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Október első vasárnapján a BVSC-s 

szakosztályok lepték el a Mogyoró-

di úti sporttelepet. A karatétól a bir-

kózáson át egészen a labdarúgásig  

13 szakosztály települt ki a sporttelep-

re, ahol az érdeklődők a legtöbb sport-

ágba belekóstolhattak, és közben való-

di sztárokkal is találkozhattak: a BVSC 

világbajnokaival.            31. oldal

BVSC-sportünnep
Rendőrkutya-bemutató, dog-dancing, 

különféle trükkök és örökbefogadási 

tanácsok is várták a gazdikat és ku-

tyáikat az Országos Tacskótalálkozóra, 

amelyet  idén a IV. Sugárzoo Piknik ke-

retében tartottak a Pillangó parkban. 

A rendezvényen jelentették be, hogy 

nemsokára kezdődik a kutyafuttatók 

közösségi tervezése.                  12. oldal

Tacskótalálkozó

A főváros XIV. kerülete 1935. október 

1-jén kezdte meg önálló működését. 

Az alapítás 82. évfordulóján az ön-

kormányzat a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum és Könyvtár konferenciater-

mében tartott ünnepi megemlékezést. 

Az eseményen a hagyományoknak 

megfelelően díszpolgári címeket, em-

lékérmeket, díjakat, elismerő okle-

veleket adtak át a városrészért huza-

mosabb ideje tevékenykedő, a kerület 

hírnevét öregbítő zuglóiaknak. Idén  

a kerület díszpolgára lett Beregi Pé-

ter Jászai Mari-díjas érdemes művész, 

Jordán Tamás Kossuth és Jászai Ma-

ri-díjas  érdemes művész, rendező, szí-

nigazgató, egyetemi docens, Buza Péter 

újságíró, író, helytörténész, városvédő, 

Maurer Dóra festő, grafikus, művész-

pedagógus, egyetemi tanár és Rátonyi 

Gábor egykori sportoló, edző, Zugló ko-

rábbi polgármestere. Posztumusz Zugló 

Díszpolgára címben részesült dr. Feny-

vesi Csaba,olimpiai bajnok párbajtőrví-

vó, Polyák Imre, olimpiai bajnok birkó-

zó, Kesjár Csaba autóversenyző, Kinszki 

Imre fotóművész és Nagy Sándor Mun-

kácsy-díjas szobrászművész.

Tudósítás a kerületi ünnepségről 

a 2-3. oldalon, 

Zugló új díszpolgárainak portréi 

a 4-8. oldalon

82 éves a főváros tizennegyedik kerülete

Tavasszal érkezett félidejéhez a 2014–

2019-es önkormányzati ciklus. Az ápri-

lis elején tartott időközi választás, majd 

a nyári szünet miatt mostanra tolódott 

a képviselő-testület tagjainak beszámo-

lója. Lapunk kérésére a  polgármester, 

a négy alpolgármester (akik közül ket-

ten is egyéni választókerület képvise-

lői), valamint a testület tizennyolc tagja 

ír arról, hogy megválasztása óta mit és 

hogyan végzett a zuglóiak, illetve a ke-

rület érdekében, valamint hogy mit ter-

vez a ciklusból még hátralévő két évre.                  

       15–23. oldal

Félidőben
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Az ünnepségen megjelentek Zugló cseh, 

lengyel, német és bolgár testvértelepü-

léseinek küldöttei, a kerületi intézmé-

nyek, a civil és politikai szervezetek 

delegáltjai, a képviselő-testület tagjai és 

a kerület lakói.

A díjátadó gálán Karácsony Gergely 

polgármester köszöntötte  

a megjelenteket. 

Beszédében Zuglót egy sokszínű kerü-

letnek nevezte, amelyben megtalálha-

tók a polgári, a kertvárosi és lakótelepi 

részek, ahol fiatalok, idősek, gyermeke-

sek, illetve különböző politikai nézete-

ket vallók élnek együtt.  

– Zuglónak pont ez a sokszínűség az 

erénye, amelynek az egységét ün-

nepeljük a városrész születésnap-

ján – jelentette ki Karácsony Gergely, 

hozzátéve: hamarosan országgyűlési 

választások lesznek Magyarországon, 

ilyenkor egy kicsit felforrósodik a po-

litikai hangulat a kerületben is, de en-

nek ellenére Zugló mégiscsak egy olyan 

hely, ahol a különböző nézetű emberek 

képesek együtt dolgozni szűkebb pát-

riájukért. Viták természetesen vannak, 

de ez a demokrácia velejárója – jegyez-

te meg a polgármester. 

Karácsony Gergely külön szólt azokról 

a helyiekről, akik egyéni teljesítmé-

nyükkel hívják fel magukra a figyelmet, 

és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a városrész lakói büszke zuglóiak le-

hessenek. Közöttük vannak művészek, 

pedagógusok, kutatók, sportolók és köz-

életi személyiségek, de szép számmal 

vannak olyanok is, akik ismeretlenül 

teszik a dolgukat a zuglóiak egészségé-

ért, biztonságáért és nyugalmáért.

– Hagyomány, hogy a kerület születés-

napján elismerjük mind-

azokat, akik 

hosszú ideje sokat tesznek értünk, öreg-

bítik kerületünk hírnevét, és követendő 

példaként állnak előttünk – fogalmazott 

a polgármester.

Az elismeréseket Karácsony Gergely 

polgármester, Szabó Rebeka, Hajdu Fló-

rián, Rozgonyi Zoltán és Horváth Zsolt 

alpolgármesterek, valamint Tóth Csaba 

és Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-

viselők adták át. 

Fókusz

A főváros XIV. kerülete 1935. október 1-jén kezdte meg önálló működését. Az alapítás 82. évfordulóján az önkormányzat a Magyar Mező-

gazdasági Múzeum és Könyvtár konferenciatermében tartott ünnepi megemlékezést. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően dísz-

polgári címeket, emlékérmeket, díjakat, elismerő okleveleket adtak át a városrészért huzamosabb ideje tevékenykedő, a kerület hírnevét 

öregbítő zuglóiaknak.

Születésnapi díjátadó a Mezőgazdasági Múzeumban 
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Zugló Díszpolgára címet vehetett át 

Beregi Péter színművész, Jászai-díjas és 

érdemes művész, Jordán Tamás szín-

művész, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színész, érdemes művész, rendező, szín- 

igazgató, egyetemi docens, Buza Péter 

újságíró, író, helytörténész, városvédő, 

Maurer Dóra festő, grafikus, művészpe-

dagógus, egyetemi tanár és Rátonyi Gá-

bor egykori sportoló, edző, Zugló koráb-

bi polgármestere.

Posztumusz Zugló Díszpolgára címben 

részesült dr. Fenyvesi Csaba olimpi-

ai bajnok párbajtőrvívó, Polyák Imre 

olimpiai bajnok birkózó, Kesjár Csaba 

autóversenyző, Kinszki Imre fotómű-

vész, Nagy Sándor Munkácsy-díjas szob- 

rászművész.

Polyák Imre elismerését felesége, özv. 

Polyák Imréné, Kesjár Csabáét báty-

ja, Kesjár János, Kinszki Imréét lánya, 

Kinszki Judit, Nagy Sándorét özv. Nagy 

Sádorné Gádor Magda Munkácsy-díjas 

szobrászművész vette át. (Az új díszpol-

gárok portréit következő oldalainkon ol-

vashatják.)

Zugló Sportjáért Emlékserleget kapott 

Märcz Tamás, a magyar vízilabda-válo-

gatott szövetségi kapitánya, Török Béla 

válogatott vízilabdázó, Fazekas Árpád 

válogatott labdarúgó, kapus, Ruza Jó-

zsefné Kovács Mária, a Németh Imre 

Általános Iskola nyugalmazott testne-

velő tanára, valamint a KSI SE Öttusa  

Szakosztálya.

Jubileumi Emlékérmet kapott évfor-

dulós fennállása alkalmából a 30 éves 

Zuglói Cseperedő Óvoda, a 45 éves Zug-

lói Pöttöm Park Óvoda, a 35 éves Tün-

dérkert Óvoda, a 145 éves Álmos Vezér 

Gimnázium, a 45 éves Móra Ferenc Ál-

talános Iskola, a 115 éves Szent István 

Gimnázium, a 65 éves Ringató Bölcsőde, 

a 45 éves Tipegő Kert Bölcsőde, illetve  

a 30 éves Németh Imre Általános Isko-

la, amelyet az intézmény szeptember  

23-án, névadója születésnapján vett át. 

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Ok-

levélben részesült Tamás András rend- 

őr százados,  Lesják Barbara címzetes 

rendőr főtörzszászlós, Nagy Richárd ren-

dőr törzszászlós, Salamon Lajos tűzoltó 

alezredes, Varga Gábor közterület-fel-

ügyelő, Kovács György önkéntes tűzoltó.

Zuglóért Emlékérmet kapott Székely 

Ilona óvodapedagógus, a Mályva Óvoda 

egykori vezetője, Módos Béla, a Nagyzug-

ló-Törökőr Szociális és Kulturális Egye-

sület elnöke, Farkas Tiborné, a Zuglói Ti-

hany Óvoda vezetője, az Óvodavezetők 

Munkaközösségének vezetője, Balassai 

Márta, a Zöld Lurkó Óvoda vezetője, dr. 

habil Révai Tamás PhD., a Zuglói Egész-

ségügyi Szolgálat igazgató főorvosa.

A díjátadó gálán fellépett Bényi Réka,  

a Zuglói Arany János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos ta-

nulója, Lukács Miklós cimbalomművész, 

valamint a Lilienn & Kónya Tibor Duó.  

	 	 						 				Papp	Dezső

Fókusz
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Nincs, aki közelebb született volna 

a zuglói anyaföldhöz, mint Beregi 

Péter. Ráadásul a színész első la-

kása is a kerületben volt, igaz, egy 

ütött-kopott lombsátorban. Az ép-

pen aranylakodalmára és jubileu-

mi nászútjára készülő művész szó-

hoz sem jutott, amikor megtudta, 

hogy itt lehet díszpolgár.   

 

– Kisgyermek korában sokáig úgy 

szólították,	hogy	„Na,	nem	baj!”,	kitől	

kapta ezt a furcsa becenevet? 

– Amikor édesanyámnál megindult a szü-

lés, gyalog indult el Csömörről a Bethes-

da kórház felé, ám nem ért oda időben.  

Az Ilosvai Selymes tér egyik farönkjén, 

az édesapám és a nővérem szeme láttára 

születtem meg, 3,25 kilóval.  Mivel anyu 

nem tudott szoptatni, mindig mástól kért 

anyatejet. Az egyik adag olyan fertőzött 

volt, hogy 18-féle nyavalyát kaptam el, 

és lefogytam másfél kilóra. Olyan bete-

ges kinézetem lett, hogy amikor Dutko-

vics néni jött babalátogatóba, lefagyott  

az arcáról a mosoly, és lelkendezés helyett 

csak annyit mondott rám: Na, nem baj! 

– Ötven éve vette feleségül Bessenyei 

Ágnest, aki szintén Zuglóban szüle-

tett,	jelenleg	is	az	ő	gyerekkori	ottho-

nában élnek. Önnek a kerületen belül 

hol	volt	az	első	lakása?

– A Városligetben, egy lombsátorban.  

Kilenc-tíz éves lehettem, amikor ka-

kaókészítés közben véletlenül porrá 

égettem édesapám egyik legnagyobb 

büszkeségét, egy vadonatúj nejlon-

függönyt. Két napig bujkáltunk a bűn-

társammal, a legjobb haverommal  

a Városligetben.  Mi magunk építet-

tük a lombsátorkuckót, amiben meg-

húztuk magunkat. 

– Megkapta a Magyar Köztársasá-

gi Arany Érdemkeresztet, a Magyar 

Köztársasági Érdemrend lovagke-

resztjét,	 és	 Érdemes	 művésznek	 is	

megválasztották, a zuglói díszpolgá-

ri	címtől	mégis	elakadt	a	szava…

– Igen, mert rengeteg emlék tört fel ben-

nem. Eszembe jutottak a Stefánia úti 

gázlámpák, amelyeket minden este egy 

bácsi gyújtott meg, felvillant a régi pos-

tatelep és a környező utcák békéje, a régi 

zuglói fák, amikért most akkora küzdel-

met vívnak. Az, hogy én ennek a kerület-

nek a díszpolgára lehetek, egy egészen 

más érzés, egy különleges öröm.

– Egyik legismertebb szerepében, Sa-

jóként mikor láthatjuk viszont?

– Október 13-án lenne ötvenéves a Mik-

roszkóp Színpad, ennek alkalmából egy 

nagy emlékműsorral készülünk. Ebből 

természetesen Sajó sem maradhat ki  

a vadonatúj témáival. November 12-én 

pedig egy kabaré premierje lesz a Fészek 

Művészklubban, szintén az én közremű-

ködésemmel. 

Forrai-Kiss Krisztina       

Sajó hamarosan visszatér

Kerületünk egyik legújabb díszpol-

gára, a Podmaniczky- és Pro Urbe 

Budapest díjas Buza Péter, a Buda-

pest folyóirat főszerkesztője ötven 

éve él Zuglóban. Művei és kutatásai 

alapján sokan helytörténészként is-

merik, mintegy hatvan eddig meg-

jelent szerzői kötete azonban arról 

árulkodik, hogy a kultúrhistória 

művelője, immár négy évtizede. 

– Az egyetem elvégzése után mivel fog-

lalkozott?

– Pályafutásom során többnyire tudo-

mányos ismeretterjesztő újságíróként 

dolgoztam. Az első munkahelyem 

a Műszaki és Természettudományi 

Egyesületek Szövetsége Műszaki Élet 

című, kéthetente megjelenő lapjánál 

volt. Itt közel tizenöt évet töltöttem el, 

eközben és utána is számos lapnál te-

vékenykedtem, de Kosáry Domonkos 

elnöksége alatt voltam az MTA sajtó-

főnöke is. Jelenleg a Budapest folyó-

iratot szerkesztem.

– Hogyan került kapcsolatba a hely-

történettel?

– A kíváncsiságom az oka. Nagyon bosz-

szantott, ha valamiről hiányosak voltak 

az ismereteim. Amikor aztán már kellő-

en tájékozott voltam az adott tárgyban, 

témában, igyekeztem a tudásomat a le-

hető legtöbbekkel megosztani. 

– A helytörténet melyik területe áll 

önhöz a legközelebb?

– A családok nemzedékei történetének, 

életútjának megismerése során azokat  

a kulturális vonásokat keresem, ame-

lyek az elmúlt százötven évben szerepet 

játszottak a magyar társadalom felépíté-

sében.

–	Mi	volt	a	célja	a	Herminamező	Pol-

gári Köre 1990 egyesület életre hívá-

sával?

– Zugló értékeinek megmentése és meg-

őrzése. A Budapesti Városvédő Egyesü-

letnél sokat foglalkoztam egy-egy épü-

let sorsával. Eközben fogalmazódott 

meg bennem, hogy Zuglóban is jó volna 

egy olyan szervezet, amely felvállalja a 

kerület becses épületeinek, hagyomá-

nyainak, civilizációs örökségének fel-

kutatását, átmentését, együttműködve  

a mindenkori politikai önkormányzattal 

a helyi értékek védelmében. Ezt tesszük 

immár közel harminc éve.

–	Tizennégy	évvel	ezelőtt	újra	indítot-

ta a Budapest folyóiratot.

– Bevallom, bátor vállalkozás volt a ré-

szemről, ugyanis pénzt szerezni a lap 

működtetésére már akkor is nagyon 

nehéz volt. A kultúra, a történelem és az 

értékmentés, amivel lapunk foglalkozik, 

alig érdekli a hatalmat. A főváros sem 

támogatja munkánkat, de talán jobb is, 

a saját utunkat járhatjuk. 

– Mióta él Zuglóban?

– Ötven éve.

–	Hogy	került	ide	Kispestről?

– Házasságkötésem révén. Mielőtt az 

Amerikai útra költöztünk, ahol már 

negyven éve élünk, a Gyertyán és a Co-

lumbus utcában is laktunk.

Papp	Dezső

Kíváncsiságból lett helytörténész  
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2015-ben, 72 éves korában hagyott 

itt bennünket Zugló egyik legered-

ményesebb sportolója, a háromszo-

ros olimpiai és háromszoros világ-

bajnok párbajtőrvívó, dr. Fenyvesi 

Csaba. A sors különös fintora volt, 

hogy a BVSC-Zugló legendás sporto-

lója éppen abban a szörnyű beteg-

ségben hunyt el, melyet rákkutató 

orvosként évtizedeken át tanulmá-

nyozott. Dr. Fenyvesi Csaba azóta 

már jelképesen visszatért a Szőnyi 

útra, ahol 2016-ban egy róla készült 

szobrot avattak fel.  

 

– Bízom benne, hogy az itt felnövő te-

hetségekből is lesz majd olyan nagy 

sportoló, mint amilyen nagy sportoló  

dr. Fenyvesi Csaba volt – mondta Ka-

rácsony Gergely, Zugló polgármestere  

a 2016-os szoboravató ünnepségen.

A kiváló vívó gazdag és eredményes 

pályafutása, illetve a klubhoz fűződő vi-

szonya is példaként állítható a mai fiata-

lok elé. Dr. Fenyvesi Csaba 1958-tól volt  

a BVSC sportolója, és egészen a haláláig 

– tehát 57 éven keresztül – hűséges ma-

radt egyesületéhez. Tőr- és párbajtőrví-

vásban egyaránt versenyzett, sőt 1967-

től 1979-ig mindkét fegyvernemben 

válogatott is volt. Legkiemelkedőbb 

eredményeit azonban párbajtőrben érte 

el. Három olimpián vett részt, melyeken 

egy egyéni és két csapat-olimpiaibajno-

ki címet szerzett. Emellett háromszoros 

csapatvilágbajnok volt, egyéniben pe-

dig egyszer a dobogó harmadik fokára 

állhatott fel. 1972-ben az év vívójának 

választották. Az aktív sportolást 1980-

ban fejezte be. 1986-tól 1993-ig a BVSC 

vívószakosztályának az elnöke, 1989-től 

1993-ig pedig a Magyar Vívószövetség 

elnökségi tagja volt. 2001-től a BVSC és 

a válogatott párbajtőr szakágának fegy-

vernemi menedzsere lett. 2011-től a Hal-

hatatlan Magyar Sportolók Egyesületé-

nek elnökségi tagja volt.

A BVSC-Zugló vívóterme Fenyvesi Csa-

ba második otthona volt. Nem véletlen, 

hogy halálát követően a Szőnyi úti csar-

nokban mutatták be azt a könyvet – Ke-

serű méz címmel –, melyet még ő kez-

dett el írni, majd a betegsége miatt tollba 

mondott a feleségének.

„Rendkívül szerencsés emberként az-

zal kezdtem el foglalkozni, amihez te-

hetségem volt. Elég volt egy házban 

laknom a Kamuti fivérekkel (a Ráday 

utcában), akiknek a vívózsákjaik rette-

netesen tetszettek nekem. Ha ők éppen 

kosárlabdáztak volna, akkor feltehető-

en az a sportág tetszik meg, amelyhez 

valószínűleg semmiféle tehetségem 

sem volt” – mondta egy korábbi inter-

jújában az idei Zugló-napi ünnepségen 

posztumusz díszpolgári címmel kitün-

tetett bajnok.

Riersch Tamás

„Itt vagyok itthon, de ott vagyok 

otthon” – jellemezte Zuglóhoz, illet-

ve Szombathelyhez fűződő kapcso-

latát Jordán Tamás. Nap mint nap 

megteszi a főváros és a Vas megyei 

település közti 220 kilométeres tá-

volságot, hogy az egyik helyen mű-

velje, a másikon pedig igazgassa 

a színházat. Szombathelyi „gyer-

meke”, a Weöres Sándor Színház 

éppen a zuglói díszpolgári cím át-

adásával egy napon, október 1-jén 

ünnepelte 10. születésnapját.  

– Miért éppen Szombathelyen alapí-

tott színházat? 

– Salgótarjánon kívül ez volt a másik 

megyei jogú város, ahol nem volt teát-

rum. Vonzott a kihívás. Jól ismertem  

a települést, sokszor jártam ott kar-

neválokon, nyári játékokon. Nemcsak 

színházat, közösséget is akartam építe-

ni. Olyan hangulatra vágytam, amilyen 

az Egyetemi Színpadon volt a hatvanas 

években.  

– Sokszor mondják önnek, hogy nem 

lehet olyan liberálisan színházat ve-

zetni, ahogy azt teszi. Hogy is csinálja 

pontosan?

– Úgy gondolom, nem csorbul a tekin-

télyem attól, hogy nem vagyok szigorú. 

Nekem a díszítők, a kellékesek, a vilá-

gosítók is mind a barátaim. Egyébként 

sem tudjuk őket rendesen megfizetni, 

úgyhogy a jó szó még inkább elkél. Azt 

szoktam mondani, hogy egy szívből jövő 

visszaköszönés 3000 forinttal, az előre 

köszönés 7000 forinttal, egy sörmeghí-

vás pedig 15 000 forint fizetésemeléssel 

érhet fel.

– Zuglóban nem szeretne létrehozni 

egy közösséget?  

– Olyannyira, hogy már fel is vetettem 

ennek lehetőségét az illetékeseknél. Egy 

kis pódiumot szeretnék a kerületben. 

Rengeteg jó, kis szereplőszámú darab 

van, amit érdemes lenne itt bemutatni. 

– Mióta lakik a kerületben?

– Benedek fiam születésekor, ’97-ben költöz-

tünk az Abonyi utcába, 2001 óta pedig a Co-

lumbus utcában lakunk. Zuglóban vagyok 

itthon, Szombathelyen pedig otthon. Ott vár 

a fiam, a párom, két kutya és egy macska, itt 

pedig három macska és az anyósom.   

– Négy gyermeke van, ki hasonlít Önre 

a leginkább?

– Azt hiszem, a legkisebb, Benedek. 

Ugyanúgy tippmixezik, mint én.

– Szombathely testvérvárosaival kul-

turális kapcsolatokat épít, nemrég 

könyvet	írt	és	színészképzőt	alapított.	

Van még valami a tarsolyában?

– Kortárs drámaíró-fesztivált is szeret-

nék szervezni. Szerintem remek dara-

bokat lehetne írni például a migráns-

kérdésről, az egészségügyről vagy akár 

a demográfiáról.   

– Úgy tudom, egy különleges, kétsze-

replős	előadáson	is	dolgozik…

– Pár hónapja Törőcsik Mari azt mond-

ta nekem, kéne együtt játszanunk va-

lamit. Én kitaláltam a történetet, Háy 

János pedig hamarosan megírja. Ma-

rinak csak az a dolga, hogy gyorsan 

megerősödjön. 

Forrai-Kiss Krisztina       

Az egyik legeredményesebb sportoló volt

Törőcsikkel készül színpadra a közösségépítő direktor
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Idén lett volna 55 esztendős Kesjár 

Csaba, a nyolcvanas évek legnép-

szerűbb magyar sportolója. A Zug-

lóban élő autó- és motorversenyző-

nek azonban ennél jóval kevesebb, 

mindösszesen 26 év adatott meg. 

1988. június 24-én a németországi 

Norisringen rendezett Forma–3-as 

autóverseny edzésén az autójával 

200 km/h-s sebességgel a beton-

falnak ütközött, és a helyszínen  

életét veszítette.  

 

Máig több magyarázatot hallani a ször-

nyű balesetre. A szerelmi bánattól az 

autó fékjének meghibásodásáig sok 

minden felmerült. A hivatalos indoklás 

szerint a Dallara 388-asából elfolyt fék-

folyadék okozta, hogy fékezés nélkül vá-

gódott a betonfalnak. A futamot másnap 

törölték, és az akkoriban legnépszerűbb-

nek számító magyar sportoló emlékére 

1988 júniusában több száz mécses égett 

a Thököly úti ház kerítése előtt.

Azóta közel harminc esztendő telt el, 

és Csaba egykori barátai, rajongói még 

mindig nem feledték a nagyszerű pi-

lótát. 2017. február 9-én – a pilóta 55. 

születésnapján – a zuglói motorosok 

azon a helyszínen emlékeztek Kes-

jár Csabára, melyet az önkormányzat  

a leendő Kesjár-emlékmű helyszínéül 

jelölt ki. A Róna utca és a Varsó utca 

találkozásánál levő apró kis közteret 

a tervek szerint felújítják, és egy em-

lékművet is felállítanak majd rajta.  

A helyszín azért is ideális, mert egy-

részt jól megközelíthető, másrészt 

mert a Kesjár család mindössze né-

hány háznyira lakott tőle. 

Kesjár Csaba azok közé a fiatal pilóták 

közé tartozott, akik nemcsak kellő te-

hetséggel, hanem gépész végzettsége  

(a Budapesti Műszaki Egyetemen szer-

zett diplomát) által megfelelő műszaki 

ismeretekkel is rendelkezett az autóver-

senyzéshez. Ő volt az első magyar pilóta, 

aki addigi kimagasló eredményei elis-

meréseként Formula–1-es autót vezethe-

tett, az 1987-es Magyar Nagydíj hétvégé-

jén kapott tesztlehetőséget a Zakspeed 

volánjánál. A szakemberek úgy véleked-

tek, hogy a Formula–1-es versenyen való 

bemutatkozása is már csak idő kérdése. 

Itthon 11 éven keresztül minden hazai 

bajnokságot megnyert, amin elindult. 

Hazahozatalát követően Budapesten, 

a Farkasréti temetőben helyezték örök 

nyugalomra. Temetésén több ezren  

vettek részt.                Riersch Tamás

A nyolcvanas évek legnépszerűbb autóversenyzője

A két világháború közötti hazai 

fotósélet egyik kiemelkedő alakja 

volt Kinszki Imre, aki az utca nyüzs-

gését és a munkát végző embereket 

gyakran örökítette meg emeleti ab-

lakából. A halála után munkássága 

feledésbe merült, csak 1999-ben fe-

dezték fel újra. 

Kinszki Imre 1901-ben született Zugló-

ban, az Izsó utcában asszimilálódott zsi-

dó értelmiségi családban. Édesapját ko-

rán elvesztette, ez döntően befolyásolta 

élete alakulását. 

– Az orvostudományi egyetemet kény-

telen volt abbahagyni. Biológia szakon 

akarta folytatni a tanulmányait, mert 

úgy gondolta, azt munka mellett is el tud-

ja végezni. Kérelmét azonban a nume-

rus clausus miatt elutasították – mesélte  

a posztumusz díszpolgári címmel kitün-

tetett fotográfusról lánya, Kinszki Judit.

1921-ben irattárosként helyezkedett el. 

Első fényképezőgépét a feleségétől kapta 

ajándékba. A kamera nagyon felkeltette 

az érdeklődését. Rövid idő alatt mindent 

megtanult a fotózásról. Kezdetben csa-

ládi emlékképeket készített, azonban 

figyelme egyre inkább a művészi fény-

képezés felé fordult.  

– Édesapám a Róna utcai lakásuk abla-

kából gyakran fényképezte a túloldalon 

működő bolgárkertészetben folyó mun-

kát. Kameráját a munkahelyére is magá-

val vitte. Az irattárat ugyan napközben 

nem hagyhatta el, de kilátott az utcára, 

s ha ott valami érdekeset vett észre, azt 

az ablakból lefényképezte – idézte fel 

Kinszki Judit, hozzátéve: az ilyen fotói 

miatt nevezte el a stílusát ablakperspek-

tívának Sándor Tibor. 

A szaklapok a fényképezéssel kapcsola-

tos cikkeit, míg a Nyugat könyvkritikáit, 

a Századunk és a Korunk pedig társada-

lomfilozófiai írásait közölte.

– Nagyon szeretett Zuglóban lakni. Egyik 

kedvenc helye a Rákos-patak volt, ahová 

gyakran elkísértem. Rengeteg fényképet 

készített a patak élővilágáról, amiről cik-

ket is írt a Búvár magazinnak – emléke-

zett vissza a fotóművész lánya.

1937-ben fotóstársaival megalakította  

a Modern Magyar Fényképezők Csoport-

ját. Ekkor már több újságnak is a munka-

társa volt. Képeivel pedig díjakat nyert  

a hazai és külföldi fotókiállításokon. 

– Az egyszerű témákat kedvelte, sok 

fényképet készített a zuglói kerítések 

és az emberek árnyékáról, a Duna-part 

lépcsőiről vagy az Eucharisztikus Világ-

kongresszus padsorairól – magyarázta 

Kinszki Judit. 

Kinszki Imre 1945-ben a holokauszt ál-

dozata lett, munkássága lassan feledés-

be merült. Újra csak 1999-ben fedezték 

fel, amikor képeit a Gromek (ma Vin- 

tage) fotógalériában kiállították. Em-

léktábláját 2011-ben avatták fel egykori  

lakhelye, a Róna utca 121. szám alatti 

ház falán. 	 	 				Papp	Dezső

A modern fotózás zuglói úttörője
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Nem érhette meg a díszpolgári 

cím átadását Nagy Sándor, pedig 

felesége, Gádor Magda szerint na-

gyon örült volna a kitüntetésnek.  

A szobrász alig két hónappal ez-

előtt, kilencvennégy éves korában 

hunyt el. Szinte az utolsó pillanatig 

mindennap dolgozott és alkotott. 

Vénusz-szobrát nemrég avatták fel 

a Csertő parkban.   

A Munkácsy Mihály-díjas művész 1923-

ban, a szabolcsi Bujon jött világra egy 

tizenhárom gyermekes család elsőszü-

löttjeként. Édesanyja és édesapja föld-

műveléssel foglalkozott, nagyapja pedig 

kőműves volt. Sokáig Nagy Sándor is ez-

zel a munkával kereste a kenyerét, míg-

nem felfigyeltek különleges alkotásaira. 

Először – 1947-től két évig – a Nyíregy-

házi Képzőművészeti Szabadiskolában 

tanult, ahol Berky Nándor és Diósze-

gi Balázs volt a mestere. 1949-ben lett  

a Képzőművészeti Főiskola hallgatója, itt 

ismerte meg feleségét, Gádor Magdát. 

– Én már 1947-től Zuglóban lakom, de 

a férjemmel 1952-ben költöztünk be 

a Cházár András utcai otthonunkba 

– mesélte a posztumusz díszpolgári 

címmel kitüntetett szobrász özvegye. 

– Kezdetben itt és a Százados úti mű-

vésztelepen dolgoztunk mindketten, 

majd 1967-ben a Gvadányi úton vet-

tünk egy kertet. Sándor a nagyobb 

kőszobrokat élete végéig itt csinálta. 

Hirtelen jött betegségéig aktív életet 

élt, mindennap dolgozott. 

Nagy Sándor művészetének első fél év-

századában kizárólag követ faragott, 

eleinte – a ’60-as és a ’70-es években – 

főleg álló figurákat és portrékat kom-

ponált tömbökbe, később kezdett női 

idolokat, Vénusz-torzókat készíteni. 

Egyik legszebb Vénusz-szobra a felújí-

tott Csertő parkot díszíti, de nem na-

gyon van olyan magyar múzeum, ahol 

ne lenne egy-két alkotása. A fafaragás-

ra 2003-ban tért át, amikor fizikailag 

már nehezére esett a hatalmas és ke-

mény kőtömbök megmunkálása.  

A Munkácsy Mihály-díjas művész  

65 évet lakott és alkotott Zuglóban.  

A számára odaítélt díszpolgári kitüntetést 

szintén Munkácsy-díjas felesége vette át.

– Nagyon örült volna ennek a meg-

tiszteltetésnek, mert imádott itt lakni,  

a Városligetben sétálni – mondta Gá-

dor Magda, majd hozzátette, a Gva-

dányi úti kertben lévő szobrok közül 

hamarosan kiválaszt egyet, amely 

őrzi majd férje sírhelyét a Fiumei úti 

temetőben.     Forrai-Kiss Krisztina       

Saját szobra őrzi majd sírhelyét

Maurer Dóra Kossuth-díjas grafi-

kus, festő, filmkészítő és mű-

vész-tanár az 1970-es évek óta 

meghatározó alakja a magyar kép-

zőművészeti életnek. A hazai neo-

avantgárd jeles képviselője éppen 

a Képzőművészeti Főiskolán meg-

rendezésre kerülő életmű-kiállítá-

sát készítette elő, amikor megtud-

ta, hogy díszpolgár lett Zuglóban.  

– Hány éve él a kerületben?

– A férjemmel, aki szintén képzőmű-

vész, húsz éve költöztünk Budáról  

a Stefánia útra. 

– Miért hagyta maga mögött Budát, 

ahol	születésétől	fogva	élt?

– A munkákhoz egy nagyobb, tága-

sabb lakásra volt szükségünk, és az 

igényünknek megfelelőt itt, Zuglóban 

találtuk meg. 

– Milyen hatással volt alkotómunká-

jára az új lakhelye?

– Itt a budaitól zöldebb, nyugalmasabb 

környezetbe kerültem, ami már önma-

gában inspirálóan hatott rám. Az őszi fé-

nyek is mások voltak, az esti vörösekkel 

nem tudtam betelni. Ez kihatott a festé-

szetemre is. A korábbinál tágasabb mű-

terem pedig az alkotásaim méretében 

hozott változást.  

–	A	családja	művészpályára	szánta?

– Édesanyán azt szerette volna, ha rajz-

tanár leszek, de én mindig önálló kép-

zőművész akartam lenni, éppen ezért 

a szakirányú gimnázium után a Kép-

zőművészeti Főiskolára jelentkeztem, 

ahol 1961-ben diplomáztam. 

– Úgy tudom, az iskolaévek alatt aktí-

van sportolt.

–  Így igaz, a középiskola alatt verseny-

szerűen úsztam, hátúszásban szép ered-

ményeket értem el. 

–	 A	 főiskolát	 követően	 hol	 helyezke-

dett el?

– Szabadfoglalkozású lettem, a Képzőmű-

vészeti Alap tagja, az látott el grafikai fel-

adatokkal, és ez biztosította a megélhetése-

met, de mellette végeztem az elképzelésem 

szerinti művészmunkámat is. A hatvanas 

évek végén aztán a saját lábamra álltam. 

– Mi jelentett fordulópont az életében?

 – Az 1956-os forradalom. A leverése 

után nagyon elkeseredtem, szellemileg 

teljesen átalakultam, a korábbinál sok-

kal zártabb életet éltem, és olyan dolgok 

iránt kezdtem érdeklődni, amikre addig 

fel sem figyeltem. 

–	Művészete	melyik	irányzathoz	tartozik?

– A kiérlelt stílusok és műfajok engem soha 

nem érdekeltek, mindig a köztes területek 

foglalkoztattak. Az útnak, amelyen elindul-

tam, nem volt irányzata, én pszichorealiz-

musnak nevezem, mert a nagyon erősen 

átélt dolgokat szublimáltam a munkáim-

ban, amelyekből az ismertséget meghozó 

rézkarcsorozataimat készítettem. 

–	Hol	tekinthetők	meg	az	alkotásai?

– Jelenleg a veszprémi Modern Képtár 

Vass Gyűjteményében látható a Megfi-

gyelés tárgya című festészeti tárlatom, 

és most készülök a Képzőművészeti 

Egyetemen megrendezésre kerülő grafi-

kai életmű-kiállításomra. 

Papp	Dezső

Mindig képzőművész akart lenni
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Volt olyan birkózóverseny, amikor 

a nyolc súlycsoport hét szovjet ara-

nya mellett csak Polyák Imre tudott 

más nemzetbéliként a dobogó legte-

tejére állni. Nem csoda, hogy a kivá-

ló pehelysúlyú magyar birkózó to-

kiói olimpiai győzelmét a szovjetek 

is megünnepelték. Ők ugyanis tud-

ták, hogy Polyák olimpiai győzelmét 

követően visszavonul majd, s akkor 

övék lehet a 62 kg-os súlycsoport is.  

 „Valóban meghívtak a szovjet birkózók 

a tokiói olimpiai faluban, ahol egyrészt 

az olimpiai győzelmemet ünnepeltük 

meg, másrészt pedig levetítették azokat 

a filmeket, amelyeket rólam készítettek 

annak céljából, hogy tanulmányozni és 

elemezni tudják a stílusomatˮ – mesélte 

még 2005-ben a zuglói klasszis. 

Polyák Imre Kecskeméten született,  

és Lajosmizsén kezdett el birkózni. Mi-

után Pestre (Zuglóba) került, 1948-ban 

rádión hallgatta Bóbis Gyula londoni győ-

zelmét, amely őt is arra sarkallta, hogy 

olimpiai bajnok legyen. Az Újpesti Dózsá-

ban Matura Mihály irányításával készült, 

aminek eredményeképpen négy év alatt 

a semmiből az olimpiai döntőig küzdöt-

te magát. Helsinkiben azonban az orosz 

Pulkin, Melbourne-ben a svéd Nilström, 

Rómában pedig a török Sille legyőzte őt az 

olimpiai döntőben. Három ezüsttel már 

sokan feladták volna, nem úgy Polyák 

Imre, aki 1964-ben Tokióban újból neki-

rugaszkodott, és ismét a döntőbe jutott, 

ahol a szovjet Ruruával szembeni döntet-

lennel a hőn áhított olimpiai aranyérmet 

is megszerezte. A zuglói birkózót Csanádi 

Árpád 1968-ban is nevezte volna az olim-

piára, ám ő úgy döntött, hogy olimpiai 

aranyéremmel fejezné be a pályafutását. 

A sporttól, az olimpiai mozgalomtól azon-

ban nem tudott elszakadni. Négy olimpi-

án versenyzőként, ötön pedig edzőként, 

szaktanácsadóként és meghívott vendég-

ként vett részt. Tanítványai közül Kozma 

István és Varga János 1968-ban olimpiai 

aranyat, Csatári József bronzot, Hegedűs 

Csaba 1972-ben aranyat, Kiss Ferenc pedig 

bronzérmet nyert.

Az élet fonáksága, hogy azt a versenyzőt, 

akitől rettegtek a szovjet birkózok, az 

„Évszázad birkózója” cím elnyerésében 

éppen egy orosz nehézatléta, a három 

olimpiai arany után 2000-ben ezüstér-

met szerző Karelin előzte meg. Polyák 

Imrét 2004-ben a nemzet sportolójává 

választották. 2011-ben bekövetkezett 

haláláig, közel hatvan éven keresztül 

Zuglóban lakott.               Riersch Tamás

Akinek a szovjet birkózók is előre köszöntek

Zugló születésnapján díszpolgári 

elismerésben részesült Rátonyi 

Gábor. Gratulálunk. A rendszer-

váltás utáni polgármesterek közül 

elsőként vehette át ezt a magas 

rangú elismerést.

– Nagyon büszke vagyok erre a címre, 

amely azt is jelzi nekem, hogy folytat-

nom kell a megkezdett munkát. 

– Ön Esztergomban született, hogyan 

került kapcsolatba Zuglóval?

– A sport révén. 1966-ban vidéki tehet-

ségként kerültem fel a BVSC úszókollé-

giumába, ahol olyan kiválóságok irányí-

tásával készülhettem, mint az olimpiai 

bajnok Littomeritzky Mária és Székely 

Éva. Úszóként akadtak jobb eredménye-

im, ám éreztem, hogy ebben a sportág-

ban nem vár rám nagy jövő. Ezért előbb 

vízilabdára, majd öttusára váltottam, 

amely akkoriban hiánycikk volt Zugló-

ban, ezért Csepelen sportoltam. De 30 

éves koromban edzőként visszatértem  

a Szőnyi útra.

– A zuglói műhelyben az ön irá-

nyításával nagyon komoly munka 

zajlott, melynek eredménye 5 ifjú-

sági Eb-arany, 3 Ifjúsági Barátság Ver-

seny-győzelem, két olimpiai helye-

zés, több mint száz országos csúcs és  

a hazai pontversenyben a Szé-

chy-team háromszori megelőzése lett. 

Miért váltott mégis?

– 11 év után az öttusa átcsábított a Buda-

pest Honvédba, ahol olyan versenyzők 

felkészítését végezhettem, mint Simóka 

Nóra és Simóka Bea, Füri Csila, Kállay 

Ákos vagy Balogh Gábor, akik személyé-

ben világ- és Európa-bajnokokról, illetve 

egy olimpiai ezüstérmes sportolóról be-

szélhetünk.

– Ez a díszpolgári cím nem az első el-

ismerés a pályafutása során. Mégis, 

hova helyezné el?

– Szerencsésnek vallhatom magamat, 

mert korábban már mesteredzői, 

MOB-díjjal, Magyar Sportért díj  

I. fokozatával és háromszor az Után-

pótlás-nevelésért elismeréssel is ki-

tüntettek, egyszer az Év Edzője díjra 

is jelöltek. Természetesen a szűkebb 

lakókörnyezetemtől kapott elismerés  

a legfontosabbak.

– Az önkormányzat ezzel a legma-

gasabb díjjal nemcsak a sportolói, 

edzői és sportvezetői pályafutását 

ismerte el.

– 1996-ban kapcsolódtam bele a kerü-

leti közéletbe. 1998–2002 között önkor-

mányzati képviselő és a sportbizottság 

elnöke, 2002–2006 között polgármester, 

2006–2010 között ismét önkormányzati 

képviselő, a sportbizottság elnöke, vala-

mint fővárosi képviselő voltam. Jelenleg 

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Kft. sporttanácsadójaként dolgozom. Na-

gyon büszke vagyok rá, hogy az általam 

létrehozott Összefogás a Kerületünkért 

Alapítvány sok száz kerületi fiatalnak 

nyújtott már segítséget, míg a helyi köz-

élet szereplőit tömörítő Szeretjük Zuglót 

Egyesület nemrég Civil-díjban részesült. 

Örülök annak is, hogy sok programom-

ból mára hagyomány lett. A Káposztafő-

ző Fesztivál például egy rangos gasztro-

fesztivállá nőtte ki magát, a Patakparti 

futás a Sportfesztivál fő programjaként 

zuglói hungarikummá vált, mint ahogy 

az Év Embere díjak átadása és a Száz 

gyerek karácsonya is. 

Riersch Tamás

Élete nagy része Zuglóhoz kötődött
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A honfoglalás 1000 éves évfordulójához 

közeledve döntés született, hogy egy or-

szágos kiállítás keretében mutatják be  

a nemzet múltját és jelenét. A főváros  

a kiállítás céljaira átengedte a szervezők-

nek a Stefánia út városligeti szakaszá-

nak (ma Olof Palme sétány) környékét.  

Az expó építészeti tervezésére pályázatot 

írtak ki. Az Alpár Ignác építész tervez-

te történelmi főcsoport (Vajdahunyad 

vára) a Széchenyi-szigeten kapott helyet. 

Annak érdekében, hogy a szigeten fel le-

hessen építeni a tervezett objektumokat, 

illetve azok könnyen elérhetők legyenek 

a látogatók számára, megfelelő teherbí-

rású és kapacitású hidakra volt szükség.   

Kettős funkció 

A millenniumi kiállítás előkészítése ide-

jén mindössze két, vasból készült kis 

ívtartós gyaloghíd vezetett a Széche-

nyi-szigetre. Ezek egyike sem volt alkal-

mas arra, hogy a történelmi főcsoport 

építéséhez anyagokat szállító járművek 

áthaladjanak rajta és a kiállítás ideje 

alatt a fő forgalmat lebonyolítsa. Ezért 

az expó szervezői úgy döntöttek, hogy 

egy olyan nagy hordképességű fahidat 

építenek, amely kivitelében beleillik  

a kiállítás összképébe. 

Az átjárót a sziget délkeleti partján úgy 

helyezték el, hogy az összeköttetést biz-

tosítson az Iparcsarnok és a Széchenyi- 

sziget között megépülő fő közlekedési 

útvonallal.

Az elkészült híd 20,7 méter hosszú,  

10 méteres középnyílású volt. A hídfő 

nélküli létesítmény két cölöpjáromra 

épült. Az átjáró kocsiútja 6 méter, jobb 

és bal oldali gyalogjárója 4,5 méter szé-

les volt. A híd 8800 forintba került. Épí-

tője Neuschlosz Ödön és Marcell vállal-

kozása volt.

A viaduktot 1894 májusában adták át  

a forgalomnak. 

Hídátalakítás

A Nádor-szigetet a Széchenyi-sziget-

tel összekötő vasszerkezetű gyaloghíd 

a történelmi főcsoport megépítésével 

új szerepkörbe került. Ez kötötte össze 

ugyanis az Andrássy út meghosszabbí-

tott vonalában futó korzóhoz (ma Kós 

Károly sétány) csatlakozó sétányt a Vaj-

dahunyad vára bejáratával. A viadukt 

eredeti formájában sem kinézete, sem 

pedig áteresztőképessége alapján nem 

felelt meg az új elvárásoknak, ezért az 

átjárót Alpár Ignácz áttervezte. Az épí-

tész a vasszerkezetű viaduktot faanya-

gok felhasználásával kiszélesítette és 

régi várhíddá alakította, hogy jobban 

illeszkedjen a hely építészeti jellegéhez. 

A módosítás során az 5,15 méteres gya-

loghidat 13,9 méteresre szélesítették.  

A kibővítés után a viadukt egy faszer-

kezetű középrészre és két, deszkaborí-

tású boltívet utánzó végmezőre oszlott. 

A középső nyílás 12,2 méter, míg a két 

szélső egyenként 4,2 méter volt. A két 

pillérre l,8 méter széles, erkélyszerű ki-

ugrót építettek. A hídfő jobb és bal olda-

lára őrházra emlékeztető fülkét emeltek.  

A hidat kívülről deszkával fedték le.  

Az átépítést ugyancsak Neuschlosz Ödön 

és Marcell cége végezte.

A viadukt puhafából készült, csak a ko-

pásnak kitett felületeknél használtak 

tölgyfa borítást. A híd 8000 forintba ke-

rült, és 1895 szeptemberében adták át. 

Kőhídépítés 

Az átalakított viadukt óriási tetszést 

aratott, ezért miután évekkel később  

a balesetveszélyessé vált ideiglenes fa-

burkolatot eltávolították, és előtűnt a jel-

legtelen vashíd, mozgalom indult, hogy 

egy a környezethez illő, végleges kőhíd 

épüljön a helyére. Erre a célra egy alapít-

ványt hoztak létre, amely 16 ezer pengőt 

gyűjtött össze. Ez az összeg azonban kevés 

volt egy új átjáró megépítéséhez, ezért az 

alapítvány a Földművelésügyi Miniszté-

riumhoz és a fővároshoz fordult támoga-

tásért, amit meg is kapott. Mire azonban 

a pénz összejött, a kőhíd megtervezé-

sére felkért Alpár Ignác meghalt, ezért 

tanítványát és közvetlen munkatársát, 

Kotál Henriket bízták meg a tervek elké-

szítésével. Az építész nagy tisztelője volt  

Alpárnak, ezért az egyik hídfőre egy talap-

zatot képzelt el, amelyre elhunyt mestere 

szobrát akarta elhelyezni. Ezt azonban 

az illetékes bizottság nem fogadta el, így 

az átjáró két oldalára egy-egy szögletes 

címerpajzsra támaszkodó, ülő kőorosz-

lán került, amelyeket 1930-ban állítottak 

fel. A szobrokat Markup Béla készítette.  

Az Oroszlán címerrel nevet viselő alko-

tások a híd pillérére helyezett, 160 centi-

méter magas talapzaton állnak. A pajzsok  

90 centiméter magasak. A jobb oldalin 

Magyarország, míg a balon Budapest  

címere látható.  		 			Papp	Dezső

Hidak a Városligetben IV.
Ezen a héten a Városligeti-tó Széchenyi-szigetének millenniumra épített, rég elfeledett fahídjainak a történetét elevenítjük fel. A kirándulók 

által kedvelt szigetre az ezernyolcszázas évek utolsó évtizedében két kis híd vezetett. Ezek a Városligetben megrendezésre kerülő millenniumi 

kiállítás igényeinek nem feleltek meg, ezért egy nagy teherbírású fahidat létesítettek, a történelmi főcsoport bejáratához vezető viaduktot pedig 

a célnak megfelelően átépítették.

Zuglói séták
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Harmadszor nyílt meg a „Civilek Uccája”: idén 

több mint harminc civil szervezettel ismer-

kedhettek meg az érdeklődők. A gyerekeket 

arcfestés, lufihajtogatás és kézműves-fog-

lalkozás várta, a felnőttek pedig a különböző 

egyesületek, alapítványok munkájával ismer-

kedtek. A program fővédnöke Tóth Csaba, 

Zugló szocialita országgyűlési képviselője 

volt, aki azt mondta, maga sem gondolta volna 

három évvel ezelőtt, hogy a rendezvény ilyen 

sikeres lesz. A civil egyesületeket pedig fontos 

érdekképviseleti szervezeteknek tarja, ame-

lyeken keresztül első kézből ismerheti meg az 

emberek gondjait.                                                    PR

– Ezt az egyesületet azért hoztuk lét-

re, hogy a kerületben élő nyugdíjasok-

nak tartalmas és hasznos elfoglaltsá-

got nyújtsunk – mondta Módos Béla,  

a szervezet elnöke. Az egyesület szer-

vezésében kéthetente olyan változatos 

programokon vehetnek részt a tagok, 

mint például a táncos rendezvények, ki-

rándulások, fürdőzések, gyógytornák.

A harmincnégy alapító tag mellé a két év-

tized alatt egy 150-170 fős egyesület épült. 

A tagok olyannyira aktívak, hogy az el-

múlt húsz esztendőben számos kapcso-

lat – barátság és szerelem – alakult ki az 

egyesület programjainak köszönhetően.

Szeptember 29-én erről és sok más egyéb-

ről is megemlékeztek a Zuglói Civil Ház-

ban, ahol az egyesület huszadik szüle-

tésnapját ünnepelték. A rendezvényen 

Karácsony Gergely polgármester, Hajdu 

Flórián alpolgármester és Tóth Csaba 

MSZP-s országgyűlési képviselő is részt vett.

– Ez a közösség szellemben és lélekben 

is fiatalon tartja a nyugdíjasokat, ami-

ért mi, fiatalabb zuglóiak is hálásak le-

hetünk – hangsúlyozta köszöntőjében  

a polgármester. – A jövőben is számí-

tunk az egyesület segítségére abban, 

hogy tartsa a kedvet és az aktivitást a ke-

rületi nyugdíjasokban, hogy tovább épít-

se ezt az erős kis zuglói közösséget – tette 

hozzá Karácsony Gergely.

A húszéves évfordulót gazdag kulturális 

programmal és az elmaradhatatlan tánc-

cal ünnepelték az egyesület tagjai, akik 

ezúttal is vendégül látták a Győr-Mo-

son-Sopron megyei Himód község kül-

döttségét, akiket az ottani polgármester, 

Módos Ferenc hozott el Zuglóba. A kerü-

leti nyugdíjasok évek óta jó kapcsolatot 

ápolnak a településsel, és folyamatosan 

részt vesznek egymás programjain. 

Riersch Tamás

Húszéves barátság
Huszadik születésnapját ünnepli idén a Nagyzugló-Törökőr Kul-

turális és Szociális Közhasznú Egyesület. A civil szervezetet 1997. 

szeptember 23-án alapították, az azóta eltelt két évtizedben pedig 

létszámban és elismertségben is kinőtte magát.

Egyre népszerűbb 
a „Civilek Uccája”

Civil élet  
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Szeptember utolsó előtti szombatján rendezte 

a Németh Imre Általános Iskola hagyományos 

családi napját, mely esemény két jubileum-

nak is köszönhetően rendhagyónak bizonyult. 

Egyrészt, mert pontosan a rendezvény napján 

(szeptember 23-án) ünnepelték a névadó, Né-

meth Imre olimpiai bajnok kalapácsvető száza-

dik születésnapját. Másrészt ez a családi nap az 

előző tanév tavaszán elkezdett harmincéves ju-

bileumi rendezvénysorozatnak a záróeseménye 

volt. Erről a két fontos évfordulóról a családi nap 

programjában is megemlékeztek. Az iskola kül-

döttsége (tanárok és diákok is) már szeptember 

22-én részt vett a Farkasréti temetőben Németh 

Imre sírjánál tartott megemlékezésen, melyen az 

olimpiai bajnok kalapácsvető családja, a Magyar 

Olimpiai Akadémia, illetve az Olimpiai Bajnokok 

Klubja is képviseltette magát. A szombati családi 

napon pedig a Lengyel utcai intézmény aulájá-

ban levő Németh Imre-domborműnél tartottak 

egy iskolai megemlékezést. Ez utóbbi esemé-

nyen részt vett Karácsony Gergely polgármester 

és Házlinger György tankerületi igazgató is. A 

kerület vezetője, kihasználva az ünnepi alkal-

mat, az önkormányzat nevében átadta a Jubi-

leumi Emlékérmet az iskola korábbi és jelenlegi 

igazgatójának, Kovács Pálnak és Visontainé Ti-

borcz Mártának. A családi nap ezt követően már  

a szokásos menetrend szerint zajlott. A szer-

vező pedagógusok hagyományosan izgalmas 

programokat – ugrálóvárat, sportolási lehető-

ségeket, állatsimogatót, ügyességi játékokat, 

karaoket, rendőrségi bemutatót, interaktív 

kutyás foglalkozást és szellemi, műveltségi ve-

télkedőt – állítottak össze, így mind a szülők, 

mind a gyermekek megtalálták a kedvükre való 

elfoglaltságot.                             RT 

Bár az iskoláknak és az óvodáknak 

más a fenntartójuk (az előbbieket  

a tankerület, az utóbbiakat az ön-

kormányzat működteti), azért ezek 

az intézmények mégiscsak zuglóiak, 

ráadásul a folytonosság is nagyon 

fontos a gyerekek fejlődésében. 

A zuglói iskolák többsége hagyományo-

san jó kapcsolatot ápol az óvodákkal, 

de ennél szorosabb együttműködésre is 

találni példát a kerületben. Az idei tan-

évben például a Kaffka Margit Általá-

nos Iskola és az Aprófalva Óvoda „lépett 

frigyre egymással”, ám hamar kiderült, 

hogy ez a kapcsolat is már régebbi keletű.

– A két intézmény nemcsak földrajzi-

lag, hanem a nevelési elveiben is közel 

áll egymáshoz – mondta Varga László 

Zoltán, a Kaffka igazgatója.

– Már az elmúlt tanévben megtörtén-

tek az első közeledések – tette hozzá 

Dezső Pálné Kuzma Orsolya óvodave-

zető. – Az iskola ugyanis tavaly helyet 

adott az utazó planetáriumnak, mely 

programhoz mi is csatlakoztunk.

A közös program pedig olyan jól si-

került, hogy a két intézményvezető  

a folytatás mellett döntött. Erre a tan-

évre például egész sűrű programot 

dolgoztak ki, amelynek alapján min-

den hónapban lesz majd egy vagy több 

ovis–iskolás találkozás.

– Iskolai szinten ez a program elsősor-

ban az alsó tagozatosainkat érinti, akik 

jó része amúgy is az Aprófalva Óvoda 

növendéke volt. Ők szívesen térnek visz-

sza az oviba, és örömmel dicsekednek az 

óvónőiknek az iskolás eredményeikkel – 

tette hozzá az iskolaigazgató.

Az együttműködés apropóját az is meg-

adta, hogy minkét intézmény a hatva-

nadik születésnapjára készül (az ovi 

picivel hamarabb fog jubilálni), és úgy 

érezték, ez az évforduló alkalmat kínál 

a kapcsolataik megerősítésére is. 

A Kaffkában korábban nagy hagyomá-

nyuk volt az ovis rendezvényeknek. 

Közel egy évtizeden át rendeztek az 

iskola tornatermében Ki mit tud?-ot  

a kerületi ovisoknak, emellett minden 

évben ovis sportversenynek is otthont 

adtak, illetve a kerületi óvodák szá-

mára rendszeresen rajzpályázatot is 

kiírtak. Ma már ezekből a programok-

ból – financiális okokból – csak az ovis 

Zugló-kupa maradt meg.

– Ebben a tanévben annyiban mindenkép-

pen visszatérünk a régi hagyományok-

hoz, hogy az Aprófalva Óvoda növendé-

keit minden eseményünkre meghívjuk 

majd – ígérte Varga László Zoltán. 

(riersch)

Zuglói kapcsolat

Kettős jubileum

Oktatás, nevelés

Az új támogatási formának leginkább 

ösztönző célja van, ugyanis az emlí-

tetett évfolyamokra, illetve az annak 

megfelelő gimnáziumi évfolyamokra 

járó diákok akkor vehetik igénybe, ha  

a tanév végi jegyeiknek az átlaga – 

ebbe a magatartás- és a szorgalomje-

gyek nem számítanak bele – legalább  

0,4 tizeddel magasabb, mint az előző  

év végi jegyeik átlaga. A javításnak pe-

dig legalább 3,5-es tanulmányi átlagról 

kell indulnia.

– A támogatásra az év végi bizonyítvány 

birtokában jelentkezhetnek majd a di-

ákok, amit azért fontos tudniuk, hogy 

egész évben aszerint tanuljanak, hogy 

később jogosultak legyenek a 2018. 

szeptember elsejétől beadható pályá-

zatra – mondta Lévai Sándor MSZP-s 

képviselő, az előterjesztés benyújtója.

Azok a diákok, akik megfelelnek majd  

a kritériumoknak, a következő tanév-

ben tíz hónapon keresztül havi 7000 

forint tanulmányi támogatást kapnak. 

A pályázatra egyébként két egymást 

követő tanévben is lehet majd jelent-

kezni, és másodszor már a 0,2-es javítás 

is elegendő lesz a pozitív elbíráláshoz.  

A tanulói képzési támogatásra a beje-

lentett zuglói lakóhellyel rendelkező 

szülő bejelentett zuglói lakóhellyel ren-

delkező gyermeke jogosult. 

A felnőttképzési támogatást az a beje-

lentett zuglói lakóhellyel rendelkező, 

nyilvántartott álláskeresőként vagy köz-

foglalkoztatottként regisztrált kérelme-

ző veheti igénybe, aki az államháztartás 

valamely alrendszeréből finanszírozott 

OKJ-s képzésen sikeres vizsgát tett. 

– Sokszor az a tapasztalatunk, hogy nagy 

a lemorzsolódás ezeken a tanfolyamo-

kon, a fiatalok csak elkezdik a képzést, 

de az OKJ-s vizsgát már nem teszik le – 

magyarázta Lévai Sándor. – Mi éppen  

a befejezésre szeretnék ösztönözni őket 

azzal, hogy a sikeres vizsgáért egyszeri 

25 ezer forintos támogatásben részesít-

jük majd a diákokat.  

Forrai-Kiss Krisztina 

Új képzési támogatás zuglói diákoknak
A képviselő-testület szep-

tember 21-i döntésének kö-

szönhetően ezentúl nemcsak 

a szociálisan rászoruló diá-

kok kaphatnak tanulmányi 

támogatást, hanem azok a 6., 

7., 8. osztályos gyerekek és 

OKJ-s képzésben részt vevő 

fiatalok is, akik megfelelően 

teljesítenek az iskolapadban. 
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Az autómentes nap alkalmából 

idén is reggelivel várta a két ke-

réken közlekedőket Zugló Önkor-

mányzata. A Bringás reggeli ke-

retében a Stefánia út–Thököly út 

sarkán több száz kerékpárost és 

rollerest kínáltak meg különféle 

péksüteménnyel, kakaóval, ká-

véval, müzlivel, illetve almával.  

A Liszt Ferenc Általános Iskola 

azon diákjai pedig, akik nem kocsi-

val érkeztek az intézménybe, aján-

dékokat kaptak. 

Fél héttől fél kilencig várták a szerve-

zők azokat, akik kerékpárral járnak 

iskolába, munkába. A Bringás reggeli 

mellé esőkabátot és sebtapaszt is adtak.

– Minden évben részt veszünk ebben 

az akcióban – mondta Szabó Rebeka al-

polgármester –, mert fontosnak tartjuk, 

hogy pozitív visszajelzést adjunk arról, 

milyen jó dolog a kerékpározás, és azál-

tal a környezetvédelem. 

Az önkormányzat próbálja szélesíteni 

a Bringás reggeli kínálatát, amit egyre 

nagyobb örömmel fogadnak az arra 

kerekezők, tudtuk meg Bitskey Bence 

képviselőtől.

– Tudom, hogy minden évben a szüle-

tésnapomon van az autómentes nap – 

büszkélkedett Kőrös Annamária, aki 15 

éves fiát kísérte el biciklivel az iskolába. 

– Bár a kisebbik fiam még csak 20 hóna-

pos, a városban sosem járunk autóval, 

csak kerékpárral. Már a Fertő-tavat és 

a Balatont is megkerültük két keréken.

Karácsony Gergely polgármester el-

mondta, elkészült Zugló kerékpáros- 

koncepciója, amely az úthálózat fej-

lesztése mellett kiemelten foglalkozik 

azzal, miként lehet biciklivel bizton-

ságosan eljutni a kerületi iskolákba, 

hiszen egyre többen járnak bringával, 

vagy rollerrel.

A Liszt Ferenc Általános Iskolában pél-

dául kétszáz darab, újrahasznosított 

papírból készült füzetet, illetve egy-egy 

tollat osztottak szét az önkormány-

zat képviselői, valamint Garay Klára,  

a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit 

Kft. ügyvezetője azon gyerekek között, 

akik ezúttal nem kocsival érkeztek az 

intézménybe. 

A közös program célja az volt, hogy fel-

hívja a figyelmet a felelős állattartásra. 

A rendezvény fővédnöke, Szabó Re-

beka állatvédelemért felelős alpolgár-

mester elmondta, ősszel megkezdődik 

Zuglóban a kutyafuttatók használatá-

nak felmérése. 

– Meg akarjuk ismerni az állattartók 

igényeit, hol mire van még szükség, de 

kíváncsiak vagyunk a környéken lakók 

elvárásaira is. Minden kutyafuttatónál 

kitáblázzuk, hogy az adott helyszínen 

mikor leszünk elérhetők – mondta Sza-

bó Rebeka, aki Marcipán nevű macská-

ja mellé nemrég fogadta örökbe Pötyit, 

a kerületben mentett cicát. 

Az egész napos piknik során egyebek 

mellett volt rendőrkutya-bemutató, 

agility show és kutyaiskolai gyorstal-

paló. Lengyel Mónika, a Futrinka Egye-

sület tacskófajtamentője az örökbefo-

gadás szabályait részletezte. 

– Tacskókat kizárólag benti tartásra 

adunk oda – magyarázta Lengyel Mó-

nika, és hozzátette, az idős állatoknak 

a legnehezebb gazdit találni.

Laki Bea Fló és Szkáccs nevű kutyá-

ival tartott dog dancig bemutatót  

a Queen egyik számára, majd a jelen-

lévőknek is megtanított egy-egy köny-

nyebb trükköt.

– A jutalomfalattal irányított 360 fokos 

forgás titka, hogy pont a megfelelő se-

bességgel vezessük körbe a kutya feje 

felett az ételt, és kedvencünk jó éhes 

legyen – magyarázta Laki Bea. 

A IV. Sugárzoo Piknik trükkversenyét 

amatőr kategóriában Veres Krisztina 

Bojtár nevű mudija, profi kategóriában 

pedig Pataki Rita Dió és Döcög nevű 

kutyusai nyerték. A szépségverseny 

győztese tacskó kategóriában Alfi lett, 

míg a mentett kutyusok közül Jaffar, 

a kis testűeknél Balu, a közepeseknél 

Hópihe, a nagy testűek közül pedig 

Bud bizonyult a legszebbnek.   

           Az oldalt összeállította:

                Forrai-Kiss Krisztina

A rollereseknek is jutott a Bringás reggeliből

Októberben kezdődik a kutyafuttatók közösségi tervezése
Idén Zugló adott otthont az Országos Tacskó Találkozónak. A kutyás rendezvény a hagyományos önkormányzati SugárZoo Piknik keretében ka-

pott helyet a Pillangó parkban. Az egész napos programra több ezer gazdi hozta el négylábú kedvencét.

Zöld Zugló
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Az első és legfontosabb információ, amit 

meg kell osztanunk olvasóinkkal, a díjkö-

teles parkolással kapcsolatos valamennyi 

ügyet most már csak a Nagy Lajos király 

útja 73–77. szám alatti parkolási ügyfél-

szolgálati irodán lehet intézni. 

Bevétel és pótdíjazás

Szeptember 27-ig 3164 lakossági, 334 

gazdálkodói és 303 gyermekszállítási 

várakozási hozzájárulást adtak ki. So-

kan értetlenül fogadták, hogy csak azok 

a lakásbérlők igényelhetnek kedvezmé-

nyes várakozási hozzájárulást, akiknek 

állandó lakcíme a bérleményben van, 

így a zuglói önkormányzatnak fizetik  

a súlyadót.

– Ez nemcsak Zuglóban van így, hanem 

Budapest más kerületeiben is, ugyanis 

magasabb jogszabály írja elő, hogy ked-

vezmény csupán a parkolási zónában 

állandó lakcímmel rendelkezőknek jár 

– magyarázta Bánki István, az ügyfélszol-

gálat vezetője, megjegyezve: aki nem lé-

tesít állandó lakcímet azon a helyen, ahol 

életvitelszerűen él, az egyébként nem-

csak a parkolási, hanem az egyéb kedvez-

ményektől is elesik.  

Szeptember 19-ig a fizetőparkolási öve-

zetek fővárosi és zuglói tulajdonú közte-

rületein bruttó 55,8 millió forint bevétel 

keletkezett, ebből 4,8 millió forint a pót-

díjakból származott. A kerület évente 

egymilliárdos bevételre számít, amely-

nek 90 százaléka az üzemeltetésre megy 

el. A fizetős parkolóhelyek egyharmada 

egyébként fővárosi tulajdonú úton van, 

az ott keletkező nyereségből pedig csak  

5 százalék illeti Zuglót.  

– A pótdíjak legfőbb okozója a figyelmet-

lenség, a rutinból és megszokásból való 

közlekedés – állítja Bánki István. Mint el-

mondta: a pótdíjazottak közül sokan azt 

állítják, hogy azért nem fizettek a parko-

lásért, mert azt nem jelzi tábla. Ez viszont 

nem igaz, mert a KRESZ előírásainak 

megfelelően a zónák minden bejáratánál 

kint vannak az övezet kezdetét jelző táb-

lák, amelyeken belül akár kiépített par-

kolóban, akár a zöldterületen áll a jármű, 

várakozási díjat kell fizetni.

– Feladatainkat a fizetőparkolás be-

vezetésében jártas szakembereinkkel 

végezzük, ügyfeleinkhez igyekszünk 

a legnagyobb empátiával viszonyulni, 

azonban a jogszabályok húznak egy ha-

tárt, amit nem lépnetünk át – emelte ki 

Bánki István.  

További kedvezmények

Kerületszerte sokan nehezményezik 

fizetőparkolást, azok viszont, akik par-

kolózónákban élnek örülnek, hiszen  

a lakóhelyükön megszűnt a P+R parkolás, 

és mindig találnak üres helyet a házuk 

közelében. A Felvonulási téren is szem-

mel látható a változás, eltűntek a parko-

lásért fizetni nem akarók. Itt egyébként 

bárki nagy kedvezménnyel várakozhat, 

aki kifizet három órát, az 1050 forintért 

parkolhat egész nap.

– Azokat, akik a parkolózóna határán él-

nek, kellemetlenül érte a díjköteles par-

kolás bevezetése, ugyanis megindult az 

átparkolás az ingyenes területre. Nekik 

nyújt segítséget a képviselő-testület azon 

döntése, hogy számura is lehetővé teszik 

a zónán belüli díjmentes várakozást – is-

mertette Bánki István, aki azt is elmond-

ta, hogy a lakosság már szeptember utol-

só napjaitól igényelheti a kedvezményt, 

míg a gazdálkodó szervezetek ezt októ-

ber 9-től tehetik meg.

A lakossági kedvezményeket várhatóan 

lapunk megjelenésekor már online is 

lehet intézni. Ebben az esetben a nyom-

tatványt az okiratok alapján kell kitölte-

ni. Az adatokat a rendszer a kérelmező 

hozzájárulásával a belügyminisztériumi 

nyilvántartásokkal összeveti. Aki ehhez 

nem járul hozzá, annak az előírt okmá-

nyokkal személyesen kell intézni a ked-

vezményt a Nagy Lajos király útja 73–77. 

alatti parkolási ügyfélszolgálati irodán. 

– A kérelem benyújtásának minden 

esetben alapfeltétele, hogy már be le-

gyen fizetve a 2000 forintos ügyintézési 

díj. Ez digitális ügyintézés esetén banki 

felületen, a bankkártya számának meg-

adásával, illetve virtuális bankkártyával  

is megtehető.

A fővárosi tulajdonú utakon jelentkeztek 

a legkomolyabb gondok a fizetőparkolás-

sal, ezeken ugyanis nem érvényesíthetők 

a kerület által biztosított kedvezmények, 

így az ott lakók csak térítés ellenében vá-

rakozhatnak a megszokott helyükön. 

– A problémát nem Zugló gerjeszti, fel-

sőbb jogszabály írja elő ezt. Ennek felol-

dására Karácsony Gergely polgármester 

– a képviselő-testület megbízásából – kez-

deményezte a fővárosi parkolási rendelet 

módosítását, hogy a helyi kedvezménye-

ket ezeken az útszakaszokon is lehessen 

érvényesíteni.

Parkolóóra-problémák

A lakosság nagyon tartott a Zuglóban 

rendszerbe állított parkolóóráktól, 

ugyanis az országos médiákban olyan 

hírek jelentek meg, hogy a jegyváltás 

hosszú időt vesz igénybe, a berendezés 

kezelése nehéz és bonyolult. 

– Az első napok tapasztalatai azt mu-

tatták, hogy az emberek pillanatok 

alatt elsajátították az automaták hasz-

nálatát – jelentette ki az ügyfélszolgá-

lat vezetője, kihangsúlyozva: ez nagy-

mértékben köszönhető annak, hogy 

az órák működtető programja lépés-

ről lépésre vezeti használóját a jegy-

váltás során. 

Jelenleg az automatáknál az infógomb 

megnyomásával lehet tájékozódni a par-

kolási díjról és az üzemidőről. Ezt sokan 

kifogásolták, ezért várhatóan cikkünk 

megjelenésének idején a berendezése-

ken már fel lesznek tüntetve a fenti ala-

pinformációk. 

Ezen túlmenően elkészült egy rövidfilm 

is, amely a zugloiparkolas.hu oldalon te-

kinthető meg, és blokkokra bontva mu-

tatja be az automata használatát, illetve 

kitér a mobilparkolásra is. 

Az elmúlt időszak más problémákra is 

fényt derített. Ilyen volt például, hogy 

a gazdálkodói és a gyermekszállítási 

kedvezményt egy rövid ideig nem tud-

ták érvényesíteni a jogosultak. A hiba 

elhárításáig senkitől sem szedtek pót-

díjat, aki teljes áron vett jegyet, annak  

a parkolási díj kedvezményes részét 

visszafizették. 

A 205 parkolóórából 13 olyan működik 

a nagy forgalmú csomópontoknál, ame-

lyek papírpénzt is elfogadnak. 

– Ezeknél az óráknál 2000 forintos  

a legnagyobb címlet, amivel fizetni le-

het. Azt azonban tudni kell, hogy a be-

rendezés pénzt nem ad vissza – hangsú-

lyozta Bánki István. Hozzáfűzte: ebből 

már volt probléma, ezért ezeket a gépe-

ket figyelmezető felirattal látják el.

Az elmúlt időszakban két órarongá-

lás történt. Az egyik esetben a Város-

ligetnél nekitolattak az automatának, 

az ügyben rendőrségi eljárás indult.  

A másik esetben valaki meg akarta 

karcolni a kijelzőt, de azt a védőfelület 

megakadályozta. Ezen túlmenően több 

órát összefirkáltak, és az ellenőröket  

is érte atrocitás.     

 Papp	Dezső

Parkolási ügyfélszolgálat a Nagy Lajos király útján
Mint ismeretes, szeptem-

bertől az Örs vezér tere és 

környékén, a Városligetben, 

valamint Istvánmezőn és kör-

zetében fizetni kell a parko-

lásért. Kíváncsiak voltunk az 

első tapasztalatokra, ezért 

felkerestük a Nagy Lajos ki-

rály útjai parkolási ügyfél-

szolgálati irodát, hogy ott ér-

deklődjünk. 

Aktuális



14  2017. október 5.    Zuglói Lapok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási 
ügyek (nem lakás céljára szol-
gáló 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 Közszolgáltató Zrt.  épü-
letében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.  Pénztári 
nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben sze-
mélyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. 
Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen 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.

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.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

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.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, 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 időpontfoglalásra a www.
idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. • A Kor-
mányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügye-
inek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, 
hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szü-
neteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszó-
sarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
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, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a http://
www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-331-5525

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.: 06-30-428-97-84

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-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.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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–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

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 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
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ 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

Képviselők, fogadóórák  
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2014-ben arra kötöttem szövetséget Önökkel, 
hogy egy olyan közösséget építsünk, amely meg-
őrzi és gondozza értékeit, védi zöldkörnyezetét, 
amely gondoskodik polgárairól, ahol jó élni, és 
érdemes befektetni. Korai lenne még megítélni, 
hogy ez a közös vállalkozásunk sikeres volt-e, hi-
szen féltávnál még egy hosszútávfutó sem tudja 
megmondani, hányadikként ér majd a célba. 
Egy azonban biztos: az önkormányzati ciklus fé-
lidejénél már számos vállalásunkat teljesítettük. 
Létrehoztuk a Zuglói Szociális Modellt, elértük, 
hogy a fővárosban Zugló adja a legtöbb szociá-
lis juttatást lakóinak, visszafizettük a kommunális 
adót, a helyiek bevonásával szépítjük meg közte-
rületeinket, biztonságosabbá vált a kerület, prog-
ramot indítottunk az épített értékeink megóvásá-
ra és harcolunk a Városliget természeti kincseinek 
megvédéséért. Mindezt átláthatóan tesszük, úgy, 
hogy mindenki nyomon követhesse, miből, meny-
nyit, mire költünk.
Tudom, rengeteg még a feladat, éppen ezért  
a tervek, elképzelések megvalósítása egy pillanat-
ra sem állhat meg. A következő időszakban foly-
tatjuk a közút- és járdahálózat felújítását, közpar-
kjaink szépítését, az egészségügyi intézményeink 
rendbetételét, óvoda- és bölcsőde-korszerűsítési 
programot indítunk, és még számos nagy ingat-
lanfejlesztés is előttünk áll.

Legfontosabb eredményeink a következők:

Gondoskodó, szociálisan érzékeny kerületet 
hozunk létre, jelenleg az egész országban a 
zuglói önkormányzat költi a legtöbbet szociális 
támogatásokra.

Visszafizettük az előző ciklusban kivetett kom-
munális adót, több mint 330 millió forintot kaptak 
vissza a zuglóiak. Kommunális adójukat 2624-en 
ajánlották fel közérdekű célokra. Ez a pénz pályá-
zatokon keresztül rászoruló gyerekek támogatá-
sát szolgálja.

Hazánkban egyedüliként bevezettük a mini-
mumjövedelmet, amely a mélyszegénységben 
élő zuglóiaknak nyújt segítséget 

Elfogadtuk a lakhatást segítő intézkedéscso-
magot, amely a lakhatás elvesztésével szemben 
nyújt védelmet. Lakásfenntartási támogatásra 
2015 óta 152 millió, adósságkezelési támogatásra 
pedig 45 millió forintot fizettünk ki a rászorulók-
nak. A rászoruló nyugdíjasok a fűtési szezonban 
havi 4000 ezer forint fűtéstámogatást kapnak! 

Szolgáltatáscsomaggal segítjük az álláskere-
sést, aminek köszönhetően idén már minden har-
madik embernek sikerült három hónapon belül 
munkát találnia.

Környezettudatos kerületet építünk: beruhá-
zásainkat az energiahatékonyság jellemzi, köz-
területeinken a zöldfelületek növelése a cél.

Megújítjuk legfontosabb közparkjainkat. To-
vábbra is ellenezzük a Városliget beépítését, de  
a kerület közparkjait megújítjuk. Már befejeződött 
a Forradalom tere és a Rákosfalva park megújítása, 
hamarosan elkezdődik a Pillangó park és a Csertő 
park felújítása, és már elindult a Rákos-patak kör-
nyékének, a Rákosmezei térnek és a Vezér út kör-
nyékének a zöldterületet növelő megújítása.

Folytatjuk a társasházi felújítások támogatását, 
Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Irodát 
nyitottunk, ahol segítünk energiahatékonyságot 
célzó pályázatokat elkészíteni.

Folytatjuk a Virágzó Zugló programot, a lakos-
sággal közösen változtatjuk rendezetté, zölddé  
a lakóházak utcafrontjait. Az elmúlt években 

csaknem 300 fát, több ezer cserjét, sok ezer virá-
got ültettünk a zuglóiakkal közösen.

Családbarát beruházásokkal tesszük még 
vonzóbbá Zuglót az itt élők, valamint az ott-
honukat keresők számára.

A Norvég Alap támogatásával energiahaté-
konysági felújítást végeztünk a Móra Ferenc 
Általános Iskolában. 

Felépült a 48 férőhelyes Mesevonat Bölcsőde. 
Idén 400 millió forintos kerettel indult el a Zelk 
Zoltán bölcsőde- és óvodafelújítási program. 

Folyamatosan fejlesztjük és közösségi térré 
alakítjuk a Mogyoródi úti Sportpályát. befejez-
tük a fogadóépület megújítását, futball- és kézi-
labdapálya, új görzenál, mountain bike-, futsal- és 
streetballpálya épült. Itt létesül Zugló második in-
tegrált játszótere, és futókört is építünk.

Megújul a Csertő parki orvosi rendelő. Hamaro-
san kezdődik a kivitelezés.

Bevezettük a fizetőparkolást. Zugló nem lehet 
Budapest P+R parkolója! Hamarosan újabb terü-
letekkel bővítjük a fizetős övezeteket, így meg-
szűnhet a parkolási káosz a kerületben. 

Biztonságosabbá tettük Zuglót. A zuglói rend- 
őrkapitánysággal együttműködésben egy bizton-
ságos kerületért dolgozunk. Egy év alatt 15 száza-
lékkal csökkent Zuglóban a regisztrált bűncselek-
mények száma. 

Folyamatosan növeljük a térfigyelő kamerák 
számát és a megfigyelt terület nagyságát. Zug-
lóban jelenleg 167 kamerából álló térfigyelő rend-
szer üzemel 24 órában, és ehhez tartozik még  
a két mobil térfigyelő rendszer.

Rendészeti eszközökkel is küzdünk az illegális 
hulladéklerakás ellen. A Zuglói Önkormányzati 
Rendészet az elmúlt másfél évben 213 esetben 
intézkedett illegális hulladéklerakókkal szemben, 
a rendészek 181 alkalommal tettenérés után szab-
tak ki helyszíni bírságot, vagy tettek feljelentést.

Elindítottuk a „Szomszédom a rendőr!” programot, 
hogy a zuglóiak közvetlen kapcsolatot építhessenek ki 
a lakhelyükön szolgálatot ellátó rendőrökkel.  

Karácsony Gergely polgármester (PM)

Tavasszal érkezett félidejéhez a 2014–2019-es önkormányzati ciklus. Az április elején tartott időközi választás, majd a nyári szünet miatt mostanra 
tolódott a képviselő-testület tagjainak beszámolója. Lapunk kérésére mindannyian írtak arról, hogy megválasztásuk óta mit és hogyan végeztek 
a zuglóiak, illetve a kerület érdekében, valamint hogy mit terveznek a ciklusból hátralévő két évre. Az írásokat betűhíven, tartalmi és formai mó-
dosítás nélkül közöljük.
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Jelentősen javult a közbiztonság

Zugló alpolgármestereként a kerület közbiztonsága is feladata-

im közé tartozik, így körzetemen kívül az egész városrész terü-

letén sokat tehettem az elmúlt években azért, hogy a zuglóiak 

biztonságban érezhessék magukat lakókörnyezetükben.

Az elmúlt két évben 24db új térfigyelő kamera került ki-

helyezésre, ezzel a kerületben már egy 171 eszközből álló 

bűnmegelőzési kamerahálózat óvja a lakókat. Kameraállo-

mányunkat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük, jelenleg 

36db új kamera telepítése zajlik a kerületben.

A közbiztonságot javító intézkedéseink közül kiemelném 

a Szomszédom a Rendőr! elnevezésű prevenciós progra-

munkat, melynek során a körzeti megbízottakat folyama-

tosan támogatjuk munkájukban. Ennek keretében új szol-

gálati gépjárművek, kerékpárok és a térfigyelő kamerák 

képét megjelenítő mobiltelefonok kerültek beszerzésre.

A körzeti megbízottak jelenléte kulcsfontosságú a lakosság biz-

tonságának fenntartásában, emiatt a Füredi- és a Vezér utca 

kereszteződésébe két évvel ezelőtt telepített mobil rendőrségi 

pont jótékony hatását már érezhetik a környéken lakók. 

A fent említett fejlesztések pozitív hatását a rendőrség 

is elismeri, éves beszámolójuk szerint az utóbbi években 

60%-al csökkent a bűncselekmények száma a kerületben.

 

Bővülő szociális juttatások, megújuló közterek

Örömömre szolgál, hogy az MSZP-Összefogás Zuglóért 

frakció javaslatára idén januártól fűtéstámogatást nyúj-

tunk a nehéz helyzetben élő zuglói lakosok számára és az 

önkormányzat által fenntartott szociális intézmények köz-

alkalmazottainak bérrendezése is megoldódik.

Zugló összes lakóját érinti a közterületi fejlesztések. Az idei év-

től a közterületeink és az utak, járdák, parkok karbantartatásá-

ra és azok fejlesztésére az eddigi forrás többszörösét fordítjuk.

Körzetemben a Csertő park térrekonstrukció II. üteme is 

hamarosan megkezdődik, illetve az itt található Gyermek-

orvosi rendelő kibővítése és teljes felújítása is elindult. Üte-

mezve cserére, felújításra kerülnek a korosodó parkbútorok 

és korszerűsítésre került a köztérvilágítás a Csertő- és Új-

város parkban is.

 A zuglói gyerekekre modern környezet vár

 Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a kerület vonzó le-

gyen a kisgyermekes családok számára is, a már itt élők 

pedig minden támogatást megkapjanak. Emiatt tölt el 

örömmel, hogy az MSZP-Összefogás Zuglóért frakció kez-

deményezéseire számos fejlesztés valósult meg, így a gye-

rekekre megújult, modern környezet vár.

Több iskolában megújult a tálalókonyha és az étterem, ahogy 

számos óvoda és bölcsőde részleges felújítására is sor került.

 

Helyi vállalkozások segítése

A vállalkozásokat elősegítő lépéseinknek köszönhetően reális 

cél, hogy Zugló az egyik legvonzóbb célpontja legyen a hazai 

vállalkozásoknak. Frakciónk kezdeményezésére az Önkor-

mányzat több érdekképviseleti szervezettel kötött együttmű-

ködési megállapodást. Ez pozitív hatással van az önkormány-

zati tulajdonú üzlethelyiségek kihasználtságára, és nem utolsó 

sorban több szolgáltatás érhető el a zuglóiak számára.

Az előző városvezetés rendelete alapján a közterületet hasz-

náló helyi vállalkozásoknak eddig méltánytalanul magas 

közterület-használati díjat kellett fizetniük, mely a működé-

sük ellehetetlenítette. A zuglói vállalkozók nagy örömére az 

MSZP-Összefogás Zuglóért frakció kezdeményezésére nagy-

mértékben a közterületi-használati díjak.

Az MSZP-Összefogás Zuglóért frakcióval Önökért, Zug-

lóiakért dolgozunk és a jövőben is mindent megteszünk  

a kerületben élőkért, mert Zugló közös ügyünk!

Mindenek  előtt  azt  szeretném  elmondani,  hogy   

nagy  megtiszteltetés  számomra  Zugló  alpolgármeste-

rének  lenni,  hiszen  hossszú  ideje  a  kerület  lakosa  va-

gyok,  de  gyermekkori  emlékek  is  idekötnek,  mivel  is-

kola  után  számtalanszor  jöttem  focizni  a  Csömö-

ri  úti  sporttelepre.  Az alpolgármesteri tisztséget 2017. 

május 25-e óta töltöm be, így az én helyzetem érte-

lemszerűen eltérő, nem a ciklus felénél járok, hanem  

a megbízásom legelején.  Ezt  a  négy  hónapot  igyekez-

tem a  lehető  legjobban felhasználni. Először  is meg kel-

lett  ismerkednem  a  helyi  intézményrendszerrel  és  az  i-

ntézmények vezetőivel, dolgozóival, a kerületi  civil  szfé-

rával,  különös  tekintettel  a  rendvédelemmel,  kataszt-

rófavédelemmel  foglalkozó  szervezetekkel,  amit  szak-

mai múltam is indokol, mivel csaknem egy évtizedet töl-

töttem  el  a  szakszolgálatok  és  a  rendőrség  hivatalos   

állományában,  majd  a  Nemzetvédelmi  Egyetemen  vé-

geztem had- és biztonságtechnikai mérnökként.

Ugyanakkor  elmondhatom,  hogy  ez  a  rövid  idő 

is  elég  volt  arra,  hogy  kézzel  fogható  eredményekről   

tudjak beszámolni: kezdeményezésemre végre elbontásra  

kerül  a  Zászlós  u.  7.  szám  alatti  kísértetház,  amely 

évek  óta  lakatlanul,  patkánytanyaként,  illegális  szemét-

lerakóként  állt,  komolyan  veszélyeztetve  a  környező  há-

zakban  lakók  egészségét,  az  egész  utca  közegészség-

ügyi és köztisztasági állapotát. Ez a kerület egyik szégyen-

foltja volt, most  felszámoljuk,  s ezzel nem csupán a köz-

egészségügyet,  de  a  közvetlen  környezetében  élők   

biztonságérzetét is jelentősen javítjuk.

Jó  kapcsolatot  alakítottam ki a  Zuglói  Rendészeti  Igaz-

gatósággal,  és  személyesen  Kardos  Pál  igazgató-

val, aki egyben a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesület el-

nöke  is.  Már  dolgozom  azon,  hogy  a  kerület  bizton-

ságáért  sokat  tevő  egyesület  olyan  telephelyet  kap-

jon,  ahol  télen  is  fedél  alatt  tarthatják  tűzoltóautói-

kat, mivel az utcán télen nem lehet ezeket az autókat víz-

zel feltöltve kint hagyni, s egy esetleges riasztáskor érté-

kes idő veszhet el a feltöltésükkel. Egy fagypont fölötti hőmér-

sékletre fűtött garázs viszont lehetővé tenné, hogy gyor-

sabban  érjenek  ki  egy  tűzesethez,  s  mindannyian  tud-

juk, hogy ilyenkor minden egyes perc sokat számít.

Szintén  jó  kapcsolatot  építettem  ki  a  roma  önkormány-

zattal,  ennek egyik eredménye a Kövér Lajos utcai Var-

ga  Zoltán  Sportpályán  megrendezett  I.  Roma  Labda-

rúgó Kupa, amelynek nem csak a védnöke, de aktív rész-

vevője  is voltam, magam is beálltam  játszani, mint egy-

kor a Csömöri úti pályán…

Ugyanakkor  a  rendvédelem  mellett  minden  más  ci-

vil  szervezettel  jó  kapcsolatot  kívánok  ápolni,  szerencsé-

re már az elmúlt rövid időszakban is nagyon sok felkérést, 

meghívást kaptam tőlük, igyekszem is mindegyiknek ele-

get  tenni,  szívesen  megyek  el  a  rendezvényeikre  az  ön-

kormányzat képviseletében, így például Karácsony Gergely  

polgármester  nevében  köszöntöttem  a  12.  Esélyegyen-

lőségi  Kulturális  Fesztivál  résztvevőit,  ahol  minden  év-

ben ép és sérüléssel élő lakosok találkozhatnak egymással, 

közösen eltölteni egy napot és jobban megismerni egymást.

Mindezek  mellett  ez  a  pár  hónap  arra  is elég   

volt,  hogy  belekezdjek  egy  művészeti-oktatási  projekt   

megvalósításába, amelynek az a célja, hogy egy közmű-

velődési  megállapodás  alapján  jövő  év  szeptemberé-

től egy művészeti stúdió segítségével művészeti profilú ál-

talános  iskolát  nyissunk  a  kerületben,  amelynek  ered-

ményeképp  sok  gyerek  itt  Zuglóban,  a  lakhelye  közelé-

ben juthat művészeti oktatáshoz. Ezzel nemsokára sok kis-

diáknak okozunk majd örömöt.

Hajdu Flórián alpolgármester – 10. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Horváth Zsolt alpolgármester (DK)
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Az esélyegyenlőségben, a szolidaritásban, a közösség ere-

jében hiszek. Alpolgármesterként ezért olyan javaslatokat 

viszek a képviselő-testület elé, amelyekkel enyhíthetünk  

a leszakadó rétegek problémáin, egyúttal mindenkinek sa-

ját helyzetéhez mérten jelentenek méltányos segítséget,  

és amelyekkel egy zöld és élhető kerület felé teszünk lépéseket.

Az országos lakhatási krízis kezelésében segít az általam kez-

deményezett új lakásrendelet, amellyel az önkormányzati la-

kásokat a korábbinál átláthatóbban és igazságosabban tudjuk 

kiutalni a rászorulóknak. Emellett fontos eredmények érzem, 

hogy a Habitat for Humanity segítségével hat családnak biz-

tosítottunk szépen felújított otthonban méltó lakhatást.

A hajléktalanság sajnos egész Budapesten súlyos válság-

tünet. Zuglóban a kezdeményezésemre megdupláztuk az 

utcai szociális segítő szolgálatot, ezzel igyekszünk segíteni 

a hajléktalan embereken és lépéseket tenni afelé, hogy mi-

nél kevesebben tartózkodjanak az utcán. 

A Tükörkép Műhely létrehozására nagyon büszke vagyok 

- a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ elhivatott 

munkatársainak segítségével az ott folyó fodrász- és koz-

metikai szolgáltatással, tanácsadással már számos munka-

nélküli ügyfelet segítettünk önértékelésük és önbizalmuk 

helyreállításában és az álláshoz jutásban.

A nehéz sorban élő gyerekekre kiemelt figyelmet fordí-

tok: folyamatosan biztosítjuk számukra a szünidei étke-

zést, tanszergyűjtési akcióval segítjük tanévkezdésüket, és  

a kommunális adóból az ő javukra érkezett lakossági fel-

ajánlásokat az általam javasolt pályázati rendszerben jut-

tatjuk el hozzájuk tehetséggondozás vagy egészségügyi 

ellátáshoz való hozzájárulás céljából. Az óvodapszichológu-

si hálózat újraindításával minden kisgyermek és óvodape-

dagógus számára szeretnénk még harmonikusabbá tenni 

az óvodai nevelést. 

A civil szervezetek sokszor erejükön felül vállalnak át fel-

adatokat az államtól, az önkormányzatoktól. Munkájukat 

elismerve, közreműködésemmel jutott raktárhelyiséghez 

a családokat segítő Anyák az Anyákért Alapítvány és mű-

ködtet népkonyhát a Bosnyák téren az Ételt az Életért Ala-

pítvány is.

A kiegyensúlyozott élethez nem csak anyagi javakra, ha-

nem egészséges környezetre is szükségünk van, ezért  

a környezetvédelmet és az élhetőbb városi környezet meg-

teremtését is prioritásként kezelem. A Városliget beépítése 

elleni tiltakozáson túl folyamatosan követeltem a zuglói 

lakosság számára biztonságos megoldásokat mind az az-

besztmentesítés, mind a környezetvédelmi hatástanul-

mányok tekintetében. A szerves hulladék kezelése sokak 

számára okoz nehézséget, annak elszállítása óriási pazar-

lással jár, ezért kezdeményezésemre 2015 tavaszán elindult  

a komposztprogram. Sikerült elérnem, hogy kilenc tűzcsap-

ra kerüljenek ivócsapok, amelyek praktikus és olcsó megol-

dást nyújtanak a nyári hőségben. Állatvédelmi programom 

része a kerületi kutyás stratégia elkészítése, a kedvezmé-

nyes macskaivartalanítás, a madárodúk kihelyezése, va-

lamint a Sugárzoo Piknik esemény életre hívása, amelyen  

a kerületben élők családi szórakozás közben ismerkedhet-

nek a felelős állattartás mikéntjével. 

Aktívan részt veszek az egyéni választókerületemben ta-

lálható Rákosmezei tér közösségi tervezésében, a felújí-

tás előkészítésében. Kiemelt figyelemmel követem a Rá-

kos-patak revitalizációjának, a patakpart megújításának 

folyamatát. 

Célom, hogy a következő években is hasonló célú javasla-

tokkal, intézkedésekkel járuljak hozzá a Zuglóban élők jobb 

életminőségéhez, a kerület élhetőbbé tételéhez. 

A 2014-es választások után kialakult munkamegosztás 

szerint a Fidesz-KDNP alpolgármestereként az egész-

ségügy és a sport feladatait felügyelem. Ma ezek a te-

rületek Zugló legjobban fejlődő ágazatai. A gyermek- 

és felnőtt háziorvosi szolgálat és védőnői hálózat biztos 

alapokon működik. A háziorvosok költségeit javasla-

tomra az Önkormányzat praxisonként 40.000.- forinttal 

csökkentette. Zugló lakosságának egészségi állapotáról 

rendelkezünk adatokkal, amelyek alapján összeállítot-

tuk az önkormányzat egészségfejlesztési tervét. A pre-

venciós szolgáltatásokat, szűrőprogramokat a jövőben 

Egészségfejlesztési Iroda fogja koordinálni. Számos új 

szakrendelést indítottunk, csökkentettük a várólistákat 

és a várakozási időt a járóbeteg szakellátás területén az 

Örs vezér téri és a Hermina úti rendelőben. Tervezzük 

a betegellátás javítása érdekében praxisközösség létre-

hozását háziorvosok, gyermekorvosok, speciális szak-

emberek bevonásával. Ehhez a feladathoz kormányzati 

pályázat keretében 110 millió forintra számíthatunk.  

Az elmúlt közel 3 évben 89 millió forintot költöttünk 

orvosi gép és műszer beszerzésre, informatikai fejlesz-

tésekre és felújításokra. Idén pedig még további 68 mil-

lió forint áll rendelkezésre az informatika fejlesztésére. 

300milló forintot biztosítottunk a Csertő parki rendelő 

felújítására. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) 

és az önkormányzat sikeresen pályázott az Egészsé-

ges Budapest Programban a járóbeteg szakellátás fej-

lesztésére és a kormány döntése alapján több mint fél 

milliárd forintot nyert el orvostechnikai és informatikai 

fejlesztésre. Ennek keretében a régi elavult röntgenbe-

rendezéseket korszerű digitális röntgen technológiára 

tudjuk lecserélni mindkét rendelőben. Az új vizsgálat 

lényegesen gyorsabb lesz és kisebb egészségterhelés-

sel jár, ezért nagyon örülök, hogy az állami támogatás-

nak köszönhetően megvalósul régi tervünk! Köszönöm 

Dr. Révai Tamásnak, a ZESZ igazgatójának és Dr.Varga 

Péter képviselőtársamnak, az Egészségügyi Bizottság 

elnökének, valamint minden egészségügyben dolgozó 

kollégának az együttműködését és áldozatkész mun-

káját! A sport feladatok ellátása során a BVSC-Zuglóval 

közösen TAO pályázatok segítségével és kormányzati 

támogatással 2milliárd forint értékben fejlesztettük 

az önkormányzat tulajdonába került sportközpontot. 

Többek között új, 50 méteres kültéri medencével, 3 mű-

füves futballpályával, új 100 férőhelyes parkolóval bő-

vült az ingatlan, felújításra került a strand. Közel 3.000 

m2 területet parkosítottak.  Felújításra került a Szent 

István Gimnázium tornaterme és öltözői. A szükséges 

önrészek biztosításán felül egyetlen fillérünkbe se ke-

rül a létesítmény üzemeltetése és fejlesztése. A zuglói 

nyugdíjasok korlátozás nélkül ingyen úszhatnak a meg-

újult BVSC uszodában. Köszönöm az együttműködést 

Szatmáry Kristófnak, az egyesület elnökének! A Zuglói 

Sport Kft. folyamatosan fejleszti a Mogyoródi úti Sport-

központot és remek programokat: gasztro- és sport-

fesztivált szervez. Szekeres Pál olimpiai bajnokunknak 

köszönhetően a kormány 200millió forintot biztosított 

egy öltözőket, közösségi tereket magába foglaló klub-

ház építésére. A Sport Kft. működteti a Soltvadkerti 

gyerektábort, melyet idén tetőcserével, a csatorna és 

gáz bevezetésével, játszóeszközök beszerzésével fej-

lesztettünk. A Zuglói Nyári Napközis táborban 11 ezer 

igénybevétel történt, amely több mint a duplája a 2014. 

évinek. Az országosan is példaértékű táborban a gye-

rekeknek csak az étkezésért kell fizetniük, valamennyi 

program ingyenes számukra!

Szabó Rebeka alpolgármester – 9. ÖEVK (PM)

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz-KDNP)
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2014-ben ezeket tartottam a legfontosabb feladatoknak:

1.77-es, 82-es trolik alacsonypadlós járművekre cseréltetése: 

jelenleg már ilyen járművek közlekednek. 2. A Csömöri úton 

közlekedő gyorsjáratú autóbuszok k álljanak meg a Cinko-

tai útnál is:2016 szeptemberétől a BKK. megértve kérése-

met, és a lakók igényeit, változtatott a menetrenden. Megáll  

a 8-as, és a 108-as járat is. 3. Folyamatos közterület felügye-

let és karbantartás: sikerült elbontatni a balesetveszélyes 

kerítést a Porcelán-lakópark mögött; tisztább lett a Miskolci 

út-Csömöri út kereszteződése; áthelyeztettem a problémás 

szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. 4. Jobb, közbiztonság: 

kérésemnek megfelelően közterületi kamerák létesülnek  

a Telepes utca- Öv utca, valamint a Cinkotai út-Csömöri 

út, és az Öv utca, Egressy út sarkán. 5. Közbiztonsági iroda  

a Rákosmezeje-téren: nagyfelbontású térfigyelő-kamera ke-

rült kihelyezésre. 6. Karbantartási megállapodás a MÁV, és 

az Önkormányzat között, a Körvasút-sor melletti zöldterület 

folyamatos karbantartásáért: egyeztetéseken vettünk részt 

a MÁV-nál Szatmáry Kristóf úrral, a terület országgyűlé-

si képviselőjével, és szemétgyűjtési akciókat is szerveztünk.  

7. Az Öv utca 133 – 135 sz. lakóház használatbavételi enge-

délye: megválasztásom óta folyamatosan kértem a Polgár-

mester urat, hogy keressünk megoldást a használatbavételi 

engedélyek körül kialakult tarthatatlan állapotra. Közelmúlt-

ban a lakók számára kedvező megoldásra tudtunk szavazni  

a Testületben. 8. játszóterek („Sárkányos”és a Zoborhegy-téri) 

felújíttatása: Sárkányos megújult, a Zoborhegy-téri nem ön-

kormányzati fenntartású, így ott csak egy balesetveszélyes 

homokozó átépítésében tudtunk segíteni. 9. Az Egressy út 

végén levő gyalogos aluljáró megnyitása: tárgyalások folya-

matban. 10.Lipótvár utca átépítése:2018-as költségvetésbe 

szeretném betetetni. Nagyjából 70%-os eredmény, ami fé-

lidőben tisztességgel vállalható. Továbbiakban is várom meg-

keresésüket ötleteikkel, problémáikkal. Oldjuk meg együtt  

közös gondjainkat!

Jelen képviselői tevékenységemről szóló beszámolót a hely 

szűkössége miatt csak röviden, lényegre törően tudom is-

mertetni. Az itt leírtak csak és kizárólag az egyéni válasz-

tókerületemet érintő nyilvánvaló, és kevésbé látványos 

fejlesztéseket érintik, képviselői munkám más részeit, úgy, 

mint tanácsnokság, vagy bizottsági munka nem.

Az eddig eltelt időszakban számos fejlesztés, illetve intéz-

kedés valósult meg a 6. számú egyéni választókörzetben, 

mely az Önök jelzései alapján, Önökért születtek:

30-as övezet kialakítása a Nagy Lajos király útja–Ungvár 

utca–Rákospatak utca–Erzsébet királyné útja által hatá-

rolt területen, így csökkentve az átmenő forgalmat; A régi 

elhasznált és egyenetlen Dorozsmai utcai útburkolat tel-

jes felújítása; Erzsébet Királyné, Balázs utca, és számos ki-

sebb-nagyobb terjedelmű járdaszakasz felújítása; Térfigyelő 

kamerarendszer további bővítése. Kamerák kerülnek kihe-

lyezésre a Tengerszem utcában, az Erzsébet királyné útján, 

valamint a Kerékgyártó utcában is; Új padok kihelyezése  

a közparkokban; Szelektív szemétgyűjtő szigetek megszün-

tetése, illetve áthelyezése, ezzel is gátolva az engedély nélküli 

hulladéklerakást, illetve a közterületi szemetelést; Előterjesz-

tésem nyomán a Képviselő Testület döntött a 32-es autóbusz 

útvonalának módosításáról, a lakossági igényeknek megfe-

lelően; Szatmár utca, Rákoaspatak utca–Balázs utca közötti 

szakaszán, illetve annak környezetében a parkolási anomáliák 

megoldása; Lakossági kezdeményezésre jelenleg is folynak az 

intézkedések, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszának 

zsúfoltsága esetén, ne lehessen használni a Szőnyi utat elke-

rülő útszakaszként; Lakossági bejelentések alapján az enge-

dély nélküli szemétlerakók felszámoltatása, illetve a felhalmo-

zott szemét elszállíttatása, a járdák takaríttatása.

Kérem Önöket, hogy a továbbiakban is osszák meg velem 

fejlesztési javaslataikat, ötleteiket, hogy segítségükre le-

hessek egy olyan városrész kialakításában, ahol mindannyi-

an jól és biztonságban érezhetjük magunkat.

Barabás Ferenc József – 8. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Bihary Zoltán – 6. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Nem szolgálom ki annak a látszatnak a megteremtését, hogy  

a Zuglói Lapokban az önkormányzati képviselöknek egyenlö 

esélye volna véleményük elmondására vagy mintha itt létezne  

a sajtó szabadsága. A zuglói Lmp elektronikus felületein olvasha-

tó a véleményem.

Barta János (LMP)
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Az Önök határozott akaratából idén áprilisban ért az a meg-

tiszteltetés, hogy képviselőként dolgozhatom a körzetem-

ben és a kerületben élőkért. Ígéretünkhöz híven, már ez 

alatt a rövid idő alatt sikerült eredményeket elérni: Meg-

nyugtatóan rendeződött a bíbor utcai társasház helyzete, 

újabb térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre és további 

eszközök telepítése is tervezési szakaszban van. A javuló 

rendőrségi statisztikák alapján számos eredményt értünk 

el, itt kiemelném az idősek ellen elkövetett bűncselekmé-

nyek csökkenő számát. Nagy öröm volt továbbá azt látni, 

hogy mennyire érdekli az itt élőket lakóhelyük környeze-

te, ami az előkerteket szebbé tenni hivatott Virágzó Zugló 

program iránt érdeklődők magas számában is megmutatko-

zott. Alig múlt el úgy hét, hogy ne ültettünk volna valahol 

egy új fát vagy bokrokat. Kiemelt célnak tekintem továbbá 

a körzetet fokozottan sújtó, illegális hulladéklerakás prob-

lémájának enyhítését, a kerület zöld jellegének megőrzését 

és erősítését. Ebből a megfontolásból támogatom a zuglói 

Pillangó park, mint a Városliget után a második legnagyobb 

és körzetünkhöz legközelebb eső közpark megújítását is.  

Annak tudatában, hogy Zuglót az itt élők kárára évek óta 

P+R parkolónak használják a külső kerületekből, agg-

lomerációból érkezők, örülök, hogy itt is sikeresen kialakí-

tásra kerültek az első fizető parkolási övezetek. Reményeim 

szerint ezeket, az első időszak tapasztalatainak felhaszná-

lásával, továbbiak is követik majd, így egy még élhetőbb, és 

modernebb kerületet építhetünk! A jelenleg épülő Puskás 

Stadion árnyékában a parkolás kérdésköre még hangsúlyo-

sabbá vált, tekintve, hogy a jelenlegi elképzelések szerint  

a közel 70.000-es férőhelyű komplexum mellé mindössze-

sen 500 parkoló kialakítását tervezik, ami az itt lakók fé-

lelmei szerint is elviselhetetlen terhet ró majd a környéken 

élőkre. Ez ellen minden lehetséges fórumon fel kell lépnünk! 

A továbbiakban is örömmel várom az Önök megkereséseit. 

Zugló közös ügyünk, köszönöm a támogatásukat!

Bitskey Bence – 3. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Választott képviselőként mindenekelőtt a képvise-

lő-testületi munkámból adódó feladataim végrehajtá-

sára és a Zuglóban, kiemelten a Herminamezőn élő pol-

gárokkal történő folyamatos párbeszédre törekszem.

Az egészségügyi bizottság alelnökeként, a szociális bizottság va-

lamint a köznevelési, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagja-

ként aktívan részt veszek a döntés előkészítési valamint döntés-

hozatali munkában. Különböző munkacsoportokban, rendeletek 

kidolgozásában veszek részt.

Önként vállalt feladatként a Zuglói Egészségügyi Szolgálat és  

a Vakok Állami Intézete közötti együttműködés keretében szűrő-

programok, akadálymentesítési és érzékenyítő tréningek szerve-

zését koordinálom.

Évente felmértem és előterjesztem a választókörzetemet érintő fejlesz-

tési és beruházási igényeket, költségvetési forrás biztosítását kérve.

Élő kapcsolatot ápolok a közbiztonsági szervekkel, oktatási, szo-

ciális, kulturális és egyházi intézményekkel, időskorúakat és fo-

gyatékkal élőket ellátó szervezetekkel, rendezvényeken, közös-

ségi programokon, fórumokon veszek részt.

Lakossági jelzések és személyes tapasztalat alapján tájékozódom 

az adott területet érintő problémákról, elképzelésekről, a lehető-

ségeket a körzet lakóival egyeztetem. 

A helyi lakossággal fogadóórákon, találkozók keretében, továb-

bá telefonon, e-mailen és közösségi portálokon keresztül tartom  

a kapcsolatot. A felvetett kérdéseknek minden esetben utána 

járok, hatáskörömhöz képest igyekszem megoldani, illetékesség 

hiányában pedig felkutatni a megoldáshoz vezető utat. Az elmúlt 

időszakban számos közterületi, köztisztasági, park- és terület-

rendezési gondot sikerült orvosolni. 

Előterjesztésemre a Kacsóh Pongrácz út - Nagy Lajos király útja - 

Róna utca - Erzsébet királyné útja - Amerikai út által határolt te-

rületen korlátozott sebességű övezet kialakítása, a Horváth Bol-

dizsár utca és Uzsoki utca, a Laky köz és Uzsoki utca, az Erzsébet 

királyné útja és Róna utca kereszteződésébe térfigyelő kamera 

rendszerek telepítése van folyamatban.

Cseke Vanda – 1. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Ismét eltelt egy év a baloldali összefogás vezetése alatt, és az 

előző évekhez hasonlóan sajnos idén is alig fejlődött Zugló! Amíg 

a környező kerületek szépülnek, addig Zugló stagnál, az a né-

hány beruházás pedig, ami folyamatban van, nagyon lassan ha-

lad. A Martinuzzi-kert megújítása például még el sem kezdődött, 

hiába született róla testületi döntés, de a Rákosfalva park felújí-

tása is nehézkesen sikerült.

A parkolással kapcsolatos problémák pedig előre láthatóak vol-

tak. Már év elején jeleztem a képviselőtársaimnak, hogy a fizetős 

parkolás bevezetése előtt alakuljon egy munkacsoport, amely  

a lakossági véleményeket is figyelembe veszi, valamint megol-

dást keres a kerület sűrűn lakott részeinek parkolóhely hiányára. 

Ez elmaradt, ezért a fizetős övezetek szeptemberi bevezetése 

többszáz gépjármű tulajdonos életét keseríti meg. Ugyan a ke-

rület vezetése egyeztette a Fővárossal a parkolási rendeletet, 

mégis kimaradt belőle, hogy a fővárosi fenntartású utakon is 

érvényes legyen a zuglóiak kedvezménye. Érdekes, hogy más 

kerületeknek ezt sikerült rögzíteniük, az én erre vonatkozó mó-

dosító javaslatomat azonban közösen szavazta le a MSZP-Fidesz 

többség. Az általam szorgalmazott térfigyelő kamerarendszer 

bővítése is döcög, a Füredi lakótelepen.

Zuglót ellepi a szemét! Több éve küzdök azért, hogy végre meg-

oldást találjunk az illegális szemét problémájára, a szelektív hulla-

dékszigetek emberi módon történő használatára, és tiszta lakó-

környezetek kialakítására. Többször javasoltam, hogy alakítsunk 

ki zárható szelektív hulladék udvarokat, ahol a lakosság lerakhat-

ja feleslegessé vált tárgyait.

Én kezdeményeztem, és sikernek könyvelem el, hogy a 2008 

óta változatlan köztisztviselői illetményalap emelése július else-

jével megtörtént kerületünkben. Továbbra is azon vagyok, hogy  

a bérolló ne nyíljon tovább a különböző kormányzati intézke-

dések miatt.

A városvezetés támogatását kértem a Jobbik Béruniós kezde-

ményezéséhez, amelynek lényege, hogy egyenlő munkáért 

egyenlő bért kapjanak a dolgozók az unió minden országában, 

így hazánkban is. Zugló polgármestere ugyan napirendre vette 

az előterjesztésemet, ám fideszes kezdeményezésre - az MSZP 

egyetértésével - végül levették onnan.

Az év hátralevő részében a legfontosabbnak tekintem a parko-

lási problémák megoldását. Az erős kontroll gyakorlásán kívül 

ezentúl is a kerület szolgálatát tekintem fő feladatomnak, és to-

vábbra is várom az itt lakók észrevételeit, hogy jobb, élhetőbb 

Zuglót alakíthassunk ki!

Czeglédi János (Jobbik)
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A Fidesz-KDNP frakció tagjaként a Szociális, az Egészségügyi, 

valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában 

veszek részt és rendszeres résztvevője vagyok a Szociális és 

Idősügyi Kerekasztalnak. A zuglói egyházak tevékenységének 

összehangolását az Egyházügyi Tanács koordinátoraként se-

gítem. A hitéleti tevékenység mellett, fontos karitatív és ér-

tékhordozó kulturális szolgálatot is teljesítenek az egyházak. 

Családvédelmi tanácsnokként a zuglói családok helyzetének 

javítása érdekében dolgozom, számos javaslattal éltem szo-

ciális rendeleteink megalkotása során. Az átmenetileg krízis-

helyzetbe kerülő családok támogatási lehetőségei nőttek, de 

még számos olyan élethelyzet van, amelyben még nagyobb 

segítségre lenne szükség. Az önkormányzati lakáspályázatok 

hiányoznak, a gondos munkával összeállított névjegyzéken 

szereplők lakáshoz jutása továbbra is várat magára. A Myrai 

Szent Miklós Vallási Egyesület hajléktalanmentő munkáját 

támogatom, a krízishelyzeti ellátás biztosítása mellett, azon-

ban szigorúbb szabályokat szeretnék a közterületeken való 

életvitelszerű tartózkodás negatív hatásai miatt. A hajlékta-

lansággal fenyegetett emberek közterületi jelenléte zavarja  

a közösséget, de hajléktalan embertársaink számára is csak 

közvetlen életveszélyt jelent. Zugló az önzetlenség, segítő-

készség városa, de a rászorulók együttműködése elvárható! 

Az elmúlt években előkészítettem egy koncepciót egy az idő-

sek részére létrehozandó bentlakásos intézmény kialakítására 

és szükséges egy nappali ellátást biztosító intézmény létre-

hozása is a demenciában szenvedőknek. Módosítani javaslom 

az ingyenesség korhatárát a szociális ellátásoknál. Jelenleg  

95 év felett járnak ingyenesen a szolgáltatások, ezt kellene 

elérhetővé tenni 90 éves kortól. Emelni kell a szociális ága-

zatban bevezetésre került Zugló pótlékot hiszen a szociá-

lis területeken nagy a munkaerő hiány. Tevékenységemmel  

a rendért, a gondoskodó, rászorulók számára erős szociális  

védőhálót biztosító Zuglóért dolgozom. 

Az elmúlt 3 évben tucatnyi előterjesztésem annak a külde-

tésnek a jegyében született, hogy segítsem a rászorulókat, és 

jobbá tegyem a idősek élethelyzetét. Büszke vagyok rá, hogy 

ezekkel több ezer embernek segíthettem. Kezdeményezé-

semre pénzbeli juttatást kapnak a 90, 95, 100 évesek, majd 

javaslatomra az ünnepeltek köre kibővült a 80 és 85 évesek-

kel. A döntések következtében évente közel 2000 idős zuglóit 

köszönthetünk méltóképpen. Előterjesztésemre bevezettük  

a gyógyszertámogatást. Azóta szélesítettük a jogosultak körét 

és megdupláztuk a havi juttatás összegét is. Jó érzéssel tölt 

el, hogy ezt már több százan tudják igénybe venni. Két alka-

lommal is kezdeményeztem a zuglói szociális ösztöndíj-prog-

ram bővítését. Így most már 90 rászoruló diák tanulmányait 

tudjuk segíteni. Emellett az elmúlt időszakban több javasla-

tom is azt a célt szolgálta, hogy a zuglói szociális rendszer még 

tökéletesebb és széleskörűbb legyen. Ilyen javaslatok voltak:  

a születési támogatás összegének növelése, a szociális kölcsön 

és a tanévkezdési támogatás jövedelemhatárának emelése. 

Az elmúlt években többedmagammal kezdeményeztem, hogy 

2000 rászoruló és idős zuglói karácsonyi csomagot kaphas-

son. Ígéretemhez híven folyamatosan adományokkal segítem 

Rákosfalva intézményeit. Kivettem a részem a Virágzó Zugló 

itteni eseményeiből. Sokacz Anikó képviselőtársammal együtt 

folyamatosan részt veszek Rákosfalva közösségi életének 

formálásában. Ötletgazdája vagyok a Rákosfalva 145 rendez-

vénysorozatnak. Örülök, hogy képviselőként hozzájárulhattam  

a Meseház Bölcsőde 2 csoportszobája, a Mező Ferenc Általános 

Iskola lépcsője, az Álmos Vezér Iskola tálalókonyhája, illetve  

a Kerepesi 128-130. számú ház előtti feljáró felújításához. 

Büszke vagyok rá, hogy a mi képviselői időszakunkban való-

sulhatott meg a Rákosfalva park 21. századi közösségi térré 

fejlesztése. A térfigyelő kamerarendszer bővítése a körzet 

közbiztonságának javítását szolgálja majd. Továbbra is szá-

míthatnak rám, mert Zugló közös ügyünk!

Gyügyei Attila (Fidesz–KDNP)

Hevér László György – 11. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

A zuglói képviselőtestület testvérvárosi és EU-s kapcsolatokért fe-

lelő tanácsnokaként szavazott nekem bizalmat. Munkámat, ezen 

megtisztelő feladatkörhöz, két kiemelt részre bontottam.

Elsőként a már meglévő testvérvárosi kapcsolatokat kíván-

tam megerősíteni. A testvérvárosi kulturális, sport és turisz-

tikai kapcsolatokon keresztül a különböző országok lakosai és 

a zuglói polgárok kölcsönösen megismerhetik egymás életét, 

mindennapjait. 

Idén két programot kívánok kiemelni. Az egyik az április 7-8. 

között megtartott II. Varga Zoltán Emléktorna, amelyre 12 csa-

pat jelentkezett. Zugló testvérváros csapatai részvételének kö-

szönhetően az idei torna nemzetközivé vált. A másik az október 

elsején megrendezett Zugló 82. születésnapi ünnepsége a Vaj-

dahunyad várában. Testvérvárosi delegációk is megtisztelnek 

minket a jelenlétükkel.

Cél még, hogy új, hátáron túli, illetve határokon belüli kapcso-

latokkal bővítsük Zugló partnereinek a számát. Megbeszélést 

folytattunk Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselőjének tár-

saságában, a kerületünkben található svájci nagykövetségen  

a svájci nagykövet úrral. Októberben lehetőségünk lesz találkoz-

ni egy svájci gazdasági delegációval, ahol, többek között, az egyik 

téma a testvérvárosi kapcsolatok lesz. A kerületünkben található 

többi nagykövetséget is fel fogjuk keresni.

A testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez, a sok munka mellett 

forrásokra is szükség van. Ennek megszerzését tekintem másik 

kiemelt feladatomnak. Pályázatok útján, mivel magyar költség-

vetési források nem állnak elegendő mértékben a rendelkezésre, 

kell a szükséges összegek bevonását megkísérelni. Az Európai 

Unió kiemelten támogatja a határokon átnyúló, több ország 

városainak összefogásával történő pályázatokat. Az itt elnyert 

összegeket fel lehet használni a zuglói lakosok életminőségét 

javító fejlesztésékre is. A mai napig a Zugló által elnyert EU-s pá-

lyázatok összege meghaladja a 300 millió forintot, ezt a munkát 

kívánjuk folytatni a jövőben is, mert Zugló közös ügyünk.

Felkai Tamás (MSZP–Összefogás Zuglóért)
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Tisztelettel köszöntöm az olvasót, kiemelt figyelemmel vá-

lasztókörzetem lakóira! Végre korszerűsítették a Pillangó parki  

10 emeletes háztömböket az épületek hőszigetelése és a nyí-

lászárók cseréje megtörtént, így a korábbinál alacsonyabb lesz 

a fűtésszámlája az ott élőknek. Képviselőként büszke vagyok 

arra, hogy az önkormányzat közel 40 millió forinttal támogatta 

a felújításokat! A Pillangó parki iskola épülete Európai Uniós 

korszerűsítési pályázat keretében, az önkormányzat hozzá-

járulásával szintén megújult. Pedagógusként szívügyemnek 

tekintem az óvodák, iskolák fejlesztését. A körzetben a Kaffka 

Margit Általános Iskola ebédlőjének, korszerűsítésére közel 

25 millió forintot költöttünk. Az Óperenciás óvoda új, udvari 

játszószerekkel gazdagodott. A Heltai Gáspár Általános Iskola 

nyílászáróit kicserélték, ősszel megkezdődik az Aprófalva óvo-

da nyílászárócseréje. Kezdeményezésemre újra indult a "Nyi-

tott tornaterem!"program, így a zuglóiak ingyen használhatják 

téli időszakban a Móra Ferenc és a Kaffka Margit Általános 

Iskolák tornatermét. Hét év után, hagyományteremtő céllal  

- a korábbi gyermeknapok hangulatát felidéző-„Szomszédün-

nep” került megrendezésre a Pillangó parkban. Jövőre meg-

újulhat a Pillangó park, amelyet az ott élők javaslatainak fi-

gyelembevételével valósítunk meg. Szervián és a Bánki Donát 

utca kereszteződésében rövidesen új gyalogátkelőhely létesül. 

Aláírást gyűjtöttem és indítványoztam az Örs vezér téri aluljá-

ró zuglói oldalának akadálymentesítését. Ha a képviselőtársak 

támogatják, megoldódik ez a probléma. Évtizedes lakossági 

igény megvalósítására került sor: a parkolási gondok megol-

dása érdekében 2017 szeptemberétől az Örs vezér tér térsége 

fizetős övezetté vált. A körzetben 100 új autóparkoló került 

kialakításra. Az első tapasztalatok figyelembevételével kezde-

ményezem a Pillangó park, Kerepesi úti lakótelep, Fogarasi úti 

térség egészére a fizető parkolási övezet kiterjesztését! Alkotó 

együttműködésükben bízva dolgozom tovább, mert ZUGLÓ 

KÖZÖS ÜGYÜNK!

A 2014-es októberi helyi Önkormányzati választáson  

a választópolgárok bizalmának elnyerésével az 5. szá-

mú körzetben egyéni képviselői mandátumot szereztem, 

majd a testület felhatalmazása alapján, legfiatalabb kép-

viselőként, Ifjúsági Tanácsnoknak szavaztak meg, illet-

ve a Köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, 

és a Jogi és ügyrendi bizottság tagjaként folytathattam 

munkámat.   Ifjúsági Tanácsnokként első dolgom volt, 

hogy egy Ifjúsági koncepciót és egy hozzá kapcsolódó 

Cselekvési tervet készítettem, melynek legfontosabb 

elemeként a 2011 óta nem működő Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzatot alakítottuk újjá. A Gyermek és Ifjúsá-

gi önkormányzat azóta havi rendszerességgel ülésezik, 

ahol lehetőségük van elmondani az őket érintő fontos 

ügyeket és problémákat. Ifjúsági Tanácsnokként fon-

tosnak éreztem, hogy a 2016. decemberi testületi ülésen 

petíciót adjak át a zuglói Drogambulancia létrehozása 

ellen, mely előterjesztésnek nem a fontosságával, ha-

nem a helyszínválasztásával nem értett egyet a frakci-

ónk. Önkormányzati képviselőként igyekszem mindig  

a választóim rendelkezésére/segítségére lenni. Előter-

jesztésemnek köszönhetően a körzetemben lévő Rózsa-

vár Óvoda kerítése felújításra került, illetve folyamato-

san egyeztetek a helyi iskola külső/belső felújításáról. 

Rendkívül fontos számomra, hogy a körzetemben lévő 

volt Sportközpont területén  rövid időn belül fontos kö-

zösségi célokat is magába foglaló beruházás szolgálja  

a kerületben élőket. A fent említett tevékenységekben, 

programokban, eljárásokban operatívan részt vettem, 

legjobb tudásom szerint segítettem koordinációjukat.  

A körzet lakóival, vállalkozásainak, szervezeteinek, ér-

dekképviseleteinek képviselőivel a formális kapcsolat-

tartáson túl is kommunikálok, igyekszem őket megfele-

lően és hatékonyan képviselni!

Képviselői munkámat a 4. számú egyéni választókerület 

Törökőr önkormányzati képviselőjeként végzem. Város-

képvédelmi tanácsnok, munkacsoport vezető és több ön-

kormányzati bizottságban tag vagyok.  Városképvédelmi 

tanácsnoki tevékenységem keretében hozzájárultam, hogy 

Zugló Önkormányzata elkészíttette és a testület elfogad-

ta Zugló Településképi Arculati kézikönyvét, mely alapján 

a városkép védelem terén aktívabb tevékenységet tudunk 

folytatni. Körzetemben Törökőrön kezdeményeztem a  Thö-

köly út.- Egressy út mellleti lakóépületek előtti  zöld területi  

parkolók tervezését  és megépítését a rendezett állapotok 

megteremtése érdekében. Többszöri egyeztetést folytattam 

a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével vala-

mint a Főpolgármester úr főtanácsadójával a közlekedéssel 

és parkolással kapcsolatban. A közlekedési kérdésekben ki-

emelten foglalkoztam a mexikói úti lakóházaknál lévő 100 sz. 

vasúti főútvonaltól származó közlekedési zajjal kapcsolatos 

zajcsillapítással. Lakossági megkeresésre kezdeményeztem 

a parkolási rendelet módosítását a Hermina úti szakrendelő 

és a parkoló zónás intézmények ingyenes megközelíthető-

sége tekintetében. Javasoltam, hogy minden állandó zuglói 

lakhellyel rendelkező polgár kapjon a fizető zónákban éven-

te 100 óra ingyenes parkolást a zuglói parkoló övezetben. 

Javaslatomat elfogadta a testület. Közreműködtem a  kör-

zetemben található  Arany János Általános Iskola és Művé-

szetoktatási Intézmény műfüves pálya lefedése ügyében.

Az iskola területének bővítési igényére vonatkozó kérés-

re felvettem a kapcsolatot és több egyeztetést folytattam  

a Magyar Posta Zrt.-vel a XIV. Újvilág utca 20. sz alatti terület 

megvásárlására vonatkozóan.Elképzeléseim között szerepel 

még az Újvidék téri park rekonstrukciója. A  itt élőkkel egyez-

tetve kezdeményezni szeretném a Szugló utca Újvidék téri  

parkon áthaladó  szakaszának lezárását és ezen területen  

a park visszaalakítását.

Lévai Sándor – 15. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Nagy-Erdős Dóra – 5. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Kovács Balázs – 4. ÖEVK (Fidesz–KDNP )
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A körzetemben élők részéről érkezett megkereséseknek igye-

keztem eleget tenni. Közbenjárásomnak köszönhetően ren-

dezettebbé váltak a közparkok (Jeszenák utca, Adria sétány), 

játszóterek (Répássy u.) környezete. A Virágzó Zugló program 

keretén belül több társasház előkertje is megújult (Egressy út). 

Annak érdekében, hogy jó legyen ebben a városrészben élni, 

a körzet önkormányzati képviselőjeként kezdeményeztem:  

a lakossági igények alapján a Budapest központját Zuglóval 

összekötő buszjáratok éjszakai közlekedési rendjének felül-

vizsgálatát (907, 908,  931, 956, 990, 973-as járat); a közleke-

dők védelme érdekében fekvőrendőrök telepítését és a meg-

lévők karbantartását, javítását (Csernyus utca, Mogyoródi 

út, Adria sétány parkoló), ill. a közlekedési táblák láthatósága 

érdekében a zavaró növényzet visszavágását; a közbiztonság 

javítása, a lakók biztonságérzetének növelése céljából térfi-

gyelő kamera kihelyezését (Nagy Lajos kir. útja); a közterület 

tisztaságának növelése érdekében a szelektív hulladék gyűj-

tőszigetek helyének felülvizsgálatát, amennyiben szükséges 

annak megszüntetését (Egressy u.-Vezér u.). Önkormányza-

ti munkám eredményeként: készül Zugló környezetvédelmi 

programja és a kerületi hulladékgazdálkodási program, amely-

nek kidolgozásában Környezetvédelmi bizottság elnökeként 

én is részt veszek; a Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hipertó-

nia Centruma működéséhez 2016. évtől biztosítja a forrást az 

Önkormányzat, így a magas vérnyomásban szenvedő lakosok 

korszerű ellátásban részesülhetnek; új műszer beszerzése által 

csökkenhet a várakozási idő a zuglói gyermekek szemészeti 

szűrővizsgálata esetében. A Németh Imre Általános Iskola és  

a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmény iskolaszékének tagjaként figyelemmel köve-

tem az oktatás minőségének változásait. A rendelkezésre álló 

lehetőségek hatékonyabb felhasználásával, közös cselekvés-

sel szeretnék javítani a mai állapotokon, mindannyiunk javára, 

érdekében. Mert Zugló közös ügyünk!

Számomra a 12-es választókörzet a legfontosabb. Hevér 

László György képviselővel közösen rendszeresen bejárjuk  

a ránk bízott területet, és a helyszínen, az ott élőkkel beszél-

getve tárjuk fel az orvoslásra váró bajokat Visszük magunk-

kal a körzeti megbízottat, illetve a zuglói Városgazdálkodási 

Zrt képviselőjét, akik így gyorsabban intézkednek. Számos 

probléma megoldásán fáradozom, így például a Szabó Ervin 

Könyvtár előtt közlekedőknek, két évtizeden át fagyökéren 

kellett egyensúlyozni, tavaly végre rendbe hozták ezt az 

útszakaszt is. A körzetbe újabb gyalogátkelőt jelöltek ki, az 

illegális szemétlerakókat is azonnal felszámoltatom. Odafi-

gyeltem egyebek mellett arra is, hogy a viharkárt szenvedett 

Napsugár bölcsőde tetőszerkezetét minél hamarabb felújít-

sák.  Idén átadhattuk a megújult Rákosfalva parkot, melyet 

Tóth Csaba Országgyűlési Képviselő is szívügyének tekin-

tett, mint ahogy az Álmos Iskola megújult ebédlője is. Tisz-

teletdíjam 10 százalékát a szükséget szenvedőknek ajánlom 

fel minden hónapban.  Közösséget építünk. Több alkalom-

mal már, Hevér L. Györggyel együtt szemétgyűjtési akciót 

szerveztünk, amit szeretnének megismételni. Civil és nem-

zetiségügyi tanácsnokként idén harmadjára rendeztük meg  

a Civilek Utcáját a Zuglói Civil Ház előtt és örömmel nyug-

táztam, hogy a tavalyi 28-hoz képest most már több mint 30 

szervezet jelentkezett a rendezvényre. A szocialisták számára 

fontosak a civil közösségek, akikkel hitük szerint a kerület is 

jól jár.  Kezdeményezésemre a Civil Füzet is megjelenik éven-

te, a legaktívabbaknak díj jár, és Zuglóban jól működik a civil 

kerekasztal is.  Ingyenes jogi-, illetve adótanács is igénybe 

vehetnek a civil szervezetek a Civil Házban előterjesztésem-

nek köszönhetően. Újra megalakult a Nemzetiségi kerekasz-

tal. Ebben az éven átadásra került az új Nemzetiségek Háza. 

A frakciónk jóvoltából nemzetiségi táncház indult. Kezdemé-

nyezésemre alakult újjá tavaly előtt a Kábítószerügyi Fórum. 

Célom , hogy a jövőben is a lakosság érdekeit képviseljem.

Sógor László – 13. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Sokacz Anikó – 12. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Megvalósult kezdeményezéseim a kerületben:

• Javaslatomra ingyenessé vált a bárányhimlő elleni oltás az egy és két év közötti gye-

rekek részére. Idén így 2300 kisgyermek kerülheti el az egyre súlyosabb szövődmé-

nyeket okozó betegséget.

• A pavilonok, pl. családi kis éttermek, cukrászdák ellehetetlenítéséért 2014-et megelő-

zően több mint triplájára emelte az önkormányzat vezetése a bérleti díjakat. Kezdemé-

nyezésemre ez budapesti átlagra csökkent.

• Asztalhoz ültettem a MÁV-ot és a Polgármestert a Szuglói körvasút sor zajcsök-

kentése érdekében.

• Esélyegyenlőségi Díjat kezdeményeztem az egyenlő bánásmód hatékonyabb érvé-

nyesüléséért.

• Az új szociális rendelet életszerűbbé tételéért monitoring bizottság létrehozását javasoltam.

• Elindítottam a kerület energiahatékonysági stratégiájának kialakítását.

A körzetben: 

• Elértem a Rákospatak 123. sz. alatti illegális szemétlerakó felszámolását.

• Megvalósult a Rákospatak-Ungvár-Miskolci utcák-Erzsébet királyné útja által határolt 

területek korlátozott sebességű övezetté alakítása és fekvő rendőrökkel való határolása. 

A terület bővítése hamarosan várható a Szuglói körvasút sorig.

• Az autósiskolával való egyeztetéseknek megfelelően megváltoztak az útvonalak irá-

nyai a gördülékenyebb közlekedés érdekében.

• A Munkácsy Mihály Általános Iskola ebédlőjét sikerült nagyobbíttatni.

• A közbiztonsági fórumok eredményeként új térfigyelő kamerák telepítését fogadtattam el.

Folyamatban lévő kezdeményezéseim:

• Gyermek-intézmények bővítése (Mesevonat Bölcsőde, Bóbita Óvoda, Munkácsy Mi-

hály Ált. Isk.)

• A Mesevonat Bölcsődénél meglévő gyalogos átkelőhely jelzőlámpával való ellátása

• Új gyalogosátkelő kialakítása az Öv és Ilosvai Selymes utca kereszteződésénél

• A Rákospatak u.–Kacsóh Pongrác út sarkán lévő gyűjtősziget megszüntetése, illetve 

az üveggyűjtők áthelyezése

Fent felsorolt kezdeményezéseim nagy része az Önökkel való találkozások, beszélgetések  

alkalmával merült fel. Dolgozzunk együtt így a jövőben is, mert Zugló közös ügyünk!

Pécsi Diána – 7. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)
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A 2-es körzet életében az elmúlt időszak legnagyobb vál-

tozását a fizető parkolás bevezetése jelentette. A Fidesz 

frakció és Én is komoly energiát fordítottunk arra, hogy egy 

olyan rendszer alakuljon ki, ami teljes mértékben az ott la-

kók érdekeit képviseli, ezért is adtunk be több olyan módo-

sító indítványt – többek között, hogy az oktatási intézmé-

nyeink nagyobb kedvezményt kapjanak-, ami egyszerűbbé 

teszi a zuglóiak parkolását. Még mindig vannak komoly 

problémák a parkolással kapcsolatban, amin változtatni kell, 

legfőképpen a fővárosi kezelésű útszakaszokon lakók par-

kolási kedvezményeinek megoldását, mivel jelenleg több 

olyan kerületi lakos is van, akik nem kaphatnak hozzájáru-

lást, és ez véleményem szerint elfogadhatatlan.

Komoly problémát jelentett az elmúlt időszakban a közte-

rületeinken megjelenő engedély nélküli árusítás, például  

a Hermina-Thököly út sarkán. Ezt folyamatosan próbálom 

orvosolni, hogy kulturált körülmények között lehessen köz-

lekedni a járdáinkon.

Részt vettem a vészkorszak zuglói áldozataira emlékező 

emlékmű bíráló bizottságában, aminek köszönhetően a tes-

tület elfogadott egy pályázatot, mely méltó emléket állít  

a zuglói nyilasházban (Stefánia 93.) megkínzottak és kivég-

zettek előtt.

Nagyon sok megkeresést kapok önkormányzati lakásokkal 

kapcsolatban. Sajnos jelenleg Zuglóban az önkormányzati 

lakások kiadása nem éri el a megfelelő szintet, ami ellen 

folyamatosan felszólalunk. A legtöbb zuglói lakos, akinek 

szüksége lenne rá, nem tud önkormányzati lakáshoz hoz-

zájutni.

Aláírásgyűjtést kezdeményeztem a Gizella út 24-26. sz. alat-

ti (32559 hrsz.-ú) ingatlanra tervezett beruházással kapcso-

latban, hogy az ott lakók érdekeit maximálisan figyelembe 

tudja venni a Képviselő- testület az érintett döntésnél.

Kérem, ezután is keressenek bizalommal!

Tildy Balázs – 2. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

A kerület egészségügyi ellátásában dolgozom és az Önkor-

mányzat Egészségügyi Bizottságának elnöke vagyok. Egyéni 

választókörzetem a 14-es, ahol a körzetben élők problémá-

inak megoldása érdekében rendszeresen találkozom a helyi 

polgárokkal. Feladatom az egészségügyi ellátás fejlesztése.  

Számos új szakrendelést indítottunk el a túlsúlyos, mozgás-

szervi problémával küzdők, cukorbeteg kismamák és magas 

vérnyomásban szenvedők részére. Hiánypótló a csecsemők 

és gyermekek gasztroenterológiai rendelésének, valamint 

a csecsemők komplex mozgatószervi fejlesztő gyógytorna 

rendelésének kialakítása. A várakozási idő csökkentése érde-

kében jött létre a Teleradiológiai rendelés. Az Egyetem Né-

pegészségtani Intézetével együttműködve 2015-ben az 50 

év feletti, 2016-ban az 50 év alatti Zuglói lakosság egészségi 

állapotát mértük fel.  A kutatás eredményei alapján kidol-

goztuk a kerületi egészségfejlesztési koncepciót. Elindítottuk  

a Zuglói Egészségmegőrző modellt. A nagycsoportos óvo-

dások lisztérzékenységi szűrővizsgálatban részesülhettek 

és vállaltam a zuglói lisztérzékenyek területi egyesületének 

megalakítását. Karácsonykor élelmiszer ajándékcsomagokat 

kaptak a lisztérzékeny óvodások és iskolások. 2017-ben cél-

zott fogászati szűrőprogram kezdődik el az V. osztályba járó 

diákok számára és dolgozunk a betegek részére ingyenesen 

igénybe vehető zuglói szájsebészeti szakrendelés megvaló-

sításán is. Kezdeményezésemre a 70 éven felüliek számára 

ingyenessé vált Zuglóban a tüdőgyulladás elleni védőoltás és 

támogattam az 1 és 2 év közötti gyermekek számára a bá-

rányhimlő elleni védőoltás ingyenessé tételét is. Új gyermek-

szemészeti vizsgálóműszerre biztosítunk keretet 4 millió Ft 

értékben és tervezzük a védőnői szolgálat számára korszerű 

látás és hallásvizsgáló eszközök beszerzését. Az Egészséges 

Budapestért Kormányzati program keretében 511 millió Ft-

ból informatikai és radiológiai fejlesztés fog megvalósulni az 

Örs vezér terei szakrendelőben és jövőre megújul a Csertő 

parki gyermekorvosi rendelő. 

dr. Varga Péter – 14. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Egyesületünk már 2015-ben javasolta, hogy az óvodáinkban, 

iskoláinkban dolgozó minimálbéresek, dadák, konyhai, techni-

kai dolgozók kapjanak bérkiegészítést. Ez végül csak a 2016-

tól kezdődött el és sajnos 2017-ben meg is szüntették.  

Előterjesztésünkre került be a 2016-os költségvetésbe a siral-

mas állapotú Csertő parki gyermekorvosi rendelő felújítása,  

a kivitelezés most fog elkezdődni. Szintén az egyesület előter-

jesztése volt a Vezér úti senkiföldje parkosítása.

Tavaly őszi előterjesztésünk az iskolai, óvodai faültetési prog-

ram - több mint 130 fa került kiültetésre. Büszkék vagyunk, 

hogy kezdeményezésünkkel indult el és immár két éve műkö-

dik Zuglóban Waldorf Iskola. 

A Civilzugló Egyesület idén a negyedik Tour ’de Rákosrende-

ző-t, zuglói kerékpáros felvonulást szervezi.  Félmegoldásként 

egy járdát építettek és lassan mindenütt megjelennek a még 

2013-ban javasolt kerékpártartók is. Kezdeményeztük a Tá-

bornok utcai zebrát és környékének forgalom-csillapított öve-

zetté nyilvánítását. 

A Városliget ügyében úgy tűnik, több éves tiltakozásunk ered-

ménnyel járt, információnk szerint a Nemzeti Galéria Ligetbe 

telepítésétől és a Zene Háza megépítésétől visszakoztak. 

Az önkormányzat munkáját nézve azt látjuk, hogy a zug-

lóiak csalódtak, hiányolják az eredményeket, káoszt és 

fejetlenséget tapasztalnak.  A kerületet valójában Tóth 

Csaba, a zuglói MSZP elnöke vezeti, míg a polgármester  

a nagypolitikára, miniszterelnöki kampányára koncentrál.

Kerületünk pártkifizetőhellyé vált, az MSZP a közbeszerzé-

seket és a teljes vagyonkezelőt, a Fideszes Szatmáryné Jahl 

Angéla az Önkormányzati Piac igazgatói székét, a Párbeszéd 

hivatali állásokat, a DK egy Zuglóban sosemvolt negyedik al-

polgármesteri pozíciót kapott. Közbeszerzéseink ugyanúgy le 

vannak előre játszva, mint a Papcsák korszakban, a kerületet 

közétkeztető fidesz közeli Hungast szerződését meghosz-

szabbították, a fizetőparkolás 1 milliárdos közbeszerzéséből  

a 291 millióval olcsóbb ajánlattevőt kizárták, az 500 millióról  

1 milliárdra emelt zöldterület fenntartás közbeszerzést úgy ír-

ták ki, hogy csak egy cég pályázhasson, de az emelt összeg 

hatása a közterületeken nem érzékelhető. Az MSZP által ké-

zivezérelt Városgazdálkodási Zrt. gazdálkodásába, 100 millióig 

terjedő közbeszerzéseibe még csak bele sem látunk… Folyik  

a vagyonfelélés, nyár végén eladták a kerület vastartalékát,  

a rendszerváltástól mostanáig megőrzött 430 milliós OTP 

részvénycsomagot és engedélyezték a lakásállomány  

10%-ának, 230 önkormányzati lakás eladását.

Várnai László (CivilZugló Egyesület)



24  2017. október 5.    Zuglói Lapok

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló 
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 Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkor-
mányzatának Zugló szociális és gyermekvédel-
mi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és 
szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján 
az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rá-
szoruló háztartás a téli hónapokban megnöve-
kedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezon-
ban történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelme-
ző
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodá-

si hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének négyszeresét, 
  azaz a 114 000 Ft-ot nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakás-
fenntartási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizs-
gálni kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
- a kérelmező jövedelemigazolását a kérelem 
benyújtását megelőző hónapról 
(a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott 
éves összesítő és a nyugdíjszelvény vagy banki 
számlakivonat)
Háztartásonként egy személy részére állapítható 
meg a támogatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. 
október 31. napjáig nyújtható be az arra rend-
szeresített formanyomtatványon vagy letölthető 

a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  határidőben 
benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. 
november 1-je és 2018. március 15-e közötti fű-
tési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a tá-
mogatásra való jogosultság a benyújtást követő 
hónap első napjától állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. ke-
rület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgála-
ton illetve postai úton lehet benyújtani.

Makranczi László 
                                                           jegyző   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

TÁJÉKOZTATÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Képviselő- testülete 167/2017. (III. 
30.) Öh. számú határozata alapján a Budapest 
Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött 
személyeket támogatni kívánja, a támogatási 
összeg megszerzéséhez az alábbi pályázati 
lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és 
kizáró okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét 
betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászoruló-
nak, akinek a családjában az egy fogyasztási 
egységre jutó egyenlő értékű jövedelme meg-
haladja a 68.400.-Ft-ot, azonban a 85.500.- 
Ft-ot nem haladja meg, és különös méltány-
lást érdemlő speciális helyzetét, egészségi 
állapotát, speciális gondját, vagy más tartós 
élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét iga-
zolja. Egy családból egy személy nyújthat be 
kérelmet. 
Nem részesülhet támogatásban, így pályázat 
benyújtására sem jogosult az a személy, aki 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgár-

mesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szoci-
ális kölcsönben részesült, azonban visszafize-
tési kötelezettségének nem tesz eleget.

2) A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal   ügyfélszolgá-
latán megtalálható formanyomtatványon kell 
személyesen beadni vagy postán a  Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális 
Csoport 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
címre eljuttatni 2017. augusztus 1. és 2017. 
október 15. között, a határidő jogvesztő. A ha-
táridőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális 
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élet-
helyzetet, egészségi állapotot, speciális gon-
dot, vagy más tartós élethelyzetben lévő rend-
kívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szervtől kapott éves összesítő/vagy  
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását 
megelőző havi nyugdíjszelvény, 
-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a 

családban élő személy/ek munkáltatója által 
kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem 
benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglal-
koztatási szerv által kiállított irat (hatósági bi-
zonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), 
amennyiben álláskeresési támogatásban ré-
szesül, a kérelem benyújtását megelőző havi 
álláskeresési támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rend-
szeres pénzellátásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy 
rendszeres pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év   
Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A 
vállalkozás megszűnése esetén annak meg-
szűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról 
bírói ítélet vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tar-
tásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett vagy 
mit szándékozik tenni annak érdekében – ha-
táridő megjelölésével, - hogy a különélő szülő 
is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított 
ellátásról.
Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyer-

mek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegé-
ről szóló igazolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat 
vagy bírósági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, ab-
ban az esetben kérjük a képviseletre való  jo-
gosultságot igazoló okiratot (gondnok kiren-
delő határozat, két tanú által aláírt alakszerű 
meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el. 
A Bizottság szociális rászorultság  megálla-
pításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve 
a családjában  élők jövedelmi  viszonyait. A 
bizottság határozatban dönt a támogatásban 
részesülők köréről és a támogatás mértéké-
ről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, 
a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye 
nincs.
A pályázatok elbírálásának és a pályázók kiér-
tesítésének a határideje: 2017. december 15.   
A támogatás összege egyedi mérlegelés alap-
ján kerül megállapításra, azonban legfeljebb 
80.000.- Ft lehet.

A "Zuglóiak Egymásért" Alapítvány Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatá-
nak támogatásával meghirdetett Zuglói Di-
ákösztöndíj pályázat beadási határidejét az 
Alapítvány 2017. október 20-ig (péntek) meg-
hosszabbítja.

 A pályázati felhívás és adatlap letölthető  a  
http://zugloiakegymasert.hu/ honlap 'Pályáza-
tok' almenüből, a http://www.zuglo.hu/ honlap 
'Hivatal-Pályázatok' almenüből, valamint át-
vehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügy-

félszolgálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./ 
A pályázatok mellékletekkel együtt 1 eredeti 
példányban zárt  borítékban eljuttatható vagy 
személyesen leadható a megadott határidőig 
a „Zuglóiak Egymásért”Alapítvány 1145 Bu-
dapest Pétervárad utca 2.  címre. Pályázattal 

kapcsolatos további információ a 872-9-296-
os  telefonszámon kérhető.

Eredményes pályázást kívánunk!
Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény  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.).
Az érvényes ajánlattétel feltétele (a havi bérleti díjra tett ajánlat és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezésén túl) a helyreállítási munkákra vonatkozó költségvetés benyújtása! Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilá-
gosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA

CÍM HELYRAJZI 
SZÁM ALAPTERÜLET RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ 

BÉRLETI DÍJ 
HELYREÁLLÍTÁSI  

KÖLTSÉG (FT, NETTÓ)
MEGHIRDETÉS 

DÁTUMA
AZ AJÁNLATOK  

BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Erzsébet királyné útja 63. 30377/1/A/20 68 m² üzlethelyiség
víz, csatorna, elektromos áram, gáz

(fűtési rendszer nincs)
100.000 Ft + ÁFA /hó 115.781 Ft 2017.09.27. 2017.10.12., 16.00 óra

Hirdetések 
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A Zuglói Civil Házban, az Állás-LES második állásbörzéjén tíz cég kínált elhelyezkedési lehetősé-

get az érdeklődőknek.

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Állás-LES nevet viselő munkaközvetítő irodája ta-

vasszal már szervezett egy állásbörzét. Az akkori rendezvényre főleg közmunkásokat vártak, 

akik közül csaknem 150-en vettek részt a programon.

– Mivel sok édesanya ebben az időszakban szoktatja be bölcsibe, oviba a kisgyermekét, 

feltételeztük, hogy nemsokára a munkába is vissza szeretnének térni – mondta Szombati Lia,  

az Állás-LES munkaközvetítő koordinátora. – Ezért a mostani állásbörzén legfőképpen nekik 

megfelelő állásokat kínáltunk. Több adminisztrátori és részmunkaidős, 4–6 órás lehetőség közül 

választhattak az anyukák, akiknek az a legfontosabb, hogy délutánonként időben odaérjenek  

a gyerekekért. 

A Zuglói Civil Házban tíz cég várta különféle munkalehetőségekkel az érdeklődőket, de számos 

álláshirdetéssel lehetett találkozni a faliújságokon is. A 34 éves Enikő is ezekről készített jegyzetet.

– Nem csak magamnak, a barátnőmnek is keresek most munkát – részletezte. – Ő éppen vá-

randós, és olyan állást szeretne, ahová majd szülés után is vissza tud menni, én pedig a közmun-

kából szeretnék határozott idejű, állandó állásba kerülni. 

A munkaközvetítő iroda a következő állásbörzét jövő tavaszra tervezi.                                  FKK

Állásbörze kisgyermekes anyukáknak

Az esélyegyenlőség jegyében
Ép és sérült fellépők, foglalkoztatók közösen 

szórakoztatták az érdeklődőket a XII. Zuglói 

Kulturális Esélyegyenlőségi Fesztiválon szep-

tember 23-án.

Az egész napos programot a Napsugár Anna 

Jeltánc Társulat nyitotta meg, az előadók az ének-

lés mellett jeleltek is a színpadon. A fesztivál szer-

vezője, Sebestyén Lajosné (Zuglói Mozgássérült 

Szervezet) elmondta: céljuk, hogy az egészséges 

és a sérült emberek közösen töltsenek egy napot, 

azért hogy jobban megismerjék egymást. Ennek 

szellemében ép és sérült művészek egyaránt szórakoztatták a közönséget, sőt a kísérőprogramok is az 

esélyegyenlőség jegyében zajlottak. 

Az önkormányzat által támogatott fesztiválon Pécsi Diána képviselő bejelentette: megalapí-

tották az Esélyegyenlőségi Díjat, amit a tervek szerint jövőre adnak át először, s ketten (cégek, 

magánszemélyek, egyesületek vagy szervezetek) kapják majd meg.      (potos)

Ingyenes szakmai előadásokkal, 

tanácsadásokkal segítette a gyer-

meket tervező nőket, családokat 

az Anyák az Anyákért Alapítvány.

Az egész napos Babaváró – Kórházvá-

lasztó rendezvény célja az volt, hogy  

a tervezéstől a babavárásig szinte min-

den témában segítse a nőket, a párokat. 

Ennek érdekében a szervezők szak-

mai előadókon kívül cégeket, intézmé-

nyeket is meghívtak az október 23-i 

programra. – Az a tapasztalatom, hogy  

a nők nem kapnak elég támogatást, 

nem mindig tudják, hogy mi fog velük 

történni, nem nagyon van beleszólá-

suk az eseményekbe, sokszor még az  

a kórház is idegen számukra, amelyik-

ben szülni fognak – mondta Almádi 

Zsuzsanna, a szervezet egyik alapítója.

A Lurdy Házban megtartott eseményen 

az állami és magánklinikákkal is meg-

ismerkedhettek az érdeklődők, akik  

a lombikbébiprogramról és az örökbefo-

gadásról is kaphattak információkat. A 

gyerekeket kézműves-foglalkozással, lufi-

hajtogatással várták, de volt pocakfestés 

és kismamafotózás is.                                 PR

Segítség az anyává váláshoz

Tizenkettedik alkalommal rendez-

ték meg a Zuglói Veteránjármű 

Találkozót, alkatrészbörzét és mo-

dellvásárt a Mogyoródi úti sport-

pályán szeptember 24-én.

A rendezvény szervezője, Barabás Ferenc 

képviselő elmondta: a találkozóra mint-

egy 350 autó, katonai jármű, motorke-

rékpár és kerékpár érkezett, amelyekre 

több mint háromezren voltak kíváncsiak.  

Az egyik kiállító az ember által ősidők óta 

használt „járművel”, egy hátaslóval érke-

zett az eseményre.

A találkozó legrégebbi autója egy 1936-

ban Frankfurtban gyártott Adler Trumpf 

Junior kabrió volt. Brant János, a jármű 

tulajdonosa szerint a favázas, alumíni-

um karosszériás, hátul torziós rugóval 

ellátott autó a maga korában nagyon mo-

dern volt. Az első kormányváltós kocsit 

egy 1000 köbcentiméteres, 25 lóerős mo-

tor hajtotta. A magyar utakon a második 

világháború előtt sok Adler futott, Brant 

ismeretei szerint főként a körzeti orvo-

sok használtak ilyen járművet.

A német, francia, olasz és amerikai gép-

kocsik mellett külön helyen sorakoztak 

fel az egykori Szovjetunióban gyártott 

személygépjárművek, amelyek között 

ott volt szinte minden Volga-típus, Zsigu-

li- és Lada-változat.

A világ legkülönbözőbb országaiból 

származó robogók és motorkerékpárok 

mellett megtekinthető volt többek között 

az 1927-ben Angliában gyártott Rudge 

Whitworth, amely számos hegyi és pá-

lyaversenyen vett részt, és többször is 

volt magyar bajnoki futamgyőztes.

A találkozón kerékpárok is szerepeltek, 

amelyek közül a rendezvényre látogatók 

érdeklődését leginkább a velocipédek 

keltették fel. Az eseményen a szervezők 

különböző díjakat adtak át, amelyeket  

a legrégebbi, a legmesszebbről érkezett 

és a közönség tetszését legjobban elnye-

rő járművek tulajdonosai vehettek át.

A rendezvényen a Baj Községi Sporte-

gyesület junior utánpótlás-válogatott 

teremkerékpárosai tartottak bemutatót. 

Az eseményhez illő countryörökzölde-

ket a Don Attila Band játszotta.          PaD

Ismét találkoztak a veterán járművesek

Aktuális
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Időjárástól függően sártenger 

vagy poros udvar volt a Bonyhádi 

út 113. szám alatti társasház kertje 

helyén. Az ott élők összefogásának 

és a Mol Zöldövezet programjának 

köszönhetően szeptembertől egy 

közösségi tér közepére érkezhet-

nek haza a lakók.

Egyenetlen talaj, balesetveszélyes járda, 

sivár környezet helyett virágok, zöld-

ségek, gyümölcsök, gyep, padok, ma-

dáretető és odú, tűzrakóhely, megújult 

hinták lettek a hatlakásos ház udvarán. 

Tavaly év elején csaknem 500 ezer forin-

tot nyertek a Mol Zöldövezet program-

ján, amelyet 170 ezer forint önerővel 

kiegészítve tavasszal meg is kezdték a 

munkát, s alig másfél év után teljesen 

megújult környezetet teremtettek. – Na-

gyon sok segítséget kaptunk, barátok, 

ismerősök, családtagok is dolgoztak itt, 

volt, aki hozta a flexét, csiszológépét, és  

a felajánlásoknak köszönhetően újra-

hasznosítottunk. Így lett akáccölöpökből 

és raklapokból magas ágyásunk, termés-

kövekből tűzrakóhelyünk, gumilapokat 

is kaptunk a hinták alá, két pár padláb-

hoz pedig csak deszkákat kellett vágat-

nunk és lefestetnünk – újságolta Tóth 

Judit, a ház közös képviselője. Szempont 

volt, hogy a több mint 400 négyzetmé-

teren dísz- és haszonkertet is kialakít-

sanak, így a lakók pihenni és dolgozni 

is tudnak, sőt a gyerek megismerhetik, 

gondozhatják a zöldségeket, gyümölcsö-

ket, és még komposztálhatnak is. 

Potos Rita

Takaros kert lett a sártengerből

Ünnepi focikupa Rákosfalva tiszteletére 

Összefogással szépült meg az iskolaudvar

Idén 145 éves Rákosfalva. Ebből az alkalomból az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Isko-

lában és a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában is rendhagyó, 145 perces focitornát rendeztek.

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában ötévente megemlékeznek a múltról, ehhez 

pedig idén Rákosfalva másik iskolája, a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola is csatlakozott. A ke-

rületrész idén ünnepli megalapításának 145. évfordulóját, ehhez kapcsolódva rendeztek mindkét 

intézményben egy-egy 145 perces focitornát szeptember 29-én.

Az olimpiai iskolák táborába tartozó Mező ráadásul az Európai Diáksport Napjához is csatla-

kozott, így a tanulók nemcsak fociztak, hanem a 2017 méteres távot is lefutották, illetve egyéb 

sportágakat is kipróbáltak.

Az Álmosban a 145 perces focitorna a folytatása volt az egy nappal korábbi Álmos Olimpiának, 

melynek megrendezése az athéni ötkarikás játékok óta hagyomány a rákosfalvi iskolában. Rá-

kosfalva önkormányzati képviselője, Hevér László György mindkét helyszínen egy-egy kupával 

ajándékozta meg a résztvevőket.                        RT

Udvarszépítő programot hirdetett az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola annak ér-

dekében, hogy szebbé és otthonosabbá tegyék az alsósok udvarát. A szülők önkéntes munká-

ja mellett volt, aki festéket, ecsetet vagy szerszámokat adott, de a Virágzó Zugló programon 

keresztül az önkormányzat is csaknem 250 növénnyel, virágokkal és cserjékkel támogatta  

a kezdeményezést. A nagy udvarszépítő programot szeptember utolsó péntekén rendezték meg. 

A szülők lefestették az udvari homokozók fakeretét, illetve szakemberek irányításával a kapott 

növényeket is elültették.                     (riersch)

„Boldog a testem, boldog a szí-

vem, boldog a világ!” – köszöntöt-

ték egymást vidáman a Mogyoró-

di úti nyugdíjastorna résztvevői. 

A szerda reggeli foglalkozásra 

egyre többen járnak, a résztvevők 

között már barátságok is kiala-

kultak. A sporttelepen kismamák-

nak és gyerekeknek is szerveznek 

ingyenes órákat.

A nyugdíjastorna tavaly szeptember óta 

elérhető a Mogyoródi úti sporttelepen, 

és egyre népszerűbb, egy-egy foglal-

kozáson már közel harminc résztvevő 

van jelen. Az órákat Merczel Marianne,  

az Álmos iskola testnevelő tanára tartja.

– Amíg az időjárás engedi, a szabad-

ban tornázunk, csak akkor megyünk be  

a terembe, ha már nagyon hideg lesz.  

A foglalkozások eleje kicsit intenzívebb, 

séta közben lábemelgetés, karlendítés és 

néhány táncelem van a feladatok között. 

Az óra második felében ülve csinálunk 

nyújtó és lazító gyakorlatokat. Folyama-

tosan figyelem az arcokat, mert a gya-

korlatokkal a résztvevők teherbírásához 

alkalmazkodom, hiszen van nyolcvan 

év feletti tornázónk is – magyarázta 

Merczel Marianne, akit idős tanítványai 

igazi mókamesternek tartanak.

– Rengeteget nevetünk, nagyon jó közös-

ségépítő is ez a torna – tette hozzá Blank 

Istvánné Marika. – Én a Csertő parkból 

járok ide közel egy éve. Barátságok is 

születnek itt, néhányan már kártyázni 

és kirándulni is együtt megyünk.  

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-Profit Kft. több ingyenes foglalko-

zást tart a Mogyoródi úti sporttelepen. 

– Október elsejétől elérhető a kisma-

matorna, kedden és csütörtökön Gym-

stick elnevezésű edzés van, és szintén 

október elején indul a BMX-oktatás 

gyerekeknek. Utóbbihoz mi is vásá-

roltunk két kerékpárt, de jó, ha min-

denki magával hozza a saját biciklijét 

– mondta Bátki László ügyvezető igaz-

gató. – Szeretnénk, ha tavasztól újra 

lenne streetballoktatás is, de bármire 

nyitottak vagyunk, amire igényt tarta-

nak a zuglóiak.  

Forrai-Kiss Krisztina

Barátságok is szövődnek torna közben

Aktuális   



27Zuglói Lapok    2017. október 5.    

– Zuglóban odafigyelünk az idősekre, 

akiknek hálával tartozunk, mert ezt az 

országot és ezt a kerületet felépítették – 

mondta Karácsony Gergely polgármes-

ter a Stefánia Kulturális Központban 

tartott rendezvényen, ahol rajta kívül 

még Tóth Csaba országgyűlési képvi-

selő mondott köszönetet az időseknek. 

Szeptember 20-án a kerület legnagyobb 

színháztermében az önkormányzat 

jóvoltából 400 nyugdíjas tekinthette 

meg ingyen Heltai Jenő remekművét,  

„Az édes teher, avagy hogyan adtam 

férjhez a feleségemet” című három-

felvonásos komédiáját, melyet az 

Éless-színtársulat adott elő.

– Nagyon szeretek színházba járni – 

mondta Szóka Ferencné –, de Éless 

Béla társulatának még egyetlen előa-

dását sem láttam. Most, kihasználva az 

önkormányzat kedves gesztusát, pótol-

ni tudom ezt a hiányosságomat.

A rendezvényt a színház leterheltsége 

miatt kellett szeptember 20-ra előre-

hozni, amely dátum két néző számára 

különösen fontos volt.

– Három éve pontosan ezen a napon is-

merkedtem meg a párommal – mondta 

Bodor Pál nyugdíjas. – Néhány isme-

rősömmel elmentem a Móra Ferenc 

Általános Iskolában rendezett táncos 

estre (a Nagyzugló-Törökőr Kulturális 

és Szociális Közhasznú Egyesület szer-

vezésében), ahol nemcsak jó hangulat-

ra és jó társaságra, hanem a mostani 

páromra is leltem.

Az idősek világnapjával kapcsolatos 

rendezvények szeptember 29-én és 30-

án a Zuglói Civil Házban folytatódnak. 

Az előbbi napon a már említett zuglói 

civil szervezet jubileumi, húszéves 

születésnapját fogják ünnepelni, más-

nap pedig ingyenes szűrővizsgálato-

kon és tanácsadásokon vehetnek majd 

részt a nyugdíjasok.      Riersch Tamás           

Szépkorúak színházi estje
Az ENSZ közgyűlése 26 évvel ezelőtt az idősek világnapjává nyilvá-

nította október 1-jét. A jeles napról Zuglóban hagyományosan meg-

emlékeznek. Az idén is több programmal várják a szépkorúakat,  

ám az önkormányzat legfőbb ajándéka egy szeptember 20-i színházi 

esemény volt. 

Újra görög  
táncokat tanultak

A görög táncok alapjaival ismerkedtek a részt-

vevők a nyári szünet utáni első Nemzetiségi 

táncházon. Az előző görög táncházhoz hason-

lóan ezúttal is az alaplépéseket tanulták meg 

először az érdeklődők. – Egyszerű, két-három 

lépésből álló vállfogásos, kézfogásos tán-

cok az alapjai a görög táncoknak. Ezeket pár 

perc alatt el lehet sajátítani – mondta Sudárné 

Szertaridisz Elefteria tánctanár.

A Zuglói Civil Házban megtartott rendez-

vényt Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok nyitotta meg, a zenét az Akropolis 

Compania szolgáltatta.         PR

Kultúra
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Napjainkban egyre nagyobb jelentősé-

ge van a megelőzésnek: jelenlegi isme-

reteink szerint az időskori szemfenéki 

meszesedés kialakulásánál a dohányzás 

egyértelmű kockázatot jelent – hangsú-

lyozta dr. Milibák Tibor, az Uzsoki Utcai 

Kórház szemészeti osztályának osztály-

vezető főorvosa. A cigarettáról való le-

mondásban nagy segítséget jelenthet  

a kórház tüdőgondozójában működő 

Dohányzás Leszoktatást Támogató Am-

bulancia (Amerikai út 50.), ahol ingyenes 

csoportfoglalkozásokkal segítenek. 

– Látványos eredményeket tudunk még 

felmutatni a cukorbetegséggel kapcso-

latos retinaelváltozások kockázatának 

csökkentésében is. Szigorúan betartott 

diétával és a vércukorszint, vérnyomás, 

vérzsírok normál értéken tartásával  

a cukorbetegség következtében fellépő 

betegség elkerülhető – magyarázta a főor-

vos. – A kis vagy közepes fokú rövidlátás  

önmagában nem vezet a látás elvesztésé-

hez, a – 8-10 dioptria fölötti azonban – az 

esetek egy részében – súlyos szemfenéki 

károsodással társul – tette hozzá.

Felnőtteknél gyakori probléma még  

a zöldhályog, ami, csakúgy, mint a többi 

betegség, szűrővizsgálatokkal korai sza-

kaszban diagnosztizálható, ezért is kü-

lönösen fontos az azokon való részvétel. 

Az emberek jelentős része viszont csak 

akkor megy el vizsgálatra, amikor látása 

már annyira megromlott, hogy zavarja 

mindennapjait, pedig a szűrés legfeljebb 

20 percig tart és teljesen fájdalommentes.

A Magyar Látszerész Szövetség és az op-

tikusok idén is megrendezik a Látás Hó-

napja nevű rendezvénysorozatot, amely-

nek keretében októberben több száz 

vizsgálati ponton ingyenes látásellenőr-

zésben és szaktanácsadásban részesül-

hetnek az érdeklődők. Az akcióban részt 

vevő szaküzletek a www.latasellenorzes.

hu weboldalon találhatók.        Potos Rita

Szűrővizsgálattal elkerülhető a súlyos látásromlás
Magyarországon az időskori makuladegeneráció, a zöldhályog (glaukóma), a cukorbetegség következté-

ben fellépő retinaelváltozások, valamint a nagyfokú rövidlátás miatt kialakuló szemfenéki károsodások ve-

zethetnek súlyos látásromláshoz vagy vaksághoz felnőttkorban.  

Új eszköz a gyermekszemészeten

Pár hét múlva megérkezik az új eszköz a Zuglói Egészségügyi Szolgálat gyermek-
szemészeti szakrendelőjébe. A szeptember 21-i képviselő-testületi ülésen meg-
szavazott automata refrakto-keratométer a korábbi, javíthatatlanul meghibásodott, 
még 1998-ban vásárolt készüléket váltja. – A korszerű gép 3 dimenzióban vizsgálja 
a szaruhártya görbületeit, a fénytörési hibákat, amelyeket dioptriával kell korrigálni. 
A betegeknek pedig kevesebbet kell majd várniuk, mert azonkívül, hogy pontos 
diagnózist ad az eszköz, gyors is – mondta az egészségügyi bizottság elnöke. Dr. 
Varga Péter hozzátette: felmérték a védőnők látás- és hallásvizsgáló eszközeit, s a 
tervek szerint azokat is modernebbekre cserélik. 

Egészség
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Miután kiderült a betörés, a nyomozók 

a rendszám alapján gyorsan azonosí-

tották a feltételezett elkövetőt, akit a X. 

kerületben, az autójában el is fogtak.  

A gyors intézkedésnek köszönhetően az 

elkövetőnek már nem maradt ideje a lo-

pott holmi értékesítésére, így azokat hi-

ánytalanul megtalálták nála a rendőrök.

– Ez az eset két dologra is felhívja a figyel-

met – mondta Baricska Norbert rendőr 

alezredes, a zuglói kapitányság bűnügyi 

vezetője –, egyrészt hogy a betörés to-

vábbra is valós veszély, amely ellen vé-

dekeznünk kell, másrészt pedig ha odafi-

gyelünk a környezetünkre, akkor sokkal 

hatékonyabban lehet az ilyen bűncselek-

ményeket megelőzni és felderíteni.

A betörés továbbra is a kiemelt bűncse-

lekmények közé tartozik, bár ma már 

nemcsak Zuglóban, hanem a főváros 

többi kerületében is csökkenő tenden-

ciát mutat, köszönhetően annak, hogy 

már egyre több ingatlan rendelkezik 

mechanikus védelemmel. 

– Örömmel tapasztaljuk a riasztórend-

szerek, a biztonsági zárak és ajtók, illet-

ve a kamerák elterjedését – tette hozzá 

a kapitányságvezető-helyettes –, mert 

ezek mind hozzájárulhatnak a betöré-

sek számának csökkenéséhez. 

De a biztonsági intézkedésekből sosem le-

het elég. Éppen ezért találta ki a Budapes-

ti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztálya az úgynevezett Bűnmegelőzési 

Centrumot, melyet a Teve utcában üze-

meltet, s amely bemutatja, hogy milyen 

eszközökkel védekezhetünk a leghatéko-

nyabban a betörők ellen.

– A júniusi példa azt bizonyítja, hogy 

néha a legegyszerűbb dolgok is fontosak 

lehetnek. Sokszor elég egy éber szom-

széd, akinek azonnal feltűnik az idegen 

autó látványa, vagy az is fontos lépés 

lehet, ha elutazásunkat követően valaki 

rendszeresen kiüríti a postaládánkat.

Ma már ritkaságszámba megy az alka-

lomszerű betörés, az elkövetők legtöbb-

ször előre feltérképezik a célpontot, így 

akár egy az utcán feltűnően lassan végig 

guruló autó is gyanús lehet. 

Riersch Tamás

Riasszuk el a betörőket!
Júniusban történt egy eset Zuglóban: egy férfi autójával megállt az egyik családi ház előtt, majd látva, hogy 

a házban nem tartózkodik senki, betört az ingatlanba, ahonnan több értéket tulajdonított el. A szomszédnak 

azonban feltűnt a ház előtt parkoló ismeretlen autó, melynek a rendszámát a biztonság kedvéért feljegyezte. 

Ezt pedig nagyon jól tette, mert ezzel az „apró figyelmességgel” sikerült megkönnyítenie a rendőrök dolgát. 

 Három férfi a 31-es buszon 

egy alvó utas zsebéből ellopta  

a mobiltelefonját. A cselekményt 

azonban egy, a buszon utazó civil 

ruhás rendőr észlelte, aki azonnal 

intézkedett a tolvajokkal szem-

ben. A három gyanúsított közül az 

egyikről kiderült, hogy „varázsdo-

hány” néven ismert pszichoaktív 

anyagokkal kereskedett. A férfinél 

a buszon történt cselekedet után 

hét csomag alufóliába csomagolt 

gyanús anyagot találtak.

 Egy 14 és egy 18 esztendős 

fiú szeptember 25-én 15 és 23 

óra között az Ötvenhatosok terén 

levő parkolóban nyolc autót tört 

fel, melyekből akkumulátorokat és 

rádiókat loptak el. Az egyik autót 

a gyújtáskapcsoló megrongálásá-

val megpróbálták eltulajdonítani, 

ám ez nem sikerült nekik. Időköz-

ben egy járókelő észlelte, hogy 

mit csinálnak, ezért nagyon oko-

san előbb lefényképezte a fiúkat, 

majd értesítette a rendőrséget.  

A járőrök a 14 éves fiút megtalál-

ták a Városligetben, a 18 éves tár-

sa ellen pedig körözést adtak ki.

Bűnügy

A NyugiOvi-foglalkozások a ZKNP szakmai és anyagi támogatásával valósulnak 

meg 14. kerületi óvodákban, illetve általános iskolák alsó tagozatában. Céljuk, 

hogy a gyerekek már óvodás, illetve kisiskolás korukban felkészüljenek egymás 

tolerálására, a csúfolódások, fizikai bántalmazások, kiközösítések elkerülésére.

Az 5 hetes foglalkozássorozatot egy egynapos képzés előzi meg, melyet a ZKNP Laky 

Adolf utcai székhelyén tartanak óvodapedagógusok, alsós tanítók, óvodapszichológusok 

számára. Eddig két alkalommal került sor képzésre, ahol 17-en vettek részt, s közülük 

vállalkoztak a megvalósításra a Mókavár Óvoda, a Csicsergő Óvoda és a Scheiber Sándor 

Gimnázium és Általános Iskola szakemberei. Október–november folyamán valósul meg az 

5 hetes foglalkozássorozat, majd februártól új intézményeket is bevonnak a programba.

Az első két képzést dr. Jármi Éva és dr. Várnai Dóra, az ELTE PPK kutató pszicho-

lógusai tartották. Az óvodapedagógusok itt megismerkedhettek a NyugiOvi soro-

zat „főszereplőjével”, Szepivel, aki egy kedves űrbéli lény, és akinek plüssfiguráján 

keresztül mutatják be a gyerekeknek az óvodai bántalmazás eseteit.

A gyerekek az 5 hét minden hétfőjén jelképesen levelet kapnak Szepitől, melyet az 

óvónéni felolvas nekik, s melyben Szepi elmeséli az őt ért bántalmazást, mellyel kap-

csolatban segítséget kér az óvodásoktól vagy kisiskolásoktól. Ebben a formában tehát 

a gyerekek nem egy konkrét, társukkal megtörtént esetet dolgoznak fel, hanem fiktív 

események megbeszélésével készülnek fel a későbbi bántalmazások megelőzésére.

Minden héten 1 csoportszabályt tanulnak és beszélnek meg a gyerekek a foglalko-

zássorozat keretében. Ezeket a szabályokat a hét napjain számos formában fel is 

dolgozzák: drámajátékokkal, rajzolással, kézműves-tevékenységgel, ének-zenével, 

tánccal, nyelvi játékokkal.

A szabályok a következők:

• Mindenkit befogadunk a csoportba – (A toleranciára nevelés fontos szemléleti  

   alapja a programnak.)

• Elmondjuk, amit érzünk – (Minél inkább ki tudják fejezni érzelmeiket a gyerekek,  

   annál kevesebb a fizikai bántalmazás közöttük.)

• Nem bántjuk egymást – (Zéró toleranciát kell hirdetni a bántalmazás minden  

   formájával szemben.)

• Megvédjük, akit bántanak – (Aktivizálni kell a szemlélőket: avatkozzanak be  

    bántalmazás esetén az áldozat védelmében.)

• Szólunk, ha valakit bántanak – (A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy mi  

   a különbség az árulkodás és a segítségkérés között.)

Az ELTE kutatói a foglalkozássorozatot megelőzően és azt követően is felmérést 

készítenek a csoport társas légköréről, s az eredményeket összevetve levonják  

a következtetéseket a program sikeréről.

NyugiOvi-foglalkozássorozatot indított Zuglóban a ZKNP
Az ELTE PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar) kutatói NyugiOvi néven dolgozták ki azt a programot, amely az óvodai bántalmazás kezelésének módszertanát hivatott 

átadni a 4-8 éves gyerekekkel foglalkozó szakemberek számára. Zuglóban a ZKNP támogatásával valósul meg a foglalkozás-sorozat, melynek célja az óvodai bántal-

mazás megelőzése és felszámolása.

Közbiztonság
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. 
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-
519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantar-
tás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútoro-
kat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, csillárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, 
borostyánt, régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 
06-20-597-8280

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, boros-
tyán és brilles ékszer, óra felvásárlás azonnal, kész-
pénzben! Cím: 13. kerület, Hollán Ernő utca 4. Telefon: 
350-43-08, 06-70-884-40-84. Maximális diszkréció!

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festménye-
ket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, 
Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüst-
tárgyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket, leve-
lezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán 
és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. 
Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. 
Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 
percre.  Tel: 06-20-358-8217.

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

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Gyermek-és családi so-
rozatokból októberben és novemberben 10% ENGED-
MÉNY + ajándék album. Bejelentkezés: 36-31-170.  
Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150.

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTETŐT keres 
építész/gépészmérnök saját részre,felújítási munkákért 
cserébe. Várom lakók és közös képviselők jelentkezé-
sét Tel:36304512169.

Zuglói SZŐNYI ÚTI LAKÁS ELADÓ! WANTED! Keresem 
újdonsült gazdámat, aki szeretettel ápolna, gondozna, csi-
nosítana engem. Cserébe mit adok: vagyok egy gyönyörű, 
bűbájosan fiatalos, kedves, azonnal beköltözhető 2006-
ban épült lakóparki lakás, 40 nm-es II. emeleti, 1,5 szobás, 
cuki amerikai konyhával. Van még hozzám egy klassz te-
rem garázs, tárolóval. Környék csendes, jó infrastruktúra, 
közös költség 13.000 Ft-házközponti fűtés, egyedi mérés-
sel. I.á: 24.900.000. Érdeklődni SMS- BEN: 30-515-9719.

Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű könyve-
ket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

ANTIKVÁRIUMUNK  készpénzért vásárol régi és új köny-
veket, könyvtárakat, vitrintárgyakat, plakátot, képeslapot, 
hanglemezt, CD-t, DVD-t.  Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

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

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól. 
Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-0134

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hétfő-szer-
da délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EG-
RESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-252-8234

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

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

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

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, 
allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. 
kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Egyéb

Régiség

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes kiszál-
lás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
Tel.: 06-20-9777-150

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését 
és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Hor-
váth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, vil-
lanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 
06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-
45 Pap Gábor kisiparos, 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. Képek, kar-
nisok, bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 
06-30-457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújítást, tető-
készítést, javítást, szigetelést, ajtó-ablak, redőny be-
építést, falbontást, fal készítést, vakolást, betonozást, 
csempézést, festést, parkettázást, víz fűtés villanysze-
relést vállalunk. Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parketta-
csiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ab-
lakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás 
garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍ-
TÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tar-
tályok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek beköté-
se. Tel: 06-30-447-3603

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

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással és bútormozga-

tással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

sel. Igény szerint kartondobozok.  
10%-os hétvégi kedvezmény.  

Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

XIV. kerület Szatmár utca 4. szám alatt 
arany-ezüst ékszerek és régi zseb-karóra 

felvásárlás. Antik tárgyak felvásárlása.  
Tel: 06-20-510-22-98.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 
gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőrepe-
dés, duguláselhárítás azonnal. Minden ami 
javítás,szerelés, csere! 45 éves tapasztalat-
tal, garanciával. Kis munkákat is elvállalok! 

Ingyenes kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószer-
víz. Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás

Hirdetések 
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– A mai sportágválasztó egy fontos 

mérföldkő egyesületünk életében – 

mondta Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zug-

ló elnöke az október 1-jén a Mogyoródi 

úti pályán rendezett sportünnepen –, 

amely egy ötéves munka eredménye. 

Korábban voltak nehéz pillanatai  

a klubnak, és ha akkor nem lettek vol-

na elhivatott edzők és sportolók, mi 

sem lehetnénk ma itt. 

Öt évvel ezelőtt kezdődött a megújulás 

a Szőnyi úton, melyben az akkori és  

a mostani önkormányzat is nagy se-

gítségére volt az idén 106 esztendős  

egyesületnek. 

– Mára olyannyira 

megerősödtünk, 

hogy elérke-

zettnek láttuk 

végre, hogy ki-

lépjünk a Szőnyi 

útról, és megmu-

tassuk magunkat 

a kerületi embe-

reknek. 

A Mogyoródi úti sporttelepet október 

első vasárnapján ellepték a BVSC-s 

szakosztályok. A karatétól a birkó-

záson át egészen a labdarúgásig 13 

szakosztály települt ki a sporttelepre, 

ahol az érdeklődők a legtöbb sportág-

ba belekóstolhattak, és közben olyan 

világsztárokkal találkozhattak, mint 

az úszó Verrasztó Dávid és Kozma Do-

minik, a vízilabdázó Takács Orsolya 

és Török Béla, az asztaliteniszező Ja-

kab János, a vívó Pusztai Liza vagy a 

karatés Szegedi Döme. Érdeklődőből 

pedig nem volt hiány, köszönhetően a 

jó időnek és annak a színes kavalkád-

nak, melyet a sportágak teremtettek.  

A zuglói gyerekek és családok számára 

már elsőre „bejött” a program, amely 

hosszú távon is szórakozást – és sport-

ágválasztási lehetőséget – kínál majd 

mindenkinek, hisz a szervezők nem 

titkolták, hogy hagyományt kívánnak 

teremteni ebből a rendezvényből, 

és minden évben megrendezik  

a BVSC-s sportfesztivált.

Riersch Tamás

BVSC-sportünnep
A hagyományos tavaszi Zuglói Sportfesztivál után újabb rangos 

sportünneppel gazdagodott a kerület. A városrész legnagyobb sport- 

egyesülete, a BVSC-Zugló ugyanis nemcsak földrajzilag, hanem 

identitásában is zuglóinak vallja magát. Ezt pedig nemcsak úgy kí-

vánja megmutatni, hogy rengeteg kerületi gyereknek biztosít spor-

tolási lehetőséget, hanem úgy is, hogy a klub időnként kinyitja a ka-

puit, és próbálja minél jobban megmutatni magát.
Átadták Zugló új közösségi terét, a Szőnyi úti Sport Bisztrót, ahol az üzemeltető BVSC-Zugló 

több sportolóját is díjazták. Karácsony Gergely is gratulált a fejlesztéshez. – A kerület szá-

mára mindig is fontos volt a BVSC, az eredményekhez pedig az önkormányzat is igyekszik 

mindig hozzátenni valamit – fogalmazott a zuglói polgármester. Szatmáry Kristóf klubelnök, 

Fideszes országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, hogy a Sport Bisztró csak az első 

lépés a BVSC-Zugló székházának felújításában. A közeljövőben ugyanis az épület többi része 

is megújul. A beruházást a kerületi önkormányzat is támogatja.
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