
Újra nekifutnak
A Fővárosi Választási Bizottság december 
14-én jóváhagyta, a Kúria azonban január 
20-án nem hitelesítette a 2024-es olimpiá-
val és a Városliget beépítésével kapcsolatos 
népszavazási kérdéseket. Az utóbbi kérdés 
benyújtója, Karácsony Gergely, Zugló pol-
gármestere azt mondta, nem adják fel, új 
kérdéseket fogalmaznak meg, és ismét be-
nyújtják a népszavazási kezdeményezést.  
A Hajrá Budapest! elnevezésű, támogatókat 
toborzó kampányt addig is folytatják.  
                 3. oldal

Az Újpesté a kupa
Az Újpesti Torna Egylet csapata lett a győz-
tese a január 16-án megrendezett I. Zugló 
Kupa 2016 elnevezésű gyermek-jégko-
rongtornának. A XIV. kerületet képviselő 
KSI a harmadik helyen végzett. A gólkirály 
Orgoványi Richárd (UTE), a legjobb csatár 
Kayali Zalán (KSI), a legjobb hátvéd Csá-
nyi Patrik (Sportországi Cápák), a legjobb 
kapus pedig Takács Zoé (Pólus Pingvinek) 
lett. A Bosnyák téren megtartott rendez-
vény második fordulója februárban lesz. 
             15. oldal
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A lakók igénye az első 
Garay Klára egy éve vette át a Zuglói 
Cserepes Kulturális Non-profit Kft. veze-
tését. Az öt tagintézményen – a Cserepes-
házon, a Lipták Villán, a Liget Galérián,  
a ZIC-en és a Zuglói Civil Házon – kívül 
a Samodai József helytörténeti műhelyért 
és az önkormányzati rendezvényekért is 
ők felelnek. Minden tagintézményüknek 
megvan a sajátos profilja mind korosz-
tályok, mind rendezvénytípusok szem-
pontjából. A hagyományos és népszerű 
programokat megtartották, de a lakos-
sági igényeknek megfelelően szeretnék 
tovább bővíteni a kínálatot. Garay Klára 
tervei között szerepel a tagintézmények 
felújításának folytatása és az energetikai 
korszerűsítés is. Nagy vágya, hogy önálló 
épületbe költözhessen a Samodai József 
Zuglói Helytörténeti Műhely.       11. oldal

Százötven éves a Bethesda Gyermekkórház 
Az intézményt 1866. január elsején alapí-
totta két presbiter, Hornung Antal, Bibe-
rauer Tivadar és egy lelkész, Rudolf König. 
Két szobában, hat ágyon kezdték meg  
a gyógyítást Bakody Tivadar homeopátiá-
val foglalkozó orvos vezetésével, aki éve-
kig ingyen kezelte pácienseit. A betege-
ket diakonisszák ápolták. Egyikük, Nagy 
Ágnes ma is szívesen emlékszik vissza 
azokra az időkre. 1947 októberében,  
22 évesen került az intézményhez.  

Lapunknak azt mesélte, tízen laktak egy 
szobában, szeretetben, békességben 
élték mindennapjaikat. Szombatonként 
énekeltek a kórházban lévőknek, hét-
köznap pedig imádkoztak velük, mert 
hitvallásuk szerint a lélek ápolása sokkal 
fontosabb, mint a testé. A Bethesda meg-
alakulása körül nem volt nagy hírverés,  
a korabeli újságok sem cikkeztek róla.  
Az 1866-os Rózsa utcai indulás után pár 
éven belül kétszer is költözött a kórház, 

először az Andrássy út–Rózsa utca ke-
reszteződésébe, majd 1872. május 23-án 
a mai helyére, a Bartl-villába. Az intéz-
mény hamarosan közkórház lett, majd  
az 1950-es években államosították, a di-
akonisszákat szétszórták. Az intézmény 
Apáthy István Kórházként működött to-
vább, az 1960-as évektől lett gyermek-
kórház. 1992 nyarán kapták vissza a re-
formátusok, ekkor már az Ilka utcai épület 
is az intézményhez tartozott. 2002-ben 

megalapították az Égéssérült Gyermeke-
ket Gyógyító Országos Központot, 2015 
novemberében pedig átadták az Anyák 
Házát. A tervek szerint a fejlődés nem 
áll meg, a kórház mindkét épületét sze-
retnék bővíteni, és szülészeti osztályt is 
indítanának. Az idén 150 éves Bethesda 
Gyermekkórház történetét és számos tár-
gyi emlékét a Stefánia Palotában nyílt tár-
laton láthatják az érdeklődők február 3-ig.  

12. oldal 
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Waldorf-iskola 
nyílhat Zuglóban

Még keresik  
a képviselőt

Aktuális   

A tervek szerint szeptemberben megnyílik a Zug-

lói Waldorf Iskola. A jelentkezést megelőzően 

előadásokon tájékoztatják a szülőket az iskola 

sajátosságairól. Az első program január 26-án 

volt a VM KASZK Bercsényi Miklós Kollégiumá-

ban. Azt, hogy mit és hogyan tanulnak a gyere-

kek, február 9-én tudhatják meg az érdeklődők, 

míg a szülők szerepéről február 23-án lesz szó.  

Mindkét előadást a kollégiumban – Róna utca 

177–179. – tartják 18 órától. A Zuglói Waldorf Is-

kola alapítói családi játszóházat is szerveznek. 

Ezek február 4-én, február 18-án és március 3-án 

lesznek a tájékoztatók helyszínén 17 órától.

A Waldorf-iskolák epochális rendszer szerint mű-

ködnek, ami azt jelenti, hogy egy-egy tantárgy anya-

gát tömbösítve tanulják a gyerekek reggel nyolctól 

tíz óráig, szünet nélkül. A földrajzot például négy-hat 

héten keresztül oktatják intenzíven, a következő idő-

szakban pedig egy másik tantárgy áll a középpont-

ban. A főoktatás utáni órákat azok a tantárgyak kö-

vetik, amelyek mindennapos gyakorlást, hetenként 

visszatérő foglalkozást igényelnek. Ilyen az idegen 

nyelv és a testnevelés. A Waldorf-iskolában nincse-

nek tankönyvek, a diákok egy nagy alakú, sima fehér 

lapú füzetet használnak, abba írnak, rajzolnak.      p. r.

Sápi Attila MSZP-s zuglói képviselő január 5-én 

ment el otthonról, azóta nem látták. Autóját, pa-

pírjait és telefonját sem vitte magával.

A 43 éves zuglói szocialista képviselő január 5-én 

este Újpalotán fekete melegítőben, zöld kabátban és 

sportcipőben indult boltba, azóta nem látta senki. 

Sápi Attila 165-170 cm magas, sötét hajú, zöld sze-

mű, közepes testalkatú. Tóth Csaba, az MSZP zuglói 

elnöke és országgyűlési képviselője megdöbbent  

a híren, azt mondta, megbízható, kiszámítha-

tó munkatársukról van szó, és aggodalommal  

várják a fejleményeket.

A police.hu az esettel kapcsolatban arról tá-

jékoztatott, hogy a Monori Rendőrkapitány-

ság vizsgálati osztálya körözési eljárást folytat 

13050/307/2016. általános számon Sápi Attila pi-

lisi lakos eltűnése miatt. A rendőrség kéri, hogy 

aki Sápi Attila tartózkodási helyéről vagy az eltű-

nésével kapcsolatban információval rendelkezik, 

jelentkezzen személyesen a Monori Rendőrkapi-

tányságon, vagy tegyen bejelentést a 06-1-236-

28-83-as telefonszámon, illetve az ingyenesen 

hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán 

(h.–cs.: 8–16, p.: 8–13) vagy a 107, 112 központi se-

gélyhívó telefonszámok valamelyikén.        Z. L.

Pályafutásának legszebb és legne-
hezebb pillanatairól mesélt Kovács 
Kokó István, az Ötkarikás beszél-
getések januári vendége.  Kokó el-
árulta, életének egyik legrosszabb 
élménye a Chacon elleni vesztes 
mérkőzés volt.

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 
Non-Profit Kft., illetve a Szeretjük Zug-
lót Egyesület szervezésében ismét meg-
rendezték az Ötkarikás beszélgetéseket 
Zuglóban. A január 26-i rendezvény ven-
dége Kovács Kokó István volt, aki a tőle 
megszokott könnyedséggel és humorral 
idézte fel gazdag pályafutásának leg-
szebb pillanatait. A Zuglói Civil Házban  
a közönség olyan kulisszatitkokat tudha-
tott meg, mint azt, hogy a kiváló ökölvívó 
miért nem nyert már Barcelonában olim-
piai aranyérmet, vagy miként lett ő a né-
met Universum profi bokszolója. Kovács 
István a magyar sport jelenével, illetve az 
olimpiai esélyekkel kapcsolatos vélemé-
nyét is megosztotta a zuglóiakkal. Termé-
szetesen sokakat érdekelt a 2001. júniusi 
Chacon elleni vesztes mérkőzés, és Kokó 
nem is titkolta, hogy az az esemény mind 
a mai napig élete legnehezebb pillanata 

volt. Ám ennyi év után is úgy érzi, min-
dent megtett a sikerért, és mint mondta, 

a bokszban pedig benne van, hogy néha 
nagyot üt az ellenfél is.                riersch

Kulisszatitkokat árult el Kokó a Civil Házban

A Belügyminisztérium pályázati támogatásának, 

illetve a zuglói önkormányzatnak köszönhetően 

újabb hat kamerával bővült a kerület térfigyelő 

rendszere. Két új eszköz került az Erzsébet király-

né úti BKV-végállomáshoz, egy-egy pedig a Füredi 

parkba, a Jurisics Miklós–Szobránc utca keresz-

teződéséhez, illetve az Egressy út–Gizella út, va-

lamint a Hungária körút–Mogyoródi út sarkára.   

Hajdu Flórián alpolgármester a bűncselekmények 

számával indokolta a kamerarendszer bővítését, és 

elmondta, a jövőben hasonló fejlesztéseket terveznek 

a Csertő parkban, valamint az Újváros parkban is. Az új 

kamerákat jelképesen január 15-én adták át a Füredi 

parkban, ahol megjelent Dragon Sándor zuglói rendőr-

kapitány, Kovács-Csincsák László, a ZKNP ügyvezető-

je és Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő is.

A most átadott hat eszközzel Zuglóban 159-re 

emelkedett a térfigyelő kamerák száma, amely  

az egyik legmagasabb szám a fővárosban. A XIV. 

kerületben azonban nemcsak a rendszer bővítésére, 

hanem annak fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet-

nek. Decemberben a Szomszédom a rendőr program 

keretében kilenc körzeti megbízottnak olyan szolgá-

lati mobiltelefonokat adtak, amelyek képesek a térfi-

gyelő kamerák képeit megjeleníteni. Jelenleg is zajlik 

a Füredi úton elhelyezett kamerák adatátviteli re-

konstrukciója, és a folyamatot hamarosan a Bosnyák 

térre is kiterjesztik. Ez utóbbi helyen a rekonstrukció 

mellett a kamerarendszer bővítését is tervezik.     R.T.

Több szem
többet lát

A lakosság segítségét kéri a Polgári 
Összefogás Kerületünkért Alapít-
vány és a Szeretjük Zuglót Egyesü-
let. Idén is szeretnék átadni az Év 
embere és az Év Embere Zuglóban 
életműdíjat, amihez a kerületiek ja-
vaslatait várják.

A Polgári Összefogás Kerületünkért Ala-
pítvány és a Szeretjük Zuglót Egyesület 
február végén 12. alkalommal adja át az 
Év embere díjat. Az elismerést olyan em-
bereknek szánják, akik zuglói lakosként 
vagy a kerületben tevékenykedve olyan 
kimagasló teljesítményt nyújtottak az el-
múlt évben, amellyel tovább erősítették 
Zugló jó hírét, elismertségét. 

Az Év Embere Zuglóban életműdíjat is 
szeretnék kiosztani – immár hatodik al-
kalommal –, amellyel egy eredményes, 
hosszú időn keresztül végzett munkát 
akarnak elismerni.
A szervezők a kerületi lakók segítségét, 
véleményét kérik, hogy szerintük ebben 
az évben kik érdemesek a fent említett 
elismerésekre. 
A javaslatokat a leg@mailbox.hu e-mail- 
címre vagy a 06 30 987 40 11 telefon-
számra várják február 15-ig. A beérkezett 
észrevételek alapján az alapítvány kurató-
riuma dönt majd a díjazottak személyéről.
Az ünnepélyes díjátadó február végén 
lesz, a rendezvény pontos időpontjáról 
honlapunkon olvashatnak.         (f)

Javaslatokat várnak az Év emberére 

Talmácsi Gábor (közepén) 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban is kiérdemelte a díjat 
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A Fővárosi Választási Bizottság de-
cember 14-én jóváhagyta, a Kúria 
azonban január 20-án nem hitelesí-
tette a 2024-es olimpiával és a Vá-
rosliget beépítésével kapcsolatos 
népszavazási kérdéseket. Kará-
csony Gergely, Zugló polgármeste-
re azt mondta, nem adják fel, hama-
rosan új kérdéseket fogalmaznak 
meg, és ismét beadják a népszava-
zási kezdeményezést. 

Karácsony Gergely még tavaly kezdemé-
nyezte a Fővárosi Közgyűlésben, hogy 
írjanak ki budapesti népszavazást az 
olimpiai pályázatról, a Városliget beépíté-
séről, valamint a Római-part árvízvédelmi 
megoldásáról, de az előterjesztést a köz-
gyűlés többsége nem támogatta. Zugló 
polgármestere a Városligettel kapcsolat-
ban végül magánszemélyként adott be 
népszavazási kezdeményezést a Fővárosi 
Választási Bizottsághoz, míg az olimpiával 
kapcsolatban szintén egy magánszemély, 
Erdélyi Katalin, az Átlátszó újságírónője fo-
galmazta meg a kérdést: Egyetért-e azzal, 
hogy a városligeti építési szabályzat ne te-
gye lehetővé új múzeumi épületek építését 
a Városligetben?, illetve Egyetért-e Ön az-
zal, hogy Budapest Főváros Önkormány-
zata ne pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai 
és paralimpiai játékok megrendezésére? 
A Fővárosi Választási Bizottság decem-
ber 14-én hitelesítette a kérdéseket, ám a 
döntés ellen mindkét ügyben felülvizsgálati 
kérelem érkezett a Kúriához. A bírói fórum 
végül január 20-án egyik kérdést sem hite-
lesítette, felülbírálva ezzel az FVB döntését.  

Az elutasítás indokai
Az olimpia megrendezésével kapcsolat-
ban a Kúria megállapította, hogy a Főváro-
si Önkormányzat már döntött a pályázaton 
való részvételről, és az erről szóló szán-
déknyilatkozatát megküldte a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottságnak is. A jelentkezési 
dokumentáció benyújtásának határideje 
február 17., a népszavazás várható idő-
pontja pedig hónapokkal későbbi lehet.  
A Kúria szerint a kérdés azt sugallta, hogy 
a választópolgárok a pályázat beadásáról 
nyilváníthatnak véleményt, miközben azt  
a népszavazás idejére már benyújtják.
A Városligetről szóló kérdés megtagadá-
sakor a bírói testület arra hivatkozott, hogy 
az adott kérdést a 2013. december 24-én 
hatályba lépett, a Városliget megújításáról 
és fejlesztéséről szóló törvény szabályozza, 
fővárosi szintű népszavazás pedig nem al-
kalmas törvény hatályon kívül helyezésére.  
A Kúria érvelése szerint a népszavazás 
olyan rendeletmódosítás kikényszerítéséről 
szólna, amely ellehetetlenítené az Országy-
gyűlés által törvényben meghatározott célt.
Karácsony Gergelyt nemcsak a döntés, de 
az indoklás is megdöbbentette. Biztos volt 
abban, hogy a Kúria átengedi a kérdéseket. 
– A Kúria ez idáig népszavazásügyben min-
dig megengedőbb volt mint első fok. Arra 
még nem volt precedens, hogy a választá-
si bizottság elfogadott egy kérdést, a bírói 
testület pedig nem. Ennél azonban nagyobb 
probléma az elutasítás érvelésének jogi 
megalapozatlansága – magyarázta Kará-
csony. – Arra hivatkozva utasították el az 
általam benyújtott kérdést, hogy az törvényt 
írna felül. A Városliget megújításáról és fej-

lesztéséről szóló törvényben azonban egy 
szó sem szerepel a múzeumokról, amire én 
konkrétan kitértem. Fordulhatnánk az Alkot-
mánybírósághoz jogorvoslatért, de semmi 
értelme. A küzdelmet azonban nem adjuk 
fel, újra beadjuk a kezdeményezést, de most 

már olyan logika szerint, hogy a Kúria jogi ér-
velése alapján is kiírható legyen a népszava-
zás. Mindenképpen indokolt a referendum, 
mert a Városliget építési szabályzatát éppen 
abba az irányba akarják módosítani, hogy ki 
tudják játszani a zöld felületi mutatókra vo-

natkozó számokat. Olyanokat is be akarnak 
számítani a zöld felületbe – mint a Városli-
geti-tó vízfelülete vagy az állatkerti biodóm 
–, ami nyilván nem az. Az olimpia esetében 
még egyértelműbb az érvelési hiba, hiszen 
a pályázatot csak jövőre lehet beadottnak 
tekintetni, akkorra pedig biztosan lement 
volna a népszavazás.

Folytatják a Hajrá Budapest! kampányt
Ha a következő kérdéseket a választási 
bizottság és fellebbezés esetén a Kúria is 
elfogadja, akkor a szervezőknek 30 nap-
juk lesz arra, hogy összegyűjtsenek 140 
ezer aláírást a népszavazás érdekében. Ez 
ugyanis a feltétele a referendum kiírásának. 
A kampányt már hetekkel ezelőtt megkezd-
ték, és az új beadványig is tovább folytat-
ják. Hajrá Budapest! néven indítottak moz-
galmat, és egy honlapot is létrehoztak, ahol 
a támogatók regisztrációját várják. 
– A sok kicsi sokra megy elvét követve 
arra kérjük az embereket, hogy vállalják, 
ők is gyűjtenek majd aláírásokat – tette 
hozzá Karácsony Gergely. – Eddig 3000 
regisztrációnál tartunk, és azt remélem, 
a következő hetekben elérjük a 10 000-t. 
Ha mindenki csak 10 aláírást hoz, az már 
százezer támogatást jelent, a többit pedig 
be tudjuk majd hozni az utcáról. Az állam-
polgári aktivizmusra építünk. Bízom a kam-
pány sikerében, hiszen már most több civil 
szervezet és ellenzéki párt is csatlakozott. 
Addig próbálkozunk, amíg át nem engedik 
a kérdéseket. Amíg Zugló polgármestere 
vagyok, minden lehetőséget megragadok, 
hogy megakadályozzam a liget beépítését, 
amire a felhatalmazásom is megvan. A zug-
lói képviselő-testület által tavaly elfogadott 
határozat szerint maga a testület is ellenzi  
a beruházást, másrészt a helyi lakosok 
többsége is olyan polgármesterre szava-
zott, aki határozottan kiáll emellett. 
Karácsony Gergely ugyanakkor leszögez-
te, nem a park, illetve a régi épületek fel-
újításával van problémája, kizárólag az új 
épületek felhúzásával. Az olimpiával kap-
csolatban pedig megjegyezte, a Fővárosi 
Közgyűlésben maga is támogatta, hogy 
Budapest elindítsa a pályázási folyamatot, 
de azóta olyan hírekkel szembesült, ame-
lyek elbizonytalanították. Amellett, hogy 
nagy lehetőségnek tartja a világversenyt, 
kockázatot is lát a beruházásban. Legfő-
képpen biztosítékot szeretne a korrupció 
kizárására és a folyamat átláthatóságára. 
Úgy véli, a népszavazás kikényszerítheti 
ezeket a garanciákat.    Forrai-Kiss Krisztina 

Fókusz

Új kérdésekkel adják be a népszavazási kezdeményezést

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője azt mondta, támo-
gatják a népszavazást, mert fontosnak tartja, hogy az emberek közvetlenül 
mondhassanak véleményt. Úgy gondolja, mondvacsinált okokkal utasítot-
tak el a referendumot.  

– A Városliget ügyében az emberek már kifejezték az akaratukat, amikor az 
országgyűlési és az önkormányzati választáson is azokra az ellenzéki poli-
tikusokra szavaztak, akik a liget megóvását tartják szem előtt. A Városliget 
200 évvel ezelőtt közadakozásból jött létre, ezért meg kell maradnia köz-

parknak. Meg kell újítani, hiszen nincs egy rendes futópálya, pad vagy mellékhelyiség a liget-
ben, de erre kell a hangsúlyt helyezni, nem újabb épületekre. Az olimpiáról pedig más európai 
városokban is szavaztak, Németországban például nemrég döntöttek úgy a választók, hogy 
nem kérnek belőle – érvelt Tóth Csaba. – Biztos, hogy egy ilyen világversenynek lenne pozitív 
hatása, de nem ez a legfontosabb kérdés, amikor az egészségügy lassan összeomlik, és az 
oktatásban is problémák vannak. 

Tóth Csaba azt mondta, amennyiben olyan megkeresés érkezik feléjük, amiben látják az együtt-
működés lehetőségét, segítenek majd az aláírásgyűjtésben is. 

 

Rozgonyi Zoltán, Zugló fideszes alpolgármestere tiszteletben tartja a Kúria 
döntését, de mint mondta, egy kérdést felvet a határozat. 

– Ha ilyen problémák voltak a kérdésekkel kapcsolatban, akkor a választási bi-
zottság hogy engedhette át szó nélkül azokat? Lehet, hogy át kellene gondolni 
a Fővárosi Választási Bizottság újradelegálását – érvelt Rozgonyi. 

A fideszes alpolgármester hozzátette, a népszavazás intézményét fontosnak 
tartják, nem ellene vannak, csak aggódnak:

– Bizonytalan, hogy a lakosság mi alapján ítél meg egy kérdést, van-e elég információja ahhoz, 
hogy felelős döntést hozzon – magyarázta Rozgonyi. - Az önkormányzatokon belül is azért 
választanak képviselőket az emberek, hogy rajtuk keresztül érvényesítsék az akaratukat. Nem 
szerencsés az olimpia és a Városliget ügyét a politikai ellentétek szintjére hozni, és csupán 
a Fidesz iránti gyűlölet miatt véleményt formálni. Ha én lennék Zugló polgármestere, nagyon 
örülnék, hogy az állam 200 milliárd forintnyi fejlesztést akar a kerületembe hozni. Lokálpatrió-
taként ezért én mindkét beruházást támogatom. 

Barta János (LMP) önkormányzati képviselő lapunknak azt mondta, nem 
gondolta volna, hogy a Kúria elutasító döntést hoz, szerinte a bírák ilyen 
kérdésekben eddig konzekvensebbek voltak. 

– Főleg az olimpiával kapcsolatos indok ellentmondásos, hiszen más or-
szágban még arra is volt példa, hogy lakossági nyomásra visszavonták  
a pályázatot – magyarázta az LMP-s képviselő. – Igaz, mind a két kér-
dés elég szerencsétlenül lett feltéve, a pozitív felvetés és az egyértelműbb 
megfogalmazás jobb lett volna. Mindenképpen újra kell próbálkozni.  

Az LMP biztosan támogatja a kezdeményezést aláírásgyűjtéssel is, hiszen sem az olimpiát, 
sem a Városliget beépítését nem akarjuk.  

Várnai László, a CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője úgy fogal-
mazott, meghökkentő a bíróság döntése, ám szerencsés:

– Nyáron talán könnyebb lesz összegyűjteni az aláírásokat – tette hozzá. –
Egyébként is szkeptikus voltam ennek sikerében. Csak akkor látom esélyét 
a 140 ezer aláírásnak, ha minden baloldali párt összefog. Tőlünk körülbelül 
5000 aláírásra számíthatnak a szervezők.

Várnai hozzátette, szerinte mindkét témában érdemes lenne országos nép-
szavazást kiírni, de a kérdéseket ő egyszerűbben fogalmazná meg. 

Czeglédi János, a Jobbik önkormányzati képviselője lapunknak azt mond-
ta, ő nincs meglepődve, pártjával pontosan erre a kúriai döntésre számí-
tottak, mert mint mondta, manapság mindent visszautasítanak, amivel  
az emberek kifejezhetnék a véleményüket.  

– Mi száz százalékban támogatjuk a demokráciát szolgáló kezdeményezé-
seket, ezért a népszavazást is. A Városliget beépítését mindenképpen el-
lenezzük, ugyanakkor az olimpiai megrendezését a Fővárosi Közgyűlésben 
támogatta a Jobbik – magyarázta Czeglédi János. 

2014 októberében Karácsony Gergely, Tóth Csaba, Kunhalmi Ágnes, Garay Klára és több tucat civil szimpatizáns élőláncot alkotva tiltakozott a Liget beépítése ellen
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Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára fo-
lyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpolgár-
mesteri titkárságon,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap 
első kedd 14:00-15:00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.  

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

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

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

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

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

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-

lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-

lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-

detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 

Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

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

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-1-872-9457

Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Erdős Dóra 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.
Telefon:  06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., 
Csáktornya park 1.

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József 
Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka 
PM Polgármesteri Hivatal

Folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ 
címen.

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DK-
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit 
Általános Iskola
1148. Kaffka Margit köz 2-6.

Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

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

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes  
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767   
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

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

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

2016. február 1.
2016. március 7.
16-18 óra között

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. február 1.
2016. március 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. február  3.
2016. március 9.

dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

2016. január 29.
2016. február 26.
8-12 óra között

Várbíró 
András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető      

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFŐ

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

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

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

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

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

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

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 he-
lyi kapacitásokhoz mérten, és az ügyintézők leterheltségének függvényé-
ben történik. Rendkívüli ügyfélforgalom esetén előfordulhat a sorszám- 
osztás átmeneti szüneteltetése.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

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

hétfő 13.30–18.00 

szerda 8.15–16.30

péntek 8.15–11.30

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

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje

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

A kerületgondnokság 
elérhetőségei
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A méltányossági ápolási díj tovább-
folyósításáról, az óvodások liszt-
érzékenység-szűrésének támoga-
tásáról, szociális szépségszalon 
nyitásáról, kerületi könyvmegállók 
létesítéséről – többek között erről 
döntött január 21-én az idei év első 
ülésén Zugló képviselő-testülete.  
A grémium nem fogadta el a főváros 
forrásmegosztási tervezetét, jóvá-
hagyta viszont az átláthatósági biz-
tos jelentését. 

Az ülés kezdetén Karácsony Gergely pol-
gármester (PM) szokásos beszámolóját 
megtartva bejelentette, sikeres pályáza-
ta alapján Zugló új aljegyzője Makranczi 
László lett. A városvezető arról is tájékoz-
tatta a grémiumot, hogy a közelmúltban 
elhunyt Burger Györgyöt, aki nagyon so-
kat tett Zugló közbiztonságának erősíté-
séért, az önkormányzat saját halottjának 
nyilvánította.

Elutasították a rendelettervezetet
A képviselő-testület elutasította a Fővárosi 
Önkormányzat és a kerületi önkormányza-
tok közötti idei forrásmegosztásról szóló, 
véleményezésre elküldött fővárosi rende-
lettervezetet. Ezzel azt kívánták jelezni, 
elfogadhatatlannak tartják, hogy a saláta-
törvény megváltozása miatt a kerületnek 
ismét csökken a bevétele. 
A fővárosi önkormányzat az idén az adó-
bevételek 52,5 százalékát, míg a kerületi 
önkormányzatok a 47,5 százalékát kapják 
meg. Zugló 2016. évi részesedése a ta-
valyival azonos, valamivel több, mint hét 
százalék lesz. 
A fővárosi önkormányzat jutaléka az idén – 
a kerületek kárára – 1,5 százalékkal növek-
szik. Ezt a változtatást a törvényalkotó azzal 
indokolta, hogy a fővárosnak a megnövelt 
adóbevételéből kell finanszíroznia a buda-
pesti közösségi közlekedés tartozását. 
A vitában Hevér László György képviselő 
(MSZP) jelezte, nem tudja támogatni a ren-
delettervezetet, mert a törvényváltozás miatt 
Zugló az idén 242,5 millió forinttól esik el. 
Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz) 
viszont arra hívta fel képviselőtársa fi-
gyelmét, hogy a tavalyihoz mérten az el-
vonás ellenére is 441,2 millió forinttal nő 
a kerület bevétele.
Szabó Rebeka alpolgármester (PM) úgy 
vélte, a BKV problémáit nem a kerületek 
terhére kellene megoldani. 
Kovács Balázs képviselő (Fidesz) értet-
lenségét fejezte ki amiatt, hogy egyes 
képviselőtársai miért akarják megvétózni 
a forrásmegosztási tervezetet, amikor az 
jelentős többlethez juttatja Zuglót.
Karácsony Gergely polgármester kifej-
tette, azért nem fogadják el a tervezetet, 
mert ezzel kívánják jelezni a törvényalko-
tó felé, hogy méltatlan a kerületeket súj-
tó elvonás, aminek a mértéke jövőre to-
vább növekszik, és a ciklus végére Zugló 
tekintetében összességében elérheti az 
ötmilliárd forintot.

Jelentés az átláthatóságról
Karácsony Gergely beterjesztésére  
a testület elfogadta dr. Békefi Lász-
ló átláthatósági biztos jelentését, amely  
a testület által 2014 novemberében ellen-
szavazat nélkül elfogadott helyi átlátható-

sági rendelet megvalósításról számolt be. 
A jelentésből kiderült, az átláthatósági 
rendeletben meghatározott adatok feltöl-
tésre kerültek a honlapon, azonban még 
vannak finomításra szoruló területek.  
Az önkormányzati tulajdonú cégek és in-
tézmények között előfordultak olyanok, 
amelyek honlapjai nem minden esetben 
feleltek meg az átláthatósági rendelet-
nek, hiányosak voltak, nem tartalmazták 
az előírt adatokat.
Problémaként merült fel továbbá a ke-
reshetőség, ugyanis az interneten közzé-
tett több ezer kisebb jelentőségű megál-
lapodás között esetenként „elvesznek”  
a nagy értékű szerződések, megnehezítik  
azok előkeresését.
A méltányossági ápolási díj további fo-
lyósítására Szabó Rebeka alpolgármester 
nyújtott be javaslatot. A képviselők hozzá-
járultak, hogy a többségében szociálisan 
rászoruló, idős közeli hozzátartozójukat 
ápoló személyek továbbra is megkapják  
a költségvetési törvény szerinti 29 500 fo-
rintot. Szabó Rebeka beterjesztése szóbe-
li kiegészítőjében hangsúlyozta, az összeg 
alacsony, de ez is komoly segítség a ne-
héz helyzetben lévő, súlyos beteg hozzá-
tartozójukat ápolóknak.

Kezdődhet az internetes ülésközvetítés 
A képviselő-testület támogatta Karácsony 
Gergely polgármester azon javaslatát, 

hogy az ülések internetes élő közvetítésé-
hez az önkormányzat vásárolja meg a Mik-
roKam robotkamerás rendszert, amelynek 
kalkulált ára a felszerelési díjjal együtt 
bruttó 5,8 millió forint. Ezen túlmenően 
a grémium jóváhagyta a működtetéshez 
szükséges www. onkormanyzati.tv szol-
gáltatás megrendelését, amely lehetővé 
teszi az élő közvetítés feliratozását, a na-
pirend témájának feltüntetését, az archív 
anyagok elérését és a hozzászólókra való 
keresést. A médiaportál szolgáltatásai 
havi nettó 80 000 forintért érhetők el.

Lisztérzékenység-szűrés óvodásoknak
A képviselő-testület ahhoz is hozzájárult, 
hogy dr. Varga Péter képviselő (Fidesz) 
előterjesztésére a zuglói lakóhellyel ren-
delkező, önkormányzati fenntartású óvo-
dák nagycsoportosai támogatott lisztér-
zékenységi szűrésen vehessenek részt. 
A javaslatot benyújtó szerint a magyar 
lakosság 30-40 százalékának van liszt-
érzékenysége. A szülői beleegyezéssel 
végezhető szűrést a hatéves korosztály 
körében érdemes kezdeni. A vizsgálat 
személyenként bruttó 3150 forintba kerül, 
ez éves szinten az érintett korosztály lét-
számát figyelembe véve 3 150 000 forint 
forrást igényel.
Ceglédi János képviselő (Jobbik) arra 
nyújtott be javaslatot, hogy az önkor-
mányzat a Szent Kristóf Egymásért Ala-

pítvánnyal együttműködve a Zuglói Civil 
Ház előtt, a Bosnyák téren és az Adria sé-
tányi játszótéren létesítsen könyvmegállót.  
Az elfogadott beterjesztés célja az olva-
sás népszerűsítése a zuglóiak körében. 
Az első nyitott könyvszekrényeket, ame-
lyek tartalmához bárki ingyen, regisztráció 
nélkül hozzáférhetett, 1990-ben a német-
országi Darmstadtban és Hannoverben 
állították fel. 

Segítség az állásinterjúra készülőknek
A testület arról is döntött, hogy a külföl-
di és hazai példát követve a Zuglói Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ Erzsébet 
királyné útjai telephelyén szociális szép-
ségszalon nyíljon. Itt azoknak a rászoru-
lóknak segítenek majd, akik állásinterjú-
ra készülnek. Hasonló szépségszalont 
először 2006-ban Franciaországban 
hoztak létre, hogy a társadalom periféri-
ájára szorult nők magabiztosan jelenhes-
senek meg az állásinterjún. Szabó Rebeka,  
a napirendi pont beterjesztője a testületnek 
elmondta, a szociális szépségszalonnal  
a munkát keresőknek szeretnének segí-
teni, hogy megjelenésükkel jó benyomást 
tegyenek az állást kínálóra. A VII. kerület-
ben már működik szociális szépségszalon,  
a tapasztalatok szerin annak szolgáltatá-
sát igénybe vevők sokkal nagyobb szám-
ban tudtak elhelyezkedni.

Papp Dezső

Önkormányzat

Zugló elutasította a főváros adómegosztási tervezetét
A képviselő-testület döntése alapján megvásárlásra kerülő MikroKam robotkamera- 
rendszert 2010-ben európai uniós támogatással fejlesztette ki a magyar tulajdonú 
Globomax Kft. A robotkamera együttműködik a cég egy régebbi termékével, a tes-
tületi üléseken használt MikroVoks szavazatszámláló és konferencia-rendszerrel. 
Egy-egy ülésteremben általában három vagy négy robotkamerát telepítenek.  
Zuglóban a házasságkötő terem adottságait figyelembe véve – a világítás kor-
szerűsítése mellett – négy kamera elhelyezése javasolt. A rendszer indítását kö-
vetően a kamerák automatikusan működnek. Amikor a hozzászóló bekapcsolja a 
mikrofonját, a zónájába tartozó, MikroVoks (képünkön) által irányított HD-kamera 
felé fordul, és a vezérlő számítógépre küldi a képeket, amelyek ott automatikus 
feliratot kapnak, keverésre, illetve archiválásra kerülnek. A videó igény szerint a 
helyi televíziós hálózaton vagy egy szerveren keresztül felkerülhet a Globomax 
által üzemeltetett médiaszerverre. Innen a lakosság egyenes adásban követheti 
nyomon a döntéshozatalt.  

A képviselő-testület nem támogatta azt az előterjesztést, amely a fizetőparkolás bevezetéséhez szükséges jegykiadó automaták 
beszerzésére, szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás első szakaszának lezárására vonatkozott.  
A vita során a képviselők közül többen nem értették, hogy miért van különbség a beruházási célokmányban és a közbeszerzési 
felhívásban szereplő összeg között. Eredetileg a beruházás költségét egymilliárd forintra becsülte a testület által korábban jó-
váhagyott dokumentum, a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság viszont az ajánlatkérésben már csaknem 1,4 milliárd forintra 
becsülte a közbeszerzés értékét. A jelen lévő szakemberek szerint ez az eltérés abból adódott, hogy a két szám másra vonat-
kozik: a célokmány a tervezett költségek mértékét határozza meg, míg a felhívásban szereplő összeg csak a közbeszerzési 
eljárás fajtáját határozza meg: azaz azt, hogy a közbeszerzést csak Magyarországon vagy az Európai Unióban is ki kell-e írni.  
A felvetések tisztázását követően a témára a képviselő-testület későbbi ülésén fog visszatérni.
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Diákok segítenek bajba jutott társaikon 
Több mint tíz éve szervez kortársse-
gítő képzést a Tiszta Jövőért Köz-
hasznú Alapítvány. A kortárssegítő 
fiatalok mellérendelt szerepből tá-
mogatják társaikat, sokszor hidat 
képeznek a szülők, a szakemberek, 
az iskola és a tinédzserek között. 

Új ismeretek, önismereti és szituációs já-
tékok, barátságok, élmények, jó hangulat 
– ezeket emelték ki a kortárssegítő képzés 
résztvevői az utolsó foglalkozáson.
– Megtanultuk, hogyan viszonyuljunk 
azokhoz, akik segítséget kérnek, és azt 
is, hogyan támogassuk azokat, akik nem 
tudnak róla, hogy bajban vannak – mond-
ta Nagy Viktória Fanni, az Álmos Vezér 
Gimnázium tizedikes diákja. – Például ha 
valaki nagyon ittasan akar elmenni egy 
buliból, marasztaljuk, és kalciumtablettá-
val, ropival, szénsavmentes ásványvízzel 
próbálunk javítani az állapotán. 
Ám ez csak egy szelete annak az isme-
retanyagnak, amit a több mint három hó-
napos program során elsajátítottak a kor-
tássegítők. Fanni évfolyamtársa, Kóródi 
Viktória azt emelte ki, hogy játék közben, 
szinte észrevétlenül tanultak. Esetenként 
agresszív, rámenős emberek bőrébe búj-
tak, a szerepjátékok közbeni tapasztala-
tok alapján megtanulták, hogyan reagálja-
nak a közeledésre. 

– Meggyőzni és visszautasítani gyakran  
a legegyszerűbb eszközökkel is lehet. 
Úgy, hogy nyíltan, őszintén beszélünk  
a dolgokról – magyarázta Viktória.  
A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 
2002 óta szervez ingyenes, önkéntes 
kortárssegítő képzést. Eleinte az ország 
több pontján tanították a diákokat, pár 

éve azonban csak Zuglóban tartják meg  
a programot, főként kerületi iskolások 
részvételével. A szakemberek célja, hogy 
a fiatalok ne csak egymáshoz, a felnőt-
tekhez is bizalommal forduljanak. A részt-
vevők önismeretének fejlesztése után 
megtanulják, hogyan adhatják át a meg-
szerzett tudást, és az is fontos, hogy a se-

gítségnyújtás során meg tudják állapítani, 
mit tehetnek meg, és mi az, amit már nem. 
– A gyerekek nagyon hamar összebarát-
koznak, leginkább egymástól informá-
lódnak, egymásra hallgatnak – emelte ki  
a szervezet vezetője, Gondi János. – Ezért 
fontos a kortárssegítők jelenléte 

(potos)

Bizonytalan háttér, negatív példák, 
rossz döntések sorozata vagy egy 
tragédia miatt hajléktalanná vált 
családok kerülhetnek átmeneti ott-
honba. Az ilyen helyzetben lévő 
zuglói családoknak többek között  
a csömöri Családok Átmeneti Ott-
honába biztosítanak helyet. A ke-
rület önkormányzata és az otthont 
működtető Szociális és Rehabilitá-
ciós Alapítvány (SZÉRA) 2003-ban 
írta alá azt az ellátási szerződést, 
amelynek értelmében a felvételi in-
terjú elbírálásánál elsőbbséget él-
veznek a városrészben élők. 

Annamária és családja azért került az ott-
honba, mert meghalt az általuk bérelt la-
kás tulajdonosa, rokonai pedig eladták az 
ingatlant. Alig több mint egy éve, január 
9-én költöztek be a csömöri házba. An-
namária azt mondja, szeretnek ott lakni, 
mert semmi olyat nem kérnek tőlük, amit 
ne lehetne betartani. Férje dolgozni jár,  
a nagyobbik lányuk iskolába, ő pedig a ki-
csivel otthon van. Betartják a házirendet, 
és ami az egyik legfontosabb elvárás, ta-
karékoskodnak. 
– Eleinte havonta tízezer forintot tudtunk 
félretenni, később már húszat. Itt nagyon 
rendesek, sokat segítenek, biztonságban 
vagyunk. Miután beköltöztünk, a férjem 
pánikbeteg lett a bizonytalanság miatt, de 
egy itteni szakember helyrerakta a fejében 
a dolgokat, és most már jól van – mondta 
a Zuglói Lapoknak Annamária. 
Ők a szerencsésebbek közé tartoznak, 
pár hét múlva visszaköltözhetnek Zugló-
ba, egy a Habitat for Humanity Magyar-
ország segítségével felújított önkormány-
zati bérlakásba, ahol még egy évig kísérik 

őket figyelemmel a SZÉRA szakemberei.
A családok önállóan és a családsegítő 
vagy gyermekjóléti szolgálat segítségével 
is felvehetik a kapcsolatot az alapítvánnyal.  
A felvételi beszélgetéskor elsődleges szem-
pont a szociális rászorultság. Kitétel az is, 
hogy 18 év alatti gyerek legyen a családban, 
és a jelentkezők motiváltak legyenek. 
– Látnunk kell, hogy tenni akarnak magu-
kért – hangsúlyozta Kelemen Gábor szak-
mai vezető. – Megkérdezzük, mire használ-
nák fel az időt, amit nálunk töltenek. Nem 
kész terveket várunk, de jó, ha van fogal-

muk az embereknek arról, hogy milyen 
irányba indulnának, bár gyakran teljesen az 
alapoktól kell felépíteni a családok életét. 
A családok egy része rövidebb ideig lakik 
bent, de a többgenerációs szegénységből 
érkezők sokszor hosszabb ideig igénylik  
a segítséget. A szervezet munkatársai 
csak annyira szólnak bele a család műkö-
désébe, amennyire szükséges. 
Alapesetben egy plusz fél évet tölthetnek  
a rászorulók a Családok Átmenti Otthoná-
ban. Ez meghosszabbítható, ha a közeljö-
vőben megoldódik a lakhatási problémájuk. 

A másfél év alatt a szervezet kiléptetőlaká-
saiba költözhetnek azok a családok, akik 
elég önállóak, de ott is kapcsolatban ma-
radnak a szervezet munkatársaival. 
Ha kell, az álláskeresésben is segítenek. 
Mindennap van gyermekfoglalkozás, 
korrepetálás, hétvégenként pedig hat- 
órás kézműves-foglalkozásokat tartanak.  
Ez nemcsak azért jó, mert együtt van  
a család, hanem azért is, mert a lakók 
jobban megismerik egymást, a segítőiket. 
Barátságot kötnek, ami később komoly  
támasz lehet. 
Az intézmény vezetője, Vig Tibor Attila 
elmondta, kiváló az együttműködésük  
a zuglói önkormányzattal, amibe tavaly be-
kapcsolódott a Habitat for Humanity Ma-
gyarország is. Ennek eredményeképpen 
egy nagyvállalat segítségével két önkor-
mányzati lakást is felújítottak. Az egyikbe 
már beköltöztek, a másikban nemsokára 
Annamáriáék teremtenek otthont.  
Évente csaknem ötven családnak kell 
valamilyen krízis miatt gyors segítséget 
nyújtani, és további 60-80 esetben már 
előre látják a családsegítő és gyermekjó-
léti szolgálat munkatársai, hogy baj lesz. 
A Zuglói Gyermekjóléti és Családsegítő 
Központban több szálon is megpróbálják 
felkutatni a megoldási lehetőséget. 
– Előfordul, hogy tárgyalunk a lakástu-
lajdonossal, adjon még egy kis időt a ki-
költözésig, beszélünk az átmeneti ottho-
nokkal, de a családtagokat is felkeressük 
– magyarázta Pataki Éva, a kerületi csa-
ládsegítő központ vezetője. – Vannak, akik 
azért nem keresik fel a szüleiket, rokona-
ikat, mert összevesztek, és nem tudnak 
segítséget kérni. Ilyenkor békíteni próbá-
lunk, elmondjuk, hogy felül kell emelkedni 
a sérelmeken.                  Potos Rita

Kitartással lehet családi fészek az átmeneti otthonból

A fiatalok szerepjátékok során tanulják meg, hogyan reagáljanak egy-egy esetre

Annamáriáék pár hét múlva visszaköltöznek Zuglóba, egy felújított önkormányzati bérlakásba
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Eljárt felette az idő – a Petőfi Csarnok története

Zuglói séták címmel új rovatot indí-
tunk lapunkban. Minden számban 
bemutatjuk a kerület egy nevezetes 
vagy kevésbé ismert épületét, léte-
sítményét, megkérdezzük az utca 
emberét, hogy mit tud róla, milyen 
emlékei vannak azzal kapcsolat-
ban. Felelevenítjük a meglátogatott 
objektum történetét, régi és friss 
fényképek segítségével megmu-
tatjuk, hogyan nézett ki egykor, és 
milyen ma. Sétáink során lesz, hogy 
egy-egy érdekes zuglói személyisé-
get is felkeresünk. Első alkalommal  
a könnyűzene kedvelői körében jól 
ismert Petőfi Csarnokot mutatjuk 
be, amelynek bontását várhatóan 
februárban kezdik el.  

A Petőfi Csarnok helyén korábban az 
1885-ös Országos Általános Kiállítás-
ra épült Iparcsarnok állt, amely köré te-
lepülve rendezték meg 1925-től évente  
a Budapesti Nemzetközi Vásárt (BNV).  
Az Iparcsarnok a második világháború 
alatt bombatalálatot kapott, és kiégett.  
A helyén építették fel az újrainduló BNV ötös 
számú pavilonját, amelyet Petőfi Csarnok-
nak (PeCsa) neveztek el. Miután a BNV-t 
1974-ben elköltöztették a Városligetből,  
a létesítményt az egykori Otthon Áruház 
bútorraktáraként hasznosították. 1980-ban 
vetődött fel, hogy a hatalmas csarnokot 
ifjúsági szórakoztató-központtá alakítják.

Táncháznak szánták
Az omladozó Várkertbazárban működő 
Budai Ifjúsági Parkban (BIP) 1980 má-
jusában súlyos baleset történt, az Edda 
együttes koncertjén ledőlt egy kőfal, és 
öt ember megsérült. Az illetékesek úgy 
határoztak, hogy a leromlott állapotú te-
rület kiváltására másik helyet keresnek.  
Ekkor vetődött fel, hogy a volt BNV-csar-
nokot táncházzá alakítják, és átveszi  
a BIP táncos szórakozóhely funkcióját.  
A főváros az elképzelés megvalósításához 
egy tanulmánytervet rendelt az Általános 
Épülettervező Vállalattól (ÁÉTV), amelyet 
Tihanyi Judit belsőépítész és Halmos 
György építészmérnök készített el. Ennek 
ismeretében a Fővárosi Tanács 1981-ben 
határozott a málladozó falú BNV-pavilon 
ifjúsági szórakoztató-központtá alakítá-
sáról. Ekkor már a táncházénál sokkal 
bővebb kulturális funkciókat szántak  
a létesítménynek.

Egy épület, két funkció
Az ambiciózus elképzelések megvalósítá-
sára a Fővárosi Tanácsnak csak 42 millió 
forintja volt, mert a nyugati világot sújtó 
gazdasági válság kezdett begyűrűzni ha-
zánkba. Ezért az ifjúsági szervezetek se-
gítségét kérték. Az Állami Ifjúsági Bizottság 
12 millió, a KISZ Központi Bizottság 30 
millió, a KISZ Budapesti Bizottsága pedig 
9,8 millió forintot ajánlott fel. Így már 93,8 
millió forint állt rendelkezésre, ami még 
mindig kevés volt, ezért további forrást ke-
restek. Ekkor került képbe a Közlekedési 
Múzeum, amely már korábban is szerette 
volna megszerezni a csarnoknak lega-
lább egy részét. Hamarosan megszületett  
a megegyezés, a Közlekedési Múzeum 20 
millió forinttal szállt be a rekonstrukcióba. 

Az átépítés során a vásárcsarnok kül-
ső szerkezetén nem sokat változtattak. 
A homlokzatra sárga előtetőket és vörös 
oszlopokat szereltek. Az épület külle-
me sokaknak nem nyerte el a tetszését.  
– Kisgyerekként én még láttam az Ipar-
csarnokot pompájában és romjaiban is.  
A helyén létesült Petőfi Csarnok nekem nem 
tetszett. Mikor megláttam, el sem tudtam 
képzelni, hogy engedhették meg, hogy egy 
ilyen csúfság éktelenkedjen a Városliget-
ben – emlékezett vissza Korsós Istvánné. 
A létesítmény belsőépítészeti terveit Ti-
hanyi Judit, Halmos György és Geblusek 
Antal készítette el. Munkájuk sok vitát 
váltott ki, ugyanis a pénzhiányból fakadó 
csupasz beton- és nyerstégla-falak, va-
lamint az aszfaltozott felületek puritánná 
tették a belső teret, amelynek piros ajtó-
it madár- és virágmintákkal díszítették.

Nem épült fűtésrendszer 
Az erős kompromisszumokkal megépí-
tett 2500 fős nagyterem levegőcseréjét 
hatalmas ventilátorok biztosították. A lé-
tesítményt viszonylag korszerű hang- és 
fénytechnikával szerelték fel. A 6000 fő 
befogadására alkalmas szabadtéri színpad 
pódiumát a mérnökök a csarnok egyik fa-
lánál helyezték el. Ennek acélszerkezetét 
és ponyvaborítását Majoros Gábor épí-
tész tervezte meg. A külső és belső szín-
teret egyaránt kiszolgáló öltözők és egyéb 
helyiségek a két színpad közé kerültek. 
A Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti 
Kiállításának bejáratát a tervezők a csar-
nok hátsó részén, az emeleten helyezték 
el. A kiállítótér a bemutatott tárgyak jellegé-

nek megfelelően tágasabb tereket kapott. 
Pénz hiányában a múzeumban nem építet-
ték ki a fűtést, ezért télen zárva tartották. 

A könnyűzenei élet központja
Az átalakított épület műszaki átadá-
sa 1984 decemberében volt. A Fővárosi 
Ifjúsági és Szabadidőközpont 1985 áp-
rilisában nyílt meg a Karthago együttes 
koncertjével. Gidófalvy Attila, az együt-
tes tagja az egyik internetes hírportál-
nak a közelmúltban azt mondta: a nyitó-
koncerten mindössze pár százan voltak. 
Ennek ellenére megtisztelőnek érezte, 
hogy felléphetett az új létesítményben, 
amelynek megnyitását fontosnak tartotta.
Az intézmény igazgatójának Lehel 
Lászlót nevezték ki. Ő kezdeményez-
te, hogy az átépített BNV-pavilon tart-
sa meg a Petőfi Csarnok nevet, amely 
aztán hosszú ideig a főváros egyet-
len ifjúsági szabadidőközpontja volt. 
– Fiatalkoromban sokszor átmentem Bu-
dára, az Ifjúsági Parkba, mikor megnyílt 
a PeCsa, átpártoltam ide. Ez közelebb 
volt, mert itt lakom Zuglóban – mesél-
te Zsombor Péter. – Sok jó koncert volt 
itt, eleinte a haverokkal, később a fele-
ségemmel jöttünk el. 1994-ben meg-
született a lányunk, azt követően éve-
kig a Városliget környékén sem jártunk. 
A könnyűzenei élet központjává vált lé-
tesítmény fennállása óta mintegy 15 
ezer rendezvénynek adott otthont, a lá-
togatók száma meghaladta a 10 milli-
ót. Az intézményben számos hazai és 
külföldi előadó és zenekar koncertezett.  
A Petőfi Csarnok udvarán hétvégenként  
a főváros legjobb bolhapiaca működött.
– Régebben sokszor kijártam a bolhapiac-
ra. Csak nagyon ritkán vásároltam valamit, 
inkább nézelődtem, és beszélgettem az 
árusokkal. Nyugdíjas vagyok, nekem ez 
szórakozás volt – nyilatkozta Kartali Ivánné. 

Az idő eljárt fölötte
A rendszerváltást követően a Petőfi Csar-
nok funkciói nem változtak. Az évek so-
rán azonban a létesítmény korszerűtlenné 
vált. Mintegy öt éve több újság is cikkezett 
az objektum esetleges megszüntetésé-
ről vagy felújításáról. 2011-ben a főváros 
végelszámolással megszüntette az intéz-
ményt üzemeltető nonprofit társaságot. 
Ugyanezen év szeptemberében a Fővárosi 
Közgyűlés az épület kezelési jogát tíz évre  
a Petőfi Csarnok éttermét működtető Cortina 
Service Kft.-nek adta át havi nettó 1,6 millió 
forintért. A cég kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a közművelődési funkció megtartása 
mellett 300 millió forintos felújítást is végez.
2014 februárjában sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy a városligeti múzeumi ne-
gyed megvalósítása során lebontják a Pe-
Csát, amelynek helyén az Új Nemzeti Galéria 
épül majd fel. Baán László, a Liget-projekt 
miniszteri biztosa a döntéssel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, a Petőfi Csarnok épí-
tészetileg értéktelen, megérett az elbontás-
ra, hogy ne csúfítsa tovább a Városligetet. 
– Nekem a Petőfi Csarnok fiatalkoromban 
rendkívül modern létesítménynek tűnt, 
most már inkább egy lerobbant, szegényes 
épületnek látom, ami fölött eljárt az idő – 
jegyezte meg Zsombor Péter. – Úgy érzem,  
a lebontásával egy legendás korszak zárul le.   

Papp Dezső

Az épület eleinte a BNV ötös számú pavilonjának adott otthont

A Közlekedési Múzeum 20 millió forinttal szállt be a felújításba

A Karthago adta az első koncertet a az 1985-ben megnyíló PeCsában
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TISZTELT ZUGLÓI POLGÁROK!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásának szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelete alapján a 2016. március 1-jei hatállyal megállapított gyermekek napközbeni ellátásának az intézményi térítési díjainak összegéről az alábbiakban tájékoztatom a kerület lakosságát.
Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az ellátást igénybevevő/szülő által fizetett személyi térítési díjjal. 
A személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet szabályai szerinti és a törvényből eredő szabályokkal együtt az intézmény vezetője állapítja meg, amelyről az ellátott/szülő értesítést kap.

                                                             Hoffmanné dr. Németh Ildikó
                                                                                                                      Jegyző

A Fidesz–KDNP választási győzel-
mét követően öt éve kezdte meg 
polgármesteri ciklusát Papcsák 
Ferenc. A Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának elnökévé 
tavaly kinevezett politikus úgy lát-
ja, 2014-ben sikeres és példaértékű 
négy évet zártak, pedig hivatalba 
lépésüket követően komoly kihívá-
sok vártak a kormányzó többségre.  
Az első legnagyobb feladat Zugló 
működőképességének a megőrzése 
és az ingatag lábakon álló költség-
vetés stabilizálása volt. 

– Mi volt a probléma a kerület gazdálko-
dásával? 
– A város túl sokat költött, mire 2010-ben 
átvettük a kerületet, Zuglónak a működő-
képességét veszélyeztető adóssága hal-
mozódott fel. Nagy sikerünknek tartom, 
hogy négy év alatt nemcsak a hiányt fa-
ragtuk le, hanem fejlesztettünk is. 2014-
ben pedig jelentős megtakarítással adtuk 
át Zuglót. 

– Hogyan tudták ezt elérni?
– Ahol csak lehetett, spóroltunk. Csökken-
tettük a képviselők tiszteletdíját, és csak 
négy bizottságot hoztunk létre. A hivatal-
ban és a városgazdálkodásnál egyaránt fel-
számoltuk a párhuzamosságokat, jelentős 
létszámleépítést hajtottunk végre. Ennek 
most a fordítottját látom, Zugló a korábbinál 
sokkal többet költ a politikusaira, jelentősen 
megnövekedett a bizottságok száma is.  
A kerület a réginél nagyobb munkaszerve-
zettel dolgozik, miközben az állam számos 
feladatot átvett az önkormányzattól.
– Polgármesterként kapott hideget-me-
leget, az országos média sokkal többet 
foglalkozott Zuglóval, mint az ország többi 
településével együttvéve.
– Általában a választás győztese száz nap 
türelmi időt kap ellenfeleitől. Nekünk nem 
jutott ennyi, ránk már a második hónapban 
pergőtüzet zúdított az ellenzék, ami a ciklus 
végéig tartott. Ennek okát a mai napig sem 
értem. Arra sem találtam magyarázatot, 
hogy bizonyos helyi és országos orgánu-
mok miért támadtak rám szinte heti rend-

szerességgel. Meglehetősen érdekes, hogy 
amióta kikerültem Zugló politikai életéből, 
megszűntek a támadások, pedig csak  
a funkcióm változott, én ugyanaz maradtam. 
– Melyek polgármesteri ciklusa legfonto-
sabb eredményei?
– Politikánk középpontjában a zuglói em-
berek álltak. A legfőbb célunk az itt élők 
elképzeléseinek megvalósítsa volt. Minden 
fontos kérdésben kikértük az emberek vé-
leményét. A lakosság igényére gátat vetet-
tünk a kerület jellegét alapvetően megvál-
toztató lakópark- és társasházépítésnek. 
Sajnos úgy látom, a beépítési hullám most 
ismét újra erőre kap. Sok energiát fordí-
tottunk a közterület rendbetételére, a kö-
zösségi terek kialakítására és a kerületi 
intézmények fejlesztésére. A választási 
kampányban politikai ellenfeleink leszólták 
a felújított Bosnyák teret, felesleges be-
ruházásként állították be, most viszont itt 
tartják a rendezvényeiket. A pályázati úton 
elnyert pénzekből számos pluszfejlesztést 
valósíthattunk meg, bűnmegelőzési, egész-
ségmegőrzési programokat indíthattunk. 
Az emberek elvárásának megfelelően  
a korábbiaknál sokkal biztonságosabbá 
tettük a kerületet. 2010-ben Zugló a bű-
nügyi mutatók tekintetében – fővárosi 
szinten – a sor végén kullogott, amikor 
2014-ben átadtuk a kerületet, már a leg-
jobb négy között voltunk. Arra különösen 
büszke vagyok, hogy polgármesterségem 
alatt egyetlen hajléktalan sem halt meg 
Zugló közterületein. Kezdeményezésemre 
az önkormányzat defibrillátorokat helye-
zett el a metróállomásokon, ezek egyike 
életet mentett. A kisnyugdíjasokat gyógy-
szertámogatásban részesítettük, nekik, il-
letve a rászorulóknak karácsonyra és hús-
vétra Erzsébet-utalványt adtunk. Sajnos 
úgy tűnik, utóbbi kezdeményezésünknek 
nem lesz folytatása.
– Több mint egy év távlatából hogyan látja 
az önkormányzati választás eredményét?
– A zuglóiak 2014-ben sajátos döntést 
hoztak. A legtöbb szavazatot a Fidesz–

KDNP jelöltjei kapták, ennek ellenére 
nem szereztünk többséget. A kerület 
polgármestere pedig a baloldali ösz-
szefogás jelöltje lett. Ez arra kényszeríti  
a politikai partnereket, hogy Zugló ér-
dekében megállapodjanak egymással.  
Ez eddig nem mindig sikerült. A pol-
gármester nincs könnyű helyzetben, 
lavíroznia kell, hogy minden problémá-
ra megoldást találjon. Én arra biztatom 
Karácsony Gergelyt, hogy munkája so-
rán ne csupán a baloldali politikusokra 
támaszkodjon, mert a Fővárosi Közgyű-
lésben és a parlamentben is a Fidesz–
KDNP van többségben, tehát az egyol-
dalúság nem szolgálná Zugló javát. 
– Tavaly nyáron a parlament a Magyar 
Nemzeti Bank felügyelőbizottságának el-
nökévé választotta, ez mennyiben befolyá-
solja Zuglóval való kapcsolatát? 
– Az új megbízatásommal jelentősen át-
alakult az életem. Le kellett mondanom or-
szággyűlési mandátumomról és a kerületi 
Fideszben betöltött elnöki posztomról, de 
a választókerület elnöke továbbra is én va-
gyok. Nem szakadtam el Zuglótól, ha nem 
is mindennap, de rendszeresen megfordu-
lok a kerületben, és figyelemmel kísérem  
a helyi közélet alakulását.  
– Hogyan ítéli meg Zugló jelenlegi hely-
zetét?
– Úgy látom, elszaladt a költségvetés,  
a közintézmények, közterületek fejlesz-
tésére nincs elegendő forrás, megtor-
pantak a korábban lendületes beruházá-
sok. A pénzügyi gondok miatt megindult  
a vagyonfelélés. A városvezetés bevételei 
növelésére az idén új helyi adókat vet ki. 
Az általunk elindított társasházi pályázat 
megfeneklett, pedig fontos lenne a folyta-
tása, hogy megszépülhessen a Bosnyák 
téri házak homlokzata. Azt pozitívnak tar-
tom, hogy a jelenlegi önkormányzat az ál-
talunk megkezdett programok egy részét 
változatlan formában vagy kisebb átalakí-
tással, de folytatja. Ez azt bizonyítja, hogy 
jól dolgoztunk.           Papp Dezső

Papcsák: Politikánk középpontjában a zuglóiak álltak 

Óvodai napközis ellátás összesen  395 Ft

tízórai 60 Ft

ebéd 270 Ft

uzsonna 65 Ft

Iskolai napközis ellátás összesen 480 Ft

tízórai 80 Ft

ebéd 320 Ft

uzsonna 80 Ft

Gimnáziumi ebéd 355 Ft

Ellátottak térítési díja (normaköltség  +  áfa)

Bölcsődei ellátás (ez egyes bölcsődékkel azonos 
épületben működő óvodák tekintetében is)

355 Ft

tízórai 55 Ft

ebéd 240 Ft

uzsonna 60 Ft

Bölcsődei külön szolgáltatás

Időszakos gyermekfelügyelet (minden meg-
kezdett óra)

450 Ft

Nyújtott nyitva-tartás (minden megkezdett óra) 450 Ft

Vacsora (nyújtott nyitva-tartás esetén) 240 Ft

Kollégiumi étkeztetés 
összesen

1 100 Ft

reggeli 150 Ft

tízórai 105 Ft

ebéd 380 Ft

uzsonna 115 Ft

vacsora 350 Ft

Bölcsődei gondozás  
intézményi térítési díja                                

0  Ft/nap
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Kakaópartira hívták az Álmos Manókat

Kalácsot majszoló és langyos ka-
kaót kortyolgató ovisok lepték el 
január 22-én az Álmos Vezér Gim-
názium és Általános Iskola Kántor-
né sétányon található kisépületét.  
Ezúttal azonban nem csak a szoká-
sos beiskolázás előtti iskolai akci-
óról volt szó, ekkor hirdették ki az 
Álmos Manó-program nyerteseit is. 

– Még tavaly tavasszal iskolánk alsó tagoza-
tos pedagógusai egy cselekvési tervet dol-
goztak ki – mondta Puszter Bernadett igaz-
gatónő –, amelynek lényege az volt, hogy 
megszólítsuk az óvodásokat, és felkeltsük 
az érdeklődésüket a tanulás iránt. 
A cselekvési terv eredménye egy levele-
zős program lett, amelyet Álmos Manóról 
neveztek el. A kerületi óvodák szeptem-

ber és december között négy játékos fel-
adatlapot kaptak – a témáik az ősz, a tél, 
a tavasz és az iskolakezdés voltak –, ame-
lyeket a vállalkozó kedvű gyerekek kitölt-
hettek, majd visszaküldhettek az iskolának. 
– Nagy volt az érdeklődés, több mint kétszáz 
feladatlapot kaptunk vissza, a beküldők 
egynegyede ráadásul minden feladatot 
megoldott – tette hozzá Puszter Bernadett.
Az Álmos Manó-programnak volt az ünne-
pélyes eredményhirdetése január 22-én,  
s mivel a szervezők szerették volna az 
összes – ötvennégy – óvodást meghívni, 
aki részt vett a programban, kénytelenek 
voltak az ünnepséget az Álmos vezér téri 
nagyiskola épületében rendezni. Az ovisok 
az önkormányzat jóvoltából egy ajándék-
csomagot és egy állatkerti belépőt is kap-
tak. Annak az öt óvodásnak pedig – Mol-

nár-Vesza Lizának, Molnár-Vesza Bencének 
(Tündérkert), Szegő Annának (Napsugár) és 
Komócsin Máténak, Bocsi Mátyásnak (Zöld 
Lurkók) –, akik mind a négy feladatlapot hi-
bátlanul töltötték ki, az iskola volt diákjának, 
Hevér György önkormányzati képviselőnek 
a felajánlásából egy-egy szép meseköny-
vet is adtak. Az ünnepség végén az Álmos 
alsósai átkísérték az ovisokat a Kántorné 
sétányon található kisépületbe, ahol kezde-
tét vette a kakaóparti, amit Sokácz Anikó,  
a körzet képviselője is támogatott.
Puszter Bernadett igazgatónő elmond-
ta, az első Álmos Manó-program sikerén 
felbuzdulva szeretnének a rendezvényből 
zuglói hagyományt teremteni, ezért az al-
sós tantestület tavasszal elkészíti az újabb 
feladatlapokat, amelyeket szeptemberig 
az óvodákba is eljuttatnak.           Riersch T.

Idén ünnepli fennállásának 60. év-
fordulóját a Heltai Gáspár Általános 
Iskola. A Padlizsán utcai intézmény 
1996-ban vette fel a prédikátor, mű-
fordító nevét, és 2001-ben vezette 
be a Montessori-módszer jellegű 
oktatást. Az iskola 2013-ban a Zug-
lóért emlékérmet és elismerő okle-
velet is kiérdemelte.

A Kerepesi úti lakótelep házait 1954-től 
kezdték átadni. Az ideköltözőknek nagyon 
gyorsan óvoda és iskola is kellett. 1956. 
október 9-én nyitotta meg kapuit a Nyisz-
tor (ma Padlizsán) utcában a Kerepesi úti 
Általános Iskola, ám a forradalmi esemé-
nyek miatt a rendszeres iskolai munka 
csak 1957 februárjában indult el. Az intéz-
mény ekkortól Martos Flóra nevét viselte.  
– 1996-ban, a negyvenéves évforduló 
megünneplésekor vettük fel Heltai Gás-
pár prédikátor, műfordító és nyomdász 
nevét – mondta Földesné Fábián Csilla 
igazgatónő. – Iskolánkban 2001 szeptem-
berében indult el az alternatív Montesso-
ri-módszerrel történő képzés, mert érez-
tük, a gyerekeknek valami másra, egy új 

módszerre van szüksége. Kutakodásaink 
során bukkantunk rá erre a programra, 
amelyet nemcsak elsajátítottunk, hanem 
meg is szerettünk. Ennek oka, hogy lehe-
tőséget biztosít a differenciált oktatásra, 
azaz diákjainkat egyénileg, a képessége-
iknek megfelelően tudjuk fejleszteni.
A Heltai az elsők között indította el ezt  
a képzési formát az országban, és ma is 
a Montessori-módszer egyik legfőbb refe-
renciaintézményének számít. A Padlizsán 
utcai iskolának az évek során sikerült a 
módszert saját képére formálnia: egyéb 
alternatív elemeket, illetve az intézmény 
pedagógusai által szerzett tapasztalatokat 
is beépítettek az oktatásba.
– A Montessori-módszer jellegű ok-
tatást azzal szokták vádolni, hogy 
túlzottan nagy szabadságot hagy  
a gyerekeknek, ami a fegyelmezés ro-
vására megy. Az igazság azonban ép-
pen ennek az ellenkezője: a gyerekek 
„szabadsága” nagyon komolyan vett 
szabályokra épül, és ők ennek megfele-
lően viselkednek – magyarázta Földes-
né. – Évek óta nincsenek kirívó maga-
tartás-problémáink, pedig a módszer 

egyik lényege, hogy sok iskolán kívüli 
programon vesznek részt a gyerekek.
A hatvanéves zuglói iskola már túl van  
a szülinapi ajándékozáson: a Magyar 
Labdarúgó Szövetség pályaépítő prog-
ramjának keretében 2013-ban egy mű-

füves sportpályát kapott, és ugyanabban  
az évben az önkormányzattól a Zuglóért 
emlékérmet és elismerő oklevelet is átve-
hették. Idén a tavaszi gála keretében ün-
neplik meg a jubileumot. 

Riersch Tamás

Hatvanéves a Heltai 

Az iskola 2001-ben vezette be a Montessori-módszert

Tájékoztató megbeszélést tartanak a Zuglói Hajós 

Alfréd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolában azon szülők számára, akik a következő 

tanévben az Ungvár utcai intézménybe akarják 

gyermekeiket íratni. 

A szülői február 12-én és 19-én, pénteken lesz 

14 órakor az Ungvár u. 36. alatt. A két tanítási 

nyelvű osztályokba jelentkező gyerekeknek nyílt 

órákat is szerveznek március 2-án 7 óra 55 perc 

és 10 óra 45 perc között. A képességvizsgáló fog-

lalkozásokra pedig a fenti időpontok valamelyi-

kén, illetve személyesen az intézmény titkárságán  

lehet jelentkezni.                  (fk) 

Szülői 
tájékoztató
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Sokan etetik télen a madarakat, de 
azt kevesen tudják, hogy veszélynek 
teszik ki az állatokat, ha nem rend-
szeresen biztosítanak számukra 
eledelt. Amennyiben valaki gondos-
kodni szeretne a madarakról, fon-
tos, hogy azt a téli szezon elejétől  
a végéig tegye.

Budapesten több tucat madárfaj telel, de 
verébből, cinegéből, rigóból és harkályból 
van a legtöbb. Egy-egy természetes élő-
hely télen 5-10 madárnak nyújt táplálékot, 
ha pedig emberek által kirakott élelmet 
találnak, akár százra is megnőhet a terü-
leten lévő madarak száma. A rendszeres 
gondoskodás azért fontos, mert ha hirte-
len eltűnik az eledel, sok madár elpusztul.
 – A táplálék lehet fekete, natúr naprafor-

gómag, kacsa-, liba-, disznóháj, alma, de 
lényeges, hogy ivóvizet is találjanak azok 
az állatok, amelyek nálunk telelnek. Ele-
gendő, ha egy virágalátétben teszünk ki 
vizet, ebben fürödhetnek is a madarak – 
mondta a Zuglói Lapoknak Orbán Zoltán, 
a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület kommunikációs munkatár-
sa. – Péksüteményt, rizst, leveszöldséget is 
kitehetünk, de ezeket két-három nap múlva 
vegyük be, mert megszívják magukat ned-
vességgel, és betegek lesznek tőle az állatok.
– Egész évben figyelnünk kell a mada-
rakra. Azt szeretnénk, ha minél többen 
fészkelnének a kerületben – jegyezte meg 
Szabó Rebeka alpolgármester. 
Éppen ezért márciusban – kísérleti jelleggel – 
pár tucat odút helyeznének ki a parkokba. 

(potos)

Zöld Zugló

Egész télen etetni kell az odúhoz szoktatott madarakat

Budapesten számos madárfaj telel, de verébből, cinegéből, rigóból és harkályból van a legtöbb Kísérleti jelleggel márciusban több tucat odút helyeznek ki Zuglóban
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Garay Klára egy éve vette át a Zug-
lói Cserepes Kulturális Non-profit 
Kft. vezetését. Az addig népszerű és 
hagyományos programokat meg-
tartották, de a lakossági igényeknek 
megfelelően szeretnék még tovább 
bővíteni a kínálatot. Az ügyvezető 
igazgatóval az idei tervekről és az 
egyes tagintézmények nyújtotta le-
hetőségekről beszélgettünk. 

– Milyen adottságokkal vette át az intéz-
ményt?
– Az elődöm, Csaniga Andrea és mun-
katársai remek munkát végeztek. Egy jól 
szervezett, széles körű programkínála-
tot nyújtó szervezetet hagytak rám. A jól 
bevált és népszerű programokat tovább-
vittük. Hagyománytisztelők vagyunk, de 
emellett folyamatosan alakítjuk, bővítjük 
is a kínálatunkat a lakossági igényeknek 
megfelelően. A technikai feltételek min-
denhez adottak, ami szintén az elődeim-
nek köszönhető, hiszen a korszerű számí-
tástechnikai és színpadtechnikai eszközök 
beszerzését még ők kezdték el.      
– Hány tagintézmény tartozik a Cserepes 
Kft. alá?
– A Cserepesházzal, a Lipták Villával, a Li-
get Galériával, a ZIC-cel és a Zuglói Civil 
Házzal hivatalosan öt tagintézményünk 
van, de a Samodai József Zuglói Hely-
történeti Műhelyért és az önkormányzati 

rendezvényekért is mi felelünk. Azokkal 
együtt tehát hét egységből áll a Cserepes 
Kft. Amellett, hogy minden tagintézmé-
nyünknek megvan a sajátos profilja mind 
korosztályok, mind rendezvénytípusok 
szempontjából, alapvetően mindenki ta-
lálhat az érdeklődési körének megfelelő 
programot a területi széttagoltságnak kö-
szönhetően lakóközössége közelében. 
– A Cserepesházban milyen programokkal 
várják a zuglóiakat?
– A Cserepesház a legrégibb intézmé-
nye a zuglói közművelődésnek. Mivel ta-
pasztalataink szerint a környék lakossá-
ga igen táncos lábú, itt sokféle torna- és 
tánctanfolyamat indítottunk, de színházi 
előadásokat is láthatnak az érdeklődök.  
A Cserepesház programkínálatával első-
sorban a gyerekeket szólítjuk meg. Kéz-
műves-foglalkozásokat, barkácsműhe-
lyeket, tanfolyamokat, iskolai előkészítő 
órákat szervezünk nekik, a tavaszi, az őszi 
és a nyári szünetben pedig egész napos 
elfoglaltságot kínáló táborba várjuk őket.     
– A Lipták Villa ad otthon a Samodai József 
helytörténeti műhelynek és a Lipták Galé-
riának, ezenkívül milyen rendezvényeket 
szerveznek a Hermina úti tagintézménybe?
– Minden hónapban egyszer interaktív 
előadásokkal és különböző foglalkozá-
sokkal egybekötött családi vasárnapot 
hirdetünk. Ezeknek a rendezvényeknek 
a témája rendszerint az adott hónap ün-
nepköréhez kötődik, vagy közéleti esemé-
nyekhez kapcsolódik. Februárban például 
a szív és a szeretet, utána a márciusi ifjak, 
míg áprilisban a húsvéti készülődés lesz 
a középpontban. A tagintézmény része 
a Lipták Galéria is, ahol szintén minden 
hónapban nyílik egy új kiállítás. Itt főleg 
zuglói képzőművészek és hagyományos 
művészeti ágak mutatkoznak be. Minden 
évben itt rendezzük meg az orvos kép-
zőművészek kiállítását, és az orvosokból 
összeállt zenekar is itt szokott fellépni. 
– Harminc éve működik a Liget Galéria,  
az ott látható tárlatok miben különböznek  
a Lipták Villa kiállításaitól?
– Az Ajtósi Dürer sori épület az ország és 
Közép-Európa kortárs képzőművészeinek 
a kiállítóhelye. Itt olyan alkotók mutatkoz-
nak be, akik nem a klasszikus művészeti 
ágakat képviselik, inkább alternatív, ext-
rém eszközökkel fejezik ki gondolataikat. 
Ez a tagintézményünk kultikus helynek 

számít külföldön is. Számos, ma már hír-
nevet szerző művész munkáit itt láthatta 
először a közönség.
– A ZIC programjai leginkább kiknek szólnak?
– A Zuglói Ifjúsági Centrumba a fiatalo-
kat szeretnék lecsábítani. Ingyenes wifit, 
számítógépeket és társasjátékokat bizto-
sítunk, hogy a tizenévesek bármikor eltölt-
hessék itt a szabad idejüket. Akár termet 
is bérelhetnek az Uzsoki utcai épület tető-
terében szülinapozásra, kisebb baráti ösz-
szejövetelekre. Különféle pályázatokat és 
műhelyeket hirdetünk meg a tizenévesek-
nek, akik író-olvasó találkozókon, vers- és 
meseolvasásokon, fotópályázaton, illetve 
játékos vetélkedőkön is részt vehetnek.  
A munkahelyet kereső fiataloknak is segít-
séget nyújtunk. Itt szoktuk megszervezni 
az Első kiállításom című programot, ahol az 
említett korosztályból bárki bemutatkozhat, 
aki alkotói ambíciót érez magában.
– A Zuglói Civil Ház másfél éve nyitott meg, 
mennyire lett népszerű a lakosság körében?
– Itt fordul meg a legtöbb látogató, ami az 
intézmény profiljának köszönhető. A Cser-
tő parki épületben is vannak kiállítások és 
különféle tornatanfolyamok, de a progra-
mok nagy részét a civil és a nemzetiségi 
rendezvények teszik ki. Zuglóban közel 
120 civil szervezet van. Itt tartja találkozóit 
például a cukorbeteg- és a fogyókúrás- 
klub, az anonim alkoholisták szervezete 
vagy a Válaszkész Szülők Egyesülete is. 

Arcélek címmel minden hónapban in-
gyenes, közismert színészek, zenészek, 
sportolók által tartartott előadás várja az 
érdeklődőket. Díjmentesen látogathatók a 
civil ház melletti parkba szervezett májusi 
kerti koncertek és néhány színházi elő- 
adás is. Ingyenes programokat egyébként 
minden tagintézményünk biztosít a lako-
soknak, de a fizetős rendezvények téríté-
si díját is igyekeztünk alacsonyra szabni.  
A programajánló füzetünk hátoldalán talál-
ható kultúrkuponokkal kedvezményeket is 
igénybe vehetnek a látogatók.  
– Az önkormányzati rendezvényeket szintén 
a Cserepes Kft. szervezi. Az első Zuglói Kori-
val szeretnének hagyományt teremteni?  
– A sporttal kapcsolatos programokért  
a Sport- és Rendezvényszervező Kft. felel, 
hozzánk az egész kerületet átfogó, annak 
minden intézményét érintő rendezvények 
tartoznak, mint például a március 15-i és 
az október 23-i ünnepség, a pedagógus-, 
a Semmelweis- és védőnői nap. A Bos-
nyák téren a pályát a városgazda üzemel-
teti, mi a kulturális műsorokért felelünk. 
Minden vasárnapra szervezünk zenés 
vagy jeges sportos bemutatót, illetve va-
lamilyen előadást, de az iskolás osztályok 
ingyenes korcsolyázásának beosztását is 
mi végezzük. Szeretnénk hagyományt te-
remteni a Zuglói Korival, de jövőre az ad-
venti időszak után nem vasárnapi, hanem 
alkalmi – szilveszteri, farsangi – mulatsá-
gokkal készülünk.
– Mi az, amit idén feltétlenül szeretne meg-
valósítani, átalakítani a Cserepes Kft.-nél?
– Szeretném, ha folytatódna a tagintézmé-
nyek felújítása, és az energetikai korszerű-
sítés is megvalósulna. Nagy vágyam, hogy 
önálló épületbe költözhessen a Samodai 
József Zuglói Helytörténeti Műhely, ami 
most a Lipták Villa részeként működik.  
A kerület helytörténeti emlékei szétszór-
tan vannak. A Cserepesház pincéjében 
és a civil házban dobozokban, méltatlan 
körülmények között raktározzuk az ar-
chív anyagokat, de van Hajnal atyánál is 
a Regnum Marianum-templomban főleg 
egyháztörténeti gyűjtemény, valamint  
a Varsó utcában is működik egy helytör-
téneti központ, és a Herminamező Polgári 
Kör is kutatja a kerület múltját. Jó lenne, 
ha igazi gyűjteménnyé, később múzeum-
má alakulhatna a sok kerületi emlék.  

Forrai-Kiss Krisztina      

Kultúra, művészet

Tiszteli és teremti a hagyományt a Cserepes Kft. 

Évek óta népszerű a családok körében a Cserepesház melletti ingyenes Nyárbúcsúztató programsorozat 

Tavaly március 15. alkalmából zászlókiállítás volt a Zuglói Civil Házban
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Nem volt nagy hírverés, amikor meg-
alakult. Pusztította tűzvész, gazda-
ságilag ellehetetlenült, de mindig 
újraindult – idén 150 éves a Magyar 
Református Egyház Bethesda Gyer-
mekkórháza. Az intézményt 1866. ja-
nuár elsején alapította két presbiter, 
Hornung Antal, Biberauer Tivadar és 
egy lelkész, Rudolf König. 

Két szobában, hat ágyon kezdték meg  
a gyógyítást az intézményben Bakody 
Tivadar homeopátiával foglalkozó orvos 
vezetésével. Bakody évekig ingyen kezel-
te a pácienseit eleinte a Rózsa utcában, 
később az Andrássy út–Rózsa utca ke-
reszteződésénél, végül a herminamezei 
Bartl-villában, a mai Bethesda helyén.  
A kórházban a kezdetektől diakonisszák 
ápolták a betegeket. Gondoskodásukkal, 
odaadó, lelkiismeretes munkájukkal nem 
csak a betegek testét, a lelkét is gyó-
gyították. A diakonisszák Krisztus szol-
gálatára hivatásszerűen vállalkozó nők, 
akik családias lakókörnyezetben, szigorú 
szabályok szerint, anyaházakban éltek. 
Jelmondatuk: Jutalmam, hogy tehetem.  
A betegápolás elveit Theodor Fliedner 
dolgozta ki számukra. Kiemelten figyeltek  
a tisztaságra és arra, hogy vigaszt próbál-
janak nyújtani, lelki gondozást is végeztek. 
Nagy Ágnes kilencvenéves múlt, és még 
ma is szívesen emlékszik vissza arra, mi-
kor 1947 októberében – 22 évesen – dia-
konisszajelöltként került a kórházba. Egy 
évvel később megkapta az ünnepi egyen-
ruhát. Az akkor még általános kórház min-
den osztályán dolgozott. – Munka közben 
fehér köpenyben voltunk, egyébként szür-
ke ruhában jártunk, az ünneplő pedig föl-
dig érő fekete öltözet volt. Természetesen 
a fejkötő mindig rajtunk volt – idézte fel a 
múltat Ági néni, aki azt mesélte, tízen laktak 
egy szobában, szeretetben, békességben 
élték mindennapjaikat. – Más világ volt az, 
mint most. Nem voltak gépek, ha egy be-
tegnek leállt a szíve, kézzel élesztettük újra. 
Szombatonként énekeltünk a kórházban 
lévőknek, hétköznap pedig imádkoztunk 
velük, áhítattal segítettük őket, mert a lélek 
ápolása sokkal fontosabb, mint a testé. 
A Bethesda megalakulásának hírét nem őr-
zik korabeli újságcikkek, nem volt kiemel-
kedő ünnep. Akkoriban más foglalkoztatta 
a magyar közvéleményt. Deák Ferenc a ki-

egyezéshez vezető új irányt fogalmazta a bi-
rodalmi politikának. A szabadságharc elvesz-
tése még nemzeti fájdalom volt. Liszt Ferenc 
befejezte a Koronázási misét, Jókai pedig 
épp csak pontot tett a Mire megvénülünk 
című regénye végére, Arany János lányát, Pi-
roskát siratta, miközben a Szondi két apród-
ja újra közbeszéd tárgya volt. Semmelweis 
doktor pedig belehalt gyerek- és anyamentő 
törekvéseibe – részletezte az akkor történte-
ket Ridegh Gyula református lelkész. 
Az 1866-os Rózsa utcai indulás után pár 
éven belül kétszer is költözött a kórház: 
először az Andrássy út–Rózsa utca ke-
reszteződésébe, majd 1872. május 23-án 
már a mai helyén kezdték meg a rendelést.  
A herminamezei Bartl-villában – amelyet 
Hild József tervezett – a hírek szerint egy-
kor Liszt Ferenc is megszállt, koncertet is 
adott az ott pihenőknek. 
A kórház rohamos fejlődésének hála a 
Bethesda közkórház lett. Ez nemcsak 
presztízst, hanem anyagit támogatást, 
pluszmunkaerőt is jelentett. Az 1950-es 
években azonban államosították a kórhá-
zat, a diakonisszákat szétszórták. Az intéz-
mény Apáthy István Kórházként működött 
tovább, az 1960-as évektől gyermekkórház 
lett. A rendszerváltás után, 1992 nyarán 
visszakapták az intézményt a reformátu-
sok, az ünnepségen a zsinati székházban 
kimondták: legyen újra Bethesda. Ekkor 
már az 1920-ban alapított, de a Bethesdá-
tól függetlenül működő Ilka utcai épület is  
a kórházhoz tartozott. Azóta a régi elvek-
hez hűen, a folyamatos fejlődés jegyében 
működik a Magyar Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórháza. Az intézmény 
életében kiemelkedő volt, amikor megindult  
a rehabilitáció, 2002-ben pedig ott alapítot-
ták meg az Égéssérült Gyermekeket Gyó-
gyító Országos Központot. Évente csaknem 
300 súlyosan égett gyereket látnak el, akik 
nagy része három év alatti. A kórház sorsát 
az ott dolgozókon kívül a zuglóiak, politiku-
sok és vállalatok is magukénak érzik. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy – 
széles társadalmi összefogásnak köszön-
hetően – 2015. november 19-én átadták 
az Anyák Házát, amely ingyenes szállást, 
ellátást nyújt a hosszú távú kórházi ellátást 
igénylő gyerekek szüleinek. A tervek sze-
rint a fejlődés nem áll meg: a kórház mind-
két épületét bővítenék, és szülészeti osztályt  
is indítanának.              Potos Rita

Egészség

150 éve tudják, a lélek ápolása fontosabb, mint a testé
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Az idén 150 éves Bethesda Gyermekkórház történetét, számos tárgyi emlékét ismerhe-
tik meg azok, akik ellátogatnak a Stefánia Palotában nyílt tárlatra. Sok más mellett dia-
konisszaruhát, korabeli lelkészi palástot, kelyhet, orvosi mérleget, a kórházban lévő egy-
kori óvóhely tervét is kiállították a szervezők. A tárlat fővédnöke, Karácsony Gergely azt 
mondta, a Bethesdának különleges légköre van, az egykori diakonisszák munkája még 
ma is érződik. VelkeyGörgy, az intézmény főigazgatója úgy fogalmazott, küzdelmes, de 
nagyon szép 150 év áll a kórház mögött. Hozzátette, sok a tennivaló, a Bethesda és az 
Ilka utcai épületüket is bővíteni kellene, és társadalmi igény van arra, hogy szülészeti 
osztályt is működtessenek. Az ingyenes kiállítás február 3-ig látogatható.

A Bethesdát 1866. január elsején alapították

Február 3-ig látogatható az ingyenes tárlat a Stefánia Palotában 

A 90 éves Nagy Ágnes 1947 októberében került diakonisszajelöltként a kórházba
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A Békés iskolák program az Egye-
sült Államokból indult. Két ameri-
kai pszichiáter szerint annak ér-
dekében, hogy egy iskolában béke 
legyen, nem a hangadókra és nem 
az áldozatokra kell koncentrálni, 
hanem az úgynevezett szemlélők-
re, azaz magára a közösségre.  
A program Európában, így Magyar-
országon is népszerű lett, Zuglóban 
először a Móra Ferenc Általános Is-
kolában vezették be.  

Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági 
Nonprofit Kft. munkatársa egy fővárosi 
iskolapszichológusokból álló team tagja-
ként találkozott a programmal.
– A szakemberekkel azon dolgozunk, 
hogy a programot a magyar viszonyokhoz 
igazítsuk, s mivel több zuglói iskolapszi-
chológus volt körülöttem, a koordináto-
rukkal, Sándor Évával elhatároztuk, hogy 
megpróbáljuk a kerületi iskolák körében is 
népszerűsíteni – mondta Adler Katalin.
A Békés iskolák program elsőként a Móra 
Ferenc Általános Iskolában indulhatott 
el, majd a Gyengénlátók Általános Isko-
lájában is bevezették. A programba be-
kapcsolódó osztályközösségek hetente 
egyszer egy közös beszélgetés során 
sajátítják el az úgynevezett békítős szem-
léletet. Az idei évben pedig a program 
kiegészült az úgynevezett Békés harcos 
elemmel. A Mórában január eleje óta Kará-
szi Sándor személyében egy aikidómester 
is foglalkozik a gyerekekkel. Az aikidó az 

egyetlen olyan harcművészet, amely nem 
a támadásra, nem az önvédelemre, hanem 
a támadások elhárítására épít. Ezért pon-
tosan beleillik a Békés iskolák programba. 
A szemléletet kidolgozó két amerikai pszi-
chiáter is aikidómester volt. 
– Az aikidó lényege: próbáljuk fájdalom-
mentesen elérni, hogy ellenfelünk elálljon 
az agresszív szándékától – mondta Kará-
szi Sándor 5 danos aikidómester. – A gye-
rekeknek nem harcművészetet, sokkal in-
kább az aikidó alapjait, a közösség erejét, 
az önfegyelmet és a tiszteletet oktatjuk.

A Mórában először – tavaly november óta 
– a 4. a osztály ismerkedik a programmal, 
amely hamar népszerűvé vált a diákok 
körében. Olyannyira, hogy a képzést fi-
nanszírozó ZKNP szakemberei és a pe-
dagógusok két másik osztály bevonásá-
ról is döntöttek már. Az aikidó is népszerű 
lett az iskolában, amelyet délutánonként 
egyre több gyerek próbál meg elsajá-
títani. Karászi Sándor egy alkalommal  
a Móra pedagógusainak is tartott már Bé-
kés harcos foglalkozást.  

Riersch Tamás

Közbiztonság

Letolta a nadrágját

Január 17-én az egyik, Mexikói úti 
végállomásra érkező villamos ve-
zetője szemlét tartott a járművön,  
és az egyik ülésen egy 60 év körüli 
alvó férfira lett figyelmes. Megpróbál-
ta leszállítani, de a férfi megbotlott, 
és elesett. Dühét a sofőrön vezette 
le. Előbb szidalmazta, majd a nad-
rágját letolva obszcén kijelentéseket  
és mozdulatokat tett. A rendőrök la-
kossági bejelenésre mentek a helyszín-
re, de a férfi tettét a térfigyelő kamerák 
is rögzítették. Garázdaság vétsége mi-
att indítottak ellene vizsgálatot.

Elütötték a tolvajt

A Hungária körút közelében parkolt 
le január 9-én egy nagy értékű te-
repjáró. A tulajdonos az utastérben 
hagyott több sporttáskát és egy ka-
bátot, amiben 2 millió forint készpénz 
is volt. A holmikra egy 36 éves férfi is 
felfigyelt. Egy porcelándarabbal be-
törte a bal hátsó üveget, majd kikap-
ta a kabátot, és később a táskákat is.  
A kocsi tulajdonosa testvére lakásá-
nak ablakából látta az esetet, ezért 
leszaladtak az autóhoz. A tolvaj me-
nekülni kezdett, megpróbált átjutni  
a Hungária körúton, ám egy kocsi el-
ütötte. A balesetet kisebb sérülésekkel 
megúszta, de a rendőrök a helyszínen 
elfogták. Kiderült, a 36 éves gyanúsí-
tott hasonló bűncselekmények miatt 
már többször volt büntetve. 

Rendőrségi hírekAikidóval tanítják békére a gyerekeket

A Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusai is részt vettek a Békés harcos foglalkozáson 
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Gyakorlott, gimnáziumi TÖRTÉNELEMTA-
NÁR emelt szintű ÉRETTSÉGIRE felkészít. 
Egressy-Miskolci környékén. Tel: 06-30-
583-4499

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTT-
KÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg 
lábak kezelése. Házhoz megyek! Hétköznap 
és hétvégén! Ajándékutalvány vásárolható! 
Tel: 06-30-319-1178 

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpót-
lások készítését, javítását garanciával. Fog-
fehérítő sablon és éjszakai harapásemelő 
készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. 
Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás 
köröm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, 
érszűkületes lábak szakszerű kezelése. 
TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is 
megyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 
06-30-343-4443

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉS-
SEL, ADÁS-VÉTELI szerződéssel. (roncs au-
tót is) Házhoz megyünk, hétvégén is, ingye-
nes kiszállással! Tel: 06-30-253-2248 

IDŐSGONDOZÁST, BETEGÁPOLÁST 
VÁLLALOK. Házi segítségnyújtás, főzés, be-
vásárlás. Egészségügyi végzettséggel, sze-
mélygépkocsival rendelkező ötvenes hölgy. 
Tel: 06-30-3632-904

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecs-
léssel legmagasabb áron bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, 
hangszert, órákat, könyveket, csipkét, bi-
zsukat, borostyánokat, kitüntetést, írógépet, 
szobrokat, kerámiát, ezüstöket, szőrmét, 
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-
597-8280

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

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

Hirdetések 

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors 
kezdéssel, garanciával, referenciával. Tel.: 
06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gá-
bor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Aszta-
los munkákat vállalok: javítások, bútor- ösz-
szeszerelés, polcok, kisbútorok készítése. 
Tel.: 06-30-664-8684, Varga László

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más 
nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burko-
ló, festő, asztalos, víz-, gáz-, villanyszerelő 
szakemberek állnak rendelkezésre. Kony-
hák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel: 06-
30-457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szo-
bák teljes körű felújítása, javítása. Képek, 
karnisok, lámpák felszerelése, „fürdőkád 
cseréje kabinra”. Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kapu-
telefon telepítés, beléptetők, sík- mágne-
sek szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, 
vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-
979-0624. 

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  ka-
puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la-
katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi 
kádját, a bontás árának töredékéért felújít-
juk. www.kad-felujitas.hu   Keressen minket 
a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 06-20-
529-4180

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, 
autóklímák javítását vállalom hétvégén is, 
garanciával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-
77-60

BÚTORHUZAT VARRÁS fotelra, kanapéra, 
levehető, mosható, méretre szabva. Tel.: 06-
30-286-2043

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid 
határidővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, 
szúnyogháló, szalagfüggöny-készítés, javí-
tás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

VENNÉK ZUGLÓBAN, vagy a XVI. KERÜ-
LETBEN lakást vagy kertes házat. Lehet fel-
újításra szoruló is, kb.: 70-100 nm körülit, le-
hetőleg tulajdonostól. Tel.: 06-30-9517-849

ELADÓ BAKONYBAN, RÉDÉN, nagy csa-
ládi ház nagy telekkel, jó állapotú, gazdál-
kodásra kiváló, vagy budapesti lakásra, 
házra cserélhető megegyezéssel. Tel.: 06-
30-9517-849

ÜZLETHEYISÉG KIADÓ az ERZSÉBET ki-
rályné útján, 61 nm, hasznos eladótér: 40 
nm. Bérleti díj: 120.000 Ft / hó + rezsi. Tel.: 
06-30-657-1920

GYÓGYNÖVÉNY-ISMERETI TANFOLYAM 
indul a Cserepesházban 2016 március ele-
jétől! Témakörök: legfontosabb vadon termő 
gyógynövényeink, gyűjtésük, hatóanyagaik, 
élettani hatásaik és felhasználási lehető-
ségeik sok ötlettel, recepttel. Érdeklődni a 
Cserepesházban vagy a gyogynovenysuli@
gmail.com e-mail címen lehet! 

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Redőny, reluxa

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapos-
tető szigetelés, egyéb szigetelési munkák, 
kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakás-
felújításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvez-
mény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

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

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszí-
nen is. Hagyományos ablakok hőszigetelő 
üvegre való átalakítása, utólagos szigetelé-
se. BIZTONSÁGI hő és fényvédő fóliázás. 
RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz engedély-
hez. Tel.: 06-20-956-7241

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

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPU-
TELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos háló-
zatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ VILLANY-
BOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciával. 
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586, 
252-0813 

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

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA aszta-
losmunkával, széles szövetválasztékkal. Kony-
ha- és beépített szekrények méretre készítése. 
Tel.: 06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 
06-20-961-6153

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

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST  
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezmény-

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

VÍZSZERELÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 
csőtörés, hibaelhárítás, csapok,  
szelepek cseréje, mosógépek és  
mosogatógépek bekötése, egyéb  

vízszerelési problémák megoldása.  
Tel: 06-30-204-6530

ABLAK JAVÍTÁS!  
www.ajtoablakdoktor.hu 

22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, hőszigetelő üvegezését és 

szigetelését 1 év garanciával.  
Felmérés díjtalan. Horváth Ákos  

Tel: 06-70-550-0269

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás 
profi gépekkel, szerelvények javítása, 

cseréje, gázkészülékek javítása, csőtörés, 
hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszere-

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

Jármű

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

A ZIK a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata által működtetett iskolák technikai 

személyzetének munkáltatója. 

Jelenleg intézményi takarító, kézbesítő állásokba keres 
munkavállalókat, határozatlan idejű, közalkalmazotti 

kinevezéssel, 4 hónap próbaidővel. 

A betöltendő állásokkal kapcsolatban az elvárások:

   TAKARÍTÓ ÁLLÁS

Feladatok: Az iskolák helyiségeinek tisztántartása, napi takarí-
tási munkák elvégzése, igény szerint udvar és sportpályák 
takarítása, nagytakarítás.
Munkaidő változó: kora reggeli és délutáni műszak.
Teljes és részmunkaidős 4, 6 és 8 órás állás.

   KÉZBESÍTŐ ÁLLÁS

Feladatok: A kerületi intézményekből és a ZIK működési körébe 
tartozó iskolák részére kézbesítői feladatok ellátása. Bejövő, 
kimenő iratanyagok kezelése.
Helyismeret szükséges, teljes munkaidőben betöltendő állás.

Állás Egyéb
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Az Újpesti Torna Egylet csapata lett 
a győztese a január 16-án megren-
dezett I. Zugló Kupa 2016 elneve-
zésű gyermek-jégkorongtornának.  
A XIV. kerületet képviselő KSI a har-
madik helyen végzett.

A Bosnyák téri mobil műjégpályán meg-
rendezett versenyt Kovács Zoltán, a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) fő-
titkára nyitotta meg. A torna Karácsony 
Gergely polgármester korongbedobásá-
val vette kezdetét. A kupa megszerzésé-
ért jégre lépő Központi Sportiskola (KSI), 
Pólus Pingvinek, Sportországi Cápák és 
Újpesti Torna Egylet (UTE) közötti rangsor 
körmérkőzésen dőlt el.  
A vándorkupát kimagasló játékával az UTE 
gyermekcsapata nyerte meg. Második he-
lyen a Pólus Pingvinek, a harmadik helyen 
a Zuglót képviselő KSI-sek, míg a negyedik 
helyen a Sportországi Cápák végeztek.
A kupa gólkirálya Orgoványi Richárd (UTE) 
lett. A torna legjobb csatára Kayali Za-
lán (KSI), legjobb hátvédje Csányi Patrik 
(Sportországi Cápák), míg a legjobb ka-
pusa Takács Zoé (Pólus Pingvinek) lett.  
A rendezők a torna legfiatalabb résztvevőit, 
Farkas Rékát (KSI), Horváth Bencét (Sport- 
országi Cápák), Merkert Zétényt (Pólus 
Pingvinek) és Baróti Bencét (UTE) külön 
elismerésben részesítették. 
A díjakat és elismeréseket Karácsony 
Gergely polgármester, Tóth Csaba, Zug-
ló MSZP-s országgyűlési képviselője, az 
MJSZ-t képviselő Balogh Tibor volt válo-

gatott jégkorongozó és Markó Elemér Ist-
ván, a rendezvény fő szervezője adta át.
A program záróakkordjaként Markó Ele-
mér István támogatói plakettet nyújtott 
át Karácsony Gergelynek, Tóth Csa-
bának és a mobil jégpályát ingyenesen 

őrző Zuglói Közbiztonsági Non-profit 
Kft. képviselőjének. A szervezők el-
ismerő oklevélben részesítették Zug-
ló Önkormányzatát is a segítségéért.
Markó Elemér István elmondta: az UTE 
által elnyert vándorserleg csak februá-

rig lesz Újpesten, akkor vissza kell hoz-
ni, mert újabb kupafordulót rendeznek. 
Aki végleg haza akarja vinni a vándor-
kupát, annak háromszor kell megnyerni  
a zuglói hokitornát.        

PaD

Kiss Balázs a jelenkori magyar bir-
kózás egyik legnagyobb alakja. Már 
fiatalon sikeres volt, serdülőként és 
ifjúsági korosztályban világbajnok-
ságot nyert, ifiként és juniorként 
Európa-bajnok volt. A BVSC-DEGA- 
TÁT 33 éves versenyzője a felnőtt 
korosztályban is maradandót al-
kotott. 2007-ben Európa-bajnoki 
bronzérmes, 2009-ben világbajnok, 
2013-ban pedig vébébronzérmes 
lett. Éremgyűjteményéből azonban 
az olimpiai medál még hiányzik.

A zuglói birkózó már háromszor próbált kijutni 
olimpiára, de eddig mindig közbejött valami.
– 2004-ben még túl fiatalnak találtattam az 
olimpiához – mondta Kiss Balázs –, 2008-
ban a súlycsoportbeli ellenfelemnek, Virág 
Lajosnak sikerült hamarabb a kvalifikáció, 
ezért őt vitték az ötkarikás játékokra, 2012 
előtt pedig sérülten kellett volna kvalifikálnom 
magam, és leszakadt vállal is csak egy haj-
szállal maradtam le a versenyről.
Kiss Balázs tehát negyedszer próbálkozik 
a kvalifikációval. Az első lépés, a tavaly 
őszi Las Vegas-i világbajnokság azonban 
rosszul sikerült. Balázs viszonylag könnyű 
ágra került, ennek ellenére már az első for-
dulóban vereséget szenvedett török ellen-
felétől. A kaszinók fővárosában egyébként 
a teljes magyar birkózócsapat várakozá-
son alul szerepelt.
– Áprilisban három hétvégén, három ver-
senyen lesz lehetőségünk javítani. Szerbi-
ában kezdünk, aztán Mongólia és Török-
ország következik – sorolta Kiss Balázs. 

– Aki valamelyik versenyen döntőbe jut, 
az riói repülőjeggyel gazdagodhat. Az én 
súlycsoportomban (98 kg) már hatan ren-
delkeznek kvalifikációval, ám így is leg- 
alább tíz komoly riválissal kell majd meg-
küzdenem az olimpiáért.
A Magyar Birkózó Szövetség a tavalyi Las 
Vegas-i kudarc után szükségintézkedése-
ket vezetett be. Lecserélte a szövetségi 
kapitányt, és javított az edzésfeltételeken. 
Felújíttatta és azbesztmentesíttette a Kör-
csarnokot, így a legjobb magyar birkó-
zók már ideális körülmények között, hat 
szőnyegen készülhetnek. A versenyzők 
mellett egy erőnléti csapat, dietetikus, 
sportpszichológus és sportorvosi team is 
dolgozik, a legnehezebb súlycsoportok 
(85, 98, 130 kg) képviselőinek pedig a vi-
lágbajnok, olimpiai ezüstérmes Komáromi 
Tibor külön edzéseket tart. 
– Annak ellenére, hogy már 33 éves va-
gyok, soha nem voltam ilyen jó erőben, 
és nem vártam még ennyire nyugodtan 
az olimpiai kvalifikációt – állítja sportoló. – 
Nem most kell megtanulnom birkózni, azt 
kell tökélyre fejlesztenem, amit tudok. Ezt 
gyakorlom éjjel-nappal, mert mindenkép-
pen szeretnék kijutni az olimpiára.
A magyar birkózók év eleje óta a tatai edzőtá-
bor és a Körcsarnok között ingáznak. A mo-
noton felkészülést később néhány verseny,  
a szombathelyi Magyar Nagydíj, a rigai Eu-
rópa-bajnokság és egy fehérorosz vagy grúz 
edzőtábor szakíthatja meg. A cél az, hogy  
a versenyzők áprilisban legyenek csúcsfor-
mában. A sportág ugyanis egyelőre egyetlen 
kvalifikációval rendelkezik, ami messze elma-
rad az eddig 19 aranyérmet gyűjtő magyar 
birkózás hagyományaitól.       Riersch Tamás

Negyedszer is ringbe száll a kvalifikációért

Az Újpest vitte haza a zuglói hokikupát

A vándorkupa februárig, a hokitorna második fordulójáig lesz az Újpestnél 

Kiss Balázs már 33 éves, de azt mondja, még soha nem volt ilyen jó erőben
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T Á J É K O Z T A T Á S
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. szám alatt, 2016. január 19-
étől előreláthatólag 2016. május 2-áig az Okmányiroda átalakítási munkálatok miatt zárva tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcímváltozási ügyek és a kész okmányok ki-
adása kivételével ügyeik intézését a főváros bármely okmányirodában és kormányablakában kezdeményezheti k. 
A fővárosi okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokról a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest   ol-
dalon is tájékozódhatnak.
Az okmányiroda átalakítása miatt bizonyos ügytípusokban 2016. január  25. napjától ügyintézés kezdeményezhe-
tő az alábbi ideiglenes zuglói helyszíneken, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat ügyfélszolgálatán:
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Intézhető ügy típusok:  • XIV. kerületi lakó-, és tartózkodási helyre történő bejelentkezés
  • egyéni vállalkozói ügyek, folyamatban  lévő lakcím fiktíválási eljárások,  kizárólag  
      előzetes  időpont egyeztetés  alapján. Telefon: (06-1) 872 9271, (06-1) 872-9392.
Cím: 1145 Budapest, Bácskai u. 53. 
Intézhető ügy típusok: • Korábban igényelt, és elkészült okmányok  (személyazonosító  igazolvány, útlevél,  
        vezetői engedély, gépjármű törzskönyv, utángyártott  rendszám, utángyártott  regiszt 
        rációs  matrica) átvétele;
  • lakcím fiktíválási kérelmek leadása;
  • népesség  nyilvántartási feladatok;
  • gépjármű  ügyintézés;
Nyitva tartás: Hétfő: 08:15–17:45 • Kedd: 08:15–15:45 • Szerda: 08:15–16:15 • Csütörtök: 08:15–15:45 • Péntek: 08:15–13:15
Időpont foglalási lehetőség, az egyéni vállalkozói ügyek kivételével a fenti helyszíneken sajnos nem biztosított.
Információ: Általános információkérés: (06-1) 872-9271 és (06-1) 872-9392; e-mail:okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu 
Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
Információkérés  hivatalból indult közlekedésigazgatási ügyekről, folyamatban  lévő mozgásában korlátozott par-
kolási igazolvány ügyekről, visszavont vezetői engedélyekről:
Kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján a 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. szám alatti háttérirodában. 
Telefonszám:(06-1) 872-9271-es és a (06-1) 872-9392.
A közelben található okmányirodák és kormányablakok elérhetőségei és nyitva tartásuk:

XIII. kerületi Kormányablak

Cím: 1138 Budapest XIII., Gács u. 3. (Tesco)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00 
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06 -1) 795-8682

XIII. kerületi Okmányiroda

Cím: 1139 Budapest XIII., Váci út 9-15. (Lehel Csarnok) 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:30
Szerda: 07:00 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek: 07:00 - 11:30

Telefonszám: (06 -1) 412-7920, (06-1) 412-7930

V. kerületi Kormányablak

Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 3.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1)  896-1080

XV. kerületi Okmányiroda

Cím: 1153 Budapest, Bácska u. 14.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök:08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1) 795-7710

VI. kerületi Kormányablak

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 55.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00 
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1) 795-8690

VII.kerületi  Kormányablak

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00 
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1) 795-8884

VIII.kerületi  Kormányablak

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 59.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00 
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1) 896-3586

XVI.kerületi  Kormányablak

Cím: 1165 Budapest Baross G. u. 28-30.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07:00 - 17:00 
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 15:00

Telefonszám: (06-1) 896-4135

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!


