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Közösségi programon vitáztak a Pillan-

gó park felújításának vázlattervéről  

a MIZUglónk program keretében.  

A jelenlévők véleményei és javaslatai 

alapján készülnek el a végleges tervek, 

a munkálatok pedig jövőre kezdődhet-

nek el. A MIZUglónk program január-

ban a Rákosmezei tér közösségi terve-

zésével folytatódik.                          9. oldal

Az országban elsőként Zuglóban nyílt 

ambulancia a fiatal droghasználók szá-

mára. Az önkormányzat és a Tiszta Jö-

vőért Alapítvány együttműködésében 

működő szolgálat azt a korosztályt 

célozza meg, amely a 2010 környékén 

megjelent dizájnerdrogok miatt újabb, 

minden korábbinál nagyobb veszély-

nek van kitéve.                              12. oldal

A Mikulás ajándékaival indult az ünnep
Az önkormányzat meghívására fo-

gyatékossággal élő és szociálisan hát-

rányos helyzetben lévő XIV. kerületi 

gyerekekhez érkezett az ,,igazi” Miku-

lás, egyenesen Finnországból, hogy  

megajándékozza a zuglói gyerekeket. 

A Mozgásjavító Intézetben az esély-

egyenlőség és az integráció jegyében 

tartott rendezvényen részt vettek az 

intézmény mozgássérült tanulói, vala-

mint a Zuglói Család- és Gyermekjóléti 

Központ által meginvitált ép, ám sze-

gény, szociálisan rászoruló gyerekek, 

valamint családtagjaik. Az önkormány-

zat a nehéz helyzetben élő felnőttek-

nek és a közmunkásoknak is igyekezett 

segíteni: ők kétezernél is több, egyen-

ként tízezer forint értékű, tartós élel-

miszerekből álló csomagot vehettek 

át. Idén is lehet cipősdobozokba rejtett 

ajándékokat leadni a Zugló Angyalai 

elnevezésű program keretében. A cso-

magokat meghosszabbított határidőig, 

december 21-ig várják négy helyszínen: 

a Polgármesteri Hivatalban, a Családse-

gítő Központben, a Dürer Kertben és az 

Ikeában. A karácsonyi segítségnyújtás-

ban a politikai szervezetek és az egyéni 

képviselők is részt vesznek; mindenki  

a maga lehetőségeitől függően igyek-

szik szebbé tenni az ünnepet. 

    Összeállításaink  a 2., 3. és 8. oldalon

Bővítik a Munkácsyt
Elavult szellőztetőrendszer és olaj-

radiátoros fűtés mellett, természetes 

fény nélküli pincehelyiségben zajlanak  

a Munkácsy Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 

képzései, amelyeken 176 diák vesz részt. 

A mostoha körülmények ellenére eddig 

is remekművek kerültek ki a pincemű-

helyből. A képviselő-testület december 

elején döntött az iskola tervezett bőví-

tésének jóváhagyásáról. A beruházás 

jövő nyáron kezdődik; az intézmény 

négy új tanteremmel, egy szertárral és  

egy tanárival lesz gazdagabb.    

         5. oldal

Kezdődhet az építésEgyedülálló rendelés
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A lélek színei Önkormányzati 
rendészekre támadt

A Lelki Egészségvédő Alapítvány művészet-

terápiás műhelyében készült alkotásokból 

nyílt tárlat a Zuglói Civil Házban. A kiállításon 

a szervezet Katarzisz Komplex Művészetterápiás 

Műhelyében részt vevő pedagógusok munká-

it láthatják az érdeklődők. A művészetterápia 

nemcsak a beteg, hanem az egészséges embe-

rek számára is lehetőséget nyújt az önkifejezés-

re, a legbelső énjük felfedezésére, megélésére és 

másokkal való megosztására. 

– A lélek rezdüléséről, a belső világról szól  

a tárlat. A módszer lényege, hogy a terápia részt-

vevői megérintsék belső világukat, közelebb ke-

rüljenek önmagukhoz – mondta a december 2-i 

megnyitón Antalfai Márta, az alapítvány elnöke.

Lánczy Tünde, a Móra Ferenc Általános Iskola 

egyik tanára azt mondta, a foglalkozások alatt 

megtanulta hogy nem kell mindennek megfe-

lelni, és az a legjobb, ha önmaga lehet. A prog-

ramon megszerzett tudását tanítványainak is 

továbbadta, akik ezáltal kifesthetik magukból 

a szorongást, a feszültséget. 

A kiállítás fővédnöke, Sokacz Anikó civil 

és nemzetiségi tanácsnok köszöntőjében azt 

kérte a látogatóktól, hogy a szépet, a jót és  

a lelket lássák meg a képekben.                       PR

A Zuglói Önkormányzati Rendészet munka-

társai hétfőn délután értek tetten egy autóst, 

amint éppen több mázsa építési törmeléket 

pakolt ki a Kacsóh Pongrác úti szelektív hul-

ladékgyűjtő mellé. A helyszíni intézkedés után 

az elkövető már arrogánsan lépett fel a ren-

dészekkel szemben, akik felszólították, hogy 

a sittel teli zsákokat pakolja vissza autójá-

ba. Miután ezt többszöri felszólításra végül 

megtette, nem távozott a helyszínről, hanem 

beült autójába, és szándékosan nekihajtott  

a járőrautónak, amibe az egyik járőr éppen be 

akart szállni. A járőrnek sikerült elugrania, így 

nem sérült meg, majd még ahhoz is volt lélek-

jelenléte, hogy az autóból időközben kiugró és 

támadóan fellépő elkövetőt lefogja, amíg kol-

légája rendőrt hív. 

A Kacsóh Pongrác úton történteket a rend- 

őrség vizsgálja. Eljárás indulhat az illegális 

hulladéklerakóval szemben hivatalos személy-

lyel szembeni erőszak, rongálás és közúti ve-

szélyeztetés miatt is.

 A zuglói illegális hulladéklerakók ellen az 

önkormányzat a rendészettel együtt folyama-

tosan próbál fellépni. Egy hónap alatt a ren-

dészet 28 esetben lépett fel szabálysértőkkel 

szemben, három alkalommal nagy mennyi-

ségű hulladék lerakását akadályozták meg  

a járőrök tettenéréssel.                                     ZL

A kicsi gyerekeket nevelő családok gyak-

ran szembesülnek a tanácstalanság,  

a magukra utaltság érzésével, különö-

sen, ha a rokonok, barátok távol élnek. 

Az országos lefedettségű alapítvány 

munkatársai ilyen esetekben nyújta-

nak ingyenes segítséget az iskoláskor 

alatti gyerekeket nevelő szülőknek. 

– Önkénteseink nem bébiszitterek és nem 

is bejárónők, inkább olyan barátok, akiktől 

szívességet lehet kérni. Ha kell, megfőzik 

az ebédet, bevásárolnak, leviszik sétálni  

a nagyobb testvért, vagy csak beszélgetnek 

a sokszor négy fal közé zárt, magányos 

anyukával – mondta dr. Szabó Mártonné 

Csomor Zsuzsanna, az alapítvány zuglói 

szervezetének vezetője, aki 13 évvel ezelőtt 

maga is önkéntesként kezdett.  

Legtöbbször első babás vagy ikres anyukák 

fordulnak az alapítványhoz, de gyakran se-

gítenek gyermeküket egyedül nevelőknek 

vagy sérült babát világra hozó édesanyának 

is. Szükség lehet az alapítvány munkatársa-

ira egy hirtelen jött betegség, illetve kistest-

vér érkezése esetén is. 

Az alapítványnál bárki lehet önkéntes, aki-

nek van szülői tapasztalata. A jelentkezőket 

tanfolyam keretében szakemberek készítik 

fel a feladatra.  

Forrai

Segítő kezek ünnepekkor is
Egy kisbaba érkezése áldás és váratlan szituációk sokasága egyszerre, 

főleg a kezdő édesanyák számára. Ilyenkor jól jön egy segítő kéz, amely 

néha megfőz, kimos, kitereget vagy babát ringat helyettünk. Ezt a kezet 

nyújtják a szülők felé az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei. 

Kilencven parkolóhelyet létesítet-

tek, megújították a zöldterületet, 

továbbá egy új kutyafuttatót is 

kialakítottak a téren és a Kacsóh 

Pongrác úton.

Karácsony Gergely polgármester azt 

mondta, az új rész a környék rendezésé-

nek első szakasza, ugyanis a tervek sze-

rint a parkoló mögötti részt is megújítják, 

hogy azzal is megkönnyítsék az ott lakók 

életét. A tér felújításának 80 millió forintos 

költségét a kaszinó finanszírozta, amely-

nek igazgatója, Korbuly Levente úgy 

fogalmazott: elkötelezettek, hogy minél 

többet adhassanak Zuglónak, és hozzájá-

ruljanak a létesítmény közvetlen közelé-

nek fejlődéséhez. A beruházás azonban 

több problémát is felvetett. A tér, illetve 

a parkoló jobb eléréséhez például mó-

dosítani kellene az építési szabályzatot,  

a lakók pedig tiltakoznak a most kialakí-

tott kutyafuttató ellen. A viták mielőbbi 

megoldása érdekében további egyezteté-

sek kezdődnek a lakók bevonásával a Pol-

gármesteri Hivatal, illetve a kaszinó körüli 

közterületet engedéllyel használó szóra- 

kozóhely képviselőivel.           Potos Rita

Átadták a megújított Kassai teret

Társasházi fórum

Ha a társasházak életét megkönnyítő javaslat 

érkezik, és a parlamenti, jogi keretek is adot-

tak, akkor akár a társasházi törvény módosítá-

sában is kész segíteni a zuglóiaknak a kerület 

szocialista országgyűlési képviselője. Tóth Csa-

ba erről a Zuglói Civil Házban tartott társasházi 

fórumon beszélt. A Zuglói Zrt. vezérigazgatója 

a társasházi pályázatokkal kapcsolatban a leg- 

gyakoribb problémákat említette. Így azt, hogy 

a szerződéskötés előtt elvégzett munkákat nem 

lehet elszámolni. Ugyanez a helyzet az elszá-

molási időn túl bekerült pályázatokkal – tette 

hozzá Baracskai Gábor.            ZL
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úgy döntött, a jogosultak köre idén ki-

bővül a közmunkásokkal is. 

– Újdonságnak számít, hogy ezúttal olyan 

rendeletet alkottunk, amely hatályban 

marad. Biztosítja a folytonosságot, te-

hát azt, hogy a jövő évi költségvetésbe is 

bekerüljön a karácsonyi élelmiszercso-

mag-osztás – tette hozzá Hevér György, 

a szociális bizottság elnöke.

Meghosszabbították  
az Angyalok munkaidejét
Idén is lehet cipősdobozokba rejtett 

ajándékokat leadni a Zugló Angyalai 

elnevezésű program keretében. A cso-

magokat meghosszabbított határidőig, 

december 21-ig várják három helyszí-

nen: a Polgármesteri Hivatalban, a Dü-

rer Kertben és az Ikeában.

– Tavaly a rászoruló gyermekeknek 

gyűjtöttük az ajándékdobozokat, ám 

ezúttal olyan társadalmi összefogásra 

buzdítjuk a kerületieket, amelynek so-

rán a magányosan élő idősekre is gon-

dolunk – magyarázta Szabó Rebeka, aki 

mindkét korosztálynak állít össze egy-

egy ajándékdobozt.

Csomagot bárki leadhat, de az önkor-

mányzat azt kéri, ne zárják le azokat, és 

ne tegyenek bele romlandó, illetve töré-

keny ajándékokat. A dobozokra írják rá, 

hány éves kisfiúnak vagy kislánynak, il-

letve idősnek szánják azt. Az ajándékok 

lehetnek használtak, de semmiképpen 

sem elhasználtak. 

Fűtéstámogatás és ételosztás
Hajdu Flórián alpolgármester irodá-

jában tucatszámra gyülekeztek a ci-

pősdobozok, ugyanis az MSZP zuglói 

frakciójának minden tagja összeállított 

minimum két csomagot.  

– Folytattuk többéves hagyományun-

kat is, közel száz hátrányos helyzetű 

gyermeknek szerveztünk jótékonysági 

Mikulás-ünnepséget – részletezte Haj-

du Flórián. – Idén egy különleges meg-

lepetéssel is készültünk. Minden egyes 

képviselőnk a saját körzetében szemé-

lyesen keres fel és ajándékoz meg egy 

rászoruló családot. 

Az MSZP-frakció nyújtotta be a képvi-

selő-testület december 15-i ülésére azt 

az előterjesztést is, amelynek köszön-

hetően a rászoruló kerületi nyugdíja-

sok ezentúl fűtéstámogatást kaphatnak  

a téli szezonban – emelte ki Tóth Csaba, 

Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője. 

Az MSZP zuglói szervezete december 

18-án a Bosnyák téren várta a nehezebb 

körülmények között élőket, akik között 

száz darab fenyőfát és rá való szaloncuk-

rot osztott ki. Szintén december 18-án, 

az Örs vezér terén szervezett jótékony-

sági akciót a Jobbik zuglói szervezete.

1500 adag ételt és ajándékcsomagot, 

valamint száz fenyőfát adtunk a rá-

szorulóknak – mondta Czeglédi János 

jobbikos önkormányzati képviselő.  

– A cipősdoboz-akcióban is részt ve-

szünk, tagjaink könyveket, társasjáté-

kokat és rovásírásos emléktárgyakat 

csomagolnak az ajándékokba.

Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármester 

úgy véli, a képviselőknek nem utcai akci-

ókkal, hanem leginkább döntéseikkel kell 

támogatniuk az embereket. Mint mond-

ta, frakciója ezért szavazta meg ismét azt 

a 2014-ben bevezetett rendeletet, amely-

nek alapján több mint kétezer rászoruló 

vehetett át élelmiszercsomagot. 

– Indítványomnak köszönhetően a tes-

tület idén fedezetet biztosít arra is, hogy 

a zuglói intézmények minden egyes al-

kalmazottja év végén egyhavi jutalmat 

kapjon – tette hozzá Rozgonyi Zoltán.   

Várnai László, a CivilZugló Egyesület 

elnöke lapunknak azt mondta, nekik 

nincs fedezetük nagyszabású akciókra, 

de kisfiával ő is becsomagolt egy játé-

kokkal teli cipősdobozt. Barta János 

LMP-s önkormányzati képviselő ugyan 

nem vesz részt a Zugló Angyalai prog-

ramban, de frakciója több országos szer-

vezettel összefogva számos hátrányos 

helyzetű családnak segít különböző cso-

magokkal az ünnepek alkalmával.

Forrai-Kiss Krisztina 

A tavalyi évhez hasonlóan karácsony 

alkalmából Zugló Önkormányzata idén 

is összeállított több mint kétezer darab, 

egyenként tízezer forint értékű, tartós 

élelmiszereket tartalmazó csomagot a rá-

szorulóknak. Az ajándékra jogosultakat 

a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ, a Zuglói Szociális Szolgáltató 

Központ, illetve a Szociális és Gyermek-

védelmi Csoport munkatársai jelölték 

ki. Az érintetteket levélben értesítették.  

A csomagokat december 5. és 7. között ve-

hették át a szociális alapellátásban része-

sülők és szociálisan rászorulók a Polgár-

mesteri Hivatal Házasságkötő Termében, 

míg a gondozottaknak a szakszolgálat 

munkatársai vitték ki azokat.

Katona Lajos nevelt lányával, Alexand-

rával érkezett a felajánlott élelmisze-

rekért. Párjával négy gyermeket nevel-

nek, és annak ellenére, hogy a Családok 

Átmeneti Otthonában laknak, most 

kapnak először ilyenfajta segítséget.

– A párom töltött káposztát és beiglit szo-

kott szenteste készíteni, de úgy látom, most 

bővebb lehet a menü – mondta a 38 éves 

apuka. – Igaz, én csak később tudom meg-

kóstolni, mert az ünnepek alatt dolgozom. 

Szabó Rebeka szociális ügyekért is fele-

lős alpolgármestertől megtudtuk, pon-

tosan 2062 darab csomagot osztottak ki, 

és javaslatára Zugló képviselő-testülete 

Fókusz

Szebbé teszik a rászorulók ünnepét
Beigli, szaloncukor, kávé, tea, liszt és tészta – csak néhány azon tartós élelmiszerek közül, amelyeket azok a szatyrok tartalmaztak, amiket 

Zugló Önkormányzata állított össze a rászorulóknak. A több mint kétezer darab, egyenként tízezer forint értékű csomagot a Házasságkötő 

Teremben vehették át az érintettek. A közelgő ünnep alkalmából szinte valamennyi politikai frakció készült egyéni akciókkal is: a zuglói MSZP 

például fenyőfa- és szaloncukorosztást, míg a kerületi Jobbik ételosztást szervezett, a Fidesz-frakció pedig év végi jutalmat kezdeményezett 

az intézményi dolgozóknak. Az önkormányzat meghosszabbította a Zugló Angyalai elnevezésű akciót: az ajándékokkal teli cipősdobozokat 

december 21-ig lehet leadni. 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (08.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői ki-
emelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap 
kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található 
ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elekt-
ronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az 
ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető  

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető december 1.

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Varga László Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 16-tól az Ingatlangazdálkodási Osztály ügyfélfoga-
dási ideje az alábbiak szerint változik:

Bérleménygazdálkodási Csoport: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 204/B. iroda.
Értékesítés: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 205. iroda.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Köszönettel, Ingatlangazdálkodási Osztály

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 
872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszol-
gálatokban (Pétervárad. u. 
2., Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • okma-
nyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, 
lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő 
lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, 
személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély ügyek, Egyéb 
intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 
mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

SZERDA 08.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége 
előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes idő-
pontfoglalásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügy-
félvonalon keresztül van lehetőség. • A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nin-
csen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében. 
• Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy 
az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás 
átmeneti szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezé-
sükre. • Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített 
mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők
Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára bejelentkezés a  06-1-872-9457 telefonszámon, 
és a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

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

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon, 
a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Jegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-20-214-48-49

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com  

Szabó Rebeka • PM

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

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

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795 • Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763 • e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Előzetes bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen. Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Fő-
város XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és 
területek listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett 
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 
11-17.).
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A testület zárt ülésen határozott arról, 

hogy a Mundo Center ECHO Investment 

és a Bayer CFE közötti adásvétel kapcsán 

az önkormányzat nem él törvényben biz-

tosított elővásárlási jogával. A képviselők 

arról is határoztak, hogy a befektetők kö-

zötti adásvételi szerződést megvétózzák, 

és lépéseket tesznek a terület állami hitel-

ből történő visszavásárlására.

Karácsony Gergely polgármester (PM) 

lapunknak elmondta: a vita során fel-

merült, hogy az önkormányzat éljen 

az elővásárlás jogával, ami több mint 

négymilliárd forint azonnali kifizeté-

sét jelentette volna. Ez olyan brutális 

összeg, ami az önkormányzatot csődbe 

vitte volna. A jelenlegi helyzetben a ke-

rületnek két lehetősége van. Az egyik 

egy megállapodás a Bayer CFE-vel ar-

ról, hogy a Mundo területén Zugló ér-

dekében milyen fejlesztések valósulja-

nak meg. A másik, hogy megvizsgálják 

a telek-visszavásárlás lehetőségét, ami 

viszont csak kormányengedéllyel fel-

vett hitelből finanszírozható. A polgár-

mester szerint a beruházóval folytatott 

tárgyalások előremutatóak, ha mégsem 

sikerül megállapodni, nem zárkózik  

el a visszavásárlástól.  

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 

képviselője szerint az elővásárlás rossz 

gondolat volt. A Fidesz ez irányú kezde-

ményezését felelőtlennek és megalapo-

zatlannak látja. Az elővásárlás összege 

nem áll rendelkezésre, így Zuglónak hi-

telt kellett volna felvenni a javaslat elfo-

gadása esetén. Ennek következtében az 

elkövetkezendő időszakban szinte sem-

mire sem lett volna pénz a kerületben. 

Így elmaradtak volna a tervezett fejlesz-

tések, felújítások, beruházások, csor-

bát szenvedett volna az egészségügy és  

a rászoruló idősek és fiatalok támogatása. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester  

(Fidesz) azt nyilatkozta, hogy a Fidesz- 

KDNP-frakció nem lát esélyt a város-

központ megvalósítására, ezért kezde-

ményezte az elővásárlást. Ez szerinte 

előnyös lett volna, hiszen a telek 700 

millió forinttal ér többet, mint ameny-

nyiért kínálták. Miután javaslatuk elbu-

kott, megszavazták, hogy az önkormány-

zat vétózza meg az ECHO Investment és 

a Bayer CFE közötti szerződést. Emellett 

frakciója indítványozta, hogy az önkor-

mányzat kezdjen tárgyalásokat a terület 

visszavásárlásáról és az ehhez szükséges 

állami hitel felvételéről. Az alpolgármes-

ter sajnálatosnak nevezte, hogy az MSZP 

lemondott a valódi városközpont létreho-

zásáról és nem támogatta a javaslatukat. 

Barta János képviselő (LMP) kifejtette: 

pártja szükségtelennek tart minden 

újabb bevásárlóközpontot. Álláspont-

juk szerint az lenne a legjobb, ha az 

önkormányzat a 2006-ban eladott terü-

letet visszavásárolná, és azon tulajdo-

nosként – különböző partnerek bevo-

násával – maga kezdené el a fejlesztést.  

Ez garantálná, hogy kizárólag olyan be-

ruházás valósuljon meg, amely legjob-

ban megfelel a kerület lakóinak.

Várnai László képviselő (CivilZugló) is 

úgy látta: a kerületnek élni kellett volna 

az elővásárlási jogával, és újrakezdeni  

a városközpontprojektet. Zugló számára 

előnyös lett volna, ha a területet 2006-os  

áron szerzi meg. Szerinte a vétóval 

ugyan lehet presszionálni a beruházót, 

de az építési engedély a jövő nyárig ér-

vényes, így a kerület közepére egy oda 

nem való létesítmény kerülhet. 

Czeglédi János képviselő (Jobbik) kije-

lentette: a Jobbik semmilyen plázatervet 

nem támogat, de az elővásárlással sem 

ért egyet, mert annak a kerület kasszá-

jában nincs meg a fedezete, így Zugló 

működőképessége kerülne veszélybe.  

A terület visszavásárlását pártja már jobb 

ötletnek tarja, de azt is csak akkor támo-

gatja, ha a kerület erre kormányhitelt kap. 

A képviselők az ülésen még arról is 

határoztak, hogy nyílt közbeszerzési 

eljárást indítanak az önkormányzat 

tulajdonában, illetve kezelésében lévő 

építmények fenntartási és felújítási 

munkáira. Ezenkívül afelől is döntöt-

tek, hogy pályázati úton hasznosítják az 

önkormányzat Angol utca 55–59. szám 

alatti ingatlanját. Ennek során olyan 

megállapodást kötnek a befektetővel, 

amelynek eredményeképpen 22 új épí-

tésű, modern lakással bővül az önkor-

mányzat lakásállománya.

A testület elhatározta továbbá, hogy  

a kerület együttműködési megálla-

podást köt a Levendula lakópark be-

ruházójával, a Schweidel Investment 

Kft.-vel arról, hogy a cég 30 millió fo-

rinttal hozzájárul a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola bővítéséhez, ami a lakópark mi-

att vált szükségessé. Az iskolafejlesztés 

a Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 

Program keretében valósul meg, amely-

re a központi költségvetésből 104,4 mil-

lió forint áll rendelkezésre.

Papp Dezső

Önkormányzat

Az önkormányzat a Mundo adásvétele kapcsán nem él elővásárlási 

jogával, azonban napirenden tartja a terület kormányhitelből történő 

megvásárlását – többek között erről döntött Zugló képviselő-testülete 

rendkívüli ülésén. Ezen túlmenően a képviselők határoztak a Munká-

csy Mihály Általános Iskola együttműködéses bővítéséről, karbantar-

tási pályázat kiírásáról és egy az önkormányzati lakásállomány gyara-

podásával járó telekértékesítésről.

Zugló egyelőre nem vásárolja vissza a Mundo-telket

A Csáktornya parki iskola idén tíz éve, 

hogy alapfokú művészeti oktatási in-

tézmény lett. A múltban is rajztagoza-

tos iskola iránt az elmúlt tíz esztendő-

ben rendkívül megnőtt az érdeklődés.  

A tanulói létszám ma 470 fő, az intéz-

mény kihasználtsága pedig eléri 100%-

ot. A délutáni művészeti képzésben 

176-an részesülnek. 

– A baj az, hogy ezek a foglalkozások 

mind a mai napig egy pincehelyiségben 

zajlanak, ahol a szellőztetés elavult, 

a fűtés nem megoldott, pontosabban 

olajradiátorral fűtünk, de a legnagyobb 

baj, hogy nincs természetes fény sem, 

ami az alkotások során alapvető köve-

telmény lenne –  tette hozzá az igazgató.

Losonczi Julianna tavaly kereste meg 

a polgármestert, hogy segítséget kér-

jen. Az egyeztetések nyomán a Nemze-

ti Sportközpontok 100 millió forintos 

támogatást nyújtott, a közeli lakópark 

építtetője pedig 30 millió forinttal egé-

szítette ki a támogatási keretet. 

A tervek szerint a kis épületre építenek 

még egy szintet, ahol négy tanterem, il-

letve egy tanári és egy szertár kap majd 

helyet. –  Ez pont elegendő lesz ahhoz, 

hogy a művészeti képzésünk is „napvi-

lágra” kerülhessen – mondta Losonczi 

Julianna.

A beruházás várhatóan jövő év nyarán 

kezdődik. Addig az iskola a „szokott” 

módon, a pinceműhelyében oldja meg 

a művészeti képzést. 

              Riersch Tamás

Hat teremmel bővül jövő évtől a Munkácsy
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Molnár Alajos 44 évvel ezelőtt válasz-

totta a papi hivatást. Több vidéki és 

budapesti településen szolgált, de a leg-

hosszabb időt, húsz évet a bajót-nyer- 

ges-újfalui plébánián töltötte.

– Hiába számlál ugyanannyi lelket az  

a gyülekezet, mint a zuglói, a kettőt nem 

lehet összehasonlítani – mondta Mol-

nár atya. – Budapesten nagy az átjárha-

tóság a plébániák között, míg vidéken  

a hívek jobban magukénak érzik a hoz-

zájuk közel lévő templomot. 

A 67 éves lelkipásztor három évvel 

ezelőtt került a fővárosba. A Baross 

Gábor-telepi Jézus Szíve-templomból 

érkezett Zuglóba, amikor Erdő Péter 

bíboros őt kérte fel Hajnal György 

atya utódjának.

– Azt tudtam, hogy olyan plébánost keres-

nek a Regnum Marianum-templom élére, 

aki csakúgy, mint Hajnal atya a Regnum- 

közösség tagja, de nem tudtam, hogy 

én is jelölt vagyok – tette hozzá Molnár 

Alajos, aki kispap kora óta ismeri Hajnal 

Györgyöt. – Hatalmas örökséget hagyott 

rám Hajnal atya, hiszen 25 évvel ezelőtt  

ő kezdte el a Zoborhegy téri templom épí-

tését. Ennek folytatásában látom a jövőt, 

de egyelőre a felfedezésnél tartok. Ismer-

kedem az egyházközösséggel, a hívekkel 

és az itteni hagyományokkal.  

Két újdonsággal azért már szolgált 

Molnár atya. Szent Erzsébet ünnepén,  

a szentmise alkalmával mindenki 

kapott egy-egy falat megszentelt ke-

nyeret, illetve az új plébános minden 

területileg hozzá tartozó zuglói lakost 

levélben keresett fel, hogy bemutat-

kozzon, és karácsony közeledtével köz-

readja az ünnepi miserendet.   

Forrai-Kiss Krisztina

6

Molnár atya is a Regnum-közösség tagja
Augusztus elsejétől Molnár Alajos atya lett a Regnum Marianum Plé-

bánia új plébánosa. A 67 éves lelkipásztor az idén nyugdíjba vonult 

Hajnal György atyát váltotta a Zoborhegy téri templomban. Molnár 

atya levélben fordult minden területileg illetékes zuglóihoz.   

Interjú  

Ismerjük egymást.

Tankoljon egész télen AVIA Diesel Gold
speciális adalékanyagos üzemanyagot! Gvadányi u. 65. Nyitva: 6-20 h

Kerepesi út 89. Nyitva: 0-24 h

A Regnum Marianum Magyarország 

régi, latin nyelvű katolikus elneve-

zése, jelentése: Mária Királysága. 

A  Regnum Marianum Katolikus Kö-

zösség Egyesület  a magyarországi 

katolikus mozgalmak egyike. A XIX. 

században hozták létre világi papok, 

akik 10–18 éves fiúk tanításával, ne-

velésével foglalkoztak. 1951  után 

lányok is csatlakoztak a csoportok-

hoz, ma már a tagok életkora az idős 

korosztályig terjed. Küldetésüket így 

fogalmazzák meg: a magyar egy-

ház szolgálata, melyet elsősorban  

az ifjúság nevelésével valósítanak 

meg. Jelenleg mintegy 3000 tagja 

van a közösségnek.   
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Két magyar témájú szobor a Városligetben 

A főváros az 1920-as évek közepén hatá-

rozott arról, hogy a nemzetközi vásárok 

idején rendkívül forgalmas Iparcsar-

nokhoz (volt Petőfi Csarnok) vezető út 

és a Stefánia út (ma Olof Palme sétány) 

kereszteződésénél két magyar tárgyú 

szobrot helyez el.

A Pányvavető
A Fővárosi Műemlékekre Felügyelő Bi-

zottság 1927 júliusában tartott ülést, 

amelyen a testület elnöke, Liber Endre 

tanácsnok azt javasolta, hogy Budapest 

vásárolja meg az 1922-ben elhunyt Be-

szédes János László szobrász Pányva-

vető című munkájának mintáját, azt 

öntesse bronzba és állítassa fel a vá-

rosligeti Körönd valamelyik pontján.  

Az indítványt a bizottság elfogadta, an-

nak megvalósításához a Székesfőváros 

Tanácsa hozzájárult. 

A Képzőművészeti Bizottság úgy hatá-

rozott, hogy a Pányvavető lesz az egyik 

magyar tárgyú szobor a Stefánia út és 

az Iparcsarnokhoz vezető út kereszte-

ződésénél, melynek helyéül a bal oldali 

pázsitos területet jelölte ki.

A haraszti mészkő talapzatra helyezett 

két méter magas bronzszobrot 1928 

tavaszán állították fel. Beszédes a jobb 

kezében pányvát tartó csikós kis mintá-

ját a Hortobágyon készítette, ahol Fülöp 

János számadó csikós volt a modellje.

A képhatás érdekében az alkotás el-

helyezésére nagy gondot fordítottak.  

„Elsiklik a szem a gyep zöldjén, amely-

ből kimered a pányvavetésre kész csi-

kós zömök alakja. Szinte látni, amint 

tekintete kiválasztja a kifogandó csikót. 

A környezet a pusztának, a pányvavető 

működési terének képzetét akarja fel-

kelteni. Ez találó, valószerű elhelyezés” 

– írta a szoborról és környezetéről a 

Természettudományi Közleményekben 

dr. Károly Rezső akadémikus.

Beszédes Pányvavetője ma is látható  

a Városligetben, igaz nem az eredeti 

helyén. Jelenleg az Olof Palme sétány  

3. szám előtt, az egykori Budapesti 

Nemzetközi Vásár volt bejáratánál áll, 

egy terméskő fal előtt.

A Toldi-szobor
1902-ben mutatták be a Műcsarnok tava-

szi kiállításán Holló Barnabás Toldi Mik-

lóst ábrázoló szobrát. Az alkotás a nádas-

ban a farkasokkal puszta kézzel viaskodó 

balladai hőst ábrázolta. Ekkor még úgy 

tervezték, hogy a farkasokkal harcoló 

Toldit a budai királyi palotában helyezik 

el. Az elképzelés azonban nem valósult 

meg, az alkotás feledésbe merült.  

Az 1917-ben elhunyt Holló Barnabás Tol-

di-szobra ismét csak 1926 februárjában 

került előtérbe. Ekkor a Főváros Kép-

zőművészeti Bizottsága dr. Buzáth János 

alpolgármester elnökletével ülést tartott, 

ahol Tóth István szobrászművész azt in-

dítványozta, hogy Holló Barnabás Toldi 

küzdelme a farkasokkal című művét 

vegye meg a város és állíttassa fel. Tóth  

a beterjesztésében a mellett érvelt, hogy 

az elfeledett alkotás művészi szempont-

ból minden tekintetben alkalmas a meg-

valósításra. Ezen túlmenően arra is fel-

hívta a bizottság figyelmét, hogy a szobor 

megvásárlása nagy segítséget jelentene 

Holló özvegyének, aki nyomorban él. 

A tanácskozáson csak a szobor gipszmin-

tájának megvásárlásáról és bronzba ön-

téséről határoztak, annak helyére a Mű-

vészeti és Közművelődési Bizottságnak 

kellett javaslatot tenni. A testület először 

a Margitszigeten akarta felállítani Holló 

művét, azonban az nem állt a főváros tu-

lajdonában, ezért más hely után néztek. 

Végül úgy határoztak, hogy ez is a város-

ligeti Rózsa-köröndön kap helyet.   

A Főváros Műemlékekre Felügyelő 

Állandó Bizottsága javaslatára a szo-

bor bronzba öntésével Vignali Rafael 

ércöntőt bízták meg, aki a munkával 

a korabeli újságok tudósítása szerint 

1928 júniusának végén készült el. 

A durván megmunkált pirosas sárga 

kvarckő homok talapzatra helyezett, 

180 centiméter magas bronzszobrot 

– mint a másik magyar témájú művet 

– 1928 őszén állították fel a Stefánia 

és az Iparcsarnokhoz vezető út talál-

kozásának jobb oldalán. Az alkotást 

mocsaras területek növényzetével vet-

ték körül, mint amelyből Arany János 

művében előtörtek a farkasok.

A talapzatba illesztett márványtáb-

lán a következő idézet volt olvasható: 

„Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle ...” 

Arany János: Toldi, V. ének 10.

A mű elhelyezésével a fentebb már idé-

zett dr. Károly Rezső nem volt elége-

dett. „E szobor finom körvonalait job-

ban kiemelné néhány szürkés levelű 

olajfűz, vagy ezüst-fenyő. A képhatást 

zavarja a távoli Iparcsarnok falvonala 

is” – írta az akadémikus a Természettu-

dományi Közleményekben.

A farkasokkal viaskodó Toldi szobra 

alig másfél évtizedig díszíthette a Vá-

rosligetet, mert Holló Barnabás alko-

tása a második világháború végén ta-

lálatot kapott. A robbanás szétvetette  

a terméskő talapzatot és a rajta lévő 

márványtáblát. Elpusztult továbbá  

a két farkas és Toldi Miklós alakjának 

nagy része is. Csupán a feje, a bal kar-

ja és a törzsének mintegy fele maradt 

meg. A szobortöredékek sokáig hányód-

tak, mielőtt a Budapest Galéria sülysá-

pi raktárába kerültek. A maradványok 

várhatóan véglegesen ott is maradnak, 

mert a nagymérvű rongálódás miatt  

a restaurálás szóba sem jöhet.

Papp Dezső

E heti sétánk során ismét a Városligetbe látogattunk, ahol az 1928-ban emelt Pányvavető és a Toldi küz-

delme a farkasokkal című szobrok nyomába eredtünk. A két alkotás hajdanán az Iparcsarnokhoz vezető 

utat ékesítette. Közülük ma már csak a Pányvavető látható az Olof Palme sétányon. A második világhá-

borúban megsemmisült Toldi-szobornak viszont még a helyét sem találtuk meg. 

Zuglói séták
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Békés karácsonyt  
és boldog új esztendőt  
kívánunk!

Karácsony Gergely
polgármester

Rozgonyi Zoltán
alpolgármester

Hajdu Flórián
alpolgármester

Szabó Rebeka
alpolgármester

Tárlat a tavalyi jégpályáról

Az I. Zuglói Koriról készült képek-

ből, rajzokból, videókból nyílt ki-

állítás a Zuglói Ifjúsági Centrum-

ban. A helytörténeti emlékekkel 

kombinált tárlat január 10-ig  

látogatható.

Csaknem száz fotó, egy-egy tucat rajz, illet-

ve videó érkezett a Zuglói Cserepes Kultu-

rális Non-profit Kft. (ZIC) tavalyi felhívá-

sára, amelyben arra kérték a zuglóiakat, 

hogy küldjék be saját készítésű felvételei-

ket, alkotásaikat az I. Zuglói koriról. 

Balogné Kalina Zsuzsanna, a ZIC tagin-

tézmény-vezetője lapunknak elmondta, 

Millisits Máté jóvoltából a tárlat kiegé-

szült a Samodai József Zuglói Helytörté-

neti Műhely kerületi vonatkozású jeges 

emlékeivel. Láthatók többek között téli 

sportokat népszerűsítő régi plakátok, 

több évtizedes korcsolyák és hokiütők, 

de Hunyady Emese olimpiai bajnok 

gyorskorcsolyázó versenyruhája is.

– Én tavaly a helyszínen láttam a kor-

csolyázó gyerekek vidámságát, örülök, 

hogy ezt a fotók is visszaadják – mondta 

a kiállítás megnyitóján Karácsony Ger-

gely polgármester, majd ajándékcsoma-

gokat adott át a képeket beküldőknek.

Könyveket és mese-DVD-t kapott rajzá-

ért Hagymási Natasa, a Széchenyi István 

Általános Iskola másodikos tanulója és 

a Herman Ottó Általános Iskola diákja-

inak egy csoportja is. A fotók és videók 

felnőtt készítőit szintén könyvekkel és 

mikulásvirággal jutalmazták, őket Al-

mássy Zsuzsa Európa-bajnok műkorcso-

lyázó és Blaha Judit, az MTK korcsolya 

szakosztályának vezetője is köszöntötte. 

Utóbbi maga is több filmfelvétellel és fo-

tóval örökítette meg a Bosnyák téri mű-

jégpálya tavalyi eseményeit.   

– A tárlatot, amelyen 25 fotót és két raj-

zot állítottak ki, január 10-ig láthatják az 

érdeklődők – mondta Zelenák Katalin,  

a ZIC művészeti vezetője.                   Forrai

Joulupukki, a finn Mikulás nem érke-

zett üres kézzel: minden kisgyereket 

megajándékozott. A meglepetés azon-

ban kölcsönös volt, hisz a gyerekek 

közül is sokan készültek a találkozás-

ra. Oravecz Laura fenyőfát és aján-

dékokat festett, sőt képén megjelenik 

maga Joulupukki is, akinek szakál-

lát vattából ragasztotta alkotására.  

A programot az önkormányzat az 

esélyegyenlőség jegyében szervezte – 

több mint kétszáz mozgáskorlátozott, 

valamint hátrányos helyzetű gyerek  

kapott ajándékot.                    Potos Rita

Itt járt az „igazi” Mikulás
Több száz éves, csaknem százhúsz esztendeje növeszti szakállát, 

és most azért érkezett repülővel, mert a szánját húzó rénszarvasok 

Lappföldön pihennek, hogy erőt gyűjtsenek az ünnepekre – többek 

között ezeket mesélte Joulupukki a kicsiknek a Mozgásjavító Óvoda, 

Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola és EGYMI-ben tartott 

ünnepségen december 4-én.

Aktuális   
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A korábbi ötletek, kérések, javaslatok 

alapján elkészült tervről december 10-

én mondták el véleményüket a jelenlé-

vők. Észrevételeik alapján alkotják meg 

a Pillangó park felújításának végleges 

tervét. – Az lenne a jó, ha az új park  

a lehető legtöbb ember igényeit kielé-

gítené. Nem lesz mindenki elégedett,  

ez biztos. De örülnék, ha békésen meg-

férnénk egymás mellett – mondta Buk-

nicz Mirella. Nagy Zoltán a teniszklub-

ba járó gyerekek szüleinek nevében azt 

kérte, hogy az elhanyagolt sportpályát 

úgy újítsák fel, hogy azon többféle lab-

dajátékot lehessen játszani, így nagyobb 

lenne a mozgásra alkalmas terület. 

Korábban konfliktus volt a parkban 

élők és az ott üzemelő teniszklub kö-

zött, de a helyzet az első, áprilisi közös-

ségi tervezés óta sokat javult. Beregszá-

szi Csaba, a létesítmény képviseletében 

elmondta, a parkoló hétvégén később 

nyit, s változtattak a klubházra vonat-

kozó terveiken is. 

A kerület polgármesterének célja, hogy 

mindenki magáénak érezze a parkot. 

– A politikusoknak nem az a dolguk, 

hogy mindenkinél okosabbak legyenek.  

Az a feladatunk, hogy a lehető legtöbb 

ember véleményét meghallgatva – an-

nál is inkább, mert ez közterület és köz-

pénz – olyan dolgokra költsük a pénz, 

amik valóban a köz javát szolgálják – 

mondta Karácsony Gergely a Sylvester 

János Református Gimnáziumban meg-

rendezett programon.

A közösségi tervezésen részt vett Várnai 

László és Lévai Sándor önkormányzati 

képviselő is. Utóbbi a körzet képviselő-

jeként hangsúlyozta: a Pillangó park 

megújulása nemcsak az ott élő több 

ezer zuglói, hanem egy régió ügye is. 

Szerinte mindenképpen szükséges a te-

rület korszerűsítése, de meg kell oldani 

a parkolási problémákat is. 

A park felújítási munkálatai jövőre,  

a költségvetés elfogadása után kezdőd-

hetnek. A MIZUglónk program január-

ban a Rákosmezei tér közösségi terve-

zésével folytatódik. 

                                                    Potos Rita

Civil élet

Végéhez ért a Pillangó park közösségi tervezése

Megvitatták a Pillangó park felújításának vázlattervét – a MIZUglónk program keretein belül hetedik alkalom-

mal találkoztak a parkban élők, az önkormányzat munkatársai és a szakemberek. 

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az előzetes 

terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált elérhetővé a nagy 

sebességű széles sávú internet év végéig. A menet azonban itt nem áll 

meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy újabb több mint félmillió háztar-

tásba jutassa el az internetezés élményének új korszakát. A zuglói lakoso-

kat is érinti majd a fejlesztés, így 15 000 itteni háztartás számára nyílik meg 

a lehetőség, hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a Zuglóban élők számára?

• Elsősorban szupergyors internetet gyorsabban betöltődő weboldalak-

kal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb foko-

zatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolat-

tartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. 

Hamarabb letöltődnek az e-mailek, egyszerűbben és élvezetesebben 

használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. 

• Rengeteg tévécsatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint 

több, képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Zuglóban is élvezhetővé 

válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például 

a megállítható és visszatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az 

elektronikus műsorújság vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos 

interaktív alkalmazások.

• Prosperáló vállalkozásokat, mert a széles sávú internet kínálta előnyök-

ből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasab-

bá válik működésük, javul a versenyképességük.

A széles sávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G-háló-

zat bővítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri lakossági lefedettséget. 

A Telekom otthoni és mobilinternet-szolgáltatásával így már együtt nyúj-

tanak feledhetetlen élményeket minden zuglói lakos számára.

További információ a fejlesztésekről  

a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

ZUGLÓBAN  IS  FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Lezajlott Zuglóban is a Telekom nagy sebességű, széles sávú internetszolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom- 

előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévészolgáltatást.



10  2016. december 15.    Zuglói LapokKözlemények

ENERGIAHATÉKONYSÁGI KISOKOS

Az elmúlt hónapokban a ZETI Irodában talán a leggyakrabban feltett kérdés volt a társasházak gyűjtőkéményeivel és a kéményekkel kapcsolatos problémák megoldása és lehető-
ségei. A kéménykérdés nem elsősorban energiahatékonysági témakör, viszont szinte minden régi épület, akár családi ház, akár társasházi lakás esetében az energiahatékonysági 
felújítások során a kémény felújítását és korszerűsítését is el kell végezni (nem jelentéktelen a költsége sem…). Éppen ezért az első ZETI Minikonferenciának is ez volt az egyik fő 
témája, melynek során nagyon sok hasznos és tartalmas információval lettünk gazdagabbak. Sajnos az eddigi fűtési szezonban Magyarországon már 16-an haltak meg a „csendes 
gyilkos”, a szén-monoxid miatt. A téma nem játék, egyértelműen veszélyes üzem! Ezért kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbi általános tájékoztatót, és kérjék a szakemberek 
segítségét már a felújítások tervezési fázisaiban, és ne hallgassanak az egyszerű melósra, ha azt mondja Önöknek: „ez jó lesz így, mert így szoktuk…”, mert ez emberi életekbe is 
kerülhet! Tudatos tervezéssel, a probléma megelőzésével egy jó és hosszú távú megoldást kaphat a szakemberek segítségével!

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, 
hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi. A főváros területén a kéményseprést továbbra is a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Ké-
ményseprőipari Kft. végzi.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden 

egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nemcsak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja 
otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös 
időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (amelynek díjszabása a www.kemenysepro.hu weblapon megtalálható), 

de nem készpénzben, hanem csekken vagy átutalással.

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az 
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között 

megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 999-06-64-es telefonszámon hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon 
8.00-14.00-óráig, valamint személyes ügyfélfogadásra a Főkétüsz Kft. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72.) van lehetőség hétfőn 7.00-19.00-ig, a többi hétköznapon 7.00-13.00-ig.  
További információkat talál a www.kemenysepro.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során.

Ki végzi a sormunkán felüli, a kémény használatba vételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?
főváros területén továbbra is a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. végzi az ilyen jellegű tevékenységet.

FELHÍVÁS

Ismét "Nyitott tornaterem!"  Zuglóban!
2016. november 05. - december 17. közötti időszakban szombatonként 9-14.00 óra között két iskola tornater-
mét biztosítjuk a sportolni vágyó zuglóiaknak.  Szükség szerint sporteszközöket is rendelkezésre bocsájtunk!
Érintett iskolák: Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2. • Kaffka Margit Általános Iskola, 
Kaffka Margit köz 2-6.

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja a 3. számú egyéni választókerület lakosait, hogy esetleges prob-
lémáikkal és kéréseikkel felkereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha Zugló utcáin, közterületein hajléktalannak tűnő emberrel kapcsolatos bejelentése van, kérjük, hívja az 
alábbi kerületi utcai szolgálatok egyikét:
Myrai  Vallási Közhasznú Egyesület (munkaidőben): 70 333 6610
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata, non-stop ügyelet: 338-41-86

TISZTELT EBTARTÓK! KEDVES KUTYATULAJDONOSOK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendel-
kezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes bizton-
ságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása 
céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a kerü-
leti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat közigazga-
tási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az “Ebösszeíró adatla-
pot” elektronikusan szíveskedjenek kitölteni 2017. január 31. napjáig, és a http://devel.zuglo.hu/eb/  
felületen keresztül részünkre eljuttatni. A beérkező adatalapokról a rendszer automatikus visszajelzést 
küld, annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttműködését köszönöm!                                                                      Makranczi László
                                                                                                                             jegyző
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A rendezvény az évek során a kerület 

legnagyobb tömegeket megmozgató 

eseményévé vált. Idén is több mint 

1400-an táncoltak a Dr. Mező Ferenc 

Általános Iskola tornatermében, és 

legalább kétszer ennyien szurkoltak 

nekik a lelátókról. Ennyi embert pedig 

már a nagy létszámra tervezett lakóte-

lepi iskola sem bírna el, de szerencsére  

a szervezők ismét bizonyították, hogy 

értenek a szakmájukhoz. A kategóri-

ák résztvevőit időre hívták, és minden 

kategória után azonnal eredményt 

hirdettek, így a táncosok (és a kísérő-

ik) folyamatosan váltották egymást.  

A programot így is már december  

10-én, szombaton délután el kellett kez-

deniük, és a fellépők egészen vasárnap 

estig folyamatosan táncoltak. A több 

mint 1400 versenyzőnek hagyományo-

san az egyharmada zuglói volt, akik 

idén is jól szerepeltek. A XXXI. Zuglói 

Táncfesztiválon a kategóriák – hiphop, 

jeltánc, break, színpadi látványtánc, 

mazsorett, diszkó, művészi látvány-

tánc, akrobatikus show, akrobatikus 

rock and roll és néptánc – legjobbjai 

országos bajnoki címet, a helyezettek 

pedig fővárosi és Zugló-kupákat nyer-

tek. Ilyen rangos elismerésekben része-

sültek a Móra Ferenc és az Arany János 

Általános Iskola diákjai, illetve a került-

ben működő Tornádó 2000 SE és Lauk-

risz Tánciskola Egyesület versenyzői is.

Riersch Tamás

Az ezüstvasárnapot, advent harmadik vasárnapját volt, aki vásárlással és ünnepi készülődéssel, má-

sok pedig tánccal töltötték. Ez utóbbiakból nem is kevés akadt, köszönhetően a Fórumház Egyesü-

letnek, amely ismét megrendezte a Zuglói Táncfesztivált, méghozzá a harmincegyediket.

Kultúra

Sci-fi kampány 
az olvasásért

Zugló is csatlakozott az Olvasásgalaktika című 

élménykampányhoz, amelynek keretében a ki-

adó országosan 200 000 db Galaktikát oszt szét 

az országban. A kampány csúcspontjaként teg-

nap az ország számos pontján egyszerre buz-

dítottak a szervezők sci-fi olvasásra legalább  

10 perc erejéig. Az akció részeként tegnap dél-

után a Bosnyák téri jégpálya mellett juthattak  

a járókelők ingyen magazinhoz, később pedig 

az Önkormányzat egyes rendezvényein kaphat-

nak majd Galaktikát a zuglóiak.                        ZL

A sváb táncokkal, népviselettel 

ismerkedhettek az érdeklődők 

az első Nemzetiségi Táncházban  

december 1-jén. 

Polkát, ugrós táncokat tanulhattak  

a résztvevők a Zuglói Civil Házban  

– a zenét és a lépéseket a Ceglédberce-

li Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesü-

let tagjaitól sajátították el, sőt a vidéki 

együttes a sváb ruházatot is bemutatta. 

A Nemzetiségi Táncház sorozatot az ön-

kormányzat és a Kék Duna Forrás Köz-

hasznú Egyesület szervezi, nem titkoltan 

hagyományőrző, közösségépítő szándék-

kal. A szervezet elnöke, Némethné Korom 

Edit azt szeretné, ha az egykori táncházi 

mozgalmak hangulatát idéznék fel. 

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok köszöntőjében elmondta: re-

ményei szerint a program összehozza 

majd a családokat, a fiatalokat, a külön-

böző közösségekhez tartozó embere-

ket. A tervek szerint minden hónapban 

más-más nemzetiség táncát ismerhetik 

meg az érdeklődők. 

Potos Rita

Elkezdődött a Nemzetiségi Táncház sorozat

Táncos ezüstvasárnap: ezernégyszázan a parketten
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„Márciusban derült ki a fiamról, hogy 

drogfüggő – mesélte egy anonimitá-

sát megőrizni óhajtó érintett anyuka.  

– Számunkra új volt a probléma, nem 

tudtunk hova fordulni. Megpróbáltam 

magam megkeresni a lehetőségeket, 

ám sorra kaptam az elutasításokat  

a háziorvostól, a pszichiátertől és  

a gyermekkórházaktól. Végül egy fel-

nőtt drogambulanciához kerültem, 

ahol ugyan kaptam segítséget, de  

nem olyat, amely egy tinédzserre lett 

volna méretezve.”

Ez a szituáció azért is fordulhatott 

elő, mert az ellátórendszerben eddig 

hiánycikknek számított a fiatal kor-

osztály ambuláns addiktológiai ellátá-

sa. Ezen a problémán kívánt segíteni  

a zuglói önkormányzat és az ugyan-

csak zuglói alapítvány.

A kerületnek van egy elfogadott drog-

ellenes stratégiája – mondta Karácsony 

Gergely polgármester azon a december 

7-i sajtótájékoztatón, mely a Tábornok 

utcai intézmény működését volt hiva-

tott bemutatni. – Ebben az ártalom mel-

lett a prevenció, a védekezés és a keze-

lés is fontos szerepet kap. Mivel ma még 

nincs olyan forrás – sem pályázati, sem 

egészségbiztosítási –, mely finanszíroz-

ná az ilyen intézmények működését, 

úgy döntöttünk, hogy a saját kezünkbe 

vesszük az irányítást, és a költségveté-

sünkből finanszírozzuk az ambuláns 

addiktológia elindítását.

A Tiszta Jövőért Alapítvány 17 éve mű-

ködik. Ebből az utolsó 12 évet Zuglóban 

töltötték. Az elsődleges célcsoportja 

mindig is az ifjúsági korosztály volt. 

Mind a mai napig nagy hangsúlyt he-

lyeznek a kortárs segítők képzésére, il-

letve a Dürer kertben egy úgynevezett 

ártalomcsökkentő preventív programot 

is elindítottak. Mindezen törekvések is 

az ifjúsági korosztályt célozzák meg. 

Azt a korosztályt, amely a 2010 környé-

kén megjelenő dizájnerdrogok miatt 

újabb veszélyeknek van kitéve.

A zuglói önkormányzat az idei költ-

ségvetéséből kiemelten támogatta az 

alapítványt, illetve annak programjait.  

A 9 millió forintos segítség mellett a de-

cemberi testületi ülésen már az alapít-

vány új, a korábbinál nagyobb helyszín-

re való költöztetése is napirendre kerül.

A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

hétfőtől csütörtökig 9-től 17 óráig, pén-

teken 9-től 15 óráig várja a segítséget 

kérő drogfogyasztó fiatalokat. A szakor-

vos ambuláns rendelése jelenleg szer-

dán és csütörtökön 9 és 14 óra között 

vehető igénybe, ám az alapítvány dol-

gozói bíznak benne, hogy a zuglói ön-

kormányzat támogatását látva hamaro-

san az állam is hozzá fog járulni ahhoz, 

hogy egy magasabb óraszámmal műkö-

dő, OEP-finanszírozott serdülő-drogam-

bulancia működhessen Zuglóban.

Riersch Tamás

Elsőként nálunk nyílt ambulancia fiatal droghasználóknak
Az országban elsőként Zuglóban indult gyermek és serdülő droghasználókat fogadó ambuláns addik-

tológiai szolgáltatás. A kerületi önkormányzat által is támogatott program a Tiszta Jövőért Alapítvány 

Tábornok utcai telephelyén heti 10 órában fogadja az érdeklődőket.

Erőteljes fizikai munka, sporto-

lás, friss levegő, fény, színes ru-

hák, jókedvű emberek társasága 

– ezek mind segítenek legyőzni a 

téli depressziót. Ám vannak olyan 

emberek, akiket mélyebben érint 

a nappalok rövidülése, ezért pszi-

chiátriai ellátásra szorulnak. 

A napsütéses órák számának csökkené-

se miatt a szervezetben megnövekszik 

a melatonin mennyisége, és csökken  

a szerotonin szintje, ezért – jellemző-

en az ősz beköszöntével – jelentkeznek  

a tünetek. A lehangoltság, a megnö-

vekedett alvásigény, a fáradékonyság, 

a nassolás, a koncentrációhiány sú-

lyosságát az aktuális életesemények 

is befolyásolhatják. – A téli depresszió 

szezonális hangulatzavar, azaz kezdete 

és vége évszakhoz kötött. Van olyan pá-

ciensem, aki felismerve magán a tüne-

teket, rutinosan jelentkezik nyár végén, 

ősz elején. Az enyhébb lefolyású esetek-

ben elég lehet, ha a páciens egy kicsit 

változtat az életvitelén – magyarázta  

a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Pszichi-

átriai Szakrendelőjének és Gondozójá-

nak vezető főorvosa. Dr. Rózsavölgyi 

Éva szerint a téli depresszió elkerülé-

sében, megszüntetésében rengeteget 

segít a fizikai aktivitás, a sok szabad-

ban töltött idő, arra pedig kiemelten 

figyelni kell, hogy a napi időbeosztás 

ne boruljon fel: akármilyen nehéz, reg-

gel muszáj időben kikelni az ágyból. Az 

egyensúly megtartásához nélkülözhe-

tetlenek azok a tevékenységek, amelyek 

örömet okoznak a betegeknek. Ez lehet 

a tánc, egy íz, illat vagy látvány, sőt akár  

a mesefilmek is. Ha mindezek ellenére  

a tünetek elmélyülnek, akkor feltétlenül 

javasolt szakemberhez fordulni, a keze-

letlen hangulatzavar ugyanis komoly 

veszélyekkel jár.                              (potos)

Depresszió helyett izomláz
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– A jutalmazásnak kettős célja van – 

mondta Váradi Attila alezredes, zuglói 

rendőrkapitány –, a rendőrök munkáját 

ily módon anyagilag és erkölcsileg is el-

ismeri az önkormányzat. 

– Mindnyájan azért dolgozunk, hogy  

a zuglói polgárok minél nagyobb bizton-

ságban érezhessék magukat – tette hozzá 

Karácsony Gergely polgármester. – Az ön-

kormányzat a múltban is mindent megtett 

a rendőrség munkájának segítése érdeké-

ben, és a jövőben is erre törekszik. És en-

nek a törődésnek a része, hogy a jó mun-

kát évente többször megjutalmazzuk.

A december 9-i ünnepségen 87 rendőr 

vagy rendőrségen dolgozó közalkalma-

zott részesült összességében 5,2 millió fo-

rint jutalomban. A díjazott rendőröknek 

az elismeréseket a rendőrkapitány, a pol-

gármester és Hajdu Flórián közbiztonsá-

gért felelős alpolgármester adta át.          

Riersch

Közbiztonság

– Már 25 éve, 1992 októberében kezdtem 

a rendőri pályafutásomat – mesélte. – Egy 

véletlennek köszönhettem, hogy ezt a pá-

lyát választottam. Éppen a kötelező sor-

katonai szolgálatomat töltöttem, amikor 

az egyik eltávozásnál egy katonatársam 

megkért, kísérjem el a rendőrségi tobor-

zásra. Elmentem vele, gondoltam, kitöl-

ti a papírokat, aztán megyünk tovább. 

Míg várakoztam rá, tőlem is megkérdez-

ték, hogy nincs-e kedvem jelentkezni. 

Minden mindegy alapon beleegyeztem.  

A végén engem felvettek, a katonatársa-

mat meg nem.

Hát így lett rendőr Csukay Gábor Ló-

rándból, aki elmondása szerint egy 

cseppet sem bánta meg az akkori, hirte-

lennek tűnő döntését. 

– Ez nem munka, hanem egy hivatás, 

amely egyszerűen az életformámmá vált. 

1980-ban költöztünk Zuglóba, a Május 1.  

(ma Hermina) úti iskolába jártam. Dél-

utánonként meg a KSI csarnokában 

emelgettem a súlyokat. 

A suliban és a sportban is társa volt Sze-

keres Gábor, akivel mind a mai napig 

megmaradt a kapcsolata. A két Gábor 

ugyanis rendőr lett, és egy kapitánysá-

gon szolgálnak.

– Járőrként kezdtem a pályafutásomat – 

folytatta Csukay –, és nagyon szerettem 

az akkor még működő városligeti rendőr- 

őrsön dolgozni, ami a Széchenyi fürdő épü-

letében volt. Az idősebb kollégák nagyon 

segítőkészek voltak, sokat tanultunk tőlük.

Például azt, hogy mindig ébernek kell len-

ni. Egy alkalommal a Hősök terei posztról 

éppen visszafelé tartott az őrsre, amikor 

az egyik ligeti büfében mozgásra lett fi-

gyelmes. Benézett, és a zárt helyiségben öt 

betörőt talált. Egyedül kísérte őket a közeli 

rendőri helyiségbe, majd erősítést hívott.

– Az évek során voltam őrsügyeletes, gép-

kocsizó járőr, ami abban az időben na-

gyon nagy szó volt, fél évig nyomozóként 

dolgoztam a Bűnüldözési Alosztályon,  

de hiányzott nagyon az utca, így beálltam 

körzeti megbízottnak.

Csukay Gábor Lóránd 2000 óta körzeti 

megbízott Zuglóban. 2002 óta a Mexi-

kói út–Szugló utca–Nagy Lajos király 

útja–Hungária körút által határolt te-

rület a körzete, ahol már minden fű-

szálat ismer. 

– Egyszer betörőket üldöztünk, én sej-

tettem, hogy merre akarnak egérutat 

nyerni, arra kanyarodtam, és a mene-

külők egyenesen a karomba szaladtak.

A lassan jubiláló zuglói rendőr nemcsak 

szakmai tapasztalatokból, hanem ember-

ségből is képezi magát. Jelenleg a Baptista 

Teológiai Akadémia hallgatója, ahol szo-

ciális lelki gondozást tanul. Emellett há-

rom nagyfiú édesapja is. 

–  A fiaim közül egyik sem választotta ezt 

a pályát, de nekem csak az a fontos, hogy 

törvénytisztelő, rendes emberek legyenek.

Riersch Tamás

Jubiláló körzeti megbízott
Negyedszázada szolgál Csukay Gábor Lóránd rendőr főtörzszász-

lós. Még gyermekként, 1980-ban költözött Zuglóba, körzeti megbí-

zottként pedig 2000 óta dolgozik a kerületben.

Önkormányzati elismerés a kerület rendőreinek
Karácsony előtt megszokott 

dolog, hogy a rendőrök az ön-

kormányzattól jutalmat kapnak. 

Ez ugyanis évente két alkalom-

mal, a tavaszi rendőrnap és  

a karácsonyi ünnepek környé-

kén már hagyománynak számít 

Zuglóban. Az idei év végi jutal-

mazásra december 9-én került 

sor a Polgármesteri Hivatal Há-

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

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

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő 
külföldi magas áron, helyszínen, készpénzért 
vásárol antik és modern festményeket, bútoro-
kat (figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat 6-12-
es evőeszközöket, aranyakat, elefántcsontokat, 
kardokat, asztali álló, fali - és karórákat, porcelá-
nokat (Herendi, Zsolnay) Kovács Margit, Gorka 
Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, szőnyegeket, 
bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes hagyaté-
kot, értékbecslés, kiszállás díjtalan. Életjáradéki 
szerződést is vállalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67. 
Tel: 06-1/789-1693, 06-30-382-7020 

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

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

Most nyílt ZUGLÓI RÉGISÉG BOLT (Thököly 
út 114.) vásárol régi bútorokat, festményeket, 
antik tárgyakat, hagyatékot, borostyánt és 
ezüsttárgyakat. Magas készpénzfizetéssel. Tel: 
06-70-425-56-69.

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

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Családi és gyerek so-
rozatokból októberben 20%. novemberben 10% en-
gedményt adunk! Ajándék fotóalbummal! Tarjánfotó, 
1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

ELADÓK: Elektromos írógép (Hebros), Fuji 
fényképezőgép, kerámia és üvegtálak, vázák, 
originál kerámia késkészlet 11 db. Érdeklődni: 
06-20-985-76-37.

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

NEM LESZ GÁZSZÁMLÁJA! Energiatakaré-
kos új lakások eladók Kövér Lajos utca 8. szám 
alatt épülő új 7 lakásos társasházunkban. TEL: 
06-1-422-12-46

Zugló központjában, utcára nyíló távirányítá-
sos önálló garázs hosszútávra kiadó. Tel: 06-1-
251-48-96, 06-20-379-45-76.

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

70-678-3207

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

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

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, 
mindennap! 40 perc: 2490 Ft, 70 perc: 3990 Ft, 
90 perc: 4890 Ft. Tel: 06-20-43-44-322, Kata. 
XIV. Bíbor utca 14-16. 6/13. 97-es csengő. 
www.zuglomasszazs.iwk.hu

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

GYAKORLÓ ANYUKA délelőttönként GYER-
MEKFELÜGYELETET vállal, referenciával. Tel: 
06-30-294-22-27

KERESKEDELMI CÉG KERES friss nyugdíjas 
gépkocsivezetőt, B-kategórai elegendő. Infor-
máció: 06-1-402-0866

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kapu-
telefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek 
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkő-
telenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, 
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-
0624.

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

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

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁSt, BURKO-
LATJAVÍTÁST vállalunk. Igény szerinti vízssze-
reléssel. Tel: 06-30-783-64-60

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

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

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

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

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

Szolgáltatás

Művészet

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, ki-
rakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, 
hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, 
pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-30-2664-666

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

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

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

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgar-
nitúra is. Asztalosmunkával, széles szövetvá-
lasztékkal. Konyha- és beépített szekrények 
méretre készítése. Tel.: 06-1-416-7412;  06-30-
940-63-42

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

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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás 

elhárítás profi gépekkel, szerelvények 
javítása, cseréje, gázkészülékek 

javítása, csőtörés, 
hibaelhárítás azonnal. 

Gáz- és fűtésszerelés, javítás.  
40 éves gyakorlattal.  

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok,  

nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Takarítással és  

bútormozgatással.  
Tel: 06-30-422-1739

FOGTECHNIKUS! Fogsor javítása, 
készítése. Rövid határidőn belül. 

Orvosi háttérrel. 
14. kerület, Rákospatak utca. 

Tel: 06-20-531-4161.

INGATLANIRODÁNK eladó  
lakásokat/házakat keres  

ügyfeleinknek. Gyorsan vevőt  
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd  

ingyenes. Ismerősének lakása  
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap!  

laurus.ingatlan.com,  
tel: 06-20-9-600-600

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

XIV. ker. Gvadányi u. 67. nyitva: 6-20 h | X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h | XVIII. ker. Üllői út 812. nyitva: 0-24 h

Ezüstfenyő

6200
Forinttól

Nordmannfenyő

7500
Forinttól

1. 2. 3.

1. Válasszon fenyőt széles választékunkból
 és vásárolja meg kedvező áron,
2. ünnepeljen élő fenyőfával,
3. majd ültesse el, hogy tovább élhessen
 mindnyájunk örömére!
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„A hónap műhelye” versenyben a zuglói 

pingpongosoknak a szegedi rövid pályás 

korcsolyázókat, a Törekvés SE vívóit, az 

UTE bokszolóit és a fehérvári öttusázó-

kat kellett legyőzniük. Ez főleg a közön-

ségszavazás megnyerésének köszönhető, 

mert a szakmai grémium eredetileg a kő-

bányai vívókat hirdette volna ki győztes-

nek, a közönségszavazásban pedig sokáig 

az újpesti ökölvívók vezettek, ám jó haj-

rával mindkét fronton a zuglói sportolók 

diadalmaskodtak.

S hogy miért lehettek ismét jelöltek az 

asztaliteniszezők? A Szombathelyen ren-

dezett Vörsas-kupán a Bruckner Máté, 

Kovács Gábor összetételű páros nem-

csak az ifjúságiak mezőnyében bizonyult  

a legjobbnak, hanem óriási meglepetésre 

a felnőttek között sem talált legyőzőre. 

Ugyanezen a versenyen az ifjúsági kor-

osztályban a 18 éves Bruckner egyes-

ben is elsőséget szerzett, míg a kor-

osztálynál négy esztendővel fiatalabb, 

mindössze 14 éves Both Olivér ifjúsági 

egyesben bronzérmes lett. Orosházán, 

a serdülők országos ranglistaversenyén 

a Pálfy János Jakab–Farkas Ezékiel  

BVSC-s duó párosban aranyérmes lett, 

míg egyesben Both és Pálfy egyaránt 

a harmadik helyen végzett. A felnőtt 

Extraligában II. számú zuglói asztalite-

nisz-csapat az utóbbi évek legnagyobb 

meglepetését okozta azzal, hogy a 18 

éves Kovács Gábort és a 19 éves Kovács 

Sebestyént soraiban tudó gárdájával le-

győzte a hét év óta sorozatban bajnok  

s ez idő alatt összesen két vereséget 

szenvedő Celldömölk együttesét. Kel-

lemes meglepetésre a 14 esztendős, el-

sőéves serdülő András Csaba bekerült  

a négyfős korosztályos Európa-válogatott-

ba, így résztvevője lehetett a Sanghajban 

rendezett serdülő-Világjátékoknak, ahol 

csapatban és olasz társával párosban is  

a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A MOB székházában a díjat Herendi Iván 

vette át, aki elmesélte, hogy korábban  

a BVSC-Zugló vívószakosztálya, mely már 

többször elnyerte „A hónap műhelye” 

kitüntető címet, az egyik nyereményé-

nek a felét felajánlotta nekik, mondván, 

az asztaliteniszezők a jelölt szerepéből 

nem tudnak kilépni, így sosem tudnak 

részesülni ezekből a kedvezményekből. 

Herendi Iván szerint a mostani diadal 

nemcsak azért értékes, mert végre erköl-

csileg és anyagilag is elismerték a szak-

osztályban folyó magas szintű szakmai 

munkát, hanem mert ezzel a sztereotípi-

ával is sikerült leszámolniuk.

Ez annak ellenére is igaz, hogy az 54 év 

alatt mindössze egyetlen olyan sportoló 

akadt, aki a KSI színeiben szerzett olim-

piai aranyérmet. Wladár Sándor az 1980-

as moszkvai olimpián 17 évesen nyerte 

a 200 méteres hátúszást. Majd, ahogy 

betöltötte a 18. életévét, a többi KSI-s fia-

talhoz hasonlóan ő is egy másik klubban, 

az Újpesti Dózsában folytatta a pályafutá-

sát. Ez ugyanis kötelező volt. A Központi 

Sportiskola a sporttörvény változását 

követően a 2000-es évek elején sport- 

egyesületté alakult, és azóta már felnőtt 

sportolóknak is versenyzési lehetőséget 

nyújt. Így az általa felnevelt tehetségek – 

ellentétben Kozák Danutával, Szabó Gab-

riellával, Erdei Zsolttal vagy Berki Kriszti-

ánnal – ma már nem más egyesületekben 

lesznek igazán nagy bajnokok.

A zuglói sportegyesület az idei évben 

sporttörténelmet írt, mert korábban még 

egyszer sem képviseltette magát annyi 

versenyzővel az olimpián, mint idén, Ri-

óban. A nyári ötkarikás játékokon a KSI-s 

Vasbányai Henrik–Mike Róbert kenupá-

ros 1000 méteren negyedik, Joó Abigél 

cselgáncsozó a hetedik, Tóth Krisztián 

pedig a kilencedik, Hidvégi Vid tornász 

lólengésben szintén a kilencedik, Földhá-

zi Zsófia öttusázó a 27., míg Egri Viktória 

sportlövő a 36. lett.

Ezekről a sikerekről és az év többi ki-

emelkedő KSI-s eredményéről is megem-

lékeztek december 10-én a Duna Garden-

ben megrendezett évzáró ünnepségen, 

amelyen az Év sportolója elismeréseket 

is átadták.

– A 2016-os esztendőben 84 versenyzőnk 

ért el világversenyen értékelhető – több-

ségében 1–7. hely – eredményt – mondta 

Zsoldos Péter, a zuglói klub nyáron meg-

választott elnöke. – Közülük harmincan  

a dobogóra is felállhattak. Az idei érem-

termésünk a világversenyeken – a ser-

dülőtől a felnőtt korosztályig – 17 arany-,  

12 ezüst- és 19 bronzérem volt.

Mivel az esztendőben az olimpia volt  

a legrangosabb sportesemény, az év fel-

nőtt sportolói is az olimpikonok közül ke-

rültek ki. A férfiaknál a Vasbányai–Mike 

kenupáros, a nőknél pedig Joó Abigél 

érdemelte ki ezt az elismerést. A KSI 

megújulását jelzi, hogy idén első ízben 

az ifjúsági korosztályban is eredményt 

hirdettek. Itt a lányoknál a Racskó Fruzsi-

na–Gazsó Dóra világbajnok kajakpáros, 

illetve a fiúknál Varga András síkvízi és 

maratoni világbajnok kajakos vehette 

át ezt az elismerést. A rendezvényen, 

melyet számos sportvezető – többek kö-

zött Sárfalvi Péter utánpótlásért felelős 

miniszteri megbízott – is megtisztelt, a 

KSI nyáron leköszönt legendás elnökét,  

a zuglói klubot 25 éven át eredményesen 

irányító Hazsik Endrét is elismerésben 

részesítették.

Az oldalt összeállította:  

Riersch Tamás

Beszerválták magukat a legjobb sportműhelyek közé

A kerület „ötkarikás” klubja

A BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztálya végre abban az elismerésben részesült, amelyet nagyon régen kiérdemelt már. A Magyar Olimpiai Bi-

zottság, a Decathlon és az Utanpotlassport.hu által közösen meghirdetett „A hónap műhelye” verseny történetében eddig ugyanis ők voltak  

a legtöbbször jelöltek, ám ez idáig még egyszer sem sikerült nyerniük. Most viszont megtört a jég, így a BVSC-s vívók és a vízilabdázók után az 

asztaliteniszezők is kiérdemelhették végre „A hónap műhelye” címet és az azzal járó félmillió forintos sportszervásárlási utalványt. Az asztaliteni-

szezők ráadásul az abszolút győzelmet is megszerezték, hisz a plusz 100 ezer forintot „érő” közönségszavazást is megnyerték. 

A Központi Sportiskola SE 

mind a mai napig az utánpót-

lás-nevelés legfőbb hazai bá-

zisa. Azzal kiegészülve, hogy 

ma már a klub felnőtt klasszi-

sokkal is rendelkezik. 54 évvel 

ezelőtt azzal a céllal hozták 

létre a klubot, hogy tehetsé-

geket neveljen a magyar sport 

számára. A KSI pedig ennek  

a célnak tökéletesen megfelelt.
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*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!

Végy egy cipősdobozt, rakd tele ajándékkal és juttasd el gyűjtőpontjaink 
egyikére 2016. december 21-ig! Ennyi kell mindössze ahhoz, hogy egy 

nélkülöző zuglói gyermek vagy idős ember karácsonyát szebbé varázsold.

A dobozt ne zárd le, írd rá, hogy hány éves kisfiúnak vagy kislánynak szánod, 
és azt is jelezd a dobozon, ha idős embernek állítottad össze a csomagot! 

Az ajándékokkal teli dobozt leadhatod Zuglóban az Ikea játszóházánál,  
a Dürer kertben, a családsegítő szolgálatnál vagy az önkormányzat  

Pétervárad utcai ügyfélszolgálatán.

Ha részt szeretnél venni a zuglói önkormányzat ajándékgyűjtő akciójában, 
keresd a részleteket a www.zuglo.hu weboldalon vagy Facebook oldalunkon

AKCIÓAngyalai
Zugló

DECEMBER 21-IG  

MEGHOSSZABBÍTVA! 


