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Kerületet vezetni egyebek közt közösség- 

építést jelent, amihez közösségi terek is 

kellenek − mondta Karácsony Gergely 

polgármester a felújított Csertő park át-

adásakor. – A terület egy olyan koncep-

ció alapján készült, amely egyensúlyra 

törekszik a biztonságos közlekedés és  

a zöldfelületek között. Természetesen itt 

nem állunk meg, hiszen folyamatosan 

zajlik a Pillangó park felújítása, ami en-

nek az önkormányzati ciklusnak az egyik 

legfontosabb beruházása, valamint ha-

marosan elkezdődik a Rákos-patak rekul-

tivációja is – tette hozzá a polgármester, 

aki azt is elmondta, hogy a tervek szerint 

a megújult Csertő parki orvosi rendelőt 

is hamarosan átadják. A tervező cég ve-

zetője, Sándor Tamás arról beszélt, hogy  

a park magját alkotó Civil Házhoz sza-

badtéri színpad készült. „Többfunkciójú 

teret alakítottunk ki, ahol utcabál vagy 

vásár is tartható.” Szerinte nem sok he-

lyen fektetnek olyan hangsúlyt köztérfej-

lesztésre, mint Zuglóban.                 3. oldal

Lapok

Felújították a Csertő parkot

Az augusztus 16-án bevezetett – a kerü-

letnek elvileg kedvező − repülőindulási 

eljárás után még intenzívebbnek érzik 

a légi forgalmat a lakók Zugló egyes te-

rületei felett. A növekvő légtérzaj miatt 

november 28-ra öszehívott lakossági 

fórum  résztvevői egyetértettek ab-

ban, hogy a rövid távú cél az éjszakai 

zajterhelés csökkentése, a hatályban 

lévő jogszabályok betartatása, zajmérő 

készülék kihelyezése lehet, a hosszabb 

távú célok között pedig egy új repülőtér 

megépítését és a teljes éjszakai reptér-

zárat kell szorgalmazni.      
9. oldal

Fórum a légtérzajról
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Advent első vasárnapján, decem-

ber 2-án megnyílt a IV. Zuglói Kori 

és Adventi Sokadalom. A téli spor-

tok kedvelői február 3-ig ingyene-

sen használhatják a Bosnyák téri 

korcsolyapályát. 

A Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sporte-

gyesület lépett először jégre a Karácsony 

Gergely polgármester és Hajdu Flórián 

alpolgármester védnökségével létrejött 

programon. A polgármester köszöntőjé-

ben azt mondta, a kerületben már hagyo-

mány, hogy az ingyenes korcsolyapályával 

ajándékot ad az önkormányzat a csalá-

doknak. – Azért szervezzük meg negyedik 

éve, hogy kicsit hozzásegítsük a zuglóiakat, 

hogy készülni tudjanak a legszebb ünnep-

re, a szeretet ünnepére – fogalmazott Ka-

rácsony Gergely. A hétköznap 19, hétvégén 

20 óráig nyitva tartó, a korábbi évekhez 

képest erősebb palánkokkal körbevett 

korcsolyapályát tanítási időben 8-tól 15 

óráig az óvodai és iskolai csoportok, dél-

után pedig bárki használhatja, az önkor-

mányzat térítésmentes korcsolyabérlési 

lehetőséget is biztosít. Az adventi időszak-

ban minden vasárnap 

kulturális programokkal 

várják a zuglóiakat a Bos-

nyák térre.      Potos Rita

Sorra gyúlnak a gyertyák a kerület adventi koszorúján

Megkezdődött a korcsolyaszezon

Olvasóink több képet is láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek online galériáit az írások mellett található QR-kóddal érhetik el.

December 2-án az első, 9-én pedig a második gyertyát is meggyújtották a kerület adventi koszorúján. A gyertyagyújtásokat advent vasárnapjain a Szent István 
Király Zeneiskola növendékeiből alakult Vendel and Friends nevű zenekar kíséri karácsonyi dallamokkal. Az ünnepi programokon a hagyományoknak megfe-
lelően Bárány Béla, a Páduai Szent Antal-plébániatemplom plébánosa mond beszédet.  

Zenés ajándék
Folytatódik a két évvel ezelőtti kezdeményezés: 

az önkormányzat idén is színházi előadással 

kedveskedik a nyugdíjasoknak. Ebben az évben 

kabaré és zenés produkció szórakoztatja a 400 

fős közönséget. 

Beregi Péter és Heller Tamás kabaréja után 

népszerű operettek és sanzonok csendülnek fel 

december 21-én 11 órától a Stefánia Palotában. 

A rendezvények azután indultak útjukra, hogy 

három évvel ezelőtt Lévai Sándor önkormány-

zati képviselő kezdeményezésére az idősek 

világnapján színházi előadással lepték meg  

a nyugdíjasokat. 

– Azután a körzetemből – a Pillangó parkból,  

a Kerepesi úti és a Fogarasi úti lakótelepről -  so-

kan felkerestek, hogy ha van rá mód, rendsze-

resen ismételjük meg a programot. A következő 

évben pedig már nemcsak ősszel, hanem kará-

csonykor is megleptük a nyugdíjasokat. A szerve-

zésben sokat segítenek a Cserepesház dolgozói, 

és a Stefánia Palotának is köszönjük az együtt-

működést – fogalmazott a képviselő, aki azt is 

lényegesnek tartja, hogy zuglói kötődésű előadók, 

társulatok szórakoztassák a közönséget, ezért 

fontos, hogy idén a kerület egyik díszpolgára, Be-

regi Péter is színpadra áll. Lévai Sándor azt is el-

mondta, hogy az ingyenes jegyeket a Zuglói Csere-

pes Kulturális Non-profit Kft. tagintézményeiben,  

a nagyobb civil szervezetek és nyugdíjasklubok 

vezetőinél igényelhetik az idősek.      (potos)

Karácsonyi szeretetcsomagok 

Közel kétezer karácsonyi csoma-

got állított össze az önkormányzat, 

1104 darabot a Zuglói Szociális 

Szolgáltató Központ munkatársai 

adták át a náluk ellátásban ré-

szesülőknek, míg 800 darabot  

a szociális osztály dolgozóitól ve-

hettek át a rászorulók a házas-

ságkötő teremben. A kiosztásban 

részt vett Szabó Rebeka alpolgár-

mester és Hevér György MSZP-s 

képviselő. A szatyrokba ezúttal 

– a tartós élelmiszerek mellé – 

több édesség került.             FKK
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A parkban több mint 770 négyzetmé-

ter zöldfelület létesült, 18 fát és 6000 

cserjét, illetve évelőket telepítettek. 

Karácsony Gergely polgármester az át-

adón azt mondta, azt az elvet vallják, 

hogy kerületet vezetni többek között 

közösségépítést jelent, amihez közös-

ségi terek is kellenek. – Most a Csertő 

park előző ciklusban megkezdett fel-

újítását folytatjuk. A terület egy olyan 

koncepció alapján készült, amely 

egyensúlyra törekszik  

a biztonságos közlekedés és 

a zöldfelületek között. Ter-

mészetesen itt nem állunk 

meg, hiszen folyamatosan 

zajlik a Pillangó park fel-

újítása, ami ennek az ön-

kormányzati ciklusnak az 

egyik legfontosabb beruhá-

zása, valamint hamarosan 

elkezdődik a Rákos-patak 

rekultivációja is – fogal-

mazott a polgármester, aki hozzátet-

te: a tervek szerint a megújult Csertő 

parki orvosi rendelőt is átadják. 

A tervezők célja az volt, hogy vissza-

hozzák elődeik építészeti minőségét. 

Sándor Tamás, a tervező cég vezetője 

rámutatott: a park magja a Zuglói Ci-

vil Ház, amelyhez szabadtéri színpad 

készült. – A szép ritmusú építészeti 

egységekhez terveztük a felújítást, 

egy olyan 

multifunkciós tér kialakítása volt  

a célunk, ahol akár utcabált, vásárt is 

tarthatnak az emberek – magyarázta 

a vezető, aki szerint nem sok helyen 

fektetnek olyan hangsúlyt köztérfej-

lesztésre, mint Zuglóban. 

A kerület szocialista országgyűlési kép-

viselője, Tóth Csaba a park átadásának 

alkalmából kiemelte: büszke a Csertő 

park általa ígért és kezdeményezett fel-

újítására, ami újabb 

példa az ő, illet-

ve az MSZP–Ösz-

szefogás Zuglóért 

frakció vállalása-

inak teljesülésé-

re. A körzet ön-

kormányzati 

képviselője, Hajdu Flórián lapunknak 

arról beszélt, hogy tovább folytatódik 

a fejlesztés a környéken. – Elindítottuk 

a sétányok racionalizálását. A felesle-

ges, indokolatlanul széles, burkolt sé-

tányokat felszámoljuk, helyükön zöld-

területek és szabványos utak lesznek. 

A folyamat két éven belül befejeződik 

– részletezte. A racionalizálás során fel-

szabadult részeken – a társasházak be-

leegyezésével – pedig parkolóhelyeket 

létesítenének. 

A park átadásán mások mellett Hor-

váth Zsolt alpolgármester, valamint 

Sógor László önkor-

mányzati képviselő is 

részt vett.

potos

Befejeződött a terület felújításának második üteme: a nettó 132 millió forintos beruházás keretében új utcabú-

torokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat helyeztek ki, szolgáltatóteret, szabadtéri színpadot létesítettek, 

növényeket ültettek, valamint kicserélték a térkőburkolatot és a támfalat. 

Átadták a megújult Csertő parkot
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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 (januárban nem tart fogadóórát)
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 
(januárban nem tart fogadóórát)
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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Az új rendelet az objektívabb hatósági 

szemléletet helyezi előtérbe, ugyanak-

kor szélesebb hatáskört biztosít a jog-

ellenes közterület-használat felszámo-

lásához, és nagyobb anyagi felelősséget 

ró a szabálytalankodókra. 

– Az új jogszabály pontosan meghatá-

rozza, hogy mely tevékenységeket lehet 

a közterületen engedély nélkül végezni, 

továbbá arról is rendelkezik, hogy me-

lyek a tiltott használati módok, és mikor 

kell hozzájárulást fizetni – tájékoztatott 

dr. Tarjányi Tamás aljegyző, hozzátéve: 

az új rendelt egyértelműen ügyfélbarát, 

az önkormányzat a jövőben az igény-

lőktől nem kér olyan adatokat, amelyek 

az adatbázisában megtalálhatóak és 

szükség esetén hivatalból kéri meg a fő-

építészi véleményt.

Az aljegyző arról is beszélt, hogy  

a közterület-használati hozzájárulást 

formanyomtatványon lehet kérni, 

amelynek alapján az önkormányzat 

szerződést köt a használóval. Egyes 

gyakori, rövid idejű közterület-igénybe-

vétel esetén az ügyfél már a díj megfi-

zetésekor megkaphatja a hozzájárulást.

– Nem kell közterület-használati enge-

délyt kérni élet- vagy balesetveszély el-

hárításához, konténer 24 órát meg nem 

haladó kihelyezéséhez, illetve civil és 

egyéb szervezetek adománygyűjtésé-

hez, valamint ételosztáshoz – hangsú-

lyozta az aljegyző, aki megjegyezte: fon-

tos változás, hogy a jövőben a konténer 

közterületre helyezéséhez az engedélyt 

nem a szolgáltatás igénybevevőjének, 

hanem a szállítótartály tulajdonosának 

kell kérni. Szórólaposztáshoz viszont az 

önkormányzati hozzájárulást a szolgál-

tatás megrendelőjének kell beszerezni. 

Építési munkák esetén pedig az építte-

tőnek kell a helyfoglalási kérelmet be-

nyújtani.

Az aljegyző azt is elmondta, hogy az 

új rendelet hatékonyabb eszközöket 

biztosít a szabálytalankodókkal szem-

beni eredményesebb hatósági fellé-

péshez. A közterület-használat ellen- 

őrzését a polgármesteri hivatal  

és a közterület-felügyelet végzi, azon-

ban külön jogszabály alapján erre más 

szervek is jogosultak lehetnek. A reví-

ziót végző a helyszínen elektronikusan 

is ellenőrizheti, hogy a kiadott enge-

dély összhangban van-e a látottakkal. 

– Amennyiben a kötelezett nem szün-

teti meg az engedély nélküli közterü-

let-használatot, és nem állítja vissza 

az eredeti állapotot, a jegyző teszi meg  

a szükséges lépéseket. Ilyenkor minden 

költség a helyzetet előidézőt terheli.  

A díjat a hivatal minden esetben be-

hajtja, sőt a szabálysértőt meg is bírsá-

golhatja – magyarázta Tarjányi Tamás  

aljegyző.                            Papp Dezső/ZL

Új közterület-használati rendelet lép hatályba januártól a kerületben. A jogszabály egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést, ugyanakkor 

több lehetőséget biztosít a szabálytalankodók elleni hathatós fellépéshez. Ezen túlmenően a szabályozás azt is meghatározza, hogy mely közte-

rület-foglalási módok tiltottak, és mikor kell hozzájárulást fizetni. A változás a január 1-je előtt kiadott engedélyeket nem érinti.

Változnak a közterület-használat szabályai

Megújul az ügyfélszolgálat 

Jövőre évtizednyi lemaradást pó-
tol a zuglói önkormányzat azzal, 
hogy megjelenésében és műkö-
désében is megújítja ügyfélszol-
gálatát. A Pétervárad utca 2. szám 
alatt az eddigieknél nagyobb, ké-
nyelmesebb ügyfélszolgálati tér 
készül. Az átalakítás jelentős bel-
ső munkákkal jár, amelyek ideje 
alatt a lakosság a régi ügyfélszol-
gálaton, a Bácskai utca 53. szám 
alatt intézheti ügyeit. 

Az átalakítás része az is, hogy  
a hivatalba érkező telefonhívá-
sokat call center fogadja majd, 
amelynek segítségével az érdek-
lődők gyorsabban és hatéko-
nyabban kaphatnak felvilágosí-
tást az őket érdeklő ügyekről. 
A megújulás során átalakul az ön-
kormányzat honlapjának ügyinté-
zési felülete is. Várhatóan bővül-
nek az elektronikus ügyintézési 
lehetőségek, és az eddigieknél 
modernebb, átláthatóbb platform 
várja majd a lakosokat. 
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– Kezdjük az elején: hogy lett önből 

zuglói pedagógus?

– Mivel atlétamúlttal rendelkeztem, sze-

rettem volna a sport területén maradni. 

Így lett belőlem testnevelő. S hogy mi-

ért pont Zuglóban? Szerintem ez csak  

a véletlenen múlt, 16 évvel ezelőtt ugyan-

is éppen a Kaffkában volt üresedés.  

Ez volt az első munkahelyem, és azó-

ta sem bántam meg, hogy belevágtam  

a kaffkás kalandba.

– Testnevelőként milyen sportot pre-

ferál? Gyanítom, az atlétikát...

– A mi iskolánk nem sportágspecifikus, 

a kollégáimmal igyekszünk minden 

sportágat megismertetni a gyerekekkel. 

Így nemcsak atlétákat nevelünk, ha-

nem a focit, a kosárlabdát, a kézilabdát, 

a tornát és utóbbi időben a floorballt 

is ugyanolyan fontosnak tartjuk. A cé-

lunk, hogy a diákok minden sport sza-

bályait és alapjait elsajátítsák, illetve 

hogy élvezzék a mozgás és a sportolás 

lehetőségét.

– De a síelés iránti vonzalom csak 

nem a tornateremből fakad?

– A téli sportokkal egy véletlennek kö-

szönhetően találkoztam. Ugyanakkor 

ez is kapcsolódik az iskolához. Történt 

ugyanis, hogy az egyik alsós kollégám 

fia snowboardválogatott volt, és 2004-

ben tőle tudtam meg, hogy erőnléti 

edzőt keresnek. Érdekelt a dolog, gon-

doltam, kipróbálom magam, de tudtam, 

a tanítás mellett hosszú távon nehéz 

ilyen munkát végezni. Ezért csak ide-

iglenesen vállaltam a feladatot. Akkor 

még nem gondoltam, hogy ebből egy  

14 éves történet lesz.

– Még azt is elfogadom, hogy az atlé-

tamúltból fakadóan erőnléti edzése-

ket vállalt. No de hogy lett ebből egy 

szövetségi kapitányi munkakör?

– Egyrészt úgy, hogy egy év után meg-

maradtam a magyar snowboardvá-

logatott mellett. Köszönhetően hogy  

a csapat is megszeretett. 2008-tól kezd-

ve egyre több versenyre kísértem őket, 

és eközben autodidakta módon az edző-

séget is elsajátítottam. Magyarországon 

sajnos még mindig nincs lehetőség 

snowboardedzői papírokat beszerez-

ni (a szakot mindig meghirdetik, majd 

érdeklődés hiányában nem indítják el), 

ezért kénytelen az ember a gyakorlat-

ban elsajátítani a dolgokat. Szerencsére 

4-5 év alatt kellőképpen beletanultam 

a vakszolásba, illetve a versenyszabá-

lyokkal is tisztában lettem, így 2014-ben 

engem kértek fel a szövetségi kapitányi 

feladatra. Az első négyéves ciklusom 

már lejárt, az újabb négy esztendőt ép-

pen idén kezdtem el.

– Lát fejlődést a sportágban az ön irá-

nyítása alatt?

– Ez azért bonyolultabb kérdés.  

A sport nagyon szerteágazó, több sza-

kága van, és mi csak néhányban tudunk 

eredményeket elérni. Másrészt azzal is 

tisztában kell lenni, hogy ez egy költsé-

ges sportág, gyakorlatilag hosszú távú 

ausztriai vagy egyéb, sípályás országban 

való tartózkodást igényel, mert csak így 

van esélyük a versenyzőknek a jó ered-

ményre. Ha a lehetőségeink megvannak, 

akkor mi sem vagyunk rosszak. Ezt mu-

tatja Gyarmati Panka világkupa-győzel-

me, junior-világbajnoki címe és hatodik 

helye a felnőtt-vb-n, vagy Fritz Botond 

világkupakvótája, illetve ötödik helyezé-

se az Európa-kupán. De én nem ezt tar-

tom az igazi eredménynek, hanem azt, 

hogy mára sikerült növelni az utánpót-

láskorú versenyzők számát, így nagyobb 

lett a merítési anyagunk, és hosszú táv-

ra, akár egy olimpiai szereplésre is ter-

vezni tudunk.

– Visszatérve az iskolához: hogy tudja 

összeegyeztetni a két feladatát?

– Szeptembertől júniusig az iskolában 

vagyok, de úgy van összeállítva az óra-

rendem, hogy a hétvégéimet az edző-

táborokban és a versenyeken tölthes-

sem. A snowboardszezon úgy április 

közepéig tart, ám ma már a fedett ver-

senyek is nagyon népszerűek, így azo-

kon is részt veszünk. Amikor az átlagos 

pedagógus és átlagos diák már a nyári 

vakációra készül, akkor mi júniusban 

még snowboardversenyen veszünk 

részt Hollandiában. 

Riersch Tamás

A katedrától a sípályáig, és vissza
Bekényi Ádám, a zuglói Kaffka Margit Általános Iskola testnevelő tanára szabadideje nagy részét a ha-

vas hegyekben tölti. A kerületi pedagógus „civilben” a magyar snowboardválogatott szövetségi kapitánya,  

akinek így két fronton, a katedrán és a sípályákon is nagyot kell alkotnia.

Interjú  
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Mielőtt a Szenes házaspár belevágott 

volna a Lóversenypályával szemközti 

telkén az építkezésbe, kérelmet nyúj-

tottak be a fővároshoz, hogy helyezzék 

hatályon kívül a területre vonatko-

zó építési előírást. A rendelet szerint 

ugyanis az ingatlanon az utca felől 

ötméteres, a szomszéd telkektől pedig 

háromméteres kerttel körülvett házat 

lehetett építeni. 

A közgyűlés döntött

A folyamodvány beadói azt kérték  

a hatóságtól, hogy a saját és a Csömöri 

út–Aréna (ma Dózsa György) út sarkán 

lévő szomszédos telekre előkert nélkül 

lehessen házat építeni, illetve a 2822. 

helyrajzi számú ingatlanjukon az Aré-

na út felőli oldalon a tűzfal a telekha-

tárra kerülhessen.   

Az ügyben a Közmunka tanács és  

a mérnöki hivatal állásfoglalását figye-

lembe véve a közgyűlés döntött. A tes-

tület jóváhagyta, hogy az Aréna úttól  

a Szenes-féle telekig előkert nélkül le-

hessen zárt sorban építkezni. A közgyű-

lés továbbá azt is megengedte, hogy az 

Aréna út felőli oldalon a tűzfal kikerül-

jön a telekhatárra. A bizottság viszont  

a 2822. helyrajzi számú ingatlannál 

nem engedélyezte az ötméteres előkert 

elhagyását. Emellett azt is előírta, hogy 

a jobb oldali szomszéd irányába há-

romméteres oldalkertet kell létesíteni, 

és ugyanitt csak homlokzatszerű tűzfa-

lat lehet felhúzni. A közgyűlés továbbá 

kimondta, hogy mindkét telekre kizáró-

lag háromemeletes ház építhető.

Káprázatos bérpalota

A ház terveit ifj. Nagy István készítette 

el, aki a magyar szecesszió egyik isko-

lateremtőjének, Lechner Ödönnek volt  

a tanítványa. A magánépítési bizottság  

a bérpalota építési engedélyét 1905. má-

jus 8-án adta ki. A ház, amelyben Szenes-

nek is volt lakrésze, 1906-ban épült fel.

Nagy István a háromemeletes, cserép-

tetős házat a Lechnertől tanult girlan-

dokkal díszítette, azonban – vélhetően 

takarékosságból – a füzérek és csokrok 

nem kerámiából, hanem kékre színe-

zett vakolatból készültek. 

A háznak nemcsak a homlokzata, ha-

nem a lépcsőháza is pazar díszítést ka-

pott. A földszinten a lépcső folyondáros 

virágmotívumokkal ékesített vaskorlát-

ja látványos térbeli griffmadárral indult. 

A körfolyosó udvari pillérei között pedig 

pillangót idéző rácsozatot helyeztek el.

Az eredeti terv szerint az építmény 

alagsorában borospince, míg a ház jobb 

oldalán kerthelyiséggel ellátott vendég-

lő létesült volna. Mikor azonban a ház 

elkészült, a vendéglő helyiségeit a Wal-

la József vezette VII. kerületi Polgári 

Casino vette birtokba, amelynek gazdai 

teendőit Szenes Mór látta el. 

Eljárt fölötte az idő

A bérpalota földszintjén, a Casinóval 

szemben lakó Szenes alig egy évig tartot-

ta meg a házat, 1907-ben eladta az akkor 

már Thököly út 46. szám alatti épületet 

gróf Bossányi Istvánnénak. A volt tulaj-

donos bérlőként maradt a lakásában.  

A ház új gazdája megszüntette a Casinót, 

helyén kiadható lakást alakíttatott ki.

Az épületet a második világháború után 

államosították, és tanácsi bérlakásként 

funkcionált. 

A jelenleg társasházként működő 112 

éves épület homlokzatát a korábbiak-

ban már javították, azonban az idők 

során lehullott díszítőelemeket nem 

pótolták. A ház most ismét felújításra 

szorulna, aminek elodázása a látvá-

nyos ornamentumok további sajnálatos 

pusztulását okozhatja. 

Papp Dezső 

Szecessziós bérpalota a Thököly úton
Szenes Mór biztosítóintézeti főfelügyelő és felesége, Stern Regina 1904-ben határozta el, hogy bérpalotát építtet az akkor a VII. kerülethez tartozó, 

Csömöri út 2822. (ma Thököly út 46.) helyrajzi szám alatti telken. Az ifj. Nagy István tervezte, homlokzati díszeivel Lechner Ödön Postatakarékpénz-

tárára emlékeztető ház megépítésekor a magyar főváros egyik legszebb szecessziós épülete volt. A 112 éves bérpalota falai napjainkban hámlanak, 

kék girlandjai is megfogyatkoztak, azonban a Szenes-ház még így, leromlott állapotában is a Thököly út egyik legfigyelemreméltóbb épülete.
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Még csak nyáron kezdődtek  

a Magyar Zene Háza építési 

munkálatai, máris új részleteket 

ismerhetünk meg az oktatási, 

múzeumi és koncerthelyszínként 

is funkcionáló intézmény tartalmi 

koncepciójáról. A Sou Fujimoto 

japán sztárépítész tervei alapján 

készülő központ várhatóan 2020 

végén nyitja meg kapuit a láto-

gatók előtt. A ház megvalósulá-

sával egy vizuálisan, tartalmában 

és funkciójában is unikális intéz-

ménnyel gazdagodik Budapest.   

Zenészek, múzeumpedagógusok, zene-

történészek és látványtervezők évek óta 

tartó szakmai munkájának eredménye-

ként egy olyan élményalapú zenei isme-

retterjesztő központ jön létre, mely ugyan 

az alapfokú zenei oktatás egyik ikonikus 

helyszíne lesz, mégis az összes korosz-

tály számára kínál majd programot. A ze-

nei csodák palotájában mindenféle zene 

megszólal majd a gregoriántól Eötvös 

Péterig, a népzenétől a cigányzenén át  

a jazzig és könnyűzenéig. 

Az épület földszinti részén elhelyezkedő 

szabadtéri színpad és az átlátszó, üveg 

koncerttermek bevonzzák a látogatókat 

ebbe a csodás világba. A ház sokrétű 

élő zenei programjában ugyanúgy mű-

sorra kerülnek majd a fiatal, szárnyukat 

bontogató tehetségek, mint a populáris 

előadók. Az épület emeletén kap helyet 

a digitális könyvár és az oktatótermek, 

ahol múzeum- és koncertpedagógiai 

foglalkozásokra és önálló tanulásra is 

lehetőség lesz. Amíg az épület földszin-

ti és emeleti részeit a tetőre álmodott 

lyukacsos szerkezetnek köszönhetően 

elárasztja a napfény, addig a föld alatt 

egy három részből álló varázstér várja 

a látogatókat. A leghangsúlyosabb rész 

az állandó zenetörténeti tárlat lesz, ezt 

egészíti ki az időszaki kiállítás és a hang-

dóm. Az első időszakos kiállítás a ma-

gyar könnyűzene 1957-től 1992-ig tartó 

történetét mutatja be. A hangdóm egy 

teljesen szigetelt, különleges, félgömb 

alakú kupolatér, ahol a látogató megta-

pasztalhatja a tökéletes csendet, vagy  

a beépített elektroakusztikai rendszer-

nek köszönhetően távoli tájak, például 

egy esőerdő hangjai elevenednek meg 

számára, úgy, ahogy azt ott hallaná.  

A kiállítótérbe lépve a látogató úgy érzi 

majd, mintha egy a zene történetéről 

szóló filmbe csöppent volna, amely  

a zenének a társadalomban, a kap-

csolatokban és a mindennapjainkban 

betöltött szerepéről szól. A tárlat olyan 

korokon és határokon átívelő sétára 

hív, ahol a szemünk mellett a fülünket 

is használni kell. Az európai zenetör-

ténet 7 nagy fordulópontja köré épülő 

kiállítás a hang születésével kezdődik. 

A természet és zene egységét kifejező 

őserdőből indulunk, innen jutunk el ze-

nei gyökereinkhez, a népzenéhez. Egy 

emberpár életén keresztül ismerjük meg 

a magyar népzenét, azt ábrázolva, hogy 

a zene ősi idők óta bölcsőtől a sírig kí-

sér bennünket. A zene történetében az 

első fordulópont az írott zene megje-

lenése a középkor egyházi zenéjével.  

Az egyszólamúságból egy templom-

belsőn keresztül juthatunk tovább  

a 16. század zenéjéig, a többszólamú 

hangzáshoz. Az újabb nagy fordulat az 

emberi érzelmek és szenvedés megje-

lenése a zenében. A negyedik részben 

a 17–19. század legnagyobb zsenijeit 

látogatjuk meg, utazhatunk Mozart-

tal, beleláthatunk Beethoven fejébe, és 

rezgéseken keresztül érezzük azt, amit  

a már süket zeneszerző tapasztalhatott  

a zenéből. Egy virtuális terepasztalon ele-

venednek meg Európa zenei központjai, 

Velence, Párizs, London, Berlin, Bécs. 

Így érünk el az Osztrák–Magyar Monar-

chiába, ahol bepillanthatunk az Opera-

házba, megismerjük az opera műfajának 

összetettségét és a magyar nemzeti 

opera megszületését Erkel Ferenccel és 

Liszt Ferenccel. A 20. századi zenetörté-

net Bartók Bélával és Kodály Zoltánnal 

kezdődik, de ez az időszak a technikai 

újítások kora is, melyek megalapozzák 

a populáris zene térhódítását. A kiállítás 

végén eljutunk a modern zenei dzsungel-

be, ahol elárasztanak bennünket a zenék, 

zörejek, zajok. A kiállítást elhagyva min-

den elcsendesül, és megszólal a bölcső-

zene, a gyermekét ringató anya hangja, 

azt szimbolizálva, hogy kapcsolatunk  

a zenével örökre megmarad.

Ilyen lesz a Magyar Zene Háza élményalapú tartalmi koncepciója

Fizetett hirdetés



9Zuglói Lapok     2018. december 13.    

A fórumon megjelentek nagyrészt arra 

akartak választ kapni, miként lehet, 

hogy az augusztus 16-án bevezetett  

– a kerületnek elvileg kedvező – kifor-

dítási eljárás után még intenzívebbnek 

érzik a repülőforgalmat Zugló felett. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester,  

a Zajvédelmi Bizottság zuglói dele-

gáltja ezt három dologgal magyarázta: 

egyrészt a nyári turistaszezon okozta 

forgalomnövekedéssel, a júniusban 

elkészült 1-es kifutópálya átadásával, 

illetve az időjárással. 

Idén júliusban 667 leszállás történt 

Zugló felől, míg 4001 Vecsés felől.  

A fenti okok miatt szeptemberben 

már 1395 leszállás volt Zugló, 3282 pe-

dig Vecsés felől – tájékoztatta a lakoso-

kat az alpolgármester, és hozzátette,  

a széliránytól függ, hogy egy adott na-

pon több vagy éppen kevesebb a kerü-

let felett leszálló gépek száma. 

A megjelentek közül a forgalomnöve-

kedésen túl legtöbben az erős zajt kifo-

gásolták. Tóth Csaba, Zugló országgyű-

lési képviselője elmondta, augusztus 

óta őt is sok zuglói kereste fel emiatt, 

ami arra ösztönözte, hogy elsőként az 

Országgyűlésben kérdést tegyen fel ez 

ügyben az illetékes miniszternek, ami-

re végül az államtitkár válaszolt.

– Mivel ebből nem derült ki semmi, és 

továbbra is úgy gondolom, hogy az em-

bereknek joguk van a nyugodt élethez, 

ezért országgyűlési határozati javas-

latot nyújtok be az éjszakai légtér-zár 

bevezetésének érdekében, amire 

egyébként Nyugat–Európában van is 

példa – ígérte meg a lakosoknak Tóth 

Csaba, akitől azt is megtudtuk, már  

a HungaroContol munkatársaival is 

történt egyeztetés a problémákról. 

Rozgonyi Zoltán a zajterhelés csökken-

téséről szólva azt mondta, megbeszé-

léseket kezdeményez a légitársaságok 

képviselőivel, hogy a repülőket vezető 

kapitányok csak Zugló elhagyása után 

nyissák ki a kerekeket, ezzel csökkent-

ve a városrész zajterhelését. Ezenfelül 

Zugló Önkormányzata a Budapest Air-

porttal együttműködésben kihelyez 

egy zajmérő készüléket, amelynek 

lehetséges, hogy éppen a hivatal par-

kolójában találnak megfelelő helyet.  

A fórumon felszólaló egyik lakos ugyan-

akkor azt is kifogásolta, hogy szerinte 

rosszul vannak kiosztva a zajgátló öve-

zetek, és kérte, kezdeményezzék ennek 

a felülvizsgálatát. A Gyarmat utcában 

élő Márki László pedig arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a lakások belső terének 

zajterhelését is mérni kellene a kor-

rekt adatok ismeretéhez. Mint mondta,  

ő már vásárolt is 6-7 ezer forintért egy 

arra alkalmas készüléket, amelynek 

eredményeivel akár a hatóságokhoz 

is lehetne fordulni, hiszen az embe-

rek egészséges környezethez való joga  

– a zajkibocsátás is ennek hatálya alá 

tartozik – az Alaptörvényben rögzített.     

Karácsony Gergely kiemelte, a decem-

ber 13-án aktuális testületi ülésre elő-

készítik a javaslatot a légtérzaj elleni 

intézkedésekről. 

– Ahhoz azonban, hogy hatékonyan 

tudjunk fellépni, a többi érintett ke-

rület összefogására és a lakosság tá-

mogatására is szükség van, akár egy 

aláírásgyűjtés formájában – hangsú-

lyozta a polgármester, míg a lakosok-

kal egyeztetett távlati célok között egy 

új kifutópálya, esetleg egy városon 

kívüli repülőtér építésének kezdemé-

nyezését fogalmazta meg.    

A fórumon megjelentek felvetéseivel 

lapunk megkereste a HungaroCont-

rol sajtóosztályát is, ahol azt a választ 

kaptuk, hogy a beérkező lakossági 

panaszokat folyamatosan vizsgálják, 

és az érintett települések, kerületek 

vezetőivel is egyeztetnek az ügyben. 

Mint írták, a légi forgalmi útvona-

lak kialakításakor elsődleges szem-

pont a törvényesség és a biztonságos 

légiközlekedés biztosítása, továbbá  

a környezetvédelemi előírásoknak 

való megfelelés és a lakossági észre-

vételek figyelembevétele. Hangsúlyoz-

ták, a XIV. kerületben élőket pozitívan 

érintette az indulási eljárások 2018. 

augusztus 16-a utáni módosítása, amit 

az Európai Unió tett kötelezővé Ma-

gyarország számára. A névleges nyom-

vonal jelentősen távolabb került Zugló 

déli határától, ennek következtében 

Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rá-

kosfalva, Törökőr területeinek érin-

tettsége csökkent. Hozzátették azon-

ban, hogy az indulási eljárások pontos 

végrehajtásáért a légi jármű személy-

zete felelős. Leszögezték, az érkező légi 

járművek megközelítési eljárásaiban 

semmilyen változás nem történt. Azok 

már a végső megközelítési egyene-

sen tartózkodnak, amikor keresztezik  

a Duna vonalát, a műszeres megközelí-

tési eljárástól eltérni nem lehet. Lapun-

kat továbbá arról tájékoztatták, hogy  

a XIV. kerületi zajpanaszokat meg-

vizsgálva megállapítható, azok össze-

függésben állnak a Budapest Airport 

Zrt. I-es futópályájának 2018. március 

12-tól 2018. június 29-ig tartó felújítási 

munkálataival, mert ebben az időszak-

ban ideiglenesen megszűnt Zugló terü-

lete felett a leszállóforgalom. A mun-

kálatok befejeztével viszont visszaállt 

a hatályos forgalmi rend – vélhetően 

ezt érzékelhetik a XIV. kerület középső 

részén élők forgalomnövekedésként. 

Közölték tovább, hogy az éjszakai idő-

szakban, tehát 22.00 és 6.00 óra között 

legfeljebb 50 menetrend szerinti és 

menetrenden kívüli kereskedelmi le- 

és felszállás tervezhető, ebből éjfél és  

5 óra között legfeljebb 6 művelet lehet. 

A vonatkozó határozat alapján a lé-

gi-irányítást végző szervezet a tervezé-

sért felelős abban az esetben, ha a légi 

jármű üzemeltetője a járat tervezett 

közlekedésének igényét 

a közlekedés előtti na-

pon éjfélig jelzi.

Forrai-Kiss Krisztina

A kerület együtt küzd a lakókkal a légtérzaj ellen
Az éjszakai zajterhelés csökkentése, a hatályban lévő jogszabályok betartatása, zajmérő készülék kihelyezése, illetve kerületi és lakossági össze-

fogás lehet a rövid távú cél – derült ki a légtérzajról november 28-án tartott lakossági fórumon. Zugló vezetői és a megjelentek egyetértettek abban, 

hogy a hosszú távú célok között egy új repülőtér megépítését és a teljes éjszakai reptérzárat kell szorgalmazni. 

Civil élet
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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.).

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

Feladatok: 
Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányozandó iratok, döntések terve-

zetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtagadása, továbbá az azokkal ösz-

szefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészítése.
• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozattételre való felhívásához, hi-

ánypótlásra való felszólításához szükséges iratok tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az előírt tartalommal fel-

jegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoztatás adása az ügyfe-

lek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás érdekében kiad-

mányozandó iratok tervezetének elkészítése.
• Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása.
• Nyilvántartások, statisztika vezetése.

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szak-

irány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyen-
értékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán 

szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezet-
tervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség, 
vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

Előnyt jelent:
• Építéshatósági gyakorlat.
• ÉTDR, e-napló ismeret.
• Gyakorlott számítógépes ismeretek.

• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.
• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatteremtő készség.
• Döntésképesség.

• Kommunikációs készség írásban és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam.

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 továb-

biakban: 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 pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 5.
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: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI REFERENS
munkakör betöltésére

Feladatok: 
A területért felelős kollégánk összefogja az önkormányzat tulajdonában álló közterületek hasznosításával, használatával kapcsolatos eljárásokat, részt vesz az engedélyezésben, az ehhez kapcsolódó ellenőrzésben, segíti a hatáskörrel rendelkező bizottság munkáját.
Az ideális jelölt felelősséggel nyomon követi a kiadott engedélyek sorsát, a használati díjak megfizetését, proaktív módon gondolkodva jelzi a felmerült problémákat, azokra megoldási javaslatokat tesz. Munkájával érvényre juttatja az önkormányzati döntésekben foglaltakat, jó gazda módjára hozzájárul a kerület 
rendezettebbé tételéhez, a jogszerűtlen közterület-használati helyzetek felszámolásához. 

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészet-

tudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi 

szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői szakképesítés.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban - hatósági területen - szerzett tapasztalat, illetve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság. • Műszaki beállítottság.

Elvárt kompetenciák: 
• Megbízhatóság. • Precizitás, pontosság, határozott fellépés. • Jó kommunikációs készség írásban és szóban.

Illetmény és juttatások: 
• Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a további-

akban: Kttv.), a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati 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 Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a 

megpályázott pozíció feltüntetésével.
• 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 webol-

dalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkeze-
léshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 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 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: ,,közterület-hasznosítási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as telefonszámon.

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázatok 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 rendhagyó nyílt nap az iskola Mexdance  

Tánccsoportjának előadásával kezdődött. 

A megnyitón az intézmény igazgatója, 

Locsmándi Alajos azt mondta: reméli, 

hogy a nyílt nap hozzájárul a múlt meg-

értéséhez és a holnap megvalósításához. 

– A lányok a Gustave Eiffel Francia Óvo-

da, Általános Iskola és Gimnázium ép 

diákjaival táncoltak, egy éven keresztül 

gyakoroltak. Nemrégiben pedig négy is-

kolás gyerekünk arany díjjal tért haza egy 

fővárosi szavalóversenyről, ezek mind  

a csodáinkhoz tartoznak – újságolta Locs-

mándi Alajos. Az igazgató a terveikről 

szólva elmondta, hogy pályáznak digitá-

lis környezet biztosítására a tanórákon, és 

azon is dolgoznak, hogy olyan módszer-

tani intézménnyé váljanak, amely a nem 

beszélő gyerekeket is fogadni tudja. 

A programon a Közép-Pesti Tankerületi 

Központ igazgatója, Házlinger György 

úgy fogalmazott: érzelmileg és szakmai-

lag is feltöltődik az intézményben. 

– Nemcsak egy a XXI. századi kihívások-

nak megfelelő, modern iskolába jövök. 

A gyerekek jól érzik magukat, látszik raj-

tuk, hogy a helyükön vannak. A rendez-

vényeken pedig mindig tanulok valamit 

– mondta a tankerületi igazgató. 

A 115 éves Mozgásjavító egy támogatótól 

115 zöld, héliumos lufit kapott, amiket 

fél kilenckor a piros udvaron engedtek 

fel a gyerekek. Délután pedig vetélkedő-

kön mérték össze tudásukat, és a tanév 

kezdetétől csapatokban dolgozó diákok 

munkáját is díjazták.

A Mozgásjavító egyébként sokak számára 

egyet jelent a Mexikói úti, Lajta Béla által 

tervezett klinkertéglás épülettel. Pedig az 

ízig-vérig zuglói történet 115 évvel koráb-

ban indult.

– Valahol a Hungária úton (akkoriban 

még így hívták) állt egy faház, melyben 

hat mozgássérült gyereket gondoztak – 

mesélte az igazgató. – Ezt a faházat akkor 

nem túl érzékenyen Nyomorék Gyer-

mekek Országos Otthonának hívták. Az 

intézmény egészen a hatvanas évekig 

viselte ezt a nevet. Pedig az alapítókat,  

a Deák Ferencz a Testvériséghez Szabad-

kőműves Páholyt biztos, hogy a segíte-

ni akarás vezérelte, máskülönben nem 

karácsonykor (1903. december 24-én) 

alapították volna az intézményt – tette 

hozzá Locsmándi Alajos. Az intézet azon-

ban hamar kinőtte a Hungária úti fahá-

zat, így 1903–12 között Medgyes Alajos 

építész tervei alapján – de továbbra is  

a város szélén –, a Mexikói úton megépült  

a Nyomorék Gyerekek Országos Otthona. 

Ebben az épületben a gyógyítás mellett 

mozgássérült gyerekek oktatása és szak-

képzése is zajlott. A háború felé közeled-

ve az államnak szüksége lett az épületre, 

melyből később hadikórház lett, így a sé-

rült gyerekeket átköltöztették a szomszé-

dos Lajta-féle épületbe, ahol akkoriban 

siket és látássérült gyerekeket gondoztak. 

A Lajta-ház évtizedeken át adott otthont 

a mozgássérült gyerekeknek. A rendszer-

váltás környékén már az épület bővítésén 

gondolkodtak. A 90-es években az Uzsoki 

Utcai Kórház ortopédiai osztálya kiköltö-

zött a Medgyes-házból, és visszatért a kór-

házépületbe, így a főváros visszaadhatta 

azt eredeti használóinak.

– A forradalmi változást a pont tíz évvel 

ezelőtti, 2008-as állami beruházás hozta, 

melynek során megépült az új, modern 

iskolánk, az uszodánk és a kollégiumunk. 

Így már XXI. századi körülmények között 

tudunk dolgozni – magyarázta az intéz-

mény igazgatója.

A tíz évvel ezelőtti tervek még egy óvoda 

építését és a Lajta-ház felújítását is tartal-

mazták volna, amelyek azóta sem való-

sultak meg. De az intézmény dolgozói így 

is elégedettek a helyzetükkel, mert ami 

elkészült, az valóban világszínvonalú lett.

Ma a Mozgásjavítóban 213 gyereket gon-

doznak. Hely ugyan lenne még több gye-

reknek is, de az országban az a tendencia, 

hogy akit lehet, azt inkább integrálnak, 

és a Mozgásjavítóba csak a legsúlyosabb 

esetek kerülnek. Az intézményben hat 

éve már egy háromcsoportos óvoda is 

működik, illetve a korábbi szakközépis-

kola helyett négy éve már nyelvi előké-

szítős gimnáziumot működtetnek. Még-

hozzá nem is akárhogyan, hisz az eddig 

érettségizett négy osztályból a gyerekek 

80 százaléka továbbtanulást választotta.

– Nem lehetünk elégedettek, mert még 

sok feladatunk van. A digitális oktatás 

bevezetése például számunkra legalább 

annyira fontos, ha nem fontosabb, mint 

az épek oktatási intézményeiben – tette 

hozzá Locsmándi Alajos. 

Potos Rita−Riersch Tamás

Nyílt nap a 115 éves Mozgásjavítóban
Minden napunknak megvan a csodája – mondta a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépisko-

la, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium igazgatója az intézmény idei Tárva Vár 

programján. Az esemény különleges hangulatban telt: az intézmény ebben az esztendőben ünnepli fennállá-

sának 115. évfordulóját.

Bár már a naptárban Mikulásnál 

járunk, és hamarosan ránk kö-

szönt a karácsony is, azért még 

sokan emlékeznek a nyári élmé-

nyeikre. A Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Kft. még a tanév 

elején hirdetett rajzpályázatot  

a nyári táborokban (Soltvadkerten 

és a napközis táborban) járt gyere-

keknek „A mi táborunk” címmel. 

Az önkormányzati cég felhívására 

több mint nyolcvan pályamű érkezett, 

melyet a két táborvezető, Szűcs József 

(Soltvadkert) és Török Béla (napközis 

tábor), valamint a Sport Kft. pedagógu-

sa, Csaniga Andrea értékeltek, majd Mi-

kulás napjának előestéjén eredményt 

hirdettek. A rendezvényhez a helyszínt 

a zuglói önkormányzat biztosította, így 

a szervezők a polgármesteri hivatal te-

tőtéri klubszobájába hívták a legjobban 

rajzoló gyerekeket. Az eseményre Kará-

csony Gergely polgármester is ellátoga-

tott, aki a Mikulással együtt a gyerekek 

megajándékozásából is kivette a részét. 

A zsűri értékelése alapján különdíjban 

részesült Tímár Anna (Herman Ottó), 

Sándor Levente és Lencsér Daniéla (Jó-

kai Mór), Tóth Nádja (Hunyadi János), 

Novák Dávid (Dr. Török Béla EGYMI), 

Ungár Emese (Dr. Mező Ferenc), illetve 

a Zuglói Munkácsy több tanulója, Er-

délyi Maja, Szlobodnyik Bori, Nádasdy 

Tamás, Szekeres Lili, Balás Panna, Vár-

nagy Csaba és Csurka Júlia. 

Ezt követően a legjobb munkák alkotói 

vehették át az elismeréseiket. Alsó ta-

gozaton a díjazottak sorrendben Dóri 

Anna (zuglói Munkácsy), Metz Katalin 

(zuglói Munkácsy) és Hangay-Timár 

Luca (Hunyadi János), míg felső tago-

zaton Gilyán Janka (zuglói Munkácsy), 

Simon Viktória (Liszt Ferenc) és Güns-

berger Zsófia (Jókai Mór) voltak. 

A díjazott művek egyelőre alkotóiknál 

maradnak, de a szervezők ígérték, hogy 

a jövő évi soltvadkerti táborban az idei 

rajzokat is kiállítják majd.    

(riersch)

A mi táborunk

Oktatás, nevelés
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Az Ilka utca 35. szám alatt megnyílt köz-

pontban a látássérültek megváltozott 

élethelyzetének stabilizálásában segí-

tenek a szakemberek, akik a minden-

napos tevékenységeket (főzés, varrás, 

takarítás, öltözködés, tisztálkodás, tájé-

kozódás, számítógép- és telefonhaszná-

lat, pontírás-olvasás) tanítják meg. 

A fogyatékos emberek világnapján, de-

cember 3-án átadott Szem(l)életmód 

Rehabilitációs Központ ünnepélyes 

megnyitóján Karácsony Gergely polgár-

mester azt mondta, a képviselő-testület 

azért biztosított helyiséget az egyesület 

számára, mert azt gondolják, fontos 

munkát végeznek, és hálásak a szerve-

zetnek, hogy megkeresték a kerületet. 

– Zugló régóta nagyon komolyan veszi, 

hogy segítse a különböző élethelyzet-

ben lévő emberek együttélését, és tá-

mogassa azokat, akiknek szüksége van 

rá – fogalmazott Karácsony Gergely.

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyen-

génlátók Országos Szövetségének elnö-

ke beszédében kiemelte, nagyon fontos 

a látássérültek folyamatosan megújuló 

rehabilitációja, és az, hogy egyre több 

szervezet foglalkozik a tevékenységgel.

A rehabilitációs központban, külső te-

repen és a látássérültek otthonában is 

tanítják az érintetteket, és a hozzátarto-

zóknak is segítséget nyújtanak a folya-

mat feldolgozásában. – Pszichológussal 

is rendelkezik a központunk, hiszen 

nemcsak az a fontos, hogy újra megta-

nuljunk közlekedni, vagy olyan készsé-

geket sajátítsunk el, amelyekkel az önál-

ló életvezetésünket tovább tudjuk vinni. 

Nagyon-nagyon fontos, hogy lelkileg is 

vissza tudjunk rendeződni – fogalmazott 

Nyikes Fatime, a BULÁKE elnöke. 

Az ünnepélyes megnyitó zárásaként 

Mikola Gyöngyvér, a központ szakmai 

vezetője vezette végig a helyiségen  

a vendégeket. 

Potos Rita

Látássérülteket rehabilitáló központ nyílt Zuglóban 
A Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ küldetése a látássérültek önálló életvezetésének segítése, emel-

lett nagy hangsúlyt fektetnek az önértékelés helyreállítására. A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú 

Egyesületének (BULÁKE) célcsoportja a budapesti és Pest megyei 16 éven felüliek köre. 

Egészség

Hat napig láthatták a zuglóiak  

a Testünk a csoda című interaktív 

kiállítás iskolásoknak szóló részét. 

A csaknem ezer embert vonzó, in-

teraktív utazó tárlat segítségével 

játékosan tanultak a gyerekek.

A szív és az erek, a tüdő és a légzés,  

a mirigyek és a hormonok, a gyomor és 

az emésztés, a csontok és az izmok, az 

immunrendszer és a bőr, az agy és az 

idegrendszer, valamint a máj és a ki-

választás köré csoportosított kiállítás  

a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) 

szervezésében jutott el a zuglóiakhoz. 

November 26-tól december 1-jéig fő-

ként általános iskolás csoportok láto-

gatták a rendhagyó, játékos bemutatót, 

de sok felnőttet is érdekelt a Hermina 

úti szakrendelőben tartott program.

– Nagyon interaktív, nagyon játékos, 

így a gyerekek sokkal könnyebben 

tanulnak – mondta a ZEFI vezetője. 

– Sok érdekességet hallgatnak az em-

beri testről, komplex képet kapnak 

annak működéséről – magyarázta la-

punknak Szécsi Emese.            (potos)

Különleges kiállítás az emberi testről Figyeljünk 
egymásra!

A hidegebb időjárás beköszöntével az önkor-

mányzat nappali melegedőként megnyitotta 

a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 

tagintézményeit. Ha valaki segítségre szoruló 

embert lát, értesítse a szociális szolgálatok 

munkatársait.

A szakemberek arra kérik a zuglóiakat, hogy 

ha otthontalan, védtelen embert látnak, hívják 

a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Utcai Szo-

ciális Szolgálatát a +36 70 333 6610-es tele-

fonszámon, vagy a Menhely Alapítvány Diszpé-

cser Szolgálatát, amely a +36 1 338 41 86-os 

számon érhető el.

Átmeneti időszakra nyitvatartási időben nap-

pali melegedőként használható a Lipták-villa 

(Hermina út 3.), a Zuglói Ifúsági Centrum (Uzso-

ki út 57.), a Cserepesház (Vezér utca 28/b) és  

a Zuglói Civil Ház (Csertő park 12.) is.   

Melegedőhelyek  
és éjjeli menedékek a kerületben:

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület  
melegedője: Cserei utca 10.

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Éjjeli  
Menedékhelye: Ilka utca 8. (17 órától 8 
óráig)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vonat  
– Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye:  
Vágány utca 3. (17 órától 8 óráig)
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A katonaság után, 1988. július 1-jével 

kormányőr lettem – mesélte a zuglói 

rendőr –, az elsődleges feladatom az 

objektumvédelem volt. De nem sokáig 

voltam ebben a beosztásban, a rend-

szerváltás után ugyanis azt mondták, 

a rendőr az rendőrként dolgozzon, így 

minket, kormányőröket is szétosztottak 

a kapitányságok között. Én saját kérés-

re Zuglóba kerültem.

Németh Ferenc kisgyermekkora óta ke-

rületünk lakója, így érthető módon a lak-

helyéhez közel szeretett volna szolgálni.

– Ezt sosem éreztem munkának, sokkal 

inkább hivatásnak. Engem mindig is az 

motivált, ha segíteni tudtam embere-

ken, és ez tartott a pályán ilyen sokáig.

A volt kormányőr gépkocsizó járőrként 

kezdte zuglói pályafutását, majd több 

mint egy évtizeden át ügyeletes volt. Kö-

rülbelül öt éve lett a Dózsa György út–Vá-

gány utca–Hungária körút–Thököly út 

által határolt körzetnek – többek között 

a Városligetnek is – a körzeti megbízottja.

– A harminc év alatt sok minden tör-

tént. A kilencvenes években elsősorban 

a gépkocsifeltörések jelentették a prob-

lémát. Emlékszem, volt, hogy 80 körüli 

bűncselekménysorozatot sikerült a kol-

légáimmal felderítenünk.

Németh Ferenc egyike azon tapasztalt 

zuglói körzeti megbízottaknak, akikről 

szűkebb lakókörnyezetükben is közis-

mert, hogy rendőrként dolgoznak. Ma 

már nemcsak ő, hanem kisebbik fia is 

egyenruhában szokott reggelente mun-

kába indulni.

– A kisebbik fiam, Zoli két éve szerelt fel 

hivatásos rendőrnek. Akkor úgy volt, 

hogy ő is Zuglóban kezdi meg szolgálatát, 

de végül a BRFK központi gépkocsizó járő-

rosztályára került, ahol azóta is dolgozik. 

Munkája során gyakran megfordul a ke-

rületben. Nem tagadom, büszke vagyok 

rá, amikor találkozunk. És talán még az is 

előfordulhat, hogy egyszer majd egy állo-

mány tagjaként dolgozhatunk.

S hogy miként tartja magát karban egy 

ötvenéves zuglói rendőr? Nos, szaba-

didejében rendszeresen kirándul és 

kerékpározik, nyaranta például fel szo-

kott tekerni a Pilisbe, illetve, ha ideje 

engedi, a Kinizsi 100 gyalogtúrát sem 

hagyja ki. Németh Ferenc szerint a jó 

kondícióra rendőrként sokkal nagyobb 

szüksége van, mint a civil életben.

Riersch Tamás

Itthon vigyázza a rendet
Németh Ferenc rendőr főtörzszászlós idén kétszeresen jubilált. A zuglói körzeti megbízott ugyanis ebben az 

évben ünnepelte ötvenedik születésnapját, melyből harmincat rendőregyenruhába bújva töltött el.
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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

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

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, drá-
gakő és régiség felvásárlás azonnali készpénzben, cím: 
13. kerület Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 06-70-
884-40-84.

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

Eltartási szerződést kötnék, kölcsönös szimpátia alap-
ján. Kérem, hívjon bizalommal: 0670/623-7120

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, 06-30-632-2216

TAKARÍTÁS - FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb 
nagyobb 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.

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

Nyugdíjasoknak 2019-ben INGYENESEN internet haszná-
latot oktat a DélUtán Alapítvány a Radnóti Gimnáziumban. 
Jelentkezés: 06-30-377-9030 munkanap 14-17 óra között.

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.

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:. 06-30-857-2653

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 
takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

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, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával, 
referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap 
Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, mi 
elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-, 
villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. Konyhák, 
fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, 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! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

Szolgáltatás

Számítógép

Régiség

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üve-
gezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befo-
gadására. 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. Díj-
talan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-
734-0411 

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. (Foga-
rasi 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

Állás

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

Mozgalmas évet zártak a kertbarátok
Kirándulásokkal, tanulással, tanítással töltötték az esztendőt a Zuglói Kertbartátok Körének tagjai, 

akik a december 4-i évzáró ünnepségükön felelevenítették az elmúlt időszak történéseit.

A kertészkedés több mint hobbi, az egy filozófia, egy életszemlélet – mondta köszöntőjében Kará-

csony Gergely polgármester. – Kutatók bebizonyították, hogy a kertészkedés boldog és hosszú éle-

tet eredményez – folytatta gondolatait, majd azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a tagok által 

szervezett Kertünk kincsei című program különösen kedves számára. Ugyanígy vélekedett Sokacz 

Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok is, aki szerint a Zuglói Kertbarátok Körének példamutatása 

elismerésre méltó, tevékenységükért nagyon hálás az önkormányzat.

A szervezet elnöke, Várfoki Tibor lapunknak elmondta, nagyon jól sikerült az év, programtervük 

szinte minden tételét megvalósították, és az önkormányzattól is több pénzt kaptak, mint amennyire 

pályáztak. – Sokat kirándultunk, megtanultunk metszeni, és nagyon büszke vagyok a Kertünk kin-

csei programra, amelyen idén 420 gyerek vett részt. A kicsik megismerkedhettek a növényekkel, 

zöldségekkel, gyümölcsökkel, megkóstolták a mustot, és makkot is ültettek, amiből óvodájuk, is-

kolájuk udvarában nőhet fa – hangsúlyozta az elnök.

Az évzáró programon az országos szervezet Molnár Sándorné egész éves munkáját elismerő  

oklevéllel jutalmazta.                     Potos Rita

A Kossuth-díjas író, költő, pszicho-

lógus tiszteletére egykori lakóhe-

lyén, Rákosfalván, a Cserepesház 

Füredi utcai homlokzatán avattak 

emléktáblát december 4-én. 

Az ünnepségen Karácsony Gergely pol-

gármester azt mondta, a kerület egyik leg-

fontosabb városrészének leghíresebb szü-

löttjére emlékeznek. S bár a kerületrész, 

ahol Gyurkovics Tibor élt, nagyon sokat 

változott, megtalálták az emléktábla mél-

tó helyét. – Gyurkovics Tibor zsenialitását 

nem megtörte, hanem megerősítette az, 

hogy nem tartozott a hatalom kegyeltjei 

közé. Az a gondolat, amely az írói, költői, 

közéleti tevékenységét meghatározta, utat 

tört magának a később létrejövő közössé-

gekben is – fogalmazott a polgármester. 

Az emléktábla-avatáson Gáspár György 

irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum (PIM) főmuzeológusa egyebek 

mellett arról beszélt, hogy az egykori 

Rákosfalva közvetlen, családias, falusias 

hangulata egész életében végigkísérte 

Gyurkovics Tibort. 

A rendezvény zárásaként Karácsony Ger-

gely és Hevér László György önkormány-

zati képviselő, valamint Gáspár György és 

Radics Péter, a PIM munkatársa megko-

szorúzta az emléktáblát.

Az ünnepségen részt vett mások mel-

lett az író özvegye, Gyurkovics Györgyi, 

Hajdu Flórián alpolgármester, Bitskey 

Bence, Hevér László 

György, Lévai Sándor, 

Sógor László önkormány-

zati képviselő is.  PR

Felavatták Gyurkovics Tibor emléktábláját 

Aktuális   
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A zuglói önkormányzat által szervezett 

és támogatott opavai nemzetközi tornán 

már kétszer választották meg a legjobb 

játékosnak. Az idei rendezvényen ráadá-

sul a díjat olyan kiválóságtól vehette át, 

mint amilyen Antonín Panenka, a cseh-

szlovákok legendás büntetőrúgója.

– De hogy kerül egy tízéves zuglói kislány 

a női labdarúgás Real Madridjához?

Készítettem a lányom edzéseiről  

és meccseiről egy tízperces kisfilmet, 

amit feltettem a Youtube-ra – mesél-

te Petra édesapja –, amit aztán sokan 

megnéztek és megosztottak. Szeren-

csére a film Marozsán Dzsenifer ma-

gyar származású, német válogatott lab-

darúgó édesapjához is eljutott, akinek 

megtetszett Petra játéka, és ezt jelezte 

a lánya klubjának, az Olimpique Lyon-

nais-nek is. A klub pedig felajánlott 

egy néhány napos edzéslehetőséget  

a fantasztikus lyoni komplexumában.

Petra tehát tízévesen ott lehetett, 

amiről a világ legtöbb női labdarú-

gója még álmodni sem mer. A fran-

ciák ráadásul nemcsak edzéseken, 

hanem meccseken is tesztelték a zug-

lói focistapalántát, akit az U11-es és 

az U13-as együttesben is bevetettek. 

Petra pedig élt a lehetőséggel, a na-

gyobbak között is megtalálta a he-

lyét, a korosztályában pedig három 

gólpassz mellett két gólt is rúgott.

– A franciák rögtön fel is ajánlották, 

hogy szívesen leszerződtetnék Petrát, 

ám ebben a korban még nem könnyű 

külföldre menni. Úgy véljük, hogy jobb 

neki, ha néhány évig még a BVSC-s fiúk 

között pallérozódik, s ha megerősödik, 

gondolkodhatunk majd a folytatásról.

Valami ilyesmit tanácsolt a világ egyik, 

hanem a legjobb női labdarúgójának 

számító Marozsán Dzsenifer is, aki 

kimondottan Petra miatt ment le a ki-

csik edzésére, ahol megnézte a magyar 

próbajátékost, és elbeszélgetett a szüle-

ivel. Majd meghívta az egész családot  

a Lyon–Dijon bajnoki mérkőzésre is. 

Azt persze már nem tudjuk, hogy az 

5-0-s hazai győzelemmel végződött 

mérkőzésen Dzsenifer a magyar szur-

kolók miatt rúgta volna fantasztikus 

gólját, melyet azóta az év találatának 

is megválasztottak már.

– A kedvenc játékosom Neymar, 

ezért is választottam a 11-es számú 

mezt. Úgy szeretnék focizni, ahogy  

ő – mondta Petra, akit a franciák nem 

sokkal hazaérkezését követően már 

meg is hívtak egy január eleji, Gren-

oble-ban rendezendő teremtornára. 

Úgy látszik, ezt a neymaros dolgot ők 

is komolyan veszik.

Horváth Petra elmondása szerint min-

dig is focista akart lenni. A szülei per-

sze valami lányosabb elfoglaltságra 

gondoltak előbb, ezért beíratták a kis-

lányt a Cserepesházba balettozni. Pet-

ra azonban a balettcipő helyett stoplis 

cipőt akart, ezért hamarosan a Szőnyi 

útra került. Elhivatottságára pedig jó 

példa, hogy még csak alig két hónapja 

focizott, amikor egy szerencsétlen üt-

közés következtében eltörte az egyik 

csuklóját. Begipszelték, és négy hét pi-

henőre küldték, amit ő a pálya szélén 

töltött, és ott böjtölte ki, míg fel nem 

gyógyul. Az edzője és a szülei szerint 

is számára igazi szenvedés volt az  

a foci nélkül eltöltött négy hét.

Panenka és a mi tizenegyesünk
Fantasztikus őszi szünete volt Horváth Petrának, a Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola negyedik osztályos diákjának. Ő ugyanis az őszi vakációt a női labdarúgás Real Madridjánál, a fran-

cia Olimpique Lyonnais-nál töltötte. És nem mint néző, hanem mint próbajátékos. Petra ugyanis hatéves 

kora óta focizik a BVSC-Zugló korosztályos csapataiban. De nem a lányokkal, hanem a fiúkkal készül, 

tízévesen ugyanis még tudja tartanai a lépést velük. Olyannyira, hogy jelenleg nemcsak a korosztályában 

(U11), hanem az U12-es csapatban is alapembernek számít.

Nagy fába vágta fejszéjét a Ma-

gyar Országos Korcsolyázó Szö-

vetség, mely idén decemberben 

„Advent a jégen” címmel rend-

hagyó versenysorozatot indí- 

tott útjára.  

A hazai korcsolyabarátok 14 nap alatt 

négy nemzetközi versenyen szurkol-

hattak (és még lapunk megjelenését 

követően is szurkolhatnak), melyek 

helyszíne egyaránt a zuglói Gyakorló 

Jégcsarnok volt. A sort december első 

hétvégéjén az első ízben megrendezett 

junior és szenior műkorcsolyázó és jég-

táncverseny, a Christmas Cup nyitotta, 

mely versenyen a kerületünkben élő 

Berecz Ilonda korcsolyaedző tanítvá-

nyai, Marton Villő és Szemko Danijil 

junior jégtánc kategóriában ezüstér-

mesek lettek. A nemzetközi korcsolya-

versenyt, két short trackes esemény, 

a 12. alkalommal megrendezett Santa 

Claus Cup, illetve az azt követő Short 

Track Santa Claus Cup követte. Ezúttal 

azonban csalódniuk kellett azoknak, 

akik az újdonsült olimpiai bajnokokkal  

– és zuglói díszpolgárokkal –, a rövid-

pályás gyorskorcsolyaváltó tagjaival 

is találkozni akartak, mert ők – Knoch 

Viktor kivételével – a hazai versennyel 

egy időben a kazahsztáni Almatiban Vi-

lágkupa-versenyen szerepeltek éppen. 

Az adventi versenysorozatot a szenior 

műkorcsolyázók és a szenior és juni-

or jégtáncosok nemzetközi versenye,  

a Négy Nemzet Bajnoksága zárta, mely 

eseményen a legjobb hazai korcsolyázók 

Csehország, Lengyelország és Szlovákia 

legjobbjaival küzdhettek az érmekért.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Advent a jégen
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Vágja ki a
kupont
és tankoljon
olcsóbban!

kedvezmény minden üzemanyag 
árából 2018. december 31-ig.

A kupon az akció ideje alatt, az üzemanyagok aktuális 
árából egy egyszeri, literenkénti -5 Ft-os kedvezmény-
re jogosítja fel tulajdonosát a Gvadányi utcai AVIA 
benzinkútnál (Gvadányi utca 67.). A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon 2018. december 31-ig érvényes. 

Budapest, XIV. ker.
Gvadányi u. 67.

Nyitva minden nap:
06-20 h
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