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Még egyáltalán nem tudni, mi változik ősztől, vagy jövőre az okta-

tási struktúra átalakítása után, de azt tudjuk, hogy mi nem – mondta 

Karácsony Gergely az idei pedagógusnapon. – Zugló önkormányzata 

a jövőben is oda fog figyelni az iskoláira és a pedagógusok munkájá-

ra. Nagyon kevés az, amit pedagógusok odaadásából, szeretetéből 

vissza tudunk adni, éppen ezért fontos ez a nap, amikor köszönteni 

tudjuk a pedagógusainkat - tette hozzá a polgármester.

 

Idén tíz héten keresztül vár-

ják a gyerekeket a zuglói nyá-

ri napközis táborban, a Varga 

Zoltán Sporttelepen. A tavalyi 

évhez hasonlóan ezúttal is szá-

mos programra viszik majd té-

rítésmentesen a résztvevő diá-

kokat. A szülőknek mindössze 

a napi háromszori étkezés díját, 

480 forintot kell befizetniük. Az 

önkormányzat által támogatott 

napközis táborban június 20-

tól augusztus 26-ig fogadják a 

zuglói lakhellyel rendelkező gye-

rekeket, illetve azokat, akik va-

lamelyik kerületi oktatási intéz-

ménybe járnak.

Rátonyi Gábor, Zugló volt pol-

gármesterének kezdeményezé-

sére alakult meg tíz évvel ezelőtt 

a Szeretjük Zuglót Egyesület. A 

szervezethez – amelynek tagjai 

között színészek és művészek is 

szép számmal vannak – még ma 

is bárki csatlakozhat.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

A Zuglói Lapok digitális kiadása elé

Alig több mint egy évvel ezelőtt azt ígértük olva-

sóinknak, hogy több lépcsőben, de folyamatosan 

újulnak meg a kerület kommunikációs felületei.  

A Zugói Lapok idei nyári szünete alatt a fejlődés 

jegyében egy próbát is teszünk: az újságot a nyom-

tatott lap következő, várhatóan őszi megjelenése 

előtt néhány alkalommal digitális változatban ké-

szítjük el. Persze nem titkolózunk: a nyári „leállás” 

ebben az évben kényszerűségből kezdődik koráb-

ban. A hagyományos újság nyomdai munkálataira 

vonatkozó, márciusban indult közbeszerzési eljá-

rás ugyanis olyannyira elhúzódott, hogy a júniustól 

esedékes lapszámok kinyomtatására a mai napig 

nem tudott szerződést kötni a kiadó. 

A rendkívüli alkalmat kihasználva döntöttünk ezért 

úgy, hogy egy későbbre tervezett elképzelésünket  

valósítjuk meg: az újság 26. évfolyamának 10. szá-

mát is már digitális formátumban bocsátjuk Olva-

sóink rendelkezésére.

Ez a változat – mint a következő oldalakon látni 

fogják – sokban hasonlít az internethez. Kezelése 

ugyanolyan egyszerű: a tartalomjegyzékben sze-

replő cikkeket egy mozdulattal elérhetik, mindösz-

sze az írás címére kell kattintani. Az oldalak alján 

látható nyilakkal pedig a következő vagy az előző 

oldalra juthatnak, a dupla nyilak viszont a lap első, 

illetve utolsó oldalára navigálnak. 

Digitális újságunk a benne láthatónál is több tarta-

lommal szolgál. A cikkek címeinek végén található 

nyíl, illetve az egyes képeken látható ikonok a ke-

rületi portál, a zuglo.hu megfelelő aloldalaira viszik 

Olvasóinkat, ahol elolvashatják az írások bővebb 

változatait, illetve teljes képgalériákat is láthatnak.

Tisztában vagyunk vele, hogy a digitális újság ki-

adása minden szempontból példátlan a fővárosi 

kerületek lapjainak körében és történetében, hiszen 

az elektronikus kiadvány eleinte vélhetően jóval 

kevesebb olvasóhoz jut el, mint a lap nyomtatott 

változata. De ezúton is jelezzük: feltétlenül számí-

tunk Olvasóink véleményére. Kíváncsiak vagyunk 

rá, hogy mennyire elégedettek a tartalmával, mit és 

hogyan változtatnának rajta. S ha már e-mail írásá-

ra vállalkoznak, nyugodtan megírhatják azt is, hogy 

a nyomtatott újságtól milyen újdonságokat várná-

nak. Címünk: zugloilapok@zuglo.hu.

Reméljük, az átmeneti digitális újság legalább any-

nyira elnyeri olvasóink tetszését, mint hagyomá-

nyos testvére, a nyomatott Zuglói Lapok.   A kiadó
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Biztonságos kerékpárútért tüntettek 

Az önkormányzatnak és a MÁV-nak címzett levél-

ben leírták, hogy bár a kerület vezetése 2016 tava-

szán új járdát létesített a Teleki Blanka út mentén, 

ám annak burkolata és szélessége miatt ez nem 

tekinthető szabályos kerékpárútnak, hiába válasz-

tották ketté egy sárga csíkkal. Várnai László szerint 

látszik az önkormányzat igyekezete, de még mindig 

nem elég. Hangsúlyozta, hogy a MÁV még ennyit 

sem tett az elmúlt évben. Petíciójukban arra kér-

ték az önkormányzatot, hogy a megépített járdával 

párhuzamosan építsen szabályos kerékpárutat, a 

MÁV-tól pedig azt szeretnék, hogy a vállalat terüle-

tén lévő utat és járdát állítsa helyre.

Szabó Rebeka elmondta, Zugló vezetése elkö-

telezett a mellett, hogy a kerékpárosok minél több 

biztonságos kerékpárutat használhassanak. Mint 

fogalmazott, ő is sokat biciklizik, és nap mint nap 

tapasztalja a problémákat. A kerékpárút-hálózat 

tudatos, hosszú távú fejlesztése érdekében Zugló 

együttműködik a Magyar Kerékpárosklubbal is. A 

tervek szerint közösen alakítják ki azt a stratégiát, 

ami alapján elkezdődhet Zugló kerékpárforgalmi 

hálózati tervének kidolgozása.

A tüntetők az Ond vezér útjáról, a Szentmihályi 

útról, a Csömöri úti felüljáróról és a Nagy Lajos ki-

rály útjáról is hiányolják a kerékpárutat. A kerék-

páros felvonulás résztvevői a Pétervárad utcából 

Rákosrendezőre vonultak, ezt követően a Város-

ligetbe mentek, hogy felhívják a figyelmet arra a 

tervre, amely megszüntetné az Olof Palme sétányt. 

A rendezvény egy koncerttel ért véget.      Potos Rita

Aktuális   

Harmadik alkalommal rendezte meg a Civil-

Zugló Egyesület a Tour de Rákosrendező nevű 

kerékpáros felvonulást május 29-én. A résztve-

vők ez alkalommal is az Örs vezér teréről indul-

tak, majd a polgármesteri hivatalhoz hajtottak, 

ahol Várnai László, az egyesület elnöke, ön-

kormányzati képviselő petíciót adott át Szabó  

Rebeka alpolgármesternek.

Macskaivartalanítási 
program indul 

A kerületben is probléma a kóbor macskák túlszapo-

rodása, ezért júliustól kedvezményes ivartalanítási prog-

ramot indít az önkormányzat. Minden olyan zuglóinak 

segítenek, akinek nehézséget okoz a beavatkozás teljes 

árának kifizetése. – Az ivartalanítás támogatásával a fe-

lelős állattartásra akarjuk felhívni a figyelmet. A túlzott 

macskaszaporulat megakadályozásának leghumánu-

sabb módja az ivartalanítás, amely a macskák és gazdái 

mellett azoknak is jó, akiket zavar a sok cica az utcákon, 

parkokban – mondta el Szabó Rebeka állatvédelemért 

felelős alpolgármester, a program ötletgazdája. – Ami-

kor a menhelyek dugig vannak gazdát kereső állatokkal, 

állatbarátként nem járulhatunk hozzá az újabb kölykök 

születéséhez. Én is ezért ivartalaníttattam a cicámat. A 

kóbormacska-állomány csökkenésének még az énekes-

madaraink is örülni fognak – tette hozzá az alpolgármes-

ter. A program részleteiről a következő lapszámunkban, 

valamint a www.zuglo.hu oldalon olvashatnak. 

http://www.zuglo.hu/biztonsagos-kerekparutert-tuntettek/
http://www.zuglo.hu/kedvezmenyes-macskaivartalanitasi-program-indul/
http://www.zuglo.hu/biztonsagos-kerekparutert-tuntettek-galeria/
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Az eseményt Sokacz Anikó civil és nem-

zetiségi tanácsnok, önkormányzati kép-

viselő nyitotta meg. A köszöntőt köve-

tően Martinecz Miklós, a VOSZ-BESZ 

Zrt. vezérigazgatója a Széchényi-hitel-

kártyáról, illetve a vállalkozások haté-

kony költségcsökkentési lehetőségeiről 

tartott ismertetőt.

Az előadó kiemelte, a hitelkártya azért 

előnyös a vállalkozók számára, mert az 

Állami Hitelgarancia Zrt. a felvett köl-

csön 80 százalékára ad biztosítékot, így 

a bankok számára kisebb a kockázata, 

és könnyebben adnak hitelt. Hozzátet-

te, a Széchényi-kártya meglehetősen 

rugalmas, a vállalkozói élet minden te-

rületére kínál hitelmegoldást, hozzájutni 

azonban csak a Széchenyi-kártya-pon-

tokon keresztül lehet.

Magyar Krisztina, a Goodwill Consul-

ting Pályázati Tanácsadó Kft. munkatár-

sa a közép-magyarországi vállalkozá-

soknak szóló pályázatokkal ismertette 

meg a rendezvényen megjelenteket. El-

mondása szerint a feltételeknek megfe-

lelő cégek többek között kapacitásbőví-

tés, vállalkozásfejlesztés, a piacon való 

megjelenés, innováció, kutatásfejlesz-

tés, illetve energetika területén pályáz-

hatnak támogatásra. Ezt a Széchenyi 

2020 program keretében igényelhetik.

Az ismertetőket követően a rendez-

vény résztvevői kérdéseket tehettek fel, 

illetve a helyi vállalkozók megbeszél-

hették problémáikat az önkormányzat 

képviseletében jelen lévő Hajdu Flóri-

án alpolgármesterrel. A rendezvényen 

megjelent Tóth Csaba, Zugló MSZP-s 

országgyűlési képviselője és több kerü-

leti önkormányzati képviselő is.  

PaD

Aktuális / Önkormányzat 

A Széchényi-kártya-folyószámla-

hitelről, a cégek költségeinek csök-

kentéséről, illetve a jelenleg futó 

pályázatokról tartottak tájékozta-

tót június 2-án a Zuglói Civil Házban  

a kerületi vállalkozóknak.

A hitellehetőségekkel ismerkedtek  
a zuglói vállalkozók 

A soron kívüli ülés összehívását az in-

dokolta, hogy a támogatási szerződés a 

május 19-i rendes ülésig nem érkezett 

meg, ugyanakkor az önkormányzatnak a 

megállapodást május 31-ig alá kellett írni.

A testület még 2013 novemberében 

határozta el, hogy a Móra Ferenc Álta-

lános Iskola épületének energetikai fej-

lesztésére pályázatot nyújt be a Norvég 

Alaphoz. Az önkormányzat pályázata si-

keres volt, a Móra Ferenc Általános Isko-

la energiahatékonysági felújítására 44,9 

milliós önrész mellett 254,6 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást nyert.

A képviselők továbbá arról is döntöttek, 

hogy az önkormányzat az Angol u. 75. 

alatti ingatlant öt évre 60,44 százalékos 

kedvezménnyel adja bérbe a Művész Gye-

rekekért Nonprofit Kft.-nek. Ennek fejében 

a szervezet vállalta, hogy a rászoruló zuglói 

gyerekeket tandíjkedvezményben részesí-

ti, illetve 60 hónap alatt megfizeti az önkor-

mányzatnak a Madách Musical Táncmű-

vészeti Iskola Közhasznú Nonprofit Kft. 8,1 

millió forintos bérleti díj hátralékát.

A testület heves vitát követően uta-

sította el azt az indítványt, hogy Zugló 

csatlakozzon a Száz Százalékban Átlát-

ható Önkormányzatok Klubjához.

Papp Dezső

Rendkívüli ülésen bízta meg 

kedden Zugló képviselő-testü-

lete Karácsony Gergely polgár-

mestert, hogy az önkormányzat 

nevében kössön szerződést a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

ummal a Móra Ferenc Általános 

Iskola energetikai felújítására.

Szerződhet az önkormányzat  
a Móra felújítására 

http://www.zuglo.hu/a-hitellehetosegekkel-ismerkedtek-a-zugloi-vallalkozok-2/
http://www.zuglo.hu/szerzodhet-az-onkormanyzat-a-mora-felujitasara-2/
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A Csanádiból kikerülő diákok rendszeresen fősze-

replői az olimpiáknak. A riói ötkarikás esemény-

re kvalifikált sportolók közül Kozák Danuta, Szabó 

Gabriella, Tóth Krisztián, Kasza Róbert, Bedő Krisz-

tián, Szívós Márton, Lőrinc Tamás és Lőrinc Viktor, 

illetve Érdi Mária is egykor az Őrnagy utcában tanult. 

A Csanádi-napokon hagyományosan a jövő olim-

pikonjait szokták díjazni. Az iskola ugyanis a neves 

sportolók leszármazottjainak segítségével több 

díjat is alapított, melyet minden évben az iskola 

éltanulóinak, illetve az adott sportág legjobb csa-

nádisainak adnak át. A legfontosabb elismerést, a 

Csanádi Árpádról elnevezett díjat bármelyik sport-

ág képviselője átveheti, ám ennek feltétele, hogy a 

magatartása és a tanulmányi átlaga is kiemelkedő 

legyen. Ennek a feltételnek idén a 12. b osztályos 

Megyasszai Lilla felelt meg, aki az elismerését Csa-

nádi Árpád özvegyétől és dr. Szabó Tünde sportért 

felelős államtitkártól vehette át. Az Őrnagy utcai 

iskola alapítójáról és első igazgatójáról, Schlegel 

Oszkárról elnevezett díjat a 12. a osztályos Okos 

Ákos és a 13. c osztályos Boldizsár Valter kapta. 

Az Elek Ilonáról elnevezett díjat a 13. c osztályos 

Al-Salty Dália vehette át, míg a legjobb labdarúgó-

nak járó Deák Ferenc-díjat az MTK-s Gősi Natália, 

a legjobb kézilabdásnak járó Cséfay Sándor-díjat 

a vasasos Jávorszky Lilla, a legjobb birkózónak 

járó Kozma István-díjat a BVSC-s Takács István, a 

legjobb atlétának járó Zsivótzky Gyula-díjat pedig 

a honvédos Reizinger Fanni Dóra érdemelte ki. A 

nevelőtestület (és a Csanádiért Közhasznú Alapít-

vány) az alsósok legjobbját, Aranyics Viktóriát Pa-

lánta Díjjal jutalmazta. A nevelőtestület titkos sza-

vazása alapján az iskola dolgozói közül Takácsné 

Matusek Éva titkárnő is Csanádi-díjat kapott.

A Csanádi-napon a résztvevők – olimpiai baj-

nokok, olimpikonok és sportvezetők – hagyo-

mányosan megkoszorúzzák az iskolában talál-

ható Csanádi Árpád-, Deák Ferenc- és Schlegel 

Oszkár-domborművet. Az idei rendezvényen 

az olimpiai bajnokokat Ságiné Rejtő Ildikó, Sá-

kovicsné Dömölky Lídia, Varga János, Ambrus 

Miklós és Csom István, az Emberei Erőforrások 

Minisztériumát dr. Szabó Tünde sportért felelős 

államtitkár, a Magyar Olimpiai Bizottságot dr. 

Bartha Csaba sportigazgató-helyettes és Leh-

mann László sportiskolai programvezető, a Ma-

gyar Olimpiai Akadémiát Győr Béla, míg a riói 

olimpikonokat Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor és 

Tóth Krisztián képviselte. Az idei Csanádi-nap 

azonban az Őrnagy utcai iskola életében is mér-

földkő volt. Ezen a napon ugyanis felavatták az 

Emmi és a MOB összesen negyvenmilló forintos 

támogatásából épült két új sportudvarát. A léte-

sítményeket jelképesen dr. Szabó Tünde és dr. 

Bartha Csaba adta át a diákoknak. 

Riersch Tamás

A hagyományosan május utolsó péntekjén tartott Csanádi-nap az Őrnagy utcai iskola legfontosabb rendezvénye. A Csanádi Árpád Általános Isko-

la, Sportiskola és Középiskola 1989 óta viseli a korábbi magyar bajnok labdarúgó, később nemzetközi hírű (MOB- és NOB-tag) sportvezető nevét.  

Az iskola megalakulásától fogva arra törekszik, hogy magas szintű képzést biztosítson a sportoló fiataloknak. Mind a mai napig elmondhatja magáról, 

hogy minden diákja sportoló, sőt többségében élsportoló. 

Sportudvart kapott a sportiskola 

http://www.zuglo.hu/sportudvart-kapott-a-sportiskola-2/


 2016. június 9.    Zuglói Lapok6

Energiahatékonysági  
konferencia Zuglóban 

Energetikai kérdésekről tartott konzultációt a közelmúltban az önkormányzat. Az eseményen 

a Budapesti Mérnöki Kamara elnöke bejelentette, a zuglói energiahatékonysági projektet or-

szágos mintának szánják.

A Gizella úti Siemens-irodaház tanácstermében megrendezett ülést Karácsony Gergely pol-

gármester nyitotta meg. A kerületvezető beszédében kiemelte: a konferencia annak az ener-

giahatékonysági programnak a része, amelyet az önkormányzat a mérnöki kamarával együtt-

működve valósít meg. Ennek lesz a zászlóshajója a Bosnyák téren hamarosan megnyíló Zuglói 

Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (ZETI).

Kassai Ferenc, a Budapesti Mérnöki Kamara elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a 

mérnöki kamara a zuglói energiahatékonysági projektet országosan követendő mintának szánja.

A megnyitót követően a résztvevők megismerkedhettek a ZETI felépítésével, működésével, 

illetve előadást hallgathattak meg többek között az épületek energiafelhasználását szabályozó 

rendszerek működéséről, az energiahatékonysági beruházások banki finanszírozásának lehe-

tőségeiről, a környezettudatos építés és az energiahatékonyság kapcsolatáról, valamint a la-

kosság energetikai korszerűsítési terveiről.

A rendezvényen a polgármester és a hivatal dolgozói mellett megjelent Hajdu Flórián alpol-

gármester, Barta János és Várnai László önkormányzati képviselő is.                P.  D.

A felnőtteket egészségügyi szűrések-

kel, elsősegély-bemutatóval, a gyereke-

ket arcfestéssel, kreatív foglalkozásokkal 

várták a szervezők a Magyar Vöröske-

reszt adományboltjába (Bosnyák utca 3.) 

május 27-én. Az este hattól éjfélig tartó 

programon ötven százalék kedvezmény-

nyel vásárolhattak az emberek. Bohács-

né Vilimek Ágnes, a Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi Szervezet XIV. kerületi 

szervezője lapunknak elmondta, előfor-

dult olyan, hogy a szűrővizsgálaton derült 

ki, hogy valakinek magas a vércukorszint-

je. Ezért is tartja fontosnak az Adomány-

boltok Éjszakája programot, mert a gye-

rekeknek és a felnőtteknek is hasznos. Az 

üzlet alig több mint egyéves nyitása óta 

egyre több felajánlás érkezik hozzájuk, s 

már törzsvásárlóik is vannak. – A vevőket 

megtiszteljük azzal, hogy átválogatott, jó 

minőségű árut kaphatnak itt. Két alkalma-

zott és húsz önkéntes dolgozik nálunk, jó 

kis közösséggé kovácsolódtunk össze, 

az állandó vevőink és felajánlóink is jó 

kapcsolatban vannak egymással – fogal-

mazott Bohácsné. Az adománybolt be-

vételéből rászoruló családokat támogat-

nak: egyebek mellett tartós élelmiszert, 

tisztítószert vásárolnak számukra. 

Potos Rita

Ingyenes programok,  
félárú termékek az Adományboltok Éjszakáján 

Aktuális   

http://www.zuglo.hu/energiahatekonysagi-konferencia-zugloban-2/
http://www.zuglo.hu/ingyenes-programok-felaru-termekek-az-adomanyboltok-ejszakajan/
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Az önkormányzat által támogatott napközis tábor-

ba június 20-tól augusztus 26-ig fogadják a zuglói 

lakhellyel rendelkező gyerekeket, illetve azokat, akik 

valamelyik kerületi oktatási intézménybe járnak.  

A tábor minden héten hétfőtől péntekig tart majd nyit-

va, reggel nyolc órától délután négyig. A nyitás előtti 

és a zárás utáni egy órában ügyeletet biztosítanak a 

Varga Zoltán Sporttelepen. Az önkormányzat helyi 

rendelete szerint a tábor díja napi 480 forint, ami ma-

gában foglalja a háromszori étkezést a Herman Ottó 

Általános Iskolában. Az év közbeni étkezési kedvez-

mények – a megfelelő igazolásokkal – itt is igényel-

hetők a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők, a három- vagy többgyermekes családok, 

illetve a tartós betegségben szenvedők vagy az SNI-s 

tanulók számára. A különböző programokon minden 

gyerek ingyenesen vehet részt. 

– A tavalyi sikert szeretnénk megismételni – 

mondta Bátki László, a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-Profit Kft. ügyvezetője. 

– A jól bevált programokat, mint az állatkert, a 

Mezőgazdasági Múzeum, a Vasúttörténeti Park, 

a Medvefarm, a Tarzan- és az Elevenpark, illet-

ve a strandlátogatás, megtartjuk, de ezek mellett 

lesznek újdonságok is. Elvisszük a gyerekeket 

Újpestre egy falmászóterembe, megnézhetik be-

lülről a Bosnyák téri templom tornyát, de számos 

kézműves- és az év közbeni tanulást segítő prog-

ramot is bevezetünk.      

Idén tíz héten keresztül várják a gyerekeket 

a zuglói nyári napközis táborban, a Varga 

Zoltán Sporttelepen. A tavalyi évhez ha-

sonlóan ezúttal is számos programra viszik 

majd térítésmentesen a részt vevő diákokat. 

A szülőknek mindössze a napi háromszori 

étkezés díját, 480 forintot kell befizetniük. 

Pókmentes lesz Soltvadkert

Szinte teljesen megújított környezetbe várják a táborozókat Soltvadkertre. A frissen festett faházak mellett 

pótolták a vizesblokkok hiányosságait, újrafestették a sportpályát, és tábortűzhelyet is építettek. Idén el-

készül a csatornázás, és a gázt is bevezetik. A Sotyába – az előzetes jelentkezések szerint – június 12-én 

megy az első turnus, és augusztus 31-én jön haza az utolsó csoport. Csaniga Andrea tájékoztatása szerint 

a július 26-i hétre tudnak még helyet biztosítani civil szervezeteknek, baráti társaságoknak, amelyek a 06-1-

363-2036-os számon érdeklődhetnek. A soltvadkerti tábor térítési díját az önkormányzat térítési rendelete 

határozza meg, de számos kedvezmény igénybe vehető. A különböző altáboroknak más és más lesz a 

tematikája, mindig az adott, érkező intézmény határozza meg, de Hosé bácsi, azaz Szűcs József, az Arany 

János Általános Iskola pedagógusa végig lent lakik majd a gyerekekkel. A Zuglói Sport- és Rendezvény-

szervező Non-Profit Kft. védőnőt és reggelente gyermekorvost is biztosít a helyszínen.

– A Soltvadkertre érkező gyerekeknek lehetőségük lesz fürdeni a közeli strandon, részt vehetnek filmve-

títésen, lovaskocsizáson és túrákon is. Utóbbihoz 16 kerékpárt vásároltunk – mondta Bátki László. – A 

táborban lesz egy úgynevezett kincsesbolt, ahol kizárólag tábori pénzért lehet vásárolni. Mindenki kap 

egy bizonyos mennyiségű zsetont, de a vetélkedőkön is lehet majd szerezni.

A szervezők gondoskodtak a rovar-, a darázs- és a rágcsálóirtásról is, ezért garantálják, hogy idén pók-

mentes lesz a Sotya.       

A tanulást is segítik a napközis táborban 

Fókusz

http://www.zuglo.hu/a-tanulast-is-segitik-a-napkozis-taborban/
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Az irodalmi ismeretek bővítéséhez Pál utcai fiúk 

sétát szerveznek a Füvészkertben, péntekenként 

pedig különböző szakfoglalkozások lesznek. Ilyen-

kor választhatnak a gyerekek, hogy gitároktatáson, 

színjátszáson, sajtkészítésen, önvédelmi oktatáson 

vesznek-e részt, vagy éppen az informatikai kuc-

kóba, illetve a kincses sziget programjaira mennek. 

Utóbbi alatt az angol nyelv tanulásához szeretnék 

felkelteni a diákok érdeklődését a brit hagyomá-

nyok, szokások bemutatásával és látványos, inter-

aktív foglalkozásokkal. Péntekenként lesz az OTP 

Bankkal közösen szervezett pénzügyi edukációs 

klubfoglalkozás is, amelynek végén az intézmény 

alkalmazottai a szülőket is vendégül látják egy bog-

rácsozásra, a legügyesebb gyerekeket pedig kü-

lönféle taneszközökkel, számológéppel, iPaddel, 

tablettel jutalmazzák. Minden foglalkozást szakem-

berek tartanak majd.

– Híres sportolókat is meghívunk a táborba – tá-

jékoztatta lapunkat Csaniga Andrea táboroztatási 

és rendezvényszervezési vezető –, akik nemcsak 

előadásokat tartanak, de játszanak is majd a diá-

kokkal. A Mogyoródi úti sportpályára is átvisszük a 

gyerekeket, ahol az összes sportolási lehetőséghez 

biztosítjuk az eszközöket. Lesznek kerékpárok, rol-

lerek, pingpongütők, kosár- ás focilabdák.  

A tábor területén felállítanak egy nagy sátrat, de 

lesz párakapu, és ásványvizet, sapkát, naptejet, 

karszalagot is biztosítanak a gyerekeknek. A szer-

vezők szeretnék, hogy a diákok aktívan vegyenek 

részt a programokon, ezért a táborba nem vihető 

semmilyen elektromos, illetve számítástechnikai 

eszköz, reggelente a mobiltelefonokat is le kell adni. 

Az összes résztvevő biztonsága érdekében az a 

gyerek, aki saját vagy mások testi épségét veszélyez-

teti, kizárható a táborból. Probléma esetén először 

egynapos, majd egyhetes szankcióval élnek a szer-

vezők, a teljes kizárás csak ezek eredménytelensége 

esetén következik. Ha valakit eltiltanak a részvételtől, 

a napi háromszori étkezést akkor is megkapja.

A nyári napközis táborba a Kövér Lajos utca 5–9. 

szám alatt lehet jelentkezni.
Forrai-Kiss Krisztina  

Fókusz

Június 20–24-ig, illetve június 27-től július 1-jéig a Lipták Villában is szerveznek napközis rendszerű 

nyári tábort. A programok mindennap 8-tól 16 óráig tartanak majd. Délelőtt különböző szakfoglalko-

zások – ének, musical, színjátszás, balett, színpadi tánc, kézműveskedés, díszlet- és jelmeztervezés 

– lesznek, a meleg ebéd után pedig a külső, szabadidős programok következnek. Ellátogatnak a 

gyerekek többek között a Fővárosi Nagycirkuszba, az Emese-parkba, a Sarkad Udvarba, a Gel-

lért-hegyre, a Vajdahunyadvárba, a Pálvölgyi-barlangba. A tábor díja egyszeri meleg étkezéssel öt 

napra 21 800 forint. 

Szintén a Lipták Villa ad otthont a Kavalkád tábornak július 4–8-án Délelőtt különböző szakfoglal-

kozásokból választhatnak a gyerekek – ének, színjátszás, kézműveskedés, tánc –, ahol híres zenés 

előadások, népszerű slágereit tanulják meg a táborozók. Délben meleg ebéd, délután pedig színes 

programok lesznek: sas-hegyi tanösvény, kvízjátékok, kerti piknik, lángossütés, kirándulás Viseg-

rádra, a Normafára, a királyi palotába, valamint pisztrángozás és záróbuli a szülőkkel. A tábor ára 

egyszeri meleg étkezéssel 21 800 forint.   

Kifejezetten az 5–10 éves korosztálynak ajánlott a Sajtkukac tábor július 11. és augusztus 12. között, 

heti turnusokban, a Lipták Villában. A programok között lesz például sakk, aerobik, főzősuli, dráma-

játék és színházlátogatás is. A tábor ára egy hétre 29 500 forint.

Szintén június 20–24., illetve június 27.– július 1. között lesz napközis jellegű tábor a Cserepesházban 

is. A délelőtti foglalkozások alkalmával itt akrobatikus rock and roll, fazekas-, illetve rajzfilmkészítő- 

oktatást biztosítanak a gyerekeknek.  A délutáni, szabadidős programok keretében pedig a Mini-

versum Élményközpontba, a gödöllői kastélyba, a Nemzeti Színházba, a Tropicariumba, a Vajdahu-

nyadvárba, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba és moziba viszik a gyerekeket. A 

tábor díja 21 800 forint, ami a belépőkön kívül szintén az egyszeri meleg étkezést foglalja magában. 

A Cserepesházban lesznek nem saját szervezésű, hanem terembérletben tartott táborok is: komplex 

művészeti és gyermekjógatábor augusztus 22–26. között, Holdvilág színjátszónapközi augusztus 

1–5. között és sakktábor július 4–8-ig.

A Zuglói Ifjúsági Centrumba június 20. és július 8. között várják a gyerekeket heti turnusokban jóga-, 

angol-, illetve kirándulótáborba. A tábor díja öt napra 26 000 forint, ami magában foglalja a napi 

kétszeri étkezést, az anyagköltségeket és a külső programok belépődíját. A jóga-, angol- és kirándu-

lástáborba akár egy napra is lehet jelentkezni. 
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Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-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. 

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

Rozgonyi Zoltán
polgármesteri hivatali fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri titkársá-
gon, 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.

Parlamenti képviselők

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

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 egyez-
tetést követően.
Telefon:  06-70-624-46-75 e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána
MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József 
Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.

Minden hónap első hétfőjén, 
telefonos időpont egyeztetés alapján.
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

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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70- 436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők

Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.

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

Felkai Tamás
MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal

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

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

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

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefonszámon 
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
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Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati  
tulajdonú ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdo-
nában álló nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek és egyéb értékesítésre meghirdetett 
ingatlanok listája megtekinthető a http://
www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos 
oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zug-
lói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat tulajdonában álló bérbe vehető nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi 
beállók és területek listája megtekinthető 
a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény ki-
függesztésre került Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre 
meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdet-
menyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-
detmény kifüggesztésre került a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hir-
detőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 
11-17.).

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (08.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, telkek)

PÉNTEK

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

—

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  épületé-
ben a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig. 
Pénztári nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt 
ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésé-
vel lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál 
átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@
zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az 
egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

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. június 24. Várbíró András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás  
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

ügyfélszolgálati időpontok egysé-
gesen az ügyfélszolgálatokban 
(Pétervárad. u. 2., Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala –  
Kormányablak ügyfélfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • 
okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lak-
címigazolvány ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím ese-
tén.), mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazol-
vány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a 
kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében olvashat.

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

Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfogla-
lásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresz-
tül van lehetőség. • A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszám-
kiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy 
ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő 
elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szüneteltetése. • Kormányablakunk-
ban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. • 
A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 
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– A filmvásznon minden olyan egyszerű-

nek tűnik, pedig a kulisszák mögött még a 

legapróbb részletekre is oda kell figyelni.

– Hajjaj, a külföldi produkciók pedig kü-

lönösen igényesek. A forgatókönyvíró, 

a rendező, a dizájner, a látványtervező 

mind megmondja, hogy mit szeretnének 

az adott filmben használni.

– Amit viszont Önnek kell elkészítenie.

– Ez a dolga egy filmkellékkészítőnek. 

Nekünk nincs lehetőségünk és időnk 

sem arra, hogy azon morfondírozzunk, 

miért kell ezt vagy azt a furcsaságot 

ilyen aprólékosan legyártani. Tőlünk azt 

várják, hogy időben és a legjobb minő-

ségben hozzuk azt, amit ők a jelenethez 

elképzeltek.

– Milyen filmes kellékekre gondoljunk?

– Bármilyenre, a legkisebb eszköztől a 

legnagyobbakig. Hogy egy extrém pél-

dát mondjak, például egy korhű füldu-

gót képzeljen el, illetve mondjuk egy 

mozsárágyút. Nekünk a kérésnek meg-

felelően, de a legmagasabb szinten kell 

produkálnunk. Amióta megnyílt az etye-

ki Korda Filmstúdió, csak úgy özönle-

nek hozzánk a külföldi produkciók. Ez-

zel pedig az igények is megváltoztak. 

Ma már a filmkellékkészítőnek is sokkal 

magasabb szinten kell teljesítenie, mint 

mondjuk tíz évvel ezelőtt.

– Hogy lesz valakiből filmkellékkészítő?

– Egyszerűen válaszolva: nem tudom. Ma 

Magyarországon ilyen képzés nincsen. A 

szakma nem keverendő össze a színházi 

díszlet- és jelmeztervezéssel. Egy jó fil-

mkellékkészítőnek mindenhez, az aszta-

losmunkától kezdve a mikroelektronikáig 

értenie kell. Ezt hívják ezermesternek, 

úgy hiszem. Én csak a saját példámat tu-

dom elmondani, jómagam autószerelő-

ként dolgoztam, tehát bütykölni mindig is 

szerettem. Három évig jártam a Műegye-

temre, ahol gyakorlaton sok gyártófolya-

mattal megismerkedtem. Aztán egyszer 

egy barátom elhívott, hogy segítsek a 

Hellboy II (Az Aranyhadsereg) című film 

forgatásán, ahol asszisztensként dolgoz-

tam, és egyrészt nekem is nagyon meg-

tetszett a filmes szakma, másrészt az 

én munkámmal is meg voltak elégedve, 

mert nem sokkal később már Máltán ta-

láltam magamat, ahol Roland Stevenson 

vezető kellékkészítővel az Agora című 

film kellékeit készítettük el.

– Az elmúlt nyolc évben sok neves rende-

zővel és neves színésszel dolgozott együtt. 

Kit őriz szívesen az emlékezetében?

– Mi, filmkellékkészítők ritkábban kerü-

lünk kapcsolatba a színészekkel. Ám az 

én eszközeimet használta már Nicolas 

Cage, Jeremy Irons, Jason Statham, 

Eva Green vagy éppen Tom Hanks is. 

Volt időszak, amikor szinte csak Os-

car-díjas színészeknek dolgozhattam. A 

rendezőkkel már több kapcsolatom van, 

hisz egy-egy fontosabb kellék elkészí-

tésekor az ő jóváhagyásukra is szükség 

van. Van egy aranyos történetem, Ron 

Howard az Inferno című film forgatásán 

egyszer a kezembe adta a kézimonitor-

ját, hogy az egyik elkészített kellékemet 

ellenőrzésképpen én is visszanézhes-

sem. A kollégái azt mondták, ilyenre ko-

rábban még sosem volt példa.

– Ezek szerint elismerik?

– Remélem, vagyis bízom benne, de ne-

kem a legnagyobb elismerés, ha hívnak 

a produkciókba.

– Külföldi színészeket, külföldi rendező-

ket emlegetett, ezek szerint hazai pro-

dukciókban nem szokott dolgozni?

– Nem nagyon. A külföldi produkciók 

stabilabb háttérrel rendelkeznek, mint a 

hazaiak. Magyar filmben csak egyszer, 

az Argo 2-ben dolgoztam, de ott is csak 

pici feladatot vállaltam.

– Mit szeretnek a rendezők Csiki Gáborban?

– Talán azt, hogy kreatív és alapos va-

gyok. A feleségem szokta mondani, 

hogy túlságosan is alapos vagyok. Va-

lóban képes vagyok egy-egy apróságon 

napokat agyalni. A Houdini című filmben 

például az összes trükköt technikailag 

oldottuk meg. De volt olyan is – a Bor- 

giák forgatásán –, amikor olyan jól sike-

rült az egyik kellékem, hogy amiatt a for-

gatókönyvön is módosítottak egy picit.

– Adódik a kérdés, otthon is ilyen  

ezermester?

– Lennék, csak sajnos a munkámból kifo-

lyólag keveset vagyok otthon. Így az ot-

tani feladatokra már nagyon kevés időm 

marad. Szerencsére a feleségem biztosít-

ja a stabil hátteret, sőt még egyes kellé-

kek elkészítésébe is be szokott segíteni. 

– És a négy gyermek közül van, aki örökli 

ezt a tehetséget?

– A gyerekeim még kicsik, így nem tu-

dom, kiből mi lesz. Nem is akarom eről-

tetni őket, bár az egyik fiam nagyon szeret 

a műhelyünkben lebzselni, és láthatóan 

érdeklik a munkálatok. Majd meglátjuk, 

mi lesz belőle.                      

Riersch Tamás

Csiki Gábor minden reggel korán elindul Csáktornya parki lakásából. A csa-

ládi munkamegosztás szerint ugyanis az ő dolga, hogy a négy gyermeküket 

az óvodákba és az iskolákba elfuvarozza. Majd rohan a műhelyébe vagy az 

etyeki, a fóti, esetleg a rákospalotai filmstúdióba, ahol aztán 12-14 órás mun-

kaidejében lehetetlennek tűnő feladatokat old meg.

Lehet nem ismerni a lehetetlent 

http://www.zuglo.hu/lehet-nem-ismerni-a-lehetetlent/
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Zugló megközelíthetőségében és a kerületen be-

lüli közlekedésben fontos szerepet töltenek be a 

vasúti átjárók, hidak, aluljárók. A városrészen halad 

át ugyanis a Budapest–Cegléd–Szolnok és Rákos-

rendező–Kőbánya felső közötti körvasútnak neve-

zett vasútvonal.  

Az előzmények
A Duna bal partján a körvasutat 1888-ban kezdték 

építeni. A főváros akkori határán létesített vasútvonal 

a pályaudvarokat kötötte össze, illetve az ipar szállítási 

igényeit elégítette ki. Az elkészült pesti körvasút nem 

hasonlított a maihoz, körülötte nem voltak házak, a te-

repszinten futó egyetlen vágány a pusztaságban ha-

ladt.  Nem volt ez másképp a Rákospalota felé vezető 

Erzsébet királyné útja (akkor Erzsébet út) sínpárig nyúló 

végénél sem. Zugló felől parcellázott telkek, míg a rá-

kospalotai oldalon rétek, kaszálók, megművelt földek 

övezték a vágányt.  Bár létesítettek itt egy szintbeli vas-

úti átjárót sorompóval, valójában az Erzsébet királyné 

útjának nem volt folytatása a síneken túl. A környék 

egyetlen épülete egy vasúti őrház volt, ami a zuglói ol-

dalon állt. Ez a helyzet nem sokáig állt fenn, ugyanis a 

város terjeszkedésével egyre jobban megközelítették a 

lakóházak a körvasutat, az Erzsébet királyné útja végén 

pedig megépült a klinkertéglás vámház. 

Az újpesti vasúti összekötő híd 1896-os átadá-

sát követően jelentősen megnövekedett a teher-

forgalom. A város növekedésével párhuzamosan 

fejlődött a tömegközlekedés is. Többek között az 

Erzsébet királyné útján is megindult a villamosköz-

lekedés. A villamosvágány 1903-ban elérte az Öv 

utcát. Komoly igény mutatkozott, hogy a síneket 

továbbvigyék Rákospalotára, ezt azonban vasúti 

híd hiányában nem lehetett megoldani.

Az aluljáró megépítése
A körvasút átépítése 1913-ban indult meg. A 

munkálatok során két vágányt fektettek le, egyes 

szakaszokon töltést emeltek, és tervbe vették az 

Erzsébet királyné útjai vasúti aluljáró megépítését 

is. Ennek főként az 1909-ben önálló községgé vált 

Pestújhely lakói örültek. 

Az aluljáró építése 1914-ben kezdődött meg. A 

vasúti közlekedés a munkálatok idején is folyama-

tos volt. A vonatok egy ideiglenes vágányon ke-

rülték ki az Erzsébet királyné útjai átkelőt. A közúti 

forgalmat a mai Árvavár utca vonalában egy ideig-

lenes, szintbeli átjáróra terelték. Az alkalmi átjárót 

Pestújhelynek kellett megépíteni. A bpxv.blog.hu 

szerint a község által kiküldött munkások 1913 no-

vemberében elnézték a térképet, és nem az Árva-

vár utcánál kezdtek építkezni, hanem az Erzsébet 

királyné útjai átjáró kockaköveit kezdték felszedni. 

Az első világháború alatt az építkezést leállítot-

ták. A két egyvágányos vashíd végül csak a munka 

megkezdése után tizenegy évvel, 1925-ben készült 

el. A próbaterhelést egy MÁV 328-as sorozatú gőz-

mozdony végezte. A létesítmény átadását követő-

en az ideiglenes vasúti pályát felszedték. 

A híd tervezőiről nem maradtak fenn adatok, azo-

kat vélhetően a MÁV tervezőirodájának munkatár-

sai készítették. 

A vasúttársaság 1925 áprilisában írt ki pályázatot 

az aluljáró kiépítésére. Nem tudni, hogy a tendert 

ki nyerte meg, és azt sem, hogy a kivitelezés mikor 

fejeződött be.

A körvasúton 1928-ban indult meg a személy-

szállítás, amelyet 1956-ban szüntettek meg. 

A két világháború között az Erzsébet királyné út-

jai közúti aluljáró környéke, illetve a körvasút zuglói 

és rákospalotai oldala egyaránt szépen fejlődött. 

Megszűnt a vágányok mentén a földművelés, a me-

zőgazdasági területből lakóövezet lett. Az 1920-as 

évek végén az Erzsébet királyné útja hivatalos be-

Ezen a héten a zuglói körvasutat keres-

tük fel. Sétánk során ellátogattunk a XIV.  

kerületet Rákospalotával összekötő  

Erzsébet királyné útjai vasúti aluljáróhoz, 

hogy felelevenítsük annak a múlt homá-

lyába vesző történetét. És ha már arra 

jártunk, megtekintettük a műemléki véde-

lem alatt álló, ma lakóházként funkcionáló 

egykori vámházat is. 

Vasúti átjáró Zugló határán 

http://www.zuglo.hu/vasuti-atjaro-zuglo-hataran/
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sorolása vicinális út lett. Ez az elnevezés arra utalt, 

hogy az út a várost egy szomszéd településsel köti 

össze. Ez idő tájt épült ki Rákospalotán az Erzsébet 

királyné útja folytatása, a Kolozsvár utca is. A Rá-

kospalotán élők szerették volna elérni, hogy a vil-

lamospályát vigyék át a híd túloldalára is, azonban 

erre még mindig várniuk kellett. 

A vasúti híd környékén eseménytelenül teltek az 

évek. A híd és az aluljáró jól szolgálta a közúti és a 

vasúti közlekedést. A békés élet 1944 tavaszán ért 

véget, miután a magyar fővárost is elérte a hábo-

rú, és Budapest a bombázó repülőgépek célpontja 

lett. A magyar vasúthálózat megbénítására irányuló 

szövetséges légi akció, a Frantic Joe-hadművelet 

június 2-án vette kezdetét. Ekkortól  minden vas-

úti létesítmény állandó veszélyben volt. A körvasút 

és környéke 1944. december 28-át követően vált 

hadszíntérré, miután a Budapestet bekerítő szov-

jet csapatok áttörték az Attila III. védelmi vonalat. 

A német–magyar védők a körvasút mentén alakí-

tottak ki hevenyészett védvonalat. A vasúti töltésre 

barikádnak tehervagonokat állítottak. A szovjet elő-

renyomulás azonban megállíthatatlan volt. Mielőtt 

a körvasút elesett, a németek felrobbantották az 

Erzsébet királyné útjai vasúti hidat.

Felújítás és fejlesztés
A csatazaj elültével a hidat és a körvasutat hamar 

közlekedésre alkalmas állapotba hozták, azonban 

a híd újjáépítésére csak 1952-ben került sor. Ennek 

ellenére 1947-ben az Erzsébet királyné útjai villa-

mosvágányt átvitték az aluljárón, és a pályát a Rá-

kospalota MÁV-telepig kiépítették. 

A nagy teljesítményű mozdonyok és súlyosabb 

vasúti kocsik megjelenésével a híd az 1970-es évek-

től egyre kevésbé felelt meg az igényeknek, ezért 

annak átépítését határozták el. A tervek 1988-ban 

készültek el. A kivitelezést – amely 1989 és 1992 

között zajlott – a MÁV hídépítő vállalata végezte. A 

hidakat nem helyben építették, azok szerkezetét a 

cég Mexikói úti telephelyén előre legyártották. Így az 

előkészületeket követően a Zuglót Rákospalotával 

összekötő átjárót csak addig kellett lezárni, míg az új 

hidat a helyére emelték. A két hidat külön cserélték 

ki, ezért miközben az egyiken dolgoztak, a másikon 

zavartalanul folyhatott a vasúti közlekedés. 

Az útpályát az aluljáróban 2007-ben, az Erzsébet 

királyné útja és a Kolozsvár utca felújítása során 

tették rendbe. 

A közelmúltban a Világgazdaság adta hírül, hogy 

a MÁV tervbe vette a hatvan éve megszüntetett 

körvasúti személyszállítás újraindítását. Az elkép-

zelések szerint Pestújhelyen, Újpalotán és Rákos-

falván alakítanak ki megállót. A tervek várhatóan 

jövőre készülnek el, a kivitelezés pedig – amit a 

MÁV európai uniós forrásból szeretne megvalósíta-

ni – 2018-ban indulhat meg.             Papp Dezső

Zuglói séták
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– Polgármesterként azt tapasztaltam, 

hogy egy-egy ünnepség, díjátadó alkal-

mával több tucat embert köszöntünk, és 

gyakorlatilag futószalagon megy az el-

ismerések átadása. Úgy éreztem, nincs 

meg a kellő meghittsége ezeknek a 

programoknak – mondta Rátonyi Gábor, 

aki 2002 és 2006 között vezette a kerüle-

tet. – Ezért merült fel bennem egy lokál-

patrióta, civil és kulturális szervezet lét-

rehozása, amely olyan díjakat alapíthat, 

ahol nagyobb figyelmet tudunk fordítani 

a kitüntetettekre. A szervezet deklarált 

célja a politikamentesség. Az alapítók 

elsősorban olyan Zuglóban élő közéle-

ti emberek, akik, ha megszólalnak vagy 

cselekszenek, annak súlya van. 

Rátonyi Gábor mellett az alapítók kö-

zött volt Rozgonyi Zoltán alpolgármester, 

Cseke Vanda képviselő, Bánfaly Ágnes 

és Baranyi László színművész, Berecz 

András népdalénekes, Müller Péter dra-

maturg, Turczi István költő, Záborsz-

ky Kálmán karmester, Máté Erzsébet, 

a Hungarikum Bizottság kommuniká-

ciós referense, Garaba Imre 82-sze-

res válogatott labdarúgó és Pophrisz-

tov Katalin, a Szőnyi étterem vezetője. 

Csisztu Zsuzsa olimpikon, sportriporter 

később csatlakozott a szervezethez. 

– Nem vagyunk sokan, jelenleg 22 ta-

gunk van, hiszen nem egy tömegszer-

vezetet akartunk létrehozni, hanem 

egy olyan egyesületet, amelyik tesz a 

zuglóiakért, szellemi feltöltődést ad, 

karitatív tevékenységet folytat, kul-

turális és sporteseményeket szervez, 

értékeket mutat fel, példaképként ál-

lít életpályákat, és tehetségeket indít 

el az úton – magyarázta Rátonyi Gá-

bor. – Ezen célok megvalósításához 

most is várunk Zuglót szerető, tettre 

kész embereket, akik szakmai tudá-

sukkal segítenének megszervezni a 

csoport életét. 

A Szeretjük Zuglót Egyesület – amely 

nemrég kapott Civil Díjat a kerülettől – 

olyan programokat hozott létre, mint 

például a Káposztafesztivál, a Stefá-

nia-szalon, a Zuglói Smooth Jazz Klub, 

a 100 gyerek karácsonya, az Olimpiai 

bajnokok klubja és az Ötkarikás beszél-

getések. Az egyesület alapította az Év 

Embere és az Év Embere Életműdíjat is, 

amelyet ez idáig például Szécsi Zoltán, 

Kökény Roland, illetve Záborszky Jó-

zsef, Talmácsi Gábor, Gyöngyösi Ivett, 

Zsivoczky Attila vagy éppen Tóth Krisz-

tián vehetett át.  

A 10 éves fennállását ünneplő civil 

szervezet ősszel nagyszabású ünnep-

ségre készül, ahol maguk a tagok lép-

nek majd fel a saját szakterületüknek 

megfelelő előadással.

Fkk  

Rátonyi Gábor, Zugló volt polgármesterének kezdeményezésére alakult meg tíz évvel ezelőtt a Szeretjük Zuglót Egyesü-

let. A jubileumot ünneplő szervezet tagjai között olyan személyek vannak, mint Bánfalvyi Ágnes és Baranyi László szín-

művész, Müller Péter dramaturg vagy Záborszky Kálmán karmester. 

Aki szereti Zuglót, csatlakozhat 

Civil élet

http://www.zuglo.hu/aki-szereti-zuglot-csatlakozhat/


LIPTÁK TÁBOR - 1146 Budapest, 
Hermina út 3.
I. hét: 2016. június 20-24.
II. hét: 2016. június 27-július 1.
Napközis rendszerű tábor általános iskolások részére, 
délelőtti foglalkozásokkal, meleg ebéddel és délutáni 
szabadidős programokkal.

Választható szakfoglalkozások:
Ének és musical
Szín-játékos
Balett és színpadi tánc
Kézműves és díszlettervező
Délutáni szabadidős programok:
Fővárosi Nagycirkusz a kulisszák mögött, 
középkori időutazás ez Emese-parkban, hűsölés 
a Pál-völgyi-barlangban, klasszikus mesterségek 
elsajátítása a Sarkad Udvarban, Street Food piknik a 
Gellért-hegyen, látogatás az Aeroparkban és táborzáró 
gála-délután.
Naponta: 8-16, 
ügyelet: 7-17
Részvételi díj: 21.800 Ft/5 nap/fő
Testvérkedvezmény: 10%
Két hétre történő befizetés esetén: 10% kedvezmény
Részletes program és további információk: 
www.liptakvilla.hu
Telefon: (06 1) 220-6777, (06 70) 675-8393
e-mail: info.liptakvilla@cserepeskft.hu

1146 Budapest, Hermina út 3
T: 220-67-77, 06/70-675-8393   I   www.liptakvilla.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56     I     www.cserepeshaz.hu

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.

CSEREPES TÁBOR - általános iskolásoknak
2016. június 20-24., június 27-július 1.
Naponta: 8.00-16.00 óráig, ügyelet 7.00-17.00 óráig
Ellátás: meleg ebéd
Délelőtti választható szakfoglalkozások:
akrobatikus rock and roll, fazekas, rajzfilmkészítő
Délutánra tervezett programjaink:
kalandozás a Miniversum Élményközpontban, látogatás 
a Gödöllői Királyi Kastélyba és  a Tropicariumba 
/különbusszal/, teasüti és csoki készítés a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, 
vajdahunyadvári foglalkozás és  toronylátogatás, 
Nemzeti Színház épületének felfedezése
Részvételi díj: 21.800 Ft/hét
Anyagköltség: rajzfilmkészítő: 1.500 Ft/fő/hét
Testvérkedvezmény 10%
Két hétre történő befizetés esetén 10% 
kedvezmény
További részletek: www.cserepeshaz.hu

A Városliget jelene, múltja, jövője?
A Budapesti Városvédő Egyesület és a Samodai József 
Zuglói Helytörténeti Műhely közös kiállítása
Június 30-án (csütörtök) 17.00 órától
A belépés díjtalan!

A tárlat nem csak a forradalom időszakához kapcsolódó 
anyagokat dolgozná fel, a nagyobb áttekintés igényével 
foglalkozni szeretne a forradalmat megelőző hónapok 
hétköznapjaival is. Tisztelettel kérjük, akinek zuglói, az 
1956-os évhez - nem csak kizárólag a forradalomhoz 
- kapcsolódó fotója, dokumentuma, tárgyi emléke van, 
jelezze az 56zuglo@gmail.com email címen, vagy a 
+36/70-408-93-33-as telefonszámon.  Információkat 
várunk a gyárakban működő Munkástanácsok 
tevékenységéről, valamint a forradalomban érintett 
áldozatok temetői nyughelyéről is. 
Az intézmény keretein belül működő Samodai 
József Zuglói Helytörténeti Műhely az anyagokat 
szívesen fogadná gyűjteményének gyarapítására, 
vagy digitalizálásra, illetve csak kölcsönadásra a 
kiállítás idejére.  A bemutatásra szánt anyagokat 2016. 
augusztus 31-ig várjuk.  
Örömmel vennénk azok jelentkezését is, akik személyes 
emlékeiket osztanák meg. 
www.cserepeshaz.hu

RÁKOSFALVA  145
2017-ben emlékezünk Rákosfalva városrésszé 
alakulásának 145. évfordulójára. A Zuglói Cserepes 
Kulturális Non-profit Kft. az emlékév nyitányaként, 
„Nyárbúcsúztató” rendezvényén, 2016. augusztus 
27-én szeretne betekintést nyújtani az érdeklődőknek 
a kerületrész gazdag múltjába. 
Tisztelettel kérjük, akinek olyan fotója, dokumentuma, 
tárgyi emléke van, amelyek révén képet kapunk a 
régi Rákosfalva  mindennapjairól, jelentkezzen az 
alábbi elérhetőségeken: mmate.liptak@gmail.com;  
helytortenet@cserepeskft.hu. ; +36/70-673-9181; 
+36/70-408-9333
Egyben szeretnénk figyelemmel kísérni az előző 
évtizedek változásait, melyek megörökítéséről szintén 
örömmel fogadunk fényképeket az intézmény 
keretein belül működő Samodai József Zuglói 
Helytörténeti Műhely gyűjteményének gyarapítására, 
vagy digitalizálásra is.
www.cserepeshaz.hu

A SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI HELYTÖRTÉNETI 
MŰHELY FELHÍVÁSAI

ZUGLÓ – 1956
A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. az 1956-os 
forradalom 60. évfordulójának méltó megünneplésére 
programsorozatot tervez, melynek részét képezi egy 
kiállítás is.  

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Július 1. (péntek) 18.00 órától 
Varga Kökény Csinszka középiskolás természet fotóit 
bemutató kiállítás 
A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig
A belépés díjtalan! 

Előzetes! 
 „Tanuljunk tanulni” címmel 2016. szeptember 12-től 
hétfőnként 15.00-16.00 óráig, 8 foglalkozásból álló 
tanfolyamot indítunk felső

tagozatba lépő 5. osztályos diákok számára. A 
foglalkozásokon a diákok elsajátíthatják az eredményes 
tanulás alapjait.
Részvételi díj: 3000 Ft/ 8 alkalom, 400 Ft/alkalom
Vezeti: Jámbor Gyuláné Apáczai Csere János díjas 
pedagógus
Jelentkezés, információ: 06/ 70/ 673-8898 

TEREMBÉRLET
Terembérleti lehetőséget kínálunk tanfolyamok, 
előadások, születésnapok, akár egész napos 
programok, napközis táborok megtartásához. 
Kedvezményt biztosítunk helyi i¨úsági szervezetek, 
valamint helyi köznevelési intézmények 
számára. Bővebb tájékoztatást a 06/1 251-1910; 
06/70 673-8898 telefonszámon és az 
info.zic@cserepeskft.hu e-mail címen kérhetnek.

1144 Budapest, Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67   I   www.zugloicivilhaz.hu

1145 Budapest, Uzsoki u.57 
T: 251-19-10     I     www.zic.hu
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Zuglóban mindig nagy hangsúlyt helyeztek az 

oktatásra. Ennek az odafigyelésnek fontos eleme 

volt a pedagógusnap megünneplése is, melyen az 

önkormányzat azt követően sem akart változtatni, 

hogy az iskolák működtetése 2013. januárban az 

állam hatáskörébe került át. Június 3-án a Szent 

István Király Zeneiskola Columbus utcai koncert-

termében rendezett ünnepen Karácsony Gergely 

polgármester, Tóth Csaba országgyűlési képviselő, 

Szabó Rebeka, Hajdu Flórián és Rozgonyi Zoltán 

alpolgármesterek köszöntötték a meghívott peda-

gógusokat és intézményvezetőket. 

– Nem tudjuk, mi fog változni az átalakított ok-

tatási struktúrában, de azt tudjuk, hogy mi nem – 

mondta Karácsony Gergely polgármester. – Zugló 

önkormányzata a jövőben is oda fog figyelni az is-

koláira és a pedagógusok munkájára. Nagyon ke-

vés az, amit a pedagógusok odaadásából, szerete-

téből vissza tudunk adni, éppen ezért fontos ez a 

nap, amikor köszönteni tudjuk a pedagógusainkat.

Ezt követően az elismerések, oklevelek átadása 

következett. Először az 50, 60 és 65 éve diplomát 

szerzett pedagógusokat köszöntötték. Aranydip-

lomát Balázs Károlyné Rusz Tamásné, Tóth Lász-

lóné, Vadas Lászlóné és Vermes Istvánné kapott. 

Gyémántdiplomát Fehér Imréné, Hasmann Károly-

né, Juhász Béláné, Madár Mihályné, Orlik Szidónia 

és Tóth Gézáné vehetett át. A két legidősebb pe-

dagógust, Nagy Józsefnét és Székely Annát pedig 

Vasoklevéllel jutalmazták. 

A több mint 25 éves pedagógusi munkát követő-

en nyugállományba vonuló pedagógusok – Ásvány-

né Halla Katalin, Burján Mária, Czirbeszné Ignácz 

Éva, Felszeghy Györgyné, Papp Zoltán, Pathóné 

Vajas Éva, Radnai Gabriella, Turnovszky Tamásné, 

Goldner Tiborné, Gyerkes Sándorné, Léka Gézáné, 

Novákné Mátrai Edit, Sárdi Ágnes, Sós Veronika – a 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapták. A Zugló 

Lakosságának Szolgálatáért Díjat idén Ásványné 

Halla Katalin, Goldner Tiborné, Gyerkes Sándor-

né, Léka Gézáné, Papp Zoltán, Pathóné Vajas Éva, 

Sárdi Ágnes, Sós Veronika, Szabó Lajosné és Sza-

bó Pálné vehette át. Az emberi erőforrások minisz-

tere huzamos ideig végzett színvonalas szakmai 

munkájáért, a nyelvoktatás iránti elkötelezettségé-

ért, a gyermekek nevelésének és oktatásának egy-

ségben történő megvalósításáért és kiemelkedő 

versenyeredményeinek elismeréseként a Miniszter 

Elismerő Oklevele kitüntetésben részesítette Juras 

Mónikát. A fiatal – 35 év alatti – pedagógusok közül 

elismerő oklevelet kapott Barcsa Emese Orsolya, 

Csizmadia Zoltánné és Hetesi Gábor. Zugló Köz-

művelődéséért díjban ketten, Csiszár Gabriella és 

Péterfia Dávid részesültek. Bodnár Katalin, Csinta-

lan Angelovné, Kardos Mihályné, Palásti Tünde és 

Vincze Zsolt Zugló Önkormányzata Dicsérő Okle-

vele kitüntetést kapott. Példaértékű életútjáért, a 

kerület közneveléséért végzett odaadó munkájáért 

Zugló Közoktatásáért Díjban részesült Baloghné 

Bodó Piroska, Kerekes Istvánné, Kovács Kata-

lin, Muzsai Andrea és Szentirmai Lívia. Kimagasló 

szakmai tevékenységéért Zuglói Gyermekekért Dí-

jat kapott Albrechtné Kárpáti Mónika, Balázs Christ-

ine, Forrai Mária, Kovácsné Andó Szilvia, Percs 

Krisztina, Tőkés Márta és Veszelinov Ágnes. Idén 

a legmagasabb rangú elismerést, a Zirzen Janka- 

díjat Kőrösiné Belák Erzsébet, a Szent István Ki-

rály Zeneművészeti Szakközépiskola pedagógusa, 

tanszakvezetője érdemelte ki. A Zirzen Janka-díjat 

a „Tiéd a Steinway” elnevezésű országos hírű szak-

mai rendezvény életre hívásáért, a program eleme-

inek önálló kidolgozásáért és a több mint egy év-

tizede folyamatosan tartó sikeres működtetéséért 

ítélte oda a képviselő-testület.

Riersch Tamás

A pedagógusok ünnepe 

1951-ben döntött úgy az akkori Miniszterta-

nács, hogy június első vasárnapját pedagó-

gusnappá nyilvánítja. Mára ez az ünnep sokat 

veszített hivatalos jellegéből, a hagyomány 

azonban megmaradt, és mind a mai napig 

június első vasárnapjának környékén diákok 

sokasága köszönti a pedagógusokat. 

http://www.zuglo.hu/a-pedagogusok-unnepe/
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Az Ericsson-díjat olyan, matematikát és 

fizikát oktató pedagógusoknak ítéli oda a 

kuratórium, akik elismerten sokat tesznek 

tantárgyuk megszerettetéséért és a tehet-

séggondozásért. A kitüntetésnek ennek 

megfelelően két változata van, az „Ericsson 

a matematika és fizika népszerűsítéséért” 

és az „Ericsson a matematika és fizika te-

hetségeinek gondozásáért” díj. Ennek az 

elismerésnek az első változatát vehette át a 

közelmúltban Magyar Zsolt, a zuglói Szent 

István Gimnázium matematikatanára. 

– Nagyon meglepett az elismerés, de 

nagyon büszkévé is tett, hisz ez egy 

olyan szakmai visszajelzés, amelyre a 

közvetlen munkahelyem jelölt, és amely-

nek odaítéléséről egy általam nagyra 

tartott szakmai grémium döntött.

Az Ericsson-díjazottak személyére a 

szakmai és társadalmi szervezetek, illet-

ve a jelölt pedagógus munkáját ismerő 

kollégák, tanítványok tehetnek javasla-

tot. A javaslatokról pedig a Bolyai János 

Matematikai Társulat és az Eötvös Lo-

ránd Fizikai Társulat Ericsson-díjbizott-

ságának ajánlása alapján a  MATFUND 

Középiskolai Matematikai és Fizikai Ala-

pítvány kuratóriuma dönt.

Magyar Zsolt a Fazekas gimnázium di-

ákja volt, 1994-ben mégis a „nagy rivális” 

Szent István Gimnázium tanára lett. 1998 

óta szerkeszti az Abacus folyóiratot, amely 

a matematikát népszerűsíti a diákok köré-

ben. A zuglói iskolában is sokat tesz azért, 

hogy tanítványai körében megszerettesse 

a tantárgyát. Oktatási segédanyagokat ké-

szít, pályázatokra készíti fel növendékeit, a 

legtehetségesebbeket pedig versenyeken 

indítja. Eddigi legeredményesebb tanítvá-

nya Kósa Botond volt, aki 1999-ben a ma-

tematika-OKTV-n második lett.

Az Ericsson-díjat korábban már há-

rom istvános pedagógus is átvehette. 

2000-ben Lászlóné Sergyán Stefánia, 

2001-ben Moór Ágnes, 2009-ben pedig 

Juhász István volt a díjazott.

De a közelmúltban nemcsak Magyar 

Zsolt tanár úr vehetett át elismerést az 

istvános tantestületből. Egy másik ma-

tematikatanárt, Molnár-Sáska Ildikót 

ugyanis a Graphisoft Alapítvány a Ma-

tematika Oktatásért-díjával jutalmazták. 

– A díjat odaítélők elsősorban a ver-

senyeredményeket vették alapul, és ez 

alapján idén is húsz pedagógusnak ítél-

tek oda az elismerést – mondta a frissen 

díjazott zuglói tanárnő.

Molnár-Sáska Ildikó 2003 óta tanít a 

Szent István Gimnáziumban, három éve 

pedig már egy speciális matematikaszakos 

osztállyal ér el egyre komolyabb sikereket. 

Riersch Tamás

Kitüntetett tanárok 

Az Ericsson-díj a matematika- és a 

fizikatanároknak adományozható 

díj, melyet az Erics-son Magyar-

ország 1999-ben alapított azzal a 

céllal, hogy hozzájáruljon a magyar 

természettudományos alapképzés 

magas színvonalának fenntartásá-

hoz, illetve emeléséhez. 

Óvodás bábtalálkozó  
Paraván Karaván néven rendezett óvo-

dás bábtalálkozót a Meseház Óvoda pe-

dagógusa, Bagi Márta Anna. A zuglói óvó-

nő évek óta foglalkozik már bábozással, 

a gyerekcsoportjai rendszeres résztvevői 

voltak a korábbi bábfesztiváloknak is, ez-

úttal azonban szervezőként jeleskedett.  

A zuglói Kincskereső, Pöttöm Park és Mese-

ház Óvoda, illetve a XV. kerületi Ákombákom 

Óvoda és a kőbányai Kőmazsik bábcsoport 

május 25-én a Zuglói Civil Házban mutatko-

zott be. Az esemény fővédnöke Yakup Gül, 

a budapesti Török Kulturális Intézet igazga-

tója volt, aki személyesen nyitotta meg az 

eseményt. S hogy miért egy török szakem-

bert kértek fel erre a feladatra? A szervezők 

ugyanis valamennyi fellépőtől azt kérték, 

hogy A kiskakas gyémánt félkrajcárja című 

népmesét dolgozzák fel, melynek főszerep-

lője a kiskakason kívül a kapzsi török szul-

tán. A csoportok – köszönhetően a felkészítő 

pedagógusoknak – különleges technikákkal 

jelenítették meg a történetet, mely a török 

vendég, a négyfős zsűri és a jórészt gyere-

kekből álló közönség tetszését is elnyerte.  

A rendezvénynek mindenki, fellépők és né-

zők is nyertesei voltak, a bábcsoportok pe-

dig a Török Kulturális Intézet jóvoltából az 

élmények mellett ajándékokkal megrakod-

va mehettek haza. A Paraván Karaván nem 

az első bábfesztivál volt a kerületben, de 

abban mindenképpen úttörőnek számított,  

hogy a szervezők ezúttal csak óvodai cso-

portokra számítottak.              Riersch

Oktatás, nevelés

http://www.zuglo.hu/kituntetett-tanarok/
http://www.zuglo.hu/ovodas-babtalalkozo/
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– Nagyon örülünk, hogy Zugló Önkor-

mányzata ebben az évben is segítőpart-

nerünk a Múzeumok Éjszakája megszer-

vezésében – mondta Nagy Gyula István, 

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kö-

zönségkapcsolati főosztályának veze-

tője. Hozzátette: a kerülettel már huza-

mosabb ideje nagyon jó a kapcsolatuk, 

számos közös rendezvényük volt, ezek 

közül minden évben az egyik legkiemel-

kedőbb a Múzeumok Éjszakája.

– Zugló támogatásának köszönhetően 

az idén is színes színpadi program várják 

majd a Vajdahunyad várban látogatókat – 

közölte a főosztályvezető, aki megjegyez-

te: sok egyéb mellett lesz bábszínház, 

jazzszínpad és fellépnek tűzzsonglőrök is. 

Ezen túlmenően látható lesz Zugló Önkor-

mányzatának vándorkiállítása is, amely 

Klösz György, a magyar városfotózás út-

törőjének és a millennium fényképészé-

nek munkáit tárja a közönség elé.  

– Természetesen a zuglói szervezésű 

események mellette számos saját prog-

rammal várjuk az érdeklődőket – hang-

súlyozta Nagy Gyula István kiemelve: 

ezek között szerepelnek toronytúrák, 

éjszakai séták, könyvtárlátogatás, előa-

dások és a különböző gyűjtemények 

megtekintése. A Múzeumok Éjszaká-

ján látható lesz továbbá a Kincseink és 

egyedi értékeink és az Időképek című 

időszaki kiállítás is. Ez utóbbi egy fo-

tótárlat a 120 éves Vajdahunyad várról, 

míg az előbbi a Mezőgazdasági Múzeum 

ritkán látott, értékes tárgyai mutatja be. 

Emellett az idén is működni fog a Kadar-

ka szalon, ahol a borbarátok az év leg-

jobb Kadarkáit kóstolhatják meg. A szer-

vezők a gyerekekről sem feledkeznek 

meg, őket kézműves foglalkozások, az 

erdészetek akadálypályája, illetve a Sze-

rencsejáték Zrt. interaktív kiállítása várja.

– Szeretnénk, ha a zuglói lakosok szá-

mára különösen feledhetetlen lenn az 

idei Múzeumok Éjszakája – jelentette ki 

Nagy Gyula István.      

  PaD

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum az idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Ebből az alkalomból az intézményt 

június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján egy sajátos hangulatú, látványos időutazással, illetve Zugló Önkormányzatával 

közösen szervezett programokkal várja a látogatókat. 

Időutazásra hív a Mezőgazdasági Múzeum 

http://www.zuglo.hu/idoutazasra-hiv-junius-25-en-a-mezogazdasagi-muzeum/
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A pigmentek (festékanyagok) egyenetlen elosz-

lása jelezheti a bajt. Nem mindegyik anyajegyből 

és annak megváltozásából alakul ki melanoma, de 

oda kell rá figyelni. Folyamatosan emelkedik a be-

tegek száma. Ez a napon töltött órák számával is 

magyarázható. Manapság akár tíz perc is elegendő 

ahhoz, hogy leégjenek az emberek, ennek oka az 

egyre vékonyodó ózonréteg, ami amiatt több ká-

ros sugárzás is éri a bőrt. – A napozásnak egyér-

telműen vannak jótékony hatásai, például segíti a 

D-vitamin-képzést, de manapság mértékkel és fo-

kozatosan lehet kifeküdni a szabadba. Nem csak 

a világos bőrűek, hajúak, szeplősek legyenek külö-

nösen óvatosak. Mindenki vigyázzon, és használjon 

magas faktorszámú naptejet – mondta dr. Landherr 

László, az Uzsoki Utcai Kórház onkoradiológiai osz-

tályának főorvosa. – A szoláriumozás pedig egyér-

telműen káros – jelentette ki. A napsugárzás esetén 

a sokféle hullámhosszú fény jól kiegészíti egymást, 

a gép egyetlen kiragadott spektrumot használ. 

A melanoma kialakulását a genetikai hibák kom-

binációi befolyásolják, ám a hajlam nem jelenti azt, 

hogy biztosan beteg lesz valaki – egészséges élet-

móddal, rendszeres szűrővizsgálattal és idejében 

végzett műtéttel megelőzhető az, hogy a melanoma 

áttétes legyen. – Fontos, hogy egy évben egyszer 

mutassuk meg az anyajegyeinket bőrgyógyásznak. 

Ha pedig valaki talál a testén a bőréből kiemelkedő, 

kisebesedő, festékes elváltozást, azonnal forduljon 

orvoshoz. A malanoma egyetlen gyógyítási lehető-

sége a sebészeti eltávolítás. Az idejében észrevett 

elváltozás ötéves túlélési aránya több mint kilenc-

ven százalék. Azonban ha a beteg áttétessé válik, 

gyógyíthatatlan – magyarázta az osztályvezető. 

Sokan összetévesztik a melanomát a bőrrákkal. 

Előbbi a bőrben lévő idegsejtekből alakul ki, az 

utóbbi a bőr hámsejtjeiből kiinduló daganat, ami a 

melanomával ellentétben lassan növekszik, és sok-

szor évekig nem okoz bajt. 

Potos Rita

Csak sebészeti beavatkozással gyógyítható a melanoma 

Világszerte emelkedik a melanomások szá-

ma, pedig helyes életmóddal, rendszeres 

szűréssel, a napozás mérséklésével csök-

kenthető a betegség kialakulásának veszé-

lye. A melanoma idegszöveti eredetű daga-

nat, csak egy része indul a bőr felszínéből, az 

anyajegyekből.

Tejmentes kalauz  
Manapság egyre nagyobb figyelem irányul a táplálék- 

allergiákra, táplálékintoleranciákra. A tej vonatkozásá-

ban is sokszor szembesülnek a szakemberek azzal, hogy 

pácienseik félreértik a fogalmakat. 

Tejcukor-érzékenység (laktózintolerancia): a tejben ta-

lálható cukor bontása okoz nehézségeket a betegnek, ami 

hasfájáshoz, puffadáshoz, hasmenéshez vezet. A tejcukrot 

a laktáz nevű enzim bontja, ennek termelése sok embernél 

az életkor előrehaladtával természetes módon csökken. Ezt 

nem tekintjük betegségnek. A tejcukor-érzékenység tüne-

tei teljesen elmúlnak, ha a tejcukorbevitelt megszüntetjük: 

nem fogyasztunk tejterméket, vagy laktózmentes tejtermé-

keket fogyasztunk. Van, aki kis mennyiségű laktózzal még 

boldogul, nekik főleg a színtejet kell mellőzni, savanyított 

tejtermékek nem okoznak náluk problémát. Segíthet a lak-

táz enzim tartalmú tabletta is tejfogyasztás előtt.

Tejfehérje-allergia: a tejben többféle fehérje van, ezeket 

két csoportra osztjuk: savófehérjék és kazein. A tejfehér-

je-allergia tünetei sokfélék, itt is lehet hasfájás, puffadás, 

de bőrtünetek és egyéb tünetek is jelentkezhetnek. A tej-

fehérje-allergiás betegnek szigorú tejmentes diétát kell 

tartani, nem elég laktózmentes tejet inni – hiszen nem a 

laktóz bántja. Tejfehérje nagyon sok élelmiszeripari ter-

mékben található, ezért mindig olvassuk el az apró betűs 

szöveget. Nem megengedett tehát a tejsavó mint összete-

vő, viszont fogyasztható tejsavat tartalmazó étel.

Galaktozémia: a tejcukor bontásakor keletkezett galak-

tóz okoz komoly rendellenességeket (nagyon ritka anyag-

csere-betegség). A születés utáni korai időszakban fény 

derül rá, egy életen át tartott diéta mellett tünetmentes. 

Bakos Regina dietetikus, Uzsoki Utcai Kórház

http://www.zuglo.hu/csak-sebeszeti-beavatkozassal-gyogyithato-a-melanoma/
http://www.zuglo.hu/tejmentes-kalauz/


ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, 
REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyó-
gyító, 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-, csípőfájdalom, izommerevség? Enyhít-
se természetes módon! Stressz, kimerültség? 
Frissítő masszázs a megoldás! 2 féle cellulit 
kezelés a bőr szépségéért, egészségéért; Talp-
masszázs belső szerveinek jobb működéséért. 
Nelli masszázskuckója. Tel: 06-70-318-8701. 

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 
06-30-857-26-53

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, 
órákat, könyveket, csipkét, bizsukat, borostyá-
nokat, kitüntetést, írógépet, varrógépet, régi 
pénzt, képeslapot, szőrmét, hagyatékot. Díjta-
lan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

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

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.

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu; NEMES 
GALÉRIA: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifil-
mek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 
150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS. Tetőépí-
tés, kőműves, festő, fűtés, víz, villanyszerelés, 
faipari munkák, szigetelések. Minden munka 
egy kézben! Tel: 06-30-473-27-76

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

ZUGLÓ Tihany utcában fodrászat és pe-
dikűr-manikűr ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 40 000 
Ft/hó. Tel: 06-70-318-85-01 

ZÖLDÖVEZETBEN TÉGLAÉPÍTÉSŰ erkélyes 
negyedik emeleti háromszobás lakás ELADÓ. 
Csendes ház és környéke, parkoló ingyenes, 
busz-villamos öt percre. Ir. ár: 20,5 m. Tulajdo-
nos: 06-1-223-02-54.

TULAJDONOSTÓL ELADÓ XVI. kerületben, 
120 m2-es családi ház. Kb. 50-55 százalékos 
készültségi fokban. 377m2 telekrésszel, 26 mil-
lió forintért. Lakáscsere és/vagy beszámítás is 
lehetséges. Tel: 06-30-929-2622.

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

NÉMET nyelvtanítás minden szinten. Dip-
lomás tanárnő egyénileg vagy kiscsoportban 
FELKÉSZÍT VIZSGÁKRA, külföldi munkaválla-
lásra, nemcsak a kerületben. Telefon: 06-20-
389-1046

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak 
kezelése. Házhoz megyek! Hétköznap és hét-
végén! 18 ÉVES szakmai gyakorlattal. Tel: 06-
70-678-3207

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő 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, ér-
szűkületes lábak szakszerű kezelése. TALP-
MASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! 
Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-
4443

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁS-
SAL, garanciával a hét minden napján. Tel:405-
3553, 06-20-9344-874

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-

fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. 
Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624

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

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanci-
ával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarí-
tás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmun-
kás vállal lépcsőházak, pincék, tárolóhelysé-
gek,épületek külső és belső festését, számlaké-
pesen. Tel: 06-30-609-4294

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, penészes falak szakszerű rendbe-
hozatalát. Hosszú távú garanciával. Tel: 285-
2882, 06-30-9481-376.

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

KERTFENNTARTÁS: NÖVÉNYVÉDELEM, FŰ-
NYÍRÁS, sövénynyírás, metszés,  gyepszellőz-
tetés, füvesítés. Szakszerűen, igényesen, legáli-
san. Tel.: 06-30-578-4394

Hirdetések

Szolgáltatás

Redőny, reluxa

Számítógép

Régiség

Művészet

Egyéb

Ingatlan

Könyv

Oktatás

Egészség, életmód

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciá-
val, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. 
Marton Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 
06-20-342-7898

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

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. 
Hagyományos ablakok hőszigetelő üvegre való 
átalakítása, utólagos szigetelése. BIZTONSÁGI 
hő és fényvédő fóliázás. RÉSSZELLŐZŐK ké-
szítése gáz engedélyhez. Tel.: 06-20-956-7241

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves 
szakmai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízveze-
tékszerelés. Társasházaknak, zuglói lakosoknak 
nagy kedvezmény. Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés 
és lefolyószervíz. Tel: 06-1-363-3272, 06-30-951-
7849

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

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 kedvezménnyel. Takarí-
tással és bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS! Szerelt kémény építés, tur-
bós-kondenzációs kazánok bélelése, szakvéle-

mény ügyintézés. TEL: 06-20-327-18-88.

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, szerelvények javítása, cseréje, gázké-
szülékek javítása, csőtörés, hibaelhárítás azonnal. 

Gáz- és fűtésszerelés, javítás.  
40 éves gyakorlattal. 

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

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

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Jogviszony jellege: teljes munkaidős, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony, 
A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. és a ZIK működésébe tartozó 
intézményeibe.
Feladatok: A ZIK ellátási és működtetési feladatköré-
be tartozó intézmények karbantartásával kapcsolatos 
feladatok ellátására keresünk lakatos, villanyszerelő. 
kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz vagy fűtéssze-
relő végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakembert.
Pályázati feltételek:
- Szakmunkásképző intézet,
- karbantartói munkakörben szerzett - Legalább 1-3 
év szakmai tapasztalat,
- (sikeres pályázat esetén) 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány 
Előnyt jelent  az emelt szintű szakképesítés,
Fényképes szakmai önéletrajzot elektronikus 
úton az Ingatlanüzemeltetési Osztály részére az 
uzemeltetes.zik@zuglo.hu címre várjuk
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A munkáltató 3 hónapos próbaidőt 
köt ki.

KERTKARBANTARTÓ ÁLLÁS

Jogviszony jellege: teljes munkaidős, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony,
A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. és a ZIK működésébe tartozó 
intézményeibe.
Feladatok: A ZIK ellátási és működtetési feladatkö-
rébe tartozó intézmények kert karbantartásával 
kapcsolatos feladatok ellására keresünk kertész, 
mezőgazdasági, erdészeti vagy kisgépkezelő 
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakembert.

Pályázati feltételek:
- Szakmunkásképző intézet,
- kertkarbantartói munkakörben szerzett - Legalább 
1-3 év szakmai tapasztalat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
(sikeres pályázat esetén)
Előnyt jelent  az emelt szintű szakképesítés,
Fényképes szakmai önéletrajzot elektronikus 
úton az Ingatlanüzemeltetési Osztály részére az 
uzemeltetes.zik@zuglo.hu címre várjuk
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

KÖNYVELŐI ÁLLÁS

Határozott idejű, 3 évre szóló, teljes munkaidős 
közalkalmazotti jogviszony
Feladatok: Könyvelési adatok, készlet- és eszköznyil-
vántartások teljes körű ellenőrzése. Átkönyvelések 
végrehajtása. Éves költségvetési beszámolók elkészí-
tésében való részvétel. Eseti, havi és negyedéves adat-
szolgáltatásokban való részvétel. Állami normatívák 
igényléséhez,  elszámolásához kapcsolódó feladatok 
ellátása. 
Feltételek: 
- felsőfokú végzettség - mérlegképes könyvelő 
államháztartási szakon vagy közgazdász diploma
- költségvetési szervnél hasonló munkakörben 
szerzett 3-5 éves tapasztalat
- felhasználó szintű MS O�ce alkalmazások ismerete
- magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
büntetlen előélet
- pontosság, precizitás, terhelhetőség
Előny: 
- regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
- FORRÁS SQL program ismerete
Pályázatát elektronikus úton Pénzesné Merczel Tímea 
csoportvezető részére a pénzesne@zuglo.hu e-mail 
címre várjuk. 
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Az ünnepségen először Kardos Pál, 

a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzol-

tó Egyesületet elnöke, majd Markos 

György, az Országos Polgárőr Szövet-

ség elnökhelyettese, illetve Palotai Zsolt 

Gábor tűzoltó ezredes, a Fővárosi Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-

tóhelyettese, végül Karácsony Gergely 

polgármester mondott beszédet. 

Kardos Pál kiemelte, rendkívül büszke 

a munkatársaira, akik immár nemcsak 

Budapesten, de országos szinten is ki-

emelkedően végzik a feladatukat.

– Zugló nagyon fontos számomra – 

mondta az elnök –, hiszen itt születtem, itt 

nőttem fel, és ma is a kerületben élek. Pol-

gárőreinkkel szeretnénk még jobbá és élhe-

tőbbé tenni Zuglót, célunk a bűnmegelőzés.

Karácsony Gergely polgármester arról 

beszélt, a magyar emberekről él a köz-

tudatban egy sztereotípia, amely szerint 

nem szívesen vállalnak felelősséget, de 

ezt a Zuglói Polgárőrség tagjai cáfolják 

meg leginkább, akik szabadidejükben 

végeznek önzetlen munkát a kerületi 

emberekért. Karácsony Gergely hozzá-

tette, a polgárőrség továbbra is számít-

hat a mindenkori polgármester és a min-

denkori önkormányzat támogatására.   

A jubileum alkalmából számos kitün-

tetést és oklevelet osztottak ki. A 2013-

ban alapított Ordasi László-emlékérmet 

ezúttal dr. Böjtös Zoltán nyugalmazott 

rendőr alezredes, a BRFK XIV. kerületi 

rendőrkapitányságának volt közrend-

védelmi osztályvezetője vehette át. A 

polgárőrség elhunyt alapító tagjáról el-

nevezett elismerést minden évben az 

a személy kaphatja meg, aki hosszú 

időn keresztül kiemelkedő tevékeny-

ségével járult hozzá a Zuglói Polgárőr-

ség működéséhez.

– Nem vagyok zuglói, de 1982-ben 

itt kezdtem dolgozni rendőrként, és 

25 évig jártam ide munkába – mondta 

dr. Böjtös Zoltán. – Akkoriban kereste 

meg az együttműködés reményében 

a rendőrséget Kardos úr, és tulajdon-

képpen én voltam az összekötő a két 

szervezet között.  

Tóth Csabának, Zugló MSZP-s or-

szággyűlési képviselőjének tiszteletbeli 

tag címet adományoztak a rendezvényen. 

– Nagy meglepetés ért, és hatalmas 

megtiszteltetésnek érzem, hogy egy 

ilyen remek csapat tagja lehetek – nyi-

latkozta lapunknak Tóth Csaba. – Az 

első kérdésem az volt Kardos Pálhoz, 

hogy mikor kezdhetek. Már szervezzük 

is az első közös járőrözésünket. 

 Az ünnepségen – amelyen számos el-

ismert szakember és a képviselő-testü-

let több tagja tiszteletét tette – levetítet-

tek egy Kiss Csaba által készített filmet 

is a Zuglói Polgárőrség elmúlt 25 évéről.  

Forrai-Kiss Krisztina

A polgárőröket köszöntötték 

Fennállásásának 25. évfordulóját ünnepelte a Zuglói Polgárőrség. A jubi-

leum alkalmából a Zuglói Civil Házban tartottak rendezvényt, ahol többen 

kitüntetést, illetve oklevelet vehettek át eddigi munkájukért.  

Közbiztonság

http://www.zuglo.hu/a-polgaroroket-koszontottek-2/
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–  Sötét volt a füstsátorban, de nagyon él-

veztem. Menni akarok még egyszer – mondta 

a hároméves Martin, aki rajong a tűzoltókért. 

Szülei azt mesélték, szinte minden tűzoltókkal 

és rendőrökkel kapcsolatos programon részt 

vesznek, ezért örültek, hogy gyereknap alkalmá-

ból a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-

nokság idén is csatlakozott a Nyitott szertár-

kapuk programhoz. A négy és fél éves Kende 

pedig tüzet oltott, majd kisöccsével felmász-

tak az autókba, hogy közelebbről is szemügy-

re vegyék a kocsikban található eszközöket. 

– A zuglói önkéntes tűzoltókkal együtt várjuk a 

családokat. Ilyenkor az összes eszközünket ki-

próbálhatják a gyerekek. Beülhetnek a többton-

nás kocsikba, felemeljük őket az tűzoltóautó ko-

sarával, és akár még tüzet is olthatnak – mondta 

a Zuglói Lapoknak Palotai Zsolt Gábor tűzoltó 

ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság szakmai igazgatóhelyettese.   

 Potos Rita

Minden gyerek tűzoltó lehetett egy napra 

Gyereknap alkalmából Zuglóban is kinyíltak a 

tűzoltószertár kapui. Volt, akit az autókon lévő 

daru vonzott, de olyan is akadt, aki tüzet oltott.

Apai szigor

Május 16-án a Városligetben, a délutáni órák-

ban egy 25 éves férfi előbb összeveszett a 20 

esztendős élettársával, akit többször meg is 

ütött, majd a segítségére igyekvő nővérét is 

a földre lökte. Ezt követően a sértettel közös 

gyermeküket babakocsival eltolta a helyszín-

ről. A két nő azonnal jelezte az esetet a ke-

rületi kapitányság ügyeletének, és a helyszín-

re kiérkező járőrök nem sokkal később el is 

fogták a férfit. A babát visszaadták az édes-

anyjának, a férfi ellen pedig garázdaság és 

könnyű testi sértés bűntettének gyanúja miatt  

indítottak eljárást.

Átment a falon is

Május 17-én éjszaka egy 56 éves férfi jelezte a 

rendőrségnek, hogy egy idegen személyt ész-

lelt a házában. A helyszínre kiérkező rendőrök 

átvizsgálták az épületet, és a tárolóban rá is 

bukkantak egy 27 éves fiatalemberre. A férfi 

nem volt beszámítható állapotban, olyannyira 

nem, hogy mentőt kellett hívni hozzá, így a ren-

dőrök nem is tudták kihallgatni őt. Ami biztos, 

hogy a gyanúsított nem az ajtón keresztül jutott 

be a helyiségbe, hanem megbontotta az épü-

let falát, és az így keletkezett lyukon ment be. 

A férfi ellen dolog elleni erőszakkal elkövetett 

lopás kísérletének gyanúja miatt indult eljárás.

Bűnügyi hírek

Közbiztonság

http://www.zuglo.hu/minden-gyerek-tuzolto-lehetett-egy-napra/
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– Mindenki nyertes, aki ma verseny-

be száll, vagy sportol a pályán. Büszke 

vagyok rá, hogy Zugló egy sportos ke-

rület, külön örömmel tölt el, hogy a 12 

évvel ezelőtt elindított program a város-

rész egyik legnépszerűbb eseményévé 

nőtte ki magát – fogalmazott a megnyi-

tón Rozgonyi Zoltán alpolgármester. A 

Patakparti Futást Rátonyi Gábor, Zug-

ló egykori polgármestere, a Szeretjük 

Zuglót Egyesület elnöke találta ki, aki 

maga sem gondolta volna, hogy kez-

deményezésének ekkora sikere lesz. A 

programon az ovisok 300, az iskolások 

és rövidebb távra jelentkező felnőttek 

2016, míg a legedzettebbek 4032 mé-

tert futottak. Molnár Zsolt utóbbi kate-

góriában állt rajthoz. Először vett részt a 

versenyen, s büszke rá, hogy bár rend-

szeresen edz, most felkészülés nélkül 16 

perc alatt futotta le a távot, ugyanakkor 

meglepődött, hogy mennyi kikapcsoló-

dási lehetőség várta az érdeklődőket a 

Mogyoródi úti sportpályán. 

Bátki László, a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-Profit Kft. ügyve-

zetője elmondta, a programok összeál-

lításánál arra törekedtek, hogy ne csak 

szórakozási lehetőséget biztosítsanak, 

hanem közösséget is építsenek, közelebb 

hozzák egymáshoz az embereket, a kerü-

letben működő egyesületeket. Egész nap 

zajlott a 2015/2016. tanévi BMX Diákolim-

pia döntője is. A KSI színeiben versenyző 

Bálint Péter szerint az a legjobb kedvenc 

sportágában, amikor nagy sebességgel 

átmennek egy ugratón. 

A rendezvényen emellett két újabb 

kerékpárt kapott a BRFK XIV. kerületi 

rendőrkapitányság körzeti megbízotti 

alosztálya, amelyeket a Zuglói Közbiz-

tonsági non-profit Kft. (ZKNP) Szomszé-

dom a rendőr! programjának keretében 

adományozott a szervezet az önkor-

mányzat és egy cég támogatásával.  

– Az egészségmegőrzésen túl nagyon 

fontos a közbiztonság növelése is, sze-

retnénk, ha mindenki jól és biztonság-

ban érezné magát a kerületben – fogal-

mazott Hajdu Flórián alpolgármester.

Potos Rita

Több mint nyolcszázan futottak 

Három távon mérhették össze gyorsaságukat azok, akik részt vettek a XII. Zuglói 

Sportfesztiválon és Patakparti Futáson május 28-án. Akik pedig nem szerettek vol-

na versenyezni, zumbázhattak, sportbemutatókat láthattak, és egészségügyi szű-

résen is részt vehettek.

Sport

http://www.zuglo.hu/tobb-mint-nyolcszazan-futottak/
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Legközelebb a 2010-es párizsi, illetve 

a 2013-as budapesti világbajnokságon 

állt hozzá, az előbbin a döntőben szen-

vedett vereséget a francia Nisimától, az 

utóbbin pedig az elődöntőben egy ta-

lálattal kapott ki észt ellenfelétől, és így 

lemaradt a döntőről.

– A sportolók általában nyerni szeret-

nének a versenyeken, így vagyok ezzel 

én is – mondta Emese –, már számos 

fontos nagy versenyen sikerült a dobogó 

tetejére állnom, remélem, ez egyszer egy 

világversenyen is sikerülni fog nekem.

És akkor az olimpia. Szász Emese 

ugyanis rendhagyó módon hazai közön-

ség előtt vívta ki az ötkarikás szereplés jo-

gát. De nem akárhogyan! A párbajtőrözők 

esetében a kvalifikációs sorozat egy buda-

pesti Grand Prix-versennyel zárult. Emese 

úgy léphetett pástra, hogy a világranglistán 

kijutóhelyen állt. Ahhoz azonban, hogy va-

lóban Rióban érezhesse magát, a vetély-

társait, az olimpiai  és világbajnok német 

Britta Heidemannt és a tavalyi világbajnok-

ság ezüstérmesét, a svéd Emma Samuels-

sont is maga mögött kellett tartania. 

– Szerencsére a német vívó hamar 

kiszállt a versenyből, mert már a 64-

es tábla első fordulójában vereséget 

szenvedett. Nem úgy a svéd lány, aki 

viszont győzelemmel kezdett, így ne-

kem is győzelmi kényszerrel kellett fel-

állnom az ukrán Olena Krivicka ellen.

Az említett kényszer pedig majdnem 

megbosszulta magát. Mert hiába ve-

zetett az asszó nagy részében a zuglói 

vívó, 12-11-nél már az ukránnál volt az 

előny, és Emesének a vívóidő lejártáig 

már csak egyenlítenie sikerült. Maradt 

a hirtelen halál, azaz mindössze egyet-

len találat döntött a győzelemről, illetve 

annál sokkal, de sokkal több minden-

ről. Ezt az egy találatot azonban sze-

rencsére Emese szúrta, így továbbra 

is versenyben maradt Samuelssonnal 

a kvótáért. Ez a harc viszont már nem 

sokáig tartott, a svéd lány a második 

körben kikapott, így Emese sokkal  

mosolygósabban köthetett be a követ-

kező asszójára. 

– Nagy öröm volt hazai közönség, kü-

lönösképpen a családom és a barátaim 

előtt kivívni az olimpiai részvételt. Nem 

tagadom, hogy a ki-ki asszót is sikerült 

elkerülnöm, mert ha győz a svéd lány, 

a harmadik kanyarban éppen egymás 

ellen vívtunk volna. Nem is annyira ma-

gamat, hanem sokkal inkább az értem 

szurkolókat féltettem volna egy ilyen 

éles asszótól.

Szász Emese Peking és London után 

pályafutása harmadik olimpiájára ké-

szülhet. Elmondása szerint sokkal ru-

tinosabban, sokkal profibban várja az 

újabb ötkarikás szereplést. Addig azon-

ban még nagyon sok dolga van. Többek 

között június végén egy Európa-bajnok-

ságot rendeznek a lengyelországi To-

runban, ahol egyáltalán nem mindegy, 

hogy ki hogyan szerepel majd. A kon-

tinensviadal ugyanis fontos világrang-

listapontokat ad, márpedig az olimpiai 

ellenfeleket a világranglistás helyezések 

alapján sorsolják majd össze.

– Nem könnyű rövid idő alatt kétszer 

is formába lendülni, de ezzel a problé-

mával a lehetséges ellenfeleimnek is 

meg kell küzdeniük. Azzal sem nagyon 

törődöm, hogy az olimpián egyedüli 

magyar női párbajtőröző leszek, mert 

máskor is kerültem már ilyen helyzetbe, 

tehát fel vagyok készülve a nehézségre. 

Egyetlen dologra szeretnék koncentrál-

ni, hogy a soron következő asszómat 

megnyerjem, s hogy minél messzebbre 

jussak majd Rióban.

Szász Emese 2005 óta lakik a kerü-

letben. Nemrég ugyan egy rövid időre a 

Duna túloldalára költözött, ám alig várta 

már, hogy a lakása felújítását követően 

visszatérhessen Zuglóba.

– A nyarat edzőtáborokban, versenye-

ken, illetve majd Rióban fogom tölteni, 

így nem tudom élvezni az itthoni létet. 

De remélem, az olimpia után lehetősé-

gem lesz egy kis pihenésre is, ami már 

nagyon rám férne.

Riersch Tamás

Szász Emese pályafutásából két dolog hiányzik nagyon. Egyrészt egy világver-

senyen szerzett aranyérem, másrészt pedig egy olimpiai medál. A Zuglóban 

élő, de a Vasasban edző párbajtőrvívó hölgy világbajnokságokon eddig két-

két, Európa-bajnokságokon pedig három-három ezüst- és bronzérmet szer-

zett már. Az aranyérem tehát egyszer sem jött össze neki (juniorként azért 

nyert már egy világbajnoki aranyérmet). 

Hiánypótlásra kötelezve 

http://www.zuglo.hu/hianypotlasra-kotelezve/
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  AKCIÓ!  AKCIÓ! 

                JÚNIUS: 

INGYENES 
       ÉRSZŰKÜLETMÉRÉS 

            

 SONOTERÁPIA CENTRUM  
XIV. Örs vezér tere 16. 

  T: 220-4641, 20/349-4277 

A -10 forintos literenkénti kedvezmény minden 30 liter felett
megvásárolt üzemanyag árából kerül levonásra.

Az akció érvényes 2016. június 30-ig.
A -10 forintos literenkénti kedvezmény minden 30 liter felett

megvásárolt üzemanyag árából kerül levonásra.
Az akció érvényes 2016. június 30-ig.

331.90

179.90

326.90
345.90
335.90
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