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Közös takarítás
Hatodik alkalommal szervezték meg Ma-
gyarország egyik legnagyobb önkéntes 
mozgalmát, a TeSzedd! akciót. A prog-
ramhoz Zugló az elsők között csatlakozott. 
Idén, április utolsó hétvégéjén a kerület 
számos pontján takarítottak és gyűjtötték 
a szemetet önkéntes diákok, nyugdíja-
sok, valamint az önkormányzat dolgozói. 
Az akció egyik helyszíne a Francia út volt, 
ahol az egyébként a MÁV tuladonában álló 
terület az egyik „legnépszerűbb” illegális 
szemétlerakó.                            8. oldal

2,5 milliárd oktatásra
A helyi köznevelési intézmények működ-
tetését a Zuglói Intézménygazdálkodási 
Központ látja el. A ZIK költségvetésében 
szereplő 24 iskola működtetésére ebben 
az esztendőben több mint két és fél milliárd 
forintot irányzott elő a képviselő-testület. 
Ebből az összegből 281 fő alkalmazására, 
valamint az ahhoz kapcsolódó  személyi jut-
tatásokra és járulékokra csaknem 614 millió 
forint, a dologi kiadásokra – mint például  
a rezsi és az élelmezés – 1,7 milliárd forint, 
eszközbeszerzésre, felújításokra és beru-
házásokra pedig 205 millió forint kiadást 
tervezett be az önkormányzat. A működési 
bevétel és az állami, normatív támogatás 
mellett az iskolák működtetése több mint 
1,8 milliárd forint saját forrásból finanszíro-
zandó kiadást jelent Zuglónak.   
  9. oldal

A képviselő-testület április 21-i ülésén ha-
tározatban állt ki a Liget Budapest projekt 
mellett, és leszögezte, hogy együtt kíván 
működni a Városliget Zrt.-vel a beruházás 
részleteinek megismerése, pozitív befo-
lyásolása érdekében. Rozgonyi Zoltán (Fi-
desz–KDNP) indítványa rögzítette, hogy  
a beruházásnak a városligeti építési szabály-
zat szerint, a parki funkciók fenntartásával 
és megújításával, a környezet minőségének 
javításával és a zöld felületek növelésével 

kell megtörténnie. Utóbbit 65 százalékban 
határozta meg. A módosítókat is tartal-
mazó határozat végül a Fidesz–KDNP és  
az MSZP–Összefogás Zuglóért szavazatai-
val többséget kapott, ellene voksolt a PM, 
az LMP, a Jobbik és a CivilZugló. A testület 
felszólította Karácsony Gergely (PM) pol-
gármestert, hogy kössön együttműködési 
megállapodást a Városliget Zrt.-vel május 
31-ig. Karácsony Gergely polgármester 
azonban vétóval élt a testület Liget Bu-

dapest projektet támogató döntése ellen.  
A Párbeszéd Magyarországért társelnöke 
úgy fogalmazott: az önkormányzat dönté-
se teljes mértékben szemben áll saját és  
a választások előtt összefogó baloldali koa-
líció többi jelöltjének programjával. A polgár-
mester szerint a testületi ülésen egy „vaskos 
félreértés történt”, vétója miatt viszont újra 
kellett tárgyalni a kérdést. Végül az április 
28-án elfogadott határozat alapján az ön-
kormányzat és a polgármester vállalja, hogy 

megfelelő információk birtokában támogat-
ja a Városligetnek mint kiemelt közparknak  
a Liget Budapest projekt keretében történő 
megújítását, míg az a parki funkciók fenn-
tartásával és megújításával, a zöldfelületek 
növelésével történik. Az MSZP módosító ja-
vaslatával kiegészített javaslatot a Fidesz és 
az MSZP-frakció megszavazta, Karácsony 
Gergely, Szabó Rebeka tartózkodott, míg 
Barta János, Várnai László és Czeglédi Já-
nos nemmel voksolt.                        3. oldal 

„A Fővárosi Törvényszék 2016. március 16-án kelt, 70.P.24.865/2015/5. 
sorszámú ítéletével megállapította, hogy Budapest Főváros XIV. Kerü-
let Zugló Önkormányzata megsértette kk. Fejes Csanád Tibor képmás 
védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy róla 2013. nyarán  
a törvényes képviselői hozzájárulás nélkül fényképet készített, és kk. Fe-
jes Csanád Tibor képmását a „Zugló megújul” című kiadványa címlapján, 
valamint a www.zuglo.hu internetes portálon közzétette. Mindezért Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a sajnálatát fejezi ki.”
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Megnyílt a 
kormányablak

Május ötödikétől újra fogadja az ügyfeleket a Péter-

várad utca 11–17. földszintjén a kormányablak, ahol 

munkaidőn túl is lehet hivatalos ügyeket, szám sze-

rint 1138-at intézni.

– Ezek nem mindegyikét rendezzük helyben, lesz-

nek olyan ügycsoportok, amelyekkel kapcsolatban 

tájékoztatást adunk, és lesznek olyanok is, amelyek 

kérelmét átvesszük, és a kormányhivatal illetékes 

szervezetéhez továbbítjuk – magyarázta dr. Molnár 

Csaba, a kerületi kormányhivatal vezetője.

Hozzátette: az okmányirodai ügyeken túl egyebek 

mellett lehet majd társadalombiztosítási, illetve eu-

rópai egészségbiztosítási kártyát igényelni, család-

támogatási kérelmet benyújtani, vagy éppen gyes-, 

gyed, anyasági, illetve nyugdíjügyet intézni, esetleg 

állampolgársági kérelmet beadni.

– A zuglói kormányablakban az ügyfeleket he-

tente 49 órában 22 munkaállomáson fogadjuk. Ezek 

közül egynél csak a Magyar Államkincstárral kap-

csolatos ügyeket lehet majd bonyolítani – jegyezte 

meg a hivatalvezető.

A felújítás európai uniós projekt keretében valósul 

meg. A kivitelezés során az okmányiroda ügyfélterét 

egybenyitották az ügyfélváróval. A kormányablakban 

emellett továbbra is működik majd posta.

Az ügyek ezentúl is napi sorszámmal, illetve idő-

pontfoglalással intézhetők. Időpont telefonon vagy 

elektronikus úton, a www.magyarorszag.hu oldalon 

keresztül kérhető. A nyitást követően az ügyfélszol-

gálat az okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu e-mail-cí-

men érhető majd el.

– A kormányablak hétfőn 07.00-tól 17.00-ig, 

kedden és csütörtökön 08.00-tól 18.00-ig, szerdán 

08.00-tól 20.00-ig, pénteken 08.00-tól 15.00 óráig 

lesz nyitva – mondta dr. Molnár Csaba.       PaD

A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium 2010-ben nyilvánította április 
21-ét a bölcsődék napjává. Ennek 
alkalmából a zuglói intézmények 
munkatársait április 22-én köszön-
tötték. Az önkormányzat által alapí-
tott kitüntetéseket idén hét bölcső-
dei munkatársnak ítélték oda. 

Április 21-én országszerte a bölcsődei dol-
gozókat ünneplik. Zuglóban is egész napos 
program várta az intézmények munkatár-
sait a hét utolsó napján. Először Karácsony 
Gergely polgármester, majd Szűcs Viktória, 
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének elnöke, végül Kissné Kalló 
Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsődék ve-
zetője köszöntötte a kerületi munkatársakat. 
Karácsony Gergely beszédében kitért 
arra, hogy a testület ismét bizalmat sza-

vazatott Kissné Kalló Györgyinek, hogy 
vezesse a Zuglói Egyesített Bölcsődéket, 
és bejelentette, elkészült a kerület első 
újonnan épített bölcsődéje, a Mesevonat. 
A polgármester bejelentette azt is, hogy  
a képviselő-testület egyhangúlag meg-
szavazta, bérkiegészítést ad a dajkáknak,  
takarítóknak és a technikai dolgozóknak.
– Igyekszünk meghálálni a bölcsődei dolgo-
zók munkáját, mert a legfontosabb értéke-
inkre vigyáznak, a gyerekeinkre – mondta 
Karácsony Gergely, majd Szabó Rebeka és 
Hajdu Flórián alpolgármesterekkel átadta az 
önkormányzat által alapított kitüntetéseket. 
Gondozási Munkáért Díjat kapott Kelemen 
Edit, Semmelweisné Nyíri Mónika, Szuro-
vecz István és Zab Zsuzsanna, míg a Zug-
ló Lakosságának Szolgálatáért Díjat André 
Gyuláné, Faust Tivadarné és Kormány Já-
nosné vette át.               Forrai-Kiss Krisztina 

Jutalmak a bölcsődék napján

Emléktáblát cserélt a Thököly út–
Stefánia út sarkán lévő volt nyilas- 
pártház (Stefánia út 93.) falán a ho-
lokauszt magyarországi emléknapja 
tiszteletére Zugló önkormányzata.

A történelmi hűségnek és hitelességnek 
megfelelően új szöveg szerepel 2016. ápri-
lis 24-től a Boros Mátyás és Fischer István 
emlékére 1993-ban állított emléktáblán. 
Ez alapján egyértelművé válik, hogy nyi-
lasok végeztek azzal a két fiatalemberrel, 
akik a zsidó foglyok kiszabadítására 1944. 
december 25-én felderítőként mentek  
a nyilaspártházba. 
Az új emléktábla avatásán részt vett Kardos 
Péter, a zuglói zsidó közösség főrabbija, 
aki elmondta, mielőtt végeztek a nyilasok 
Boros Mátyással és Fischer Istvánnal, ala-
posan megkínozták őket, majd a zsidó 
egyházközösség közelében lévő padra „tá-
masztották őket”, és gúnytáblát akasztottak  
a nyakukba. Kardos főrabbi szerint a két hős 
a lehetetlenre vállalkozott, amikor a megkín-
zottak kiszabadítását az életüknél is fonto-
sabbnak tartva vállalkoztak a küldetésre. 
Gerő Péter, a zuglói zsidó közösség elnö-
ke emlékeztetett, több mint nyolc éve kez-
deményezték az emléktábla cseréjét, ami 
most örömükre megvalósult. Az ünnepsé-
gen a Boros család rokonsága is részt vett.
A tábla leleplezését követően a tömeg 
átvonult a Slachta Emlékházhoz, ahol  

Karácsony Gergely polgármester koszorút 
helyezett el. Slachta Margit és rendtár-
sai a Thököly úti anyaházban 600 zsidót 
bújtattak, sokuknak menlevelet szereztek  
a svéd nagykövetség, a Nemzetközi Vörös-
kereszt és a pápai nuncius segítségével.
Az ünnepségen részt vett a zsidó egyház-
közösség számos tagja, szocialista képvi-
selők, valamint Garay Klára, a Zuglói Csere-
pes Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője is.

csernyánszky

Új emléktábla a volt nyilaspártházon

Felelős 
állattartás

Kis és nagy 
művészek

Kutyákkal, nyulakkal, hörcsögökkel telt meg a Pil-

langó park az I. Tavaszi SugárZoo Pikniken április 

17-én. A gyerekeket arcfestéssel, játékokkal, a fel-

nőtteket tanácsadásokkal várták a szervezők.

– Gyakrabban is lehetnének ilyen programok, mert 

itt mindenki láthatja, hogy milyen jól elférnek egymás 

mellett az emberek és az állatok. Az is fontos, hogy 

felhívják az emberek figyelmét a felelős állattartás-

ra. Egyértelműnek és természetesnek kellene lennie, 

hogy mindenki összeszedi a kutyája után a piszkot, 

de sajnos még mindig sokan ott hagyják – vélekedett 

Losonczi Gábor. Barátja, Kerényi András szerint pe-

dig az iskolákban arról is kellene beszélgetni a gye-

rekekkel, hogy hogyan közelítsenek egy ismeretlen 

kutyához, ha meg akarják simogatni. Azt tanácsolta, 

a kicsik ne szaladjanak egyből oda az ebekhez, mert 

azok megijedhetnek. Előbb kérdezzék meg az állatok 

gazdáját, hogy mennyire barátkozós a kutya. 

Csiszér Szonja régóta szeretne kiskutyát,  

de szülei szerint előbb meg kell ismernie, milyen 

kötelezettségekkel jár egy állat tartása. – Azért jöt-

tünk ki, mert nem akarjuk, hogy pár hét után meg-

unja az ebet, s ne foglalkozzon vele. Itt kérdezős-

ködhet, érdeklődhet – fejtette ki édesapja, Csiszér 

Ernő. A Panelkutya Egyesület elnöke megjegyezte, 

minden gazdinak ismernie kell az adott állat tulaj-

donságait, igényeit, mert egyes fajtákat nem csak 

fizikailag kell lefárasztani, szellemi tornára is szük-

ségük van. Baráth Ági arra is felhívta a figyelmet, 

hogy az udvariasság, a kulturált hangnem sokat 

segíthet a kutyások és a nem kutyások kapcsolatán. 

Az állattartás egy hosszú távú, 15-20 éves kötelezett-

ség. Kedvenceink szeretetet, figyelmet, gondosko-

dást igényelnek – mondta köszöntőjében Szabó Re-

beka alpolgármester. Rámutatott, hogy mindenkinek 

tekintettel kell lennie a többi emberre és állatra. Há-

romlábú macskájáról, Marcipánról is beszélt, akinek 

hálás, hogy őt választotta gazdájának, mert nagyon 

sokat tanult kedvencétől.  

A rendezvényen elhangzott, hogy a tervek szerint 

hamarosan elindul a macskaivartalanítási program is.

Potos Rita
A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskolában évente több mint 180 diák vesz részt 

a művészeti képzésben. A tanulók négy szak, a grafika 

és festészet, a tűzzománc, a kerámia és a textil kö-

zül választhatnak, és az ismereteket minden esetben 

szakképzett pedagógusoktól sajátíthatják el. 

A tanév során elkészített munkákból hagyomá-

nyosan év vége felé egy vizsgakiállítást rendeznek 

az iskola földszinti és emeleti galériájában. Az el-

múlt években már nemcsak egy-egy pedagógus 

és diák munkáit mutatták be, hanem minden szak 

– tanárostul, diákostul – bemutatkozott.  A gyerek 

és felnőtt munkák körülbelül május végéig lesznek 

majd láthatók az iskolában.              RT



3Zuglói Lapok    2016. május 5.    Fókusz

Együttműködési megállapodást kell 
kötni Karácsony Gergely polgár-
mesternek a Városliget Zrt.-vel, így 
döntött a képviselő-testület április 
28-i rendkívüli ülésén. A határozat 
nem jelenti a Liget Budapest projekt 
elfogadását, a grémium csupán az 
annak részét képező Városliget-fel-
újítást támogatja. A képviselők  
az együttműködést feltételekhez kö-
tötték, amelyek között parkfejleszté-
si és közterület-felújítás is szerepel.
 

Heves vita után fogadta el a grémium áp-
rilis 21-én Rozgonyi Zoltán alpolgármester 
(Fidesz) a Városliget Zrt.-vel való együtt-
működést kezdeményező, MSZP-s módo-
sító indítvánnyal kiegészített beterjesztését.  
Az ülést követően Karácsony Gergely pol-
gármester (PM) bejelentette, a testület hatá-
rozatát megvétózza, mert szerinte azzal az 
önkormányzat a Liget Budapest projekt mel-
lé állt. Az pedig ellentétes a baloldali össze-
fogás választási kampányban tett ígéretével. 
A képviselő-testület április 28-án tárgyal-
ta újra a beterjesztést, ahol a képviselők 
megerősítették, hogy fenntartják a határo-
zatot, és együttműködést kezdeményez-
nek a Városliget Zrt.-vel a Városliget mint 
közpark megújításáról.
Karácsony Gergely a javaslat tárgyalása 
során arra figyelmeztette a képviselőket, 
hogy a testület előző heti döntése nem áll 
összhangban a 2015 áprilisában hozott 
határozattal, amely a választók akaratá-
nak megfelelően elutasította a Liget Bu-
dapest projektet. 
Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesü-
let) arra szólította fel képviselőtársait, hogy 
utasítsák el a javaslatot, mert ellentétes  
a lakosság akaratával, amit a nála lévő több 
mint 20 ezer tiltakozó aláírás is bizonyít. 
Rozgonyi Zoltán kifejtette, a 200 milliárdos 
beruházás során fontos fejlesztések való-
sulnak meg. Ezekre a kerület csak akkor 
lehet hatással, ha megfelelő információk-
kal rendelkezik, és partnerséget alakít ki  
a Városliget Zrt.-vel. 
Barta János képviselő (LMP) az egyezményt 
kufárkodásnak nevezte, amely arra irányul, 
hogy Zugló kedvezményt kapjon. Ezt eluta-

sítja, szerinte helyi népszavazást kell kiírni. 
Szabó Rebeka alpolgármester (PM) ki-
emelte, a projekt kapcsán az egyeztetések 
elmaradtak. A beruházást a civilek mellett 
a szakemberek és szakmai szervezetek is 
kifogásolják. Hozzátette: a park megújítá-
sáról lehet tárgyalni, de az új épületeket el 
kell utasítani. 
Kovács Balázs képviselő (Fidesz) úgy vélte, 
van értelme a párbeszédnek. Arra kell tö-
rekedni, hogy a beruházás a közparkjelleg 
megőrzésével valósuljon meg. 
Czeglédi János képviselő (Jobbik) érde-
kesnek találta, hogy a Városliget Zrt. még 
nem jelezte, van-e fogadókészsége a kez-
deményezésre. 
Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) el-
mondta, az előző határozat félreérthető volt, 
ezért a szocialista frakció újabb módosító 
indítvánnyal él, hogy tisztázza a polémiát.
Lévay Sándor képviselő (MSZP) kijelentette, 
Zugló az együttműködéssel jelentős fejlesz-
tési forrásokhoz juthat, ezek megkapására 
garanciát kell kérni.
Az ülésen felszólalhattak a Ligetvédők kép-
viselői is. Földdeák Erzsébet népszavazást 
kért a projekttel kapcsolatban. Gayer Zoltán 
úgy nyilatkozott: az elképzelések folyamato-
san változnak, így a Városliget Zrt. semmire 
sem adhat garanciát. Kiss József azt java-
solta, hogy az állam a Nyugati pályaudvar 
mögötti területre építsen múzeumokat. 
A szocialisták módosító javaslatával kiegé-
szített beterjesztést a Fidesz- és az MSZP- 
frakció megszavazta, Karácsony Gergely, 
Szabó Rebeka tartózkodott, míg Barta Já-
nos, Várnai László és Czeglédi János nem-
mel voksolt. 
A módosítással az április 21-i határozat 
számos része megváltozott. Ilyen többek 
között az 1-es pont, amelyben eredeti-
leg az önkormányzat és a polgármester 
azt vállalta, hogy „a testület folyamato-
san tájékozódva, a megfelelő információk 
birtokában támogatja a Liget Budapest 
Projektet, egyben a Városliget megújítá-
sát mindaddig, míg az a Városliget Épí-
tési Szabályzatnak megfelelően, a parki 
funkció fenntartásával és megújításával, 
a környezet minőségének javításával,  
a zöldfelületek növelésével történik meg.”  

Az április 28-án született határozat sze-
rint viszont az önkormányzat és a polgár-
mester már azt vállalja, hogy „a testület 
folyamatosan tájékozódva, a megfelelő in-
formációk birtokában támogatja a Város-
ligetnek, mint kiemelt közparknak a Liget 
Budapest Projekt keretében történő meg-
újítását, fejlesztését mindaddig, míg az  
a Városliget Építési Szabályzatnak meg-
felelően, a parki funkció fenntartásával és 
megújításával, a környezet minőségének 
javításával, a zöldfelületek növelésével 
történik meg, továbbá mindaddig, míg  
a Városliget Zrt. a megállapodásban rögzí-
tett vállalásait maradéktalanul teljesíti.”
Az önkormányzat továbbá azt is vállalja, 
hogy megismerteti a polgárokkal a fejlesztés 
lakosságot érintő részeit, a Városliget Zrt. be-
vonásával lakossági konzultációkat szervez.

A testület többek között az együttműkö-
dés feltételéül szabta, hogy a Városliget 
Zrt. garantálja a fák megfelelő mennyi-
ségű és minőségű pótlását, a zöld felület 
65 százalékra növelését, a Városliget-
ben működő, kerületi üzemeltetésű térfi-
gyelő kamerák fenntartási költségeinek  
az átvállalását, helytörténeti kiállítóhely 
biztosítását. A cég emellett indítson zuglói 
parkfejlesztési és közterület-rehabilitációs 
programot, és oldja meg az Egressy tér,  
a Pillangó park és a Csertő park rendbeté-
telét, továbbá adja át kerületi használatba 
a felújított Olof Palme-házat. 
A képviselő-testületi ülés alatt a Párbeszéd 
Magyarországért, a CivilZugló Egyesület és 
a Ligetvédők néhány tagja transzparensek-
kel demonstrált a Városliget védelmében.

Papp Dezső

Zugló tárgyalást kezd a Városliget Zrt.-vel

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője a városligeti fakivágás nyomán 
kialakult helyzet jövőbeni elkerülése érdekében azt kezdeményezte, hogy a parla-
ment módosítsa a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósítását szabályozó törvényt. A képviselő az eljárási rend megváltoztatásával 
azt szeretné elérni, hogy kiemelt kormányzati beruházás esetén se lehessen kiadni 
azonnal jogerőre emelkedő fakivágási engedélyt. Határidőn belül fellebbezést lehes-
sen benyújtani, s annak elbírálásáig függesszék fel a fakivágást. 

Civil szervezetek demonstráltak  
a Petőfi Csarnok melletti réten  
a Városliget védelmében.

Mintegy ötszázan tiltakoztak a Városli-
getben azért, mert úgy vélik, hogy a Li-
get Budapest projekt érdemi szakmai és 
társadalmi egyeztetés nélkül, a lakosság 
akaratának figyelmen kívül hagyásával 
zajlik. A szervezőket képviselő Tömöri 
Balázs, a Greenpace kampányfelelőse 
azt mondta: szeretnék, ha a projektet le-
állítanák, és a közpark megújításáról pár-
beszéd kezdődne.
Lányi András író, a varosliget.blog.hu 
szerkesztője kijelentette: „Budapest 
Európa egyik legszennyezettebb le-
vegőjű fővárosa, aki itt egyetlen fát is 
ki akar dönteni, az merényletet követ el  
a város lakói ellen.” 
Schmidt Hajnalka, a Greenpeace Magyar-
ország Egyesület vezetője azt mondta: a 

közparki funkciók megőrzésével kell felújí-
tani a Városligetet. 
A rendezvényen Karácsony Gergely pol-
gármester azt nyilatkozta: azért vett részt 
a demonstráción, mert meg kellett mutat-

ni, hogy az emberek mit gondolnak a be-
ruházásról. Várnai László az eseményt tá-
mogató CivilZugló Egyesület részéről azt 
hangoztatta: a demonstráció üzenet a kor-
mánynak és a kerületi MSZP-nek is, „hogy 

ne árulja el a közösen kitalált projektet”.
A demonstráció zárásaként a megjelentek 
élőképet alkotva megformázták a Ligetvé-
dők logóját, a fát és az azt védő ökölbe 
szorított kezet.           PD

Civilek tüntettek a Liget-projekt ellen



4  2016. május 5.    Zuglói LapokKépviselők, fogadóórák  

Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára fo-
lyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali  
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, Polgár-
mesteri Hivatal, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. 

 

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyama-
tos bejelentkezés a http://www.zuglo.hu/
szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpol-
gármesteri titkárságon, a 06-1-
872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Jegyző
Hoffmanné  
dr. Németh Ildikó
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára a jegyzői titkárságon,  
a 06-1-872-9171-es telefonszámon.

Aljegyző
Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon, 
a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-

tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-

kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 

hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-

tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-

detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 

Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tu-

lajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek 

listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-

detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 

kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-

rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-

lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-

lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-

detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 

Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

Tóth Csaba (8. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján. 
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

 Tel.: 06-20-214-48-49

Parlamenti 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

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

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

Munkácsy Mihály Ált. Isk., 
Csáktornya park 1.

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József 
Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka 
PM Polgármesteri Hivatal

Folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ 
címen.

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DK-
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795 
Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/címen.

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit 
Általános Iskola
1148. Kaffka Margit köz 2-6.

Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefon-
számon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail 
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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfele-
inket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) 
található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot szemé-
lyesen 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. 

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

2016. június 6. Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. június 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. június 1. dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

2016. május 27.
2016. június 24. Várbíró András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető      

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFŐ

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

Ingatlangazdálkodási 
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, 
telkek)0-s igazolások kérése

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási 
Osztály 08.00-10.00
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt.  épületében 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

2016. január 19-étől előreláthatólag 2016. május 2-áig az Okmányiroda 
átalakítási munkálatok miatt zárva tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcím-
változási ügyek és a kész okmányok kiadása kivételével ügyeik intézését a 
főváros bármely okmányirodában és kormányablakában kezdeményezhe-
tik. A fővárosi okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokról a http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest oldalon is tájékozódhatnak.
Az okmányiroda átalakítása miatt bizonyos ügytípusokban 2016. január 25. 
napjától ügyintézés kezdeményezhető az alábbi ideiglenes zuglói helyszíne-
ken, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat ügyfélszolgálatán:
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
• XIV. kerületi lakó-, és tartózkodási helyre történő bejelentkezés • egyéni 
vállalkozói ügyek, folyamatban lévő lakcím fiktíválási eljárások, kizárólag 
előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Telefon: (06-1) 872 9271, (06-1) 872-9392.

Cím: 1145 Budapest, Bácskai u. 53. 
• Korábban igényelt, és elkészült okmányok (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, gépjármű törzskönyv, utángyártott rendszám, 
utángyártott regisztrációs matrica) átvétele; • lakcím fiktíválási kérelmek 
leadása • népesség nyilvántartási feladatok • gépjármű ügyintézés;

NYITVA TARTÁS

HÉTFŐ 08:15 – 17:45

KEDD 08:15 – 15:45

SZERDA 08:15 – 16:15

CSÜTÖRTÖK 08:15 – 15:45

PÉNTEK 08:15 – 13:15

Időpont foglalási lehetőség, az egyéni vállalkozói ügyek kivételével a 
fenti helyszíneken sajnos nem biztosított. 
Általános információkérés: (06-1) 872-9271 és (06-1) 872-9392 • e-mail:  
okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • Levelezési cím: 1145 Budapest,  
Pétervárad u. 11-17. 

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS (PÉTERVÁRAD UTCA 2.)
TELEFON: 872-9000, 872-9100

hétfő 12.30 - 18.00 

szerda 8.15 - 12.00,  12.30 - 16.30

péntek 8.15 - 11.30

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK  
EGYSÉGESEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKBAN  
(PÉTERVÁRAD. U. 2., BÁCSKAI U. 53.)

hétfő 8.15 - 12.00,  12.30 -17.00

kedd 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

szerda 8.15 -12.00, 12.30 - 16.00

csütörtök 8.15 - 12.00,  12.30 - 15.30

péntek 8.15 - 11.30

Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje

Telefon: 06-70/681-08-20 
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

A kerületgondnokság elérhetőségei
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Hevér Györgyöt, a 11. számú válasz-
tókerület képviselőjét márciusban 
választotta meg a képviselő-testület 
idősügyi tanácsnoknak. A Zuglóban 
felnevelkedett MSZP-s politikus úgy 
érzi, a szociális bizottság elnöke-
ként már bizonyította elhivatottságát 
a rászorulók iránt. Részt vett az új 
szociális rendelet kidolgozásában, 
nevéhez fűződik többek között a szép-
korúak elismerésének kiterjesztése, a 
gyógyszertámogatás, a temetési se-
gély, a méltányosság intézménye és  
az idősügyi kerekasztal létrehozása.  

– Fiatal kora ellenére különösen érzékeny 
az idősek problémái iránt, politikusként 
miért ezt a területet választotta?
– Szüleim, akik mindketten pedagógu-
sok, arra neveltek, hogy segítő kezet kell 
nyújtani az elesetteknek, és tisztelni kell 
az időseket. Körzetemben, Rákosfalván 
és Alsórákos egy részén ráadásul sok 
nyugdíjas ismerősöm van, hiszen ott nőt-
tem fel. Hivatásként szeretném végezni  
a tanácsnoki munkát, mert nagy felelős-
ség csaknem 36 ezer idős zuglói lakos ér-
dekeit képviselni. 
– A szociális bizottság elnökeként mi-
lyen módosításokat kezdeményezett  
a kerület szociális rendeletében?  
– Sokacz Anikó képviselőtársammal si-
került elérnünk, hogy biztosan kapjanak 
karácsonyi csomagot a rászoruló idősek, 
ami tavaly 1100 embert érintett. Az elmúlt 
évben negyven jelzőkészülékkel bővítet-
tük a házi segítséghívás eszközkészletét, 
ennek további fejlesztése az idei költség-
vetésben is szerepel. Javaslatunkra beke-
rült a rendeletbe a gyógyszertámogatás, 
a temetési segély és a méltányosság in-
tézménye is, ami az eseti segélyt igénylők 
lehetőségeit bővíti.   
– Eddig évente négyszáz szépkorút 
ünnepeltünk a kerületben, önnek kö-

szönhetően idén csaknem kétezret. Ezt 
hogy érte el? 
– Zugló tavaly volt 80 éves, ezért kezde-
ményeztem, hogy az itt élő időseket is  
a 80. életévüktől köszöntsük az eddigi  
90 helyett. Így évente 1500-1600-zal 
több kerületi nyugdíjasnak tudjuk meghá-
lálni a munkáját. Javasoltam azt is, hogy 
a szépkorúak köszöntése a szépkorúak 
elismerése néven szerepeljen a szociá-
lis rendeletben. Ennek az az oka, hogy 
míg korábban az érintettek egyen-aján-
dékcsomagot kaptak, ezentúl – az adott 
jubileumi évnek megfelelően – pénzbeli 
juttatást vehetnek át.  
– A karácsonyi és a húsvéti Erzsébet-utal-
ványt is megkapják majd a rászorulók? 
– Az előző vezetés tulajdonképpen az igaz-
ságtalanul kivetett kommunális adó kom-
penzálására osztotta az utalványt. Mi ennél 
többet adtunk, visszafizetjük a befizetett 
összeget.  Ennek ellenére az utalvány hiá-
nyát szóvá tettem a költségvetés tárgyalá-
sakor. Mivel a rendeletben most is szere-
pel, hogy adható ez a támogatási forma, és 
a költségvetés évente kétszer-háromszor 
is módosítható, ha a testület lát majd for-
rást rá, biztos vagyok abban, hogy kedvező 
döntést hoz. Hacsak addig országosan el 
nem törlik ezt a fajta cafeteriát.   

– Az idősügyi kerekasztal mivel foglalkozik?
– Most az a legfontosabb, hogy október 
1-jére, az idősek világnapjára kidolgozzuk 
Zugló idősügyi stratégiáját. Ebben kiemelten 
akarunk foglalkozni a nyugdíjasok egész-
ségügyi, szociális, megélhetési és lakhatási 
problémáival, valamint a tiszta és bizton-
ságos környezethez való jogukkal. Célom, 
hogy ezek racionális vállalások legyenek,  
ne csak néhány papír, amit elfúj a szél. 
– Idősügyi tanácsnokként mik a tervei?
– 1993 óta mulasztásos törvénysértést kö-
vet el a kerület azzal, hogy nem működtet 
idősek átmeneti otthonát. Ezt mielőbb or-
vosolni kell. Arra is szeretnék megoldást 
találni, hogy Zugló rákosfalvai részén is 
legyen idősek klubja.       FKK

Önkormányzat

A bérlakásépítés előkészítése, köz-
világítási mintaprojekt indítása, ké-
zilabdacsarnok építéséhez önrész 
biztosítása, munkabizottság létre-
hozása, civil szervezetek támoga-
tása, gyalogos-átkelőhely létesítése 
– többek között ezekről döntött áp-
rilis 21-i soros ülésén Zugló képvi-
selő-testülete.

Az ülés kezdetén Karácsony Gergely pol-
gármester (PM) bejelentette: hivatalosan 
is kikerült a kormányprogramból a Thö-
köly úti villamosfejlesztés terve. A BKK 
a tömegközlekedést egy középső, zárt 
buszsáv létesítésével kívánja megoldani.  
Pozitív hír viszont, hogy a főváros Zugló 
vezető partnerségével konzorciumot hoz 
létre, amely közvetlenül Brüsszelhez nyújt 
be pályázatot a Rákos-patak revitalizáció-
jának finanszírozására. 

Bérlakás-építési tervek 
A képviselők elfogadták az adóhatóság 
2015. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót. Az előterjesztés szerint a tavalyi 
adóbevétel 159,2 millió forinttal haladta 
meg a 2014. évit. Ez a többlet 81 száza-
lékban finanszírozta a magánszemélyek 
kommunális adójának visszafizetését.
A testület arról is döntött, hogy az önkor-
mányzat 2017–2019 között évente leg- 
alább 100, átlagosan 40–70 négyzetméte-
res bérlakást épít. A vitában Várnai László 
képviselő (CivilZugló Egyesület) felvetésé-
re Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 
kifejtette: a bérlakásépítés azért is fontos, 
mert tavaly szeptemberben a testület több 
lakóépület szanálásáról döntött. Azoknak, 
akik nem veszik igénybe a lakhatás pénz-
beni megváltását, lakást kell biztosítani. 
Szabó Rebeka alpolgármester (PM) beje-
lentette, fontosnak tartja, hogy Zuglóban 

minél több kerületi tulajdonú bérlakás le-
gyen, ezért támogatja a javaslatot.

Játszótéri közvilágítás
A testület hozzájárulását adta, hogy  
az önkormányzat tulajdonában lévő Új-
város park 2. szám alatti ingatlanon  
a BVSC-Zugló taottámogatással kézilab-
dacsarnokot építsen. A grémium egyúttal 
vállalta, hogy a taopályázathoz szüksé-
ges 68,6 millió forintos önrészt biztosítja,  
és a létesítményt legalább 15 évig sport-
célra használja. 
A grémium jóváhagyta továbbá a Wass 
Albert téri játszótér közvilágítási minta- 
projektjét, amely megvalósítására nettó 
2,6 millió forintot szavaztak meg. A ját-
szóteret napelemes kandeláberekkel lát-
ják el, így a szülők igényének megfelelően  
a téli hónapokban is használható lesz. 
Egy év múlva megvizsgálják, hogy a rend-

szer mennyi megtakarítást eredményez. 
Amennyiben pozitívak a tapasztalatok,  
a testület kezdeményezni fogja a főváro-
si önkormányzatnál a közvilágítás nélküli 
zuglói játszótereken a napelemes rend-
szer kiépítését. 
A képviselők nem járultak viszont hozzá, 
hogy a Zuglói Sport- és Rendezvényszer-
vező Non-profit Kft. törzstőkéjét képező 
részvényeket értékesítsék. A testület azt 
az indítványt is elutasította, amely arra irá-
nyult, hogy az önkormányzat soron kívül 
tízmillió forintot adjon a Nemzetiségek Há-
zának beköltözhetővé tételére.  

Támogatások
Az Anyák az Anyákért Alapítvány kérelmé-
re a képviselő-testület úgy döntött, hogy  
a Lengyel utca 28. szám alatti 81 m2 he-
lyiségét kedvezményesen bérbe adja a 
zuglói székhelyű, közhasznú tevékenysé-

get végző szervezetnek. Ezen felül a kép-
viselők elfogadták, hogy a zuglói látássé-
rültek lakáshoz jutásának elősegítésére 
dotálják a Vakok Lakásgondjainak Meg-
oldását Támogató Alapítványt. A testület 
ahhoz is hozzájárult, hogy az önkormány-
zat ellátási szerződést kössön az Oltalom 
Karitatív Egyesülettel a családok átmeneti 
otthonának működtetésére. 
Az alapítvány a mélyszegénységben élő 
kismamáknak és kisgyermekes csalá-
doknak nyújt támogatást. A képviselők  
a Bánki Donát utca–Szervián utca keresz-
teződésében létesítendő gyalogátkelőre 
vonatkozó beterjesztést is támogatták. 
A grémium saját munkájának segítésére 
öt főből álló ideiglenes munkabizottságot 
hozott létre. A szervezet a képviselő-tes-
tület által hozott, lejárt határidejű, végre 
nem hajtott döntéseit és határozatait  
fogja felülvizsgálni.         Papp Dezső

Közvilágítási mintaprojekt indul Zuglóban

Már dolgoznak a kerület idősügyi stratégiáján

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja  
a 3. számú egyéni választókerület lakosait, 
hogy esetleges problémáikkal és kéréseikkel fel-
kereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.
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Záborszky Kálmán gordonkamű-
vész tavaly augusztus végi várat-
lan lemondásával megüresedett  
a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola igazgatói posztja, 
amit az ilyenkor szokásos módon 
a pályázatok elbírálásáig a koráb-
bi helyettes, Makovecz Pál töltötte 
be. Az ideiglenes vezető is beadta  
a pályázatát a Columbus utcai intéz-
mény vezetésére, melyhez a szük-
séges vezetőképző iskolát tavaly 
decemberben fejezte be. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma nemrég 
döntött a beérkezett pályázatokról, 
és visszamenőleg, február 20-ai ha-
tállyal az iskola vezetőjének Mako-
vecz Pált nevezte ki.

– Az ország egyik legjobb konzerva-
tóriumának vezetésével bízták meg.  
Ez lenne pályafutása csúcsa?
– Engem a zene és a zuglói iskola nemes 
egyszerűséggel bekebelezett. Kezdő har-
sonásként úgy lettem tagja a neves István- 
zenekarnak, hogy én voltam az együttes 
legügyetlenebb tagja. Ezt Záborszky Jó-
zsef éreztette is velem, de a tanár úr ki-
váló pedagógus volt, mert amikor látta, 
mennyit dolgozom azért, hogy a lemara-
dásomat behozzam, olyan mankót adott 
nekem, melyre ma is támaszkodhatom.  
Ő hívott először az induló zuglói zeneisko-
lába, neki, majd később a fiának, Záborsz-
ky Kálmánnak köszönhettem, hogy előbb 
a rézfúvós tanszéket, majd a fúvószene-
kart is felépíthettem. A feleségem a tanúm 
rá, hogy minden lépés után úgy éreztem, 
elértem a plafont, innen már nincs to-
vább. Aztán 11 évvel ezelőtt igazgatóhe-
lyettes lettem, most meg az intézmény  
vezetésére készülök.
– Pedig gyerekként nem is zenésznek, 
és nem is zenetanárnak készült.
– Szentendrén a ferences gimnáziumba 
jártam, ahol matekból és fizikából is jól tel-
jesítettem. Így reálisan nekem is építész-
nek kellett volna tanulnom, hogy aztán az 
édesapám, Makovecz Imre nyomdokaiba 
léphessek. Szerencsére az édesapám 
sokkal bölcsebb volt, és negyedik gim-
názium elején leült velem beszélgetni. 
Megpróbálta felnyitni a szememet, hogy 
a Makovecz név miatt nem sok esélyem 
van felvételizni – tegyük hozzá, mindez 
1981-ben volt –, vagy ha fel is vennének, 
folyamatosan megnehezítenék a dolgo-
mat, s ha ezek után mégis elvégezném az 
iskolát, akkor meg állandóan küzdenem 
kellene a „kis Makovecz” sztereotípia el-
len. A legfőbb érve azonban az volt, hogy 
nem látja a szememben az építészet iránt 
lobogó tüzet.
– Ha az embert lebeszélik az építészetről, 
nem biztos, hogy harsonaművésznek áll.
– Én mindig is zenéltem, köszönhetően 
annak, hogy művészcsaládban nevelked-
tem fel. Az édesanyám, Szabó Marianne 
Munkácsy-díjas textilművész, a bátyám, 
Benjamin grafikus és műfordító, a nővé-
rem, Anna pedig festő. Ebbe a családba 
pedig bőven belefért egy fuvolázó Palika. 
A gond csak az volt, hogy fuvolásból ren-
geteg volt, így könnyen rábeszéltek, hogy 
olyan hangszerrel kezdjek valamit, amit 
amúgy is érettebb korban kezdenek a ze-
nészek. Így lettem harsonás.

– Itthon zenetanár, Helsinkiben pe-
dig harsonaművész lett. Az oktatás  
vonzóbb volt számára, mint a színpadi 
szereplés?
– Minden művész számára az elsődleges 
cél a színpadi szereplés, ám a siker csak 
kismértékben múlik a tehetségen, az érvé-
nyesülésben a szorgalom mellett a szeren-
csének is nagyobb szerepe van. Miután ha-
zatértem Helsinkiből, szembesültem azzal 
a ténnyel, hogy szinte minden együttesben 
fiatal harsonaművészek játszanak. Ugyan-
akkor már Helsinki előtt jelezte nekem Józsi 
bácsi, hogy 90-ben konzervatóriumot fog 
nyitni Zuglóban, ahol számítana a mun-
kámra. Én pedig ígéretet tettem neki, hogy 
ha visszajövök, keresni fogom őt. Erre még 
kezet is ráztunk.
– Édesapja halálát követően a család-
jára maradt a gazdag Makovecz-hagya-
ték. Ezzel mit tudnak kezdeni?
– Édesapám cégét a bátyám irányítja. Ter-
mészetesen nem ő tervezi az épületeket, 
ezt megteszik apám tanítványai, ő vezeti 
és szervezi a céget. Mi pedig az édes-
anyámmal és a nővéremmel az alapítványt 
gondozzuk. Két fontos dolgunk minden-
képpen van: egyrészt édesapámnak több 
épülete is méltatlan körülmények között 
van, ezeknek az állagát mindenképpen 
meg szeretnénk óvni. Ezenkívül számtalan 
olyan terve volt, ami a halála miatt nem va-
lósulhatott meg. Elég csak a felső-kriszti-
navárosi Szent Mihály-katedrálist említeni, 
ami élete főműve lett volna.
– Az édesapjának a fővárosban méltat-
lanul kevés alkotása volt. Zuglóban ta-
lálni valamit a Makovecz-hagyatékból?
– Tudtommal a Hermina úti kápolná-
ban található egy oltárkép, melyet édes-
apám tervezett, és Pajzs László szobrász  
valósított meg.
– Jelenleg nem Ön az egyetlen Mako-
vecz a Szent István Király Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában.
– Itt tanít zongorát a feleségem, Reeta La-
ine, akit Helsinkiben ismertem meg. Idén 

fog érettségizni a nagyobbik fiam, aki szin-
tén zongorázni tanul, és a szolfézs szak-
ra jár, míg a kisebbik fiamat én tanítom  
tenorkürtözni.
– Ezek szerint tanít még?
– Sajnos nem, az igazgatói munka ugyan-
is minden időmet leköti. Kisebbik fiamat 
is otthon tanítom. A fúvószenekar kar-
mestere vagyok, és nagyon büszke va-
gyok rá, hogy ebben a tanévben először  
a Zuglói Filharmónia programsorozatá-
ban a februári koncertet mi adtuk a Mű-
vészetek Palotájában.

– Legvégül engedje meg, hogy megkérdez-
zem, miért egy veterán Fiat 500-as autóval 
jár. Ennyire vonzódik a régi dolgokhoz?
– Ez egy régi szerelem. Az autót 1969-ben 
gyártották. Én 83-ban vettem úgy, hogy  
a felét én kerestem meg, a másik felét meg 
az apám adta. Azóta imádom, s bár egy-
szer eladtam, úgy kötöttem a szerződést, 
hogy ha a vevő meg akar válni tőle, akkor 
ismét nekem ajánlja fel az autót. Így aztán 
visszakerült hozzám, s mivel már elértük  
a szükséges kort, oldtimerré nyilvánították.

Riersch Tamás

Gordonka helyett harsona, majd karmesteri pálca

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, 
Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. 
kerület, Pétervárad utca 2.) . Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.
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Örs vezér 
tere 3.

31924/18/A/103 23 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna 44.000 691.515 Ft 2016.04.28. 2016.05.12.
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parkoló 7.100,- Ft/hó + ÁFA 2016.04.27. 2016.05.27.
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Az Erzsébet Nőiskola, amely ma két intézmény otthona

Ezen a héten az Ajtósi Dürer sor–
Hermina út kereszteződéséhez lá-
togattunk el. Itt működött hajdanán 
a Vakok Intézetéhez csatlakozó Er-
zsébet Nőiskola. A saroktelken álló, 
kétszintes, L alakú tanintézmény 
száztizennégy éves fennállása so-
rán számos változáson, szervezeti 
átalakításon ment át. Ma az egykori 
Erzsébet Nőiskola épületében két 
önálló tanintézet működik. A léte-
sítmény Ajtósi Dürer sor felőli oldala 
a Teleki Blanka Gimnáziumnak, míg 
Hermina úti szakasza a Városligeti 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolának ad otthont.

A kiegyezést követően a magyar polgá-
ri iskolai tanítónőképzés 1873-ban indult 
meg Budán, a Josef Polytechnikum épüle-
tében Zirzen Janka irányításával. Az iskola 
1875-ben Pesten a Sugárút (ma Andrássy 
út) 74. szám alatti épületben folytatta mű-
ködését. A Zirzen-intézet néven működő 
iskolát Lázárné Kasztner Janka indítvá-
nyára nevezték el 1898-ban a Genfi-tónál 
meggyilkolt királynéról Erzsébet Nőisko-
lának. Az intézet a tizenkilencedik század 
utolsó évtizedére kinőtte a sugárúti épüle-
tet, ezért új hely után kellett nézni. 

Modern létesítményt építettek
A kormányzat úgy határozott, az oktatás-
ban fontos szerepet betöltő Erzsébet Nőis-
kola számára egy modern, minden igényt 
kielégítő objektumot építtet. A beruházás 
megvalósítására az akkor a VII. kerülethez 
tartozó István út (ma XIV., Ajtósi Dürer sor) 
és Hermina út kereszteződésében lévő 
saroktelket találták a legalkalmasabbnak. 
Ezt a kormány 1892-ben vásárolta meg az 
óbudai születésű Fischhof Ignác Vilmos 
orvostól, aki korábban a telkén hideg-
víz-gyógyintézetet működtetett. 
A Vakok Intézetéhez csatlakozó, L alakú, 
kétszintes, előkertes épület terveit a Ma-
gyar Királyi Vallás és Közoktatási Minisz-
térium megbízásából Baumgarten Sándor 
és Herczegh Zsigmond készítette el. A két 
építész 1888 és 1908 között állami meg-
rendelésre a történelmi Magyarország szá-
mos oktatási intézményének a tervezésére 
kapott megbízást. A szecessziós épület 
kivitelezése 1901–1902 között zajlott. A be-
ruházás 1,2 millió koronába került. 
Az István út 91–93. (ma XIV., Ajtósi Dürer 
sor 37.) alatti intézményt 1902-ben nyitották 
meg. Az új létesítményt Stróbl Alajos szob-
rászművész egy általa készített, Erzsébet ki-

rálynét koronázási ruhájában ábrázoló fehér 
márvány mellszoborral ajándékozta meg. 
Az oktatás két tagozaton folyt. A polgári 
iskolai tanárképzőben az 1868. évi nép- 
oktatási törvény által létrehozott polgá-
ri iskolák leendő tanítónői tanultak, míg  
a gyakorló felsőbb leányiskolát végzők 
a nők társadalmi szerepéhez, élethivatá-
sához szükséges általános műveltséget 
szerezhették meg. 

Mintaszerű berendezés
A Vasárnapi Újság 1904. július 3-i szá-
mában mutatta be az Erzsébet Nőiskolát.  
Az írásból kiderül, hogy a teleknek csak  
az egyharmadát építették be. „A beépítetlen 
terület részben mint kertszegély veszi körűl 
az intézet két főhomlokzatát, részben – két 
részre osztva, – mint játszó, korcsolyázó 
udvar s nagyobb részében mint árnyas, 
padokkal megrakott park áll a növendékek 
rendelkezésére” – olvasható a cikkben.
Az épületet mintaszerűen rendezték be.  
Az alacsony földszinten két nagy étkező 
volt közös konyhával, de külön tálalóval.  
Az egyiket a tanítónőjelöltek, míg a másikat 
a leányiskolai növendékek használták. Vol-
tak itt továbbá fürdőszobák, mosó- és vasa-
lóhelyiségek, cselédlakások és éléskamrák. 
A magasföldszinten helyezkedtek el az 
irodák, a fogadóhelyiségek, a tanári szo-
bák, a tanácsterem, a zongoraszobák, 
az igazgatói és a tanítónői lakások. Ezen  
a szinten volt a hat tanítóképző és hat fel-
sőbb leányiskolai osztály tanterme is.

Az első emeleten működtek a szaktan-
termek, a laboratóriumok és a szertárak, 
valamint a kézimunkaterem és az intéz-
mény könyvtára. Ezen túlmenően voltak itt 
felsőbb leányiskolai nappali szobák, tanári 
dolgozószobák és tanítónői lakások is.  
A második emeleten rendezték be a nö-
vendékek hálószobáit. A tanítóképzősök 
többnyire négyen, míg a leányiskolai nö-
vendékek 10–14-en laktak egy-egy há-
lóteremben. Ezen a szinten voltak még 
azoknak a nevelőnőknek a lakrészei, akik 
a hálószobákra felügyeltek. A beteg növen-
dékeket elkülönítették társaiktól, őket külön 
e célra épített pavilonban ápolták. Az intéz-
mény tornaterme az udvaron állt, szükség 
esetén díszteremként is használták. 
A tanulók összlétszáma 300–350 fő között 
mozgott. Általában a növendékek fele-fele 
arányban jártak tanítóképzőbe, illetve le-
ányiskolába. Az intézményben nemcsak 
bentlakók, hanem bejárók is tanultak, ne-
kik a bentlakókkal együtt kellett étkezniük.  
1904-ben a „tanár testület a polgári kép-
zőben 14 tagból a felsőbb leányiskolában 
41 tagból áll. Ez utóbbiban 11 rendes ta-
nítónő, 1 segédtanítónő, 6 alkalmazott 
nevelőnő, 3 nyelvmesternő, 6 hitoktató és  
14 zenetanítónő működik” – derül ki a Va-
sárnapi Újság cikkéből.
1930-ban a nőiskola volt növendékei egye-
sületet alapítottak, amely ma is működik. 
Ekkorra az intézmény Radák Olga igazga-
tósága alatt már Magyarország egyik leg-
színvonalasabb iskolájává vált. 
Az Erzsébet Nőiskola zászlószentelését 1938. 
március 25-én tartották a Zeneakadémián.  
A zászlóanya gróf Apponyi Albertné volt.  
Az eseményről a filmhíradó is beszámolt.

Szervezeti változások 
1906-ban újabb tagozattal, az Apponyi 
Kollégiummal bővítették a tanintézetet. 
Ide a tanítóképzőt sikeresen befejezők 
kérhették a felvételüket. A kétéves kurzus 
végén a növendékek vizsgát tettek, és ta-
nítónőképző intézeti tanári oklevelet kap-
tak. 1911-ben az intézmény nevét Állami 
Erzsébet Nőiskolára változtatták. 1916-
ban a felsőbb leányiskolát hatosztályossá 
alakították át, 1918-tól pedig nyolcosztá-
lyos gimnáziumként működött tovább. 
A tanítóképzés 1930-ig folyt Budapesten, 

ekkor Szegedre költöztették, a nőiskolát 
líceummá alakították. 1931-től a líceum  
a Budapesti Középiskolai Tanárképző 
Intézet egyik gyakorlóiskolája lett. A ta-
nintézet 1934 és 1936 között Állami Er-
zsébet-Nőiskola Leányliceum néven mű-
ködött, majd 1937-ben Magyar Királyi 
Állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnázium 
elnevezéssel folytatta tevékenységét. 
A második világháborút követően meg-
kezdték a nyolcosztályos gimnázium fel-
számolását. Az alsó négy évfolyamot fo-
kozatosan általános iskolai felső tagozattá 
alakították. Az intézmény 1946 őszén az 
Ajtósi Dürer Sori Gimnázium és Általános 
Iskola nevet kapta. Két évvel később szer-
vezetileg szétválasztották az általános is-
kolát és a gimnáziumot. Ez utóbbi egy évig 
Állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnázium 
néven működött. 1950-ben a Teleki Blanka 
Általános Leánygimnázium, a koedukáció 
bevezetését követően a Teleki Blanka Gim-
názium nevet vette fel. Az intézmény szá-
mára névadójának bronz mellszobrát 1958-
ban Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette el.
A szétválást követően az általános iskola 
neve Fővárosi Leányiskola lett. Itt a koe-
dukált oktatást 1959-ben vezették be.  
A tanintézetnek 1994-ben Városligeti Álta-
lános Iskola lett a neve. Az iskola 1998-ban 
zöld tetős, földbe süllyesztett tornatermet 
kapott. Az oktatási intézmény jelenleg Vá-
rosligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola néven működik.                 

Papp Dezső

Az Erzsébet Nőiskola udvara 1905-ben
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Az elmúlt hetekben több lakossági 
panasz érkezett lapunkhoz a Fran-
cia út melletti vasúti töltéshez hor-
dott illegális szemétkupacok miatt. 
A terület a MÁV kezelésébe tartozik, 
ezért az ott hátrahagyott hulladék 
elszállítása a zrt. feladata. Leg-
utóbb  április 18-án tisztították meg 
a területet, de az illegálisan lerakott 
kupacok néhány napon belül ismét 
megjelentek. A probléma nemcsak 
a töltést, hanem az egész Francia 
utat érinti, ugyanis a szél széthordja 
a hulladékot. Április utolsó hétvé-
géjén, a TeSzedd! akció keretében 
zuglói önkéntesek és az önkor-
mányzat munkatársai szedték ösz-
sze a szemetet a Francia út Egressy 
út és Kerepesi út közötti szakaszán. 

Hatodik alkalommal szervezték meg 
Magyarország egyik legnagyobb ön-
kéntes mozgalmát, a TeSzedd! akciót. 
A programhoz Zugló az elsők között 
csatlakozott. Idén április utolsó hétvé-
géjén kerületben 13 helyszínen taka-
rítottak, és gyűjtötték a szemetet ön-
kéntes diákok, nyugdíjasok, valamint 
az önkormányzat dolgozói. Karácsony 
Gergely polgármester és Szabó Rebeka 
alpolgármester a Francia út Egressy út 
és Kerepesi út közötti szakaszát segí-
tett megtisztítani. Az előzetes regiszt-
rációk alapján az FKF Zrt. összesen  
670 darab 100 literes gyűjtőzsákot biz-
tosított a zuglói gyűjtőpontokra. 

Az akció során több köbméter hulladék 
gyűlt össze, amit a kijelölt gyűjtőpontokig 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 
Zrt., onnan pedig az FKF Zrt. szállított el.

A lakosok kamerát akarnak
A probléma azonban ezzel nem oldódott meg 
véglegesen, ugyanis a töltés oldalához szin-
te naponta hordják ismeretlenek az illegális 
hulladékot. Molnár Orsolya, aki a Francia út 
Thököly út–Egressy út közötti részén lakik, 
fotókat is küldött lapunknak a kupacokról. 
– Nap mint nap látom a növekvő szeméthe-

gyeket, amikor kinézek a nappalim ablakából 
– írta Molnár Orsolya. – Olyan érzésem van, 
mintha szemétdombom élnék. Nemrég any-
nyira meguntuk a látványt, hogy mi magunk 
szedtük össze zsákokba a szemetet, majd 
tettük egy helyre. A töltés túloldalán, a Mexi-
kói úton is sokszor tesznek le illegálisan hul-
ladékot. Évek óta nincs erre megoldás, pedig 
több száz itt lakó életét keseríti meg a sok 
szemét, ugyanis a töltésről mindent széthord 
a szél. A közterület-felügyelet állandó jelen-
léte, valamint térfigyelő kamerák elhelyezése 
nagyban segítené a rend fenntartását.

124 tonna szemetet vittek el Zuglóból
Mivel a töltés karbantartása a MÁV Zrt. 
feladata, lapunk megkereste a problémá-
val a vasúttársaságot. Mint írták, a Fran-
cia úti töltés mellől legutóbb április 18-án, 
13 köbméter illegálisan lerakott szemetet 
szállítottak el munkatársaik, de április kö-
zepén a Mexikói út egy részén is össze-
gyűjtötték a hulladékot.  
– Nagyjából tíznaponta jelennek meg 
újabb illegális hulladékkal szennyezett 
területek a nyílt vonal mentén, ame-
lyekre csak bejárások alkalmával derül 
fény – írta a MÁV Zrt. Kommunikációs 
Igazgatóság. – A rendelkezésünkre álló 
kapacitásokhoz igazodva további ille-
gális szeméthalmokat számolunk fel, 
már kijelöltük az újabb szakaszokat is. 
Ez viszont kevés, ha a lakóközösségek-
ben vannak olyanok, akik nem tartják be  
a szabályokat. Az állampolgároknak, a he-
lyi lakosoknak is oda kell figyelniük a kör-
nyezetükre, ugyanis az illegális lerakók-
ról általánosságban feltételezhető, hogy  
a vonzáskörzetükben található lakókö-
zösség tagjai hordják oda a szemetet. 
A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint 2015-
ben csak a XIV. kerületben 1,6 millió m² 
területről 459 m³, azaz 124 tonna kommu-
nális és építési hulladékot szállított el. Az 
illegális szemétlerakás megakadályozása 
érdekében a vasúttársaság igényli a köz-
terület-felügyeletek járőrszolgálatának 
megerősítését az érintett és kiemelten ve-
szélyeztetett területekre.

Forrai-Kiss Krisztina

Először a Francia út környékén szedték a szemetet
Zöld Zugló

Hadüzenetet küld a zuglói önkormányzat a hulladékot illegálisan lerakóknak

Megbeszélést hívott össze Karácsony Gergely polgármester annak érdekében, hogy 
végre megszabadítsák Zuglót az illegális hulladéktól. A tanácskozáson részt vettek 
többek között Szabó Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármesterek, a Zuglói Közbiz-
tonsági Kft., a Zuglói Zrt., a Zuglói Polgárőrség munkatársai, a kerületgondnok és  
a környezetvédelmi tanácsnok is.
Az önkormányzati tapasztalatok és a lakossági visszajelzések is azt mutatják, hogy a ke-
rületben vannak olyan gócpontok, ahol folyamatosan fennálló problémát jelent az illegá-
lisan lerakott hulladék. A tarthatatlan helyzet felszámolására az önkormányzat cselekvési 
tervet dolgoz ki. A tervek szerint a hulladék eddig is zajló folyamatos eltakarítása mellett az 
állandóan szennyezett területeknél rajtaütésszerűen működő járőrszolgálatot is szervez-
nek, és tettenérés esetén azonnali helyszíni bírságot szabnak ki az elkövetőkre.

A MÁV területein állandósult problémák kezelésére Zugló Önkormányzata tárgyaláso-
kat kezdeményez a céggel, bízva abban, hogy a vasúttársaság partner lesz a Zugló 
területét csúfító szeméthalmok felszámolásában.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek melletti szemétlerakás megszüntetéséhez az önkor-
mányzat megvizsgálja azok kihasználtságát, és bontási tervet készít a megmaradt beton 
talapzatokra. A már sikeresen zajló komposztálási program kiterjesztése mellett nagy hang-
súlyt fektetnek a lakosság tájékoztatására a zöldhulladék megfelelő kezelésének módjairól.
– Tisztában vagyok vele, hogy sziszifuszi küzdelmet jelent az illegális hulladék elleni 
harc, de megtesszük a szükséges lépéseket a Zuglót elborító szemétkupacok ellen. 
A helyszíni bírságok kiszabását már megkezdtük, bízunk ennek elrettentő erejében – 
mondta el Karácsony Gergely. Azt is hozzátette, a küzdelemben számít a lakosság 
türelmére és együttműködésére.

A Rákospatak partján és a Dr. Mező 
Ferenc Általános Iskola udvarán 
összesen csaknem tizenöt odút he-
lyeztek ki a Magyar Madártani Egye-
sület önkéntesei.

– Az odúkban a madarak nem élelmet 
kapnak, hanem költhetnek. Nyitható 
tetejüknek köszönhetően a gyerekek 
megnézhetik a bennük lévő tojásokat,  
a fiókákat, de a karbantartást is a diákok-
kal közösen végezzük – mondta Bebesi 
Zoltán, az egyesület egyik önkéntese.
Az önkormányzat összesen 47 madá-
rodút vásárolt, ezeket folyamatosan he-
lyezik ki a kerület különböző pontjain.  
A program a Kaffka Margit Általános Is-
kolában folytatódik.
– Az odúk idén a madarak másodköltését 
segíthetik, és azt reméljük, hogy jövőre 
már tudni fogják, hol találják őket, és egy-
ből oda fészkelnek – magyarázta Szabó 
Rebeka alpolgármester.                         PR

Madárodúk kerületszerte
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Öt nyelven 
a Kaffkában Idén lett 40 éves a Zuglói Tihany 

Óvoda, amely még mindig a legfia- 
talabb intézmények egyike a kerü-
letben. A jubileumi születésnap al-
kalmából egész hetes ünnepségso-
rozatot rendeztek.

Ennek részeként fotókiállítást készítettek, 
illetve egy ünnepi újságot is összeállí-
tottak, melynek egyik oldalán egy olyan 
1976-os cikk olvasható, amely a Tihany 
téri óvoda építéséről szólt. Az ünneplés 
keretein belül az intézmény vendégül lát-
ta az elmúlt negyven év ovisait is. A sok 
„felnőtt óvodás” zsúfolásig megtöltötte  
a zuglói intézmény udvarát. Sokan közü-

lük régi óvónőikkel is találkozhattak, hiszen 
Léka Gézáné Hunya Marianna az ovi nyitása 
óta, Szolnokiné Varga Zsuzsanna pedig már 
36 éve dolgozik az intézményben.
Az ünnepi hét másik kiemelt programja 
egy focitorna volt, melyre a szomszédos 
óvodákat is meghívták. A Zuglói Tihany 
Óvoda az egyike azon kerületi óvodáknak, 
melyek udvarán egy kisméretű műfüves 
pályát építtetett az önkormányzat. „Az óvo-
dánk kívülről nem sokat változott az elmúlt 
negyven évben, belülről azonban nagy át-
alakuláson ment keresztül. Az évek, sőt év-
tizedek során folyamatos volt az innováció 
intézményünkben, melynek köszönhetően 
rengeteg szép eredménnyel büszkélkedhe-

tünk” – mondta Farkas Tiborné óvodaveze-
tő az április 29-i jubileumi ünnepségen.
Ezt támasztotta alá az önkormányzatot kép-
viselő három alpolgármester, Szabó Rebe-
ka, Hajdu Flórián és Rozgonyi Zoltán is, akik 
személyes jelenlétükkel bizonyították, hogy 
a fenntartó is elismeri azt a munkát, ami  
a Zuglói Tihany Óvodában az elmúlt negy-
ven évben folyt. A szülők köszönetét pedig 
egy háromgyermekes zuglói családapa, 
Szabó Tamás tolmácsolta, aki a saját esetét 
hozta fel példaként, mondván, a gyermeke-
inek ugyanaz a pedagógus az óvónője, aki 
több évtizeddel ezelőtt neki is volt. Ez pedig 
számára és a családja számára a biztonsá-
got és a tartósságot jelenti.         FKK

Egész héten ünnepelt a Zuglói Tihany Óvoda

Oktatás, nevelés

Négyszáznegyven zuglói tanár és 
százötvennégy óvodai dolgozó vett 
részt április 20-án a Pedagógus 
Sztrájkbizottság által szervezett de-
monstrációban. Karácsony Gergely 
polgármester azt mondta, Zugló ki-
áll a pedagógusok mellett, aminek 
egyik bizonyítéka, hogy a képvise-
lő-testület már a március 2-i, rendkí-
vüli ülésén hozott egy olyan döntést, 
amely a sztrájk egyik legfontosabb 
követelésével kapcsolatos. Meg-
emelték a köznevelési területen dol-
gozó technikai munkatársak bérét. 

A rendkívüli ülésen az MSZP önkormány-
zati frakciójának kezdeményezésére  
a testület egy nyilatkozatot is elfogadott, 
amelyben támogatják a pedagógusokat 
és a diákokat.
– Ebben a határozati javaslatban megfo-
galmaztuk azt is, hogy az iskolák fenntar-
tását a megfelelő források biztosítása mel-
lett vissza kell adni az önkormányzatoknak 
– mondta Karácsony Gergely polgármes-
ter. – A CivilZugló Egyesület javaslatára,  
a képviselők ellenszavazata nélkül került 
be a költségvetésbe az a 462 munkavál-
lalót érintő béremelés, amelynek köszön-
hetően május elsejétől tízezer forinttal 
emelkedik a kerületi óvodákban, iskolák-
ban dolgozó dajkák, takarítók és techni-
kai dolgozók keresete. A döntés kiterjed  
a minimálbéren és a garantált bérminimu-
mon dolgozókra. 34 millió forintot különí-

tettünk el erre a célra a költségvetésből. 
Az április 20-i sajtótájékoztatón Tóth Csa-
ba, Zugló országgyűlési képviselője úgy 
fogalmazott, drámai a helyzet az oktatás-
ban, ezért rendszerszintű átalakítás kell. 
– A jelenlegi, intézményközpontú közokta-
tás helyett át kell térni a gyermekközpon-
tú oktatásra – magyarázta Tóth Csaba.  
– A Kliket meg kell szüntetni. Vissza kell 
adni az iskolaigazgatók jogait, a pedagó-

gusoknak pedig a szabad tankönyvválasz-
tás lehetőségét, illetve vissza kell állítani  
a 18 éves tankötelezettséget.  
Vargáné Csőke Éva a Mező Ferenc Általá-
nos Iskola alsó tagozatos tanítója, jelenleg 
másodikos osztálya van. 
– Mindig voltak problémák az oktatás-
ban, de nem halmozódtak fel ennyire – 
érvelt Vargáné, aki jelenleg a Pedagógu-
sok Szakszervezetének zuglói titkára is.  

– A demonstráción csaknem 440 zuglói pe-
dagógus és 154 óvodai dolgozó vett részt. 
Csőke Éva tanítóként a rendkívül magas 
óraszámot tartja a legnagyobb problémá-
nak. Osztályának már elsőben is mindennap 
öt órája volt, pedig szerinte abban a korban 
három-négy tanóráig terhelhetők a tanulók. 
Mint mondta, a tananyag mennyisége túlzott, 
a minősége pedig nem megfelelő. 

Forrai-Kiss Krisztina

Saját forrásból emelték meg a dajkák, takarítók bérét

A helyi köznevelési intézmények működtetését a Zuglói Intézménygazdálkodási Központ látja el. A ZIK költségvetésében szereplő  
24 iskola működtetésére 2016-ban több mint 2,5 milliárd forintot irányzott elő a képviselő-testület. A 2,5 milliárd forintból  281 fő al-
kalmazására, az ehhez kapcsolódó  személyi juttatásokra és járulékokra csaknem 614 millió forint, a dologi kiadásokra – mint például  
a rezsi és az élelmezés – 1,7 milliárd forint, eszközbeszerzésre, felújításokra és beruházásokra pedig 205 millió forint kiadást tervezett 
be az önkormányzat. A fentieken felül 250 millió forintot határolt el az önkormányzat az intézmények felújítására, karbantartására, amely 
iskolákra is fordítható tartalék.  – Az éves 445 millió forint intézményeknél realizálódó működési bevétel (bérleti díj, étkezési térítési díj) 
és a 420 millió forint állami, normatív támogatás ellenére az iskolák működtetése több mint 1,8 milliárd forint saját forrásból finanszíro-
zandó kiadást jelent Zuglónak – tudtuk meg Magyar Erzsébettől, a Zuglói Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályvezetőjétől. 

Második alkalommal rendezték meg a Nyelvek Nap-

ját a Kaffka Margit Általános Iskolában. A rendezvény 

apropóját az angol William Shakespeare halálának 

400. évfordulója jelentette. A kaffkás nyelvnapon 

aztán bábeli hangzavar volt, brit és amerikai angol, 

orosz, latin, ógörög és olasz nyelveken szólaltak 

meg a diákok. 

– Olyan nyelveket választottunk, melyeket ta-

nítunk az iskolában – tudtuk meg Varga László 

igazgatótól. – Az angol a „hivatalos” nyelvünk, 

de szakköri formában az oroszt, a latint és azzal 

együtt az ógörögöt is többen tanulják. Az olasz 

nyelvből pedig az énekkarunk adott ízelítőt. 

„Annyi embert érsz, amennyi nyelvet beszélsz” 

– ez volt a mottója az április 22-i eseménynek.  

S mivel ezt a mottót komolyan is gondolják a Kaff-

kában, már azon kell gondolkodniuk, hogy jövőre 

hol rendezzék majd a Nyelvek Napját. Tavaly ugyan-

is még az ebédlőben is elfért a tíz produkcióból 

álló program, idén viszont a tornaterem is kicsinek  

bizonyult hozzá.        

Riersch Tamás
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Élénk színű, virágmintás ruhák, ha-
gyományos roma ételek, népzene 
– ezeket gondolják legfontosabb 
értékeiknek a romák. A nemzetközi 
roma világnap alkalmából ezekből 
sem volt hiány, az egész napos prog-
ramon a gyerekek és a felnőttek szá-
mára is szerveztek programokat. 

Mirella egyik kedvence a póniló, így nem 
volt kérdés, hogy az arcfestésen milyen 
állat bőrébe bújik, de a gyerekek szíve-
sen maszkíroztatták magukat pókká, 
jégkirálynővé, szuperhősökké is. S ami-
kor már mindenki átváltozott, birtokba 
vették az ugrálóvárat. A bátrabbak és 
sportosabbak ügyességi vetélkedőkön, 
zsákban futásban bizonyíthattak, a Zug-
lói Közbiztonsági non-profit Kft. sátránál 
egyebek mellett közlekedésbiztonsági 
kvízzel, kifestővel várták a gyerekeket. 
Szüleik pedig az egészségmegőrző pavi-
lonnál mérethették meg vérnyomásukat,  
vércukorszintjüket. 
A hangulatot bűvészelőadás és zenészek  
fokozták. Színpadra lépett Krizbai Teca és 
Bódi Guszti is. Ám nem csak a szórako-
zásról szólt a nap. A Zuglói Roma Önkor-
mányzat elnöke nagy problémának tartja 
a romák és nem romák közötti távolságot. 
Samu Zoltán szerint a cigányoknak be kell 
bizonyítaniuk, hogy közülük sokan tisztes-
ségesek. – Nem minden cigány lop, csal, 
hazudik. Rendes emberek vagyunk, sokan 
becsületesen dolgoznak, szépen élnek, 

iskolába járatják a gyerekeiket – hangsú-
lyozta, megjegyezve, ezeken a progra-
mokon közelebb kerülhetnek egymáshoz 
a romák és a többségi társadalom tagjai. 
Bódi Katalin és Szabó Szilveszter is ha-
sonlóan vélekedett, azt gondolják, nem 
vagy nagyon nehezen tudnak azon vál-
toztatni, hogy ne egy-két megtévedt roma 
miatt ítéljék meg népcsoportjukat. 
A szervezők arról is gondoskodtak, hogy 
senki ne maradjon éhes: a székelykáposz-
ta és a töltött káposzta mellett hagyomá-
nyos roma étellel is várták a résztvevőket. 
A májas tésztához kacsazsírban megpirít-
ják az elkapart kacsamájat, majd összeke-
verik a házi készítésű, lebbencsszerű főtt 
tésztával, és tovább pirítják, végül sült ka-
csával tálalják. 
A programot a kisebbségi önkormányzat és 
a Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapít-
vány szervezte, amely kuratóriumának elnö-
ke azt mondta, minden olyan rendezvényt 
támogatnak, amely gyerekeknek is szól. 
Karácsony Gergely zuglói polgármester 
köszöntőjében azt mondta: tavaly, a ciklus 
első roma napján megígérték, hogy lesz 
második is, ahol a romák és nem romák 
együtt szórakozhatnak. A közösségépítést 
emelte ki Rozgonyi Zoltán alpolgármester 
is. Mint fogalmazott, az ilyen rendezvénye-
ket mindig érdemes támogatni. A progra-
mon mások mellett részt vett Sokacz Ani-
kó és Hevér László György önkormányzati 
képviselő is.

Potos Rita

Közösségépítés és sportversenyek a második roma napon
Civil élet  

Kismamák és kisgyermekes csalá-
dok számára tartott családi napot 
a Zuglói Civil Házban az Anyák az 
Anyákért Alapítvány. Az eseményen 
megjelentek előadásokat hallgat-
hattak meg, gyermekek és felnőttek 
egyaránt szórakoztató programo-
kon vehettek részt, orvosoktól és 
gyermeknevelési szakemberektől 
kérhettek tanácsot. 

A rendezvény résztvevőit az önkormány-
zat nevében Szabó Rebeka alpolgármes-
ter köszöntötte. A megnyitót követően az 
alapítvány vezetése elismeréseket adott 
át mindazoknak, akik a kezdetektől segítik  
a munkájukat.
A családi napra ellátogató szülők egyebek 
mellett előadásokat hallgathattak meg, 
babatermék-bemutatót tekinthettek meg, 
egészségügyi, gyermeknevelési taná-
csokat kaphattak, illetve konzultálhattak  
a jelen lévő szakemberekkel. Az esemé-
nyen megjelenteket a Pitypang mesezene-
kar és a Madách Színház interaktív mese-
koncertje szórakoztatta. A Dorzsmai Ház 
jelmezes animátorai, a Budaörsi Latino-
vits Színház színésznői, valamint a Momó 
Gyermekrádió munkatársai pedig játé-
kokkal, rajzolással, képszínezéssel várták  
az apróságokat.
– A zuglói anyukák által létrehozott Anyák 
az Anyákért Alapítvány tevékenységét 
nagyra értékelem és nagyon fontosnak 
tartom, mert rászoruló anyákon és kis-
gyermekes családokon segít. Ilyenek saj-
nos Zuglóban is sokan vannak – mondta 
Szabó Rebeka a megnyitót követően. 

Hozzátette: az alapítvány a közelmúltban 
megkereste az önkormányzatot, és se-
gítséget kért raktározási gondjai megol-
dására. Nem rendelkeztek ugyanis olyan 
helyiséggel, ahol a természetbeni adomá-
nyokat átmenetileg tárolhatták volna. 
– Az alapítvány a Lengyel utcában ta-
lált egy olyan önkormányzati tulajdo-
nú raktárt, amely megfelel a céljaiknak 
– jegyezte meg az alpolgármester asz-
szony, aki a képviselő-testület április 
21-i ülésén indítványozta, hogy a köz-
hasznú tevékenységet végző szervezet 
kedvezményes bérleti díjban részesüljön.
– A képviselők elfogadták a javaslatomat, 

és hozzájárultak a Lengyel utcai raktár 
kedvezményes bérbeadásához – fejtette 
ki Szabó Rebeka, hozzáfűzve: nagyon örül 
a döntésnek. 
A zuglói székhelyű Anyák az Anyákért Ala-
pítványt ugyan csak februárban jegyezték 
be, azonban a szervezetet életre hívó Szo-
molányi Tímea és Almádi Zsuzsanna már 
egy éve végez karitatív tevékenységet. Ezen 
idő alatt országszerte több mint nyolcvan 
mélyszegénységben élő család, egyedülál-
ló kismama és gyermekével magára maradt 
anyuka kapott tőlük támogatást.  
– Az alapítványnak nagyon nagy szüksége 
van a segítőkre – ezt már Szomolányi Tí-

mea mondta, aki a családi nappal kapcso-
latban kifejtette: az eseményt a gyerekek 
szórakoztatásán és szülők hasznos infor-
mációkkal való ellátásán túl azért szervez-
ték, hogy szponzorokat, illetve adományo-
zókat toborozzanak. 
– Az előadók között van bőrgyógyász, gyer-
mekgyógyász, plasztikai sebész, csecsemő-  
és gyermekápolási szaktanácsadó, gyógy-
tornász, valamint médiaszakember is – kö-
zölte Almádi Zsuzsanna, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy nap folyamán a bőrgyógyász 
és a plasztikai sebész szakorvos ingyenes 
tanácsadással várta az érdeklődőket.  

Papp Dezső

Családi nap a Zuglói Civil Házban
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„A város peremén, ahol élek, beom-
ló alkonyokon, mint pici denevérek, 
puha szárnyakon száll a korom,  
s lerakódik, mint a guanó, keményen, 
vastagon” – írta József Attila 1933 ta-
vaszán. A város peremén című költe-
ménye Zuglóban – és részben zuglói 
tartózkodásáról – íródott. 

József Attila élettársával és utolsó sze-
relmével, Szántó Judittal 1933 és 36 kö-
zött lakott a Korong utca 6-os számú ház 
egyik lakásában. Abban az épületben, 
mely nyolcvan éve még egy ritkán lakott 
környezetben állt, s amely lakás nyáron 
melegnek, télen pedig hidegnek bizonyult. 
A 36 pengős lakbér viszont megfizethető 
volt a két nehéz sorsú fiatal számára.
Ez előtt a ház előtt rendeztek immár máso-
dik alkalommal verspikniket április 16-án. 
A program kezdeményezője Turczi István 
József Attila-díjas költő, Zugló díszpolgára, 
illetve Karácsony Gergely, a kerület polgár-
mestere volt. Az előbbi élete a versek, stró-
fák és rímek között zajlik, az utóbbi pedig 
ismert kultúra- és irodalomszeretetéről.
Az első verspiknik – még 2015 áprilisában – 
egy jóízű első próbálkozás volt, az idei, má-
sodik azonban már egy nagyon erős kultu-
rális eseménynek bizonyult. Köszönhetően 
annak, hogy a magyar kultúra és irodalom 
legjobb alkotói mondtak igent a felkérésre. 
– A piknik elnevezés nem titkoltan a „Po-
zsonyi piknikre” utal – mondta Turczi Ist-
ván. – Az alapötletet a Pozsonyi úti ren-
dezvény sugallta, ezt a kötetlen együttlétet 

szerettük volna Zuglóban is meghonosíta-
ni. Másrészt célunk volt a zuglói lehető-
ségek kiaknázása is, ezek a lehetőségek 
pedig a lábaink előtt hevernek.
A Turczi István–Karácsony Gergely vezette 
szakmai team ahogy egy éve, úgy idén is 
egy délután erejéig kultúrával töltötte meg 
a Korong utca Mexikói út és Columbus 
utca közötti szakaszát. Ezen az alig száz-
méteres útszakaszon színpadot építettek, 
sátrakat, sörpadokat telepítettek, amiket 
aztán tartalommal is sikerült megtölteniük.
– Második alkalom, hogy együtt lehetünk 
– mondta Karácsony Gergely polgármes-
ter –, melynek célja, hogy együtt fedezzük 

fel a lábaink előtt heverő értékeket. A Ko-
rong utca 6-os számú házban a magyar 
irodalom legnagyszerűbb versei születtek. 
Nagyjából akkortájt, amikor az önálló Zug-
ló is megszületett. 
A rendezvény idén két órával tovább tar-
tott, mint az előző. Köszönhetően annak, 
hogy annyi volt az esemény.
– Rövid idő alatt egy nagyon jó csapat állt 
össze – mondta Turczi István –, melyben  
a Polgármesteri Hivatal, a Cserepesház és 
a zuglói iskolák is fontos szerepet vállaltak. 
A közös munkának egy színvonalas prog-
ram lett a gyümölcse. A tartalmi kérdések-
ről elsősorban a Parnasszus Kiadó révén 
nagy ismeretséggel rendelkező Turczi 
István gondoskodott, aki olyan neves mű-
vészeket hívott meg a zuglói verspiknikre, 

mint Kárász Eszter, Szalóki Ági, Galkó 
Balázs, Karácsony János, Vámos Mik-
lós, Dóka Attila és Winkler Flóra, valamint  
a neves zenészekből, írókból álló Ráját-
szás zenekar. Rajtuk kívül természetesen 
a fiatal kortárs költőkből álló Parnasszus 
Kommandó is színpadra lépett. Kará-
csony Gergely polgármester, aki elége-
detten nyugtázta, hogy ez az új kulturális 
program ismét milyen sok embert vonzott, 
csak annyit tett hozzá, hogy neki mindösz-
sze a jó időt kellett biztosítania, a fellépők 
ugyanis magukért beszéltek.
– Mit lehet ehhez hozzátenni? Kívánom, 
hogy ez a rendezvény is érjen meg any-
nyi évet, mint amennyit a város pereméről  
a város belsejébe került Zugló is megért.

Riersch Tamás

Lírai szombat délután
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Súlyos bevérzéseket, hatalmas fáj-
dalmakat okoz a vérzékenység, 
vagyis a hemofília. A leggyakoribb 
az ízületeket érinti, de előfordulhat 
az izmok, belső szervek vérzése is. 
Pápai Lajos László súlyos hemofíli-
ás, gyerekkorában a széltől is óvták 
szülei, hiszen bátyja e betegség mi-
att halt meg két és fél évesen. 

A férfi ma már megérzi a bajt. Pár órával 
a bevérzés előtt lehangolt, bágyadt, ked-
vetlen lesz. Általában valamelyik ízületét 
árasztja el a vér, akkor a vénába adott in-
jekcióval segíti a véralvadást. Az ötvenhá-
rom éves Lajos gyerekkorában azonban 
még nem voltak gyógyszerek a betegség-
re, akkor édesanyja vérét kapta, úgy pró-
bálták pótolni a hiányzó nyolcas faktort. 
Ennek termelődése szervezetében nem éri 
el az egy százalékot sem, ezért nem alvad 
meg a vére. Bár csecsemőkora óta a be-
tegséggel élt, az első trauma hétévesen 
érte a családot. – Nem tudtam elkezdeni az 
iskolát, mert kihullott két tejfogam, ami egy 
vérzéssorozatot indított el. Egy évvel ké-
sőbb mentem csak suliba, vigyáznom kel-
lett még arra is, hogy el ne essek, de nem 
éltem teljesen burokban. Fára másztam, 
bicikliztem. Ennek természetesen meglett 
a következménye. Nagy önfegyelmet kel-
lett tanulnom – mondta. Betegsége pálya-
választását is befolyásolta. Olyan szakma 
mellett döntött, ahol minimális az esélye an-
nak, hogy megsérül. Így lett férfiszabó. Hat 
éve heti rendszerességgel jár vizes és szá-
raz tornára, így óvja ízületei, izmai épségét.
A hemofília sajátossága, hogy a kialakulá-
sért felelős hibás gén az X-kromoszómán 
helyezkedik el. Ezért a lányok hordozói  
a betegségnek, a nők fiúgyerekei pedig 
vérzékenyek lesznek. A hemofília már 
magzati korban kiszűrhető. – Amennyiben 
a várandósság alatt igazolódik, hogy a fiú-
magzat súlyos hemofíliában szenved, a ter-
hesség megszakítását kérhetik a szülők – 
magyarázta dr. Mikos Borbála, a Bethesda 
Gyermekkórház intenzív osztályának főor-
vosa. Enyhe, középsúlyos és súlyos lehet  
a hemofília, utóbbi típusa nagyon veszé-
lyes. Egyéves kor előtt agyvérzést okozhat, 
ami halálos is lehet. Akik túlélik, életre szóló 
szövődményekkel – bénulás, agyi károso-
dás – kénytelenek szembenézni. A beteg-
séget a nyolcas vagy a kilences véralvadási 
faktor hiánya, illetve nem megfelelő műkö-

dése okozza. – Kezdetben vért vagy emberi 
plazmából előállított vérkészítményt kaptak 
a hemofíliások, a tudomány előrehaladtá-
val manapság géntechnológiával állítanak 
elő szintetikus készítményeket. Ezek biz-
tonságosabbak a korábbi kezelési mód-
szernél, mert nem fordulhat elő vírusátvitel, 
és koncentráltabban tartalmazzák a hiányzó 
faktort. A betegség nem gyógyítható, ám jól 

kezelhető. Az érintettek folyamatos ellen- 
őrzés mellett, kontrollált otthoni kezeléssel 
teljes értékű életet élhetnek. A családtago-
kat, a környezetben élőket, gyerekek estén 
a pedagógusokat is tájékoztatni kell, hiszen 
a hemofíliás betegek nem választhatnak 
baleset- és sérülésveszélyes sportot, nem 
végezhetnek nehéz fizikai munkát. Azzal is 
tisztában kell lenni, hogy az Aspirin fokoz-

hatja a vérzést, és az izomba adott injekció 
előtt véralvadási faktort kell adni a betegek-
nek – hangsúlyozta a főorvos. 
A hemofília súlyosságától függően külön-
böző esetekben derülhet ki a betegség. 
Ilyen a foghúzás, az első menstruáció, szü-
lés is. Gyanú esetén laboratóriumi vizsgá-
latokkal igazolható a betegség fennállása. 

Potos Rita

Egészség

Egész életükben védelemre szorulnak a hemofíliások

* Az akció 2016. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék feltétele 
a hallásvizsgálaton való részvétel és jelen hirdetés felmutatása.

HALLÁSA AKTÍV ÉLETÉNEK KULCSA

„ A hallókészülék szakmai munkámban fantasztikus 
segítség, észrevétlenül megbújik a fülben, 
szinte láthatatlan. Segítségével a kollégákat  
tökéletesen hallom. Ez a legfontosabb számomra.”

Király Levente, a Nemzet Színésze
rátalált a tökéletes megoldásra

VEGYEN RÉSZT DÍJMENTES HALLÁSVIZSGÁLATON!

Most egy MINŐSÉGI edényfogó kesztyűvel ajándékozzuk meg*.

GYSGY REHA Egészségcentrum 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10

Bejelentkezés:

06-30/509-5769 
06-1/220-0823
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2015 májusában a Zuglói Közbizton-
sági Non-profit Kft. kezdeményezé-
sére, Hajdu Flórián alpolgármester 
vezetésével a Polgármesteri Hivatal, 
a Budapesti Közlekedési Központ,  
a XIV. kerületi rendőrkapitányság és 
a Zuglói Önkormányzati Rendészet 
munkatársaival megalakult a Zug-
lói Közlekedésbiztonsági Munka-
csoport.  A fővárosban egyedülálló 
kezdeményezésnek számító mun-
kacsoport a megalakulása óta több 
eredménnyel büszkélkedhet, me-
lyeknek köszönhetően biztonságo-
sabbá vált a közlekedés Zuglóban. 

– Tavaly júniusban közlekedésbizton-
sági problématérképet készítettünk  
a zuglói alapfokú oktatási és nevelési  
gyermekintézmények közvetlen környeze-
tében – mondta Kovács-Csincsák László,  
a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
ügyvezető igazgatója. – A vizsgált hely-
színeken gyalogosátkelőhelyek újrafesté-
sére, útburkolatának javítására, fluo jel-
zőtáblák kihelyezésére, illetve cseréjére  
tettünk javaslatot.
A felmérés eredményeként a szeptem-
beri iskolakezdést megelőzően a gyer-
mekintézmények közelében a Buda-
pesti Közlekedési Központ munkatársai  
25 helyszínen a „Kijelölt gyalogátkelő-
hely” jelzőtáblákat emelt fényvisszave-
rő képességű, különösen feltűnő, sárga 
hátterűre (fluo háttér) cserélték. A tábla-

cserék célja az volt, hogy a gyermekek és  
a kísérőik biztonságosabban közleked-
hessenek, eredménye pedig az lett, hogy 
jelenleg Zuglóban van a legtöbb fluo hát-
terű tábla egész Budapesten.
– Az elmúlt hónapokban a munkacso-
portban dolgozó szakemberek hozzá- 
láttak a közlekedésbiztonsági szempont-
ból legveszélyesebb kerületi keresztező-
dések és útszakaszok felülvizsgálatához 
is. Megvizsgálták annak a lehetőségét, 
hogy a XIV. kerületi közlekedésbiztonsági 
projektek vonatkozásában a zuglói ön-
kormányzat milyen módon tudná a BKK 
munkáját támogatni.    
S hogy miért volt fontos mindez? A BKK 
idei évre tervezett éves felújítási program-
jában szerepel, hogy a Budapest Közút 
Zrt. közreműködésével felújításra kerülnek 
többek között az Ajtósi Dürer sor-Hun-
gária körút, Francia út–Ajtósi Dürer sor, 
Szőnyi út–Ógyalla köz, Ungvár utca–Rá-
kospatak utca kereszteződésekben ta-
lálható gyalogátkelőhelyek útburkolati 
jelei is, ami szintén segíteni fogja a közle- 
kedők biztonságérzetét.
Szintén a munkacsoportban történő 
együttműködés eredménye, hogy több, 
a kerületben régóta gondot jelentő közle-
kedésbiztonsági probléma a tervek sze-
rint megoldódni látszik. Többek között  
a Mogyoródi úton a Bagolyvár utcánál új 
gyalogátkelőhely kialakítására vagy a Fü-
redi úton, az IKEA áruház mögötti gyalo-
gátkelőhelyen jelzőlámpás forgalomirá-

nyítás kiépítésére kerül majd sor. Ezeken 
a helyeken a kiviteli tervek elkészültek,  
az engedélyezési eljárások pedig már fo-
lyamatban vannak.

Nem kell nagy vizsgálat ahhoz, hogy 
megállapítsuk, a kerület legveszélyesebb 
kereszteződése a Mogyoródi út és a Me-
xikói út találkozása, ahol a nagy forga-
lom, a szűkülő sávok, illetve az út törése 
is veszélyt jelent a közlekedők számára.  
Itt gyalogosan és kerékpárral átkelni egye-
nesen életveszélyes, de autóval is csak 
nagy türelemmel és jó ütemérzékkel lehet. 
A BKK szakemberei már vizsgálják, hogy 
ezen a csomóponton átmenetileg milyen 
egyszerűbb korrekciókkal lehetne a közle-
kedés biztonságán javítani, a hosszú távú 
megoldást azonban mindenképpen a Mo-
gyoródi útnak a Mexikói út–Hungária körút 
közötti szakaszán történő második útpá-
lya megépítése jelentené.
A Közlekedésbiztonsági Munkacsoport 
tagjai az idei évben új, a zuglóiak aktív rész-
vételével megvalósuló baleset-megelőzési 
programot dolgoznak ki.                  Riersch

KözbiztonságKözbiztonság

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2016. 
(II.29.) számú normatív határozatával alapítói jogkörében úgy dönt, hogy az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján, a Fővárosi Törvényszéken kez-
deményezi a Zuglói Közbiztonsági Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy 
a közalapítvány által ellátott közfeladat ellátásának biztosítása a Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft. szervezeti keretében hatékonyabban megvalósítható.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2016. 
(II.25.) számú határozatával alapítói jogkörében úgy dönt, hogy a megszűnt Zuglói 
Közbiztonsági Közalapítvány járművagyonát (LCZ-389 frsz-ú OPEL Zafira B, LCZ-391 
frsz-ú Fiat Linea 323, LCZ-392 frsz-ú Fiat Linea 323, LCZ-394 frsz-ú Fiat Linea 323, 
LNH-673 frsz-ú Fiat Linea 323) – a hitelezői igények kielégítését követően – a tulajdo-
nába veszi és BRFK javára bejegyzett üzembentartói jog fenntartása mellett a BRFK 
XIV. Kerületi Rendőrkapitányság használatában hagyja.” 

Biztonságosabb kerületért
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MATEMATIKA OKTATÁST, KORREPETÁLÁST, érett-
ségei felkészítést vállal szaktanár. Hétvégén is. Tel: 06-
30-264-6500. Kérésre házhoz megyek!

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúk-
szem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Házhoz 
megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES szakmai gya-
korlattal. Tel: 06-70-678-3207

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

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

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

MASSZÁZS a Bosnyák tér közelében! XIV. Lőcsei út 
43. LŐCSEI SZALON. Váll-,  nyak-, gerinc-, csípőfáj-
dalom, izommerevség? Enyhítse természetes módon! 
Stressz, kimerültség? Frissítő masszázs a megoldás! 
2 féle cellulit kezelés a bőr szépségéért, egészségéért; 
Talpmasszázs belső szerveinek jobb működéséért. 
Nelli masszázskuckója. Tel: 06-70-318-8701. 

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb nagyobb taka-
rítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-294-22-27

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDOZÓNŐ vállalja idősek 
otthoni ápolását. Bevásárlás, orvosi ügyintézés, autóval 
rendelkezem. Gyerekfelügyelet is! Tel: 06-20-441-8651 

SZAKMUNKA! Keresünk CNC forgácsoló szakmun-
kást, esztergályost aszódi cégünkbe háromműszakos 
állásra. Megközelíthető az M3-as autópályáról személy-
gépkocsival vagy 30 perc alatt Volán-busszal. Tel: 06-30-
530-0629

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel legma-
gasabb áron bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, 
porcelánokat, csillárt, hangszert, órákat, könyveket, 
csipkét, bizsukat, borostyánokat, kitüntetést, írógépet, 
varrógépet, régi pénzt, képeslapot, szőrmét, hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL régi és új könyveket, 
papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-CD-ket, 
hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. Tel.:06-20-922-
0001, 266-3277.

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! 
Készpénzért vásárolunk antik és modern festménye-
ket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka 
Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi üvegeket, 
borostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsol-
nai, Meiseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, köny-
veket stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-
2906; 06-70-398-8851

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol BOROS-
TYÁN és koráll ékszereket 2000-8000 Ft/gramm áron, 
antik bútorokat és ékszereket, festményeket, asztali-, 
fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka 
kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti ka-
tonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, tört és fog aranyat. Értékbecslés és 
kiszállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsar-
nokkal szemben) Tel: 06-1-708-2878, 06-20-358-8217

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecs-
lés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@ne-
mesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 1024 Szilágyi Erzsé-
bet fasor 3.

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

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

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 
átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálá-
sa. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. 
Tel: 363-1170

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős hölgy-
gyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egyszeri 
fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. 
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja óvodás 
korú gyermekek jelentkezését óvodai, illetve ISKOLA 
ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORTJAIBA. Jelentkezni lehet a 
223-2031-es telefonszámon Sugár Andreánál, illetve 
az info@kuckomaganovoda.hu e-mail címen. További 
információ a www.kuckomaganovoda.hu web oldalon 
található. 

LAKÁSSZÖVETKEZETEK, TÁRSASHÁZAK! Közgyű-
lési beszámolók A4 fekete sokszorosítása kiszállítással 
6,- forinttól. Érdeklődni: 06-20-348-0928, ocs2000bt@
gmail.com

Hirdetések 
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-

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

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, 
zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bon-
tás árának töredékéért felújítjuk. www.kad-felujitas.hu   
Keressen minket a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 06-
20-529-4180

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

BÚTORHUZAT VARRÁS fotelra, kanapéra, levehető, 
mosható, méretre szabva. Tel.: 06-30-286-2043

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

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális áron. 
www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-
20-259-63-19

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Épületek teljes körű felújítása, tér-
kő, homlokzatszigetelés, kőműves munkák, tetőjavítás, 
belső munkák, INGYENES ÁRAJÁNLAT! Tel:06-1-781-
4021, Mobil: 06-20-259-63-19

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁS, BURKOLATJA-
VÍTÁST vállalunk. További szolgáltatásaink: vízszerelés, 
festés-mázolás-tapétázás. Tel: 06-70-541-9022

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmunkás vállal 
lépcsőházak, pincék, tárolóhelységek,épületek külső és 
belső festését, számlaképesen. Tel: 06-30-609-4294

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítá-
sa. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

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

KERTFENNTARTÁS: NÖVÉNYVÉDELEM, FŰNYÍRÁS, 
sövénynyírás, metszés,  gyepszellőztetés, füvesítés. 
Szakszerűen, igényesen, legálisan. Tel.: 06-30-578-4394

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hívjon. 
Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlattal. Tel: 
06-20-318-25 98. 

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, BÚTORSZÁLLÍTÁS 
kedvező áron! Budapesten fix óradíjjal, vidékre, az EU-ba egye-
di árajánlat. Tel: 06-70-413-66-85, www.royalkoltoztetes.hu

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javí-
tása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden 
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, antikváriát. 
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20-
916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu

Zugló Öv utcai 37m2-es KERTKAPCSOLATOS 1 
szoba, -konyha-fürdőszoba, társasházi lakás. 6m2-es 
TÁROLÓ, 1 autó beálló hellyel, tulajdonostól ELADÓ. 
Tel: 06-30-361-70-71

TULAJDONOSTÓL ELADÓ KÉTLAKÁSOS családi ház 
(társasház, külön bejárat) felső szintjén lévő 86 nm, há-
rom szoba (külön bejáratú), előszoba, konyha-étkező, 
kamra, fürdőszoba, külön WC; megosztott  kerthasz-
nálat, külön garázs, sufni. Két szoba délkeleti, 1 szoba 
nyugati, konyha étkező nyugati napozottságú, felújított. 
Tel: 06-20-260-4747

Szolgáltatás Oktatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Könyv

Ingatlan

Redőny, reluxa

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő üve-
gek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
Tel.: 06-30-2664-666

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rö-
vid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás 
technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20-342-7898

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szige-
telés, egyéb szigetelési munkák, kémény, kerítésépítés 
kicsitől a teljes lakásfelújításig. 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)

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Hagyomá-
nyos ablakok hőszigetelő üvegre való átalakítása, utóla-
gos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és fényvédő fóliázás. 
RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz engedélyhez. Tel.: 06-
20-956-7241

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szakmai 
gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társas-
házaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. Zuglói 
víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-363-

3272, 06-30-951-7849

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

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, 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. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu  
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 

hőszigetelő üvegezését és szigetelését  
1 év garanciával. Felmérés díjtalan.  
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással és bútormozgatással. 

Tel: 06-30-422-1739

Zsazsa galéria azonnali készpénzért vásárol! 
Arany-ezüst dísztárgyakat, briliáns ékszereket 

kimagasló felárral! BOROSTYÁNT és korallt 
ARANYÁRBAN MEGVESSZÜK! 13. ker, Hollán 

Ernő u.4, Tel: 350-43-08, 06-70-884-40-84.

TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, teljes lakás-
felújítás. Árengedménnyel, garanciával!

Tel: 06-20-234-8285, email: 
festogabor1@gmail.com, Rozmaring Gábor.

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron vállalunk: 
víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munkákat, parkettázást. 
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-

NAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORSSZOLGÁ-
LAT! Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerelvé-
nyek javítása, cseréje, gázkészülékek javítása, 

csőtörés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtéssze-
relés, javítás. 40 éves gyakorlattal. Tel: 3633-272, 

06-30-9517-849

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Egyéb

Művészet

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS – ELŐZETES IGÉNYFELMÉRÉS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata helyi értékvédelmi támogatás címen pályázatot szándékozik kiírni.
A tervek szerint az első évben az olyan épületek pályázhatnak helyi értékvédelmi támogatásra, melyek az építészeti 
örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet alapján helyi (kerületi) védelem alatt állnak.
Az egyes épületek fenntartása, karbantartása a tulajdonosok kötelezettsége, az Önkormányzat a pályázattal az 
értékvédelem alatt álló építmény szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben 
felmerülő munkálatait kívánja támogatni. A támogatás célja hangsúlyozottan a védelmet indokló, eredeti elem(ek)nek 
a felújítása, helyreállítása.
A helyi értékvédelmi támogatás forrását az Önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg, a pályázat alapján 
vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetési rendelet megalkotását 
követően a Képviselő-testület fogja kiírni. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a Képviselő-testület a 
pályázati kiírásban határozza meg.
A beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a Zuglói Értékvédelmi Munkacsoport előzetesen értékeli és javaslatot tesz a 
Képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére. A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület fog dönteni.
A pályázatok elbírálásánál várhatóan előnyben fognak részesülni azok az épületek, ahol a felújítási munkálatok teljes 
körűek (például komplett homlokzatfelújítás, korszerűsítés, nyílászárók egységesítése az eredeti állapotnak megfelelő 
megjelenéssel), közterületről látható épületrész felújítására irányulnak, az épület városképi megjelenését rontó tarto-
zékok (például reklámok, mérőszekrények) és gépészeti vezetékek megszüntetését, áthelyezését tartalmazzák.

A helyi (kerületi) védelem alatt álló épületek listáját és a védettség fokozatát az önkormányzati rendelet mellékletei tar-
talmazzák, melyek megtekinthetők az Önkormányzat honlapján, illetve ügyfélfogadási időben a Főépítészi Csoportnál.

Amennyiben ingatlantulajdonosként, társasházként pályáznának helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére, úgy kérem, 
hogy szándékukat 2016. május 30-ig jelezni szíveskedjenek. Kérem, hogy szándéknyilatkozatuk tartalmazza a felújítandó 
épület címét, funkcióját, a tervezett felújítás tárgyát, mértékét, becsült teljes költségét, előkészítettségét. Kérem továb-
bá, hogy szándéknyilatkozatukat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Barta Ferenc főépítész
1145 Budapest Pétervárad u. 2.
vagy: foepitesz@zuglo.hu

Jelen tájékoztatás kizárólag az igények felmérésére szolgál, az nem kötelezi az Önkormányzatot, továbbá a szándékny-
ilatkozat nem kötelezi az ingatlan tulajdonosát a pályázat benyújtására.

                                                                                                                                 
                      Karácsony Gergely

                                                                                                                                                polgármester

JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM

A közbiztonság és a közrend további erősítésének érdekében 2016. május 12-én 16.00 órakor a Zuglói Önkormányzat há-
zasságkötő termében (Budapest, XIV., Pétervárad utca 2.) megszervezésre kerül a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum. 

Témakörök:
• A kerület közbiztonsági helyzetének általános elemzése
• A közbiztonság és bűnmegelőzés érdekében tehető intézkedések
• Felmerülő kérdések megvitatása



15Zuglói Lapok    2016. május 5.    Sport

Mohamed Aida, a Zuglóban élő ki-
váló tőrvívó már 1993-ban, 17 éves 
korában képes volt meglepni a vi-
lágot azzal, hogy az esseni felnőtt- 
világbajnokságon első éves junior 
vívóként ezüstérmet szerzett. Azóta 
23 év telt el, mely idő alatt Aida cso-
dát csodára halmozott. 

Az esseni ezüst után még öt világbajnoki 
bronzot nyert, volt Európa-bajnok (2007-
ben Gentben), négyszer ezüst- és három-
szor bronzérmes, nyert Univesiadét, 17 or-
szágos bajnoki címet, ötször az „Év vívója” 
címet is kiérdemelte, és 1996 óta rendsze-
res résztvevője az olimpiáknak, ráadásul az 
eddigi 5 ötkarikás fellépésén már három al-
kalommal is éremközelben (negyedik) volt. 
Mohamed Aida, aki időközben tinédzser-
ből felnőtt, majd fiatal feleség, manapság 
pedig két leánygyermek édesanyja lett,  
a csodatételekkel képtelen leállni. Ennek 
köszönhetően a 40. születésnapját is stíl-
szerűen egy riói kvótaszerzéssel ünnepelte.
– Azt mondják, a hat olimpiai részvételemmel 
csúcstartó leszek Rióban, de ez csak rész-
ben igaz. Mert a magyar női sportolók között 
valószínűleg én leszek a legtapasztaltabb 
olimpiai résztvevő, a fiúk között azonban 
lesznek még – Kammerer Zoltán kajakos és 
Gádorfalvi Áron szörfös –, akik szintén a ha-
todik olimpiájukra készülhetnek majd.
Aida gazdag éremkollekciójából egyedül 
az olimpiai medál hiányzik, és az ő pá-
lyafutása nagyon is megérdemelne már 
egy ötkarikás érmet. 

– Sokszor csak egy apró hajszálon múlott 
a nagyobb siker. És ez nemcsak a negye-
dik helyeimre igaz, hanem a többi szerep-
lésemre is. Londonban például a nyolc 
közé jutásért egyetlen találattal kaptam ki 
az olimpiai ezüstérmes dél-koreai Namtól. 

Ha ott én nyerek, akkor talán az éremért is 
vívhattam volna. 
London után sok minden megváltozott  
a zuglói sportoló életében. Egyrészt a ma-
gánélete miatt egy ideig szüneteltette a ví-
vást, majd miután 2014-bem megszületett 

második kislánya, Leila, visszatért a pást-
ra. Ebben az olimpiai ciklusban azonban 
már nem a régi, megszokott MTK-vívóte-
rem volt az otthona, hanem előbb – 2009 
óta – a Törekvésben, majd az UTE-ban 
készült a versenyekre. Egyvalami viszont 
nem változott, továbbra is az a Solti Antal  
a mestere, aki gyerekkora óta iskoláztatja őt.
– Hogy melyik volt a legkedvesebb olimpi-
ám? Hát, mindegyik izgalmas és érdekes 
volt, olyan emléket jelentettek, amelyeket 
sosem felejtek el. De ha ki kellene emel-
nem egyet, akkor az a 2000-es, sydney-i 
olimpia lenne. Elsősorban az ausztrálok 
fantasztikus vendégszeretete miatt, más-
részt mert előtte ismerkedtem meg a fér-
jemmel, a kanadai párbajtőröző Laurie 
Shonggal, aki szintén kvalifikálta magát 
Sydney-be, és, akivel egyszer az életben 
együtt készülhettem az olimpiára.
A zuglói csodalány Riót is hasonló izga-
lommal várja, mint tette azt 1996-ban, 
Atlanta előtt. Elmondása szerint ez volt  
a legnehezebb kvalifikációja, és az elmúlt 
egy esztendőben többször volt hullám-
völgyben, melyből szerencsére sikerült 
kikapaszkodnia. A tavalyi Európa-bajnok-
ságon szerzett bronzérme nagy lökést je-
lentett Rió felé.
– Az olimpiáig még két Világkupa-ver-
seny, egy Európa-bajnokság és egy riói 
csapat-világbajnokság lesz. Ennyi verse-
nyen nem lehet majd jól vívni, a legfon-
tosabb azonban úgyis az, hogy Rióban  
jó formában legyek.  

Riersch Tamás

Hatodik olimpiájára készül Aida, a zuglói csodalány

Egri Viktóriának már tinédzserként 
megvalósult az egyik legnagyobb 
álma, hogy sportolóként részt vehes-
sen egy olimpián. A KSI SE 18 eszten-
dős sportlövője a győri légfegyveres 
Európa-bajnokságon lőtte be magát 
a magyar olimpiai csapatba.

– Még mindig nehezen tudom felfogni ezt 
a fantasztikus sikert – mondta Viki –, pedig 
nemrég már a riói versenyek helyszínét is 
megismerhettem. Úgy érzem, hatalmas aján-
dék lesz számomra ez az olimpia, melyen ter-

mészetesen jó szereplést várok magamtól.
Viki a zuglói Herman Ottó Általános Iskola 
diákjaként több sportágat – mint például  
a jégtáncot, a tornát, az öttusát és a táncot 
– is kipróbált, míg végül a Fehér úti lőtéren 
találta magát.
– A bátyám, Egri Mihály akkor még itt 
lőtt, és ő szólt nekem, hogy jöjjek le, mert 
nincs meg a serdülő női csapat. Először 
csak egy két hónapos kalandról volt szó, 
beszálltam, lőttem egy kicsit, és úgy em-
lékszem, a csapattal végül harmadikak let-
tünk. Aztán a két hónapból egy év lett, ne-
kem pedig választanom kellett a lövészet 
és a tánc között. A nagy lökést a 2012-es 
diákolimpia adta, melyben a légpisztoly 20 
lövéses számában országos csúcsot lőt-
tem. Azt hiszem, akkor döntöttem el, hogy 
sportlövő leszek.
Forrásiné Máté Edit, majd Plichta Györgyi 
tanítványa az elmúlt néhány évben több 
korosztályos országos bajnoki címet szer-
zett, illetve tagja volt a kétszer országos 
csúcsot lövő KSI-s ifjúsági női csapatnak. 
2014-ben a granadai korosztályos világ-
bajnokságon sportpisztollyal 13., légpisz-
tollyal 16. volt. Tavaly márciusban pedig  
a hollandiai légpisztolyos Európa-bajnok-
ságon a 40 lövéses számban egyéniben 
5., csapatban pedig második volt. 
– Természetesen azzal a céllal vágtam 
neki az Eb-nek, hogy megszerzem a riói 
kvótát, de miután ez sikerült, még sokáig 
csak nehezen hittem el, hogy olimpikon 
leszek.Remélem, Rióban is a döntőbe lö-
vöm majd magam.           

RT

Tinédzserként Rióban
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INGYENES KUPON!

BEJELENTKEZÉS

+36 20 55 00 942
www.dentiimplantcenter.hu

A kupon a megjelenéstől számított 2 hónapig érvényes!

1141 Budapest, Vadvirág utca 17.

Vágja ki ezt a kupont
és ingyenes

panoráma röntgen felvételt
készítünk Önnek!

RÁKOSFALVA KÖZÉLETI FÓRUM

Tisztelt Lakosság !
Ezúton szeretettel meghívjuk Önt 2016. május 24. ( kedd ) 17 órai kezdettel tartandó fórumunkra.

Helyszín : CIVIL HÁZ 1144 Csertő p. 12.
Vendég : Tóth Csaba ( Országgyűlési képviselő ), Hajdu Flórián ( alpolgármester )
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