
312 994 000 forintot kaptak vissza a zuglóiak

Zuglói Lapok
2016. május 26.   www.zuglo.hu    26. évfolyam 9. szám INGYENES KÉTHETI LAP

Táncfesztivál
Harmincadik alkalommal rendezték meg 
a Zuglói Táncfesztivál – Országos Amatőr 
Táncversenyt, amelyet idén is a dr. Mező 
Ferenc Általános Iskola tornatermében 
tartott a Fórumház Egyesület. A ver-
senyzők disco, versenytánc és hastánc 
kategóriában is indulhattak. A kétnapos 
versenyre1700 táncos nevezett be, a szer-
vezők csaknem ezer érmet és negyven 
kupát osztottak ki. Minden kategóriában 
hirdettek zuglói, budapesti és országos 
bajnokot is.                                          11. oldal

Élőben követhetők  
a testületi ülések

Május 19-én debütált a testületi üléseknek 
helyet adó házasságkötő terembe telepí-
tett új kamerarendszer. Az eseményeket 
négy, a MikroVoks szavazatszámláló és 
konferencia-rendszerrel együttműködő 
robotkamera közvetíti. Amikor egy hoz-
zászóló bekapcsolja a mikrofonját, a zó-
nájába tartozó HD-kamera felé fordul, 
és a vezérlő számítógépre küldi a képet.  
Ez automatikusan feliratozza, keveri és 
archiválja is a videót. Az érdeklődők nem-
csak egyenes adásban követhetik nyo-
mon a döntéshozatalt, hanem bármikor 
vissza is nézhetik az archivált, vágatlan 
felvételeket az onkormanyzati.tv webolda-
lon. A rendszer Zuglóban is jól vizsgázott, 
az első közvetítés zökkenőmentes volt. 
  5. oldal

– Örülök, hogy a baloldali összefogás ered-
ményesen teljesítette a kommunális adó 
visszafizetésére tett választási ígéretét – 
nyilatkozta Karácsony Gergely polgármes-
ter. Hozzáfűzte: a sikerért köszönet illeti  
a Polgármesteri Hivatal szakembereit, akik 
jogi megoldást találtak a kommunális adó 
visszatérítésére, és levezényelték a mint-
egy 38 ezer egyedi eljárást igénylő folya-
matot. A zuglói lakosok 2016. május 11-ig 
összesen csaknem 313 millió forintot kap-

tak vissza. A polgármester kiemelte: az út 
járatlan volt, ugyanis Magyarországon még 
nem volt arra példa, hogy bármelyik önkor-
mányzat visszafizetett volna egy korábban 
beszedett adót. – Külön öröm a számomra, 
hogy 2624-en közösségi célra ajánlották 
fel a korábban befizetett pénzüket – tette 
hozzá Karácsony Gergely. A baloldali ösz-
szefogás választási győzelmét követően 
a képviselő-testület 2015 januárjában al-
kotta meg adórendeletét, amely lehetővé 

tette a magánszemélyek részére a kom-
munális adó visszafizetését. Ennek az volt 
a menete, hogy a képviselők 2012-re visz-
szamenőleg 0 forintban állapították meg  
a magánszemélyek kommunális adóját, így 
azok adószámláján a befizetéssel azonos 
mértékű túlfizetés keletkezett, amit vissza 
lehetett igényelni. Akik erre nem tartottak 
igényt, azok a korábban befizetett kom-
munális adójukat a zuglói rászoruló gyer-
mekek, illetve iskolák támogatására ajánl-

hatták fel. 2015-ben 1364-en, idén pedig 
388-an döntöttek így. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén tudomásul vette a ma-
gánszemélyek kommunális adójának visz-
szafizetése ügyében végzett adóhatósági 
munkáról szóló beszámolót, és határozott 
a közösségi célra felajánlott összeg fel-
használásáról. A testület a rászoruló zug-
lói gyermekek támogatási számlájára utalt 
16 767 000 forintot a Zuglóiak Egymásért 
Alapítványnak adományozta.          3. oldal 

120 éves a Velodrom
Az 1896-os millenniumi ünnepségso-
rozat előkészítése során vetődött fel, 
hogy sportrendezvények is kerüljenek be  
a programok közé. Ennek megvalósításá-
ra az Országos Torna és Sportbizottság 
úgy határozott, hogy az ezredéves ünnep 
alkalmából ifjúsági tornabemutatót, tor-
na- és atlétikai, valamint velocipédverse-
nyeket rendeznek. A mai bicikli elődjeként 
számon tartott kétkerekűekkel a konti-
nens elsőként felépült kerékpárpályáján, 
a Velodromon versenyeztek.           7. oldal
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A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium szakemberei a legnehezebb 

pedagógiai feladatot kapták: hátránnyal küzdő gye-

rekeket kell integrálniuk az épek közösségébe.

Ehhez a munkához azonban eszközök is szüksé-

gesek, márpedig némely eszköz igencsak elavult a 

Rákospatak utcai intézményben. Az udvari játszóte-

ret például 1986-ban újították fel, azóta 30 év telt el,  

s ez alatt mind az eszközök állapota, mind pedig  

a gyerekek igényei sokat változtak. A zuglói speciális 

intézmény annak érdekében, hogy felújíthassa ezeket 

az udvari játszóeszközöket, május 21-én egy jótékony-

sági estet rendezett. Ez egyébként a harmadik ilyen 

rendezvény volt az intézmény életében, a korábbi ket-

tőt külső helyszínen, ez utóbbit azonban a Rákospatak 

utcai dísztermükben tartották, ahol a saját növendéke-

iken kívül több neves művész, mint például a Budapest 

Klezmer Band két tagja, a Szilas Néptáncegyüttes vagy 

Csapó Attila, a Vígszínház művésze is föllépett. Hoz-

zájuk csatlakozott volna még Esztergályos Cecília is,  

aki azonban színházi elfoglaltsága miatt nem tudta 

vállalni a szereplést, ám egy festményét árverésre  

ajánlotta fel. A május 21-i est fővédnöke Karácsony 

Gergely polgármester volt.                             RT

A zuglói Cseperedő Óvoda pedagó-
gusai idén is megszervezték a ha-
gyományos kerékpártúrát, amelyen 
összesen csaknem 140 kisgyerek és 
szülő vett részt május 20-án.

A zuglói Cseperedő Óvoda pedagógusai 
az év ezen szakaszában rendszeresen 
kerékpártúrát szerveznek a gyerekeknek 
és a szülőknek. A rendezvény az óvoda 
egészségnevelő programjába és a BRFK 
közlekedési koncepciójába is illeszkedik.
Május 20-án 137 kerékpáros kisgyerek és 
szülő indult el arra a túrára, amely a Cse-
peredő Óvodától a Rákos-patakig, majd 

annak mentén a Szugló utcáig, onnan 
visszafordulva pedig ismét a Lengyel utcai 
óvodáig vezetett.
A túrát öt évvel ezelőtt egy egészségneve-
lési program ihlette. A szülőket és a gyere-
keket idén is Tomis Károly főtörzszászlós, 
körzeti megbízott vezette, aki előzetesen 
fel is készítette a túra résztvevőit a rájuk 
váró közlekedési helyzetekre.
A Cseperedő Óvoda idei biciklitúrájának 
útvonalát ebben az évben is a kerüle-
ti rendőrkapitányság járőrei és a Zuglói 
Önkormányzati Rendészet munkatársai 
biztosították. A túrán Karácsony Gergely 
polgármester is részt vett.   Riersch

Aktuális   

Megnyílt a 
kormányablak

A tesztüzemet követően kedden hivatalosan is meg-

nyitották Zugló első okmányirodai feladatokat is ellátó 

kormányablakát a Pétervárad utca 11–17. földszintjén.

Az ünnepélyes megnyitón Baltay Tímea, a Mi-

niszterelnöki Hivatal kormányablakokért felelős 

helyettes államtitkára elmondta: a kormányab-

lakok célja, hogy az emberek és a vállalkozások 

egyszerűen, gyorsan intézhessék ügyeiket, illetve 

felvilágosítást kapjanak.

Karácsony Gergely, Zugló polgármestere beszé-

dében hangsúlyozta: az önkormányzat számára fon-

tos, hogy a kerületben élők gyorsan és egyszerűen 

intézhessék hivatalos ügyeiket. Ezért az önkor-

mányzat minden segítséget megad a kormányhiva-

talnak, hogy a kormányablak hatékonyan szolgálja  

a zuglóiakat – tette hozzá a polgármester.

György István, Budapest Főváros Kormányhiva-

talának kormánymegbízottja kiemelte: a kormá-

nyablakok létesítésén túl arra törekszenek, hogy az 

emberek a jövőben minél több ügyüket intézhessék 

otthonról elektronikus úton. Megjegyezte: ennek  

a rendszernek a tesztelése már folyamatban van.

A megnyitást jelképező nemzetiszínű szalag átvá-

gását követően Molnár Csaba, a kerületi kormányhi-

vatal vezetője a vendégeknek bemutatta a hivatalt.  

A tájékoztatóból kiderült: a zuglói intézmény Buda-

pest második legnagyobb kormányhivatala. A kormá-

nyablakban 22 munkaállomáson fogadják az ügyfele-

ket, a háttérmunkát pedig 18-an végzik.

Az ügyek napi sorszámmal, illetve időpontfogla-

lással intézhetők. Időpont telefonon vagy elektroni-

kus úton a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül 

kérhető, az ügyfélszolgálat az okmanyiroda@14kh.

bfkh.gov.hu e-mail-címen érhető el.

A kormányablak hétfőn 07.00-tól 17.00-ig, ked-

den és csütörtökön 08.00-tól 18.00-ig, szerdán 

08.00-tól 20.00-ig, pénteken pedig 08.00-tól 15.00 

óráig tart nyitva.                                                         PaD

Lezárult a Budapesti Közlekedési 
Központ autóbuszhálózat-fejlesz-
tési koncepciójának társadalmi 
egyeztetése. Ez alapján megszűnik 
például a 107-es és a 239-es busz, 
több járat pedig módosított útvona-
lon közlekedik majd.

Ahogy arról márciusban a Zuglói Lapok 
is beszámolt, a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) közleményben hívta fel  
a figyelmet arra, hogy a hatékonyabb mű-
ködés érdekében átalakítaná az M4-es 
metróval párhuzamos autóbusz-közleke-
dést, ami több zuglói buszjáratot is érinthet.  
A társaság javaslatait március 16-ig vé-
leményezhették az utasok, a beérkezett 
észrevételek alapján pedig a BKK úgy 
döntött, hogy 2016. június 4-étől szom-
battól, több járat megszűnik, vagy módo-
sított útvonalon közlekedik tovább.
A BKK közleménye szerint a 8-as autó-
busz helyett az új, hosszabb útvonalú  
8E járat közlekedik Kelenföld vasútállo-
más és Újpalota, Nyírpalota út között, 
az utasokat csuklós járművek szállítják.  
A járat Budán alapjáratként, Pesten,  
a Blaha Lujza tér és Újpalota között gyor-
sjáratként közlekedik. Az autóbuszok 
megállnak a Március 15. téren, majd innen  
a Blaha Lujza térig minden megállóban, to-
vább Újpalotáig pedig a 107-es autóbusz 
megállítási rendje szerint (a Tisza István 
tér és az Apolló utca érintésével). A 107-
es autóbusz a továbbiakban nem közleke-

dik, a 7-es autóbuszok sűrűbben járnak.
A belváros és a Budaörsi út közötti köz-
vetlen kapcsolatot a továbbiakban az új 
108E járat biztosítja, 239-es jelzéssel már 
nem közlekedik a továbbiakban autó-
busz. Az új, hosszabb útvonalú 108E járat 
a Gazdagréti tér és Újpalota, Nyírpalota 
út között a 8E járathoz hasonlóan Budán 
alapjáratként, Pesten, a Blaha Lujza tér és 
Újpalota között gyorsjáratként közlekedik. 
A 239-es autóbusz útvonalát módosított 
formában szolgálja ki, mindkét irányban 
betér Kelenföld vasútállomáshoz. A járat 
biztosítja a belváros és Gazdagrét közötti 
közvetlen kapcsolatot.
A 133-as járat a továbbiakban 133E jelzés-
sel közlekedik. Az új 133E buszok a 133-
as járathoz képest más megállóhelyeken 
állnak meg: a budai szakaszon a maihoz 
képest megállnak a Háros utca, Savoyai 

Jenő tér és Építész utca megállóhelyeken, 
a pesti szakaszon pedig a Március 15. tér, 
az Uránia és a Miskolci utca/Csömöri út 
megállóhelyen, nem állnak viszont meg az 
Apolló utcánál.
A 233-as járat a javaslatban meghirde-
tettek szerint a jövőben nem közlekedik, 
szerepét a Rózsakerti lakótelep és Baross 
Gábor-telep térségében a 101B és a 101E 
járat, a Nagytétényi út–Budafoki út tér-
ségében a 33-as és a 133E busz, illetve  
a 114-es járatcsalád veszi át.
A 110-es és a 112-es autóbusz hétköz-
nap késő este, szombaton kora reggel és 
késő este, illetve vasárnap egész nap csak  
a Thomán István utca és a Keleti pálya-
udvar között közlekedik. A módosításokról 
részletesen a BKK honlapján (www.bkk.
hu) tájékozódhatnak.   

    (szt)

Megszűnik több buszjárat a Thököly úton

Kerékpártúrán a Cseperedő Óvoda Gyűjtés egy  
jobb játszótérért

Új centrum  
az Uzsokiban

Onkokardiológiai Endovaszkuláris Centrum segí-

ti a daganatos betegek ellátását az Uzsoki Utcai 

Kórházban, így a rákos betegek komplex ellátást 

kaphatnak. Ficzere Andrea, az intézmény főigaz-

gatója lapunknak elmondta, azért hatalmas áttörés  

a centrum elindítása, mert az onkológiai betegek  

49 százaléka nem a tumor, hanem valamilyen kardio-

lógiai probléma miatt hal meg. Ezentúl a két szakte-

rület orvosai könnyebben megtalálják azt a terápiát, 

amellyel a rákos betegek szív- és érrendszeri prob-

lémáit az alapbetegségükkel együtt kezelik. A régi 

épület alagsorában, az MR-vizsgáló mellett találha-

tó a centrum, ahogy egyébként minden olyan zuglói 

kardiológiai beteget is ellátnak, aki szívkatéteres 

beavatkozásra szorul.                                  Potos Rita
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A képviselő-testületet május 19-én 
tájékoztatták a kommunális adó visz-
szafizetése során végzett adóható-
sági munkáról. Az ismertető szerint 
az adóhatóság a kommunális adó 
visszatérítését kiemelt feladatként 
kezelte. A szervezet a feladat vég-
rehajtása során 37 788 határozatot 
hozott, 28 563 túlfizetési kérelmet 
intézett el, és összesen 312 994 000 
forint túlfizetést utalt vissza a lakos-
ságnak. Kommunális adójukat 2624-
en ajánlották fel közérdekű célokra. 

A képviselő-testület 2011 decemberében 
határozott arról, hogy 2012. január 1-jétől 
bevezeti a magánszemélyek kommunális 
adóját. Az indoklás szerint erre azért volt 
szükség, mert az önkormányzat az elő-
ző városvezetéstől örökölt adósság miatt 
forráshiánnyal küzdött, és nem volt pénze  
a fejlesztésekre. A kommunális adó évi 
mértékét a lakás mérete szabta meg. 39 m2  
alapterületig 12 000, 40 és 79 m2 között  
18 000, míg 80 m2 fölött 25 000 forin-
tot kellett fizetni két részletben. Az adó 
nem mindenkit terhelt azonos mértékben.  
A kommunális adóról szóló rendelet egyes 
társadalmi csoportok – köztük a nyugdíja-
sok – részére kedvezményt tartalmazott. 
Az adóból befolyt pénzt az önkormányzat 
elkülönített számlán tartotta, abból csak  
a közbiztonságra, a közterületek tisztán 
tartására és fejlesztésére lehetett költeni. 
A kommunális adó bevezetése komoly 
vitát váltott ki Zuglóban, ellene magán-
személyek és szervezetek is tiltakoztak.  
A Bosnyák téren demonstráció is volt,  
de az önkormányzat nem vonta vissza adó-
rendeletét. A megnövekedett feladatok el-
látására megerősítették az adóhatóságot. 
Már az első adórészlet befizetése után ki-
derült, hogy a lakosság adózási hajlandó-
sága várakozáson aluli. Végezetül a terve-
zett mintegy 700–800 milliónál lényegesen 
kevesebb, mindössze 409 millió forint folyt 
be Zugló kasszájába. 
A képviselők 2012 novemberében döntöt-
tek a kommunális adó 2013. január 1-jével 
történő megszüntetéséről. Az adónem ki-
vezetését követően az önkormányzat még 
tett egy-két erőtlen lépést az adó beszedé-
sére, de ez nem hozott átütő eredményt.
A kommunális adó visszafizetésének le-
hetősége a 2014-es önkormányzati vá-
lasztás kampányában vetődött fel. Előbb 
Karácsony Gergely, a baloldali összefogás 
polgármesterjelöltje jelentette be, hogy 
méltánytalannak tartja a kommunális adót, 
ezért választási győzelme esetén kezde-
ményezni fogja annak visszafizetését. Ka-
rácsonnyal szinte egy időben Rozgonyi 
Zoltán, a Fidesz–KDNP polgármesterjelölt-
je is jelezte, ha nyer, az adózási kötelezett-
ségüknek eleget tévők a befizetett összeg-
gel azonos értékű szolgáltatás formájában 
kapják vissza a kommunális adót. 
A baloldali összefogás választási győzelmét 
követően a képviselő-testület 2015 janu-
árjában alkotta meg adórendeletét, amely 
lehetővé tette a magánszemélyek részére  
a kommunális adó visszafizetését. Eszerint 
a képviselők 2012-re visszamenőlegesen  
0 forintban állapították meg a magánszemé-
lyek kommunális adóját, így azok adószám-
láján a befizetéssel azonos mértékű túlfizetés 
keletkezett, amit vissza lehetett igényelni.

A tavaly április 1-jén hatályba lépett rende-
let végrehajtása során először a leginkább 
rászorulók – nagycsaládosok és nyugdíja-
sok – kapták vissza a befizetett összeget. 
Akik nem tartottak igényt a pénzre, azok 
korábban befizetett kommunális adójukat a 
zuglói rászoruló gyermekek, illetve iskolák 
támogatására ajánlhatták fel.
A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladat-
ként kezelte a kommunális adó visszafi-
zetését. A munka a vártnál gyorsabban 
haladt, ezért 2015 végén már a kedvez-
ményben nem részesülteknél is megkezd-
ték a visszafizetési eljárást.
Az adóhatóság a kommunális adó visszatérí- 
tésének ügyében 2015-ben 28 110, 2016-ban  

9678, összesen 37 788 határozatot hozott. 
2015-ben 20 515, 2016-ban 8048, össze-
sen 28 563 elintézett túlfizetési kérelem volt. 
Mintegy 6000 küldeményt kellett ismételten 
postázni az időközben bekövetkezett cím-
változás folytán. A rosszul kitöltött vissza-
utalási kérelmek miatt 2015-ben 521, 2016-
ban 339 egyedi ügydarab keletkezett.
2016. május 11-ig összesen 312 994 000 
forint kommunálisadó-túlfizetést utalt visz-
sza a Polgármesteri Hivatal. 
Az elkövetkezendő időszakban rendezik 
az adóhátralékosok ügyét, valamint pró-
bálják megoldani az elhunytak örököse-
inek történő visszafizetést. Ez mintegy  
2300 adóalanyt érint. 

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartása 
szerint 8075-en nem küldték vissza a szá-
mukra kipostázott utalási kérelmet.  Ez ösz-
szesen 101 041 000 forintot tesz ki. Ezen 
személyek az adótörvény alapján 2021-ig 
bármikor kérelmezhetik kommunálisadó- 
túlfizetésük visszautalását. 
A kommunális adójukat 2015-ben 1364-en,  
2016-ban 388-an ajánlották fel a rá-
szoruló zuglói gyermekek támogatásá-
ra. Adótúlfizetésüket 2015-ben 617-en, 
2016-ban 255-en fordították a zuglói is-
kolák támogatására. Ennek köszönhetően  
a gyermektámogatási számlára 17 401 000 
forint, míg az iskolai dotációs alaphoz  
9 578 000 forint érkezett.              Papp Dezső

Befejeződött a kommunális adó visszafizetése
Egy újabb választási ígéret teljesült

A 2014-es önkormányzati választási kampány során kiemelt téma volt Zugló-
ban a 2012-ben beszedett kommunális adó visszafizetésének kérdése. Ennek 
megvalósítását Karácsony Gergely polgármester sikertörténetnek tekinti. 

– Örülök, hogy a baloldali összefogás ezt a vállalási ígéretét is eredményesen tel-
jesítette – nyilatkozta Karácsony Gergely polgármester. Hozzáfűzte: számunkra  
a visszafizetés becsületbeli és nem költségvetési kérdés volt. A sikerért köszönet-
tel tartoznak a Polgármesteri Hivatal szakembereinek, akik jogi megoldást találtak  
a kommunális adó visszatérítésére, és levezényelték a mintegy 38 ezer egyedi el-
járást igénylő folyamatot. A polgármester kiemelte: az út járatlan volt, ugyanis Ma-
gyarországon még nem volt arra példa, hogy bármelyik önkormányzat visszafizetett 
volna egy korábban beszedett adót. 

– Külön öröm a számomra, hogy a visszavétel helyett 2624-en közösségi célra aján-
lották fel befizetett kommunális adójukat – hangsúlyozta a kerületvezető, és arra kér-
te mindazokat, akik még nem nyilatkoztak a visszaigénylésről, hogy ezt mihamarább 
tegyék meg. Azoknak, akiknek a visszaigényléssel kapcsolatban problémájuk van, 
vagy valamiért nem jutottak hozzá a pénzükhöz, azt javasolta, hogy sürgősen keres-
sék fel a Polgármesteri Hivatalt. 

– A kommunális adó visszafizetése egyes hírekkel ellentétben érdemben nem befolyá-
solta az önkormányzat gazdálkodását, ugyanis 2015-ben az adóbeszedés hatékony-
sága nagyon sokat javult – jelentette ki a polgármester, hozzátéve: tavaly 2014-hez 
képest megközelítőleg annyival több adó folyt be az önkormányzat kasszájába, mint 
amennyit a kommunális adó visszafizetésére fordítottak. Megjegyezte: az sem igaz, 
hogy az önkormányzat a kommunális adó helyett új lakossági adó bevezetését tervezi. 

– Továbbra is tartjuk magunkat azon ígéretünkhöz, hogy a magánszemélyeket köz-
vetlenül nem adóztatjuk. Bevételeinket más forrásokból, köztük a helyi cégek és 
vállalkozások teljesítőképességének figyelembevételével kivetett adókból kívánjuk 
növelni – mondta Karácsony Gergely polgármester.
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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 alpolgármesteri irodán,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ 
címen.
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.

Aljegyző
Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon, 
a 06-1-872-9164-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

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 
Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/címen.

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

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

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

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

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

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

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

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. június 6. Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. június 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. június 1. dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

2016. június 24. 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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

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

hétfő 12.30 - 18.00 

szerda 8.15 - 12.00,  12.30 - 16.30

péntek 8.15 - 11.30

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK  
EGYSÉGESEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKBAN  
(PÉTERVÁRAD. U. 2., BÁCSKAI U. 53.)

hétfő 8.15 - 12.00,  12.30 -17.00

kedd 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

szerda 8.15 -12.00, 12.30 - 16.00

csütörtök 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

péntek 8.15 - 11.30

Polgármesteri Hivatal  
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

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • 
okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, 
járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási 
ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, 
személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői en-
gedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról
szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében olvashat.

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 

Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket.
Előzetes időpontfoglalásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, to-
vábbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség.
A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sor-
számkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.
Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető.  
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az aránytalanul hosszú vára-
kozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. 
Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre.
Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk.
A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügy-
feleink számára. 

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatala  
 – Kormányablak ügyfélfogadási rendje
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A soltvadkerti gyermektábor fej-
lesztése, fiatal vállalkozókat segítő 
program elindítása, a Nemzetisé-
gek Házának használhatóvá tétele, 
macskaivartalanítási projekt indítá-
sa – egyebek mellett erről határo-
zott Zugló képviselő-testülete máju-
si ülésén. Az eseményen – amelyet 
először közvetítettek online élő 
adásban – döntés született a közös-
ségi célra felajánlott kommunális 
adó felhasználásáról is.

Az ülés kezdetén Karácsony Gergely pol-
gármester (PM) tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a testület döntésének megfelelően az 
együttműködési megállapodás ügyében 
felvette a kapcsolatot a Városliget Zrt.-vel. 
Megismertette a céggel a partnerség felté-
teleit tartalmazó határozatot. A Városliget 
Zrt. a dokumentummal kapcsolatos állás-
foglalását írásban fogja eljuttatni az önkor-
mányzathoz. A polgármester azt is közölte, 
hogy az önkormányzat sikerrel pályázott  
a Norvég Alaphoz a Móra Ferenc Általános 
Iskola energiahatékonysági felújítására, és 
244 millió forintos támogatást nyert. Ka-
rácsony Gergely bejelentette: Hoffmanné 
dr. Németh Ildikó, Zugló jegyzője lemon-
dott hivataláról, és július 2-ával megszűnik  
a munkaviszonya. A polgármester a döntés 
miatt sajnálatát fejezte ki, és megköszön-
te a jegyzőnek Zugló érdekében végzett 
kimagasló munkáját (lásd a mellékelt cik-
ket). Hoffmanné dr. Németh Ildikó a tes-
tületi ülésen azt mondta, több hónapos 
mérlegelés után hozta meg döntését. Saját 
embersége, tisztességmércéje és szakmai 
önbecsülése nem engedi, hogy tovább te-
vékenykedjen Zuglóban.

Macskaivartalanítási program
A grémium megalkotta a kedvezményes 
macskaivartalanítási programban való 
részvétel feltételeit tartalmazó rendeletet. 
A terv realizálására a képviselők 1,3 millió 
forint felhasználását engedélyezték. 
Barabás Ferenc képviselő (Fidesz) jónak 
nevezte a kezdeményezést, Várnai László 
képviselő (CivilZugló Egyesület) viszont an-
nak elutasítása mellett foglalt állást. Szabó 
Rebeka alpolgármester (PM) a beterjesz-
tés elfogadását kérte képviselőtársaitól. 

Mint kifejtette, Zuglóban nagyon sok kó-
bor macska van, amelyek köztisztasági és 
közegészségügyi problémákat vetnek fel. 
Az ilyen állatok számát ivartalanítással le-
het csökkenteni. A program természetesen 
nem oldja meg a problémát, de felhívja a 
figyelmet a felelősségteljes állattartásra. 

Segítik a vállalkozókat
A képviselő-testület hozzájárult, hogy  
a Vállalkozz Zuglóban! elnevezésű program 
elindításához  az önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást kössön a magyar 
gazdaságiutánpótlás-nevelés kulcsszerep-
lőjével, a Fiatal Vállalkozók Országos Szö-
vetsége Vállalkozásfejlesztő Kft.-vel. A szer-
vezet szakmai tapasztalatával segíti majd  
a zuglói fiatalok sikeres vállalkozóvá válását. 
A projekt megvalósításával az önkormány-
zat olyan feltételrendszert kíván teremteni, 
amely arra ösztönzi a fiatal vállalkozókat, 
hogy Zuglóban alapítsák meg és működtes-
sék cégüket. A grémium a program megva-
lósítására 15,2 millió forintot szavazott meg. 
Várnai László hozzászólásában úgy vélte, 
nem célszerű tovább bővíteni az önként vállalt 
feladatok körét. A 15,2 millió forintos finan-
szírozási díjat soknak tartotta, abból szerinte 
lakásokat lehetne felújítani, amelyek kiadása 
pénzt hozna az önkormányzatnak. Hajdu Fló-
rián alpolgármester (MSZP) viszont úgy ítélte 
meg, a kerületben megtelepedett vállalkozá-
sok a programra fordított összeg többszörö-
sét fogják adóban befizetni az önkormányzat 
kasszájába. Czeglédi János képviselő (Jobbik) 
bejelentette, támogatja a kezdeményezést, 
mert lehetnek előnyei, de egy év múlva meg 
kell vizsgálni a program eredményességét.

Bővül a társasházi kamerarendszer
A képviselők 8,5 millió forintot szavaz-
tak meg a Soltvadkerten működő Zuglói 
Gyermektábor fejlesztésére. Az összegből 
a tábor földgázhálózatra való csatlakoz-
tatását, illetve szennyvízvezeték beköté-
sét valósítják meg. A képviselő-testület 
arról is határozott, hogy 2017-től öt évre 
meghosszabbítja a Hungast-Mecsek Kft.-
vel 2012-ben megkötött, többször mó-
dosított gyermekétkeztetési szerződést.  
A testület ahhoz is hozzájárult, hogy a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetsége a Pong-
rátz Gergely téren elhelyezhesse Vasvári 
Vilmos 1956-os forradalmár, egykori zug-
lói lakos mellszobrát.
Ezen túlmenően a grémium ötmillió forin-
tos támogatást adott a Zuglói Közbizton-
sági Non-profit Kft.-nek (ZKNP). Az ösz-
szeget a ZKNP a társasházi és intézményi 
kamerarendszerek bővítésére fordítja.
A testület kinyilvánította, hogy támogat-
ja a Nemzetiségek Háza használhatóvá 
tételét, és a szükséges felújítás elvégzé-
sére tízmillió forintot biztosított. A vitá-
ban Sokacz Anikó képviselő (MSZP) ki-
fejtette: az épület hosszabb ideje üresen 
állt, nem figyeltek oda a karbantartására, 
ezért most többe kerül a rendbetétele. 
Barta János képviselő (LMP) úgy vélte, 
csökkenthető lenne a helyreállítás díja, 
ha a nemzetiségek pénzfelajánlással 
vagy saját munkájukkal hozzájárulnának 
a felújításhoz. Várnai László aggodalmát 
fejezte ki, hogy sokba fog kerülni az épü-
let üzemeltetése.                        

 Papp Dezső

Fejlesztik a soltvadkerti Zuglói Gyermektábort

Zugló is csatlakozott azon önkor-
mányzatokhoz, amelyek online élő 
adásban közvetítik a képviselő-tes-
tület ülését. Az internetes élő adás 
május 19-én mutatkozott be, a rend-
szer jól vizsgázott.   

A képviselő-testület 2012 tavaszán ha-
tározott az ülések online élő közvetíté-
séről, azonban érdemi lépés évekig nem 
történt a döntés megvalósítására.
Az online közvetítés kérdésével 
2016 januárjában foglalkozott ismét 
a képviselő-testület. Ekkor a grémi-
um úgy határozott, hogy az ülések  
interneten keresztüli közvetítésé-
hez az önkormányzat 5,8 millió fo-
rintból megvásárolja és telepítteti  
a MikroKam robotkamerás rendszert. 
Ezen túlmenően havi nettó 80 000  

forintért megrendeli azt az online szol-
gáltatást, amely lehetővé teszi a felira-

tozott élő adást, az archív anyagok el-
érését és a hozzászólókra való keresést. 

A szolgáltatás a www.onkormanyzati.tv 
címen érhető el.       PaD

Online is megtekinthetők a képviselő-testületi ülések

A kerület hálás  
a jegyzőnek

Benyújtotta lemondását Hoffmanné dr. Németh Ildi-

kó, Zugló Önkormányzatának jegyzője. A közigazga-

tásban kiemelkedő eredményeket elérő szakember 

2015 januárjától töltötte be a jegyzői tisztséget. 

Hoffmanné dr. Németh Ildikó jogviszonya július 2-i 

határidővel szűnik meg.

– Nagyon sajnálom a jegyző asszony lemondá-

sát, akivel kiváló munkakapcsolatom volt, és aki 

az elmúlt bő egy évben kimagasló munkát végzett 

a Polgármesteri Hivatal élén – mondta el Karácsony 

Gergely, Zugló polgármestere.

A korábban felgyülemlett elmaradásokból na-

gyon sokat ledolgozott a jegyző asszony által veze-

tett hivatal, többek között közel felére csökkent az 

építésügyi hatóság ügyhátraléka, látványosan javult 

az adóbeszedés hatékonysága, kiválóan vizsgázott 

az új zuglói szociális modell, és az önkormányzat 

jelentős lépéseket tett a felelős és átlátható gazdál-

kodás irányába.

– Zugló hálás lehet Hoffmanné dr. Németh Ildikó-

nak. Sajnálom, hogy a rendkívül átpolitizált zuglói 

képviselő-testület nem értékelte eléggé az általa 

végzett szakmai munkát. Az új jegyző kiválasztása 

során is csak a szakmai szempontokra leszek te-

kintettel, hogy a hivatal politikamentesen, kizárólag 

szakmai alapon végezze a munkáját – tette hozzá  

a polgármester.

ZM
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A magyar vívósport sokáig bő-
velkedett legendákban, mely ten-
dencia az utóbbi évtizedben azért 
csökkenni látszik. Ezért is fontos, 
hogy a jelen legendáit kellőképpen 
megbecsüljük. 

A BVSC-Zugló Vívószakosztálya az elmúlt 
hatvan évben a magyar vívás egyik leg-
fontosabb bázisává vált. A csúcsidőszak 
a 60-as, 70-es évek volt, a 72-es olimpián 
a zuglói vívók rendkívül eredményesnek 
bizonyultak, hisz dr. Fenyvesi Csaba, Er-
dős Sándor, Bóbis Ildikó, dr. Kamuti Jenő, 
Marót Péter és Gerevich Pál is érmet, ér-
meket szerzett Münchenben. A szakosz-
tályra, annak ellenére, hogy hol az egyko-
ri Tanács (ma Károly) körúton, hol pedig  
a Szőnyi úton működött, mindig is az ál-
landóság volt jellemző. Ennek az állan-
dóságnak pedig szimbóluma lehetne Ne-
deczky György, az ősz hajú mester, aki 
idén éppen hatvan éve lépett be először  
a BVSC vívótermébe. 
– Kilencéves voltam – mesélte a mester- 
edző –, éppen a forradalom után jártunk, 
iskola nem volt, helyette romok és zűrza-
var mindenhol. Mi, srácok az utcán csel-
lengtünk. A nagybátyám, dr. Nedeczky 
László (a magyar vívósport kiemelkedő 
személyisége és a BVSC vívószakosztá-
lyának létrehozója) vitt le először a Tanács 
körúti terembe, pontosan azért, hogy ne 
csellengjek az utcán, én meg azonnal be-
leszerettem a sportágba.
Az örök szerelemnek azonban nemcsak 
a sport iránti rajongás volt az oka. Sokat 
segített akkoriban, hogy a fiatalok együtt 
edzhettek a legnagyobb legendákkal.  
A Tanács körúti BVSC-terem ráadásul  
a magyar sport egyik legkedveltebb bázi-
sa volt: a vívókból és barátaikból alakult 
zenekar minden vasárnap tömegeket von-
zott a létesítménybe. A sok bulizás már-
már a sport rovására ment, ezért aztán  
a hétvégi koncertek szép lassan abbama-
radtak, és a BVSC-s vívók innentől kezdve 
inkább a pástokon alkottak maradandót.

– 1967-ben nyertük az első csapatbajnoki 
aranyérmünket, amelyeket aztán újabb ki-
lenc követett. 1974–75–76-ban pedig há-
romszor is Bajnokcsapatok Európa Kupá-

ját nyertünk, ami akkoriban rendkívül nagy 
szó volt. Nagyon erős csapatunk volt:  
dr. Fenyvesi Csaba, az Erdős testvérek, 
Sándor és Gábor, Sági Gyuri, majd utána 

Pap Jenő mellett vívni számomra is hatal-
mas élményt jelentett.
Mint ahogyan nagy élmény lehetett  
dr. Bay Béla vagy Vass Imre mellett edzős- 
ködni is. A két mesterlegenda ugyanis 
nemcsak a tanítványaira, hanem a fiatal 
kollégára is odafigyelt, nem átallották pél-
dául a leghíresebb versenyzőik iskolázta-
tását néha-néha a fiatal Nedeczkyre bízni, 
aki így már fiatalon megtanulhatta a szak-
ma csínját-bínját.
– 1975-ben még versenyző voltam, ami-
kor már egy gyerekcsoportot indítottam, 
melyből olyan kiválóságok kerültek ki, 
mint a későbbi magyar bajnok, felnőttvá-
logatott Széles Gábor. 1978-tól pedig már 
csak az edzősködésre koncentráltam.
Nedeczky György legismertebb tanítványa 
a kétszeres világ- és Európa-bajnok Feke-
te Attila volt (ő a vívószakosztály mai elnö-
ke), de a versenyzői közül Révész Julianna 
és Tóth Hajnalka is szép sikereket ért el. 
2006-ban meg is kapta a mesteredzői cí-
met, melyre azóta is nagyon büszke.
– 2007-ben, hatvanévesen mentem nyug-
díjba, de az életem azóta sem sokat vál-
tozott. A vívótermet ugyanis nem hagytam 
el, a napjaimat itt töltöm, érdekel és fontos 
számomra minden, ami itt történik. Jelenleg 
közel harminc tanítványom van, délelőttön-
ként pedig iskolás gyerekeknek tanítgatom 
a vívás alapjait. Büszke vagyok rá, hogy 
már többüket sikerült tartósan lecsábítanom  
a vívóterembe. A tavalyi kadet-Európa-baj-
nokságon az egyik tehetségem, Mestyanek 
Máté tagja volt a bronzérmes csapatnak.  
Ő a jövő egyik nagy ígérete lehet. 
Nedeczky György nemcsak a magyar ví-
vásban, hanem a magyar sportban is uni-
kumnak számít. Olyat, aki ennyi időt töltött 
volna egy egyesület színeiben, nem na-
gyon találni. A mester mostanában moz-
galmas időszakot él meg, az idei jubileu-
mot ugyanis jövőre egy újabb fog követni: 
Nedeczky György 2017-ben hetvenéves 
lesz, ami – higgyék el – az ősz haján kívül 
nem igazán látszik meg rajta.

Riersch Tamás

Hatvan éve indult a vívólegenda sportkarrierje
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A kontinens első kerékpárpályája, a Velodrom
E heti sétánk során az idén 120 
éves Millenáris-sporttelepet ke-
restük fel. Megépítésekor itt volt 
Európa első kerékpárpályája. A lé-
tesítményt 1896-ban az ezredéves 
ünnepségsorozat sportrendezvé-
nyeire építették ideiglenes jelleggel. 
Itt játszották Magyarországon az 
első nyilvános futballmérkőzést, az 
első válogatott meccset és az első 
MLSZ-bajnoki fordulót is. Ma a fel-
újítás alatt álló Millenáris Velodrom 
hazánk egyetlen kerékpárpályája.  
A sportobjektum kevésbé ismert 
történetét Zeidler Miklós dolgozta 
fel Egy régi pálya a polgári korban – 
a Millenáris Sporttelep címmel.

A millenniumi ünnepségsorozat előkészí-
tése során vetődött fel, hogy sportren-
dezvények is kerüljenek be a programok 
közé. Ennek megvalósítására az Orszá-
gos Torna és Sportbizottság 1896. január 
3-án úgy határozott, hogy a millennium 
alkalmából ifjúsági tornabemutatót, tor-
na- és atlétikai, valamint velocipéd- (ke-
rékpár) versenyeket rendeznek. 

Ideiglenes versenypálya
Az elképzelés megvalósításához a szerve-
zet a fővárosi közgyűlés segítségét kérte. 
A testület az ideiglenes versenypálya meg-
építésére a Stefánia út és a Lóversenytér 
közötti területet ajánlotta fel az ezredéves 
rendezvények idejére.
A versenytér terveit Bláthy Ottó Titusz vil-
lamosmérnök készítette el. Az építésre 
Neuschlosz Ödön és Marcel kapott megbí-
zást. A testvérpár a munkát 30 ezer forintért 
és a bevétel harmadáért vállalta el. Az épí-
tők a Csömöri úti bejáratnál teraszos királyi 
pavilont, öt tribünt, 36 páholyt, 3100 ülő- és 
1500 állóhelyet létesítettek. A szemközti ol-
dalon, a Stefánia úti bejáratnál három tribünt 
emeltek 2080 ülő- és 1500 állóhellyel. 
A létesítményt 1896. május 14-én az Óbu-
dai Torna Egylet versenyével nyitották 
meg.  Az atlétikai pálya jól vizsgázott, azon-
ban a május 17-re meghirdetett millenniumi 
kerékpárversenyt a pálya alkalmatlansága 
miatt május 31-re kellett elhalasztani. 
Június 2–3-án rendezték meg az ez-
redéves ifjúsági tornaversenyt, amelyen  
a Pesti Hírlap beszámolója szerint telt 

ház volt. Ezt június 7-én az első millená-
ris nemzetközi atlétikai viadal követte. Két 
héttel később az MTK versenyét tekinthet-
ték meg az érdeklődők. Július 26-án már  
a hatodik millenáris kerékpárverseny zajlott.

Folyamatosan fejlesztették
A sportesemények a vártnál kevesebb né-
zőt vonzottak, így a versenypálya anyagilag 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
viszont a budapesti sportéletet jelentősen 
felpezsdítette. Előbb a Magyar Kerék-
páros Szövetség, majd a fővárosi sport- 
egyesületek is kérelmezték, hogy a pá-
lyát a millenniumi ünnepségsorozat után 
ne bontsák le. Miközben folyt a huzavona  
a pálya fennmaradása ügyében, a Millenári-
son 1897. május 9-én megtartották az első 
nyilvános futballmérkőzést. Az eseményen 
az első magyarországi futballegyüttes,  
a Budapesti Torna Club (BTC) piros-fehér 
és kék-fehér csapata lépett pályára. 
A főváros 1897 júliusában három évre meg-
hosszabbította a létesítmény fennmaradási 
engedélyét. A döntést követően Iszer Ká-
roly, a BTC trénere bankkölcsönt vett fel a 
Budapesti Versenypálya Szövetség (BVSZ) 
részére, hogy a pályát alkalmassá tegyék  
a hosszabb távú használatra.  
A felújítást rekordidő alatt végezték 
el. Szeptember 19-én 1400 néző előtt 
rendezték meg a Budapesti Kerékpár  
(Bicycle) Egyesület jubileumi pályaverse-
nyét. Október 31-én a Millenáris-pályára 
kilátogatók már az első nemzetközi lab-
darúgó-mérkőzésnek lehettek szemtanúi, 
amelyen a BTC és a Vienna Cricket and 
Football Club lépett pályára. 
1900 nyarán a főváros hat évre meghosz-
szabbította a létesítmény fennmaradási en-
gedélyét. Ennek hírére a pályát üzemeltető 
BVSZ 35 ezer koronás fejlesztést valósított 
meg. Ennek eredményeként 1901 nyarán 
már két 40x12 méteres, favázas, kátrány-
papírral fedett új tribün fogadta a sport 
iránt érdeklődőket. 1902 őszére elkészült a 
vendéglő, a következő év tavaszára pedig 
a rendkívül népszerű tekepálya. 1904-ben 
az állóhelyeket tették rendbe, a futballpálya 
pedig gyepszőnyeget kapott.  
1909-ben a földtani intézet felőli oldalon 
15 ezer koronából 33x11,8 méter hosz-
szú, 95–180 cm-es vízmélységű verseny- 
uszoda épült.

Az első válogatott mérkőzés
A Millenáris-pályán játszotta 1901. feb-
ruár 10-én a BTC és a BSC az első  
MLSZ-bajnokság nyitómérkőzését. Két 
évvel később, 1903. április 5-én itt ren-
dezték meg az első hazai válogatott fut-
ballmérkőzést. Az ellenfél Csehország 
csapata volt. Pár perccel a kezdősípszó 
elhangzása után megszületett a magyar 
futballtörténet első válogatott gólja, ame-
lyet Sipos kapus lőtt a saját hálójába. 
A lankadó érdeklődés élénkítésére  
Wiegand Rezső 1905-től fogadásos ke-
rékpárversenyeket szervezett a Millenáris- 
pályán, ami jelentős nézőszám-növeke-
dést eredményezett. Nem sokkal később 
megkezdődtek a pályán a motorvezetéses 
versenyek. Ez ellen a környéken lakók he-
vesen tiltakoztak, ezért a főváros a bérleti 
szerződés meghosszabbítását a motoro-
zás beszüntetéséhez kötötte. 

A nagy átépítés
A BVSZ folyamatosan fejlesztett, ennek 
dacára sem tudott elég bevételt termelni, 
és a csőd szélére került. Így 1915 áprili-
sában örömmel elfogadta a főváros vételi 
szándékát, és 16 500 koronáért eladta a 
pályát. Ezután a létesítmény a BSE, vala-
mint a budapesti közép- és polgári iskolák 
sporttelepe lett. 
A főváros a Millenáris átvétele után nagy-
szabású felújításba kezdett, azonban az 
első világháború miatt az építkezést leál-
lították. A küzdőtér korszerűsítése csak 
1922-ben került ismét napirendre, azon-

ban a fővárosi közgyűlés által jóváhagyott 
összeg a fokozódó infláció miatt csak a 
javításokra lett elegendő. 
A versenypályát az 1920-as évek máso-
dik felében a BSE kapta meg a fővárostól.  
Az egyesület vezetése a sporttelep átépíté-
se mellett döntött. A feladattal Hajós Alfré-
dot és Mattyók Aladárt bízták meg. Az 1927  
októberében indult építkezést az egyko-
ri kerékpárbajnok, Lauber Dezső vezette 
Országos Építési Rt. végezte. A kivitele-
zés során a pálya jelentősen megváltozott. 
Szintjét 1,7 m-rel lejjebb vitték. A kiemelt  
24 ezer m3 földet a körtöltésbe és a megemelt 
fordulók alapjába építették. A 100–110 km-
es sebességre tervezett 415 méteres ferde 
kerékpárpálya betonborítást, az esti verse-
nyekhez pedig elektromos világítást kapott. 
A nézőtéren közel húszezren fértek el. 
A felújított Millenáris 1928. augusztus 
15–20. közötti a XXXI. kerékpáros-világ-
bajnoksággal debütált. 
A nagy gazdasági világválság visszavetet-
te a sporttelepet. 1936-ban a létesítményt 
a BSE visszaadta a fővárosnak. Ezután  
a versenypályát elsősorban a diákság 
testnevelési és sportcéljaira használták,  
de rendeztek kerékpáros-bajnokságokat is. 

2017-re megújul a Millenáris
Budapest ostroma alatt a sporttelep sú-
lyos károkat szenvedett. A romokat a ver-
senyzők takarították el, és 30 ezer pengő-
ből saját kezűleg építették újjá a pályát, 
amelyen 1945. május 1-jén tartották meg 
az első pályaversenyt. A Millenárison ren-
dezték meg az 1949-es és 1954-es buda-
pesti főiskolai világbajnokság kerékpáros- 
pályaversenyeit. 
A kerékpárpályát 1954 tavaszán újrabe-
tonozták, és korszerűsítették a világítását 
is. 1956 februárjában jégkorongmérkőzést 
rendeztek a kerékpárstadionban felállított 
jégpályán. A hetvenes évek elejétől az 
Arany Mokka-versenyeknek adott otthont 
a sporttelep. Ennek okán a pályát 1974-
ben újraburkolták. 
Az elmúlt évtizedekben a Millenáris-sport-
telep háttérbe szorult, 2006-ban úgy tűnt, 
hogy a Puskás Ferenc Stadion környeze-
tének rendezése során lebontják. A civil 
tiltakozásoknak köszönhetően a létesít-
mény megúszta a szanálást, területén 
2012-ben 30x60 méteres, sátorral fedett 
jégpálya épült. A Nemzeti Olimpiai Köz-
ponthoz tartozó Millenáris Velodrom felújí-
tására 2013-ban írtak ki pályázatot. Az épít-
kezés várhatóan 2017-ben fejeződik be. 

Papp Dezső

Motorvezetéses kerékpárverseny a Millenáris pályán 1940 körül
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Orvosok, dúlák, bábák adtak taná-
csokat a kismamáknak és leendő 
apukáknak a Válaszkész Szülők 
Egyesületének ingyenes program-
ján május 7-én és 8-án a Zuglói  
Civil Házban.

Az orvosától, a fórumokról, a szülésfelké-
szítő tanfolyamról, az internetről tájékozó-
dik a várandósságról, a szülésről Sikora 
Csilla és párja, Ádám. Biztosak benne, 
hogy a szülés közben minden rendben 
lesz, azt azonban még nem döntötték el, 
hogy legyen-e dúlájuk. Többek között 
ezért is látogattak el a születés hete al-
kalmából megrendezett programra. Csilla 
azt mondta, nincs olyan, amire kifejezet-
ten odafigyel, de hallgat a szervezetére, és 
kicsit nagyobb hangsúlyt fektet az étke-
zésére. – Ezzel kapcsolatban több dolog 
is megváltozott. Olyanokat eszem, amiket 
eddig el sem tudtam volna képzelni. Ilyen 
a rántott húsos szendvics, amit eddig un-
dorítónak találtam – említette Csilla, aki 
Ádámmal együtt a kórházi szülést támo-
gatja. Mint fogalmaztak, sosem tudni, mi 
történik közben, ezért jó, ha van körülöttük 
egy felkészült csapat. 
A két nap alatt nem csak a felnőtteket 
várták. A szervezők azokra is gondoltak, 
akik gyerekkel érkeznek, nekik foglalko-
zásokat szerveztek. Az egyesület célja az 
volt, hogy mindenki reális képet kapjon  
a szülésről. – Nem akarjuk idealizálni a 
szülést. Mindenkinek azt mondjuk, hogy 
hallgassanak az ösztöneikre, de ne sod-

ródjanak az árral. Keressenek egy szerve-
zetet, egyesületet, kórházat, amely segít 
nekik, és bátran tegyék fel kérdéseiket. 
Ezen a hétvégén szinte minden témát 
érintünk – magyarázta Dobiné Olasz-Papp 
Nóra, az egyesület elnöke.

A kötetlen beszélgetések alkalmával ar-
ról is szó esett, hogy mi történik a szü-
lés után, hogyan telnek az első otthon 
töltött napok. – Ez azért jó, mert nagyon 
kevés helyen mondják el, mit kell csinálni 
egy babával. Sokszor a védőnők sincse-

nek képben, idejétmúlt tanácsokat adnak.  
Azt gondolom, hogy az ösztöneinkre kell 
hallgatni – vélekedett Tóthné Zseni Zsanett. 
Első gyereke, Elza nemsokára kétéves lesz, 
s Zsanett és férje a család bővítését tervezi.

Potos Rita

Fontosak az ösztönök, de a segítségre is szükség van
Civil élet  
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Az Országos Kulin György Csilla-
gászati Versenyen Világos Blanka,  
a Szent István Gimnázium 10. év-
folyamos diákja az igen előkelő 
hatodik helyen végzett. Ezzel pe-
dig bekerült abba a hétfős keretbe  
(a verseny első hét helyezettje), 
amelyből majd kiválasztják azt az 
ötöt, aki decemberben az Indiában 
megrendezendő Nemzetközi Csilla-
gászati és Asztrofizikai Diákolimpi-
án képviselheti Magyarországot.

– A verseny három internetes fordulóból, 
illetve egy 14 fős döntőből állt – mesélte 
a zuglói diák. – Én már rutinos verseny-
ző voltam, mert tavaly is részt vettem  
a versenyen, és akkor is sikerült a döntőbe 
jutnom. A nemzetközi diákolimpián való 
szereplésről azonban lemaradtam. Most 
egyet előrébb léptem, a bővített keretben 
már benne vagyok, az utazók személyéről 
azonban a nyár folyamán válogatóverse-
nyek döntenek majd. 
Blanka egy véletlennek köszönheti, hogy 
„megfertőződött” a csillagok iránti rajon-
gással. Még általános iskolás volt, amikor 
egy nyári táborban belenézhetett egy ko-
moly távcsőbe, és azon keresztül megpil-
lanthatta a Szaturnuszt. A csillagos ég-
boltba első látásra beleszeretett.
– Azóta rendszeresen eljárok a Polaris 
Csillagvizsgálóba és az újpesti Könyves 
Kálmán Gimnáziumba. Az előbbi helyen  
a bolygókkal és a csillagokkal, az utóbbin 
pedig az asztrofizikával ismerkedem. 
Az istvános diák fokozatosan egyre mé-
lyebbre ásta magát a csillagászat tudo-
mányába. Olyannyira, hogy ma már itthon 
a legképzettebb diákok közé tartozik, aki 
akár már nemzetközi szinten is megmé-
rettethetné magát. A nemzetközi diákolim-
piát decemberben Indiában rendezik. Ab-
ban az országban, melyben – ki gondolná 

– nagyon is komolyan veszik a csillagászatot.  
Ha Blankának mégsem sikerülne az év végét 
Calcuttában töltenie, akkor jövőre Thaiföl-
dön, azt követően pedig Srí Lankán újra pró-
bálkozhat majd. Három év múlva azonban 
már valószínűleg egyetemi hallgató lesz, így  
a 2019-es budapesti rendezvényen már csak 
szervezőként vehet részt. De ki tudja, lehet, 
hogy addigra már a Szent István Gimnázi-
umban is működni fog csillagászati szakkör,  
és a 2019-es hazai versenyen akár már több 
zuglói diák is szerepelni fog.                                  RTA Dr. Mező Ferenc Általános Isko-

lában minden évben a májusi Me-
ző-nap a legfontosabb esemény. 
Az egyetlen szellemi olimpiai baj-
nokunkról elnevezett oktatási intéz-
ményben nagy hangsúlyt helyeznek 
az olimpiai eszme és a névadó szel-
lemiségének ápolására. A Mező-na-
pon ennek megfelelően mindig akad 
néhány példakép is. A leggyakoribb 
vendég a névadó lánya, Mező Zsu-
zsanna, aki néhány éve már a nővé-
re, Olimpia nélkül kénytelen emlé-
kezni az édesapjára.

A zuglói iskola meghívását többek között 
Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó és  
dr. Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes és vi-
lágbajnok tőrvívó is elfogadta. Az előbbi 
sportolónak nem is kellett sokat utaznia, mi-
vel éppen az iskola szomszédságában lakik. 
– Én már akkor is itt laktam, amikor ez az 
iskola még meg sem volt – mondta Gedó 
György. – Így volt szerencsém az intézmény 
működését a születésétől fogva végigkísér-
ni. Ez alapján elmondhatom, hogy jó munka 
folyik itt, annak meg különösképpen örülök, 
hogy egy olimpiai bajnok nevét vették fel.
Az ünnepségen a kerületi önkormányzat 
is képviseltette magát Hajdu Flórián alpol-
gármester, Sokacz Anikó és Hevér László 
György önkormányzati képviselők révén. 
Az olimpiai iskolákat koordináló Magyar 

Olimpiai Akadémiát pedig dr. Jakabházyné 
Mező Mária főtitkár és György Béla képvi-
selte. A vendégeket előbb Gombár Erzsé-
bet, az iskola igazgatónője, majd a diákok 
műsora köszöntötte. Ezt követően pedig 
a Mező-napok hagyományai szerint díjak 
átadására került sor. Ebben György Béla 
és Hevér László György önkormányzati 
képviselő, az iskolaszék tagja volt az igaz-
gató segítségére. A Dr. Mező Ferenc Tisz-
teletjelvényt Sarac Rachel és Szitka Orso-
lya 8. a osztályos tanuló kapta. Mihellerné 
Czifra Olga pedagógus több évtizeden 
át tartó munkájáért Dr. Mező Ferenc-díj-
ban részesült. Ugyanennek a díjnak az 
oklevelét Csada Lili 8. a osztályos tanuló 
vehette át, míg a Dr. Mező Ferenc-emlé-
kéremmel Homoki Gergely 6. d, Székely 
Cintia 7. b osztályos tanulókat, valamint 
Siklós Zsoltné és Csürke Gyöngyvér pe-
dagógusokat jutalmazták. A Dr. Mező  
Ferenc Általános Iskola tiszteletjelvé-
nyét vehette át dr. Jakabházy Mező Mária  
MOA-főtitkár, aki ez év végén leköszön  
a posztjáról, illetve Baranyi Béla, az iskola 
szülői munkaközösségének ugyancsak le-
köszönő elnöke is. A Mező-napi ünnepség 
a hagyományoknak megfelelően idén is egy 
koszorúzással zárult. A díjazottak, illetve  
a vendégek közösen helyezték el az em-
lékezés virágait az aulában kialakított  
Dr. Mező Ferenc-emléktáblánál.         

    (riersch)

Csillagászati diákolimpián indul Bajnokokkal ünnepelhettek

Oktatás, nevelés

A zuglói oktatás erejét bizonyítja, 
hogy a Samsung Electronics Zrt. és 
a PontVelem Nonprofit Kft. Smart 
School (Okos Iskola) programja is 
elérte már a kerületet. Ez az újszerű 
kezdeményezés még csak néhány 
referenciaintézménnyel rendelkezik 
az országban. A két cég által kiírt 
Okos Iskola Kupára háromfős csa-
patok jelentkezését várták. 

A zuglói Jókai Mór Általános Iskolából 15 
csapat jelentkezett, hogy a közel 1200 
trióval megküzdjenek a 10 millió forintos 
fődíjért. A részt vevő csapatoknak még az 
ősszel három internetes fordulóban kellett 
bizonyítaniuk a felkészültségüket. A prog-
ram szervezői természetvédelem, sport és 
informatika témakörökben vizsgáztatták 
a diákokat. A három forduló legjobb hét 
csapata jutott be a verseny döntőjébe, 
melyet idén az ELTE Informatikai Karán 
rendeztek. A Jókai egyik csapata is a hét 
finalista között volt. György Márk Attila, 
Radenhausen Richárd és Budai Botond  
a Róna utcai intézmény nyolcadikos diákja. 
Mindhárman az iskola éltanulói közé tar-
toznak. Ricsi tavaly harmadik volt a Teleki 
Pál-földrajzverseny országos döntőjében, 

Márk a kerületi kémiaversenyen lett bronz- 
érmes, míg Botond a kerületi angolver-
senyt nyerte meg. Emellett mindhárman 
tagjai voltak a kerületi Bólyai-versenyen 
magyarból első, természettudomány-
ból harmadik helyezett jókais csapatnak. 
A három diák, akik ősztől a Szent István 
Gimnáziumban, a Deák téri Evangélikus 
Gimnáziumban és az Osztrák–Magyar Két 
Tannyelvű Gimnáziumban folytatják majd 
a tanulmányaikat, a Samsung versenyén 
is kimagaslóan teljesítettek, és Kollárné 

Diczkó Zsuzsanna földrajz–biológia sza-
kos pedagógus, felkészítő tanár, illetve 
az iskola többi oktatójának a segítségével 
megnyerték a versenyt. A nyereményük 
pedig egy a Samsung által kifejlesztett és 
felszerelt Smart School-tanterem, mely-
ben a legmodernebb eszközök, a tábla-
gépek, a mobilalkalmazások, a közös-
ségi hálók, a digitális tartalmak is helyet 
kapnak. A Samsung azt is vállalta, hogy 
az eszközök használatát az iskola taná-
rainak is megtanítja. A cég munkatársai 

15 zuglói pedagógus számára egy hé-
talkalmas továbbképzést tartanak majd.  
A nyereményhez a zuglói önkormányzat 
is hozzájárult. Az „okostantermet” még 
az új eszközök felszerelése előtt felújítja 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. A munkálatok már megkezdődtek, 
az iskola vezetősége pedig bízik benne,  
hogy még a tanév vége előtt sikerül fel-
avatniuk az országban is ritkaságszámba 
menő okostantermet.

Riersch Tamás

Kivételes helyzetben a Jókai
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Liszt Ferenc nemcsak minden idők 
legtermékenyebb zeneszerzője és  
a világ egyik legnagyobb zongo-
raművésze volt, hanem a művésze-
tet és a kultúrát is nagy igényes-
séggel kezelte. Ha élne, biztosan 
nem adná bármihez a nevét. De ha 
élne, akkor nagyon büszke lenne a 
róla elnevezett zuglói általános is-
kolára, ahol a diákok évtizedek óta  
a legmagasabb szintű zenei neve-
lést kapják. Köszönhetően olyan 
fantasztikus zenetanároknak, mint 
Igó Lenke, Blazsek Andrea vagy Ko-
norót Gáborné, akiktől viszont a ma-
iak sem szeretnének elmaradni. Ko-
vács Katalin, Ruzsásné Sebestyén 
Emília és Frimmel Zsófia pedagógu-
sok munkáját leginkább a Hermina 
úti iskola kórusai minősítik. 

A Liszt Ferenc Általános Iskolában mindig 
is aktív kórusélet zajlott. Külön kórusuk 
volt az alsós és a felsős diákoknak.
– 2010–11 különleges időszak volt az is-
kolánk életében – mondta Farkas Klára 
igazgató. – Előbb az intézményünk ünne-
pelte a centenáriumát, majd a következő 
esztendőt a névadónk születésének 200. 
évfordulója tette emlékezetessé. Ez a két 
jubileum pedig újabb nagy lökést adott  
a kóruséletünknek.
Olyannyira, hogy onnantól kezdve párhu-
zamosan már két alsós kórus működött 
az iskolában. A régi Campanella ugyanis 
már nem bírta el a sok tehetséget. Az új 
kiskórust stílszerűen Liszt egyik darabjá-

ról Erdőzsongásnak keresztelték el. A két 
alsós kórus, illetve a felsősökből álló Liszt 
Ferenc Gyermekkar először 2012-ben ka-
pott egyszerre arany minősítést. Idén pe-
dig ismételten ez történt.
– A kétévente rendezett Fővárosi Ének-
lő Ifjúság versenyen érdemeltük ki ezt  
a hármas elismerést, melyre nagyon 
büszkék vagyunk – mondta Kovács Kata-
lin, a felsős kórus vezetője. – Külön büsz-
keség számunkra, hogy a Campanella 
kiskórusunkat a rendezvény gálahang-
versenyére is meghívták.
A Liszt kórusai számtalanszor bizonyították 
már az iskolában folyó zenei képzés magas 
színvonalát. Ennek köszönhetően évek óta 
meghívják őket a Szent Imre Gimnázium-
ban rendezendő Bárdos Lajos Zenei He-
tekre, felléptek már a Zuglói Filharmónia 

bérletes előadásain, tavaly karácsonykor 
pedig a Ghymes együttessel száz diákjuk 
énekelt együtt a Papp László Budapest 
Sport Arénában rendezett megakoncerten.
– Iskolánkban nagy hagyománya van  
a kórusok fellépéseinek. Októberben, 
névadónk születésnapja környékén, de-
cemberben, az ádventi készülődés idő-
szakában, illetve év végén, a Liszt-gálán 
mindig fellépnek a kórusaink – tette hoz-
zá az igazgatónő.
A Lisztben folyó zenei nevelésnek az is 
folyománya, hogy az iskolából kikerülő 
diákok közül többen zenészek, opera-
énekesek vagy zenetanárok lettek. Egy 
ilyen volt tanítványnak köszönhető, 
hogy immár két éve a Budapesti Fesz-
tiválzenekarral is partneri együttműkö-
dést alakítottak ki.               Riersch Tamás

A névadó is büszke lenne rájuk

Kultúra, művészet

Ezúttal diszkó-, versenytánc és has-
tánc kategóriában is lehetett nevezni 
a zuglói táncfesztiválra. A jubileumi, 
harmincadik versenyre ezerhétszáz 
táncos érkezett. A kétnapos ren-
dezvényen csaknem ezer érmet és 
negyven kupát osztottak ki: minden 
kategóriában hirdettek zuglói, buda-
pesti és országos bajnokot is.

Az ország számos pontjáról és külföldről 
is érkeztek táncosok a XXX. Zuglói Tánc-
fesztivál – Országos Amatőr Táncver-
senyre, amit ezúttal is a Dr. Mező Ferenc 

Általános Iskola tornatermében rendezett 
meg a Fórumház Egyesület. A kétnapos 
program során ezerhétszáz táncos lépett 
fel több mint háromszáz produkcióval, 
tizenegy kategóriában. A művészeti lát-
ványtánc, a jeltánc, a hiphop, az akroba-
tikus show, az akrobatikus rock and roll, 
a színpadi tánc, a néptánc és a majoret-
te mellett idén külön kategóriát indítottak  
a versenytáncosoknak, a hastáncosok-
nak, a diszkó műfaj előadóinak és az alap-
fokú művészetoktatási intézményeknek.
– Jövőre szeretnék, ha a szalagavatótán-
cok is felkerülnének a listára – mondta Se-

res András szervező –, hiszen igazán látvá-
nyosak a koreográfiák abban a műfajban is. 
A Réz Adrienn, Csörögi Márk és Tatár Ger-
gő, illetve a Zaka Tamás, Fodorné Király 
Izabella és Homoródy Cecília alkotta zsű-
rinek nem volt könnyű dolga. Igaz, utób-
biak sok versenyzőt már ismertek, ugyan-
is tizenöt év alatt – amióta ők pontozzák  
a zuglói táncfesztivál versenyzőit – több 
ezer produkciót láttak. A versenyzők kö-
zött pedig sok a visszatérő, van, aki min-
den évben, tavasszal és télen is benevez  
a Fórumház Egyesület rendezvényére.
Virág Réka és csapattársai hatodik éve 

vesznek részt a zuglói táncfesztiválon.  
A Móra Ferenc Általános Iskola diákjai Ko-
valik Imola tanítványai. Minden versenyen 
dobogós helyen végeztek, de idén nem 
csak az aranyérmet hozták el kategóriá-
jukban, a gyermek művészi látványtánc-
ban, ők lettek a Budapest-bajnokok is.
– Még mindig nagy kihívás nekünk ez  
a verseny – mondta Virág Réka –, mert egyre 
több és jobb ellenfelünk van. Idén volt a leg-
több versenyző, ezért nagyon örülünk, hogy 
Jégvirág című produkciónkkal az arany- 
érem mellett a kupát is mi érdemeltük ki. 
      Forrai-Kiss Krisztina 

Két napon át táncoltak a Mezőben

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Művészeti alkotások készítése a
 DROG-ELLENES VILÁGNAP 

alkalmából
Zuglói diákok számára, 

korosztály 12-16 év.

A pályamunkák bármilyen technikával ké-
szülhetnek,   A/4 méretben,  a hátoldalon 
névvel és címmel, iskola megjelölésével 
egyénileg lehet pályázni.

Határidő : 2016. június 17.
Cím : 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Beküldeni postán vagy személyesen leadni 
az önkormányzat portáján Sokacz Anikó  
(KEF elnök) részére.

Díjak:
I : 50.000 Ft vásárlási utalvány
II : 30,000 Ft vásárlási utalvány
III : 20.000 Ft vásárlási utalvány
                                       

Zuglói KEF felhívása   
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A táplálkozás, a hangképzés és  
a légzés biztosítása – ezek a szá-
jüreg legfontosabb funkciói. Ezért 
nélkülözhetetlen a száj megfelelő 
ápolása, tisztítása. 

A szájápolás hiánya fogszuvasodáshoz, 
ínyproblémákhoz, a fogak elvesztéséhez 
is vezethet. A fogmosás fő célja, hogy  
a lehető legtökéletesebben eltávolítsuk  
a fogakról és a fognyakakról a lerakódást. 

A legáltalánosabb fogmosási technika (ép, 
egészséges fogazat esetén ajánlott): kö-
rülbelül negyvenöt fokos szögben helyez-
ze a fogkefét az íny szélére, majd kicsi, 
finom, körkörös mozdulatokkal tisztítsa 
meg a fogakat és az ínyt. A metszőfogak 
belső felszínének tisztítása függőlege-
sen tartott fogkefével, apró le- és felfelé 
irányuló, sikáló mozdulatokkal történjen.  
Ne feledkezzen meg az ínyszéli és a fogak 
mögötti területek alapos tisztításáról sem. 

A nyelvét is mossa meg, hogy a lehelete 
friss maradjon. 
A Magyar Fogorvosok Egyesülete a száj- 
üreg egészségének megőrzése érdekében 
napi kétszeri, legalább három percig tartó 
fogmosást ajánl. A fogselyem mindennapi 
használata és a rendszeres fogorvosi vizs-
gálat is lényeges.

Dr. habil. Révai Tamás Ph.D.
címzetes egyetemi tanár, igazgató főorvos,

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Csaknem hetvenen halnak meg na-
ponta hirtelen szívhalál miatt Ma-
gyarországon. Vészhelyzetben csu-
pán az emberek tíz százaléka tud 
vagy mer segíteni. Tény, hogy nagy 
a felelősség, de az újraélesztés csak 
akkor árt, ha meg sem próbálják.

Akár a bordája is eltörhet annak, akit új-
raélesztenek, de ez még mindig semmi-
ség ahhoz képest, hogy a beteg életben 
marad. A hirtelen szívleállások nagy része 
általában az utcán vagy az emberek ott-
honában történik, ezért kiemelten fontos 
a civilek szerepe. El kell kezdeniük az új-
raélesztést, és a mentők kiérkezéséig mu-
száj folytatniuk. Minden segítség nélkül 
töltött perc elteltével tíz százalékkal csök-
ken a betegek túlélési esélye. 
– Ha emelkedik a sérült ember mellkasa, 
szuszog, és érezzük, hogy kifújja a leve-
gőt (nézd, hallgasd, érezd), akkor légző, 
eszméletlen beteghez hívjuk a mentőt, 
amennyiben a beteg nem lélegzik, akkor 
arról tájékoztatjuk a szakembereket, a kö-
rülöttünk lévőket pedig mindkét esetben 
arra kérjük, biztosítsák a helyszínt. Az új-
raélesztendő embert a hátára fordítjuk, 
mellé térdelünk. Első lépésként szabaddá 
tesszük a légutakat. Ez azt jelenti, hogy ha 
kell, eltávolítjuk az idegen tárgyakat, vért, 
hányást, ételmaradékot, műfogsort. Majd 
haladéktalanul elkezdjük a mellkaskomp-
ressziót – mondta dr. Bakos Ágnes, a Zug-
lói Egészségügyi Szolgálat kardiológusa. 
A mellkasnyomásokat ritmusosan egymás 
után, négy-öt centiméter mélységig, ösz-
szekulcsolt kézzel kell elvégezni, harminc 
után két szájon át történő befúvás szüksé-
ges. Ez csak úgy hatásos, ha a beteg fe-
jét hátrahajtják, hogy a levegő egyenesen 
áramolhasson. Az újraélesztés kemény 
fizikai munka, ezért ha lehet, váltsák egy-
mást az emberek. 

Gyerekkorban a légzési és keringési elég-
telenség többnyire a szekunder szívmegál-
lás következtében alakul ki, amelynek hát-
terében a szervezet sérülésre, betegségre 
adott válaszképességének kimerülése áll. 
Az újraélesztés menete: légút szabaddá 
tétele, a lélegeztetés és a mellkaskomp-
resszió. – A kicsiknél kiemelt jelentőségű 
a szájból szájba történő  lélegeztetés, de 

előtte minden esetben meg kell győződ-
nünk róla, hogy nincs-e a légutakban lát-
ható idegen test. Az eszméletlen beteghez 
mindenképp hívjunk segítséget, majd for-
dítsuk a hátára a gyereket, és kezdjük meg 
az újraélesztést. Próbáljuk meg ingerelni 
– szólongassuk, kicsit csipkedjük meg –, 
de ne rázzuk – magyarázta az intézmény 
gyermekszakorvosa, dr. Wintsche Zsófia. 

Ha nincs légzés, 5 befúvás után ellenőriz-
ni kell a pulzust, amennyiben nincs, mell-
kaskompresszió következik. Ez egy év 
alatt kétujjas technikával (1 perc alatt 60-
80 mellkasi lökés), egy év fölött kéztővel  
(1 perc alatt 100 mellkasi lökés) történik. 
Két perc megszakítás nélküli újraélesztés 
után ellenőrizés, és ha szükséges, ismét 
újraélesztés követezik.            Potos Rita

Egészség

Az újraélesztés csak akkor árt, ha meg sem próbálják

Az angol mintát követve az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kétperces ismeretterjesztő kisfilmet készített Tartsd élet-
ben! Újraélesztés egyszerűen és gyorsan címmel. A szereplők és a szakemberek abban hisznek, hogy a humor és a zene  
(Bee Gees: Stayin’ Alive) segít az újraélesztési ismeretek elsajátításában. 

Betegségekhez vezethet a fog- és szájápolás hiánya

KÖZLEMÉNY

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. június 6-án 7.00 
óra és június 7-én 15.00 óra között a kerület 
ivóvíz-szolgáltatásában meghatározó szerepet 
játszó hálózat tisztítását végzi.

A munkálatok idején víznyomáscsökkenés és 
vízzavarosodás várható, a magasabb épületek 
felső szintjein vízhiány is előfordulhat.

A hálózat-karbantartási munkák tervszerű 
elvégzése hosszú időre garantálja a kerület 
lakosainak a megbízható és kiváló minőségű 
vízszolgáltatást.
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Csefó Veronika közalkalmazottként 
bűnügyi előadó a BRFK XIV. kerü-
leti rendőrkapitányságán. Napi fel-
adatai közé tartozik többek között  
az iktatás, a levelezés, illetve, ha 
kell, a bűnügyi titkárságon is bese-
gít. Veronika rettenetesen élvezi  
a munkáját, mondhatnánk, soha 
jobb helyen még nem dolgozott. 

– Ez tényleg így van, mert tartósan még soha 
életemben nem dolgoztam – mondta a zuglói 
kapitányság közalkalmazottja. – Egy születé-
si rendellenességnek köszönhetően ugyan-
is fiatalkorom óta le vagyok százalékolva.  
Ráadásul a Borsod megyei Nyékládházán 
születtem és nőttem fel, ahol köztudottan 
kevés a munkalehetőség. Csípőficammal 
meg szinte lehetetlen elhelyezkedni.
Veronika még nem volt ötéves sem, ami-
kor már saját portréját megrajzolta, és in-
nentől kezdve folyamatosan rajzolt, hogy 
kiszakítsa magát az állandó fájdalomérzet-
ből. Később felnőttként is szeretett volna 
művészeti pályára kerülni, de ez Borsod-
ban lehetetlennek bizonyult. Időközben 

megszülettek a gyerekei – egy fia és egy 
lánya lett –, akik mellett ideje sem maradt 
egy új karrier építésére.
– A rajztehetségemet Nyékládházán is felfe-
dezték, ahol a helyi művelődési ház mindig 
engem hívott a programjaira gyerekarcokat 
festeni. Egy jó darabig csak ebből éltem.
Három éve a családjával a Tolna megyei 
Bonyhádra költözött. Ott ismerkedett meg 
a párja egyik gyerekkori barátjával, aki 
tetoválóként dolgozott. Ő volt az, aki első-
ként javasolta neki, hogy a rajzkészségét 
tetoválóként kamatoztassa. 
– Először nála tanultam a szakmát egé-
szen az alapoktól kezdve. Jó mesterem 
volt, mert mindent megtanított. Körülbelül 
négy hónap után kezdtem magam is teto-
válni. Azóta is rendszeresen részt veszek 
előadásokon, szemináriumokon, képezem 
magam, és egyre komolyabb munkákat 
tudok már megcsinálni.
A család időközben Bonyhádról Pestre – egy 
zuglói lakásba – költözött. Veronika jelentke-
zett a munkaügyi központban, ahol közfog-
lalkoztatottként a Stefánia úti kapitányságra 
irányították. Azt, hogy tetoválni is tud, csak 

lassan fedezték fel a kollégái. Ám ennek  
a kivételes képességnek hamar híre ment  
a kapitányságon, így Veronika munka után is-
mét tetoválni kezdett, a kollégák, barátok, is-
merősök pedig egymásnak adták a kilincset.
– Egy testrajz elkészítése lassú és apró-
lékos folyamat. Egyrészt mert a tetoválás 
precizitást igényel, másrészt mert a test 
sem bírja két és fél óránál tovább a festék 
bőr alá fecskendezését. Én ráadásul azon 

tetoválók közé tartozom, akik nagyon pre-
cízek, nemcsak a sterilizációra, hanem  
a kontúrokra is nagyon ügyelek.
Csefó Veronika, bár szabadideje már alig 
van, az utóbbi időben egy új hobbit is talált 
magának: festeni kezdett vászonra. Mint 
mondta, szeretne egyszer kiállítást rendezni 
a grafikáiból és az olajfestményeiből. Legin-
kább Zuglóban, mely új otthona lett, de ha 
máshová hívnák, annak is örülne.        Riersch 

Kalandra fel! címmel tartott bűn-
megelőzési napot a Budapesti Pol-
gárőr Szövetség az Álmos Vezér 
Gimnázium és Általános Iskola ud-
varán május 13-án.

A pénteki rendezvény egyúttal a szervezet 
Kalandvágyból felelősség című toborzó-
programjának záróeseménye is volt. Eb-
ből az alkalomból kommandósok, mentők, 
tűzoltók és rendőrök tartottak bemutatót 
az iskola diákjainak.
Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövet-
ség elnöke elmondta, programsorozatuk 
záróeseményét azért szervezték az Álmos 
Vezér Gimnázium és Általános Iskola udva-
rára, mert szinte hazajárnak az intézmény-
be, amely mindig is nyitott volt a péntekihez 
hasonló preventív programokra.
A Kalandvágyból felelősség programnak 
több célja van. Egyrészt szeretné felhívni a fi-
atalok figyelmét a polgárőrök tevékenységé-
re. Az Ifjú polgárőr program ugyanis lehető-
séget biztosít arra, hogy a 14–18 éves diákok 
a kötelező, ötvenórás közösségi szolgálatai-
kat a polgárőrségeknél tölthessék el.
Másrészt a rendvédelmi szervek működé-
sét is szeretné minél inkább bemutatni a 

fiataloknak, amihez – a május 13-i példa 
alapján – élménypedagógiai módszereket 
is igénybe vesznek. Ilyen bemutatót ko-
rábban még nem szervezett a Budapesti 

Polgárőr Szövetség, a diákok lelkesedését 
látva azonban terveik szerint a jövőben 
más iskolában is rendeznének ehhez ha-
sonló programokat.                                RT

KözbiztonságKözbiztonság

Autóból loptak

Május 5-én a délelőtti órákban egy 

férfi nyitva felejtette az autóját a 

Csömöri úton. Ráadásul a táskáját 

is a kocsi utasterében hagyta, ami 

kellő „motivációt” jelentett három 

tolvaj számára. Az autóval ugyanis 

bíbelődniük sem kellett, csak ki-

emelték a táskát, és máris mehettek. 

Szerencsére az autó gazdája vissza-

felé jövet kiszúrta az egyik elkövetőt, 

akit valamiért gyanúsnak talált, majd 

miután felfedezte a bűncselekményt, 

jelezte az észrevételét a rendőröknek 

is. A három tolvajt végül a megadott 

személyleírás alapján fogták el, és 

lopás bűncselekményének gyanúja 

miatt indítottak eljárást ellenük.

Bezárta a reklamálót

Május 6-án egy hölgy visszavitte a 

vásárolt árut az egyik Nagy Lajos 

király útjai üzletbe, és szerette volna 

az érte kifizetett pénzt visszakapni. 

Az eladó azonban nem akarta visz-

szaváltani a holmit, ezért kettejük 

között egyre hevesebb vita alakult ki. 

A vevő ekkor elővette a telefonját, és 

lefényképezte az eladót, mondván, 

ha jogi útra tereli az ügyet, akkor ez 

is bizonyíték lehet. Az eladó válasz-

képpen bezárta az üzlet fotocellás 

ajtaját, így a vevő nem tudta elhagyni 

az üzletet. A sértett, illetve az üzlet-

ben tartózkodók közül többen is ér-

tesítették a rendőrséget, akik előbb 

„kiszabadították” a hölgyet, majd az 

üzlet tulajdonosa ellen személyi sza-

badság korlátozása vétség gyanúja 

miatt eljárást kezdeményeztek.

Rendőrségi hírekAkciódús délután az Álmosban

Testre szabott rajzok
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvé-

gén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: szerviz@szer-
viz.info

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, órákat, 
könyveket, csipkét, bizsukat, borostyánokat, ki-
tüntetést, írógépet, varrógépet, régi pénzt, képes-
lapot, szőrmét, hagyatékot. Díjtalan kiszállással! 
Tel.: 06-20-597-8280

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

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünk-
be! Készpénzért vásárolunk antik és modern fest-
ményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi 
üvegeket, borostyánokat, katonai kitüntetéseket. 
Herendi, Zsolnai, Meiseni. Teljes hagyatékot. Ké-
peslapokat, könyveket stb. XIV., Vezér út 148-150.; 
Tel.: 06-20-807-2906; 06-70-398-8851

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol BO-
ROSTYÁN és koráll ékszereket 2000-8000 Ft/
gramm áron, antik bútorokat és ékszereket, festmé-
nyeket, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, 
Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Mar-
git-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttár-
gyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket, levele-
zőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, tört és fog 
aranyat. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! XV.ker. 
Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 
06-1-708-2878, 06-20-358-8217

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 1024 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

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

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

Egészséggel összefüggő ajánlatok: 1. Light 
wave nerwen und muskel stimulációs LW-951, 
40000 Ft 2. Izom stimuláló-in erősítő, 80000 
Ft. 3. Fyeaf elemes kézi masszírozó, 8000 Ft 4. 
Derma wand arcmasszírozó-ránctalanító-bőrfe-
szesítő 30000 Ft. Egyéb: 1. Elektromos írógép /
Hebros/ 5000 Ft 2. Kerámia kés készlet originál 
11darabos 6000 Ft. 3. Manikűr készlet originál 
1500 Ft 4. Halina 280 Aff japán fényképezőgép 
2000Ft 5. Sony kazettás magnólejátszó 3000 Ft 
6. Sokol kisrádió2000 Ft. 7. Originál csomagolású 
Verdák-Repcsik negyed áron 300Ft/db 8. Bake-
lit nagylemezek 12db/10000 Ft. 9. Kerámiák és 
üvegtálak, vázák átlag áron 1000Ft/db. Tel: 06-
20-614-09-62

Hirdetések 
HŐSZIGETELÉS. Társasházak, családi házak, 

építmények teljes illetve részleges külső hőszige-
telését vállalják képzett szakemberek. Tel: 06-30-
609-4294

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

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

KERTFENNTARTÁS: NÖVÉNYVÉDELEM, FŰ-
NYÍRÁS, sövénynyírás, metszés,  gyepszellőzte-
tés, füvesítés. Szakszerűen, igényesen, legálisan. 
Tel.: 06-30-578-4394

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

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, BÚTORSZÁL-
LÍTÁS kedvező áron! Budapesten fix óradíjjal, vi-
dékre, az EU-ba egyedi árajánlat. Tel: 06-70-413-
66-85, www.royalkoltoztetes.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS. Tetőépítés, 
kőműves, festő, fűtés, víz, villanyszerelés, faipari 
munkák, szigetelések. Minden munka egy kézben! 
Tel: 06-30-473-27-76

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

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

ZUGLÓ Tihany utcában fodrászat és pedikűr-ma-
nikűr ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 40 000 Ft/hó. Tel: 
06-70-318-85-01

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkü-
letes lábak szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS 
AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos számom-
ra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, RE-
FLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, 
cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden be-
tegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

MASSZÁZS a Bosnyák tér közelében! XIV. Lőcsei út 
43. LŐCSEI SZALON. Váll-,  nyak-, gerinc-, csípőfáj-
dalom, izommerevség? Enyhítse természetes módon! 
Stressz, kimerültség? Frissítő masszázs a megoldás! 
2 féle cellulit kezelés a bőr szépségéért, egészségéért; 
Talpmasszázs belső szerveinek jobb működéséért. 
Nelli masszázskuckója. Tel: 06-70-318-8701. 

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDOZÓNŐ vállalja 
idősek otthoni ápolását. Bevásárlás, orvosi ügyin-
tézés, autóval rendelkezem. Gyerekfelügyelet is! 
Tel: 06-20-441-8651 

SZAKMUNKA! Keresünk CNC forgácsoló szak-
munkást, esztergályost aszódi cégünkbe három-
műszakos állásra. Megközelíthető az M3-as au-
tópályáról személygépkocsival vagy 30 perc alatt 
Volán-busszal. Tel: 06-30-530-0629

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

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Redőny, reluxa

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kiraka-
tok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszi-
getelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, ponto-
san! Nagy Miklós Tel.: 06-30-2664-666

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 helyszínen is. Ha-
gyományos ablakok hőszigetelő üvegre való átala-
kítása, utólagos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és 
fényvédő fóliázás. RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz 
engedélyhez. Tel.: 06-20-956-7241

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szak-
mai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetéksze-
relés. Társasházaknak, zuglói lakosoknak nagy 
kedvezmény. Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és le-
folyószervíz. Tel: 06-1-363-3272, 06-30-951-7849

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

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

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitú-
ra is. Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. 
Konyha- és beépített szekrények méretre készíté-
se. Tel.: 06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

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

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

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

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

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

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

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

hőszigetelő üvegezését és szigetelését  
1 év garanciával. Felmérés díjtalan.  
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással és bútormozgatással. 

Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS! Szerelt kémény építés,  
turbós-kondenzációs kazánok bélelése,  

szakvélemény ügyintézés.  
TEL: 06-20-327-18-88.

Zsazsa galéria azonnali készpénzért vásárol! 
Arany-ezüst dísztárgyakat, briliáns ékszereket 

kimagasló felárral! BOROSTYÁNT és korallt 
ARANYÁRBAN MEGVESSZÜK! 13. ker, Hollán 

Ernő u.4, Tel: 350-43-08, 06-70-884-40-84.

TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, teljes lakás-
felújítás. Árengedménnyel, garanciával!  

Tel: 06-20-234-8285, email:  
festogabor1@gmail.com, Rozmaring Gábor.

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron vállalunk: 
víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munkákat, parkettázást. 
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-

NAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-
LAT! Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerelvé-
nyek javítása, cseréje, gázkészülékek javítása, 

csőtörés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és 
 fűtésszerelés, javítás. 40 éves gyakorlattal.  

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

TAKARÍTÓ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel

Feladatok: az iskolák helyiségeinek tisztán tartása, napi takarítási 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.

IRATTÁRI MUNKAVÉGZÉSI LEHETŐSÉG

Megbízási jogviszony keretében

Feladatok: Általános iratkezelői és irattárazási feladatok elvégzése,
iratanyagok mozgatása, adatok számítógépes rögzítése

Feltételek:
- felhasználó szintű MS O�ce alkalmazások ismerete
- pontosság, precizitás

Pályázni elektronikus úton a uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címen 
lehet.
Várjuk egyetemi, főiskolai hallgatók jelentkezését.

BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskolája
1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.

A 2016/2017-es tanévben a következő felsőfokú képzéseket indítja 
érettségizettek számára 1 éves nappali vagy 2 éves esti iskolarendszerű 

képzési formában INGYENESEN:

- Mérlegképes könyvelő - OKJ 55 344 07

- Pénzügyi és számviteli ügyintéző - OKJ 54 344 01

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - OKJ 54 841 11

- Gazdasági informatikus - OKJ 54 481 02

- Irodai titkár - OKJ 54 346 03

Érdeklődés és jelentkezés: iskola@keletiszki.hu
www. keletiszki.hu
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Tóth Krisztián, a KSI SE 22 eszten-
dős dzsúdósa abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy már a kvalifi-
káció lezárulta előtt olimpikonnak 
érezheti magát. A cselgáncsozók 
számára nagyon korán kezdődött 
és igen hosszúra nyúlt az olimpiai 
részvételért zajló harc. Olyannyira, 
hogy Krisztián az induláskor még 
bőven juniorkorú volt. Ő ennek el-
lenére nagy elánnal vetette magát 
a küzdelembe, és 2014-ben olyan 
évet produkált – junior-világbajnok 
és felnőttvébé-ezüstérmes volt –, 
amellyel gyakorlatilag megalapozta 
az olimpiai részvételét.

– A kiváló 2014-es esztendőnek köszön-
hetően jelenleg súlycsoportomban (90 kg-
ban) harmadik vagyok a kvalifikációs rang-
listán, így az olimpiai részvételem mellett 
már az is biztos, hogy kiemelt leszek Rió-
ban (a világranglista első nyolc helyezettje 
az első körben elkerüli egymást). Így az 
utolsó kvalifikációs versenyt, a Mexikóban 
rendezett Mesterek Tornáját is kihagyhat-
tam. Az edzőmmel, Pánczél Gáborral úgy 
döntöttünk, hogy nem kockáztatunk egy 
esetleges sérülést, és helyette inkább rá-
pihenünk az olimpiára. Hiszen hamarosan 
megkezdjük a felkészülést, ehhez pedig jó 
lesz minél több erőt gyűjteni.
Aki ismeri Pánczél Gábort, az tudja, hogy 
az olimpiát milyen fontos versenynek tartja. 
De a kiváló mesteredző azzal is tisztában 
van, hogy miként motiválja a versenyzőit. 
Négy évvel ezelőtt egy másik tanítványa, 

Joó Abigél is első olimpiájára készült, akit 
kellő alapossággal készített fel a nagy fel-
adatra. Az élet azonban csúnyán közbe-

szólt, Abigél a negyeddöntőben súlyosan 
megsérült, s bár nem adta fel a küzdel-
met, a fél lábon megszerzett ötödik hely-

lyel csak az olimpia hőse lehetett belőle, 
érmet azonban nem sikerült szereznie.  
A cselgáncsedző Rió előtt az ilyen be nem 
kalkulálható eseményekre is fel szeretné 
készíteni olimpikon tanítványait.
– Én sajnos nem lehettem ott London-
ban, mert még nagyon fiatal voltam, és 
az edzőm féltett a kudarctól – tette hoz-
zá Krisztián –, így számomra az olimpiai 
debütálás Rióban lesz. Tisztában vagyok 
azzal, hogy nehéz ellenfelek várnak rám, 
egy olimpián minden ellenfelet komolyan 
kell venni, és én ennek megfelelően fogok 
felkészülni az augusztusi versenyre.
Tóth Krisztián 13 évig a Csanádi Árpád Ál-
talános Iskola, Sportiskola és Középisko-
lában tanult. Elmondása szerint az Őrnagy 
utcai tanárok rengeteget segítettek neki, 
amiért csak hálával tud rájuk gondolni.
– Ha hívnak, szívesen megyek hozzájuk, 
de más kéréseknek is próbálok eleget 
tenni. Az én nevemet ugyanis még keve-
sen ismerik. A cselgáncs nem egy kira-
katsport, így sokat kell tennünk a dzsúdó 
népszerűsítéséért.
Krisztián persze tisztában van vele, hogy 
céljai eléréséért a legtöbbet azzal teheti, 
ha majd jól szerepel a riói olimpián. Ehhez 
pedig legalább úgy kell majd cselgáncsoz-
nia, mint tette két éve a cseljabinszki világ-
bajnokságon, ahol húszévesen döntőt vív-
hatott. Az ő nevét még valóban kevesen 
ismerik, ám aki tisztában van a kvalitása-
ival (többek között e sorok írója), az azt is 
tudja, hogy Krisztián már most képes akár 
a legnagyobb feladatokra is.

RT

Sport

Pálos Péter az egyik legnagyobb 
reménységünk a riói paralimpián.  
A többszörös világ- és Európa-baj-
nok asztaliteniszező – még komlói 
színekben – 2012-ben fantasztikus 
teljesítménnyel nyerte meg a londo-
ni játékokat, amely eredmény alap-
ján abban az évben őt választották 
meg a legjobb férfi parasportoló-
nak. Pálos Péter a riói olimpiára is 
kvalifikálta magát, s bár a mezőny 
– az értelmi sérültek 11-es kategó-
riája – Londonhoz képest is sokat 
erősödött, augusztusban ismét do-
bogóra állna majd a paralimpián.

– Nehéz időszakon vagyok túl, pontosab-
ban még nem is vagyok túl – mondta –, 
mert még mindig sérülésekkel bajlódom, 
ami miatt nemcsak versenyeket kell ki-
hagynom, de még terhelnem sem szabad 
a könyökömet és a térdemet.
A közvetlen riói felkészülés tehát nem várt 
pihenővel kezdődik Péter számára, akinek 
egyre gyakrabban jut eszébe a riói olimpia.
– Hogy kiktől tartok? Hát a dél-koreai srác-
tól biztosan (őt verte Péter a londoni döntő-
ben), akitől azóta már kétszer is kikaptam, 
illetve a világranglista-vezető belga sráctól 
is, akit azonban jó néhányszor megver-
tem már. Aztán felbukkant még egy erős 
francia srác is. De egy olimpián bárki jó 
napot foghat ki, és bárki le is blokkolhat. 
Szóval mindenkitől tartok, és minden le-
hetséges ellenfelemre komolyan készülök.
A készülés helyszíne pedig 2014 óta a Szőnyi 

úti asztalitenisz-csarnok. Az a létesítmény, 
amely nem volt ismeretlen Péter számára.
– 13-14 éves voltam, amikor először be-
léptem ebbe a terembe. Addig elsősor-
ban az iskolában pingpongoztam, ahol  
a jobbak közé tartoztam. Aztán meglát-
tam, hogy miképpen játszanak a nálam 
jóval fiatalabb srácok, és először nagyon 
megijedtem. Még a hobbicsoportban is el-
vertek a régebb óta pingpongozók. Aztán 
valahogy sikerült ebből erőt merítenem, és 

szép lassan felzárkóztam a többiekhez. 
Olyannyira, hogy Pálos Peti idén végigját-
szotta a szezont az NB I-es zuglói asztalite-
nisz-csapatban is, amely veretlenül nyerte 
a bajnokságot, ezzel pedig kivívta, hogy 
jövőre az Extraligában szerepelhessen.
– London óta nem úgy alakultak az ered-
mények, ahogy azt szerettem volna. Egy 
vébébronzzal és egy Eb-ezüsttel nem le-
hetek elégedett, hisz korábban mindkét 
világversenyt már többször is megnyer-

tem. Remélhetőleg Rióban sikerül majd 
javítanom a statisztikámon, és ha arany-
nyal zárnám ezt az olimpiai ciklust, az az  
eddigi eredményeimet is más megvilágí-
tásba helyezné.
Pálos Péter felkészülését a BVSC-be való 
visszatérése óta Marsi Márton edző irá-
nyítja. A tréner és a tanítvány közös mun-
káját a riói paralimpia eredménye alapján 
lehet majd objektíven értékelni.

Riersch Tamás

Paralimpiai bajnokunk itthon van Zuglóban

Már rápihenhet az olimpiára
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A -10 forintos literenkénti kedvezmény minden 30 liter felett
megvásárolt üzemanyag árából kerül levonásra.

Az akció érvényes 2016. június 30-ig.
A -10 forintos literenkénti kedvezmény minden 30 liter felett

megvásárolt üzemanyag árából kerül levonásra.
Az akció érvényes 2016. június 30-ig.

323.90

179.90

318.90
337.90
327.90

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesz-
tésért felelős a Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 
1145 Budapest, Pétervárad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: zugloilapok@zuglo.hu. • Kiadó: 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős 
kiadó: Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Székely Sarolta.  • Nyomtatás: Országos 
Médiakezelő Kft., ügyvezető: Szilágyi Anita. • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.

Impresszum

Zuglói Lapok

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, 
Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. 
kerület, Pétervárad utca 2.) . Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.
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Varsó u. 11.  (*) 31697/1 10
udvari  

gépkocsi beálló
5.300,- Ft/hó 

+ ÁFA
2016.05.11. 2016.06.10.

((*) 5 gépkocsi beálló bérbeadására van lehetőség. A beérkezett ajánlatok elbírálása során a Varsó u. 11. (Pétervárad u. 2-4.) szám alatti 
önkormányzati bérlakások bérlői előnyt élveznek.)


