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Évtizedes adósságot törlesztett a kerü-

let azzal, hogy tizennégy önkormány-

zati fenntartású óvoda és bölcsőde 

épületét részben vagy egészében reno-

válták. A polgármester augusztus végén 

járta végig a felújított épületeket az al-

polgármesterekkel, illetve a munkálato-

kat vezető és felügyelő önkormányzati 

és városgazdálkodási szakemberekkel. 

Karácsony Gergely a körút végén azt 

mondta, az összesen mintegy 1 milliárd 

forintnyi munkálatokat megpróbálták 

a nyári időszakba sűríteni, de mert egy-

szerre annyi helyen kellett helytállni, 

illetve mert idő közben is felmerültek 

még problémák, néhány helyen a felújí-

tások a tanévkezdésbe is belecsúsznak. 

− Beszéltünk a szülőkkel is, tájékoztat-

tuk őket a helyzetről és a visszaköltözés 

várható időpontjáról. Ezúton is szeret-

ném megköszönni a türelmüket, cseré-

be ígérem, mindenhol szerethető és mo-

dern óvodákba térhetnek majd vissza 

− tette hozzá a polgármester.      2-3. oldal

A Liszt Ferenc repülőtérről induló gé-

pek jelentős része augusztus 16-tól 

elkerüli Zuglót, miután módosították 

a város irányában felszálló repülők 

útvonalát. A leszálló gépek viszont, ha  

a szélirány miatt Budapest felől köze-

lítik meg a repülőteret, változatlanul 

Zugló és Kőbánya fölött ereszked-

nek a leszállópályákhoz.     12. oldal

A kerületi általános iskolákban össze-

sen 395 osztály indult, és 1084 elsős 

kisdiák kezdte meg általános iskolai 

tanulmányait. Az augusztus 31-i kerü-

leti tanévnyitón az előző tanévben ki-

emelkedő teljesítményt nyújtó diákok 

mellett pedagógusok is elismerések-

ben részesültek: kerületi és minisztéri-

umi díjakat vehettek át.        9. oldal

Lapok

Szeptember 21. és október 7. között 

Zugló ad otthont a 18. ARC plakátkiállí-

tásnak. A Városligetben zajló építkezés 

miatt a Városliget Zrt. idén nem adott 

helyet a rendezvénynek. A zuglói ön-

kormányzat a szervezők megkeresésére 

próbált segítséget nyújtani ahhoz, hogy 

Budapest legnagyobb és legnépszerűbb 

ingyenes kiállítása 17 év után ne ma-

radjon el. A plakátokat az Örs vezér útja 

Tihamér utca–Örs vezér tere közötti sza-

kaszán állítják ki. A rendezvényen nem 

lesz hangosítás, folyamatos lesz viszont 

a biztonsági őrök jelenléte.  
7. oldal

Felújított óvodák és bölcsődék

Csökkent a légtérzaj Becsengettek

Zuglóban lesz az ARC
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– Évtizedek óta várattak már maguk-

ra ezek a munkálatok, emiatt az óvo-

dáink és bölcsődéink állapota nagyon 

leromlott. A munkálatokat megpróbál-

tuk a nyári időszakba sűríteni, ám pont 

azért, mert egyszerre annyi helyen kel-

lett helytállni, illetve mert idő közben 

is felmerültek még problémák, néhány 

helyen a felújítások a tanévkezdésbe is 

belecsúsznak. Beszéltünk a szülőkkel is, 

tájékoztattuk őket a helyzetről és a visz-

szaköltözés várható időpontjáról. Ezúton 

is szeretném megköszönni a türelmüket, 

cserébe ígérem, mindenhol szerethető és 

modern óvodákba térhetnek majd vissza 

– mondta a polgármester az augusztus 

végi zuglói körútja után.

A zuglói önkormányzat Zelk Zoltánról 

elnevezett óvoda- és bölcsődefelújítási 

programja  biztosítja a kerületi gyermek- 

intézmények megújulását. Méghozzá 

nem is akármilyen léptékben. Ahogy azt 

Napholcz Józseftől, a Polgármesteri Hiva-

tal Fejlesztési, Beruházási Csoportjának 

vezetőjétől megtudtuk, az önkormány-

zat az intézményekre költhető felújítási 

keretet a tavalyi évhez képest több mint  

a duplájára emelte.

– A Zelk Zoltán-keretből idén már – a ta-

valyi 400 millió után – 915 millió forintot 

tudtunk fordítani az intézmények felújí-

tására – mondta a szakember. – Ekkora 

összegből pedig már komoly célokat is 

meg lehetett valósítani.

Az idei óvodai-bölcsődei beruházások 

már az elmúlt évben elkezdődtek. A Já-

tékszín Óvoda és Tipegő Kert Bölcsőde 

épületegyüttesét ugyanis már tavaly ősz-

szel ki kellett üríteni (a gyerekeket más 

intézményekbe osztották szét), mert a be-

ázások miatt veszélyessé vált az épület.  

A tetőszigetelés javítása azonban beindí-

tott egy lavinát.

– A helyszínen a tető megbontása után  

sok problémát  tapasztaltunk, amit ér-

demes volt azonnal megoldani, s ha már 

ki volt ürítve az épület, nem halogattuk 

a megoldást – mondta Napholcz József  

a Játékszínben folyó munkálatokról.

Így történt, hogy az eredetileg csak te-

tőszigetelésre kijelölt épületegyüttest az 

idei esztendő első felében szinte teljes 

egészében felújították. A 130 millió forin-

tos tetőszigetelés mellé tehát az idei Zelk 

Zoltán-keretből egy 245 millió forintos 

felújítási csomag is bekerült. 

Ugyancsak nagyszabású munkálatok 

zajlottak a Mályva utcai épületegyüt-

tesben. Ennek előzménye volt, hogy az 

önkormányzat az épület energetikai 

felújítására pályázat útján jelentős ösz-

szeget nyert. 

– A pályázati pénzből, több mint 150 

millió forintból sikerült a tetőt szige-

telnünk, a nyílászárókat kicserélnünk, 

a fűtést korszerűsítenünk, illetve nap-

elemes rendszert kialakítanunk, ami, 

persze, nem kevés. De a pályázatban 

nem szerepelt az épület szellőztetésé-

nek kialakítása, ami elengedhetetlenül 

fontos az ilyen felújításoknál. Ezt az 

önkormányzat saját forrásból vállalta  

– nyilatkozta Napholcz József.

S ha már amúgy is fúrni-faragni kellett 

az épületben, a szellőztetéssel együtt  az 

intézmény belső felújítását – többek kö-

zött a konyhák, tálalók rekonstrukcióját, 

az étellift és a bölcsődei mosdók cseréjét 

– is megoldották a Zelk Zoltán-keretnek 

köszönhetően, bruttó 100 millió forint ér-

tékben. Ugyancsak ekkora összeget költ 

az önkormányzat a Napraforgó Óvoda 

Emma utcai épületének külső és belső 

rekonstrukciójára, és valamivel kisebb 

összeget, bruttó 60 millió forintot a Tü-

csöktanya Óvoda felújítására.

A Tücsök-

tanyá-

ban többek között a kazánokat is kicse-

rélték, amire a Meseház Óvoda Egressy 

úti épületében, a Rózsavár Óvodában,  

a Csibe Bölcsődében és a Ringató Bölcső-

dében is sor került a nyár folyamán.

Hasonló átfogó terv készült a kerületi 

ovik és bölcsik nyílászáróinak cseréjére 

is. Az előzetes felmérés szerint 14 intéz-

ményben volt szükség ilyen beavatko-

zásra. Ebből egy (az Ida utcai) műem-

léki védelmet élvez, míg kettő, a Dózsa 

György úti és az Erzsébet királyné útjai 

fővárosi védelem alatt áll. Az önkor-

mányzat döntése alapján első körben 

tíz intézményben valósulhatott meg  

a teljes körű nyílászárócsere, összesen 

163,3 millió forint értékben.

Csaknem 1 milliárdból újultak meg az óvodák, bölcsődék
A nyár folyamán 14 óvodában és bölcsődében zajlottak felújítási munkálatok. Volt olyan intézmény, melyben teljes körű rekonstrukciót végeztek. 

Karácsony Gergely polgármester Szabó Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármesterrel augusztus végén járta végig azokat az intézményeket, melyek-

ben az elmúlt évtizedek legnagyobb munkálatai zajlottak.
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– Ilyen volumenű, egyszerre 14 intéz-

ményt érintő beruházás még nem tör-

tént Zuglóban, így ebből a szempontból 

is fontos volt ez a nyár a kerület életé-

ben – mondta a polgármester az au-

gusztusi bejáráson.

Napholcz József szerint bár a problémák 

jelentős részét már orvosolni tudták  

a kerületben, a jövőben is szükség lesz 

néhány nagyobb lélegzetű beruházás-

ra. A Patakparti Bölcsődére például egy 

jelentősebb rekonstrukció vár, illetve 

folytatni kell az intézmények nyílászá-

róinak cseréjét is, valamint a gazdasá-

gos működtetés miatt elengedhetetlen 

energetikai beruházásokat is meg kell 

majd kezdeni. Ebbe beletartozik az épü-

letek túlmelegedésének csökkentése, 

ami az idei nyáron napirenden volt az 

intézményekben.

Új vezetők

A nyár folyamán azonban nemcsak fel-

újítások, hanem személycserék (az eddigi 

vezetők nyugdíjba mentek) is történtek  

a kerületi óvodákban. Bagi Márta szemé-

lyében új vezetővel vág neki a 2018–19-

es tanévnek a Zuglói Napraforgó Óvoda,  

a Zuglói Csicsergő Óvodában Nagy Ildikó 

Mária, a Zuglói Mókavár Óvodában Nász-

né Szíjjártó Erzsébet, a Zuglói Bóbita Óvo-

dában Széphegyiné Vasas Mónika, a Zuglói 

Játékszín Óvodában pedig Módos Katalin 

(igaz, egyelőre megbízott vezetőként) irá-

nyításával indul meg a munka.

Szintén óvodákhoz kapcsolódó hír, 

hogy az új tanévben már nemcsak  

a Zuglói Játékszín Óvodában, hanem  

a Zuglói Aprófalva Óvodában is elindul 

a Sportágválasztó program.

– Óvodai férőhelybővítés, csoportszá-

memelés nem történt, mert a szabad óvo-

dai férőhelyek száma (kerületi szinten 

több mint 200) nem teszi indokolttá – tud-

tuk meg Hernádi Iván Lászlónétól, a Pol-

gármesteri Hivatal Intézményirányítási 

Csoportjának vezetőjétől. – A beiratkozás 

rendben lezajlott. Minden óvodaköteles 

korú zuglói gyermek – közel 900 – felvételt 

nyert. Végleges számadat még nincs, miu-

tán nyáron igen sok a mozgás és költözés. 

Az október 1-jei statisztika lesz az irány-

adó. A szabad férőhelyek függvényében  

a még nem óvodaköteles korú, idén har-

madik életévüket betöltő gyermekek közül 

is igen sokan felvételt nyertek. Ez mindig 

intézményvezetői döntés függvénye, ami 

mögött kizárólag szakmai és csoportszer-

vezési szempontok állnak. Több intézmé-

nyünkben – főleg a Füredi úti lakótelepen 

– jelenleg is akad még szabad férőhely, 

így a Napsugár, a Narancs, a Zöld Lurkók, 

a Pöttöm Park és a Csicsergő Óvodában 

is tudják még fogadni a jelentkezéseket. 

Ugyanakkor vannak óvodáink (elsősorban 

Törökőrön és Herminamezőn), melyek 

magas csoportlétszámmal működnek, 

mert az ingatlanberuházások következ-

tében jelentős az új beköltözések száma.

Évről évre növekszik a sajátos nevelési 

igényű (SNI-s) gyermekek száma, akik-

nek a szakszerű ellátására a 2018/19. ne-

velési évben is kiemelt figyelmet fordít  

a szakma. Segítséget jelenthet az érintett 

szülőknek az intézményválasztásban  

a zuglo.hu felületén is megtalálható ösz-

szesítés a zuglói önkormányzati óvodák 

SNI-ellátási kötelezettségéről. Természe-

tesen az alapító okiratban foglalt maxi-

mális létszámot nem léphetik túl az in-

tézmények, de örvendetes, hogy Zugló az 

SNI-ellátás tekintetében is kiemelt szere-

pet vállal mind a bölcső-

dékben, mind pedig az 

óvodákban.  

Riersch Tamás
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) 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 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-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 • kormanyablak@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 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 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 Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot 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
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

  Aljegyzők

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-es telefonszámon.

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-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 • Párbeszéd

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
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– 2014-ben tízpontos választási prog-

ramban foglalta össze a terveit. Hogy 

áll ennek a megvalósítása?

– A terveimből már sok minden teljesült, 

az elmúlt hónapokban pedig számos fej-

lesztést elindítottunk. A nyári szünetben 

a Zelk Zoltán-program keretében közel 

egymilliárd forintot fordítottunk az óvo-

dáink és bölcsődéink renoválására. Ezen 

túlmenően folyik a Csertő park felújítása, 

és a Pillangó park rekonstrukciója is el-

kezdődött. 

– Várható-e előrelépés a Rákos-patak 

ügyében?

– Igen, a Szugló utca–Egressy út közötti 

szakaszt szerződés alapján a lakópark 

bővítését végző beruházó, míg a Mogyo-

ródi út–Egressy út közötti területet a fő-

város támogatásával saját beruházásból 

revitalizáljuk.

– Milyen fejlesztések várhatók még  

a ciklus hátralévő részében?

– A Mogyoródi úti sportpálya futóköré-

nek megépítésén, illetve a Vezér utca 

zöldsávjának rendezésén túl felújítjuk az 

Egressy és a Rákosmezei teret, valamint  

a Kacsóh Pongrác úti, Gvadányi úti, Szent 

Mihályi úti, Ond vezér útjai lakótelepek 

zöldövezetét. Emellett a jövő nyáron 

befejezzük a gyermekintézményeink 

renoválását is. Ezek megvalósításával el-

mondhatjuk, hogy a kerületnek még nem 

volt olyan időszaka, amikor ennyi beru-

házás történt.

– Lesz-e bérlakásépítés?

– Példaértékű szociális modellt hoztunk 

létre, azonban az ígért bérlakásépítéssel 

még adósok vagyunk. Reményeim szerint 

a ciklus utolsó évében itt is lesz előrelépés. 

–  Mikor indul a fizetőparkolási zóna 

kibővítése? 

– Még az idén ősszel. Igyekszünk minél 

több kedvezményt adni a zuglóiaknak, 

ezért is döntöttünk úgy, hogy a díjköteles 

övezetekben élők egy autó helyett kettő-

vel parkolhassanak ingyenesen. 

–  A közelmúltban több sajtóorgánum 

is lehetséges főpolgármester-jelölt-

ként emlegette önt. 

– Megtisztelő számomra, hogy a nevem 

felmerült, azonban én arra készülök, 

hogy 2019-ben ismét Zuglóban indulok  

a választáson.

Az oldalt összeállította: Papp Dezső

Hamarosan elkezdődik az önkormányzati ciklus utolsó éve. Karácsony Gergely polgármester büszke az elmúlt négy év eredményeire. Példaér-

tékűnek tartja a Zuglóban bevezetett szociális modellt. Megítélése szerint a beruházások terén jól áll a kerület, jelenleg is több milliárd forint össz- 

értékű fejlesztés folyik a városrészben. A hátralévő egy év tervei között szerepel a bérlakásépítés megindítása, a Rákos-patak két szakaszá-

nak revitalizációja, az önkormányzati tulajdonú gyermekintézmények renoválásának befejezése, a fizetőparkolás kibővítése, a Rákosmezei  

és az Egressy tér, valamit a nagyobb lakótelepek zöldövezetének felújítása is. 

A közétkeztetés térítési díjának 

módosítása, intézményvezetői 

pályázat kiírása, emléktábla-eme-

lés, ingatlanértékesítés, a gyer-

mekorvosi ellátás színvonalá-

nak növelése – ezekről is döntött  

a képviselő-testület az augusztus 

30-i rendkívüli ülésen. 

Karácsony Gergely polgármester az 

ülés elején bejelentette, hogy Mak-

ranczi László jegyzőnek szeptember 

11-ével – közös megegyezéssel – meg-

szűnik a munkaviszonya Zuglóban. 

A polgármester arról is tájékoztatta 

a testületet, hogy augusztus 1-jétől  

dr. Papp Imre személyében új aljegy-

zője van a kerületnek, aki megpályázta  

a jegyzői állást.

Díjmódosítás

A képviselők elfogadták az óvodák és 

iskolák, valamint a felnőtt szociális in-

tézmények közétkeztetését biztosító 

Hungast 14 Kft. (korábbi nevén Hungast 

Mecsek Kft.) kérését, és hozzájárultak, 

hogy Hajdu Flórián alpolgármester tár-

gyalásokat kezdjen a céggel. Az egyez-

tetések célja, hogy a társaság a nyers-

anyagárak emelkedése, illetve az infláció 

kompenzálására maximum hét száza-

lékkal emelhesse a szolgáltatás díját.

A képviselő-testület pályázatot írt ki  

a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) 

intézményvezetői feladatainak ellátá-

sára. Erre azért volt szükség, mert júli-

us végén elhunyt dr. habil Révai Tamás 

PhD, a ZESZ igazgató főorvosa. A testü-

let arról is döntött, hogy Révai Tamás 

tiszteletére emléktáblát emel. A képvi-

selők között vita alakult ki az emlékmű 

helyét illetően, végül úgy határoztak, 

hogy az emléktáblát az Örs vezér terei 

rendelő falán helyezik el, ahol Révai  

Tamás dolgozott.

Ingatlanértékesítés

A képviselő-testület azt is jóváhagyta, 

hogy az önkormányzat pályázati úton 

értékesítse a Cserei utca 7., illetve 11–13., 

illetve  a Fűrész utca 107. alatti ingatlan-

jait. A fenti vagyontárgyakat azért jelöl-

ték ki eladásra, mert leromlott állapotuk 

miatt a felújításuk gazdaságtalan lenne. 

Az előterjesztés szerint a tender elbírálá-

sánál előnyt élvez az a Cserei utcai ingat-

lanra pályázó, aki a vételárat lakásokkal 

kívánja megfizetni. A Fűrész utcai ház-

zal kapcsolatban a képviselők kikötöt-

ték, hogy az ingatlan minimális eladási 

ára nettó 47,7 millió forint, és az épületet 

a vásárlónak kell lebontani. 

Gyermekegészségügy 

A képviselő-testület szándéknyilatkoza-

tot fogadott el arra vonatkozóan, hogy 

az előkészítést követően az önkormány-

zat együttműködési megállapodást 

köt a Bethesda kórházzal a gyermek 

járóbeteg-szakellátás közös fejlesztése  

és hosszú távú működtetése érdekében.  

A testület szerint ugyanis a ZESZ és  

a Bethesda kórház kapacitásainak ösz-

szehangolásával kölcsönös előnyökre 

lehetne szert tenni, és a kerületi gyere-

kek ellátásának színvonala is jelentősen 

emelkedhetne. 

A szerződés megalapozására a képvi-

selők egy ideiglenes bizottságot hoztak 

létre, amely átvilágítja a szakrendelést, 

illetve kidolgozza a társulás szakmai, 

pénzügyi és technikai részleteit. A szer-

ződéstervezetet a testület várhatóan no-

vemberben tárgyalja meg.

Az ülésen arról is döntés született, hogy 

az önkormányzat 87 630 forint hozzá-

járulást fizet az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítványnak, hogy a Zuglói Tihany 

Óvodában épített Ovi-Sport pálya UV-vé-

dőhálót kapjon. A védőháló teljes költsége  

292 100 forint, melynek 30 százalékát 

fizeti az önkormányzat.      

A beruházások éve jön Zuglóban

UV-védőhálót kap a Tihany Óvoda sportpályája
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–  A hátralévő időszakban milyen szo-

ciális intézkedések várhatók? 

– Szeptemberben terjesztjük a képvise-

lő-testület elé a nehéz helyzetben lévők 

megsegítésére vonatkozó csomagot. Je-

lentős előrelépés lesz a szociális bérla-

kások építésének ügyében is. Az önkor-

mányzat remélhetőleg hamarosan kiírja 

az erre vonatkozó pályázatot. 

– A kerület az idén több mint négy-

milliárd forintot fordít fejlesztésekre.  

Mi valósul meg ebből az összegből?

– Elindítottuk a Zelk Zoltán intézmény-

felújítási programot, amely 2019-ben 

fejeződik be a Patakparti Bölcsőde és 

a Csicsergő Óvoda rendbetételével, 

valamint a játszóeszközök pótlásá-

val. A Csertő park rekonstrukciójá-

nak záró fázisával párhuzamosan 

megkezdtük a Pillangó park rendbe-

tételét. 2019-ben átépítjük az Egressy 

és a Rákosmezei teret. Megkezdjük  

továbbá a Rákos-patak revitalizáci-

óját is. Az utak és járdák felújítására  

pedig az idén és jövőre 500 millió fo-

rintot fordítunk. 

– Az elmúlt időszakban nagy hang-

súlyt kapott a kerületi zöldfelületek 

karbantartása. 

– Erre a célra a korábbiak dupláját költjük. 

Többet fordítunk nagytakarításra és a ját-

szóterek tisztítására. Bevezettük a fasori 

sávok tisztítását is. Megkezdtük továbbá 

a köztéri padok felújítását, emellett 320 új 

kukát helyeztünk ki. A kutyapiszok-prob-

léma mérséklésére növeltük a gyűjtőládák 

számát, amelyeket gyakrabban ürítenek.

– Érdemes volt bevezetni a díjköteles 

parkolást?

– Igen, mert az ott élők most már tud-

nak parkolni. Emellett a parkolóőrök 

jelenléte csökkentette a gépkocsifel-

törések számát. Azt sem szabad elfe-

lejteni, hogy a díjfizetés bevételt hoz 

a kerületnek, ami fejlesztésre fordít-

ható. A fizetős területet kiszélesítjük, 

még az idén térítésessé válik a Bos-

nyák tér és környéke. A jövő év első 

felében pedig a Mexikói út és Erzsébet 

királyné útja menti részeket vonjuk 

be a díjköteles zónába. 

– Milyen közbiztonságot erősítő fej-

lesztések várhatók?

– Térfigyelő kamerákat helyezünk el  

a kerület határán lévő, frekventált cso-

mópontokban. A Pillangó parkban pedig 

közbiztonsági pontot létesítünk. Ezen-

felül lépéseket teszünk a Hős utcából 

átszivárgó nemkívánatos személyek  

távoltartására. 

– Várható-e előrelépés Mundo-ügyben?

– A tulajdonosváltás lehetőséget ad rá, 

hogy elinduljon a beruházás, amellyel 

együtt megújulhat a Bosnyák téri piac is. 

Az építkezés várhatóan a tervek átdolgo-

zása után, jövőre indulhat meg.  

Papp Dezső

Elindulhat a bérlakásépítés
Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési képviselője az önkormányzati ciklus utolsó évében még számos el-

képzelését szeretné megvalósítani. Ezek mindegyike fontos eleme a programjának, amely kiemelten foglalkozik 

a nehéz helyzetben lévő zuglóiak segítésével, a közbiztonság javításával, a kerület zöld jellegének erősítésével, 

valamint az önkormányzati intézmények fejlesztésével és felújításával. 

Aktuális   
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A 2. gépjárműre igényelhető lakossá-

gi várakozási hozzájárulás a Nagy La-

jos király útja 73–77. szám alatti Zuglói 

Parkolási Ügyfélszolgálaton intézhető, 

melynek díja 2000 Ft/gépjármű.  Nem 

változott, hogy egy lakosnak csak egy 

gépkocsira adható ki a lakossági várako-

zási hozzájárulás.

A parkolási díjak július 20-tól az alábbi-

ak szerint változtak:  a Városliget terü-

letén (Ajtósi Dürer sor 1–39. – Hermina 

út 17–67.–Borostyán utca–Pálma utca–

Ciklámen utca–Bethesda utca–Erzsébet 

királyné útja 1.–Mimóza utca–Állatkerti 

körút–Gundel Károly út–Kacsóh Pong-

rác út–Hősök tere–Konrad Adenauer út 

–Kós Károly sétány–Olof Palme sétány 

–Ferencsik János út) 350 forintot kell  

fizetni óránként. 

A Liget és az Örs vezér tere környékén, 

valamint Istvánmezőn (Ajtósi Dürer sor 

8-10., 41.–Hermina út 1-15.–Francia út– 

Báthori István park–Semsey Andor utca 

–Hungária köz–Ida utca–Ilka utca–Jávor 

utca–Stefánia út–Zichy Géza utca–Abo-

nyi utca–Izsó utca–Szabó József utca– 

Szabó József köz–Cházár András utca 

–Ifjúság útja–Reiner Frigyes park–Ra-

dovic Dusán köz–Istvánmezei út–Dózsa 

György út–Cserei utca–Cserei köz–Eg-

ressy út–Gizella út–Eleonóra utca–Jurisi-

ch Miklós utca–Szobránc utca–Szobránc 

köz–Besnyői utca–Mogyoródi út–Zászlós 

utca–Őrnagy utca–Utász utca–Tábornok 

utca–Hungária körút–Thököly út–Ke-

repesi út–Sarkantyú utca–Kántorné sé-

tány–Vezér utca–Ond vezér útja–Füredi 

út–Örs Vezér tere– Bánki Donát utca–

Bolgárkerék utca–Bolgárkertész utca–

Bátorkeszi utca–Kaffka Margit utca–

Szervián utca–Xantus utca–Padlizsán 

utca) 265 forintra módosult a tarifa.

Már igényelhetők a 2018/2019-es tanév-

re érvényes gyermekszállítási várako-

zási engedélyek, melyeket a díjfizetési 

zónákban működő bölcsődébe, óvodá-

ba járó, valamint általános iskola 1–5. 

évfolyamán tanuló gyermekek kerü-

leti lakcímmel rendelkező szülei vagy 

törvényes képviselői igényelhetnek.  

Az engedéllyel rendelkezők díjmentesen 

parkolhatnak az oktatási vagy nevelési 

intézmény környezetében meghatáro-

zott területeken 8.00–8.30 és 13.00–18.00 

között, naponta legfeljebb két alkalom-

mal, alkalmanként maximum 30 perc 

időtartamban, gyermekenként két au-

tót lehet regisztrálni a kedvezmény 

igénybevételéhez, és az igénylés díj-

mentes. Fontos tudnivaló, hogy az en-

gedély kiváltásához szükséges adatlap  

a www.zugloiparkolas.hu honlapról  

tölthető le. A kérelmeken minden eset-

ben az adott intézmény igazolja a gyer-

mek gyermekintézményi jogviszonyát, 

és csak ezt követően intézhető a Zuglói 

Parkolási Ügyfélszolgálaton. A kérelme-

zett gépkocsira a súlyadó megfizetését 

vagy az adómentességét okirattal igazol-

ni kell. Ezt a gépkocsi szerinti helyi ön-

kormányzat adóhatósága adja ki.     

Potos Rita

Újabb parkolási kedvezmények
A nyár folyamán több ponton is változott a kerületi parkolási rendelet: a változás értelmében a fizetőzónákban élők lakásonként 2. autóra is igényel-

hetik a 100%-os díjkedvezményű lakossági várakozási hozzájárulást. Július 20-tól megváltoztak a parkolásért fizetendő díjak is. Már igényelhetők  

a 2018/2019-es tanévre szóló gyermekszállítási várakozási engedélyek.  

Aktuális

A Városligetben zajló építkezés 

miatt a Városliget Zrt. idén nem 

adott helyet az ARC kiállításnak. 

A zuglói önkormányzat a szerve-

zők megkeresésére megpróbált 

segítséget nyújtani ahhoz, hogy 

emiatt Budapest legnagyobb és 

legnépszerűbb ingyenes kiállítá-

sa 17 év után ne maradjon el.

Az idén 16 napig tartó kulturális rendez-

vénynek két rendkívül fontos szempont 

figyelembevételével keresett helyet az 

önkormányzat és az ARC: a ki-

állítás közösségi közlekedéssel jól meg-

közelíthető legyen, és a lehető legkisebb 

mértékben zavarja a környékén élők 

nyugalmát. Több terület bejárása után 

az Örs vezér útja (Tihamér utca – Örs ve-

zér tere közötti szakasz) bizonyult a leg-

alkalmasabbnak. A lakók nyugalmának 

és biztonságának garantálása mellett az 

önkormányzat és a szervezők megálla-

podtak abban, hogy 2018. szeptember 

21. és október 7. között ezen a helyszínen 

megrendezhető a kiállítás. A szer-

vezők vállalták, hogy 

nem lesz kihangosítás, 

viszont folyamatos lesz a biztonságiak je-

lenléte. A területről az FKF Zrt. szálítja el 

a szemetet, a mobil vécék tisztán tartásá-

ról pedig, amelyeket a lakóházaktól távol 

helyeznek el, állandóan gondoskodnak. 

A kiállítás büféje 22.00 órakor zár, a pla-

kátok megvilágítását este fél 11-kor kap-

csolják le. A rendezvény végén kertépítő 

mérnök közreműködésével állítják 

helyre a gyepet.                ZL 

Zugló ad otthont a 18. ARC kiállításnak

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári 

tagozat) kitüntetést vehette át az augusztus 

20-i nemzeti ünnepen Turczi István Babérko-

szorú, József Attila- és Príma Primissima díjas 

költő és műfordító. Az indoklás szerint „a ma-

gyar irodalmi hagyományokat megújító, eredeti 

hangvételű művei, gazdag műfordítói életműve, 

valamint sokoldalú publikációs és irodalom-

szervező tevékenysége elismeréseként” része-

sült a kitüntetésben. 

Az államalapítás ünnepén egy másik kerületi 

legenda, az olimpiai bajnok vízilabdázó, Amb-

rus Miklós a Magyar Érdemrend tisztikereszt-

je (polgári tagozat) kitüntetést vehette át.      RT

Állami kitüntetések
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A zuglói önkormányzat által támogatott 

nyári tábor népszerűségének egyik oka, 

hogy még a nyolcadikos tanulókat is szí-

vesen fogadják, és minden korosztálynak 

változatos programokat kínálnak. A tava-

lyihoz hasonlóan idén is elvitték a gyere-

keket többek között strandra, állatkertbe, 

dunai hajózásra, moziba, játszóházba,  

a szentendrei skanzenbe, a Tarzan, illetve 

az Eleven Parkba, a Vasúttörténeti Parkba 

és a Budakeszi Vadasparkba. Délelőttön-

ként légvár, élő csocsó, trambulin, sport- 

és csapatversenyek várták az iskolásokat, 

akik íjászkodni, teniszezni, táncolni, sak-

kozni és lovagolni is megtanulhattak. 

– Új lehetőségként egy csokoládégyárba,  

a Mentőmúzeumba és a Rendőrmúze-

umba is eljuthattak a táborozók, sőt, még 

ujjlenyomatot is készíthettek. Először adó-

dott lehetőség elvinni a gyerekeket az FKF 

Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-

pontjába, madártani bemutatóra és a szi-

gethalmi Emese Parkba, ahol Jack Spenót 

kapitány várta őket. Idén jártak nálunk  

a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyar-

országi Regionális Egyesületének gyógy- 

masszőrei, a fővárosi kéményseprők, 

valamint kutyaterápiás szakemberek 

is, mi pedig az Árnyaskert Idősek Klub-

ja tagjainak kedveskedtünk kézműves 

ajándékokkal – részletezte Bátki László,  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-Profit Kft. ügyvezetője, és hozzátet-

te, a tábor első két hetében még voltak 

gyerekek, akiket fegyelmezni kellett, de 

később ők is beilleszkedtek a csapatba, 

sőt, néhányukból végül tanársegéd lett. 

A tizenegy hétig tartó, két helyszínen zajló 

napközis táborban számos programmal 

Mátyás király emlékét ápolták. Több olyan 

feladat, rejtvény és előadás is szerepelt  

a kínálatban, amely a legendásan igazsá-

gos uralkodóhoz kapcsolódott.  

Nyolc hétig volt gyerekzsivaly- 
tól hangos a Sotya

Az első héten ovisok, majd öt héten 

keresztül általános iskolások, végül  

gólyatáborosok és a testvérvárosi diá-

kok nyaralhattak a zuglói önkormány-

zat soltvadkerti táborában, ahová 

olyan nagy a túljelentkezés, hogy ki-

zárólag a legjobb magaviseletű jelent-

kezőket vitték el. A leginkább kedvelt 

program itt a strandolás volt, de bicik-

lizni is sokan szerettek.

– Éppen ezért újabb 16 kerékpárt vá-

sároltunk a Sotyába – tudtuk meg Bát-

ki Lászlótól –, de új pingpongasztalt és 

labdákat is vettünk. A fiúknak csak egy 

problémájuk volt, hogy a focipályán 

még a régi, hepehupás aszfalt van, ezért 

jövőre szeretnénk azt korszerűsíteni. 

Idén egyébként a vizesblokkok és a nyí-

lászárók újultak meg, illetve új ágyne-

mű-garnitúrák kerültek a szobákba.

Forrai-Kiss Krisztina    

Jack Spenót kapitánnyal is találkoztak a táborozók 
Évről évre egyre több gyerek választja az önkormányzat nyári táborát. Idén több olyan nap is akadt, ami-

kor egyszerre háromszáz diák vett részt a programokon. Volt, aki végig, azaz tizenegy héten keresztül járt  

a Kövér Lajos utcai napközis táborba.

Telt házas volt a Cserepes- és a Lipták tábor
Összesen kilencven – főleg alsó tagozatos – tanuló vett részt a Cserepesház, illet-
ve a Lipták-villa kétszer kéthetes nyári táborában, ahol délelőttönként kézműves-
foglalkozásokon vehettek részt az iskolások, és megtanulhatták a rajzfilmkészítés, 
valamint a drámajáték alapjait. A délutánokat kirándulásokkal töltötték, többek kö-
zött a Pálvölgyi-barlangban, a repülőtéren, az állatkertben, illetve az ökojátszótéren.

– Mivel visszajáró gyerekeink is vannak, a tagintézmény-vezetőink évről évre 
újabb helyszíneket kutatnak fel, hogy minél változatosabbak legyenek a progra-
mok – mondta Garay Klára, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. igazgatója.

A tagintézményekben egyébként külsős táborszervezők is bérelhetnek helyisége-
ket. Így került sor a ZIC-ben jóga-, a Cserepesházban pedig sakk- és rajztáborra.

Szatmáry Kristóf, az Alsórákos 

egy részét is magában foglaló  

13. számú egyéni országgyűlési 

választókerület fideszes képvi-

selője több tervvel is készül az ön-

kormányzati ciklus utolsó évére. 

Ezek között szerepel a sportlétesít-

mény-fejlesztés folytatása, a kör-

zetében lévő földutak aszfaltozása 

és a Bosnyák utcával szembeni pa-

takparti parkoló rendbetétele is.

– Milyennek látja az elmúlt négy évet?

– Az önkormányzat megosztottsága mi-

att Zuglóban lassan és átgondolatlanul 

haladnak az ügyek. Ennek is a következ-

ménye, hogy választókörzetemben elin-

dultak azok a lakásépítések, amelyekre 

nincs szükség, mert ezekhez már nem 

elég a meglévő infrastruktúra. 

– A túlépítés nem új keletű probléma. 

– Egyrészt ez egy ciklusokon átívelő örök-

sége a kerületnek, amit az önkormány-

zatnak tudni kellene kezelni, de nincs 

megfelelő stratégiája. Pedig már most is 

nagy a baj, és a helyzet tovább fog romol-

ni az új lakók megjelenésével. Másrészt 

most is napirenden van, hogy lakások 

épüljenek a Bosnyák tér mellett. Ez sze-

rintem egy teljesen elhibázott gondolat.

– Hol tapasztalt előrelépést?

– Főként a sportfejlesztések területén.  

A BVSC-nél az elmúlt években hárommil-

liárdos beruházást valósítottunk meg, 

és még ugyanekkora értékű van hátra. 

Itt érdemes megemlíteni a kisföldalatti 

meghosszabbítását központi forrásból, 

amelyhez megtörténtek az első lépések. 

Ez lehetőséget ad az egész környék tel-

jes rendbetételére, ami jól kiegészíti az 

általunk már megvalósított fejlesztése-

ket. Emellett a lakosság igényeinek szem 

előtt tartásával a Mogyoródi úti sportpá-

lya is látványosan átalakult. 

– Milyen változást hoz a Mogyoródi 

úti pálya BVSC-fenntartásba adása?

– Az intézmény nyitott jellege megma-

rad, viszont a BVSC égisze alatt további 

jelentős fejlesztések valósulnak meg.

– Választókerülete egyik neuralgikus 

pontja a körvasút menti terület.

– A lakossági panaszok orvoslására  

a MÁV-val együttműködve a sínek men-

tén felszámoltuk az illegális szeméttele-

peket. A zajvédő fal megépítése viszont  

a következő ciklus feladata lesz. 

– Körzetében még mindig vannak 

földutak, ezek mikor kapnak szilárd 

burkolatot?

– Akár a Csömöri úti felüljáró felújítá-

sával egyidejűleg is meg lehet oldani  

a környék földútjainak leaszfaltozását. 

Ezen túlmenően már igencsak indokolt 

a Bosnyák utcai piaccal szemben, a Rá-

kos-patak túloldalán lévő parkoló rend-

betétele. Őszre várhatóan kiírásra kerül 

az a pályázat, amelyen állami forrást le-

het igényelni ezekhez. 

– Milyen egyéb fejlesztések várhatók 

még a körzetében?

– Hamarosan akadálymentessé válik 

a Németpróna utcánál elkészült gyalo-

goshíd. Ezen felül a patak mentén egy 

felnőttjátszótér épül, illetve még a cik-

lus végéig megvalósul a Rákosmezei tér 

rekonstrukciója is. A ciklusvég és a kö-

vetkező időszak legfontosabb kérdése  

a Mundo-terület hasznosítása lesz. Már az 

új tulajdonos is látja, hogy egy nagy plá-

zának nincs létjogosultsága, ezért akar 

lakásokat építeni. Ezek viszont tovább 

növelik a zsúfoltságot. Itt lakások helyett 

nagy zöldterületekre és közfunkciókat el-

látó intézményekre lenne szükség. 

Papp Dezső

További jelentős sportfejlesztések várhatók Zuglóban

Aktuális   
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A gyerekek és a felnőttek is meg-

találhatták az őket érdeklő prog-

ramokat a már hagyománnyá 

vált Nyárbúcsúztató vigalomban. 

A Cserepesházban és környékén 

reggel 10-től este 22 óráig szóra-

kozhattak az emberek. 

Augusztus utolsó szombatja Szalóki Ági 

gyermekkoncertjével kezdődött, majd 

egymást váltották a fellépők a színpadon. 

A felnőttek szűrőprogramokon mérhet-

ték fel egészségi állapotukat, vért is ad-

hattak, s utcatárlaton ismerkedhettek 

meg a kerület kulturális intézményeinek 

történetével. A kicsiket az udvaron egye-

bek mellett kézműves-foglalkozás, ugrá-

lóvár, gólyalábasok, játékok várták, de  

a rajzverseny sem maradt el. A díjazottak 

ajándékát Sokacz Anikó és Hevér László 

György önkormányzati képviselők adták 

át. Utóbbi azt mondta, a nyárbúcsúztató 

nemcsak Zuglónak fontos, hanem Rákos-

falva életében is kiemelkedő, főleg azért, 

mert a program idén egybeesik Zsivora 

György, a városrész alapítója születés-

napjával. A képviselő bejelentette, társá-

val együtt azt szeretnék, hogy 2019 Zsi-

vora-emlékév legyen. – Kezdeményezni 

fogjuk a Zsivora park rekonstrukcióját is. 

Továbbá most már széles körben hirdet-

jük a Sikeres Rákosfalváért Mozgalmat. 

Céljaink a köztisztaságra, a közrendre 

való odafigyelés, a közterület-fejlesztés, 

a közösségépítés – fogalmazott Hevér 

László György. 

Az idei vigalom tűz- 

zsonglőrshow-val zárult. 

Potos Rita

Vigalommal búcsúztatták a nyarat

– Az önkormányzatnak az a feladata, 

hogy biztosítsa a tanítás és a tanulás 

feltételeit – mondta Karácsony Gergely 

polgármester a Zuglói Civil Házban ren-

dezett ünnepségen –, mely feladatnak 

próbálunk megfelelni. Idén minden ed-

diginél nagyobb, közel egymilliárd forin-

tos felújításokat hajtottunk végre bölcső-

déinkben és óvodáinkban. De nekünk az 

is a feladatunk, hogy segítsük a pedagó-

gusokat és a családokat. Ennek érdeké-

ben már egy ideje tanévkezdési támoga-

tást biztosítunk a rászoruló családoknak, 

a Zuglóiak Egymásért Alapítványon ke-

resztül pedig szintén segíteni próbálunk. 

Ezek mellé idén egy új ösztönzési formát 

is bevezetünk: szeretnénk majd támogat-

ni azokat a diákokat, akik javítani tudnak 

a bizonyítványukon.

Augusztus 31-én azonban még nem 

őket, hanem azokat a diákokat, akik 

tanáraik szerint kiemelkedőt nyújtot-

tak, díjazták a tanévnyitó ünnepségen.  

Az Év Diákja elismerést – melyet Hajdu 

Flórián alpolgármester és Pécsi Diána 

önkormányzati képviselő adott át – 

Balog Benedek, a Liszt Ferenc, Knoll-

mayer Bálint, a Munkácsy Mihály, 

Kovács Dániel János, a Zuglói Hajós 

Alfréd-, Kömöz Dorka Emma, a Város-

ligeti, Liu Shaoang, a Csanádi Gimná-

zium és Lőw László, a Széchenyi István 

Általános Iskola diákja vehette át.

Ugyanezen az ünnepségen adták át az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-

tal adományozott Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmeket, mely elismerésben idén 

Antal Tamásné, a Zuglói Napraforgó 

Óvoda és Bohusné Tóth Zita, a Zuglói 

Bóbita Óvoda pedagógusa részesült.

Karácsony Gergely polgármestertől és 

Szabó Rebeka alpolgármestertől az Év 

Pedagógusa díjat kapta Hartenstein 

István, a Szent István Király Zeneművé-

szeti Szakgimnázium és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola tanára, Pozsonyiné Burai 

Gyöngyvér óvodapedagógus, a Zuglói 

Tihany Óvoda vezetőhelyettese, illetve 

dr. Ujhelyiné Szeverényi Irma, a Zuglói 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-

ni Intézmény utazó gyógypedagógusa.

Az idei tanévben Zuglóban 1084 elsős 

kisdiák kezdi meg az általános iskolai ta-

nulmányait. A kerületi iskolákban össze-

sen 395 osztály indul. A nyár folyamán 

több oktatási intézményben is felújítási 

munkálatok zajlottak, az elsősök termeit 

pedig valamennyi iskolában kifestették. 

Ezenkívül a Szent István Király Zene-

művészeti Szakgimnázi-

um hangszerállománya  

is megújult a nyáron.

Riersch Tamás

Díjátadó ünnepséggel kezdődött a tanév
Zuglóban már augusztus 31-én becsöngettek a 2018–19-es tanévre. A néhány nappal korábbi tanévkezdés ugyanis már hagyomány a kerületben. 

Az önkormányzat ilyenkor adja át az elmúlt tanév legjobb diákjainak és pedagógusainak járó elismeréseket, mely hagyomány azt követően sem 

szakadt meg, hogy a kerületi iskolák fenntartása néhány éve a Közép-Pesti Tankerületi Központ hatáskörébe került.

Aktuális
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NEMZETISÉGI (PÉNZÜGYI) ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi és szám-

viteli feladatok ellátása.
• A nemzetiségi önkormányzatok ügyintézőjének szakmai irányítása a megkötött megál-

lapodások alapján.
• Az Önkormányzati beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó nemzetiségi önkormányza-

tok adatszolgáltatásának elkészítése.
Pályázati feltételek:
• I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, 

műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisz-
tikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
Előnyt jelentő személyes kompetenciák: 
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattarta-

lommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zug-
lo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,nemzetiségi ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 SZÁMVITELI CSOPORTVEZETŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Számviteli feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.
• KGR K11 felületen történő kötelező adatszolgáltatások és beszámolók elkészítésének biz-

tosítása.
• Leltározási feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.

• Számviteli tárgyú szabályzatok aktualizálása.
• Éves beszámoló elkészítésének biztosítása.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazda-

sági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mér-
legképes könyvelő szakképesítés.

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (3-5 év).

• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat (1-3 év).
• Vezetői tapasztalat (1-3 év).

• Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszer felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák: 
• Vezetési-szervezési készség.
• Elemzőkészség.

• Megbízhatóság.
• Pontosság, precizitás.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az 
irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattarta-

lommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés. 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zug-
lo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 22.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,, számviteli csoportvezető pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

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 listá-
ja megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos olda-
lon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 
valamint 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.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Kép-
viselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú határozata 
alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
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 la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan 
rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő ér-
tékű jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot nem halad-
ja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, 
egészségi állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból 
egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban 
-az a személy, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szociális 

kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,
- a korábban kiírt pályázaton nyertes pályázó volt.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 53.) megta-
lálható formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy 
postán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármeste-
ri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2018. május 2. 
és 2018. szeptember 30. között, a határidő jogvesztő. A hatá-
ridőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől 
kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazolvány és a kére-
lem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban élő 
személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemiga-
zolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv 
által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláske-
resési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban 
részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési 
támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzel-
látásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és Vám-
hivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén 
annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói ítélet 
vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tény-
ről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak 
érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szü-
lő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.

Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló iga-
zolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bíró-
sági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben 
kérjük a képviseletre való  jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű 
meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb 2018. no-
vember ülésén bírálja el. A Bizottság szociális rászorultság 
megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a csa-
ládjában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság határozat-
ban dönt a támogatásban részesülők köréről és a támoga-
tás mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, a 
döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
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Hamarosan megkezdődik a Ma-

gyar Zene Háza építése a Város-

ligetben. A Sou Fujimoto világ-

hírű japán építész által tervezett 

különleges épület az egykori 

Hungexpo irodaházak helyén 

jön létre úgy, hogy ezzel együtt 

több ezer négyzetméter, évtize-

dek óta kerítéssel lezárt zöldte-

rületet is visszaadnak a parknak.  

Az oktatási, múzeumi intézmény-

ként és koncerthelyszínként is 

funkcionáló páratlan intézmény 

a tervek szerint 2020 végén nyit-

ja meg kapuit. A Liget Budapest 

Projekt keretében megépülő,  

a természet és az épített kör-

nyezet egyensúlyára különleges 

hangsúlyt helyező Magyar Zene 

Háza a magyar zeneművészet 

egyedülállóan sokoldalú megis-

merését teszi majd lehetővé.   

A 2020 végén új intézményként meg-

nyíló Magyar Zene Háza a gazdag ma-

gyar zenei hagyományt viszi közelebb 

minden hazai és külföldi látogatójához 

a 21. századi technikán alapuló inter-

aktív kiállításokkal, zenepedagógiai 

műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötő-

dő eseményekkel és az egykori zene-

pavilonok hangulatát idéző szabadtéri 

koncertekkel. Egy olyan új, hiánypótló 

intézmény jön létre a Városligetben, 

mely méltó emléket állít a magyar mű-

vészet világszinten talán legismertebb 

és legelismertebb ágazatának, s egy-

ben a zene megismerésére, művelésé-

re is ösztönöz.

A Magyar Zene Háza a Városlige-

ti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és 

a Műjégpálya épülete közelében kap 

helyet, a hajdan volt, évekig hasz-

nálaton kívüli Hungexpo irodaházak 

helyén. Az eddig a látogatók elől el-

zárt, 10.000 négyzetméter nagyságú 

területen épül fel a mintegy 3.000 

négyzetméter alapterületű új intéz-

mény, így többezer négyzetméternyi, 

megújított zöldfelületet kap vissza  

a Városliget és a parkhasználók. 

Hamarosan elkezdik építeni a Magyar Zene Házát 

Fizetett hirdetés
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Az augusztus 16-tól újra bevezetett, 

2008-ig használt startolási technika 

kedvezően érinti Zuglót, az induló légi- 

járművek 80 százaléka már Kőbánya 

fölött elfordul, így lényegesen ki-

sebb lett a légi forgalom Zugló fölött.  

Mielőtt visszatértek a tíz évvel ezelőt-

tig használt eljáráshoz, a Liszt Ferenc 

repülőtérről induló légi járatok jelen-

tős része Zugló felett haladt el, és csak  

a XIII. kerületet vagy a Duna vonalát 

elérve kanyarodhatott úti célja felé. 

– A kifordításnak köszönhetően a felszál-

ló repülőgépek 55–60 százaléka Zugló 

elérése előtt balra, míg 20–25 százaléka 

jobbra kanyarodik, így az induló légijár-

műveknek legfeljebb a 20 százaléka ha-

lad át a kerület felett – magyarázta Roz-

gonyi Zoltán alpolgármester, a repülőtéri 

zajproblémákkal kapcsolatos tájékozta-

tási és érdekegyeztetési feladatok össze-

hangolását végző Zajvédelmi Bizottság 

zuglói delegáltja. Hozzátette: a kerület 

légterét most már csak a Budapestről 

északi-északnyugati irányban lévő repü-

lőterekre induló járatok használják. 

Rozgonyi Zoltán azt is elmondta:  

az alsórákosi kertvárosban élők szá-

mára jó hír, hogy a Budapest Airport 

befejezte az 1-es kifutópálya felújítá-

sát, ezért a leszállásra készülő, város 

felől érkező repülőgépek már nem 

kizárólag a Vezér utca és a körvasút 

közötti zónában közlekednek, hanem 

a Nagy Lajos király útja és a Hungária 

körút közötti sávban is.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy  

a felszállóknál kisebb zajt kibocsátó lan-

doló repülőgépeket a leszállási protokoll 

és az uralkodó széljárás miatt nem lehet 

Zugló légteréből elterelni, csupán az út-

vonalukat lehet valamelyest szabályozni.  

A jelenlegi gyakorlat szerint a leszálló gé-

pek a forgalmasabb és emiatt zajosabb 

főútvonalak mentén haladnak a céljuk felé.

– A megvalósítandó terveink között sze-

repel, hogy több európai nagyvároshoz 

hasonlóan a mélyalvás időszakában – éj-

fél és reggel hat óra között – a Liszt Ferenc 

repülőtér ne fogadjon járatokat – fűzte 

hozzá Rozgonyi Zoltán alpolgármester.

A légtérzaj csökkenését a zuglóiak 

örömmel fogadták. Kiss Mónika tö-

rökőri lakos elmondta: az elmúlt évek-

ben nagyon erős volt a légtérzaj. Már 

hajnalban megkezdődött a dübörgés. 

Az erős zajt kibocsátó repülőgépek  

5-6 percenként haladtak át a lakhelye 

fölött. Kiss Mónika tapasztalatai szerin 

augusztus 16-tól lakókörnyezete fölött 

érezhetően csökkent a repülőgépzaj, 

aminek ő és lakótársai egyaránt na-

gyon örülnek.          Papp Dezső

Csökkent a felszálló repülők okozta légtérzaj
Jelentősen csökkent a légtérzaj Zugló felett, ugyanis augusztus 16-tól a város irányában felszálló repülőgépek többsége elkerüli Zuglót. Az új előírá-

sokkal a HungaroControl Zrt. visszatért a tíz évvel ezelőttig használt indulási eljáráshoz.

Elhunyt dr. habil Révai Tamás Phd

A belgyógyász, nephrológus, egészségmenedzsment-specialista 2018. július 25-én, életének 56. évében hunyt el.  2014 január-

ja óta irányította a Zuglói Egészségügyi Szolgálatot (ZESZ), munkájáért 2017-ben átvehette a Zuglóért Emlékérmet. A képvise-

lő-testület döntése értelmében a kerület a főorvos munkahelyén, a ZESZ épületében emléktáblát emel Révai Tamás tiszteletére.  

A ZESZ igazgató főorvosi posztjának betöltésére pályázatot írt ki a képviselő-testület. 

Aktuális   
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Mindössze négy ingatlan volt ellátva 

vagyonvédelmi eszközökkel (bizton-

sági ráccsal, biztonsági zárral és riasz-

tóval), ami alig teszi ki a 3 százalékot. 

Még érdekesebb, hogy ebben a négy 

esetben a betörés már a kísérleti stá-

diumban megakadt, ami szintén a va-

gyonvédelem fontosságát bizonyítja.

A kerületi kapitányság vezetője szerint 

Zugló példa nélküli helyzetben van, 

hisz egy minimális ráfordítással bár-

ki ingyenesen bejelentkezhet a Zuglói 

Közbiztonsági Nonprofit Kft. vagyon-

védelmi rendszerébe, amely közpon-

ti védelmet és kivonulószolgálatot 

jelent egyszerre. Ezzel azonban még 

mindig csak nagyon kevesen élnek.

Zuglóban nagy értékük van az ingat-

lanoknak, érdemes tehát magunknak  

is odafigyelni azok védelmére.

A kerületben már korábban is a betö-

rések és a gépkocsilopások számítottak  

a „legnépszerűbb” bűncselekmények-

nek. Ez utóbbit az elmúlt években sike-

rült jelentős mértékben visszaszorítani, 

a betörések azonban még ma is komoly 

fejtörést okoznak.

A betörések ellen nehéz védekezni, 

hisz az elkövetők titokban ténykednek,  

és ma már az sem igaz, hogy egy lakás-

ban mindent összepakolnának, hanem 

gyorsan, pár perc alatt összekapkodják 

az értékeket, amelyeket aztán egy tás-

kába rejtve nemes egyszerűséggel kisé-

tálnak az épületből.

Hogy mégis mit tehetünk mi, állampol-

gárok a betörők ellen? Egyrészt nagyobb 

hangsúlyt helyezünk a fent említett va-

gyonvédelemre, másrészt megpróbá-

lunk segíteni a rendőröknek.

Tavasszal lakossági bejelentésre ellen- 

őriztünk egy személyautót az Amerikai 

úton, melyben négy férfi ücsörgött és né-

zelődött. A kollégáim alaposan átvizsgál-

ták az autót, melyben gyanús eszközö-

ket, kesztyűket, szerszámokat is találtak. 

De mivel nem történt bűncselekmény,  

a gyanús jelek alapján sem lehetett  

a négy férfit meggyanúsítani. Ugyanak-

kor ezzel a hatékony fellépéssel sikerült 

őket elriasztani a környékről, amivel le-

het, hogy jelentős értéket óvtunk meg.

A rendőrség természetesen nagy erőket 

mozgósít a betörések visszaszorításá-

ra. Ennek eredménye volt egy tavaszi 

betöréssorozat elkövetőinek elfogása 

is, aminek köszönhetően le is lassult  

a bűncselekmények számának drasz-

tikus emelkedése. De az is köztudott, 

hogy nem egy, hanem több banda 

működik a kerületben. Annak érde-

kében, hogy a tevékenységüket is elle-

hetetlenítsük, szükség van a lakosság  

segítségére is.                  Riersch Tamás 

Védett és védtelen ingatlanok
Érdekes jelenségre hívta fel a figyelmünket Váradi Attila alezredes kerületi rendőrkapitány. Eszerint az idei évben elkövetett betörések – melyekből 

jócskán több mint száz volt már – alig néhány kivétellel védtelen ingatlanokat érintettek. 

Otthonának sérthetetlensége mindenki szá-
mára különösen fontos. Hogy lakásunkat tá-
vollétünkben is biztonságban tudhassuk, ma-
gunknak is gondoskodnunk kell a megfelelő 
védelemről, ami azonban az ezen a területen 
kevésbé jártas ingatlantulajdonosnak már nem 
kis fejtörést okoz. Legcélszerűbb megoldás, 
ha szakemberhez fordulunk. Kovács-Csincsák 
László, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az ál-
taluk nyújtott havidíjmentes távfelügyeleti szol-
gáltatásról. 

– Mit jelent, hogy a ZKNP havidíjmentes táv-
felügyeletet biztosít a zuglóiaknak? 
– A ZKNP Zugló Önkormányzatának megbí-
zásából a zuglóiak részére havidíjmentes táv-
felügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást nyújt, 

melyhez már közel kétezren csatlakoztak.  
A zuglóiaknak térítésmentesen igénybe vehető 
szolgáltatás 24 órás állandó felügyelet mellett 
szaktanácsadást is magában foglal. 

– Hogyan működik a távfelügyelet? 
– A felügyeleti rendszerbe érkező jelzéseket  
a Zuglói Rendészeti Központ ügyeletének 
munkatársai fogadják, és az eljárási pro-
tokollnak megfelelően teszik meg az intéz-
kedéseket. Beérkező jelzés esetén mindig 
értesítik a rendszerbe bekötött ingatlan tulaj-
donosát, és szükséges esetben járőrt is kül-
denek a helyszínre.  

– A távfelügyeleti szolgáltatás tehát havidíj-
mentes, de mennyibe kerül az alapját ké-
pező riasztórendszer és ennek kiépítése?
– A riasztórendszer kiépítésének költsége 
elsősorban a védendő ingatlan méretétől és 
az ügyfél egyedi igényeitől függ. Ha az ingat-
lanban még nincs kiépített riasztó, a ZKNP 
biztonságtechnikusai minden esetben ingye-

nes helyszíni felmérést követően készítenek 
árajánlatot, amelynek alapján az ügyfél dönt 
a szolgáltatás megrendeléséről.  

– Mennyire hatékony a távfelügyeleti rend-
szer? Valóban kizárja a rablások, betörések 
lehetőségét, vagy érdemes kiegészítő intéz-
kedéseket tenni?
– A rablások, betörések lehetőségét sem-
mi sem zárja ki, a távfelügyelet felada-
ta, hogy jelezze, ha ez megtörténik. Elret-
tentő ereje viszont meglehetősen nagy.  
A statisztikák azt mutatják, hogy ritkán fordul 
elő, hogy riasztórendszerrel felszerelt és táv-
felügyelettel ellátott ingatlannál próbálkozza-
nak a bűnözők. A további, kiegészítő védel-
mek, mint például a rács, az üvegfólia, csak  
a védelem előnyére válhatnak.              ZKNP/ZL

A havidíjmentes távfelügyeletről bővebben a www.zknp.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődök. Telefonon a +36 1-211-2240-es vagy a +36 70 524-3693-as  
számon kaphatnak bővebb felvilágosítást. Időpont-egyeztetés és további információ a biztonsagtechnika@zknp.hu e-mail-címen kérhető.
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Redőnyszerelés, javítás, felújítás, gurtni csere, szúnyoghá-
ló, szalagfüggöny, harmonika ajtó szerelése, javítása, akár 24 
órán belül, hétvégén is. Nagy Sándor, tel: 06-20-321-06-01.

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

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

Zseniképzés indul 4-6 és 6-10 éveseknek Zuglóban. 
Angol nyelvből eredeti angol tanárnővel játékos-zenés 
formában, informatikai és művészeti képzés. Érdek-
lődni: 06-1-252-0470

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

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161. 

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

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

Keresek Örs vezér tér közelében lakó férfit vagy nőt, 
gépkocsival rendelkezőt, alkalmi munkára. Tel: 06-20-
284-2425 

Budapesti irodánkba keresünk jó számítógépes és 
német nyelvismerettel rendelkező, személyi ügyekben 
jártas kollégát. Jelentkezés életrajzzal: agenturschind-
ler24@gmx.at, SCHINDLER 24-órás gondozás 

14. kerületi 3 csillagos hotel szobalányt és moso-
gatót keres, rész- és teljes munkaidőben. Jelentkezni 
fényképes szakmai önéletrajzzal az Ében Hotelben: 
1148 Bp., Nagy Lajos király útja 15-17.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 
Email: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantartás, 
bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért búto-
rokat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, csillárt, könyveket, csipkét, bizsukat, 
ékszereket, borostyánt, régi pénzt, kitüntetést, 
szobrokat, írógépet, varrógépet, szőrmét, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 
Első vevőként legmagasabb árat fizetek. Tel.: 06-
20-597-8280

FELMENTEK AZ ÁRAK! Arany, ezüst, borostyán, 
drágakő és régiség felvásárlás azonnali készpénz-
ben, cím: 13 . kerület Hollán Ernő utca 4. Telefon: 
350-43-08, 06-70-884-40-84. 

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 
átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizá-
lása. Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az igazol-
ványképek, portrék. Színes és fekete-fehér nyomtatás. 
Tarján fotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki szerző-
dést kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, bevá-
sárlást, takarítást, főzést, ételszállítást, orvoshoz vitelt. 
Autóval rendelkezem! Telefon: 06-30-624-66-78.

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár, fő-
zést, takarítást, ház-, lakás-karbantartást, egyedi igé-
nyek szerint is vállal, idős Hölggyel vagy Úrral eltartási 
vagy életjáradéki szerződést kötne. T.: +36-30/171-
77-33

Szeretné anyagi biztonságban élni nyugdíjas éveit? 
Kössön velem életjáradéki szerződést, és az egyszeri, 
nagyobb összeg mellett, akár havi 150 ezer forintos 
életjáradék összeget is fizetek Önnek úgy, hogy Ön la-
kása kizárólagos használója és haszonélvezője marad. 
Érd.: 20/614-2808, Dr. Balázsi Bence.

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

Kéménybélelés, kondenzációs, illetve hagyomá-
nyos tüzelőberendezésekhez, Ügyintézéssel, kiszállási 
díj nélkül. Mosolygós árak, ügyfélbarát munkavég-
zés. botoskemeny@gmail.com, 06(20)624-0601

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

Esküvői és party DJ, rendezvényhangosítás, profi 
videófelvétel! +36209855521,www.hangtechnikus.hu

VÍZVEZETÉK- ÉS FŰTÉSSZERELÉS garanciával, 
megbízható, zuglói vállalkozó által. Kisebb munkák 
elvégzése és teljes rendszerek kiépítése is. Rövid ki-
szállási idő. 06-20-403-60-88

Idős vagy segítségre szoruló embereknek segítenék 
az otthoni teendőkben, vásárlásban, ügyintézésben. 
Ha magányos, szívesen társalkodom vagy kísérem a 
sétában, ügyintézéseiben. Kedvező áron. Tel: 06-30-
670-1592

Nyugdíjasoknak INGYENES internet és okostelefon 
használatot oktat a DélUtán Alapítvány a Ráday utcá-
ban. Jelentkezni munkanapokon 14-17 között: 06-30-
377-9030 

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Oktatás

Régiség

Ingatlan

Egyéb

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtéssze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
WC tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 
Tel: 06-70-550-0269

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 

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

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, garanci-
ával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-
23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, 
mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, 
gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezés-
re. Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, 
karnisok, bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. 
Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876 

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, keríté-
sek, készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-
12-11

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bútor-

mozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS  
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény  

építés szakvélemény ügyintézés.  
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-680-6814.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors  
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. 

Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. 

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

INGATLAN ELADÁSÁHOZ SZÜKSÉGE 
lehet rám. Ingyenes konzultáció. 

Molnár Zsolt, tel: 06-70-948-74-10.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárí-
tás profi gépekkel, csapok javítása, 

cseréje, csőrepedés, duguláselhárítás 
azonnal. Minden ami javítás,szerelés, 

csere!  
45 éves tapasztalattal, garanciával.  
Kis munkákat is elvállalok! Ingyenes  
kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz.  

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

Könyv

Állás

FELHÍVÁS REZSICSÖKKENTÉSBEN NEM RÉSZESÜLTEK SZÁMÁRA

A kormány az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával döntött arról, hogy azok 
is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, akik nem vezetékes 
gázzal vagy távfűtéssel fűtik a lakásukat.

Tájékoztatjuk ezért azokat a kerületi lakosokat, akik nem rendelkeznek gáz- 
vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel, hogy legkésőbb 2018. október 15. 

napjáig a támogatásra vonatkozó igénybejelentésüket a Zuglói Polgármesteri 
Hivatalhoz nyújtsák be.

Az összesített igényeket a hivatal továbbítja a Belügyminisztérium felé.

Annak, aki az igénybejelentést megteszi, a kormányhatározat alapján nyilatkozat-
ban tudomásul kell vennie, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben részesült-e.

A támogatás érdekében a hozzájárulást is tartalmazó igénybejelentést szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján a Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán (Bácskai u. 53.) tehetik meg az előkészített formanyomtatványon, amely 
letölthető az önkormányzat honlapjáról is.
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– Hogy milyen érzés hatvanévesnek 

lenni? – kérdezett vissza a zuglói le-

genda. – Ugyanolyan, mint 59-nek, 

semmi különöset nem érzek, és nem 

is csinálok nagy dolgot ebből a jubile-

umból. Nagy ünneplés egyébként sem 

volt, de nagy örömömre a család azért 

összejött, velük együtt lenni mindig 

ünnep  számomra.

A Vác, a Honvéd, a francia Rennes,  

a belga Charleroi, illetve a BVSC egyko-

ri játékosa, aki a nyolcvanas években 

kihagyhatatlan volt a magyar labda-

rúgó- válogatottból, így többek között 

részese volt a németek, a spanyolok,  

a hollandok és brazilok legyőzésének, 

de ott volt a szovjetektől elszenvedett 

6-0-s mexikói vereségnél is, Zugló egyik, 

ha nem a legismertebb labdarúgója. 

Mérkőzésekre már ritkábban járok, 

de ha tehetem, a válogatott meccsek-

re mindig kimegyek. Már csak azért 

is, mert ott találkozhatok a többiekkel 

is. Természetesen azért követem a ma-

gyar labdarúgást. Sokszor bosszanko-

dom, de néha azért tudok örülni. Így 

voltam például a 2016-os Európa-baj-

noksággal is, amikor végre már a mi-

einknek is szurkolhattam. Utolsó vé-

bészereplésem alkalmával, 1986-ban 

nem gondoltam volna, hogy erre majd 

30 évet kell várni. 

Garaba Imre, akiről a Zuglói Hajós Alf- 

réd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola műfüves sportudvarát 

is elnevezték, 1993-ban hagyta abba  

a labdarúgást. Néhány évnyi edzős-

ködést követően teljesen visszavonult  

a futballtól. Azóta „átlagos zuglóiként” 

éli az életét. A Bosnyák téri piacra jár, 

az unokáival foglalkozik, a nyarat pedig 

általában a Balatonon tölti. 

– Két gyerekem, egy lányom és egy 

fiam, illetve négy fiúunokám van.  

A két idősebbik, Ádám és Botond már 

sportol, előbbi a Pénzügyőrben kézi-

labdázik, az utóbbi pedig a BVSC-ben 

focizik. Gyakran megyek értük a zuglói 

Hajósba, és nem tagadom, mindig jó 

érzés a nevemmel ellátott táblára te-

kinteni. Remélem, a srácok is büszkék 

a nagyapjukra!

Garaba Imre 2010-ben a kerületi 

közéletbe is belecsöppent, akkor ön-

kormányzati képviselőként jutott be  

a testületbe, ám az első plénumon 

tapasztalt állapotok arra késztették, 

hogy azonnali hatállyal lemondjon  

a mandátumáról. 

– Úgy élek Zuglóban, mint bárki más. Vég-

zem a dolgomat, intézem az ügyeimet,  

és miután hazajövök, mindig arra gondo-

lok, hogy „milyen jó, hogy már több mint 

harminc éve zuglói lakos lehetek”.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Hatvanas legenda
Az idő múlását azon is lemérhetjük, hogy azok a legendák, akikért egykoron a sportpályák mellett lelkesedtünk, ma már nagyszülőként leginkább az 

unokáiknak mutatják meg legjobb trükkjeiket. Így voltunk mi is Garaba Imrével, miután értesültünk róla, hogy az ismert labdarúgó július 29-én immár 

hatvanadik életévét is betöltötte. 

Idén augusztusban ünnepelte 

negyvenedik évfordulóját a KSI 

SE Judo Szakosztálya. A rendha-

gyó jubileum annak volt köszön-

hető, hogy a szakosztály alapítója 

és máig egyetlen elnöke, Hetényi 

Antal az otthonában rendezgette 

a papírjait.

– Az összes határidőnaplómat eltettem, 

mert azok tartalmazzták a legfontosabb 

bejegyzéseimet – mesélte a Budapest 

Honvéd egykori (1972, München) olim-

piai ötödik helyezett cselgáncsozója. 

– Ahogy pakolgattam őket, kíváncsiság-

ból belekukkantottam a legrégebbibe, 

melyben 1978. augusztus 1-jénél ez állt: 

„A mai napon déli 12 órakor megalakult 

a KSI SE nehézatlétika szakosztálya”.  

Innen pedig nem volt nehéz kiszámolni, 

hogy mindez már negyven éve történt.

Hetényi Antal fiatal edzőként kapott 

felkérést a szakosztály létrehozására. 

De mivel a birkózók és a súlyemelők 

is szerették volna megvetni a lábukat 

a KSI-n belül, az akkori vezetés úgy 

döntött, a három sportágból egy szak-

osztályt csinál, amelyet nehézatlétika 

néven indítottak el.

– Ez az összefonódás csak néhány évig 

állt fenn, a birkózó és a súlyemelő kol-

légám ugyanis bekerült a szövetséghez, 

így ez a két sportág vezető nélkül né-

hány év alatt elsorvadt a klubon belül.

A cselgáncsosok vezetője azonban ki-

tartott, ennek pedig negyven eredmé-

nyekkel teli év lett az eredménye. 

– Sokáig a környék iskoláiból, nagyrészt 

Zuglóból, de a VIII., a VII. és a VI. ke-

rületekből is toboroztuk a gyerekeket, 

akik jöttek is szép számmal. Már az első 

csoport igazi sikertörténet volt, mire  

18 évesek lettek a versenyzőim, már 

egy nagy családdá kovácsolódtunk ösz-

sze, így nehéz volt őket elengednem. 

Akkoriban azonban a KSI csak 18 éves 

korig nevelte a versenyzőket.

Az évek során néhány volt tanítvány 

visszatért Tóni bácsihoz. Így tett többek 

között Pánczél Gábor, a klub eddigi leg-

sikeresebb cselgáncsedzője, a férfiválo-

gatott jelenlegi szövetségi kapitánya is, 

aki egykoron szintén a Hetényi-csapat-

ból került ki, és aki ma is a zuglói gyere-

keket tanítja a sportág alapjaira.

– Az első érmünket világversenyen 

Szilágyi László szerezte, aki 1999-ben 

megnyerte a római junior Európa-baj-

nokságot. Azóta pedig csőstül jönnek 

az eredmények. Elég csak Baczkó Ber-

nadett (világbajnoki bronzérmes), Ma-

ros Barbara (kétszeres korosztályos  

Európa-bajnok), Joó Abigél (nyolcszoros 

korosztályos és felnőtt Európa-bajnok, 

Universiade-győztes, olimpiai ötödik), 

vagy Tóth Krisztián (kétszeres junior 

Európa-bajnok, junior-világbajnok, fel-

nőtt vébéezüstérmes, ifjúsági olimpiai 

bronzérmes) nevét említeni, akik nem-

csak öregbítették a KSI SE hírnevét,  

de a szakosztályon belül is példaképek 

voltak a fiatalok számára.

Hetényi Antal maga is pályázhatna  

a legrégebben hivatalban levő szakosz-

tályvezető címére. A 71 esztendős sport-

vezető ma is mindennap bent van az Ist-

vánmezei úti cselgáncsteremben, figyeli 

a szakmai munkát, tanácsaival segíti az 

utódokat, gondoskodik a mindennapi 

felszerelésről, többek között a cselgán-

csosok ruházatáról, a dzsudogiról, illet-

ve – ahogy az ebből az írásból is kiderült 

–, arra is odafigyel, hogy a szakosztály 

múltja se menjen feledésbe.

Negyven év dzsudogiban
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II. SZOMSZÉDÜNNEP
2018. 09. 22. szombat, 10-13 óra
Zuglói Mókavár Óvoda, 1142 Budapest, Róna park 5-9.

SZÍNPADI PROGRAM
10:00  Megnyitó 

Zuglói óvodák és iskolák műsora
11:00 PICURI MURI GYEREKKONCERT - Lévai Tímea - Poppre Ádám Duó
12:00  „DÉLIBÁBOS HORTOBÁGYON” operett műsor - Udvarhelyi Boglárka és 

Jegercsik Csaba, a Pesti Zenés Színpad énekművészeinek előadásában
12:45 Tombola

KÍSÉRŐ PROGRAMOK
Arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás és vásár, játszóház, helytörténeti 
gyerekfoglalkoztató, kresz teszt, egészségügyi szűrés.

Közreműködők
Zuglói Mókavár Óvoda • Móka-kacagás Bölcsőde • Családcentrum Alapítvány  
• Válaszkész Szülők Egyesülete • Zuglói Babahordozó Klub • Samodai József Zuglói 
Helytörténeti Műhely • BRFK XIV. Ker. Rendőrkapitányság • LÉGY BIZTONSÁGBAN! - 
Közbiztonsági program • Uzsoki Modell • Móra Kiadó • Pagony Gyermekkönyvesbolt  
• Látássérültek Szakiskolája és a Kézzelfogható Alapítvány • Zuglói Szociális Szolgáltató 
Központ „Patrónus” Nappali Otthon.

A RENDEZVÉNY INGYENES!

A rendezvény fővédnöke: Tóth Csaba  
Zugló országgyűlési képviselője

További információk: X facebook.com/Cserepeshaz

A rendezvény védnöke: Pécsi Diána  
önkormányzati képviselő
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

   

 

   

 

SZÍNPADI PROGRAM
14:00  Megnyitó 

Zuglói óvodák és iskolák műsora
15:00 JANA SHABES KÖNNYŰZENEI KONCERTJE 
15:45   OPERETTVARÁZS, azaz a leghíresebb operett  

dalok egy csokorban – Katona Klaudia  
és Kádár Szabolcs előadásában

16:45  RADIO LIVE ZENEKAR KONCERT  
Mai slágerek élőben

17:45 Tombola

KÍSÉRŐ PROGRAMOK
arcfestés, légvár, kézműves vásár, helytörténeti 
gyerekfoglalkoztató, kresz és ügyességi 
teszt, egészségügyi szűrés, terápiás kutyák, 
közbiztonsági program

Közreműködők
Családcentrum Alapítvány • Samodai József Zuglói 
Helytörténeti Műhely • BRFK XIV. Ker. Rendőrkapitányság 
• Légy biztonságban! - Közbiztonsági program • 
MIZUGLÓNK SUNRISE • Uzsoki Modell • Móra Kiadó 
• Látássérültek Szakiskolája és a Kézzelfogható 
Alapítvány • Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 
„Patrónus” Nappali Otthon

II. SZOMSZÉDÜNNEP
2018. 09. 15. szombat, 14-18 óra
1148 Budapest, Padlizsán – Bolgárkertész utca sarok

További információk: X facebook.com/Cserepeshaz

A RENDEZVÉNY INGYENES!

Rendezvény helyszíne

A rendezvény fővédnöke: 
Tóth Csaba  

Zugló országgyűlési 
képviselője

A rendezvény védnöke: 
 Lévai Sándor  

a körzet önkormányzati 
képviselője
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

8:45-9:15 VETERÁN KERÉKPÁR TÚRA ZUGLÓI ÁLLOMÁSA 
9:00-15:00   FŐZŐVERSENY – TÖBB KATEGÓRIÁBAN
9:30  BUDAPEST – ZUGLÓ MAJORETTE
10:00  MEGNYITÓ
10:10 CSURGÓ ZENEKAR

11:15 ALMA ZENEKAR KONCERT  
15:30  BADÁR SÁNDOR MŰSORA   
16:00  TOMBOLA
16:30  EREDMÉNYHIRDETÉS

19:00   CHARLIE KONCERT
  TŰZIJÁTÉK

2018. SZEPTEMBER 8. 9:00-21:00 ÓRÁIG  
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA (1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.)

A BELÉPÉS INGYENES!

IV. ZUGLÓI JÓTÉKONYSÁGI  
GASZTROFESZTIVÁL 

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

További információ és JELENTKEZÉS  
www.zugsport.hu, 061/363-2036

A rendezvény fővédnöke  
Karácsony Gergely, Zugló polgármestere

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK: 
légvár, arcfestés, csillámtetoválás, Haj-Szín-Pad,  

kézműves foglalkozás, Uzsoki Modell

A KÓSTOLÓJEGYEK TELJES BEVÉTELÉVEL A BETHESDA  
GYERMEKKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNYÁT TÁMOGATJUK.

Műsorvezető:  
HARSÁNYI LEVENTE 

Sztárséf:  
BEREZNAY TAMÁS
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