézés, autóval rendelkezem. Hívjon biza-
lommal! Tel: 06-20-441-8651 

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM, tyúk-
szem eltávolítása, kezelése. Házhoz megyek! 
Manikűr. Hétköznap és hétvégén! Ajándékutal-
vány vásárolható! Tel: 06-30-319-1178 

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, 
REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyó-
gyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 
11. Minden betegséget gyógyítok. Tel: 220-
8165, 06-30-450-0821

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, kar-
bantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes ki-
szállással. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hét-
végén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállással. Demeter At-
tila. Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

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

Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az iga-
zolványképek, portrék és a digitális nyomtatás 
pendriveról, telefonról, tabletről.  Tarjánfotó, 
1145 Thököly út 150., Ny: 10-18h. Tel: 363-1170

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók 
felújítása, átalakítása. Negatívok, videók digita-
lizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Ny: 
10-18h. Tel: 363-1170

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

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

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

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 

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. 

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

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

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciá-
val, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. 
Marton Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mo-
bil:06-20-342-7898

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

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

 VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELE-
FON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés 
és –felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Érintésvédelmi fe-
lülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

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

KÖZÖS KÉPVISELET – Több, mint 10 éves 
tapasztalattal társasházak kezelése, könyvelé-
se. www.hazkepviselet.hu Tel.: 06-1-302-4252; 
06-70-338-6722

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint épületi 
műkövezést vállalok kedvezményes áron. Tel.: 
363-0402, 06-30-293-2210 www.juhaszbur-
kolas.5mp.eu

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kád-
ját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. www.
kad-felujitas.hu Tel.: 06-20-529-4180

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

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPU-
TELEFON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss 
István Tel: 06-20-9608-141

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS munkák válla-
lása. Új szerkezetek készítése, régiek felújítása, 
átrakása. Lapostetők szigetelése, készítése. 
Ereszcsatornák-, lefolyók javítása, tisztítása, 
cseréje gyorsan – szakszerűen – garanciával.  
Tel.: 06-1-257-5762, 06-70-224-9326 

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN! 
Villamosmérnök végzettséggel, garanci-
ával. Digitális átállás! Mindig-TV, dekóder 

beüzemelés! Tel: 06-20-471-8871

MINőSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZő áron 
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szoba-

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

ZUGLÓI MEGRENDELőKNEK,  
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!  

Tel: 06-30-9524-725 

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELő GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, szerelvények javítása, cseréje, 
gázkészülékek javítása, csőtörés, hiba-
elhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, 
javítás. 40 éves gyakorlattal. Tel: 3633-

272, 06-30-9517-849

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm, 
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 

festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. 

Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERELÉS, 
duguláselhárítás. WC-k, csapok, szifonok 

javítása, cseréje, csőrepedés elhárítás, 
lakásfelújítás, ingyenes kiszállás. Tel.: 

06-70-676-8278

Szolgáltatás

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás

Egészség, életmód

Pályázati felHívás 7.-8. osztályos tanulók számára

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány meghirdeti Zuglói Diákösztöndíj programját 
a 7.-8. évfolyamos állandó zuglói lakóhellyel rendelkező diákok számára.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető  a http://zugloiakegymasert.hu/ honlap 
'Pályázatok' almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önko-
rmányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./
A pályázatokat mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt borítékban 
2015. szeptember 11-ig (péntek) a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 1145 Buda-
pest Pétervárad utca 2.  címre várják.
A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ 2015/2016.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon  
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Jármű

Számítógép

Régiség

Egyéb
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Zuglói diákok Bakuban

A bakui Európa Játékokon  a Városli-
geti Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola három egykori di-
ákja közül a legjobban a vegyes úszó 
Sós Dániel szerepelt, aki 200 és 400 
méteren is negyedik lett. A cselgán-
csozó Joó Abigél ezúttal a hetedik he-
lyen végzett, míg a sportlövő Péni Ist-
ván két számban is csak egy hajszállal 
maradt csak le a döntőről. Ez utóbbi 
két versenyző jó eséllyel pályázik a riói 
olimpián való részvételre is.

Összeállt a kerületi páros

Kozák Danuta és Szabó Gabriella 
egyszerre kezdte a kajakos pálya-
futását. A KSI saját nevelésű ver-
senyzői első komolyabb sikereiket is 
együtt érték el. A páros azonban még  
a londoni olimpia előtt felbomlott, az-
óta külön utakon járt a két gyerekkori 
barátnő. Danuta és Gabi nemrégiben 
újra egymásra találtak, és megpróbál-
nak közös erővel kijutni a jövő évi riói 
olimpiára, és sikeresen szerepelni ott.

Városligeti sakkrekord

A Városligetben rendezett június végi 
sakkfesztiválon állított be világcsú-
csot a 87 esztendős sakkmester, Sin-
ka Brigitta, aki megdöntötte a kubai 
José Raúl Capablanca nem hivatalos 
13 545 sakkjátszmacsúcsát. Brigitta 
néni teljesítményét várhatóan Gui-
ness-rekordként is elismerik majd, így 
hivatalosan is ő lesz a világon legtöbb 
partit lejátszó sakkozó.  

Sportmozaik

Sport

A magyar strandfoci-válogatott né-
hány hét alatt a világ legjobb csapa-
taival – a 13-szoros világbajnok bra-
zilokkal, a világ- és Európa-bajnok 
oroszokkal, a vébémásodik spanyo-
lokkal és a mindig erős olaszokkal 
– is megmérkőzött. 

Szacskó László tűzoltó főtörzsőrmester 
(képünkön), a XIV-XVI. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság C csoportjának 
a tagja, egyben a magyar strandlabdarú-
gó-válogatottnak a kapusa.
– A foci az életemnek mindig is fontos ré-
sze volt – mondta a zuglói tűzoltó. – Bor-
sodi fiatalként a Kazincbarcika színeiben 
lettem NB II-es labdarúgó, majd a Cigánd-
dal az NB III-ban szerepeltem, ahonnan  
a szintén NB III-as Maglódba igazoltam át. 
Szacskó László a Maglódban került kö-
zelebbi kapcsolatba a strandfocival. Kö-
szönhetően egyik csapattársának, Weisz 
Tamásnak, akit nemrég a válogatott szö-
vetségi kapitányává neveztek ki. A kiváló 
kapusnak három fronton is teljesítenie 
kell, mert a munkája mellett a maglódi 
focicsapatnál és az újdonsült strandfoci-
csapatánál, az Energia SC Gyöngyösnél 
is számítanak a játékára.
A válogatott nemrégiben megnyerte az euró-
pai B ligát, ezzel kivívta annak a lehetőségét, 
hogy első ízben felkerülhessen a legjobbakat 
tömörítő A ligába. Ehhez mindössze egy sió-
foki selejtezőt kell sikerrel teljesíteni.
– Ha időm engedi, akkor a fővárosi tűz-
oltó-válogatottban is pályára lépek, nem-

csak kapusként, hanem mezőnyjátékosként 
is. Legutóbb ezzel a gárdával is nagy sikert 
értünk el, mert bejutottunk a belügymi-
nisztériumi focitorna országos döntőjébe.
Szacskó László áprilisban részt vett a Rá-

kospatak utcai szemétlerakó helyen ke-
letkezett tűz eloltásában, júniusban pedig 
már a bakui Európa Játékokon védte a 
magyar csapat kapuját. 

Riersch Tamás

Válogatottban a kerületi tűzoltó 

Dupláztak a KSI öttusázói Apjuk nyomdokában a lányok
A Magyar Olimpiai Bizottság, a De-
cathlon és az Utanpotlassport.hu ál-
tal alapított „A hónap műhelye” díjat 
eddig legtöbbször a KSI SE szakosz-
tályai kapták. Nem volt ez másként 
az idén sem, májusban az öttusa-
szakosztály nyerte el a címet, s így 
első utánpótlás-nevelő műhelyként 
egy éven belül duplázni tudott. 

A kitüntetést és az azzal járó félmillió forint 
értékű sportszervásárlási utalványt legin-
kább a szófiai junior-Európa-bajnokságon 
mutatott remek szereplésüknek köszön-
hetik. Boros Alexandra aranyérmes lett, 
az egyéni versenyben pedig a nyolcadik 
helyen zárt. A fiúk között egyéniben az 
ifjúsági olimpiai ezüstérmes Regős Ger-
gely (képünkön) az ötödik lett, és tagja volt 
a negyedik helyezett fiúcsapatnak is. Egy 

harmadik KSI-s, Bruckmann Gergő a ve-
gyes váltóban második, a fiúváltó tagjaként 
pedig ötödik lett. Tavaly a zuglói sporte-
gyesület öttusa-, kajak-kenu és a dzsúdó 
szakosztályai közösen a 2 millió forintot érő  
„Az év műhelye” elismerést is kiérdemelték. 
„A hónap műhelye” díjra mindig több 
szakosztályt terjesztenek fel, és a legjobb 
ötre az interneten keresztül lehet szavaz-
ni. A közönség véleménye azonban csak 
25%-ot nyom a latban, a végső döntést  
a szakemberekből álló kuratórium mondja 
ki. Ebben az esetben a legtöbb szavaza-
tot a szegedi Tornádó Team SE görkor-
csolyázói kapták, ami nekik is megért 100 
ezer forintot, a szakma azonban a zuglói 
szakosztályt ítélte a legjobbnak. A KSI SE 
öttusaszakosztálya tehát idén is esélyes 
„Az év műhelye” díjra.

Riersch Tamás

Nincs könnyű dolga az MTK két ifjú 
taekwondósának, Patakfalvy Csen-
gének és Lucának. Nemcsak az el-
lenfelekkel kell megküzdeniük, de 
édesapjuknak is meg kell felelni, aki 
bizony magasra tette a lécet.  

Az egykori Európa-bajnok, világbajnoki 
ezüstérmes sportoló, Patakfalvy Miklós 
alakította meg 1990-ben a Magyar WTF 
Taekwondo Szövetséget, amelynek az-
óta is megszakítás nélkül az elnöke. A 
sportág 2000 óta része az olimpiai prog-
ramnak. Csenge és Luca ennek ellenére 
önszántából kezdett el taekwondózni. A 
két lány eredetileg a Fradiban tornázott, 
de az édesapjuk révén a koreai eredetű 
küzdősportra is ráláttak. Kiskorukban any-
nyit lebzseltek a tatami körül, hogy végül 
maguk is kedvet kaptak hozzá. A két lány 
egy darabig a tornával párhuzamosan űzte  
a sportot, ám a gimnáziumban a taekwon-
do mellett döntöttek. Az első időszak szin-

te kizárólag vereségeket hozott, de ez nem 
vette el a kedvüket, és a kitartásuknak szép 
lassan meg is lett az eredménye. Diák- 
olimpiát, korosztályos magyar bajnoksá-
gokat nyertek. Luca 2013-ban megnyerte 
a Sindelfingenben megrendezett első és 
ez idáig utolsó gyermek-világbajnokságot. 
A tavalyi bakui kadet-világbajnokságon el-
ért 9. helye óta alig talált legyőzőre: 12 ver-
senyen máig veretlen. Nem csoda, hogy  
a szövetség tavaly őt választotta az év re-
ménységének. Abban az esztendőben az 
MTK legjobb utánpótláskorú sportolójává 
választották. A két évvel idősebb Csengé-
nek nehezebb dolga volt az ifik között, ám 
mára ő is belerázódott a korosztályába, 
és egyre jobb (érmes) helyezéseket ér el  
a rangos nemzetközi versenyeken.
Mindkét Patakfalvy lány a magyar taek- 
wondosport nagy reménységének számít, 
amit az őszi ifjúsági Európa-bajnokságon 
és a U21-es EB-n is bizonyíthatnak. 

 R. T.
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Megéri itt
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Mozaik

10% engedmény
ezen hirdetés felmutatójának

Pályázati felHívás

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány ismételten meghirdeti Zuglói Diákösztöndíj program-
ját a 11-12. évfolyamos állandó zuglói lakóhellyel rendelkező diákok számára.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://zugloiakegymasert.
hu/ honlap „Pályázatok” almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszol-
gálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./ A pályázatokat mellékletekkel együtt  
1 eredeti példányban zárt borítékban 2015. július 17-ig (péntek) a „Zuglóiak 
Egymásért” Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre várják.
A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ 2015/2016.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon 
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.


