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Három év alatt épül fel Zugló új szociális 

bérháza a Gizella úton. Az önkormányzat 

bemutatta az Európai Bizottság Urban In-

novative Actions pályázatán nyertes pá-

lyamunkáját.  A másfél milliárd forintos 

támogatásból Zugló újszerű megoldások 

alkalmazásával körülbelül 25-30, különbö-

ző méretű önkormányzati tulajdonú bérla-

kást építhet. Karácsony Gergely polgármes-

ter fontosnak tartja, hogy az E-Co-Housing 

nevű projekt keretében épülő bérház 

ugyan nem oldja meg a lakásproblémá-

kat, de egy olyan új irányt mutathat, amely 

innovatív megoldásokkal környezetba-

rát, alacsony fenntartási költségű lakha-

tást biztosíthat a legrászorulóbbaknak,  

és emellett elősegíti a közösségépítést is.  

Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyű-

lési képviselője példaértékűnek nevez-

te a projektet, mert, mint fogalmazott,  

az új bérház csak minimálisan terheli 

majd a környezetet, ami nem mondha-

tó el a kerületben folyó kormányzati  

beruházásokról.                     3. oldal

Elsősorban a légtérzaj, a közterületek 

állapota, a kerületben is tapasztalható 

lakásépítési hullám és a parkolás foglal-

koztatta a képviselő-testület éves közme-

ghallgatásán megjelenteket. Többen is 

érdeklődtek a kerületben várható sport- 

és egészségügyi fejlesztésekről, a bérla-

kások renoválásáról, illetve az Egressy és 

a Rákosmezei tér felújításáról.     6. oldal

A zuglói gyerekek 18 éves koráig bő-

vítette ki az önkormányzat a fogászati 

szűréseket. Az ellátás így teljesen in-

gyenes, a fogszabályozás pedig álla-

milag támogatott. A zuglói rendelőben 

ráadásul a legkorszerűbb anyagokat 

használják, és röntgen készítésére is 

van lehetőség − mondta lapunknak 

dr. Nagy Beatrix fogorvos.     12. oldal

Lapok

Közösséget is épít az új bérház

Közmeghallgatás Fogászati szűrés

2019. január 2-től újabb területen kell fi-

zetni a parkolásért. A Telepes utca – Fű-

rész utca – Csömöri út – Lőcsei út – Bos-

nyák utca – Fűrész utca – Szugló utca 

– Nagy Lajos király útja által határolt te-

rületen a vonatkozó fővárosi rendelet ér-

telmében óránként 265 forintot kell majd 

fizetni a parkolásért. Fontos tudnivaló, 

hogy a Szugló utca egyik oldala sem tarto-

zik a fizetős övezetbe. A lakossági és egyéb 

éves várakozási engedélyek 2018. decem-

ber 3-tól igényelhetők a parkolási ügy- 

félszolgálaton, illetve a zugloiparkolas.hu  

weboldalon. 
2., 5. és 6. oldal

Új fizetőparkoló-zóna
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December elsejétől várja az érdek-

lődőket a IV. Zuglói Kori és Adventi 

Sokadalom, amelynek keretében 

idén is bárki ingyenesen használ-

hatja a Bosnyák téren felállított 

jégpályát. A február 3-ig tartó ren-

dezvénysorozat keretében színes 

programokkal várják a lakosokat 

Zugló főterén.

A 12 x 24 méter nagyságú pályát ezúttal 

megerősített palánkkal vették körül, és 

a jég minőségén is javítottak.  A korcso-

lyázók számára idén is nyitottak térítés-

mentes – csak kaució fizetése szükséges – 

korcsolyakölcsönzőt, melegedőt és mobil 

illemhelyeket. A szervező Zuglói Város-

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. illetéke-

sétől megtudtuk, az adventi vásár során 

ezúttal tíz bódénál várják az érdeklődő-

ket mézes-  illetve kürtőskaláccsal, pálin-

kával, lekvárral és ajándéktárgyakkal. 

A jégpálya hét közben 8–19 óra között – 

kora délutánig az iskolás, óvodás csopor-

tok számára –, hétvégén pedig 8–20 óra 

között látogatható.

Az adventi időszak alatt a Zuglói Csere-

pes Kulturális Non-profit Kft. vasárnap 

délutánonként kulturális programokkal 

várja a lakosokat a főtérre. A gyertyagyúj-

tások napján bemutatkozik többek között 

a Hunyadi iskola kiskórusa, a Meseját-

szók bábcsoport, a Balansz görkorisuli,  

a Pavuk Műkorcsolya Egyesület, a Bea Ice 

Dance Team, valamint a Babaház Óvoda, 

de fellép a zuglói P. S. kamarakórus, a Ke-

let Brass Brand és a FiveLive Acapella ze-

nekar is. Advent utolsó vasárnapján retró 

parti, lézershow és jégszobrász szórakoz-

tatja majd a közönséget.                     FKK

Jöhetnek a korisok!

14 méter magas  
Zugló karácsonyfája

Különleges szépségű jegenyefe-
nyő lett idén Zugló karácsonyfája. 
A 14 méter magas fenyőt a Pilisi 
Parkerdő Zrt. adományozta a ke-
rületnek a Gödöllői Arborétum ál-
lományából, tudtuk meg Holczer 
Attila beszerzési koordinátortól.  
A Zugló főterén álló karácsonyfát 
400 méternyi égő-
sorral és csaknem 
60 darab 20-30 
centiméter átmé-
rőjű színes gömb-
bel díszítették fel.           

Olvasóink az eddiginél több képet is láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek online galériáit az írások mellett található QR-kóddal érhetik el.
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Az eseményen megjelenteket Szabó Re-

beka alpolgármester köszöntötte, aki 

kiemelte: az Európai Bizottság Urban 

Innovative Actions pályázatán az ön-

kormányzat nyolc partnerrel összefog-

va nyert a Több mint lakóház elnevezé-

sű pályamunkájával.

Karácsony Gergely polgármester fel-

szólalásában megállapította, napjaink-

ban Magyarországon lakhatási válság 

van, amelynek megoldására nincs kor-

mányzati stratégia. Az állam az önerős 

lakáshoz jutást helyezte előtérbe, ami  

a legszegényebb rétegek számára elérhe-

tetlen. Emellett a bérlakáshiány blokkolja 

a munkaerő áramlását is – tette hozzá. 

A polgármester szerint Magyarország és 

Budapest nemzetközi összehasonlítás-

ban rosszul áll közösségi lakások tekin-

tetében, mert a rendszerváltás után nem 

a bérlakások megtartása, hanem azok 

értékesítése volt a cél. Az önkormány-

zatoknál maradt ingatlanok többsége le-

romlott állapotú, energiahatékonyságuk 

alacsony, ezért a bennük élő, egyébként 

is kispénzű rászorulóknak magas rezsi-

költséget kell fizetniük.

Tóth Csaba, Zugló szocialista ország- 

gyűlési képviselője példaértékűnek 

nevezte a projektet. Mint fogalmazott, 

a program során megvalósuló bérház 

csak minimálisan fogja terhelni a kör-

nyezetet, ez viszont nem mondható el 

a kerületben folyó kormányzati beru-

házásokról.

Beleznay Éva, a Magyar Környezettu-

datos Építés Egyesületének (HuGBC) 

alelnöke szerint a pályázat megvalósí-

tása egy olyan kísérleti projekt, amely-

nek az eredményeit mások is haszno-

síthatják.  Az egyesületnek pedig fontos 

szerepe lesz abban, hogy a megszerzett 

ismeretek eljussanak az önkormányza-

tokhoz, az üzemeltetőkhöz és a lakos-

sághoz is. A tájékoztatás egyik fontos 

eszköze lesz a Zöld Építés Hete alkal-

mából szervezett épületbejárás.

Az alelnök a projekt fontos elemének 

tekinti a közösségi tervezést és az 

együttgondolkodást, ami majd lehető-

vé teszi, hogy az épülettel kapcsolat-

ban a leendő lakók is elmondhassák 

észrevételeiket, és megfogalmazhas-

sák az igényeiket.  

Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Huma-

nity Magyarország ügyvezető igazga-

tója nagyon fontosnak nevezte, hogy  

a pályázat kapcsán a legsérülékenyebb 

társadalmi rétegből való emberek jut-

hatnak fenntartható bérlakáshoz, ami 

a beilleszkedés legfontosabb feltétele. 

Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, 

hogy szervezete a projekt során a bér-

lők kiválasztásában és azok mentorálá-

sában vállal szerepet.

Papp Dezső

Sajtótájékoztatón mutatta be Zugló önkormányzata az Európai Bizottság Urban Innovative Actions pályáza-

tán nyertes pályamunkáját.  A másfél milliárd forintos támogatásból Zugló újszerű megoldások alkalmazá-

sával körülbelül 25-30 különböző méretű önkormányzati tulajdonú bérlakást építhet a Gizella út 14–16. szám 

alatt az elkövetkezendő három évben.

Több mint lakóház: bemutatták a kerületi bérlakásprojektet

A polgármester aláhúzta: 

a projekt ugyan nem oldja 

meg a lakásproblémákat, 

de egy olyan új irányt mu-

tathat, amely innovatív 

megoldásokkal környe-

zetbarát, alacsony fenn-

tartási költségű lakhatást 

biztosíthat a legrászoru-

lóbbaknak, és emellett elő-

segíti a közösségépítést is. 

Zugló Önkormányzata jelentős tár-
sadalmi, mérnöki és környezetvédel-
mi tudással rendelkező partnereket 
vont be a győztes pályázat elkészí-
tésébe. A lakhatás témakörében be-
nyújtott E-Co-Housing elnevezésű 
pályázatával az önkormányzat több 
mint 4,5 millió eurós (1,5 milliárd fo-
rint – a szerk.) támogatást nyert el. 

A projekt keretében, 20 százalékos 
önrész vállalása mellett, a Gizella 
út 14–16. szám alatti kerületi tu-
lajdonú telken egy innovatív, po-
zitív energiamérlegű és alacsony 
fenntartási költségű önkormányzati 
bérlakásokat tartalmazó ház épül. 

A létesítmény többszintes lesz, 
előre gyártott elemekből épül, és 
körülbelül 25-30, különböző mé-
retű lakást alakítanak ki benne.  
A projekt része a lakóközösség ki-
alakítása is, amely generációkon 
átívelve az együttműködésen és  
a befogadáson alapul, illetve önkor-
mányzó módon az egészséges és 
fenntartható életmódot támogatja. 

A partneri egyeztetéseket követő-
en a projekt 2019 elején indul el,  
megvalósítására három év áll az 
együttműködő felek rendelkezésére.           
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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

Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 
ideiglenesen, 
2018. novem-

ber 26-tól, hét-
főtől, a teljes 

ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám alá 
költözik.

Általános ügyfélfogadás 
(Bácskai u. 53.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

Ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Bácskai u. 53.)

HÉT. 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZER. 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜT. – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉN. 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

Jegyző

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9360-as telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
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.: 06-70-905-08-24

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 • független

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@zuglo.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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A képviselő-testület úgy határozott, hogy 

az önkormányzati és állami fenntartású 

szociális, egészségügyi, valamint közneve-

lési intézmények részére az idén is térítés-

mentesen biztosít fenyőfát és szaloncukrot 

az ünnepek fényének emelésére, illetve az 

adventi hangulat megteremtésre. 

Ingatlanok és közterületek

A testület több önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére vonatkozó javas-

latot is megtárgyalt. A képviselők a ko-

rábbiakhoz hasonlóan most sem járultak 

hozzá a Telepes utca 82., 84. és 86. alatti 

egybefüggő ingatlan, a Benkő utca 2. alat-

ti lakóház és az Angol utca 55–59. szám 

alatti üres telek eladásához. A Csertő 

utca 22. szám alatti áruház értékesítését 

viszont támogatta a testület. Ezt bontási 

kötelezettség mellett 95,6 millió forintos 

minimális áron kínálják megvételre. 

Barta Ferenc főépítész a vita során arról 

tájékoztatta a testületet, hogy a lebontott 

üzlet helyén a hatályos kerületi építési 

szabályzat szerint kereskedelmi és ven-

déglátóegység is létesíthető. 

A képviselő-testület véleményezési jogkö-

rével élve a fővárosi önkormányzatnak 

azt javasolta, hogy egy évre hosszabbítsa 

meg a földalatti Mexikói úti végállomásá-

nál található pavilonok fennmaradását. 

A testület megalkotta az önkormányzati 

tulajdonban lévő közterületek haszná-

latának rendjéről szóló rendeletét. Az új 

szabályozás pontosan és közérthetően 

írja elő a közterület-használatért fizeten-

dő díjtételeket, illetve lehetőséget ad arra, 

hogy a hatósági eljárások az eddigieknél 

rugalmasabbak és gyorsabbak legyenek. 

(A 2019. január 1-jén hatályba lépő rende-

lettel következő számunkban részleteseb-

ben is foglalkozunk.)

Parkolás

A testület azt is jóváhagyta, hogy 2019. 

január 2-től a Telepes utca – Fűrész utca 

– Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca – 

Fűrész utca – Szugló utca – Nagy Lajos ki-

rály útja által határolt területen csak térí-

tés ellenében lehessen várakozni. A fent 

említett zónában óránként 265 forintot 

kell majd fizetni a parkolásért. 

Ezenfelül a képviselők arról is határoz-

tak, hogy 76 parkolóóra beszerzésére, 

üzembe helyezésére, valamint azok üze-

meltetésére és karbantartására az önkor-

mányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít, amit a mű-

szaki-technikai és szerzői jogi sajátossá-

gok tesznek indokolttá. 

A testület elfogadta továbbá azt a javasla-

tot is, amely az elkészült hatástanulmány 

szakmai indokai alapján kezdeményezi  

a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy ismét 

vezesse be a hétvégi fizetéses parkolást  

a Dózsa György út – Vágány utca – Hungá-

ria körút – Ajtósi Dürer sor által határolt 

területen. A főváros tavaly október 11-ével 

szüntette meg a hétvégi díjköteles várako-

zást a Városligetben és környékén, amivel 

Zuglónak jelentős bevételkiesést okozott. 

A képviselők még azt is kérték a főváros-

tól, hogy a Kacsóh Pongrác út – Kassai tér 

– Szikszó park – Lőcsei út – Telepes utca – 

Nagy Lajos király útja – Thököly út – Me-

xikói út által határolt területen a parkolá-

si díjat óránként 265 forintra módosítsa.

A testület jóváhagyta továbbá, hogy ka-

raktertévesztés esetén évente legfeljebb 

két alkalommal lehessen kérelemre tö-

rölni a kiszabott bírságot.

Személyi döntések

A testület hosszas vita után arról is dön-

tött, hogy Bátki Lászlót, a Zuglói Sport-  

és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 

ügyvezetőjét beosztásából visszahívja,  

a munkaviszonyát pedig felmondja. A tes-

tület továbbá úgy határozott, hogy a Sport 

Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésé-

re az önkormányzat pályázatot ír ki. 

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-profit Kft. gazdálkodása kapcsán 

felmerült anomáliák miatt a kerület jegy-

zője a közelmúltban a társaságnál belső  

ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, aminek 

eredményét a képviselő-testület elé tárta. 

A képviselők ennek figyelembevételével 

döntöttek az ügyvezető visszahívásáról. 

Ezen túlmenően a testület Tildy Balázst 

a Sport Kft. Felügyelőbizottságának el-

nökévé, míg Varga László Zoltánt az 

MSZP-frakció delegáltjának halála miatt 

a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság tagjává választotta meg. 

Papp Dezső

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról, újabb díjfizetős parkolási zóna kialakításáról, valamint in-

gatlanértékesítésről is döntött a képviselő-testület, november 22-én. Az ülés résztvevői határoztak még parkolóautomaták beszerzéséről, kezde-

ményezték továbbá a hétvégi fizetős parkolás ismételt bevezetését a Városligetben, illetve javaslatot tettek a földalatti Mexikói úti végállomásánál 

található pavilonok fennmaradási engedélyének meghosszabbítására.

Visszahívták a Sport Kft. ügyvezetőjét

A képviselő-testület ülésének hiteles jegyzőkönyve a zuglo.hu honlap Önkormányzat / Képviselő-testületi ülések menüpontjában olvasható.
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Az idei fórumon ismét téma volt a Rá-

kosrendezőn átvezető kerékpárút kér-

dése. Karácsony Gergely polgármester 

az ügyben úgy nyilatkozott, hogy az ön-

kormányzat a saját részén rendbe tette 

a pályaudvarhoz vezető kerékpárutat,  

a MÁV viszont balesetveszélyre hivat-

kozva továbbra is elzárkózik a terüle-

tén áthaladó bicikliút megépítésétől.  

Parkolás

Az eseményen megjelentek között vol-

tak olyanok, akik a fizetőparkolás, illetve  

a 30-as övezetek kibővítését kérték. A fel-

vetésükre Karácsony Gergely elmondta:  

a fizetős szektor bővítése mindig hatásta-

nulmány alapján történik. Januártól a Tele-

pes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei 

út – Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló 

utca – Nagy Lajos király útja által határolt 

terület is a díjköteles zóna része lesz. A Bos-

nyák téri piac környékén azonban hétvé-

gén ingyenes marad a várakozás. 

A polgármester arról is beszélt, hogy  

a városvezetés igyekszik minél több ked-

vezményt adni a kerületben élőknek, 

viszont a korábban felmerült 100 órás 

ingyenes parkolás olyan informatikai 

fejlesztést igényelne, amire nincs lehe-

tőség. Elképzelhető azonban, hogy az or-

vosi rendelőknél a gyermekszállításhoz 

hasonlóan ingyenes lesz a parkolás. 

A városvezető arról is szólt, hogy a Ba-

golyvár utca környéki parkolási gondok 

enyhítésére új parkolóhelyeket hoznak 

létre, és egyirányúvá teszik az utakat.  

Légtérzaj

A repülőgépzajjal kapcsolatban Kará-

csony Gergely kiemelte: az önkormány-

zatnak sikerült elérni, hogy a város 

irányában felszálló légijárművek még 

Zugló előtt elforduljanak, ami a város-

részben jelentős zajcsökkenést ered-

ményezett. Miután a légtérforgalom to-

vábbi növekedésére lehet számítani, az 

önkormányzat a kerület több pontján is 

zajmérő állomást létesít, amelyek ada-

tait majd a légtérzaj ügyében folytatott 

tárgyalásokon használják fel. Az igazi 

megoldást egy Budapesttől távolabbi 

reptér jelentené, ennek megvalósítása 

azonban túlmutat Zugló és a főváros le-

hetőségein – tette hozzá a polgármester. 

Köztisztaság, közrend

A közterületek állapotára vonatkozó 

észrevételekre reflektálva Karácsony 

Gergely kiemelte: a panaszok többsége 

nem az önkormányzat feladatellátá-

sára vagy a tulajdonában álló terüle-

tek rendjére vonatkozik. Legtöbbször 

az FKF vagy a BKK mulasztása okozza  

a problémát, amit jeleznek is feléjük. 

A polgármester szerint a kerület részé-

ről komoly energiát és anyagi ráfordítást 

igényel az illegális szemétlerakók elleni 

küzdelem, akik többségükben nem zug-

lóiak. Az önkormányzat a kertes házak 

megsegítésére októberben ingyenesen 

42 ezer hulladékgyűjtő zsákot osztott ki 

az elhalt növényzet számára, amelyeket 

térítésmentesen szállítanak el. A város-

vezető továbbá arról is tájékoztatta a köz-

meghallgatás résztvevőit, hogy az „utcán 

felejtett” rendszámos autókat az önkor-

mányzat magától nem szállíttathatja el, 

ehhez fel kell venni a kapcsolatot a tulaj-

donosokkal, akiknek többsége vidéki. 

A polgármester arról is beszámolt, hogy  

a MÁV az elmúlt időszakban sokat tett vas-

út menti területei szemétmentesítéséért, 

azonban zajvédő falat nem akar építeni, 

igaz, ez például a Francia út környékén 

a magas és meredek töltés miatt techni-

kai nehézségekbe is ütközik. A fentieken 

túlmenően az esemény résztvevői arra is 

választ kaptak, hogy az Egressy és a Rá-

kosmezei tér várhatóan jövőre újul meg.

Lakásépítés

Karácsony Gergely arról is beszélt, 

hogy a Zuglóban tapasztalható lakás-

építési dömping nem kerületi jelenség.  

Ezt a gazdasági fellendülés mellett az is 

indukálja, hogy a novemberben érvé-

nyes építési engedéllyel rendelkezőknek 

az áfa továbbra is öt százalék maradt.  

A most épülő házak többségének építési 

engedélyét még 2010 előtt adták ki, így 

ezek az akkor érvényes építési szabály-

zat szerint épülnek. 

A polgármester kihangsúlyozta: a vá-

rosvezetés tisztában van azzal, hogy 

a növekvő lakosságszám közlekedési 

problémákat okozhat, ezért az önkor-

mányzat partnereivel együttműködve 

már dolgozik a megoldáson. 

Karácsony Gergely azt is elmondta, 

hogy a Paskál lakópark további fejlesz-

tése kapcsán változtattak az építési sza-

bályzaton, mert az észszerűség ezt kö-

vetelte. Fontos eredmény viszont, hogy 

a jelenleg magánkézben lévő patakpar-

ti rész önkormányzati tulajdonba kerül.  

Bérlakásfejlesztés 

Az egészségügyi és sportfejlesztésekre 

vonatkozó kérdésekre Rozgonyi Zoltán 

válaszolt. Az alpolgármester kifejtette: 

a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál mint-

egy félmilliárd forintos eszköz-korsze-

rűsítés valósul meg. A rendelőrenoválás 

azonban meghaladja a kerület lehetősé-

geit, amennyiben lesz ilyen irányú ten-

der, az önkormányzat pályázni fog. 

Rozgonyi Zoltán elmondása szerint 

a Mogyoródi úti sportpályán folyta-

tódnak a fejlesztések. A létesítményt 

továbbra is a Zuglói Sport- és Rendez-

vényszervező Non-profit Kft. üzemelte-

ti, a lakosság pedig a megszokott módon 

használhatja a sportpályát.

A Korong utcai kutyafuttató lebontásá-

val kapcsolatban Szabó Rebeka alpol-

gármester megnyugtatta az ott lakókat, 

hogy a kerítést még az idén lebontják, 

a tereprendezést pedig jövő tavasszal 

végzik el. Az alpolgármester elismerte, 

hogy forrás hiányában a kerületben 

továbbra is sok a felújításra váró bér-

lakás, azoknak a lakóknak viszont, akik  

helyreállítják bérleményt, a költségeket 

beszámítják a lakbérbe. 

Szabó Rebeka arról is tájékoztatta  

a rendezvény résztvevőit, hogy Zugló az 

Európai Unió innovatív városfejlesztési 

programja keretében nyert támogatásból 

újszerű megoldások alkalmazásával 25 

bérlakást építhet. Bérlakásügyben Haj-

du Flórián alpolgármester is megszólalt, 

aki azt mondta: az elképzelések szerint 

jövőre önkormányzati 

forrásból is létesülnek 

bérlakások a kerületben.

Papp Dezső

Közmeghallgatás 2018
A parkolás helyzete, a légtérzaj, a közterületek állapota és a Zuglóban is tapasztalható lakásépítési hullám 

– ezek a kérdések foglalkoztatták leginkább a képviselő-testület éves közmeghallgatásán megjelenteket 

november 22-én. Ezen túlmenően többen is érdeklődtek a kerületben várható sport- és egészségügyi fej-

lesztésekről, a bérlakások renoválásáról, illetve az Egressy és a Rákosmezei tér felújításáról.

Önkormányzat
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Az 1930-as évekre a teremsportok iránt 

megnövekedett érdeklődés miatt el- 

odázhatatlanná vált egy nagyobb néző-

szám befogadására alkalmas, modern 

Nemzeti Sportcsarnok megépítése.  

A létesítmény helyét a jól megközelíthe-

tő régi lóversenytéren jelölték ki.

A terv

Magyarország első fedett sportcsarno-

kára 1937-ben jeligés tervpályázatot 

írtak ki. A felhívásra harminchárom 

pályamű érkezett. A bírálóbizottság  

a Kapu jeligéjű, Gerlóczy Gedeon, Mül-

ler Miksa, Rimanóczy Gyula, Sinkovics 

Lajos és Tóth Imre alkotta mérnökcso-

port pályamunkáját találta a legalkal-

masabbnak a megvalósításra. 

A győztes pályamű alkotói az Aréna út 

(1945-től Dózsa György út), Istvánme-

zei út, Verseny utca és az autóbuszga-

rázs (ma Récsei Center) melletti névte-

len utca által határolt telekre három, 

zárt folyosókkal összekötött épületet 

helyeztek el. A Dózsa György út és az 

Istvánmezei út által bezárt hegyes- 

szög felezővonalára került az ellipszis 

alakú Nagycsarnok, attól keletre, az 

Aréna út, illetve  az Istvánmezei út 

felőli oldalra pedig a két Kiscsarnok.  

A tervezők a Nagycsarnok gyalogos-főbe-

járatát a Thököly út kereszteződése irá-

nyában, a busz- és gépkocsiparkolókat 

pedig az Aréna út mentén helyezték el. 

A vallás- és közoktatási miniszter 1940 

februárjában rendelte el, hogy a Nemze-

ti Sportcsarnok – az Országos Testneve-

lési Tanács javaslatára – a Horthy Miklós 

Nemzeti Sportcsarnok nevet kapja.  

A sportlétesítmény ünnepélyes alapkő-

letételét 1940. május 30-án tartották. 

Elhúzódott az építkezés

A Nemzeti Sportcsarnok kivitelezése az 

Istvánmezei út felőli, kisebb versenyek 

megrendezésére alkalmas objektum épí-

tésével kezdődött. A megvalósítás alatt 

álló Nemzeti Sportcsarnok igazgatójának 

vitéz Bujdosó Kálmánt nevezték ki. A lé-

tesítmény építése a háborús anyaghiány 

miatt komoly nehézségekbe ütközött. 

Vitéz Béldy Alajos vezérőrnagy, az 

Ifjúság Honvédelmi Nevelése és Test-

nevelése országos vezetője, a sport-

csarnok építésének irányítója naplója 

szerint az építkezés rendkívül elhúzódott.  

A kivitelezéshez elengedhetetlen ce-

ment, valamint a fűtéshez szükséges ra-

diátorok és kazánanyagok biztosítására 

az országos vezető október elején az 

Iparügyi Minisztérium segítségét kérte. 

A naplóból az is kiderül, hogy a nehéz-

ségeket tovább fokozta a tervezők és 

az ellenőrök hanyag magatartása. Szá-

mukra Béldy november 12-én tartott el-

igazítást, ahol egyértelművé tette, hogy 

a kitűzött időpontban mindenképpen át 

kell adni a létesítményt. 

A Magyarország kormányzójának ne-

vét viselő Nemzeti Sportcsarnok Kis-

csarnokát 1941. december 5-én, Horthy 

Miklós névnapja alkalmából Hóman 

Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter adta át. A megnyitót követően a Kis-

csarnok első sporteseménye, a magyar–

olasz ökölvívó-mérkőzés volt, amelyen 

a magyar csapat 12-4 arányú győzelmet 

aratott. Az ünnepélyes megnyitóról  

a Filmhíradó is beszámolt. 

Az épület az avatáskor még nem volt 

teljesen kész, egyebek mellett hiányzott 

a főbejárat fölötti, Kocsis András által 

készített díszes fríz. A 18 méter hosszú 

alumíniumkompozíció csak 1942-ben 

készült el és került a helyére. A művész 

a szalagszerű mezőben harminc alakot 

helyezett el, amelyek az őskortól napja-

inkig mutatják be a testmozgást, a spor-

tolást és a sportágakat. 

A háború miatt a Nemzeti Sportcsarnok 

ovális Nagycsarnoka soha nem készült el,  

a Dózsa György út felőli Kiscsarnok viszont 

a második világháború után felépült.

Ilyen volt a Kiscsarnok

Az átadott épület egy kontytetős, négy-

zetes alaprajzú csarnokból és annak 

nyugati oldalához csatlakozó lapos te-

tős éttermi részből állt. A létesítmény 

27x15 méteres küzdőtérrel és 1350 

személy befogadására alkalmas tribün- 

üléssel rendelkezett. Az épület alagso-

rában a sportolókat megfelelő számú 

öltöző és zuhanyozó, valamint egy na-

gyobb méretű gyakorlóterem várta. 

Ezen túlmenően volt itt még kétpályás 

versenytekeszoba, valamint gondnoki 

lakás és gépészeti helyiség is.

A Kiscsarnokkal összeépített vendéglő 

két nagy és egy kis étteremből, vala-

mint azok kiszolgálására alkalmas köz-

ponti konyhából állt. 

A homlokzatot a szabványostól eltérő mé-

retű, szárazon sajtolt, vajsárga téglával 

burkolták, de voltak olyan részek is, ame-

lyek mészkő lapos fedést kaptak. A Nem-

zeti Sportcsarnok kivitelezője Hesz Lajos 

építőmester volt. Az üvegezést Vigh Mi-

hály, az asztalosmunkát Rétfalvi Ferenc, 

a bádogosmunkát Petik János, a mázolást 

Fischer és Hartmann, az épületfestést Tö-

rök és Juhász vállalkozása végezte.

Vívóparadicsom

Az idén hetvenhét éves, a háború után 

Kiscsarnoknak nevezett épületet 1975-

ben a növekvő igények miatt kibőví-

tették, 1993-ban pedig részlegesen fel-

újították. A létesítmény a koncertek és 

egyéb rendezvények mellett számos 

vívó- és súlyemelő-világversenynek 

adott otthont. Az intézmény 2010-ben 

vette fel a hétszeres olimpiai aranyér-

mes vívó, Gerevich Aladár nevét.

A közelmúltban a Gerevich Aladár 

Nemzeti Sportcsarnokot a kormány 

sportágfejlesztési programja keretében 

felújították és átalakították. Ennek nyo-

mán a nagyteremben, illetve a birkózó-

teremből kialakított részben 35 normál 

és nyolc mozgáskorlátozottak részére 

kialakított páston készülhetnek és ver-

senyezhetnek a vívók. A munkálatok 

210 millió forintba kerültek, emellett az 

eszközökre és felszerelésekre 76 millió 

forintot fordítottak. A megújult létesít-

ményt 2015. november 20-án ünnepé-

lyes külsőségek között adták át.

Papp Dezső

Magyarország első fedett sportcsarnoka
Az illetékesek az 1930-as évek végén határozták el, hogy Zuglóban a régi lóversenytér területén az Aréna út 3. (ma Istvánmezei út 1–3.) szám alatt egy 

modern, több objektumból álló Nemzeti Sportcsarnokot emelnek.  Az épületcsoport első tagját, az Istvánmezei úti Kiscsarnokot 1941 decemberében 

adták át. Ezt követően a háború miatt a munkálatok leálltak. A békekötés után végül a Dózsa György úti Kiscsarnok is felépült, azonban a központi 

épület, az ovális Nagycsarnok örökre terv maradt. 
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A park felújításával kapcsolatban 2016. 

április 5-én tartották az első közösségi 

megbeszélést, amelyet még hat köve-

tett, továbbá online kérdőíveken is ki-

kérték a környéken élők véleményét. 

A november 15-i fórumon Karácsony 

Gergely polgármester elmondta, miu-

tán elkészültek a tervek, újabb lakossá-

gi igények jelentkeztek, ezért többször 

is módosítottak, ugyanakkor a különbö-

ző csoportok kívánságai között a józan 

egyensúlyra törekedtek. Emlékeztette  

a jelenlévőket, hogy több alkalommal is 

egyeztettek a parkban élőkkel, de sosem 

ígérte, hogy minden változtatási igé-

nyüket beépítik a tervekbe, ugyanakkor 

több kérésük is megvalósult. – Csaknem 

ezer négyzetméterrel kisebb a térkővel 

bevont terület nagysága, újragondoltuk 

a játszótereket, csökkent a kivágandó 

fák száma, a park egybefüggő zöldte-

rület marad, nem lesznek grillsütők – 

sorolta a polgármester. A sétányokon 

hagyott fákkal kapcsolatban rávilá-

gított arra, hogy a növények törzsét  

– a nyugaton bevált módszer alapján – 

vízáteresztő burkolat veszi körül, továb-

bá arra kérte a kivitelező cég képviselő-

jét, hogy nyissanak megvilágított utat 

a metró felé, hogy az állomásra tartók-

nak ne kelljen megkerülniük a parkot.

A Sylvester János Református Gimnázi-

um aulájában a CivilZugló Egyesület ál-

tal szervezet programon Várnai László, 

az egyesület önkormányzati képviselő-

je szóvá tette, hogy a lakosok a koráb-

bi fórumokon a park belsejében lévő 

járdák, sportpályák felújítását kérték, 

azok mégsem valósulnak meg. Ezzel 

kapcsolatban a polgármester elmondta, 

a pályákat egy külön projekt keretében, 

jövőre újítják fel. 

Az jelenlévők kérdéseire Sándor Tamás 

tervező, tájépítész mérnök és Bubla 

Szabolcs, a kivitelező cég ügyvezető-

je válaszolt. A tájépítész rámutatott, 

mindig ugyanazokat a kérdéseket kap-

ják, ugyanazoktól az emberektől. Újra 

elmondta, hogy a régi, 1,2 méter szé-

les járdákat egyébként is szélesíteni 

kellett volna, de nem logikus, hogy új 

térköveket rakjanak az aszfalt mellé.  

– A megnövekedett forgalom miatt  

a fősétány 3 méter széles, a többit az 

eredeti tervekben szereplő 2 méter he-

lyett 1,8 méterre csökkentették. A fákat 

pedig vízáteresztő burkolat veszi kö-

rül – magyarázta Sándor Tamás. Bub-

la Szabolcs főként a fák állapotáért és  

a teljesen lezárt parkért kapott kritikát. 

Előbbivel kapcsolatban hangsúlyozta,  

a fák gyökere csupán 40 centiméter 

mélyen van, talajuk házgyári hulladék. 

Közel száz növény helyett 56-ot vágnak 

ki, az azzal kapcsolatos munkálatokból 

felszabadult pénzt faápolásra (ifjításra, 

gallyazásra) fordítják. Háromszáz fát 

ültetnek, amelyek mellé a tervek szerint 

automata öntözőrendszert is telepíte-

nek. Megígérte, utat nyitnak a parkon át, 

hogy az ott élők könnyen eljuthassanak 

a metróhoz. A kigyulladt munkagép kap-

csán közölte, a tűzoltósági jegyzőkönyv 

alapján öngyulladást történt. 

A terület közbiztonságával kapcsolat-

ban Csukay Gábor rendőr főtörzszász-

lós arról tájékoztatta az érdeklődőket, 

hogy gyakrabban járőröznek a park-

ban, több embert is előállítottak drog-

fogyasztás gyanúja miatt, azonban a ke-

rületrész közbiztonsága nem rosszabb, 

mint bárhol máshol. 

A Pillangó parkban élőket is zavarja  

a légtérzaj, a témáról Rozgonyi Zoltán 

alpolgármester beszélt, aki a polgár-

mesterrel és Tóth Csabával, Zugló szo-

cialista országgyűlési képviselőjével 

nemrégiben a HungaroControl vezeté-

sével tárgyalt. Mint ahogyan Rozgonyi 

Zoltán fogalmazott, vélhetően növeked-

ni fog a probléma, amit 99 százalékban 

az érkező gépek zaja okoz. Szerinte az 

lenne a megoldás, ha éjfél és 5 óra kö-

zött nem repülnének gépek Ferihegyre, 

és építenének egy alternatív repülőte-

ret. A témával kapcsolatban hamarosan 

lakossági fórumot tartanak.

A több mint két és fél óráig tartó fó-

romon részt vett mások mellett Cseke 

Vanda és Gyügyei Attila önkormányzati 

képviselő is. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Nem teljesülhet minden kívánság
Újabb fórumot tartottak a Pillangó park felújításával kapcsolatosan. A megjelentek egyetértettek abban, hogy 

a legfontosabb a terület közbiztonságának javítása. Ugyanakkor még mindig többen ellenzik a térköveket,  

a tervezett sétányok útvonalát és a fák kivágását.

Leginkább közösségépítéssel kap-

csolatos terveket ismerhet meg 

a közönség az Így látják ők című 

tárlaton, amely a Szent István 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudo-

mányi Karán végzett hallgatók 

zuglói helyszínekre készített dip-

lomamunkáit mutatja be a Zuglói  

Civil Házban.  

Az önkormányzat és az intézmény 

együttműködési megállapodásának 

értelmében Zugló lehetőséget biztosít 

arra, hogy a hallgatók diplomamun-

kájukat konkrét kerületi helyszínekre 

készíthessék. Karácsony Gergely pol-

gármester köszöntőjében azt mondta, 

külön öröm számára, hogy a pályamű-

vek között sok olyan van, amely közel 

áll a szívéhez. – Olyan intézményeket 

terveztek, amelyekre nagy szükség 

van Zuglóban, főként közösségépítés-

sel kapcsolatos tervek, anyaotthon, 

szociális szállások, közösségi iroda 

születtek – fogalmazott a polgármes-

ter a november 14-i tárlatmegnyitón. 

A 12 beérkezett munkáról, amelyek 

között például gördeszkapálya is sze-

repelt, dr. Kiss Gyula dékánhelyettes 

úgy vélekedett, hogy azok sok-sok év 

munkájának végtermékei. Kiemelte, 

hogy az intézmény híres az alapkép-

zéséről, hallgatóiknak megpróbál-

ják átadni a szociális érzékenységet. 

A pályaműveket értékelő zsűri elnöke 

Hőrich Richárd DLA-okleveles épí-

tészmérnök volt, aki elmondta: csak  

a harmadik hely kiosztásában volt vita 

a bírálók között. A legjobb három terv 

készítőjét a szakmai zsűri javaslata 

alapján elismerésben részesítették.   

Az első Vigh Zsuzsanna, 

a második Bencze Dáni-

el, a harmadik Lőcsei 

József lett. 

Főként szociális intézményeket terveztek az egyetemisták 
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Bekényi Ádám, a Kaffka Margit Általá-

nos Iskola testnevelője még 2004-ben 

gondolt egy nagyot, és az intézmény 

akkori vezetőségének jóváhagyásával 

egy sportversenyt szervezett a kerület 

óvodásai számára. Az ötlet telitalálat-

nak bizonyult, mert ilyen típusú iskolai 

kezdeményezésre kevés példát találni  

a kerületben, az érdeklődésből pedig az 

látszik, hogy az óvodák körében is nagy 

az igény az ilyen szervezett sportolási 

lehetőségekre. Ezek után nem csoda, 

hogy a november 16-i rendezvényre is-

mét hat óvoda jelentkezett. 

– Örömmel tapasztaljuk, hogy évről 

évre nagy az érdeklődés a program 

iránt – mondta Kiss Eleonóra, az isko-

la megbízott igazgatója. – A feladatokat 

idén is előre megkapták az óvodák, így 

a gyerekeknek volt idejük felkészülni 

a nagy versenyre. A magunk részéről 

egyrészt a verseny lebonyolítását, más-

részt a helyezettek díjazását vállaltuk. 

Természetesen minden résztvevő kap 

valamit, a győztes óvoda pedig egy évre 

a vándorkupát is hazaviheti. 

A négyfordulós játékos sportverseny 

vándorkupáját ebben az esztendőben 

a Napraforgó ovi csapata vihette haza, 

megelőzve a szintén nagyszerűen tel-

jesítő Tündérkert és Narancs Óvo-

dát. A Kaffka tornatermét zsúfolásig  

megtöltő szülők a többi 

helyezett kis sporto- 

lóra is nagyon büszkék 

voltak.

Iskolai sportnap ovisoknak
A Kaffka Margit Általános Iskola tizennégy éve rendez sportversenyt a kerület óvodásai számára. Az idei Ovis 

Zugló Kupa a korábbi évekhez hasonlóan újból nagy érdeklődés mellett zajlott.

Ebben az évben is folytatódik  

a zuglói önkormányzat Nyitott 

tornatermek programja. Ahogy 

azt Lévai Sándortól, a Közneve-

lési, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság elnökétől megtudtuk, 

idén hosszabb idejük lesz a spor-

tolni vágyóknak, mint tavaly volt.  

A program ugyanis november 10-

én indult, és egészen február utolsó 

szombatjáig (2019. február 23.) tart.

Ebben az intervallumban szomba-

tonként 9 és 14 óra között van nyit-

va a Móra Ferenc Általános Iskola és  

a Kaffka Margit Általános Iskola tor-

naterme a sportolni vágyó zuglói lako-

sok előtt – mondta a bizottság elnöke.  

– A két intézményben egyaránt biztosít-

ják majd az öltözködési és a sportolási 

lehetőséget, illetve szükség esetén még 

sportszereket is lehet majd kölcsönözni.

A program mindössze a téli szünetben 

– december 21. és január 3. között – 

szünetel majd. A nagy hagyományokra 

visszatekintő Nyitott tornatermek prog-

ram egy hosszabb szünetet követően 

2015 őszén indult újra a kerületben,  

és azóta évente kétszer, ősz végén, il-

letve januártól márciusig nyílnak meg  

a tornatermek a lakosság előtt.

 Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Téli lehetőségek a mozgásra a Nyitott tornatermek program segítségével

Oktatás, nevelés

November 23-án a Kaffka Margit Általános Is-

kola már tizenharmadik alkalommal rendezte 

meg Mesevarázs című rajzpályázatát, amely 

programot ezúttal sem csak saját növendéke-

iknek hirdettek meg. Az iskola felhívására az 

idei esztendőben a szomszédos Aprófalva és  

a Zuglói Óperenciás Óvoda növendékei is küld-

tek pályaműveket. 

A pályázat témája Karafiáth Orsolya 

Álom-város című verses meséje volt, mely-

re körülbelül 300 rajz, illusztráció érkezett. 

Ezeket az iskola pedagógusaiból álló zsűri 

értékelte, és a legjobbakat – közel 30 al-

kotást – díjazták is. A november 23-i gálán  

a legszebbnek ítélt rajzokat be is mutatták az 

iskola tornatermében rögtönzött galériában, 

az alkotásokra a Mesevarázs rajzpályázatok 

hagyományait követve a szülők, hozzátar-

tozók licitálhattak is. A lehetőséggel sokan 

éltek, így szinte minden kiállított rajzra érke-

zett ajánlat. A pályaművek 1-2 ezer forint kö-

rüli összegekért találtak gazdára, ám az idén 

nemcsak a licitáló-, hanem az adakozókedv 

is rekordot döntött. Az egyik általános iskolai 

rajzot ugyanis nem kevesebb mint 10 ezer fo-

rintért vásárolták meg. Az így befolyt összeget 

a pályázaton részt vevő intézmények kapták.

Álomösszeg 
az Álom-városért
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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.).

BÉRSZÁMFEJTŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Intézményi nem rendszeres bérek számfejtése. • Egyéb bérszámfejtési feladatok.
Alkalmazási feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett releváns szakképzettség; vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és munkaügyi vagy társadalombiztosítási 
felsőfokú szakképesítés.

• A II. besorolás osztályban: Középiskolai végzettség és középfokú személyügyi, társa-
dalombiztosítási vagy munkaügyi szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• TB ügyintézői vizsga megléte.
• Bérszámfejtési gyakorlat.

• KIRA program használatában szerzett minimum 3 hónapos tapasztalat.
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség. • Pontosság, precizitás. • Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban..
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:
• Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-

vény (a továbbiakban: Kttv.), a Képviselő-testület vonatkozó rendelete, valamint a Köz-
szolgálati Szabályzat rendelkezései alapján járnak. 

• A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint. 

• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.
• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.

• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.
• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a 
megpályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.

• 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.

zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pá-
lyázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
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 feltölté-
sével, 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: ,,bérszámfejtő pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.

  VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Előkészíti és figyelemmel kíséri a kerület szabályozási terveinek folyamatait.
• Nyilvántartja a településrendezéssel kapcsolatos megállapodásokat és tervezési 

szerződéseket.
• Közreműködik a területek tulajdonosai igényeinek egyeztetésében, közreműködik az 

államigazgatási szervek, a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatásában.
• Közreműködik a szabályzat megfogalmazásában, a szabályozási tervek szöveges és 

tervi munkarészeinek véleményezésében.
• Részt vesz az egyeztetési eljárásban.

• Felvilágosítást nyújt a főépítészi hatáskörébe tartozó kérdésekben.
• Az Építészeti-Műszaki Tervtanács üléseivel kapcsolatos feladatok ellátása,  tervta-

nácsi vélemény alapján a polgármester településképi véleményének előkészítése. 

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett okleveles építészmérnök szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási szakvizsga. • Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
• Önállóság.
• Pontosság, precizitás.

• Megbízhatóság.
• Határozottság magabiztosság.

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. 
• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.

• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a 
megpályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.

• 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.

zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pá-
lyázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
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 feltölté-
sével, 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: ,,városrendezési ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc főépítész nyújt a +36 1 872 9339-es telefonszámon.

Az állások 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 állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányza-
tának szociális rendelete alapján az alábbi feltételek 
fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli 
hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhíté-
sére fűtési szezonban történő időszaki támogatásban 
részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének ötszörösét, azaz a 142 500 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 lakásfenntartási 
támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását 

megelőző hónapról 
(nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg 
a támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.hu 
honlapról is. A 2018. szeptember 1. és október 31. 
közötti időszakban benyújtott kérelmek esetén a 
jogosultság 2018. november 1-je és 2019. március 
15-e közötti fűtési 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 Budapest XIV. kerület 
Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve 
postai úton lehet benyújtani.   

                                                   Dr. Tarjányi Tamás  
                                                               aljegyző
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A program három részből áll – tudtuk 

meg Pollák Imre tűzoltó főhadnagy, 

zuglói katasztrófavédelmi megbízot-

tól. – Egyrészt iskolákba megyünk, 

ahol filmet vetítünk, illetve előadást 

tartunk a témával kapcsolatban, más-

részt november 28-án 17 órakor egy 

lakossági fórumot tartunk a polgár-

mesteri hivatal házasságkötő termé-

ben, valamint karitatív szervezetek 

bevonásával füstérzékelőt adunk  

a rászorulóknak.

A program már elindult, a katasztrófavé-

dők a Herman Ottó Általános Iskolában 

és a Scheiber Sándor Gimnázium és Álta-

lános Iskolában is tartottak már előadást, 

illetve mennek majd a Dr. Mező Imre, 

a Széchenyi István és a Kaffka Margit 

Általános Iskolákba is. A füstérzékelők 

kiosztásában a Máltai, a Baptista és a Re-

formátus Szeretetszolgálattól, a Magyar 

Vöröskereszttől, illetve a Katolikus Kari-

tásztól kapnak majd segítséget.

A programmal kapcsolatban Szabó 

Rebeka környezetvédelemért felelős 

alpolgármester is megszólalt, aki el-

mondta, hogy az önkormányzat szá-

mára is nagyon fontos, hogy senki ne 

égessen el hulladékot, mivel úgy káros, 

rákkeltő anyagok jutnak a levegőbe. 

Még az avar égetése is veszélyes, nem 

véletlen, hogy Budapest területén ti-

los is. A szelektív hulladékgyűjtést az 

FKF Zrt. végzi, de a zöldhulladék be-

gyűjtésére az önkormányzat biztosít 

ingyenes zsákot, és komposztkeretet 

is, mivel a komposztolás a leginkább 

környezetbarát módja a zöldhulladék-

tól való megszabadulásnak.

Riersch Tamás

A szelektív gyűjtést népszerűsítik

Újrahasznosított alapanyagok-

ból pénztárcát, füzetet, cicát 

készítettek a gyerekek a Zuglói 

Ifjúsági Centrumban. Az európai 

hulladékmentes nap alkalmából 

szervezett foglalkozáson második 

osztályos diákok kézműveskedtek 

november 21-én. 

A szervezők célja a szemléletformá-

lás, amely a kreatív megoldásokra 

ösztönzi a kicsiket. – Fontos, hogy 

megtanulják, nem minden csoma-

golóanyag szemét – mondta Szan-

davári Emese művészetpedagógus. 

A csaknem másfél órás programon 

pizzásdobozból jegyzetfüzet, gyü-

mölcsleves dobozból pénztárca vagy 

tárolódoboz, csomagolókartonból 

cica készült, utóbbi ruhája maradék 

fonaldarabokból lett. 

Potos Rita

Hulladékból alkottak a gyerekek

Aktuális

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága „Ne gyújtsa, gyűjtse!” címmel kampányt 

hirdetett a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése és a háztartási balesetek elkerülése érdekében. A prog-

ramot minden városban és minden kerületben meghirdették.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az 

avarégetéssel rendeletet sértenek, tevékeny-

ségüket bünteti a kormányhivatal. Az ingat-

lantulajdonosok azonban nemcsak a zöld-

hulladék szakszerű kezeléséről kötelesek 

gondoskodni – a tél beköszöntével a járdák 

síkosságmentesítése is a lakók feladata.   

A főváros szmogriadóról szóló rendelete 

értelmében Budapesten egész évben tilos 

az avarégetés. – Az avar vagy kerti hulladék 

fojtó füstje nemcsak környezetszennyező,  

de tele van allergén vegyülettel, ami mérgező 

és rákkeltő – mondta Szilágyi László, Zugló 

környezetvédelmi referense. 

A megszokottnál később, de megérke-

zett a tél, s az időjárás-előrejelzések szerint  

a következő hetekben havazásra lehet szá-

mítani. Az ingatlantulajdonosok kötelessége 

az előttük lévő járda tisztán tartása, síkos-

ságmentesítése.  Fontos tudni, hogy sózni 

tilos. Alternatív csúszásmentesítő anyago-

kat, például homokot, sódert, téglaport, ha-

mut, faforgácsot lehet használni. Mindhá-

rom témában a főváros az illetékes, vagyis 

az avarégetést, a járdák megtisztításának 

elmulasztását és a sózást is Budapest Fővá-

ros Kormányhivatala bünteti.    PR

Égetni tilos, járdát 
tisztítani kötelező 

Kerületi könyvvásár és illatkóstoló
Két kerületi díszpolgár, Baranyi László és Beregi 

Péter komikus szócsatája nyitotta meg az első 

könyvvásárt és illatkóstolót a Zuglói Civil Házban. 

Az egész napos program során az olvasók zuglói 

vonatkozású írókkal és költőkkel találkozhattak.  

Az író-olvasó találkozóra általános és középis-

kolai osztályok is érkeztek, hogy rendhagyó iro-

dalomóra keretében ismerjék meg a kerületi alko-

tókat. Mestyanekné Kovács Eszter magyartanár 

három osztályt hozott az Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskolából, hiszen egyik tanulójuk, 

Szabó Jennifer is a szerzők között mutatkozott be.

Garay Klárától, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a programmal 

szeretnének hagyományt teremteni, és minden évben, az ünnepek előtt megrendezni a könyvvásárt.

– Idén olyan szerzőket hívtunk meg, mint Jámbor Gyuláné, aki az Európa-szerte híres természe-

tismereti könyvek megálmodója, vagy a fiatal, romantikus regényekkel jelentkező Jenny Taylor, 

illetve Búza Péter, aki ezúttal Szendrey Júliáról írt könyvet.    

Az olvasók találkozhattak többek között a Bethesda kórházat alapító Bodoky család képviselő-

ivel és az általuk megírt történetekkel, Izsó Zita verseivel, Nagy Márta Júlia műveivel, Kiss Noémi 

meséivel, a Herminamező Polgári Körének kiadványaival, illetve a Budapest sorozat elemeivel is.  

A könyvvásárra Karácsony Gergely is ellátogatott. 

– Zuglóban számos olyan művész él, akikre büszkék vagyunk, és így munkáikat közelebb tudjuk 

vinni a lakossághoz – mondta a polgármester.

Az egész napos rendezvény során a látogatók „megkóstolhatták” Molnár Éva 

illatos kompozícióit, a könyvvásárlók között pedig Morschauer Miklós festőmű-

vész akvarelljét sorsolták ki.                          Fkk
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Zuglóban húszezer fő felett van a gyer-

meklétszám. A Zuglói Egészségügyi 

Szolgálatnál nyolc gyermekfogorvos 

dolgozik, egy orvosra 2500 gyermek el-

látása jut. A bölcsődéseket évente egy-

szer, az óvodásokat félévente szűrik az 

adott oktatási intézményben. 

– Az általános és a középiskolások a tan-

év során a rendelőbe jönnek, de a nagy 

osztálylétszám miatt a szűrés kereté-

ben csak kisebb beavatkozásokra van 

lehetőségünk – tudtuk meg dr. Nagy 

Beatrixtól. – Éppen ezért nagyon fontos, 

hogy a szülők vegyék komolyan a visz-

szarendeléseket, mert a nagyobb fogá-

szati kezeléseket csak a meghatározott 

rendelési időben tudjuk elvégezni. 

A főorvosnő szerint a szülői odafigye-

lésnek nagy szerepe van, mert már az 

első fogak megjelenésétől fontos a száj- 

ápolás és a fogak tisztítása. Kerülendő 

a cumisüvegből történő éjszakai te-

áztatás és az éveken át tartó cumizás, 

ujjszopás. Legalább hatéves korig min-

dennap, minden alkalommal felügyelni 

kellene a gyerekek fogmosását. A szülői 

ellenőrzésre pedig kamaszkorban is 

vissza kellene térni, mert az a korosz-

tály szereti elhanyagolni a szájápolást. 

A fogorvos tapasztalata alapján a tejfo-

gakra még mindig kevesebb figyelmet 

fordítanak a szülők, mert úgy vannak 

vele, „az még kiesik”. Azonban 6–12 

éves kor között, amikor a gyerekeknél 

már vegyes fogazat található, a keze-

letlen, szuvas tejfogak megfertőzhetik  

a maradó fogakat is. A gyermekfogásza-

ti praxisban gyakori probléma még a 

tejfogakat és a maradó fogakat ért trau-

más sérülés, de már ilyenkor is kezelni 

kell a helytelen fogmosás következtében 

megjelenő fogkövet és az ínygyulladást. 

A fogazati és állcsont-rendellenességek 

esetén a fogorvos utalja fogszabályo-

zásra a gyermeket. A mai szülők egyre 

nagyobb gondot fordítanak a fogszabá-

lyozásra.

– A megelőző intézkedések közül fon-

tos az egészséges táplálkozás, a helyes 

fogápolás. Maradó fogaknál már aján-

lott az elektromos fogkefe, a fogközök 

tisztítása, valamint a barázdazárás – 

magyarázta dr. Nagy Beatrix. – Utóbbit  

a fog kibújásától számítva fél éven belül 

célszerű elvégezni. Az eljárás nemcsak 

fluoridot ad le a zománcba, de jobban 

tisztíthatóvá is teszi a fogak felületét.

A gyerekek fogászati ellátása 18 éves ko-

rig teljesen ingyenes, a fogszabályozás is 

államilag támogatott. A zuglói rendelő-

ben ráadásul a legkorszerűbb anyagokat 

használják, és röntgen készítésére is van 

lehetőség.             Forrai-Kiss Krisztina 

Kibővítették a zuglói gyerekek fogászati szűrését
Szerencsés helyzetben vannak a zuglói gyerekek, mert a bölcsődétől az érettségiig részt vehetnek az ingyenes fogászati szűrésen.  

Dr. Nagy Beatrix, a gyermekfogászat főorvosa szerint a kerületi diákok fogazata viszonylag jó állapotban van, de nagyobb szülői odafigyeléssel 

még jobb is lehetne a helyzet. 

Egészség

Zugló Önkormányzata még a 2017/18-as tanévben bővítette ki a szervezett fo-

gászati szűrőprogramot, akkor a 11 éves gyermekek számára.  A célzott vizsgá-

latok – digitális panorámaröntgen és kezelési javaslat – elvégzésével a Budapest 

Dentcare Kft.-t bízták meg, ahová a szülő jelentheti be telefonon a gyermekét.  

Dr. Varga Pétertől, az egészségügyi biztosság elnökétől megtudtuk, a szűrővizs-

gálat finanszírozását a 2018/2019-es tanévben is folytatja az önkormányzat, sőt  

a lehetőséget egészen 18 éves korig kiterjesztették.  
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IV. ZUGLÓI KORI
és Adventi Sokadalom

BOSNYÁK TÉR

AZ ADVENTI VÁSÁR, A PROGRAMOK ÉS  
A JÉGPÁLYA INGYENESEN LÁTOGATHATÓ.

DECEMBER 2.
15:00 

Megnyitó
15:10 

Pavuk Műkorcsolya 
Iskola és 

Sportegyesület
15:30 

Kelet Brass Band 
koncert
16:30 

Tűzzsonglőr show
17:00 

Gyertyagyújtás

DECEMBER 9.
15:00 

Bea Ice 
Dance Team 

Sportegyesület

Babaház 
Magánóvoda

Hunyadi János 
Ének-zenei, 

Nyelvi Általános 
Iskola Kiskórusa

16:00 
Fivelive Acapella 

koncert
17:00 

Gyertyagyújtás

DECEMBER 16.
15:00 

Bea Ice 
Dance Team 

Sportegyesület

Jégcsillag SE.

Mesejátszók 
bábcsoport

Dr. Mező Ferenc 
Általános Iskola

16:30 
Zuglói  

P.S. Kamarakórus
17:00 

Gyertyagyújtás

DECEMBER 23.
15:00 

Balansz Görkori 
Suli
15:10 

Jégszobrász  
show
15:30 

Retro Party
16:45 

Lézer show
17:00 

Gyertyagyújtás

www.facebook.com/zugloikori

Védnök:  
Tóth Csaba  
országgyűlési  
képviselő
Hajdu Flórián 
alpolgármester

Főszervező:  
Zugló  
önkormányzata

A pálya  
üzemeltetője: 
Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.

A program szervezője:
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Ez a laktanya is a kor igényei szerint 

épült – tudtuk meg Salamon Lajos tűzol-

tó alezredestől, a XIV-XVI. kerületek tűz-

oltóparancsnokától –, azaz az épület alatt 

egy hatalmas légópince található, ahová 

a környék civil lakossága menekülhetett 

a bombázások elől. 

A laktanya ma is úgy néz ki, ahogy azt 

1938-ban megépítették, az épületen az 

elmúlt nyolc évtizedben csak kisebb fel-

újításokat végeztek, így nagyon ráfért 

már a gondoskodás. 

– A fenntartónk, a Fővárosi Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság támogatja a lakta-

nyák megújulását, valamint az önerős 

munkákat is. A tűzoltók nagy része  

a civil életből került át, így többségük 

polgári foglalkozással is rendelkezik, és 

ebbéli tudásukat hasznosítani tudjuk  

a laktanyákban is. 

– A zuglói állományban is található 

kőműves-, asztalos-, lakatos-, vízve-

zetékszerelő- vagy ácsmúlttal rendel-

kező tűzoltó, akik szabadidejükben 

ezt a tudásukat kamatoztatni tudják.

Néhány dolog már megtörtént, így  

a villamosvezetékek cseréje, valamint 

sok helyen a festések, ugyanakkor még 

sok teendőnk van. Többek között az ud-

vari mosónkat, valamint a szertárunk 

aljzatát is betonozni kell, az emeleti fo-

lyosón kicseréljük a csempeburkolatot, 

ugyancsak cserére szorulnak az öltö-

zőszekrényeink, illetve növelnünk kell  

a padláson található raktárunk mére-

tét, ezért itt gipszkartonozunk, és új 

polcrendszert kell építenünk. Emellett 

a törzsállomány irodáját is felújítjuk, 

lecseréljük a bútorokat, új járólapokat 

teszünk le, illetve egy tisztasági festést 

is végrehajtunk majd.

A nyolcvanesztendős laktanya felújítá-

sa várhatóan a 81. esztendőbe is át fog 

nyúlni, a cél, hogy a fenti munkálatok 

jövő nyárig befejeződjenek. A tűzoltók 

a civil munkákat csak a szabadidejük-

ben végzik, mely tevékenység a szolgá-

latot nem befolyásolhatja. A mostani 

programból, sajnos, kimaradt az ud-

vari macskakő felszedése és betonal-

jzatra cserélése, ám a zuglói tűzoltók 

bíznak benne, hogy ez a felújítás is 

megvalósulhat majd az elkövetkezen-

dő években.       

Ezermester tűzoltók
Az Egressy úti tűzoltólaktanya 1938-ban épült, és az idén 80 esztendős műemléki épület a születésnapjára egy 

közepes méretű renoválást kapott.

A kerületi közbiztonsági szervek 

hatékonyságát nemcsak a csök-

kenő bűncselekményszámok, 

hanem az eredményes felderítő-

munkák is szemléltetik. A zuglói 

rendőrök nemrég ismét nagyon 

hatékonynak bizonyultak, aminek 

köszönhetően egy dílerhálózatot 

sikerült felgöngyölíteniük.

November 15-én éjfélkor a Füredi 

úton ellenőriztek egy férfit, akinek  

a csomagjában kábítószergyanús 

anyagot találtak. A férfi azt állította, 

hogy a gyanús tasakban speed van, 

amelyet saját használatra vásárolt 

egy zuglói ismerősétől. Mint kiderült,  

a gyanúsított rendszeres vásárlója 

volt a dílernek, akitől hol 5-10 gramm-

nyi, hol pedig 30-40 grammnyi anyagot 

szerzett be (grammonként 2000 forin-

tos áron). A rendőrök az információ 

birtokában szervezett akció keretében 

elfogták a gyanúsított dílert és annak 

párját is, akiknek a lakásában ház-

kutatást tartottak. Az akció során az 

ingatlanban kábítószergyanús anya-

gokra, illetve kábítószer-kereskede-

lemhez alkalmas eszközökre és nagy 

mennyiségű készpénzre bukkantak. 

A díler elismerte, hogy egyrészt saját 

használatra, másrészt barátai és is-

merősei igényeinek kielégítésére tar-

tott otthon kábítószert. A rendőrök  

a nyomozás során azonosították, 

hogy a zuglói díler kitől szerezte be  

a kábítószert, de miután kiderült, 

hogy az újabb gyanúsított nem tar-

tózkodik életvitelszerűen a lakhe-

lyén, a férfi ellen körözést adtak ki. 

A gyanúsítottat nem sokkal később 

a XVIII. kerületi körzeti megbízottak 

elfogták. A nyomozás során a zuglói 

rendőrök házkutatást kívántak tarta-

ni egy másik, kőbányai címen is, ám  

a lakásban tartózkodó férfi a rendőrök 

többszöri felszólításának sem tett ele-

get, hanem bezárkózott, s mivel félő 

volt, hogy a gyanúsított megsemmisíti 

a bizonyítékokat, a rendőrök betörték 

az ajtót, majd a férfit megbilincselték, 

a lakást pedig átvizsgálták. Az akció 

során ismét jelentős mennyiségű ká-

bítószergyanús anyagra és eszközökre 

bukkantak. A rendőrök mind a lakás-

ban talált férfit, mind pedig annak la-

kótársát letartóztatták, és gyanúsított-

ként hallgatták ki.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Újabb nagy fogás Zuglóban

 Eljárás indult egy férfi ellen, aki 

a lakhelyéül szolgáló lakókocsiba 

illegális módon áramot vezetett,  

és így üzemeltette a hősugárzóját 

és a televízióját. A férfi egy közeli 

építkezés áramelosztójára csatla-

kozott rá, amit egy hosszú kábel 

segítségével a lakókocsijába ve-

zetett. A férfi cselekményére fény 

derült, ezért a rendőrség lopás vét-

sége miatt nyomoz ellene.

 Egy magát régiségkereskedő-

nek kiadó férfi alkalmi nőismerő-

sének zuglói lakásában tüzetesen 

megvizsgálta a ruhásszekrényben 

lógó kabátokat. A férfi úgy tett, 

mintha érdekelnék őt a régi ruha-

darabok, melyekre egy látszólagos 

vételi ajánlatot is tett, ám valójá-

ban csak átkutatta azokat, ami-

nek során az egyik zsebében talált 

készpénzes és valutás borítéko-

kat észrevétlenül eltulajdonította.  

A sértett, miután észlelte a bűncse-

lekményt, feljelentést tett a kerületi 

rendőrkapitányságon, a férfi ellen 

pedig lopás bűntette miatt indult 

nyomozás.

Bűnügy
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ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, 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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat, 
stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: IX. kerület, Ráday utca. 6. Tel: 06-
20-280-0151, email: herendi77@gmail.com

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol színhá-
zak részére bútorokat, festményeket, órákat, ólomkristá-
lyokat, hangszereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, 
bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, könyveket, 
keleti tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, 
hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. 
Tel: 06-30-419-27-13. Vagy küldjön fotót előzetes érték-
becslésért. E-mail: antiklakberendezes@gmail.com

Balogh Erzsébet gyűjtő vásárol: festményeket, ezüst-, 
és bronztárgyakat, órákat, ékszereket, Zsolnay és Herendi 
porcelánt. Tel: 0620-229-7774

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

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 
bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Gyermek-és családi soroza-
tokból októberben és novemberben 10% ENGEDMÉNY + 
ajándék album. Bejelentkezés: 061-363-1170.  Tarjánfotó, 
1145 Thököly út 150.

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjáradéki szer-
ződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 06-30-965-04-95

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

Angol, orosz korrepetálás, tanítás. Egyénre szabott, cél-
irányos, eredményes. Tel: 06-20-2819-317

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szak-
szerű kezelése. Házhoz is megyek! Fontos számomra a 
bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

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

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

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

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

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági 
adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk a XIV. ke-
rületbe. Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail címen vagy a 
30-631-5025  telefonszámon lehet.

HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, 
fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni, stb., 
porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, 
bronz és ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 forintig/grammig, 
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képes-
lapokat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 
ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 7 ezer forinttól,fa-
zonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! 
A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217. 

Hirdetések, közlemények

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villany-
szerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, hatá-
ridőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-
961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszo-
lás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával, referen-
ciával. 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. Kony-
hák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, karnisok, 
bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zár-
nyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, készí-
tése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hívjon. Ol-
csó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlattal. Tel: 06-20-
318-2598

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

Fa-és műanyag redőny, reluxa, szalagfüggöny, roletta, 
napellenző, szúnyogháló készítése és javítása. Mrázik Csa-
ba. Tel: 06-1-257-96-52,06-1-407-15-47, 06-30-632-22-16

Szolgáltatás

Számítógép

Régiség

Egyéb

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, 

kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan 
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vállalom 

kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 
év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 06-70-
550-0269

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

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK beszerelése; zá-
rak, pántok, zsanérok cseréje; kilincsek felszerelése; régi 
ajtók-ablakok felújítása és szigetelése. Szigeti László – 06-
20-381-6703, 251-9483

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

kedvezménnyel. Takarítással és  
bútormozgatással. 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
VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  

GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás 
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
Könyv

Redőny, reluxa

Oktatás

Egészség, életmód

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat/házakat keres ügyfeleinknek. 

Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 

Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
laurus.ingatlan.com, Tel: 06-20-9-600-600

Ingatlan
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A négy klubból három több mint száz-

esztendős (a KSI a maga 55 évével mesz-

sze a legfiatalabb), ezért a zuglói klu-

boknak nemcsak az eredményei, hanem  

a történelme is tiszteletet parancsoló. 

Egyesületeink doyenje azonban kétség-

telenül az MTK, amely klub november 

16-án ünnepelte megalakulásának 130. 

évfordulóját. Az egyesület sokak számá-

ra a Hidegkuti Nándor Stadiont jelenti, 

amely köztudottan a VIII. kerületben,  

a Salgótarjáni úton található, ám a kék-fe-

hér klub igazából Zuglóhoz kötődik.  

Az egyesület húzó szakosztályai – az után-

pótlás-labdarúgás, a vívás, az atlétika,  

a taekwondo és a rövidpályás gyorskor-

csolya – egyaránt kerületünkben működ-

nek. A legkiválóbb MTK-s sportolók, mint 

például Tordasi Ildikó, Schmitt Pál, Szőcs 

Zsuzsanna vagy a jelen nagy alakjai, Liu 

Shaolin Sándor és Liu Shaoang (akik nem 

mellesleg zuglói díszpolgárok is) egya-

ránt zuglói műhelyeben nevelkedtek.   

És visszatérve a Hidegkuti Nándor Stadi-

onhoz, az Aranycsapat kiválósága 1945-

ben a szintén zuglói Herminamezei AC 

együtteséből került a B válogatottba, ahon-

nan egyenes út vezetett a világhírhez.

A 130 esztendős zuglói klub november 

15-én egy gálaünnepséggel emlékezett 

meg a jubileumról. Az ünnepi esemé-

nyen többek között a klub eredményes 

sportolóit és vezetőit is díjazták: a klub 

örökös tiszteletbeli elnökségi tagja lett 

Stern Péter, az MTK korábbi alelnöke 

és az MTK Baráti Kör elnöke, valamint 

Nagy László, az MTK kajak-kenu szak-

osztályának alapítója, világbajnoki 

arany- és ezüstérmes, aki 10 éven át 

ügyvezető elnöke volt a klubnak. Rajtuk 

kívül az MTK örökös tiszteletbeli tagja 

lett Blaha Judit, örökös bajnoknak pedig 

Adorján András sakkozót, Kovács Edit 

tőrvívót, Horváth Zoltán kardvívót, Ko-

vács Katalin kajakozót, Liu Shaoang és 

Liu Shaolin Sándor rövidpályás gyors- 

korcsolyázókat, Polgár Judit, Polgár 

Zsuzsa, Polgár Zsófia és Portisch Lajos 

sakkozókat, Schmitt Pál párbajtőrvívót, 

S. Kovács Ádám karatést, Storcz Botond 

kajakost, Sákovicsné Dömölky Lídia 

tőrözőt, Szőcs Zsuzsanna tőrözőt, Wich-

mann Tamás kenust, valamint Zsitnik 

Béla evezőst választották meg.

130 éves az MTK
Zugló nemcsak az oktatás és a kultúra a „fővárosa”, hanem a spor-
té is. Mert nem sok olyan kerület van, amelyik annyi nagy patinás 
klubbal büszkélkedhet, mint a miénk. A Postás SE, a BVSC-Zugló, 
az MTK és a KSI SE olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát adta  
a magyar sportnak.

A közelmúltban Madridban meg-

rendezett WKF Karate Világbaj-

nokság egyik legnagyobb szenzá-

ciója egy zuglói fiatalember volt. 

Nagy Botond, a KSI SE versenyzője 

ugyanis új Guinness-rekordot állí-

tott fel azzal, hogy a köríves rúgás 

világcsúcsát 0,70 másodpercről, 

0,476-ra javította.

– Kisgyerekkorom óta karatézni sze-

rettem volna – mesélte az újdonsült re-

korder –, olyannyira, hogy a sportággal 

való ismerkedésemet a szüleim tudta  

és beleegyezése nélkül kezdtem el.

Ebben nagy segítségére volt, hogy Zugló-

ban akkoriban – a 2000-es évek elején – 

már aktív karateélet folyt. Botond pályafu-

tása az AC-Sinus egyesületben kezdődött, 

melynek székhelye pont az iskolájában,  

a Hunyadi tornatermében volt. 

– Sokáig együtt csináltam a karate két vál-

faját – a küzdelmet (kumitét) és a forma-

gyakorlatot (katát) -, ám inkább katában 

voltam eredményes. 2003–2009 között hat 

alkalommal nyertem formagyakorlatban 

országos bajnokságot, míg ez küzdelem-

ben mindössze egyszer, 2009-ben sikerült.

A zuglói versenyző a 2009-es korosztá-

lyos Európa-bajnokságra csak katában 

tudta kvalifikálni magát. Ez pedig el 

is döntötte a folytatást. Botond ugyan-

is innentől kezdve mindent egy lapra,  

a katára tett fel. Azóta itthon egyedural-

kodónak számít, és a nemzetközi ver-

senyeken is egyre jobb eredményeket 

produkál.

– Formagyakorlatban még egyetlen ma-

gyar karatézónak sem sikerült érmet 

szereznie, ezen szeretnék én változtat-

ni. Eddigi pályafutásom során már több 

alkalommal lehetőségem volt történel-

met írni, ám a bronzmeccseket rendre 

elveszítettem. De előbb-utóbb szakítani 

fogok ezzel a rossz hagyománnyal.

A kata sokkal szubjektívebb válfaja a ka-

raténak, mint a kumite. Itt ugyanis a győ-

zelem csak részben a sportolók kvalitásá-

tól, nagyobb részt a bírók megítélésétől 

függ. Ezt már többször megtapasztalhat-

ta a zuglói sportoló, aki Madridban is úgy 

búcsúzott a versenytől – a nyolcaddöntő-

ben –, hogy az őt legyőző kazah karatéka 

csak a bírók szerint volt jobb.

– Én kedden versenyeztem, majd szer-

dán szólt egy csapattársam, hogy a Gu-

inness küldöttsége is a versenyen van, 

és szeretnék kideríteni, hogy ki rúg  

a leggyorsabban.

Botond az edzőteremben néhány csa-

pattársával kipróbálta magát, s mivel 

meglepően jó és gyors volt, partnerei 

azt ajánlották neki, hogy nevezzen be  

a versenyre. A zuglói sportoló rövid he-

zitálást követően igent mondott. 

– Többfordulós verseny volt, rendeztek 

egy selejtezőt, amelyet sikerült meg-

nyernem, így a szombati döntőbe is 

meghívtak. Ott ismét selejteztettek ben-

nünket, amit megint én nyertem, majd 

a legjobb tízet újra versenyeztették, 

amikor újfent én lettem az első. De így 

is még csak arra szereztem jogot, hogy 

a Guinness-bizottság előtt egyedül pró-

bálkozhassak a rekordjavítással.

Nos, a próbálkozás meglepően jól si-

került. Olyannyira, hogy Botond beírta 

magát a Rekordok könyvébe. Amely 

produkcióra büszkének kell lenni, de az 

új csúcs mégsem übereli a kevésbé sike-

res világbajnoki szereplést.

– Az olimpiáért katában is nagy harc 

várható. Én sem mondtam még le az 

ötkarikás szereplésről, bár az én sport-

ágamban a 25 év még nagyon is fiatal-

nak mondható. Ezért a 2024-es párizsi 

olimpia reálisabb cél lehet számomra.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Rekorder karatézó
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