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A térfigyelő kamerákat a lakossági igé-

nyek, illetve a rendőrség és a körzeti 

képviselők tapasztalatai alapján telepít-

jük – mondta lapunknak Hajdu Flórián 

alpolgármester január 15-én, a hálózat 

legújabb kameráinak átadásán. A beren-

dezéseket a Telepes és az Öv utca, illetve 

a Hungária körút és a Kerepesi út keresz-

teződésében helyezték el.     13. oldal

Lapok

Bővülő kamerahálózat

A szervezők várakozásai szerint idén 

is eléri a húszezret a zuglói koripályá-

ra kilátogatók száma. A  november 23-i 

nyitástól kezdve ugyanis folyamato-

san özönlenek a korcsolyázni vágyók 

a Bosnyák térre. Január 19-ére az idei 

téli sportfesztivált is megszervezték, 

hogy minél több téli sportágat tudjon 

megismerni és megszeretni a közönség.  

A zuglói önkormányzat kétmillió forint-

tal támogatta a téli sportfesztivált, amely 

a karácsonyi jégkorongtorna mellett  

a Bosnyák téri jégpálya legnagyobb kö-

zösségi rendezvénye.                          
2. oldal

Téli sportfesztivál

2018 volt az első teljes év, amikor a fize-

tőparkolás üzemelt a kerületben. A tavalyi 

évre kiadott díjmentes parkolási hozzájá-

rulások érvényessége január 31-ével le-

jár, aki elmulasztja a megújítását, annak 

mindaddig naponta teljes várakozási díjat 

kell fizetnie, amíg ki nem váltja a 2019-re 

szóló engedélyt – figyelmeztet a parko-

lási ügyfélszolgálat vezetője.      5. oldal

Parkolási ügyek

A légtérzaj csökkentését kéri Zugló pol-

gármestere a kormánytól. Karácsony 

Gergely a XIV. kerületben élők testi és lel-

ki egészséghez való jogának biztosítását 

várja el a kormányzattól. A polgármester 

ennek garantálásáért, a képviselő-testü-

let felhatalmazása alapján fordult a kör-

nyezetvédelemért is felelős Nagy István 

agrárminiszterhez. A polgármester arra 

kéri a tárca vezetőjét, hogy kezdeményez-

ze a jelenlegi szabályozás módosítását, 

illetve éjfél és hajnali 5 óra között korlá-

tozzák a Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-

lőtér forgalmát. A polgármester szerint 

ezzel az intézkedéssel nemcsak Zugló, 

hanem a légi forgalmat elszenvedő vala-

mennyi kerület lakosságának biztosítani 

lehetne az éjszakai pihenéshez való jogot.

Zuglóban – a képviselők közösen 

megfogalmazott akcióterve alap-

ján – hamarosan mobil zajmérőket 

is kihelyeznek majd, hogy a kerü-

let saját adatokkal is rendelkezzen  

a zajszennyezés mértékéről.   3. oldal

Küzdelem a zajcsökkentésért



2 2019. január 24.    Zuglói Lapok

„Az önkormányzat testületének köszö-

netet mondok, nagyon sok felnőttnek és 

gyereknek nyújtanak lehetőséget, hogy 

ingyenesen hozzájuthassanak a csodá-

latos jégpálya használatához” – olvas-

ható abban a vendégkönyvben, mely  

a Bosnyák téri jégpálya irodaépületé-

ben található, s melybe bárki beleír-

hatja a véleményét. Ezzel pedig sokan 

élnek, hisz Markó István Elemérnek,  

a jégpálya működtetőjének már a máso-

dik könyvet is meg kellett nyitnia. 

− Jó érzés számunkra, hogy az emberek 

többsége örül a jégpályának. Az elmúlt 

három évben átlagosan húszezer lá-

togató élt ezzel az önkormányzat által 

kínált lehetőséggel, míg az iskolák és az 

óvodák szinte száz százalékban kitöl-

tötték a délelőtti idősávokat − mondta.

Hogy az idei évben is marad-e ez a ten-

dencia, az annak ellenére sem kérdés, 

hogy a részvételről még nem készült el 

a friss statisztika. A  november 23-i nyi-

tástól kezdve folyamatosan özönlenek 

a korcsolyázni vágyók a Bosnyák térre, 

így a látogatók száma a február 3-i zá-

rásig a várakozások szerint ismét eléri 

majd a húszezret.

− Tavalyi rendeztünk először téli sport-

fesztivált, amely gyakorlatilag akkor 

is és most is egy sportágválasztó volt, 

mert szerettünk volna több téli sport- 

ágat is megismertetni és megszerettetni 

a közönséggel − magyarázta Markó. 

A nap legnépszerűbb programjának  

a hajnali 3 óráig nyitva 

tartó jégpálya és jég-

diszkó bizonyult.

Riersch Tamás

Második alkalommal rendezett téli sportfesztivált az önkormányzat a Bosnyák téren felállított jégpályán, és második alkalommal csatlakozott a léte-

sítmény a Magyar Jégkorong Szövetség által kezdeményezett Jégpályák éjszakájához.

Bosnyák téri sportágválasztó

Aktuális   

A kerület ígéretes 
tehetségei

Nem lehetnek  
csúszósak a járdák

„Ígéretes tehetségek” címmel rendezte első 

kiállítását a Zuglói Ifjúsági Centrum a 2019-es 

esztendőben. A sejtelmes cím pedig hat rendkí-

vül tehetséges zuglói diákot takart. A Munkácsy 

Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában az idei tanévben több mint kétszáz 

diákot képeznek művészeti alapismeretekre. 

A Csáktornya parki iskolának rendszeresek 

a kiállításai, a diákok évente kétszer, félévkor 

és év végén az iskolában is bemutatják te-

hetségüket. Közülük választotta ki Pascalau 

Mariana, az iskola művésztanára azt a hat ta-

nulót, akinek a munkáit kiállították a ZIC Galé-

riában. Naupp Eszter, Pedone Leonardo, Buzsik 

Csenge, Nám-Kun Hanga, Szöllősi Klára, Keller 

Franciska munkái február 10-ig lesznek lát-

hatók. A ZIC ezzel a programmal nyitotta meg  

a magyar kultúra napja alkalmából szervezett 

rendezvénysorozatát, melynek keretében ja-

nuárban író-olvasó találkozót és a Napraforgó 

együttes részvételével népzenei koncertet és 

táncházat is rendeznek majd.                  RT

Bírsággal büntethető az az ingatlantulajdo-

nos, aki nem gondoskodik a háza előtt lévő 

járdaszakasz tisztán tartásáról és síkosság-

mentesítéséről.

A járdák takarításakor alternatív csúszás-

mentesítő anyagokat, például homokot, 

sódert, téglaport, hamut, faforgácsot kell 

használni. Ha az ingatlantulajdonos elmu-

lasztja a síkosságmentesítést, akkor megsérti  

a közösségi együttélés szabályait. A zuglói 

önkormányzat ezt hatósági eljárás keretében 

vizsgálja. A vizsgálat eredményétől függően 

az önkormányzat szankcionálhat, ami lehet 

figyelmeztetés vagy akár 200 ezer forintig 

terjedő pénzbírság is. 

A közutak tisztán tartását az FKF Nonprofit 

Zrt. végzi, először a főútvonalakat takarítják, 

amit az alsóbbrendű szakaszok követnek.  

A kerületben a Zuglói Városgazdálkodási Köz-

szolgáltató Zrt. is segíti a síkosságmentesítést. 

(potos) 

A tudósításainkhoz kapcsolódó képgalériákat a cikkek mellett található QR-kóddal érhetik el olvasóink.

Idén sem felejtette el a zuglói Ál-

mos Vezér Gimnázium és Általá-

nos Iskola Álmos Manót felébresz-

teni, aminek legjobban a kerületi 

óvodások örültek. Mert közülük 

azok, akik leglelkesebben megvá-

laszolták Álmos Manó kérdéseit, 

meghívást kaptak a manóról el-

nevezett iskolába, ahol egy pohár 

finom kakaóval és friss fánkkal 

vendégelték meg őket.

Az Álmos Vezér Gimnázium és Álta-

lános Iskola alsós munkaközössége 

három éve indította útjára az ovisok-

nak szánt, iskolára felkészítő levelezős 

játékát. A rendezvény elmúlt kétévi 

sikerén felbuzdulva az idei tanévben 

is megrendezték a programot. Az ősz 

folyamán a pedagógusok három játé-

kos feladatlapot küldtek ki a kerület 

óvodáiba, melyeket a vállalkozó ked-

vű ovisok kitöltve visszaküldhettek.  

A program sok óvodást megmozgatott, 

a feladatlapokból ugyanis több mint 

kétszáz érkezett vissza a feladóhoz, az 

ovisok nagy része ráadásul mind a hár-

mat kitöltötte. Az Álmos Manó program 

záróeseménye a január 18-i eredmény-

hirdetés volt, melyre azt a 38 óvodást 

hívták meg, akik végig aktívak voltak.  

A nyertesek Hevér György önkormány-

zati képviselőtől ajándékcsomagot 

vehettek át, illetve az iskola vezetése 

minden díjazottat meg-

hívott egy fánkra és egy 

pohár kakaóra.   

riersch

Álmos Manó akcióban
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A zuglói önkormányzathoz folyama-

tosan érkeznek a lakossági panaszok 

a repülőgépek okozta zaj miatt. A ke-

rület vezetése lakossági fórumokon 

gyűjtötte össze az észrevételeket, a re-

pülőtér üzemeltetését végző Budapest 

Airport Zrt.-vel és a légi irányításért 

felelős HungaroControl Zrt.-vel pedig 

tárgyalások útján kereste a megoldást 

az életminőséget jelentősen károsító 

problémák enyhítésére. A kerület kép-

viselő-testülete decemberben elfoga-

dott egy intézkedési tervet is, melynek 

egyik eleme a kormányzati szintű in-

tézkedések előmozdítása.

Karácsony Gergely felhívja az agrártárca 

vezetőjének figyelmét arra, hogy a jelen-

leg érvényes jogszabályok nem biztosít-

ják Zugló lakosságának a légtérzaj elle-

ni megfelelő védelmet. A polgármester 

ezért arra kéri a környezetvédelemért is 

felelős minisztert, hogy kezdeményezze 

a jelenlegi szabályozás módosítását, illet-

ve korlátozzák 0 és 5 óra között a Buda-

pest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

forgalmát. A polgármester szerint ezzel 

az intézkedéssel nemcsak Zugló, hanem 

a légi forgalom által érintett valamennyi 

kerület lakosságának biztosítani lehetne 

az éjszakai pihenéshez való jogot.

Zuglóban – a képviselők közösen meg-

fogalmazott akcióterve alapján – ha-

marosan mobil zajmérőket is kihe-

lyeznek majd, hogy a kerület saját 

adatokkal is rendelkezzen a zajszennye-

zés mértékéről.       ZL

A légtérzaj csökkentését kéri Zugló polgármestere a kormánytól. Karácsony Gergely a XIV. kerületben élők testi és lelki egészséghez való jogának biz-

tosítását várja el a kormányzattól, ennek garantálásáért, a képviselő-testület felhatalmazása alapján fordult a környezetvédelemért is felelős Nagy István 

agrárminiszterhez.

A légtérzaj mérséklését sürgeti a polgármester
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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, következő időpont: február 5.)
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, következő időpont: február 5.)
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

Képviselők, fogadóórák  
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A fizetőparkoló zónák bevezetése óta 

Zuglóban folyamatosan gyűjtik és 

elemzik a parkolással kapcsolatos in-

formációkat. Erre a célra külön mun-

kacsoport is alakult, amely a felmerült 

problémákról és a lakosság igényeiről 

rendszeresen tájékoztatja a képvise-

lő-testületet is.  

Módosították a szabályokat

– A tapasztalatok figyelembevételével 

2018-ban több zuglói és fővárosi par-

kolási rendeletmódosítás is történt 

– fejtette ki Bánki István, a Zuglói Par-

kolási Ügyfélszolgálat vezetője, hozzá-

téve: ennek nyomán bővültek többek 

között a lakossági kedvezmények, vált 

egységessé a várakozási díj a Városli-

getnél vezér terénél az átparkolások 

felszámolására. Ezen változtatások 

sorába tartozik továbbá a városligeti 

hétvégi parkolási díj megszüntetése is.  

Az ügyfélszolgálat vezetője ez utóbbi-

val kapcsolatban azt is elmondta, hogy 

a szombati és vasárnapi díjmentes-

ség bevezetése óta a Városligetben és 

környékén hétvégénként ismét erősen 

megnövekedett a parkolók leterheltsé-

ge, ami kellemetlenséget okoz.

– A felmérések szerint a díjfizetési öve-

zetekben megszűnt a P+R parkolás, 

ugyanakkor az ilyen céllal Zuglóban vá-

rakozók a díjzóna melletti fizetésmen-

tes területekre álltak át, és kiszorították 

onnan az ott élők autóit – magyarázta 

Bánki István, megjegyezve: ennek or-

voslására az Örs vezér terei fizetőzóna 

határán lakóknak az önkormányzat en-

gedélyezte, hogy a fizetős övezeten be-

lül díjmentesen parkolhassanak.  

Az ügyfélszolgálat vezetője szerint  

a lakosság részéről igényként merült 

fel, hogy a díjköteles zónában élők in-

gyenes parkolási engedélye ne csak  

a lakcímük szerinti körzetben, hanem  

valamennyi zuglói fizetős szektorban 

érvényes legyen. 

Kétszer lehet tévedni

Az ügyfélszolgálat vezetője szerint az 

embereknek nem okoz nehézséget  

a hazánkban még ismeretlen negyedik 

generációs parkolóautomaták haszná-

lata. Ez főként annak köszönhető, hogy 

a készülék lépésről lépésre vezet végig 

a jegyvásárláson. 

– Az új automata használatával a jegy-

váltás felelősséggel jár, ugyanis a rend-

szám elgépelésével az autónak nincs 

parkolási jegye, ami miatt pótdíjat kell 

fizetni – hangsúlyozta Bánki István, 

kiemelve: az önkormányzat tolerálja  

a karakterelütést, évente két alkalommal 

elengedhető a pótdíj a rendszám vagy 

mobilparkolásnál a zónakód eltéveszté-

se esetén, ha az ügyfél bizonyítja, hogy  

a rontott jegyet a járműre váltotta. 

Egyébként az ügyfélszolgálat vezető-

je szerint a karakterelütés tavaly nem 

volt túl gyakori probléma, mindössze 

néhány száz esetben fordult elő. Bánki 

István azt is elmondta, hogy voltak olya-

nok, akik hamisított parkolási jeggyel 

próbálták elkerülni a díjfizetést vagy  

a pótdíjazást. Minden ilyen esetben fel-

jelentést tettek az ügyeskedő ellen.

– A megfelelő kommunikációnak kö-

szönhetően a zuglóiak tudták, hogy 

január 2-től a Bosnyák téren és környé-

kén itt is fizetni kell a várakozásért – tá-

jékoztatott az ügyfélszolgálat vezetője, 

hozzáfűzve: problémát ez csak azok-

nak a Bosnyák teret P+R parkolónak 

használó, az agglomerációból érkezők-

nek jelentett, akik rutinból vezetnek, és 

elkerülte a figyelmüket a parkolózóna 

kezdetét jelző tábla. 

– A tavalyi évre kiadott díjmentes par-

kolási hozzájárulások érvényessége 

január 31-ével lejár, aki elmulasztja  

a megújítását, annak mindaddig napon-

ta teljes várakozási díjat kell fizetnie, 

amíg ki nem váltja a 2019-re szóló enge-

délyt – hívta fel a figyelmet Bánki István, 

a parkolási ügyfélszolgálat vezetője. 

Egy kis statisztika

A parkolási ügyfélszolgálat 2018-ban 

22 198 ügyet intézett. A tavalyi évben 

az Örs vezér terére és környékére,  

a Városligetre és körzetére, valamint 

Istvánmezőre vonatkozóan összesen  

5835 várakozási hozzájárulást adtak ki. 

Méltányossági kérelmet 2213-an nyúj-

tottak be, ebből mindössze hetet utasí-

tottak el.   

A parkolási ellenőrök 1 608 168 ellenőr-

zést végeztek, és 85 544 esetben szabtak 

ki pótdíjat. Tavaly a zuglói és a fővárosi 

tulajdonú utakon 623 490 382 forint vá-

rakozási díjbevétel keletkezett, a pótdí-

jakból pedig 291 781 893 forint folyt be. 

Szándékos jegyautomata-rongálás nem 

történt, a parkolási ellenőröket azon-

ban érte verbális atrocitás. 

Papp Dezső

A fizetőzónákban megszűnt a korábbi P+R parkolás
Zuglóban a 2018-as volt az első teljes, fizetőparkolást üzemeltető év, amely nem csak a bevételek alakulása, hanem a tapasztalatok gyűjtése 

szempontjából is fontos volt. A díjköteles zónákra vonatkozóan tavaly összesen 5835 várakozási hozzájárulást adtak ki. Ezeken a területeken 

megszűnt a tarthatatlan helyzetet előidéző P+R parkolás, viszont jellemzővé vált az átparkolás, ami azonnali intézkedést igényelt, illetve a fizető- 

övezetek kibővítését tette szükségessé.  
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– Mindketten koraszülöttek voltunk, sőt 

mindketten hat és fél hónapra jöttünk 

világra, így első heteinket inkubátorban 

töltöttük – mesélte Krisztina. – Mindez 

egy olyan korban történt, amikor még 

kevésbé tudták kezelni, orvosolni ezt  

a helyzetet, ennek köszönhetően mind-

ketten „ROP-osok” (koraszülöttek ideg-

hártya-elváltozásában szenvedők), en-

nek következtében pedig vakok lettünk.

Kriszta és Zsolt élete egymástól távol, 

Budapesten és Debrecenben kezdő-

dött, hogy aztán itt, Zuglóban érjen ösz-

sze. Kriszta fővárosi gyerekként járt be  

a Vakok Intézetébe, ahol mindazokat az 

ismereteket sikerült elsajátítania, ame-

lyek az önálló élethez feltétlenül szüksé-

gesek. Az angol nyelv iránti vonzódását 

apukájától „örökölte”, aki autodidak-

ta módon tanulta az idegen nyelvet,  

és aki az első idegen szavakat megtaní-

totta neki. Kriszta a nyelvtanári diploma 

mellett a gyógypedagógusi végzettséget 

is megszerezte, majd egy véletlen üre-

sedésnek köszönhetően állást kapott  

a Vakok Általános Iskolájában.

Zsolt útja valamivel kanyargósabb volt, 

ő az óvoda, majd az iskola miatt kény-

telen volt Debrecen és a főváros között 

ingázni. Ez pedig a családját is szétsza-

kította. Végül anyukájával Budapestre 

költöztek. Ennek ellenére egyetemi ta-

nulmányait Debrecenben végezte, ahol 

programozói, majd informatikatanári 

végzettséget szerzett. És Krisztához ha-

sonlóan ő is abban az iskolában, a Neu-

mannban helyezkedett el, ahol egykor  

a tanulmányait végezte.

– Mindig is programozó akartam lenni. 

Szerintem a 90-es években én voltam  

az első vak Magyarországon, akinek 

saját e-mail-címe és weboldala volt. Je-

lenleg vak gyerekeket oktatok informa-

tikára Zuglóban. 

A két vak pedagógust a Vakrepülés Szín-

ház hozta össze. Kriszta alapítóként 

játszott a társulatban, ahova Zsoltot 

technikusnak hívták. Ott találkoztak, és 

szerettek egymásba és a társulatot azó-

ta is mindketten kiemelten kezelik.

– Korábban a Lipták Villában játszottunk, 

jelenleg a Zuglói Civil Házban, így ez is  

a kerülethez köt bennünket – tette hozzá 

Krisztina. – Félévente két előadásunk van, 

melyre sokan kíváncsiak. Ha ezzel hozzá 

tudunk járulni az ép emberek érzékenyí-

téséhez, akkor már megérte a sok munkát.

Kriszta és Zsolt több fronton próbálnak 

helytállni. Előbbi a tanítás mellett fel-

nőtteknek is oktat angol nyelvet, illetve 

könyvkorrektúrával is foglalkozik, Zsolt 

pedig a tanítás mellett egy internetes 

rádió főszerkesztője.

– Mindketten tudjuk, hogy látóként 

más lenne az életünk. Krisztáért csak 

úgy kapkodnának a gyógypedagógiai 

intézmények, én meg programozóként 

a sokszorosát keresném a mostaninak. 

Ennek ellenére elégedettek és pozitívak 

vagyunk, mert tudjuk, hogy mindig szá-

míthatunk egymásra – mondta Zsolt.  

Riersch Tamás

Sztár tanárházaspár a Vakrepülés Színházból
Nem túlzás kijelenteni, hogy Zugló legkülönlegesebb pedagóguspárját Máj Krisztina és Pál Zsolt alkotja. 

A Vakok Általános Iskolájának angoltanára, illetve a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium 

informatikatanára egyaránt vak.  

Interjú  
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A városligeti Millenniumi Kiállításra 

épült, török időket idéző Ős-Budavára 

elnevezésű szórakoztatókomplexum 

felszámolása után a Hermina út 61. 

szám alatti területen Friedmann Adolf 

kezdett vállalkozásba, és létrehozta az 

Amerikai Park nevű szórakoztatóintéz-

ményt. A komplexum nem váltotta be  

a hozzá fűzött reményeket, ezért Fried-

mann 1910-ben eladta a terület bérleti 

jogát a Bajorországból származó Kurt 

Meinhardtnak (Meinhardt Frigyes)  

és családjának. 

Sörcsarnokra emlékeztető 
épület

Meinhardték egy nagyszabású vidám-

park építésébe kezdtek az átvett te-

rületen. Ez lett az Angol Park, amely  

a középosztály kedvelt szórakozóhelyé-

vé vált, és a későbbi Vidám Park, a mai 

Holnemvolt Park helyén működött.

Az Angol Park területén építették fel 

Suppinger Ferenc építész tervei alap-

ján az 1910-es évek második felében 

az Alpesi Falu vendéglőt, amely széles 

néprétegek legkedveltebb szórakozó-

helyévé vált. A favázas épület a Ka-

csóh Pongrác úti felüljáró és a Vidám 

Park főbejárata között félúton helyez-

kedett el. 

A német sörcsarnokra emlékeztető épít-

ményt a tervező nyeregtetővel látta el. 

Az alpesi házat utánzó, faragott faorom-

zatú létesítménynek hatalmas csarnoka 

volt, amely református templomokra 

emlékeztető festett kazettás famennye-

zettel rendelkezett. Az alpesi tetős épü-

let főhomlokzatán egyaránt jelen volt  

a német zárt erkély és az olasz lodzsa, 

de az erdélyi virágos motívumok és  

a székely népi építészet jegyei is fellel-

hetőek voltak a létesítményen.

Népszerű szórakozóhely

A hatalmas csarnokban 600–800 férő-

hely volt. A vendégek asztalok mellett 

ülve fogyaszthattak és kísérhették fi-

gyelemmel az oldalsó pódium műsorát. 

Az ételeket és az italokat dirndlibe öltö-

zött nők szolgálták fel. 

Az Alpesi Falu látogatottsága minden 

képzeletet felülmúlt. A jó ételek és ita-

lok fogyasztása közben sramlizene 

szólt. A vendéglőnek két zenekara volt, 

amelyek felváltva játszottak. Hétköz-

nap este fél kilenctől, vasárnap és ün-

nepnapokon pedig délután 4-től éjjel 

2-ig zenéltek az együttesek. 

Emellett az Alpesi Faluban színvonalas 

varietéműsorok is szórakoztatták a kö-

zönséget. 

A létesítményben gyakran tartottak 

művészesteket. A Pesti Hírlap tudósí-

tása szerint 1926. június 16-án éjjel fél 

11-kor kezdődött az előadás, amelyen 

többek között Honthy Hanna, Kökény 

Ilona, Ábel Frigyes, Lukács Pál, Radó 

Sándor és Sarkadi Aladár lépett fel.  

A hajnalig tartó vigalomra 20 000 koro-

nába került a belépőjegy. 

A Független Budapest 1928 júniusában 

arról írt, hogy az Angol Park vezetősége 

a régi Alpesi Falu vendéglőt lebontatta, 

majd kedvezőbb elhelyezéssel a Hermi-

na út felőli fronton, a Liget irányába 

nyíló főbejárattal újra felépítette. Nem 

sokkal később a lapok arról számoltak 

be, hogy a városligeti mutatványosok 

panasszal éltek a fővárosnál, mert az 

Angol Park vezetése az építkezés során 

az érvényes szerződés ellenére új mu-

tatványostelepeket és üzleteket létesí-

tett, amelyek konkurenciát jelentettek 

számukra. Ennek nyomán a főváros 

arra kötelezte az Angol Parkot, hogy az 

újonnan leszerződtetett, cirkuszi mű-

sort adó Abesszíniái Falu és az utcára 

nyíló Alpesi Falu jövedelmének 15 szá-

zalékát fizesse be Budapest kasszájába, 

amelyből a városligeti mutatványoso-

kat kártalanították. Ezenfelül a főváros 

azt is elrendelte, hogy az Alpesi Falut 

felkeresőknek a 60 filléres belépődíjon 

túl még a 30 filléres Angol parki belépő-

jegyet is meg kell venni. 

Az újraépítés csak terv  
maradt

Az Alpesi Falu vendéglő 1929 szeptem-

berétől részvénytársaságként műkö-

dött. Kezdetben az igazgatóság tagja 

dr. Halász Lajos, dr. Löwenstein Árpád, 

valamint Meinhardt Frigyes Curt, majd 

Mayor Ferenc és Haller Frigyes volt.  

A vállalkozás 150 ezer pengős alaptőké-

vel rendelkezett, amely 150 darab 1000 

pengő névértékű részvényre oszlott.

A szórakozóhely az 1930-as évek vé-

gén német érdekeltségű volt. Ez Teleki 

Pál miniszterelnök 1939 októberében 

a Külügyminisztérium gazdaságpoliti-

kai osztálynak küldött leveléből derül 

ki, amely egy összeállítást közölt a ma-

gyarországi német cégekről. Ebben az 

Alpesi Falu vendéglő kizárólagos német 

érdekeltségű vállalkozásként szerepelt. 

Miután Magyarországot is elérte  

a háború, az Alpesi Faluban katonákat 

szállásoltak el. 1944-ben a Városligetet 

ért bombatámadások során az épület 

súlyos károkat szenvedett, majd a fő-

város ostroma alatt leégett. Az elmúlt 

évtizedekben a sajtóban többször is 

felröppent a hír, hogy a Vidám Park 

területén újra felépítik a legendás szó-

rakozóhelyet, a megvalósítás azonban 

rendre elmaradt.

Papp Dezső

Alpesi stílusú vendéglő a Városligetben
A Városliget egyik legnépszerűbb szórakozóhelye volt hajdanán a sramlizenétől hangos Alpesi Falu vendéglő. Az 1910-es évek második felében 

Suppinger Ferenc tervei alapján épült favázas, alpesi tetős, német sörcsarnokra emlékeztető vendéglő az Angol Park (Vidám Park) területén műkö-

dött. Az épület Budapest ostroma során leégett. Többször felvetődött a vendéglő újraépítése, azonban a megvalósítás mindig elmaradt. Ma már csak 

kevesen tudják, hogy hol állt valaha a Hermina úton a legendás szórakozóhely. 

Zuglói séták



8 2019. január 24.    Zuglói Lapok

Tanfolyamok, nyitott műhelyek, gye-

rek- és felnőttfoglalkozások, különböző 

társadalmi kezdeményezések – ezek-

nek ad otthont az Esély-kert Alapítvány 

2015-ben pályázati forrásból Újpesten 

elkezdett projektje, amelyet egy évvel 

később, a forrás elapadása után is foly-

tatni szerettek volna. A korábbi helyiség 

bérleti díját azonban nem bírták fizet-

ni, ezért új helyet kerestek a városban,  

a zuglói képviselő-testület pedig támo-

gatta a kezdeményezést. – Az önkor-

mányzat az elmúl időszakban nagyon 

sok üresen álló önkormányzati helyisé-

get adott át olyan civil szervezeteknek, 

amelyek valamilyen hasznos szolgálta-

tást nyújtanak a zuglóiaknak. Az együtt-

működéssel mindenki jól jár: a zuglóiak 

hozzájutnak a szolgáltatáshoz, az egye-

sületek folytathatják a tevékenységüket, 

és az önkormányzat vagyona sem megy 

tönkre – fogalmazott Karácsony Gergely 

polgármester a műhelyben tartott sajtó-

tájékoztatón január 15-én. 

Szabó Rebeka alpolgármester társadal-

mi innovációnak nevezte a projektet, 

amely – mint mondta – igazi közösségi 

funkciót lát el, és a környezeti fenntart-

hatóságot is támogatja. – Ahelyett, hogy 

minden elromlott használati tárgyat ki-

dobnánk, van egy hely, ahol meg lehet 

tanulni helyrehozni, újjávarázsolni azo-

kat. Mindezt közösségben végezhetjük, 

de számos más tevékenység is van itt, 

amire Zugló lakosságának szüksége van 

– hangsúlyozta az alpolgármester. 

Az AZTA! Közösségi Kézműves és  

Barkácsműhely projektvezetője, Gábor 

Zsuzsa rámutatott: a pályázati támogatás 

lejárta után megmaradtak az eszközeik, 

amelyeket szerettek volna újrahaszno-

sítani, a közösség számára elérhetővé  

tenni, az önkormányzat pedig bérleti- 

díj-kedvezménnyel támogatta a szerve-

zetet. Az alapítvány önkéntesei két cég 

segítségével felújították a 350 négyzet-

méter alapterületű helyiséget. – Tan-

folyamok és nyitott műhelyek vannak, 

gyerek- és felnőttfoglalkozások, és kü-

lönböző társadalmi kezdeményezések-

nek adunk helyet. Itt működik például  

a Bike Maffia vitaminkommandója, akik 

hetente kétszer készítenek szendvicseket  

a hajléktalanoknak, és a Mongol Kultu-

rális Egyesület is nálunk 

kapott helyett – magya-

rázta Gábor Zsuzsa.        

 Potos Rita

Civil élet

Beindult a közösségi műhely 
Befejeződött a helyiség felújítása, így az AZTA! Közösségi Kézmű-

ves és Barkácsműhely szinte minden szolgáltatása elérhető. A Bos-

nyák utca 7/b. alatt működő műhely egy szociális innováció – ahol az 

érdeklődők szakemberekkel közösen készítik el saját termékeiket, 

vagy javíthatják eszközeiket. 
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A projekt kiemelten fontos az önkor-

mányzat számára – fogalmazott Ka-

rácsony Gergely polgármester a prog-

ramról tartott sajtótájékoztatón, január 

11-én. Mint mondta, minden légszennye-

zettségi adat drámai, Budapest az egyik 

legrosszabb levegőjű nagyváros Európá-

ban. – Zugló vállalta, hogy megbízható 

adatokat szolgáltat, és mérőállomás hiá-

nyában is jelezzük majd a polgároknak 

a légszennyezettséget – hangsúlyozta 

a polgármester. Utóbbi ugyancsak az 

AWAIR program segítségével valósul-

hat meg, mert a levegőminőség-mérés 

mellett kibocsátási leltár, új előrejelzési 

modellek, valamint egy telefonos appli-

káció is készül, amelyet különböző tájé-

koztatókkal, ismeretterjesztő előadások-

kal egészítenek ki. 

A polgármester a sajtótájékoztatón arról 

is beszélt, hogy a Fővárosi Közgyűlésben 

már korábban kezdeményezte a szmog- 

riadóról szóló rendelet módosítását, 

mert szerinte az nem ad elég jogosultsá-

got ahhoz, hogy a kriti-

kus időszakban hatéko-

nyan felléphessenek.                  

Potos Rita 

Egy hónapon át mérik a levegő minőségét Zuglóban
Egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően a kerület is csatlakozott az AWAIR (Awareness Air Pollution) programhoz, amelynek keretében az önkor-

mányzat megbízásából az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőbusza két hétig a Bosnyák téren, majd két hétig a Mogyoródi úton méri a levegőmi-

nőséget Zuglóban.

A Worldskills a legrégebbi szak-

mai versenyek egyike, több mint 

hatvanéves múltra tekint már 

vissza. Magyarország azonban 

csak meglehetősen későn, 2007-

ben csatlakozott a programhoz. 

Ennek ellenére hazánk ma már 

fontos szerepet tölt be a verseny 

életében, amit jól bizonyít, hogy 

a szakmák „Európa-bajnokságát”, 

az Euroskillst tavaly Budapesten 

rendezték meg. 

Annak a versenynek egyik különleges-

sége volt, hogy a magyar agrárszakma, 

azon belül a parképítés először méret-

tette meg magát. Nagy büszkeségünkre 

a terület úttörője a zuglói Varga Márton 

Kertészeti és Földmérési Szakgimnázi-

um csapata volt, amely együttes a hazai 

válogatót megnyerve tavaly Budapes-

ten elsőként mutatkozhatott be egy ran-

gos szakmai világversenyen.

Idén augusztusban az oroszországi 

Kazanyban rendezik a Worldskills 

döntőjét, mely versenyen a parképí-

tés immár teljes jogú tagként fog sze-

repelni. Így ismét esély nyílt a zuglói 

diákok számára, hogy megmutathas-

sák képességeiket. A Varga Márton 

Szakgimnázium ráadásul abban  

a megtiszteltetésben részesült, hogy 

január 11-én a hazai válogatónak is 

helyszínt biztosíthatott. 

– A válogatóverseny miatt az udvarunkon 

egy úgynevezett parképítő színt alakítot-

tunk ki, ahol a részt vevő öt csapat elvé-

gezhette a versenyfeladatokat – mondta 

el Pintér Karolina, a házigazda zuglói 

szakgimnázium igazgatója. – Ezt a színt  

a jövőben a tanulóink, illetve az agrárte-

rületen tanuló valamennyi diák képzésére 

szeretnénk majd fordítani. Ezért az ered-

ményhirdetés előtt az Országos Parképítő 

Tehetséggondozó Tanbázist is felavattuk.

Az új Mogyoródi úti oktatóközpont ava-

tóünnepségéhez szép hátteret szolgál-

tattak a részt vevő csapatok által meg-

valósított díszkertek.

– Zugló két dologra mindenképpen 

büszke lehet – mondta a versenyt 

megtekintő Karácsony Gergely polgár-

mester –, egyrészt a méltán híres ok-

tatására, másrészt a nagy mennyiségű 

zöldterületére. Ezért azt sem tartom 

véletlennek, hogy a parképítés központ-

ja is Zuglóban van.  A XXI. században  

a zöldterületeknek egyre nagyobb sze-

rep jut, így azok a diákok, akik ezek 

építésére szakosodtak, a jövő legkelen-

dőbb szakemberei lehetnek.

A verseny eredményhirdetését követő-

en az is kiderült, hogy az augusztusi, 

kazanyi szakmai világbajnokságon is-

mét a zuglói iskola csa-

pata képviselheti majd 

Magyarországot.

Riersch Tamás

Parképítésből a Varga Márton diákjai a legjobbak

Zöld Zugló
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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 szolgá-
ló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri 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, értékesí-
tésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/
hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, 
Pétervárad u. 11-17.).

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 

tervezetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtagadása, továbbá az 

azokkal összefüggésben 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, 

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

feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoztatás adása az 

ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás érdekében 

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

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

tő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzem-
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirá-
nyán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnö-
ki, szerkezettervező 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 

továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a megpá-
lyázott 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 bizo-

nyítvány 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. február 28.
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.

 SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• A  Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat bankszámláinak könyvelése.
• Részvétel beszámolási, leltározási feladatokban.

• Adóbevallások elkészítésében való közreműködés.
• Részvétel KGR K11 adatszolgáltatás teljesítésében.

Alkalmazási feltételek:
Az I. besorolási osztályban:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 

könyvelő szakképesítés.
A II. besorolási osztályban:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, 

statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői szakképesítés. • Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (1 év). • Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszer ismerete.
Elvárt kompetenciák: 
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
• 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, 

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 bizo-
nyítvány 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. február 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: ,,számviteli ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Homolya Melinda csoportvezető nyújt a +36 1 872 9483-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 Önkormányzatá-
nak szociális rendelete alapján az alábbi feltételek fennál-
lása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban 
megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési sze-
zonban történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) 
rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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 nyugdíj-
biztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a 
támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon 
kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.hu hon-
lapról 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 támoga-
tásra 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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Éless Béla társulata 2012 óta évente 10-

15 alkalommal lépett fel a Zuglói Civil 

Házban, most a megemelkedett bérleti 

díjak miatt kerestek másik színpadot. 

A Mogyoródi úton jóval több néző fér 

majd el, összesen 250-en láthatják egy-

szerre az előadást. 

– Február 9-én a nemrég Prima Primis-

sa díjjal kitüntetett Görgey Gábor Hu-

zatos ház című történelmi komédiáját 

visszük színre, olyan neves színészek-

kel, mint például Iván Ildikó, Rák Kati, 

Valler Gabriella, Kertész Péter, Koncz 

Gábor és Várkonyi András – tudtuk meg 

Éless Bélától, aki régi álmáról is beszá-

molt lapunknak. 

Mint mondta, a színpad mellett szeret-

ne egy közösségi teret létrehozni, ahol 

pletykálkodhatnak, beszélgethetnek  

a nézők, és az adott darab szereplőivel 

vagy írójával is találkozhatnak az előa-

dás után. A Huzatos ház Mogyoródi úti 

bemutatója éppen ilyen lesz. Amellett, 

hogy az estén Görgey Gábor is tisztele-

tét teszi, egy magángyűjtőnek köszön-

hetően Görgey-könyvek is kaphatók 

lesznek. A darabnak egyébként a dra-

maturgiája sem hagyományos, egy bu-

dai villa történetét mutatja be 1939 és 

1990 között. Az előadás rendezője, Éless 

Béla is színpadra lép majd, ráadásul  

a darabban is rendezőt alakít.     

– Több bemutatótervem van, például sze-

retném színpadra állítani Márai A kassai 

polgárok című művét és a Történet a he-

tediken című kanadai darabot, de a tár-

sulat nehéz anyagi helyzete miatt ezek 

egyelőre bizonytalanok. Minden attól 

függ, hogy kapunk-e támogatást. Minden- 

esetre a kulturális államtitkárságon biz-

tattak ez ügyben – mondta a színművész. 

A Zuglói művészek estjei sorozatot vi-

szont évek óta Zugló Önkormányza-

ta támogatja. A társulat közszolgálati 

szerződése idén jár le, a kerület kultu-

rális bizottsága ezután fogja értékelni  

a munkájukat, és dönt a továbbiakról.

– Február 22-én még biztosan lesz egy 

pódiumbeszélgetésünk a Zuglói Civil 

Házban, ahol Medgyesi Mária lesz a 

vendégem – árulta el Éless Béla. – Mari 

a 60-as, 70-es évek ünnepelt dívája volt, 

egy igazi bombázó, de ma már nem tö-

rekszik a nyilvánosságra. Ezért is kuri-

ózum, hogy hozzánk ellátogat. Többek 

között arról szeretném majd faggatni, 

hogy a régi forgatások során milyen kö-

zel merészkedett hozzá Bessenyei Fe-

renc, minek köszönhető a mostani su-

gárzó kiegyensúlyozottsága, és miként 

lehet valaki 83 esztendősen is ennyire 

fess minden pillanatban. 

Éless Béla hozzátette, ha folytathatják 

a sorozatot, mindenképpen szeretné 

meghívni Latabár Katalint, a híres ne-

vettető Zuglóban élő lányát, de egy Mül-

ler Péterrel folytatott beszélgetésről 

sem mondott még le.

Forrai-Kiss Krisztina 

Költözik az Éless-Szín
Hét év után színpadot vált Éless Béla magántársulata: februári nagy előadásukat már nem a Zuglói Civil Ház-

ban, hanem a Mogyoródi úti Váci Mihály Kollégiumban láthatja a közönség. A Zuglói művészek estjei című 

sorozat azonban egyelőre a Csertő parki intézményben marad.

Vincze Petronella iparművész és 

Ghyczy György, valamint Laukó Pál 

képzőművészek munkáiból nyílt in-

gyenes tárlat a Zuglói Civil Házban.

A Jel és gesztus című kiállítást Katona 

Lucia nyitotta meg, aki a program előtt 

mindhárom alkotót meglátogatta, így 

köszöntőjében személyes élményeit 

foglalta össze. A közönség megtudta, 

hogy Ghyczy György munkáit egyéni 

látásmód jellemzi, képeit a keleti filo-

zófia inspirálja, és festményein mindig 

visszaköszön a természet.

Laukó Pálról kiderült, hogy újrahaszno-

sító művésznek vallja magát, minden 

papírdarabot megőriz, feldarabolja, ösz-

szeturmixolja azokat, ebből lesz a képek 

alapja. Egyes alkotásokon papírdúccal 

készülnek a jelek, formák, nyomatok. 

A festőművészek mellett Vincze Petro-

nella papírrestaurátor, bőrműves mun-

káit is láthatják az érdeklődők. A mű-

vész növényi cserzésű bőröket használ, 

amelyek szabadon alakíthatók, és meg-

tartják formájukat. A zuglói tárlaton 

papírképek és bőralkotások is láthatók, 

utóbbiakról a készítőjük úgy vélekedik, 

hogy azok bőrbe zárt gondolattöredé-

kek, amelyeket eredetileg nem kiállítás-

ra szánt, hanem az életében felmerülő 

problémáira reagált velük. 

A február 4-ig ingyenesen látogatható 

tárlat megnyitóján a Leopardo Di Car-

dio szórakoztatta a közönséget. 

Potos Rita

Jelek és gesztusok a Civil Házban 
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A vírusfertőzés jele a vizes, fehéres or-

rfolyás, amely ha zöldes-sárgássá vá-

lik, bakteriális felülfertőzés jele lehet. 

A lázzal, torokfájással, köhögéssel is 

járó betegségek pár nap után elmúl-

hatnak maguktól, azokra elegendő 

az orrcsepp, az orrspray, nem min-

den esetben szükséges antibiotikum.  

A háziorvos mérlegeli, hogy mely eset-

ben írja fel azt – legtöbbször akkor, ha 

több napon át tartó, lázzal járó megbe-

tegedésről van szó. A Bethesda Gyer-

mekkórház 2-es számú belgyógyászati 

osztályának főorvosa azt mondta, sok-

szor fölöslegesen kapnak a gyerekek 

antibiotikumot, ezért a bacilusok ér-

zékenysége csökken, ellenálló-képes-

sége nő. – Ezen a télen is nagyon sok 

a tüdőgyulladás, ebben az évben sok-

kal nehezebben gyógyulnak a kicsik, 

már nem elegendő ugyanannyi ideig 

szedni az antibiotikumokat, mint ed-

dig – magyarázta dr. Kárász Hajnalka, 

aki arra is rámutatott, mindig van 6-7 

betegük, akinek mellhártyafolyadék-

kal szövődött nagy kiterjedésű, súlyos 

tüdőgyulladása van, így a gyerekek 

gyógyulása hónapokig is elhúzódhat. 

Megoszlik a vélemény arról, hogy kell-e 

csillapítani a kicsik lázát. Ezzel kapcso-

latban a főorvos azt mondta, szakmai 

szempontból afelé hajlanak, hogy nem 

szükséges, azt a gyerekek általános 

állapotától teszik függővé. Ha a beteg-

nek magas láza, rossz közérzete van, 

elesett, bágyadt, aluszékony, esetleg 

lázgörcsre hajlamos, akkor szükséges 

a csillapítás. Amennyiben a gyógyszer 

beadása után egy órával nem csökken 

a kicsik testhőmérséklete, érdemes hű-

tőfürdőt alkalmazni. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Hónapokig is elhúzódhatnak a téli gyerekbetegségek
A hideg hónapok leggyakoribb gyerekbetegségei a felső légúti vírusos hurutos megbetegedések, de nem 

ritka a tüdőgyulladás sem, ami akár hónapokig is elhúzódhat. A baj elkerülésében sokat segíthetnek a kö-

telező és ajánlott védőoltások. 

Zuglóban még 
nincs járvány 

Ugyan országosan megkezdődött az influen-

zajárvány, a kerületben még a küszöb alatti  

a betegek száma. A megelőzés leghatékonyabb 

módszere a védőoltás, aki azt nem kéri, immun-

rendszere erősítésével kerülheti el az influenzát. 

Zuglóban 5 gyermekorvos és 13 felnőtt házi-

orvos része az influenzafigyelő szolgálatnak, ők 

minden hétfőn elküldik az előző heti adatokat.  

A lapzártánkig beérkező legfrissebb, az év má-

sodik hetének adataiból az derül ki, hogy össze-

sen 27-en (2 gyerek és 25 felnőtt) mentek orvos-

hoz a betegség gyanúja miatt. 

– A védőoltáson kívül egészséges táplálko-

zással, mozgással, gyakori kézmosással, a nagy 

fogalmú helyek elkerülésével előzhetjük meg az 

influenzát. Ha betegek lettünk, saját gyógyulásunk 

és mások védelme érdekében a legjobb otthon ma-

radni, és kifeküdni a betegséget – hangsúlyozta  

dr. Kalmár Patrícia Eszter kerületi tiszti főorvos. 

A korai stádiumban diagnoszti-

zált méhnyakrák szinte 100 szá-

zalékban gyógyítható – erre hívta 

fel a figyelmet a Zuglói Egészség-

fejlesztési Iroda (Zefi) január 18-i,  

méhnyakrákszűrést hangsúlyo- 

zó programja. Kiállítással és 

előadásokkal nyomatékosították 

a szűrés fontosságát, a betegség 

kialakulásának megelőzését. 

A szakemberek még mindig azt tapasz-

talják, hogy nem lehet eléggé hangsú-

lyozni a szűrővizsgálatok jelentőségét, 

ezért igyekeznek minél többször rávilá-

gítani arra, hogy a pár percig tartó rutin-

vizsgálat elengedhetetlen. A Zuglói Civil 

Házban megtartott program kezdetén  

a Mályvavirág Alapítvány Mályva Tükör 

című kiállítását láthatták az érdeklődők 

– tizenkét képen mutatták be a betegség-

ben érintett nők érzelmeit. A szervezet 

elnöke, Tóth Icó lapunknak elmondta, 

nála 2011 végén, második kislánya szüle-

tése után diagnosztizálták a méhnyakrá-

kot. – A szülés utáni hetekben voltak tü-

neteim, de olyankor az ember még nem 

tudja, hogy mi a normális, és mi nem.  

A hathetes kontrollon derült ki, hogy baj 

van – fogalmazott az elnök, akit a pon-

tos diagnózis után megműtöttek, s mert 

áttétes volt, sugárkezelést és kemoterá-

piát is kapott, 2013-ban pedig létrehozta  

a Mályvavirág Alapítványt. Tóth Icó hang-

súlyozta, a betegségnek a rákot megelőző 

állapota is van, ezért kiemelten fontos  

a HPV-szűrővizsgálat, amivel kapcsolat-

ban azt szeretnék elérni, hogy ingyenes 

legyen, vagyis a vírus szűréséért se kell-

jen külön fizetni. 

Magyarországon a nők csupán 36 szá-

zaléka vesz részt szűrésen, évente 

csaknem 1200 új beteget diagnosztizál-

nak, amelyből 500 meghal. Éppen ezért  

a Zefi kiemelten kezeli a témát. Az iro-

da célja egyébként is az, hogy felhívják 

az emberek figyelmét arra, hogyan és 

mit tehetnek az egészségük megőr-

zése érdekében. – Sokan még mindig  

a homokba dugják a fejüket a daganatos 

betegségek hallatán. Amíg nem érintet-

tek, nem figyelnek oda, csak akkor men-

nek orvoshoz, ha már tüneteik vannak,  

de akkor már sokszor késő. Pedig az idő-

ben felismert méhnyakrák szinte 100 

százalékban gyógyítható – mondta Szécsi 

Emese népegészségügyi felügyelő, a Zefi 

irodavezetője (képünkön), aki Mit tehe-

tünk mi, nők, a méhnyakrák megelőzése 

érdekében? címmel előadást is tartott. 

A jelenlévők Ambrus Angelika védőnő 

és dr. László Dániel szülész-nőgyógyász 

előadását is meghallgathatták. Az esemé-

nyen mások mellett dr. Varga Péter ön-

kormányzati képviselő is részt vett. 

Életet menthet a pár perces rutinvizsgálat
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A Telepes utca–Öv utca kereszteződése 

már régóta „rákfenéje” volt a kerület-

nek. Egyrészt már az elsőbbségadás is 

sokaknak problémát okoz (a kanyaro-

dó főút és az egyenesen haladó mellék- 

út miatt), másrészt sokan használják 

„menekülőútvonalként” ezt a két utcát. 

Harmadrészt pedig a közelben új lakó-

parkok épültek, ami ismét jelentősen 

megnövelte a forgalmat. A környéken 

élők szerint már nagyon elkelt egy ka-

mera a kereszteződésben. De ennél is 

nagyobb szükség volt egy vagy két ka-

merára Zugló határában, a Kerepesi út 

és a Hungária körút találkozásánál. Itt 

a térfigyelést a két rendkívül zsúfolt 

kereszteződés mellett a metró megál-

lója, a Volánbusz végállomása és a kö-

zeli Papp László Budapest Sportaréna 

látogatottsága is indokolta. 

– A kamerákat a lakossági igények, il-

letve a rendőrség és a körzeti képvi-

selők tapasztalatai alapján telepítjük 

– mondta Hajdu Flórián alpolgármester 

január 15-én, az új kamerák átadásakor.  

– A Hungária körút–Kerepesi út találko-

zásánál ráadásul egy régi elmaradásun-

kat sikerült pótolnunk, hisz a környék 

régóta kívánta már ezeket a közbizton-

ság-javító eszközöket. De ezzel még nem 

fejeződött be a fejlesztés, egyrészt már 

most folyamatban van 18 új kamera te-

lepítése, másrészt az önkormányzat az 

idei költségvetésében 54 millió forintot 

különített el újabb kamerafejlesztések-

re, amiből ismét 30-35 berendezés tele-

pítése történhet majd meg.

A Puskás Ferenc Stadion metrómegálló 

előtti két új kamera telepítését a Papp 

László Budapest Sportaréna is támogatta. 

– 2018-ban több mint 900 ezer látoga-

tója volt az intézménynek – mondta 

Márta Judit marketingigazgató –, így 

számunkra kiemelten fontos a kör-

nyék biztonsága. A sportaréna veze-

tése ezért is döntött úgy, hogy mind 

a kamerák telepítéséhez, mind pedig 

azok üzemeltetéséhez is hozzájárul 

anyagilag.

A január 15-én átadott 

eszközökkel együtt már 

190 kamera működik Zug-

lóban.    Riersch Tamás

Hiánypótló kamerák
Alig telt el néhány nap az új esztendőből, máris egy fejlesztésről tudunk beszámolni. A kerület két forgalmas 

pontján ugyanis új térfigyelő kamerákat helyeztek üzembe, amitől telepítők a közbiztonság javulását várják.

 Egy január közepi délelőttön 

egy külföldi állampolgárságú férfi 

keltett megbotránkozást a Stefá-

nia úti benzinkúton. A 42 éves férfi 

ugyanis szóváltásba keveredett az 

egyik kútkezelővel, akit előbb csak 

szóban, majd fizikailag is inzultált. 

A támadó kirívóan közösségellenes 

magatartása alkalmas volt arra, 

hogy másokban félelmet és meg-

botránkozást keltsen, ezért a kút 

személyzete által értesített rend- 

őrök garázdaság vétsége miatt elő-

állították az elkövetőt.

 Egy 28 éves férfit gyanúsítanak 

a rendőrök több lopással, illet-

ve lopási kísérlettel a kerületben.  

A férfi január 7-én illegálisan több 

ingatlanba is bejutott, ahonnan 

értékeket tulajdonított el, illetve 

próbált meg eltulajdonítani. A férfit 

megalapozottan gyanúsítják azzal, 

hogy egy Egressy úti családi ház 

alagsorából mobiltelefont, iratokkal 

és jelentős mennyiségű pénzzel teli 

pénztárcát lopott el. Ugyanezen 

a napon a férfi egy Szugló utcai 

társasház egyik lakásába is meg-

próbált bejutni, ám cselekményét 

észlelték a lakásban tartózkodók, 

így a férfi, aki már több ablak re-

dőnyét is felhúzta, jobbnak látta 

elmenekülni a helyszínről. S szin-

tén ezen a napon történt, hogy ez 

a férfi egy Benkő utcai lakás abla-

kán bemászva megpróbált értéke-

ket eltulajdonítani, de semmit sem 

talált, ráadásul a lakás tulajdonosa 

itt is észlelte a bűncselekményt, 

ezért a férfi egy kabátot felkapva 

kiugrott az ablakon, majd a kabá-

tot a kertben eldobva és a keríté-

sen átmászva elfutott a helyszínről. 

A férfit a sértettek személyleírása 

alapján elfogták, majd előállították 

a rendőrök.

 Egy ismerősével éppen telefo-

non beszélő férfi kezéből ragadta 

ki egy tolvaj a készüléket a Hun-

gária körút–Tábornok utca sarkán, 

majd az úttesten és a villamossíne-

ken átrohanva megpróbált elfutni  

a Stefánia út irányába. Szerencsé-

re a sértett ismerőse – akivel előtte 

éppen telefonon beszélt – addigra 

odaért az autójával, mellyel sike-

resen elállta a menekülő útját. Így  

a sértett könnyedén utolérte a tol-

vajt, akitől visszaszerezte a készü-

lékét, majd a rendőrök érkezéséig 

visszatartotta.

Bűnügy
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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 ék-
szereket-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 
értékbecslésért. E-mail: antiklakberendezes@gmail.com

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

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 könyve-
ket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

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

Örömmel várnám egy 65 év körüli, független, vidám 
alaptermészetű, korrekt hölgy jelentkezését, akivel 
szabadidőnket közösen egyeztetve, kulturáltan tölt-
hetnénk el. Hatvanas éveim vége felé járó önmagamat 
intelligens, megbízható, alkalmazkodó emberként jel-
lemezhetném. 06-30-814-8262

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

NÉMETH MERCÉDESZ VÁRJA ZUGLÓI ANTIKVI-
TÁS üzletébe! Készpénzért vásárolunk antik, modern 
festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi bo-
rostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, 
Meisseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket 
stb. (Életjáradékot kötünk, teljes diszkrécióval, ügyvéd 
által.) XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 
06-70-398-8851

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

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

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

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hív-
jon. Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlat-
tal. Tel: 06-20-318-2598

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

Vízszerelés, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tar-
tályok, kádak stb. cseréje. Szerelvényezés, új vezeté-
kek kiépítése, régiek cseréje. Tel: 0620-412-0524

Fiatal házaspár kötne életjáradéki vagy eltartási 
szerződést, havi készpénzfizetéssel és bármilyen se-
gítségnyújtással. Tel: 06-20-378-3575

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár, be-
vásárlást, főzést, takarítást, ház-, lakásfelújítást, -kar-
bantartást, rezsi hozzájárulást, masszázst, ápolást, 
gondozást vállal szükség és egyedi igények szerint 
otthonában is, idős Hölggyel vagy Úrral eltartási vagy 
életjáradéki szerződést kötne. T.: +36-30/171-77-33

Szeretne anyagilag kiegyensúlyozott, tervezhető 
nyugdíjas éveket? Az egyszeri, nagyobb összeg mel-
lett, akár havi 150 ezer forintos életjáradék összeget is 
fizetek Önnek élete végéig úgy, hogy Ön jogilag garan-
táltan a lakás kizárólagos haszonélvezője marad. Érd.: 
20/614-2808, Dr. Balázsi Bence

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

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

MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, kompetenciára, 
érettségire, felvételire felkészítés – minden szinten, 
egy rendkívül türelmes tanárral, Önnél! Tel: 06-70-
222-22-57

Számítógép

Régiség

Társ

Egyéb

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós Tel.: 06-20-9-777-150

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szige-
telés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfel-
újításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-
4095, 06-30-734-0411 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, Parkettázás, 
Tapétázás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
kőműves munkák, ajtó-ablakcsere garanciával. Halász 
Tibor - Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanysze-
relés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

kedvezménnyel. Takarítással és  
bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

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

Duguláselhárítást, lefolyóvezeték- 
tisztítást vállalunk, falbontás nélkül. 15 év 
szakmai tapasztalattal, Budapest teljes 

területén, munkaidőben. 
Kis Rajmund – Tel: 06-30-593-2282

CEAS BUDAPEST TUDÁSKÖZPONT  
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK - kifejezetten 

különleges eseteknek! Érettségire  
felkészítés, hatékony, egyénre szabott 

tanulás, iskolai stressz nélkül,  
gimnáziumi háttérrel. +36-1-794-1945

Könyv

Redőny, reluxa

Egészség, életmód

Oktatás

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

Zugló, Gvadányi u. 67. Nyitva: 06-20 h

Tankoljon Ön is AVIA Gold
adalékos üzemanyagokat!
Tankoljon Ön is AVIA Gold
adalékos üzemanyagokat!

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873,  
06-20-912-6163

Tájékoztató a Zuglói Hajós Alfréd Ma-
gyar – Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola (1142 Ungvár u. 36. Tel.: 
251-3080, 273-0183) két tanítási nyelvű 
osztályaiba való felvételről: 
Az érdeklődő szülők részére február 1-én, 
8-án és 15-én (péntekenként) 14 órakor tájé-
koztatót; február 27-én 7.55 és 10.35 között 
nyílt órákat tartunk. A fenti időpontokban, ill. 
a titkárságon személyesen lehet jelentkezni a 
játékos foglalkozásokra. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Bár az intézmény idén kisebb appará-

tussal és szűkebb költségvetéssel mű-

ködhet, mint az elmúlt években, az ott 

dolgozók ezt szakmai kompetenciával 

igyekeznek kompenzálni. Ennek kö-

szönhetően amellett, hogy a hagyomá-

nyos rendezvényeket – Patakparti futás, 

Kihívás Napja, Gasztrofesztivál és Zugló 

Kupa – megtartják, néhány újdonságot 

is szeretnének bevezetni.

– A sportszakmai kapcsolatokat igyek-

szünk idén erősíteni, és a kerületi sport- 

egyesületekkel akarjuk szorosabbra 

fűzni az együttműködést, hogy segí-

tő kezet nyújthassunk a lakosságnak. 

Terveink között szerepel, hogy inter-

netes oldalunkon továbbfejlesztjük az 

adatbázist, és létrehozunk egy olyan 

online kisokost, ahol a kerületben élők 

megtalálhatják az összes helyi sport- és 

táborozási lehetőséget. Folyamatban 

van egy megállapodás megkötése is  

a Testnevelési Egyetemmel, amelynek 

keretében diákjaik a Zuglói Kupákon és 

a nyári napközis táborunkban tölthe-

tik majd a szakmai gyakorlatukat, több 

tucat sportágat képviselve, bemutat-

va az itteni gyerekeknek – tudtuk meg 

Csaniga Andreától, aki három éve áll  

a Sport Kft. alkalmazásában. Mint mond-

ta, hatalmas előny, hogy mind ő, mind  

a helyettese, Simon Tamás – aki egyben 

a műszaki igazgató is –, régóta ismeri az 

intézmény profilját, így a szakmai szín-

vonalat a jövőben is tudják tartani.   

– A nyári napközis táborban számos in-

gyenes látogatási központot keresünk 

majd fel a táborozókkal, Soltvadkerten 

pedig már a téli időszakban is tudunk 

vendégeket fogadni, hiszen hét kőházunk 

az önkormányzat jóvoltából szeptember-

től fűthetővé vált – mondta Csaniga And-

rea, aki egyelőre határozott ideig, decem-

ber 31-ig tölti be a vezető tisztséget.

A Sport Kft. új ügyvezetője arról is tá-

jékoztatta lapunkat, hogy az Ifjúsági 

Közösségi Szolgálat keretében tovább-

ra is várják a fiatalokat, akik bárme-

lyik rendezvényen segédkezhetnek 

és szerezhetnek gyakorlatot. Emellett 

a Mogyoródi úti Sportpálya két évvel 

ezelőtt indult fejlesztése sem áll le: az 

önkormányzat újabb fordulót nyert  

a TÉR_KÖZ pályázaton, az MLSZ pedig 

egy füves focipályát épít a területen. 

Forrai-Kiss Krisztina  

Csaniga Andrea: Idén is pályán maradunk
Csaniga Andrea harminc éve szolgálja Zuglót. Alsós pedagógusként először az Angol utcai, majd a Kaffka Margit iskolában tanította a gyerekeket, 

később pedig a kerület közművelődéséért felelt, illetve intézményi koordinátorként dolgozott a polgármesteri hivatal alkalmazásában. 2008-tól hét 

éven át vezette a Cserepesházat, tavaly december 13-án pedig a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé választották. 

A mindössze 16 esztendős Muha-

ri Eszter teljesítménye több mint 

megsüvegelendő. Az egykori város-

ligetis diák ugyanis azt követően, 

hogy december 17-én a házasság-

kötő teremben rendezett ünnepsé-

gen Karácsony Gergely polgármes-

tertől személyesen átvette a Zugló 

Ifjú Tehetsége díjat, december 22-

én aranyérmet nyert a felnőtt ví-

vók országos bajnokságán. Még-

hozzá egy olyan fegyvernemben,  

a párbajtőrben, melyben nehe-

zen terem babér a fiatal vívóknak.

Esztert azonban nem olyan fából farag-

ták, aki megijedne bármitől is. A Gere-

vich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban 

mutatott teljesítményére még a versenyt 

megtekintő zuglói díszpolgár, az olim-

piai bajnok Szász-Kovács Emese is csak 

csettinteni tudott. (A kerület büszkesége 

2000-ben 18 évesen csapatban, 20 évesen 

pedig egyéniben nyerte első felnőtt or-

szágos bajnoki címét). Eszter fiatal kora 

ellenére jelentős felnőtteredményekkel 

rendelkezik. 2016-ban, tehát mindössze 

14 évesen tagja volt a Budapest Honvéd 

felnőtt bajnokcsapatának, az idei ob előtt 

pedig az utolsó válogatóversenyen is az 

aranyéremért vívhatott. Ennek ellenére 

nem ő számított az év végi országos baj-

nokság legnagyobb favoritjának. 

– Úgy álltam neki a versenynek, hogy 

megpróbálok a lehető legjobban vívni. 

Nem zavart, hogy az év utolsó verse-

nye volt, s hogy már rengeteg asszó volt  

a karunkban meg a lábunkban, élvez-

tem a vívást, és ennek megfelelően lé-

pésről lépésre haladtam előre. A döntő-

ben az a Kun Anna volt az ellenfelem, 

akitől nem sokkal korábban kikaptam  

a válogató döntőjében, és akinek szeret-

tem volna visszavágni (-szúrni). Örülök, 

hogy ez sikerült.

Eszter felnőttbajnoki sikere azért nem 

volt sporttörténeti diadal, mert egy éve 

szintén egy kadetkorú vívó nyerte ezt 

a versenyt. Ennek ellenére fantasztikus 

teljesítmény volt a győzelme. A zuglói 

vívó hazai repertoárja immár teljes: 

minden korosztályban nyert orszá-

gos bajnoki címet. S ha hozzávesszük, 

hogy emellett két kadet Európa-bajno-

ki arannyal és egy ezüsttel, illetve egy 

kadetvilágbajnoki nyolcadik hellyel 

rendelkezik, akkor kijelenthetjük, hogy 

jó úton jár. Ezt pedig a válogatottnál is 

észrevették, hisz az új év első felnőtt-vi-

lágkupaversenyén, Havannában Esztit 

is a „mély vízbe” dobták. Ő pedig a na-

gyok között sem vallott szégyent, hisz 

első felnőtt világversenyén azonnal a fő-

táblára jutott, ahol csak a világranglista 

16. helyezettjétől szenvedett vereséget, 

majd tagja lett a nyolc közé jutó magyar 

csapatnak, amihez nagyban hozzájárult, 

hogy a franciák ellen kimagaslóan jól ví-

vott. Nem lesz ideje pihenni, mert nagy 

sorozat előtt áll: a közeljövőben a junior 

országos bajnokság, egy barcelonai fel-

nőttvilágkupa, majd a kadet és junior 

Eb és világbajnokság vár rá. Ezt követő-

en pedig jöhet a hajrá, hogy bekerüljön 

a nyári budapesti felnőtt-világbajnok-

ságon szereplő magyar csapatba. Ahol 

már az olimpia lesz a tét.

Riersch Tamás    

Fiatalon a felnőttek előtt
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