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Zuglóban 1071 első osztályos kezdi 

meg az iskolát szeptember 1-jén. Ebben  

a tanévben is lesz ingyenes úszásoktatás, 

a térítésmentes tankönyvek pedig már  

a 9. évfolyamig járnak. Több intézmény 

van túl igazgatóváltáson, a Hallássérül-

tek Budapesti Tanintézetében pedig új, 

speciális óvodai csoport indul autista 

gyerekek számára.                       9. oldal

Kezdődik a tanév
Minden korábbi rekordot megdöntöt-

tek a nyári napközis táborok. A legtöbb 

gyerek már az iskolai szünet vége előtt 

jelezte szüleinek, hogy jövőre is men-

ni akar. A pedagógusok naponta vitték  

a gyerekeket strandra, múzeumba,  

rövidebb-hosszabb kirándulásokra,  

és a tábori Kincsesbolt is gyorsan  

népszerű lett.                         8. oldal

 Élménytábor

Szeptember 1-jétől Zuglóban az Örs 

vezér terén és környékén, továbbá  

a Városligetben és Istvánmezőn, illetve 

környékén fizetni kell a parkolásért. 

Az önkormányzat kedvezményt bizto-

sít a díjfizető zónákban lakónak. Az ott 

élők első autójukkal ingyenesen, míg 

a másodikkal jelentős kedvezménnyel 

parkolhatnak a lakásuk közelében.  

A díjköteles övezetben működő oktatá-

si intézmények körüli fizetőzónákban 

a gyermek bekísérése és kihozatala 

ideje alatt naponta kétszer húsz percig 

ugyancsak ingyenesen várakozhatnak 

autóikkal a szülők, feltéve hogy a gye-

rekszállításhoz használt, legfeljebb két 

autójukat regisztráltatták. Az önkor-

mányzat a kerületben lakást bérlők, 

illetve a Zuglóban működő vállalkozá-

sok számára is biztosít kedvezményes 

parkolási lehetőséget. A díjat  parko-

lóautomatáknál, illetve a más parko-

lási övezetekben megszokott módon, 

mobilon is be lehet fizetni. A parkolási 

ügyfélszolgálat a Bácskai utca 53. szám 

alatt működik, de munkatársai tele-

fonon is elérhetők a +36 1 999 5090-es 

számon. A lakossági és vállalkozási ügy-

intézéshez szükséges dokumentumok  

a www.zugloiparkolas.hu honlapról 

tölthetők le. 

2-3. és 5. oldal

Szeptember 1-jén indul a fizetőparkolás

Zugló Önkormányzata öt másik vá-

rossal együtt nyert uniós támogatást 

Törökőr mobilitási fejlesztéséhez.  

A tervek kidolgozása – a MiZuglónk 

program keretében – az érintett lakos-

sággal együtt történik: az első közösségi 

megbeszélés szeptember 16-án lesz a Pil-

langó parkban. A problémafeltárás után 

az ötleteket összegzik a szakemberek, 

majd felállítanak egy prioritási listát.  

A tervek megvalósítására 65 ezer euró 

jut, a munkálatokra pedig négy éve lesz 

az önkormányzatnak.                     5. oldal

Fejlesztik Törökőr 
közlekedését
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A kedvezményekre vonatkozó kérelmet 

a Bácskai utca 53. szám alatti ügyfél-

szolgálaton lehet intézni, aki ezt elmu-

lasztja, annak szeptember első napjától 

a díjköteles időszakban parkolási díjat 

kell fizetni. 

Lakossági kedvezmény

A lakossági várakozási hozzájárulást 

azok igényelhetik, akiknek állandó 

lakcímük az adott parkolási övezetben  

van, és a járműnek ők az üzembentar-

tói, vagy a munkáltatójuktól kizáró-

lagos használatra kaptak céges autót.  

A zuglói parkolási rendelet értelmében  

lakásonként egy gépkocsi számá-

ra igényelhető díjmentes parkolás.  

A második autóra viszont kedvezmé-

nyes éves parkolási díjat kell fizetni, 

amelynek összege az adott övezetre 

érvényes egyórás parkolási díj 250-sze-

rese. Ebből az önkormányzat további 

engedményt biztosít, ami a jármű kör-

nyezetvédelmi besorolásától függően 

30 százaléktól 100 százalékig, azaz  

a teljes összeg elengedéséig terjedhet. 

A lakossági várakozási hozzájárulást 

minden évben január 31-ig meg kell 

újítani, aminek ügyintézési költsége 

járművenként 2000 forint.  

járműve rendszámát. Ezzel indul  

a 20 perces díjmentes időszak. A kedvez-

mény csak az óvoda, bölcsőde, illetve 

iskola működési időszakában érvényes.  

A jogosultak a gyermekszállításhoz két 

autót regisztráltathatnak. E kedvez-

mény kiváltásakor nem kell ügyinté-

zési díjat fizetni, azonban az engedélyt 

oktatási ciklusonként meg kell újítani.  

Az önkormányzat a díjköteles parkolás-

sal kapcsolatos lakossági észrevételeket 

folyamatosan gyűjti, elemzi, és ameny-

nyiben szükséges, a képviselő-testület 

módosítja a parkolási rendeletet. 

Az ügyintézés

A lakossági és a gyermekszállítási ked-

vezményt, illetve azok meghosszabbítá-

sát egyaránt személyesen kell intézni 

az ügyfélszolgálati irodán, megha-

talmazás birtokában viszont más is 

eljárhat a jogosult ügyében. Az ügy-

félszolgálati ügyintézéshez érdemes 

előzetesen online időpontot foglalni  

a zugloiparkolas.hu honlapon. A ked-

vezmények igényléséhez szükséges for-

manyomtatvány az ügyfélszolgálaton 

vehető át, vagy letölthető, ugyancsak  

a zugloiparkolas.hu weboldalról. A ki-

töltött és aláírt nyomtatvány benyújtá-

sakor mindkét kedvezmény esetén csa-

tolni kell a jogosult személyazonosságát 

igazoló okmányát, a lakcím- és adókár-

tyáját, és igazolni kell a gépjárműadó 

megfizetését, vagy  azt, hogy a jármű 

adómentes. 

Céges autó esetén szükség van a mun-

káltató nyilatkozatára a kizárólagos 

használatba adásról, valamint cégkivo-

natra és aláírási címpéldányra is. 

A gyermekszállítási kedvezmény igény-

léséhez a letöltött formanyomtatvá-

nyon kiállított intézményi igazolást 

szükséges beszerezni a tanintézetektől.  

A lakásbérlők, illetve a Zuglóban mű-

ködő vállalkozások számára biztosí-

tott kedvezményekről Hajdu Flórián 

alpolgármester tájékoztatta lapunkat. 

Írásunk az 5. oldalon olvasható. 

Összeállította: Papp Dezső

Gyermekszállítási kedvezmény

Ezt azok a kerületi (nem parkolóövezet-

ben lévő) lakcímmel rendelkező szülők 

vagy törvényes képviselők igényelhetik, 

akinek gyermekük parkolási zónában 

működő bölcsődébe, óvodába jár, vagy 

az általános iskola 1–5. évfolyamán tanul. 

A gyermekszállítási kedvezménnyel ren-

delkezők az intézmény meghatározott 

körzetében 8.00 és 8.30, valamint 13.00 

és 17.00 óra között naponta legfeljebb 

kétszer, alkalmanként 20 percig díj-

mentesen várakozhatnak. A gyermeket 

szállítónak a parkolóhely elfoglalását 

követően az automatába be kell írnia

Szeptember 1-jétől Zuglóban az Örs vezér terén és környékén, továbbá a Városligetben és Istvánmezőn, illetve környékén fizetni kell a parkolá-

sért. Arról még folynak a tárgyalások a Fővárossal és a Városliget Zrt.-vel, hogy az ő tulajdonukban, illetve kezelésükben lévő területeken is elin-

dulhasson a fizetőparkoló-rendszer. Az önkormányzat kedvezményt biztosít a díjfizető-zónákban lakóknak, illetve azoknak a szülőknek, akiknek 

gyermeke díjköteles övezetekben található intézményekbe jár. 

Lakossági kedvezmények a kerületi parkolózónákban
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Az automatákon nagyméretű, színes 

kijelző található, azonban az nem érin-

tőképernyő, így a fizetéshez szükséges 

adatokat fizikai billentyűzeten kell 

megadni. A készülékek alapesetben ma-

gyarul kommunikálnak, de az angol és  

a német nyelv is választható. 

Lépésről lépésre

A készülék lépésről lépésre vezeti 

végig a jegyvásárlást. Az automatát  

a billentyűzet bal alsó sarkában lévő, 

fehér alapú bekapcsológombbal lehet 

aktiválni. Ennek lenyomását követően 

a rendszer bejelentkező képernyője 

jelenik meg, amit a továbblépést kivá-

lasztó oldal követ. A készülék két lehe-

tőséget ajánl fel. Az 1-es gomb lenyo-

másával a parkolójegy-vásárlás, míg  

a 2-essel a pótdíjfizetés indítható el. 

Az 1-es gomb lenyomása után megje-

lenő képernyő a gépjármű rendszá-

mát kéri, amit a billentyűzeten kell 

megadni. Az elgépelt karakter a jobb 

alsó sarokban lévő, nyíllal ellátott 

gombbal törölhető. 

A rendszámbevitel után a zöld színű 

OK gomb leütésével lehet továbblépni. 

Az újabb képernyőn a gépjármű fajtá-

ját kell kiválasztani. Személygépkocsi 

esetén az 1-es, busz vagy 3,5 tonnánál 

nagyobb súlyú teherautó esetén a 2-es 

gombot kell megnyomni. Ezután a ké-

szülék jelzi, hogy  indulhat a fizetés. 

Zuglóban a legmodernebb, negyedik generációs parkolóautomaták működnek, amelyeknél forinttal és euróval egyaránt lehet fizetni. A legforgalmasabb 

helyeken a berendezések papírpénzt is elfogadnak.  A készülékek működését Bánki István, a parkolási ügyfélszolgálat vezetője magyarázta el.

Így működnek a jegykiadó automaták

Mobilfizetéshez a 1141-1149-es zónakódok használhatók

A parkolás fizetése mobiltelefonon pont ugyanúgy működik, mint bárhol máshol: 
mobilapplikáció használatával, telefonhívással vagy SMS-sel. 

A leggyakrabban használt, úgynevezett Start-Stop rendszerben a parkoló ko-
csi rendszámát a +36 1/20/30/70 763-XXXX számra kell elküldeni, ahol az XXXX  
a parkolási zóna kódja, ami Zuglóban 1141-től 1149-ig terjedhet. 

A zónakódok minden jegykiadó automatán, illetve oszlopokon lévő zászlókon  
is megtalálhatók. 

Pótdíjazás

Pótdíjat annak kell fizetni, aki a díjköteles zónában fizetés nélkül parkol, vagy  
a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb várakozás esetén 5 perccel, az egy 
óránál hosszabbat pedig 15 perccel túllépi.

A pótdíj 15 napig az adott parkolási övezetben érvényes egyórai tarifa 13-szoro-
sa. A 15 napot túllépőknek viszont már az egyórai parkolási díj 41-szeresével kell 
számolniuk. Aki nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, attól akár végrehaj-
tással is beszedhető a pótdíj és annak járulékos költségei.

A parkolójegy-vásárlás vagy a mobilfizetés során elírt rendszám miatt ugyancsak 
pótdíjra lehet számítani, ahogy a járműben leolvashatatlanul elhelyezett szelvény 
okán is. Ilyenkor az ügyfélszolgálaton kérelmezhető a büntetés elengedése. Fon-
tos tudnivaló, hogy félregépelés esetén csupán egy betű, illetve szám elírása, 
vagy két karakter felcserélése esetén úszható meg a bírság.   

Minimum 15 perc

A legrövidebb parkolási idő 15 perc. 

A  tervezett várakozási idő különbö-

ző pénzérmék bedobásával állítható 

be, majd az OK gomb megnyomásával 

indítható a parkolójegy nyomtatása.  

Az elkészült cédulán rögtön célszerű 

ellenőrizni az adatokat, mert például  

az elgépelt rendszám miatt is pótdíjat 

kell fizetni. 

Fizetés papírpénzzel

A legforgalmasabb helyeken felállított 

automatáknál papírpénzzel is lehet fi-

zetni. Ilyenkor a plusz (+) és mínusz (-) 

gombok segítségével 15 perces lépés-

közzel állítható be a parkolási idő. Fon-

tos tudnivaló, hogy a berendezés pénzt 

nem ad vissza. A visszajáró összeg az 

ügyfélszolgálaton vehető fel.

Megszakítás, újrakezdés

A jegyváltás folyamata a billenty-

űzet legalsó sorában lévő, piros alapú  

X gombbal bármikor megszakítható,  

és a folyamat ismét elindítható.

Segítségkérés

Akinek bármilyen problémája adódik 

a parkolóautomata használatával, 

ügyfélszolgálati időben a +36-1/999-

50-90-es telefonszámon vagy a parko-

lóellenőrtől kérhet segítséget.

Aktuális



4  2017. augusztus 24.    Zuglói LapokKépviselők, fogadóórák  

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási 
ügyek (nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.
hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány 
ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

SZERDA 08.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a www.
idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. • A Kor-
mányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügye-
inek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, 
hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szü-
neteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszó-
sarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán, 
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a http://
www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-331-5525

Jegyző

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

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői 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.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559 • e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon, vagy e-mailen történő előzetes egyeztetést követően. 
Telefon:  06-70-624-46-75 • e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • PM

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • 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
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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Zugló parkolási szabályzata a fővárosi 

önkormányzat rendeletén alapul, azon-

ban annál a kerületi jogszabály jóval 

nagyobb kedvezményeket nyújt a díjkö-

teles zónában lakóknak.

– A parkolási rendeletünkbe igyekez-

tünk a zuglóiak számára minél több 

kedvezményt beépíteni – hangsúlyozta 

Hajdu Flórián alpolgármester, hozzá-

téve: arra is figyelmet fordítottak, hogy  

a lakosság számára az ügyintézés a lehe-

tő legegyszerűbb és leggyorsabb legyen. 

Az idén júniusban elfogadott, majd július 

végén módosított parkolási rendeletbe 

több, az MSZP-frakció által javasolt to-

vábbi kedvezmény is bekerült. Ezek egyi-

ke szerint korlátlan ideig parkolhatnak 

ingyenesen a gyermek- és háziorvosok 

és asszisztenseik, valamint a gondozó- és 

védőnők.  

– A testület a gyermekszállítási várako-

zásra vonatkozó javaslatunkat is elfogad-

ta – tájékoztatott az alpolgármester. Mint 

kifejtette: ez a kedvezmény a bölcsődés, 

óvodás gyerekeket, illetve az általános is-

kola 1–5. osztályos diákjait szállító szülők 

számára teszi lehetővé az oktatási intéz-

mény körzetében reggel 8 és 8.30, illetve 

délután 13 és 17 óra között 20 perc időtar-

tamra az ingyenes parkolást. 

Az önkormányzat a fizetőparkolási zó-

nákban élőknek és a vállalkozásukat 

ott működtetőknek különböző kedvez-

ményeket ad.

– Minden lakáshoz egy ingyenes parkolá-

si lehetőséget biztosítunk, a második autó 

kedvezményesen várakozhat a zónában 

– magyarázta Hajdu Flórián, megjegyez-

ve: a második jármű a környezetvédelmi 

besorolásától függően 30 százalékos vagy 

annál nagyobb kedvezményt kaphat.  

Az engedmény a lakásbérlőkre is vonatko-

zik, de csak azokra, akiknek a bérlemény a 

lakcímkártya szerinti állandó lakóhelyük. 

– A fizetős övezetekben székhellyel, telep-

hellyel vagy fióktelephellyel rendelkező 

vállalkozások is kaphatnak 50 százalékos 

parkolásidíj-kedvezményt – tudatta az al-

polgármester, hangsúlyozva: az engedmé-

nyeket csak kérelemre lehet igénybe venni. 

– A kedvezményt a Bácskai utcai ügyfél-

szolgálaton lehet intézni – fűzte hozzá 

Hajdu Flórián. Kiemelte: az önkormány-

zat már korábban széles körű kampányt 

indított a fizetőparkolási zónákban élők 

tájékoztatására. Az információs anyag 

részletesen ismerteti a teendőket, illetve 

hogy a kedvezmények igénybevételére 

milyen igazolást és formanyomtatványt 

kell leadni az ügyfélszolgálaton. 

– Most a fizetőparkolási zónákban élő, 

autóval rendelkezők legfontosabb teen-

dője, hogy személyesen keressék fel az 

ügyfélszolgálatot, és kérelmezzék a ked-

vezményüket, mert akik ezt szeptember 

1-jéig nem intézik el, azoknak mindad-

dig parkolási díjat kell fizetni, míg nem 

kapják meg az engedményt – hívta fel  

a figyelmet Hajdu Flórián alpolgármester.

Papp Dezső

Augusztus 1-jével lépett hatályba az önkormányzat fizetőparkolásra vonatkozó rendelete. A jogszabály egyebek mellett kedvezményes parkolást 

biztosít a díjköteles zónákban élő zuglóiaknak és a vállalkozásukat ott működtetőknek, valamint a gyermeküket oktatási intézménybe szállító 

szülőknek. Fontos tudnivaló, hogy a kedvezmények egyetlen esetben sem automatikusak, azokat a Bácskai utcai ügyfélszolgálaton kell igényelni.  

Igyekeztek bővíteni a parkolási kedvezményezettek körét

Kétszázezer euró uniós támoga-

tást nyert Zugló Önkormányzata 

Törökőr mobilitási fejlesztéséhez.  

A tervek kidolgozása - a MiZuglónk 

program keretében - az érintett la-

kossággal együtt történik: az első 

közösségi megbeszélés szeptember 

16-án lesz a Pillangó parkban.

A mobilitási terv nemcsak a közleke-

dés, az infrastruktúra újragondolását, 

hanem egyebek mellett a parkberen-

dezések szükségességét, a közterületek 

és közösségi terek igényét, tehát az em-

berközpontú városrészek kialakítását 

foglalja magában. 

– A SUNRISE elnevezésű projektben 

Brémával, Malmövel, Jeruzsálemmel, 

Thessalonikivel és Southend-on-Sea vá-

rosával közösen veszünk részt. Az érin-

tett települések megfogalmazzanak egy 

közös ajánlást, szeritük mire kell legin-

kább figyelni egy élhető városrész kiala-

kítása során – mondta Szokolay Örs, az 

önkormányzat stratégiai főtanácsadója. 

Törökőr, azaz a Hungária körút–Thö-

köly út–Róna utca–Kerepesi út által 

határolt terület mobilitási tervének ki-

alakítása az érintett lakossággal, szerve-

zetekkel közösen, a helyi adottságok fi-

gyelembevételével történik. A program 

négy fázisból áll: a problémafeltárás 

során több közösségi megbeszélés lesz 

– az első szeptember 16-án, a Pillangó 

parkban –, majd az ötletek összegzése 

után a szakemberek  felállítanak egy 

prioritási listát . A megvalósításra  négy 

éve van az önkormányzatnak.

– A megnyert összegből magára a kivi-

telezésre 65 ezer euró áll rendelkezés-

re, de a következő évek költségvetésé-

ben az önkormányzat megpróbálhat 

kiegészítő forrást is biztosítani a mun-

kálatokhoz, ezért is fontos, hogy minél 

többen vegyenek részt, minél jobb ja-

vaslatok szülessenek – tette hozzá Szo-

kolay Örs.

A támogatásból egyelőre kisebb fej-

lesztésekre futja majd, de például  

a buszhálózat optimalizálása érdekében  

a SUNRISE partnereként közreműködő 

BKK-val konkrét javaslatokat is kidol-

gozhatunk.

Törökőr fejlesztésében bárki részt vehet, 

jelezheti együttműködési szándékát, el-

küldheti ötleteit a mizuglonk@zuglo.hu  

e-mail-címre. Valamennyi, a MIZUg-

lónk programban zajló munkáról  

a www.mizuglonk.hu  honlapon lehet 

tájékozódni.                                                 FKK

Törökőr megújulhat a SUNRISE projekt eredményeként

„Zugló öt másik várossal együtt nyert euró-

pai uniós támogatást a közlekedéskultúra  

közös fejlesztésére.”
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Nizalowski Fanni, aki időközben elvé-

gezte a Szent István Király Zeneművé-

szeti Szakközépiskolát, az elmúlt egy 

esztendőben több komoly sikernek is 

részese lehetett.

– Tavaly felvettek a krakkói zeneakadé-

miára, ahol az a Florence Sitruk a taná-

rom, aki a bloomingtoni egyetemen (USA) 

a világ legnagyobb hárfatanszékének  

a vezetője, és aki Európában mindössze 

egy helyen, Krakkóban tanít. Az osztálya 

jelenleg nyolc diákból áll, így nagy meg-

tiszteltetés e körhöz tartozni. Természe-

tesen amikor csak tehetem, hazajövök, 

és akkor mindig a zuglói zeneiskolában 

gyakorlok, készülök a koncertekre.

Mint ahogy az is nagy megtiszteltetés-

nek számított, hogy a neves hárfamű-

vész Fannit is magával vitte a nemrég 

Hongkongban rendezett 13. Nemzetkö-

zi Hárfa-világkongresszusra. 

– Nagy örömömre ez utóbbi eseményre a 

nővéremet (az ikerlányok mindössze né-

hány perc különbséggel születtek), Dórit 

is meghívták, aki egy ismert hárfablogot 

vezet, hogy interjúkat készíthessen a vi-

lág legjelesebb hárfaművészeivel. 

Dóri húgával ellentétben néhány éve  

a hárfáról az éneklésre váltott. Jó hang-

ját pedig a már említett Passed együt-

tesben kamatoztatja. A civil életben  

a családi vonalat továbbvíve a jogi pá-

lyát választotta, ugyanakkor fontolgat-

ja, hogy hárfás ismereteit is felújítaná. 

Végtére is ne vesszen már kárba a zug-

lói konzíliumban eltöltött öt esztendő!

A Nizalowski lányok a Jókai Mór Ál-

talános Iskolában kezdték a tanulmá-

nyaikat, ahol nemcsak énekből, hanem  

a többi tantárgyból is jeleskedtek. Osz-

lopos tagjai voltak a Talpalatnyi Föld 

kerületi vetélkedőkön győztes csapat-

nak, és a zuglói tanulmányi versenye-

ken is eredményesen képviselték az 

iskolát. S hogy miért pont az egyik leg-

nehezebb (és legdrágább) hangszerre, 

a hárfára esett a választásuk? Nos, ez 

csak egy véletlennek volt köszönhető. 

A kislányok ugyanis a hangszert össze-

keverték a mesékből ismert lírával, de, 

mint azt eddigi pályafutásuk is bizo-

nyítja, azóta már a hárfával is  alapo-

san összebarátkoztak. 

Riersch Tamás

Fanni és Dorka egy húron pendülnek
Ha a médiában nagy ritkán a hárfáról esik szó, általában Nizalowski Fannit hívják segítségül. Teszik ezt azért, mert az ifjú zuglói hölgy nagyon 

csinos, jól mutat a tévében is, illetve mert nagyon jól bánik ezzel a gyönyörű hangszerrel. Ráadásul Fanni kellőképpen „modern”, azaz nemcsak  

a komolyzene, hanem a könnyebb műfajok iránt is érdeklődik. A testvérével, a szintén hárfás Dorottyával és két barátjával közösen alapított Pas-

sed zenekar néhány éve berobbant a köztudatba azzal, hogy debütáló együttesként majdnem megnyerték A Dal című válogatóversenyt. 
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Az uralkodó a millenniumi ünnepségek 

részeként 1896. május 2-án adta át a Su-

gárút (ma Andrássy út) vonalán haladó 

földalatti vasutat. A 11 megállóhellyel 

rendelkező Ferenc József Földalatti Vil-

lamosvasút a mai Hősök tere bal oldali 

oszlopcsarnoka mögött, az Állatkerti 

körút mellett lépett a felszínre, és an-

nak vonalát követve haladt az artézi 

fürdőnél (ma Széchenyi fürdő) lévő fej-

végállomása felé. A síneket biztonsági 

okokból kerítéssel vették körül. A vágá-

nyon való áthaladásra három hidat ter-

veztek, amelyből végül kettő épült meg. 

Az egyiket nem sokkal az alagút kijára-

tát követően, míg a másikat az Állatkert 

megállónál emelték. 

Magyarország első  
vasbeton hídja

Az állatkert főbejáratával szembeni fel-

színi megálló két peronját egy fémszer-

kezetű híddal kötötték össze, míg a mai 

Szépművészeti Múzeum melletti másik 

átjárót vasbetonból építették. Ez volt 

Magyarország első vasbeton hídja. 

A monolit vasbeton ívhidat Wünsch 

Róbert építész, architektúráját Brügge-

mann György tervezte. Wünsch eljárá-

sát az 1880-as évek végén szabadalmaz-

tatta. Módszere a vasbetonépítés korai 

szakaszának egyik jelentős irányzata 

volt, és a merev betétes szerkezetek cso-

portjába tartozott. 

A ma is álló híd nyílása 10,7, szélessége 

2,6 méter. Közlekedőfelületének széles-

sége 2 méter. Az átjáró Szépművészeti 

Múzeum felőli oldalán egykarú, tengely- 

irányú, a Városligeti-tó felőli végén két-

karú, merőleges elrendezésű lépcső áll. 

A lépcsőkarokat is Wünsch-rendszerű 

vasbeton ívek támasztják alá. A hídnyí-

lás fölötti ív körszelet alakú. A lépcsőka-

rok alatti közök viszont kosárgörbe for-

májúak. Az ívek fölötti homlokfalakat 

vasbeton fedkövek zárják le. Az átjáró 

korlátját előre gyártott betontestekből 

állították össze. 

A hídnyílás íve az évtizedek során né-

hány centimétert mozdult lefelé, ezért 

víznyelővel látták el. A hídfő tó felőli 

oldalán, annak fülkéjében egy felirattal 

ellátott, korong alakú, beton emléktáb-

lát helyeztek el 1896-ban, amely a vi-

adukt építését örökíti meg.  

Funkcióvesztés és felújítás

A Millenniumi Földalatti Vasutat 1973-

ban korszerűsítették. Ennek során meg-

szüntették felszíni szakaszát, pályáját 

a Mexikói útig meghosszabbították.  

A beruházás során felszámolták az  

állatkerti megállót, hídját lebontották. 

Az első magyarországi vasbeton hidat 

viszont ipartörténeti jelentősége miatt 

meghagyták. A rendeltetését vesztett 

Wünsch-hidat a hetvenes években van-

dálok tették tönkre, mozdítható elemeit 

ledöntötték és összetörték. A tönkretett 

átjárót 1981-ben felújították, ennek 

során a megsemmisült elemeket újra-

gyártották. A helyreállítás után az ille-

tékesek nem fordítottak gondot a mű-

tárgyra, így állapota leromlott. Az újabb 

renoválást 2006-ban végezték el.

A Nádor-híd

A Városligeti-tó Nádor-szigetén (ko-

rábban Páva-sziget) 1881. július 30-án 

nyitották meg az artézi fürdőt, amely  

a Zsigmondy Vilmos által fúrt kút ve-

zetéken odajuttatott hévizét használta. 

A főváros vezetése fontosnak tartotta, 

hogy a gyógyulni vágyók minél köny-

nyebben megközelíthessék a fürdőt, 

ezért a tanács 1881 márciusában arról 

döntött, hogy az állatkert bejáratával 

szemben egy hidat építenek a szigetet 

körülölelő csatorna fölé. Az építkezés 

rohamtempóban folyt, a viaduktot júni-

usban már át is adták. A Nádor-hídnak 

elnevezett átjáró 1896-ig állt szolgálat-

ban. Ekkor a Millenniumi Földalatti 

Vasút végállomásának megépítése so-

rán a csatornát feltöltötték. Az átjárót 

viszont nem bontották el. Az örökzöld 

futónövénnyel benőtt, fehér mészkőből 

készült, közepén Nádor-híd felirattal 

ellátott átjáró egyik korlátja, vörös tég-

lával kirakott oldala és boltíves hídnyí-

lásának földből kibukkanó részlete ma 

is látható.      Papp Dezső

Hidak a Városligetben I.
A nyári szünet utáni első sétánk során a Városliget hídjait kerestük 

fel, amelyek között egyaránt vannak ma is használatosak és funkci-

ójukat vesztettek. Mostani lapszámunkban azoknak az átjáróknak 

a történetét elevenítjük fel, amelyek rendeltetése az idők folyamán 

megszűnt, azonban részben vagy teljes egészében megmaradtak, 

és ma is megtekinthetők. Az egyik ilyen viadukt a Millenniumi Föld-

alatti Vasút egykori felszíni pályája fölött átívelt Wünsch-híd, míg  

a másik a Nádor-híd, amely a Városligeti-tó csatornájának feltölté-

séig szolgálta az artézi fürdőbe igyekvőket. 
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Bár június 19-től kezdődött az önkormány-

zat napközis tábora, a szervezők már 

májusban tudták, hogy kicsi lesz a Varga 

Zoltán Sportpálya, ezért minden hatósági 

engedélyt beszereztek ahhoz, hogy a Mo-

gyoródi úti Sportparkban is fogadhassák 

a gyerekeket. A heti turnusokban érkező 

kicsik hétfőnkét megismerkedtek egymás-

sal, 15-20 fős csoportokba szerveződtek, 

kialakították a kuckóikat, kézművesked-

tek, délután pedig vendégül látták egy-egy 

mesterség képviselőjét. Az interaktív prog-

ramon betekintést nyertek egyebek mellett 

a tűzoltó, a mentőorvos, az íjász, a bűvész 

és a skótdudás munkájába. Keddenként 

és csütörtökönként kirándulásokon vettek 

részt a táborozók: voltak az állatkertben, 

hajókáztak a Dunán, strandoltak, de fel-

mentek a Bosnyák téri templom tornyába, 

és izgalmas játszótereken is jártak. – Szer-

dánként egész napos buszkirándulásokat 

szerveztünk, hogy még mozgalmasabbá 

tegyük a hetet. A gyerekeknek nagyon tet-

szett a skanzen, a Gárdonyi Rönkvár és  

a Piliscsévi Játékpark is, de a legnépsze-

rűbb az újpesti Tarzan Park lett. A tábor 

utolsó napján folytatódtak a tavaly nagy si-

kert aratott szakkörök, így lett zenekarunk, 

kézműves-, tánc-, kerékpárszakkörünk, de 

volt olyan is, hogy a Japánkertben angolul 

számháborúztak a gyerekek. Újdonság-

ként pedig bevezettük a tábori tallért, amit 

a zuglói és a soltvadkerti Kincsesboltokban 

lehetett elkölteni. Soltvadkert egyébként 

több változáson is átesett idén: például az 

alakulótéren egy óriási sátor áll, amely eső-

ben és hőségben is biztosítja a foglalkozá-

sok helyszíneit – magyarázta Csaniga And-

rea táboroztatási és rendezvényszervezési 

vezető. A kicsiknek olyan sok élményt adott 

a tábor, hogy volt olyan, aki nyolc hetet töl-

tött ott, és sokan mondták szüleiknek, hogy 

jövőre is szeretnének menni. Bátki László, 

a kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 

a táborban idén tavalyhoz képest nagyság-

rendileg másfélszer annyian voltak. Kifej-

tette, hogy sokan és sokat dolgoztak azon, 

hogy feledhetetlen élményeket szerezze-

nek a gyerekeknek, hiszen számukra ez  

a legfontosabb. A tíz hét pedig a szervezők 

életébe is színt vitt, s reméli, jövőre is a ki-

csik nevetésétől lesznek hangosak a tábor 

helyszínei.                                   Potos Rita

Feledhetetlen élmények a napközis táborban
Meglepetésprogramok, kalandpark, kirándulások, vetélkedők, játé-

kos feladatok is várták a zuglói gyerekeket a Varga Zoltán Sport-

telepen, a Mogyoródi úti sportparkban és Soltvadkerten. A Zuglói 

Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. munkatársai 10 héten 

át ügyeltek arra, hogy minden táborozó kedvét lelje a programokban. 

Oktatás, nevelés
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A Közép-Pesti Tankerületi Központhoz 

harmincegy zuglói oktatási intézmény 

tartozik. A helyi középiskolák maximá-

lis létszámmal működnek, a kerületi 

általános iskolákban pedig idén 42 első 

osztály lesz. 

– Általános iskolai osztályt 20 fő alatt nem 

indítunk, de mindenhol megvolt a kellő 

létszám – mondta dr. Házlinger György, 

a tankerület igazgatója. – Bár az általá-

nos iskolák körzetesítve vannak, mégis 

volt egy-két helyen túljelentkezés. Szokás 

szerint a Herman, a Jókai és a Munkácsy 

volt a legnépszerűbb intézmény, ezekbe 

sok körzeten kívüli gyerek is jelentkezett. 

Közülük csak keveset sikerült felvenni, 

de a körzetesek mindannyian bekerültek 

az adott intézménybe. 

Nem indultak új szakirányok, a jól be-

vált speciális képzések folytatódnak az 

iskolákban. Egyedül a Hallássérültek 

Budapesti Tanintézményében történt 

változás. Autista gyerekek nevelésével 

foglalkozó óvodai csoportot hoztak létre.  

A nyolcfős csoport pillanatok alatt betelt. 

A mindennapos testnevelést felmenő 

rendszerben vezették be, most már 

az összes évfolyamot érinti, és a tan-

kerületi igazgató azt mondta, minden 

intézményben meg is tudják oldani.  

A kötelező úszásoktatás idén is szere-

pel a kerettantervben. A megadott óra-

számot alsó tagozatban kell teljesíteni.  

A gyerekek jellemzően a BVSC uszodá-

jába járnak majd.

– Az iskolaigazgatók rendelkezésére 

áll egy úgynevezett szakmai dologi ke-

ret, amit arra költenek, amire akarnak 

– magyarázta dr. Házlinger György –, 

így korcsolyázni vagy a kötelezőn kívül 

még több úszásra is mehetnek a diákok. 

A tankerületi igazgató szerint országos 

szinten egyes szakokból tanerőhiány 

van, ám Zuglóban ez nem tapasztalha-

tó. Több intézményben volt azonban 

igazgatóválasztás. A legtöbb helyen  

a regnáló vezető maradt a helyén, a Tele-

ki Blanka Gimnáziumnak viszont Gál Fe-

renc, míg a Török Béla Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Isko-

la, EGYMI és Kollégiumnak Kovács Zsu-

zsanna lett az új vezetője. A Móra Ferenc 

iskolában eredménytelen lett a pályázat, 

nincs megbízott vezető sem, jelenleg az 

eddigi helyettes viszi az ügyeket. Várha-

tóan ősszel újra kiírják a pályázatot.  

Az ingyenes tankönyvek idén már  

a 9. évfolyamig járnak, a felsőbb osztá-

lyokban pedig a rászoruló diákok kap-

hatnak jelentős kedvezményeket. 

A könyveket kiszállították az intézmé-

nyekbe, de hogy mikor vehetik át a ta-

nulók, iskolánként változik.

Forrai-Kiss Krisztina 

Új óvodai csoport indul autista gyerekeknek 
Zuglóban 1071 első osztályos kezdi meg szeptember 1-jén az iskolát. A 2017/2018-as tanévben is lesz ingyenes 

úszásoktatás, a térítésmentes tankönyvek pedig már a 9. évfolyamig járnak. Több intézményben történt igazga-

tóváltás, a Hallássérültek Budapesti Tanintézetében új, speciális óvodai csoport indul autista gyerekek számára.

Mindenhol történt felújítás

2017. január elsejétől az iskolák 
fenntartása és működtetése is  
a tankerületi központ feladata.   
Dr. Házlinger Györgytől megtudtuk, 
nyári karbantartási munkálatokra 
több tízmillió forintot költöttek, és 
minden intézményben történt va-
lamilyen fejlesztés: volt, ahol ab-
lak- vagy parkettacsere, máshol 
lépcső-, armatúra-, illetve fűtéskor-
szerűsítés, vagy éppen festés. 
Az óvodák és a bölcsődék kar-
bantartását a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. végzi. 
Baracska Gábor vezérigazgató la-
punkat arról tájékoztatta, itt is min-
den érintett intézményben zajlott 
valamilyen munka. Idén nagy hang-
súlyt fektettek a játszótéri eszközök 
karbantartására és homokfertőtle-
nítésre.  A lehetőségekhez mérten 
igyekeztek javítani, részlegesen 
cserélni az elöregedett, elkorhadt 
nyílászárókat. A legtöbb épületben 
sor került tisztasági festésre.
– Padlóburkolatokat, épületek kö-
rüli járdákat, mosdókat tartunk 
karban, szükség szerint részlege-
sen cserélünk, amelyeket ÁNTSZ 
előírások is indukálnak – részle-
tezte Baracskai Gábor. - Több 
intézménynél szükségessé vált  
a kerítések javítása, helyreállítása, 
de folyatjuk a foltszerű tetőjavítá-
sokat, valamint a kapcsolódó bá-
dogos munkákat is. Átvizsgáljuk az 
elektromos- és a fűtési rendszere-
ket, valamint megtörténik a kazá-
nok, radiátorok ellenőrzése. Idén 
nyáron mintegy 130 millió forintot 
fordítottunk karbantartásra.

Oktatás

Séta az iskola felé, közös tanszer-

vásárlás, ceruzahegyezés, sok be-

szélgetés, őszinteség – ezek segít-

hetnek abban, hogy a leendő elsős 

kisgyerek ne féljen túlságosan az 

iskolakezdéstől. 

Sokat számít, ha a szülők nem beszél-

nek félre, hanem elmondják gyere-

küknek, hogy szeptembertől más lesz 

a rendszer, mint az oviban, nehézsé-

gekkel is meg kell küzdeniük. Ám a fel-

készítés nem a tanévkezdés előtti nyá-

ron indul. – Már négyéves kor körül 

elkezdődik egyfajta változás a kicsik 

életében: a társasjátékokon keresztül 

megtanulhatják, hogy nem nyerhetnek 

mindig, ez az első kudarcélmény. Na-

gyobb korban pedig a szülő felelőssé-

ge, hogy a folyamatosan fejlődő gyere-

két bevonja a játékon kívüli dolgokba. 

Ilyenek lehetnek az egyszerű házimun-

kák, a kisállattal járó feladatok, a gya-

korlófeladatok. Ha ez a folyamat meg-

van, akkor nagy újdonság nem érheti a 

leendő elsősöket, mert nem a suliban 

szembesülnek először nehézségekkel 

– mutatott rá Szegleti Gabriella, a Bet-

hesda Gyermekkórház klinikai szak-

pszichológusa. 

Fontos, hogy a gyerekeket nem kell ki-

menteni a nehéz, számukra kihívást je-

lentő helyzetekből, hanem a szülőknek 

és a pedagógusnak kell túllendíteni őket 

azokon. A nem várt reakcióktól (például 

körömrágás) sem kell megijedni, nem 

szükséges egyből szakemberhez for-

dulni, ugyanis az esetek többségében 

pár hét alatt elmúlnak. Azonban elen-

gedhetetlen a kicsikkel való beszélgetés  

és a szülők higgadtsága. 

              Potos Rita

Nem szabad túlaggódni az iskolakezdést

213 család kapott tanévkezdési támogatást
 
A tavalyi évhez hasonlóan a rászorulók idén is igényelhettek tanévkezdési támoga-
tást. A kérelmeket július 30-ig lehetett benyújtani. A Polgármesteri Hivatal humán-
szolgáltatási osztályának vezetőjétől, Bondorné Gyurcsi Máriától megtudtuk, ezút-
tal  213  család, összesen 2 215  000 forint értékben kapott támogatást, egyenként 
5000 vagy 10000 forint értékben, függően a család egy főre jutó jövedelmétől. 
Azoknak az iskolás vagy óvodás korú gyermeket nevelő szülőknek, akik mini-
mumjövedelem juttatást vagy lakhatási támogatást kapnak, kérelem nélkül, hiva-
talból állapították meg a támogatást.
Ezen felül eseti segély is kérhető az önkormányzatnál, továbbá a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok részére postai úton Erzsé-
bet-utalványt küldtek ki, amelyeket augusztus 24-ig kézbesítettek. Az át nem vett, 
visszaérkezett utalványok a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában igényelhetők. 
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

TÁJÉKOZTATÁS A TŰZIFAJUTTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló 
ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az 
alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló 
tűzifajuttatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- zuglói lakóhellyel rendelkezik,
- a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a 85 500 Ft-ot, valamint a háztartás tagjainak 
egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez feltétlenül csatolandó: 
- a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtá-
sát megelőző hónapra vonatkozó nettó összegről szóló 
jövedelemigazolását, 
- egyéb igazolásokat (iskolai látogatás, hallgatói jogvi-
szony stb.), illetve
- kitöltött vagyonnyilatkozatot.

A tűzifajuttatás iránti kérelmet 2017. augusztus 1-je 
és 2017. szeptember 20-a között lehet benyújtani.
A tűzifajuttatás iránti kérelmeket az arra rendszere-
sített formanyomtatványon kell benyújtani a Zuglói 
Család- és Gyermekjóléti Központnál (1144 Buda-
pest Füredi park 6.). A kérelem benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány átvehető a Zuglói Csa-
lád-és Gyermekjóléti Központban vagy letölthető a 
www.zuglo.hu honlapról.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Család- és Gyer-
mekjóléti Központ a kérelmeket 2017. október 5. napjá-

ig küldi meg javaslatával együtt a polgármesternek, aki 
a tűzifára való jogosultságról dönt. A juttatatható tűzifa 
mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3, ugyanazon 
lakásra vonatkozóan tűzifa-támogatás csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő 
személyek számától.
    

Makranczi László 
                                                                      jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az 
alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló 
háztartás a téli hónapokban megnövekedett fűtési ki-
adások enyhítésére fűtési szezonban történő időszaki 
támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel) rendelkezik,  

- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét, 
  azaz a 114 000 Ft-ot nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási 
támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
- a kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtá-
sát megelőző hónapról 
(a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves ösz-
szesítő és a nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat)

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg 
a támogatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 
31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített forma-
nyomtatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu hon-

lapról. A fenti  határidőben benyújtott kérelmek esetén a 
jogosultság 2017. november 1-je és 2018. március 15-e 
közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támoga-
tásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első 
napjától állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület 
Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve 
postai úton lehet benyújtani.

   
Makranczi László 

                                                           jegyző   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú ha-
tározata alapján a Budapest Főváros XIV. kerület köz-
igazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött 
személyeket támogatni kívánja, a támogatási összeg 
megszerzéséhez az alábbi pályázati lehetőséget biz-
tosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró 
okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociá-
lisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, aki-
nek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelme meghaladja a 68.400.-Ft-ot, 
azonban a 85.500.- Ft-ot nem haladja meg, és különös 
méltánylást érdemlő speciális helyzetét, egészségi álla-
potát, speciális gondját, vagy más tartós élethelyzetben 
lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból egy 
személy nyújthat be kérelmet. 
Nem részesülhet támogatásban, így pályázat benyújtá-
sára sem jogosult az a személy, aki Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális 
Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, azonban 
visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán megtalálható for-
manyomtatványon kell személyesen beadni vagy postán 
a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2017. 
augusztus 1. és 2017. október 15. között, a határidő jog-
vesztő. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Szociá-
lis Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós 
élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervtől kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazol-
vány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-
szelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban 
élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövede-
lemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási 
szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határo-
zat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési 
támogatásban részesül, a kérelem benyújtását megelő-
ző havi álláskeresési támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és 
Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése 
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói íté-
let vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e 
tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik ten-
ni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a 
különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.
Egyéb igazolások

- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek ese-
tében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló 
igazolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy 
bírósági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az eset-
ben kérjük a képviseletre való  jogosultságot igazoló ok-
iratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt 
alakszerű meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el. A Bizott-
ság szociális rászorultság  megállapításához jogosult 
vizsgálni a pályázó, illetve a családjában  élők jövedelmi  
viszonyait. A bizottság határozatban dönt a támoga-
tásban részesülők köréről és a támogatás mértékéről, 
illetve határozatban dönt az elutasításáról, a döntéssel 
szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázatok elbírálásának és a pályázók kiértesítésé-
nek a határideje: 2017. december 15.   
A támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül 
megállapításra, azonban legfeljebb 80.000.- Ft lehet.

M E G H Í V Ó

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Budapesti és Pest megyei 
Regionális Szervezete, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

szeptember 2-án 10.00 órakor

rendezi meg a 20. Üzletember Találkozót a szabadidős programok jegyében, 
az egészséges vállalkozókért.

A rendezvény célja a vállalkozók egymásra találásának elősegítése, az egészsé-
ges életmód preferálása. 

Helyszíne: Mogyoródi úti Sportpálya (Budapest XIV. Mogyoródi út 130.)

A rendezvényen pályázati tanácsadással, adó- és vám ügyek NAV általi tanács-
adásával, borkóstolóval és magyaros főzőversennyel is várják a vendégeket.
A találkozót – melynek vendégei állami és közigazgatási vezetők – Zugló Önkor-
mányzata is támogatja. 
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A ZUGkertben most is összefogtak, 

egymás ágyását is locsolták, ha éppen 

valaki nyaralt, vagy valamiért nem tu-

dott lemenni a kertbe, így a zöldségek, 

gyümölcsök, virágok szépen fejlődtek. 

– Nem okozott problémát a hőség, nyil-

ván több lesz a vízszámlánk, de volt 

olyan időszak is, amikor napokig nem 

kellett öntözni, mert annyi eső esett – 

mondta Cserhalmi Marcell, a ZUG Kö-

zösségi Kertekért Egyesület alelnöke. 

Zuglóban homokos a talaj, emiatt a túl- 

öntözés szinte lehetetlen, a kerületben 

gyakorlatilag másfélszer, kétszer any-

nyit kellett locsolni, mint tavaly – hang-

súlyozta Zugló főkertésze. Megyeri 

Szabolcs azt tanácsolja a kerttulajdono-

soknak, családi házban élőknek, hogy 

gyűjtsék az esővizet, és ha lehetőségük 

van, szereltessenek fel mellékvízmérőt. 

Az öntözőrendszerről is beszélt, véle-

ménye szerint a csepegtető a legjobb, 

akiknek nincs, inkább többször (reggel 

és este) kisebb adagban locsoljanak.  

A talajtakaró növények fontosságára is 

rámutatott, amelyek megvédik a földet 

a kiszáradástól. Megyeri Szabolcs büsz-

ke a kerületben élőkre, mert a Virágzó 

Zugló program keretében ültetett nö-

vényeket sok helyen a lakók is öntözik, 

amit példamutatónak nevezett. – Fon-

tos az is, hogy növeljük a zöldfelületek 

számát, a meglévőkön pedig egyre több 

fát ültessünk. A klímaváltozásra, az egyre 

melegebb időjárásra a faültetés a válasz. 

Csatlakoztunk a Tízezer új fát Budapest-

re! programhoz, amelynek keretében 

tavasszal közel száz fát ültettünk a Dó-

zsa György úton, a munkát ősszel, kora 

tavasszal folytatjuk – részletezte a főker-

tész, aki azt is elmondta, hogy klímaer-

dők telepítését tervezik a kerületben.

A kánikulában általában az átlaghoz 

képest 25-30 százalékkal növekszik 

meg a vízfogyasztás, ám az elmúlt  

20-30 év távlatában elmondható,  

hogy folyamatosan csökken. Ez épp-

úgy igaz az átlagos fogyasztásra, mint 

a kánikulai napok kiugró vízfogyasz-

tására. Az idei például meg sem köze-

líti az 1998-as felhasználást, amikor 

a legforróbb napokon meghaladta az  

1,3 millió köbmétert, és az átlagos 

napi vízfelhasználás is messze alatta 

marad az akkorinak – tájékoztatta la-

punkat a Fővárosi Vízművek. A Buda-

pesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) 

mérése szerint a tavalyihoz képest 

idén júniusban a napi lakossági át-

lagfogyasztásban egy százalék alatti 

az eltérés, júliusban nem változott, 

augusztusban pedig mintegy 13 száza-

lékkal növekedett. 

Potos Rita

Minimális odafigyeléssel túlélték a növények a forróságot
Az idei nyár hőhullámai, a gyakran 35-40 Celsius-fok körüli hőmérséklet miatt a növények is több törődést igényeltek, ami főleg a locsolásban nyilvá-

nult meg. A városban különösen nehezen viselik a meleget a virágok, bokrok, fák, de aki öntözte azokat, biztosan színes, virágzó kertre számíthatott.

A zuglói önkormányzatnak hosz-

szas egyeztetés, sokévnyi küzdelem 

után végre sikerült elérnie, hogy 

eltűnjön a Rákospatak utcából  

a MÁV területén felhalmozott több 

tonna szemét. A vasúttársaságnak 

37 napra volt szüksége a 222 teher-

autónyi illegális hulladék elszállít-

tatására. A megtisztított területet 

– ahonnan összesen 4700 tonna il-

legálisan felhalmozott hulladékot 

szállítottak el az elmúlt hónapban 

– ma a MÁV munkatársaival együtt  

Karácsony Gergely polgármester is 

bejárta és ellenőrizte.

A Rákospatak utcai MÁV-te-

rületen összegyűlt és most el-

szállított hulladék tömege 1555 

elefánt vagy 13 Boeing–747-es utas- 

szállító repülőgép súlyával vetekszik, 

és négy ötvenméteres úszómedencét 

töltene meg. A 10 ezer köbméternyi 

lom, kommunális hulladék és építési 

törmelék nagy részét az ingatlan volt 

bérlője hagyta hátra. A vasúttársaság 

és a bérlő között az elmúlt években 

számos vitás kérdés merült fel a terület 

használatáról. A hulladék elszállításá-

val a MÁV nem várta meg a viták jogi 

rendezésének végét, hanem a zuglói 

önkormányzat közreműködésével és 

segítségével június 12-én a saját költsé-

gén elkezdte a munkát. Az önkormány-

zat egyébként már évek óta egyeztetett 

a MÁV-val egybek közt a Rákospatak 

utcai szeméthegy felszámolásáról is, 

ezért a polgármester számára – ahogy 

fogalmazott – külön öröm volt a meg-

tisztított ingatlan látványa, és az, hogy 

az önkormányzat és a MÁV közötti meg-

állapodásnak köszönhetően folyama-

tos lett a hulladékhalmok felszámolása  

a vasút zuglói területein.

A Magyar Államvasutak a hulladékot  

a Rákospatak utcából környezetvédelmi 

engedéllyel rendelkező lerakóba szállíttat-

ta. A folyamatot szakemberek ellenőrizték.

Költséges szélmalomharc 

A MÁV és a zuglói önkormányzat számá-

ra is nagy problémát jelent, hogy a vasúti 

területek közelében, a nyílt pályán több 

helyen illegális lerakók létesülnek, ahol  

a jellemzően lakossági, kommunális hulla-

dékon kívül használt műszaki cikkek, építé-

si törmelék és zöldhulladék halmozódik fel.

A legtöbb ilyen területen a rendszeres 

takarítás és szemétszedés ellenére né-

hány napon belül újra ugyanaz a lát-

vány fogadja az arra járókat. A szennye-

zőket azonban még tettenérés esetén is 

nehéz felelősségre vonni. Karácsony 

Gergely polgármester elmondta, hogy 

idén illegális hulladékelhelyezés miatt 

már 74-szer intézkedett az önkormány-

zati rendészet, ebből 60 eset tettenérés 

volt, ami helyszíni bírsággal vagy felje-

lentéssel végződött. Azt is hangsúlyozta 

a polgármester, hogy a magánterülete-

ken, mint pl. a MÁV ingatlanjain, a köz-

területeseknek nincs módjuk intézked-

ni, így ott maguknak a tulajdonosoknak 

kell gondoskodniuk az ingatlan őrzésé-

ről, védelméről és tisztán tartásáról.                           

Forrai

A MÁV elszállíttatta az illegális hulladékot a Rákospatak utcai területéről

Zöld Zugló

A Budapest XIV. kerület, Rákospatak u. 123. szám alatti ingat-

lan a MÁV Zrt. vagyonkezelésében áll, azt azonban a vasút-

társaságtól – 2009 júliusa óta – egy másik gazdasági társaság 

bérelte. Az ingatlant a vasúttársaság nem hulladékkezelés-

re adta bérbe, azonban a bérlő – engedélyek nélkül – nagy 

mennyiségű hulladékot helyezett el, amely veszélyt jelentett  

a környezetre; 2014-ben és 2015-ben is meggyulladt a szemét, 

amelyet a tűzoltóság csak nagy erőfeszítéssel tudott eloltani.



12  2017. augusztus 24.    Zuglói LapokEgészség

A program sikeressége a szakmai hát-

térnek és a közös célnak köszönhető – 

mondta lapunknak Zsuzsa, aki már több 

mint hét hónapja nem gyújtott rá. Mint 

fogalmazott, a csoportban való részvé-

tel meghatározó élmény volt számára, 

segítették egymást, nagyon várta a talál-

kozásokat. – Beszámoltunk egymásnak  

a nehézségekről, közös feladatokat ol-

dottunk meg, beszélgettünk arról, hogy 

a nemdohányzók hogyan oldhatják meg 

a stresszhelyzeteket, alternatívákat ke-

restünk. Ilyen például a relaxációs légzés 

vagy a vízfogyasztás – fejtette ki élmé-

nyeit Zsuzsa. – Már nem is kívánom, sőt 

érzem a kontrasztot: több energiám van, 

mások az illatok, élvezetesebb az étkezés, 

szebb, színesebb, szagosabb a világ, és 

spirituálisan is nagy élmény, hiszen nem 

függök semmitől – magyarázta. 

A hét éve működő Dohányzás Leszokást 

Támogató Ambulancia programjára egy 

kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni, 

amelyet papíralapon a Tüdőgondozó-

ban találhatnak meg, de elektronikusan 

is elérhető a www.leszokasambulancia.

hu oldalon. Az érdeklődők két csopor-

tos tájékoztató után egy egyéni beszél-

getésen vesznek részt, majd kezdődnek 

a csoportfoglalkozások. A három hó-

napig tartó programot három szakem-

ber, Nagy Katalin, dr. Tóth Éva és Páter 

Mária vezeti, a leszokni vágyók pedig 

a szakmai segítség mellett tüdő-, lég-

zésfunkció- és szén-monoxid-szűrésen 

is részt vesznek, s egészségügyi problé-

máikra azonnali orvosi választ kapnak.  

A következő csoport szeptember 21-én 

indul, és ügyeletet is tartanak kedden 

délutánonként a védőnői szobában. 

Potos Rita

Különböző típusú, más-más élethelyzetben lévő emberek ugyanazzal a problémával, hasonló nehézséggel 

– ilyen egy dohányzásról leszokni vágyó csoport összetétele az Uzsoki Utcai Kórház Tüdőgondozójában 

(Amerikai út 50.) működő Dohányzás Leszokást Támogató Ambulancián. 

Csoportban könnyebben megy a leszokás 
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Váradi Attila rendőr alezredes, zuglói 

kapitány kiemelte, hogy a tragédia össze-

kovácsolta a rendőrséget, és ez a zuglói 

megemlékezés a rendőrségen belül az ösz-

szetartozás szimbóluma lett. 

– Ez egy nagyon különleges megemléke-

zés, olyan, amelyre máshol nem találni 

példát – mondta kapitány. – Pedig a rend-

őrségnek nem Dusán az egyetlen hősi ha-

lottja. Ahhoz, hogy az ő emlékét ily módon 

ápolni tudjuk, szükség volt az állomány-

ra, a közvetlen kollégákra, akik ezeknek  

a megemlékezéseknek a legfőbb motorjai.  

A beszédet követő koszorúzás alkal-

mával Bucsek Gábor rendőr dandártá-

bornok, Budapest rendőrfőkapitánya, 

Váradi Attila rendőr alezredes, Kardos 

Pál, a polgárőrség budapesti elnöke,  

a honvédség és a katasztrófavédelem, 

illetve a fővárosi és vidéki kapitánysá-

gok képviselői is elhelyezték a megem-

lékezés koszorúit a kopjafa tövében. 

Az ünnepségen elhangzott, hogy a zug-

lói rendőrkapitánysággal szemközti kis 

utcát – a Népstadion közt – a Fővárosi 

Közgyűlés márciusi határozata alapján 

Radovic Dusán közre keresztelték át.  

A névváltoztatást szintén a zuglói ren-

dőrök kezdeményezték, az ötletüket pedig 

az önkormányzat is támogatta. A tervet 

végül a Fővárosi Közgyűlés is elfogadta.

A megemlékezést követő focitornára  

a tavalyi évhez hasonlóan idén is 25 

csapat nevezett. Több kerületi rendőr-

kapitányság, a Készenléti Rendőrség,  

a katasztrófavédelem és természetesen 

a zuglói rendőrök és polgárőrök csa-

pata mellett először egy határon túli 

gárda, Zugló erdélyi testvérvárosának, 

Csíkcsicsónak a rendőrei is részt vettek.  

Az egész napos bajnokság győztesei  

a vándorkupát, illetve a torna legjobb já-

tékosai a különdíjakat Lukács Mariann-

tól (Radovic Dusán özvegyétől) és Tomis 

Károly főszervezőtől vehették át. A nyol-

cadik alkalommal megrendezett emlék-

torna az önkormányzat, illetve számos 

vállalkozás és magánszemély támogatá-

sának köszönhetően valósulhatott meg. 

A helyszínen a zuglói önkormányzatot 

Hajdu Flórián alpolgármester képviselte. 

Az egész napos rendezvény fővédnöke 

Bucsek Gábor rendőr dandártábornok, 

védnöke pedig Tóth Csaba országgyűlési 

képviselő volt.              Riersch Tamás

Az elmúlt nyolc évben komoly rangot vívott ki magának a tragikus körélmények között elhunyt zuglói rendőr, 

Radovic Dusán főhadnagy emlékére megrendezett kispályás futballtorna, amelyre az ország minden részé-

ből, idén először pedig már a határon túlról is érkeztek csapatok a Kövér Lajos utcai sporttelepre. Előtte 

azonban a hagyományoknak megfelelően a résztvevők megemlékezést tartottak a Stefánia úti kapitányság 

kertjében elhelyezett kopjafánál. 

Radovic Dusánról utcát neveztek el

2010. július 23-án kora délután egy szabálytalanul közlekedő fekete színű BMW-t 
szerettek volna megállítani a zuglói rendőrök, ám az autó vezetője nem engedel-
meskedett a felszólításnak, és menekülni kezdett. Az üldözésbe több rendőr is 
bekapcsolódott, de az ámokfutót csak a Keleti pályaudvarnál sikerült megállás-
ra kényszeríteniük. Radovic Dusán egyike volt azon rendőröknek, akik az autó-
ból kiszállva akartak intézkedni a BMW vezetőjével szemben, aki azonban ismét  
a gázra taposott, és nagy sebességgel kitolatott az őt körbevevő rendőrautók 
közül. Eközben gázolta halálra a fiatal rendőr zászlóst. A férfit később elfogták, 
majd 12 év fegyházbüntetésre ítélték.

 Életmentő zuglói rendőr
Személyi sérüléses baleset miatt 
riasztották a zuglói rendőröket.  
Az intézkedő járőrök a Hun-
gária körúti helyszínre érkez-
ve azt látták, hogy egy közép-
korú férfi eszméletlenül fekszik  
a kétszer háromsávos körút kö-
zépső sávjában. Ekkor a rend- 
őrautóból kiugrott az egyik járőr, 
Hegedűs József Zoltán rendőr őr-
mester, aki odafutott a sérülthöz. 
Miután az többszöri felszólítás-
ra sem reagált, és láthatóan nem 
volt mellkasi mozgása sem, a ren-
dőr megkezdte a szívmasszázst. 
Pár perc múlva észrevette, hogy 
a sérült mellkasa megmozdul, és 
az eszméletlen férfi levegőt vesz.  
A sérült ember azonban tovább-
ra sem reagált a környezetére, így  
a rendőr folytatta a szívmasszázst. 
Időközben a mentők is megérkez-
tek, akik életmentő beavatkozást 
hajtottak végre, majd a sérültet 
kórházba szállították.

 Pánik a villamoson
Szóváltásba keveredett két utas 
az 1-es villamos zuglói szaka-
szán. Az egyik vitatkozó egy 
kést kapott elő zsebéből, melyet 
a másik hasa felé tartva fenye-
getőzni kezdett. A sértett ba-
rátja is a villamoson utazott, aki 
megpróbált békét tenni a felek 
között, ám őt a támadó több-
ször arcon ütötte, majd miután 
elesett, még meg is rugdosta.  
A dühöngő férfit csak a szintén  
a villamoson utazó ismerőse 
tudta lecsillapítani, aki aztán  
a járműről is leszállította a ba-
rátját. Az utasok értesítették 
a rendőrséget, a késes férfi-
ról pedig személyleírást adtak, 
melynek alapján el is fogták őt a 
rendőrök a Városligeti körúton. 
A gyanúsított zsebében az omi-
nózus kést is megtalálták, így 
a férfi ellen végül a rendőrség  
nyomozást indított.

 Fű a lakótelepen
Az egyik rákosfalvi közért előtt üz-
letszerűen árusították a marihuá-
nát. Volt olyan nap, hogy a dílerek 
35 pakettet (egy pakett = 1 gramm) 
adtak el, darabonként 2500 forin-
tért. Az üzletet a lánc feje telefonon 
bonyolította le. A vevőkkel telefo-
non állapodott meg, akiktől előbb 
beszedte a pénzt, majd a dílerei az 
említett rákosfalvi helyszínen átad-
ták a kábítószert. A végül elkapott 
dílerek elmondták, hogy először 
maguk is csak vevők voltak, de 
felajánlották nekik, hogy élelemért 
és kábítószerért cserébe ők is áru-
síthatnák a drogot, amit ők elfo-
gadtak. A nyomozók szép lassan 
felgöngyölítették a teljes hálózatot, 
melynek vezetője feladta magát.  
A rendőrség kezdeményezte a férfi 
előzetes letartóztatását.

BűnügyKitüntették Kardos Pált Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából adott 

át elismeréseket Kontrát Károly miniszterhelyettes, 

a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára au-

gusztus 17-én. Az ünnepségen Kardos Pál a Magyar 

Arany Érdemkereszt polgári tagozatát vehette át.

Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany 

Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést ado-

mányozta Kardos Pálnak, a Budapesti Polgárőr 

Szövetség elnökének, az Országos Polgárőr Szö-

vetség katasztrófavédelmi alelnökének, a Zuglói 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint 

a Zuglói Önkormányzati Rendészet vezetőjének.

Kardos Pál az elismerést Kontrát Károly minisz-

terhelyettestől vehette át példamutató szakmai 

tevékenysége elismeréseként, hogy a polgárőr-

mozgalom szervezésével és fejlesztésével növelte 

a civil bűnmegelőzés eredményességét.
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BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTETŐT keres 
építész/gépészmérnök saját részre,felújítási munká-
kért cserébe. Várom lakók és közös képviselők jelent-
kezését Tel:36304512169.

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

ANTIKVÁRIUMUNK  készpénzért vásárol régi és új 
könyveket, könyvtárakat, vitrintárgyakat, plakátot, ké-
peslapot, hanglemezt, CD-t, DVD-t.  Tel.:06-20-922-
0001, 266-3277.

Polcon porosodó könyveit, feleslegessé vált könyv-
tárát, fiatal pár örömmel átvenné. Tel: 06-30-613-7821.

ÚJRA SZÁMMISZTIKA TANFOLYAM a Cserepes-
házban!  Önismeret, kapcsolatépítés, sorselemzés. 
Tel: 06-70-521-70-73. www.cserepeshaz.hu

ÚJ TANFOLYAM a Cserepesházban. Kártyavetés- 
megérzések és valóság. Tel: 06-70-521-7073. www.
cserepeshaz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuglóban, Pétervárad utcai munkahelyre FELVE-
SZÜNK hétfőtől péntekig tartó munkarendben teljes 
munkaidőben (7:30-15:30, bér: nettó 110.000 ft/hó) 
és részmunkaidőben (17:00-23:00, bér: nettó 82.000 
ft/hó) takarítókat. Friss nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk! Gyakorlat előny, erkölcsi bizonyítvány szük-
séges. Jelentkezés a 0630/9124049 telefonszámon. 
Nett-Flex Kft.

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festmé-
nyeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és ka-
rórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelá-
nokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, 
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai ki-
tüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagya-
tékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől 
akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fa-
zonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás 
díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-
358-8217.

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes 
felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, 
fali- és zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Heren-
di, Zsolnai, Hummel, Kovács Margit porcelánokat, 
kitüntetéseket, képeslapot, régi pénzeket, boros-
tyán-korall és antik ékszereket, régi bizsukat, lak-
berendezési tárgyakat és hagyatékot. Kiszállás és 
értékbecslés díjtalan! 15. kerület, Páskomliget út 8. 
(Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). Tel: 605-70-75, 
06-30-9-210-915.

VÁRJUK ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! Kész-
pénzért vásárolunk antik, modern festményeket, 
bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka Géza, 
Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi borostyánokat, 
katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, Meiseni. 
Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket stb. 
(Életjáradékot kötünk, teljes diszkrécióval, ügyvéd 
által.) XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 
06-70-398-8851

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol 
színházak részére bútorokat, festményeket, órákat, 
ólomkristályokat, hangszereket, papír régiséget, 
csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísztárgyakat, hang-
lemezeket, könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, 
gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. Kiszál-
lás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-
419-27-13. 

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, bo-
rostyán és brilles ékszer, óra felvásárlás azonnal, 
készpénzben! Cím: 13. kerület, Hollán Ernő utca 4. 
Telefon: 350-43-08, 06-70-884-40-84. Maximális 
diszkréció!

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon te-
lepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villany-
tűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, 
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-
20-979-0624.

ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zárnyitás, zárszere-
lés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák készí-
tése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, 
parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanysze-
relés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-
2505, 06-30-251-3800

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

FALFESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás 1700Ft-tól/nm 
anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát vállalok! Zuglói 
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302 

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉS vállalok referenci-
ákkal! Tel: 06-30-227-9616. 

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna 
csere, lakásban és udvaron, kerti csapcsere ásással 
is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres keresése, 
javítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 06-30-914-
35-88.

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő 
üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós Tel.: 06-20-9777-150

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzés-
sel, határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  
Tel.: 06-20-961-6153

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bú-
tormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors 
ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

sel. Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. Tel: 

06-70-2144-235, 06-1-280-2542

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI 
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás 
profi gépekkel, csapok javítása, cseré-
je, csőrepedés, duguláselhárítás azon-
nal. Minden ami javítás,szerelés, csere! 

45 éves tapasztalattal, garanciával. 
Kis munkákat is elvállalok! Ingyenes 
kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz. 

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

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek 
szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Állás

Oktatás
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A legkiemelkedőbben Verrasztó Dávid 

szerepelt, aki ezüstérmes lett 400 mé-

teres vegyesúszásban. A zuglói úszó 

húga, Verrasztó Evelyn a 4×100 méteres 

mix váltóval lett hatodik. Ugyancsak 

pontszerző (6.) volt Bernek Péter is, aki 

ezen a világbajnokságon régi sikerszá-

mában, a 200 méteres hátúszásban ver-

senyzett. S bár a vébén még az MTK-t 

képviselte, valójában szintén zuglói-

ként szurkolhattunk a világbajnokság 

egyik nagy sztárjának, a gyorsúszó Koz-

ma Dominiknak, aki a 4×100 méteres 

férfi gyorsváltót a dobogó harmadik 

fokára repítette, és aki a 200 méteres 

gyorsúszás világsztárokkal teli dön-

tőjében óriási országos csúcsot úszva 

hatodik lett. Doma a zuglói Nagy Péter  

tanítványa, és az edzései is a Szőnyi 

úton zajlanak.

A női és férfi vízilabdacsapatban 

egyaránt szerepelt zuglói sportoló.  

A BVSC-Zugló az ötödik helyen végzett 

női válogatottba Takács Orsolyát és Il-

lés Annát, az ezüstérmes férfi csapatba 

pedig Török Bélát (és a szövetségi kapi-

tányt, Märcz Tamást) delegálta. A férficsa-

patban szerepelt még több zuglói kötő-

désű sportoló: a két Decker fiú, Ádám és 

Attila ugyanis ezer szállal kötődik a kerü-

lethez, míg Mezei Tamás és Vámos Miklós 

egyaránt KSI-nevelésű vízilabdázó.

De ez a nyár nemcsak a vizes világbaj-

nokságról szólt. Győrben például „mini- 

olimpiát” – Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivált – rendeztek, melynek legna-

gyobb csillaga egy rendkívül tehetséges 

zuglói sportoló volt. Nagy Réka, a BV-

SC-Zugló úszója összesen hat érmet – 2-2 

aranyat, ezüstöt és bronzot – szerzett.

Júliusban serdülő, illetve kadet Euró-

pa-bajnoki bronzérmes volt András 

Csaba és Both Olivér asztaliteniszező, 

valamint Takács István birkózó. Mind-

hárman a BVSC sportolói.

De a másik zuglói sportegyesület,  

a KSI is kivette a részét a sikerekből. Jú-

niusban ifjúsági és U23-as Európa-baj-

nokságon három arany-, két ezüst- és 

egy bronzérmet szereztek, a sportlövő 

Egri Viktória junior-világbajnok lett. 

Júliusban a kajakosok a világbajnoksá-

gon is kitettek magukért, összesen öt 

arany-, egy ezüst- és két bronzérmet 

szereztek, az öttusázó Kasza Róbert  

a csapattal arany-, egyéniben ezüst-,  

a váltóval pedig bronzérmes volt a fel-

nőtt-világbajnokságon, Földházi Zsófia 

pedig egy csapatezüsttel büszkélkedhet.  

Az U19-es öttusa-vébén Gulyás Michel-

le a váltóval lett bronzérmes, majd né-

hány hét múlva elsőként kvalifikálta 

magát a 2018-as ifjúsági olimpiára is.  

A sportlövők Európa-bajnokságán a női 

csapattal Egri Viktória és Forrás Bog-

lárka is ezüstérmes lett. A nyár egyik 

szenzációjának számított, hogy az U17-

es női strandkézilabda-válogatott világ-

bajnok lett. A csapatban Pintér Klaudia 

személyében egy zuglói (KSI-s) játékos 

is volt. Huzsvár Erik aszteliteniszező 

a serdülő Eb-n nyert egy bronzérmet, 

míg Varga Brigitta dzsúdós az EYOF-on 

harmadik, majd néhány nappal később 

Chilében ifjúsági világbajnok lett. A töb-

bek között a KSI-s Regős Gergellyel és 

Bereczki Richárddal felálló férfi öttusa-

csapat is ezüstérmes lett a székesfehér-

vári junior-világbajnokságon.

A tavaly olimpiai bajnoki címet nye-

rő zuglói párbajtőrvívó Szász Emese  

a nyári Európa-bajnokságon is harma-

dik lett. Ugyanezen a kontinensviadalon 

a BVSC-Zugló fiatal kardvívója, Pusztai 

Liza is a dobogó harmadik fokára állha-

tott fel. A bakui sportlövő Eb-n egy má-

sik zuglói sportoló, Péni István ezüst- 

érmes lett.

Az augusztusi masters-világbajnoksá-

gon is sok zuglói sportolóval találkoz-

hattunk. Többek között a világbajnok 

szinkronúszó párossal, Kiss Júliával és 

Gieszerné Győri Julival vagy a közvetle-

nül mögöttük végző Kovács Dorottyával 

és Stumpf Katával. De találkozhattunk 

a mastersvilágbajnok vízilabdázó Szé-

csi Zoltánnal és Märcz Tamással, illetve 

Szalkay Orsolyával, Rédei Katalinnal és 

Gruber Laurával. 

A sikerek pedig nyár végéig folytatód-

ni fognak, hisz lapzártánkat követő-

en rendezik a masters-világbajnokság 

úszószámait, illetve a cselgáncs- és  

a birkózó-világbajnokságot, amelyeken 

szintén sok sportoló képviseli majd  

a kerületet.                       Riersch Tamás

Mozgalmas nyarunk volt
Az idei nyár elsősorban a vizes világbajnokságról szólt. Nálunk, Zug-

lóban is, mert a BVSC-Zugló Szőnyi úti létesítménye nemcsak edző-

helyszínt biztosított a sztársportolók számára, hanem a zuglói klub 

versenyzőkkel is képviseltette magát.
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11:00-16:00  FŐZŐVERSENY – TÖBB KATEGÓRIÁBAN 
A kóstolójegyek teljes bevételével a Bethesda Gyermekkórház  
Alapítványát támogatjuk.

11:00 MEGNYITÓ

11:15 KALÁKA EGYÜTTES KONCERTJE 
13:00 SEVEN DAYS JAM KONCERT

15:30  FELMÉRI PÉTER – a Dumaszínház társulat tagja 

16:00  EREDMÉNYHIRDETÉS

18:00   KFT ZENEKAR KONCERTJE 
20:00   TŰZIJÁTÉK
 Műsorvezető: HARSÁNYI LEVENTE

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK: 
légvár, arcfestés, csillámtetoválás, karikatúra, haj-szín-pad,  

kézműves foglalkozás

2017. SZEPTEMBER 9. 11:00-19:30 ÓRÁIG  
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA (1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.)

III. ZUGLÓI JÓTÉKONYSÁGI  
GASZTROFESZTIVÁL 

További információ és JELENTKEZÉS  
www.zugsport.hu, 061/363-2036

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

A rendezvény fővédnöke  
Karácsony Gergely, Zugló polgármestere,  

és Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere

A BELÉPÉS INGYENES!  
Csapatok, baráti társaságok 

 jelentkezését várjuk! 


