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Ezúttal tizenegy héten keresztül tölthe-

tik nyári szabadidejüket az iskolások az 

önkormányzat által támogatott zuglói 

napközis táborban. Jelentkezni június 

11-től lehet. A szervezők június 18-tól 

augusztus 31-ig két helyszínen várják 

a gyerekeket. Az idei év programjai  

a Mátyás király-emlékévhez kapcso-

lódnak. A zuglói lakhelyű vagy kerületi 

oktatási intézménybe járó gyerekeknek 

a tábor napidíja – amely háromszori ét-

kezést is magában foglal – 510 forint, de 

az év közbeni iskolai étkezési kedvez-

mények itt is igényelhetők. A soltvad-

kerti nyári tábor viszont gyakorlatilag 

megtelt, már csak limitált létszámban 

tudnak fogadni társaságokat. A Sotyá-

ba június 24. és július 29. között hetes 

turnusokban, szervezett csoportok-

kal a kerületi iskolások mennek, míg  

a zuglói ovisoknak június 18–24. között 

biztosítanak helyet. A gyerekeket szin-

te teljesen megújított környezetbe vár-

ják Soltvadkerten.         3. oldal

11 hétig tart a napközis tábor 

A zuglói bejelentett lakhellyel rendel-

kező, 150 ezer forintnál alacsonyabb 

jövedelmű időskorúak saját kérelmük-

re 5000 forintos év végi önkormányzati 

támogatásban részesülhetnek – erről is 

döntött a képviselő-testület. Karácsony 

Gergely polgármester elmondta, hogy  

a Fővárosi Közgyűlés elnapolta a fővá-

rosi parkolási rendelet módosítását, 

amely a városligeti parkolási díj csök-

kentésével és az új zuglói parkolási 

övezetek kialakításával is foglalkozik.  

5. oldal

Egyszeri támogatás 
év végén az időseknek

Idén is megtartották a helytörténe-

ti sétával egybekötött Ligeti szezon- 

nyitót a Városligetben, április 24-én.  

Az esemény résztvevői felkeresték 

Somlyó Zoltán, Füst Milán, Lev Tolsz-

toj, Rudolf trónörökös, valamint 

Tompa Mihály emlékművét és az 

Olvasó lányok szobrát, illetve meg-

koszorúzták a Fuit-sírt.         8. oldal

Ligeti szezonnyitó
Világszerte a 48., Magyarországon pedig 

a 28. Föld napját ünnepeltük idén április 

22-én. Ha mindenki változtat a fogyasz-

tási szokásain, van esély rá, hogy  az  

50. Föld napjára eltűnjön a műanyag 

szemét. Zugló önkormányzata ennek ér-

dekében környezetvédelmi programot 

készít, és már a kerületi óvodásokat is kör-

nyezettudatosságra nevelik.              9. oldal

A Föld napja

Lapok
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Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc három zuglói hősének 

emlékkövét avatták fel a Forrada-

lom terén április 24-én.

A zuglói önkormányzat, a Pofosz XIV. 

Kerületi Szervezete és a Pofosz 1956-

os Hagyományőrző Tagozatának közös 

rendezvényén megjelenteket Garay 

Klára, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-

profit Kft. ügyvezetője köszöntötte.

Ezt követően Franyó Ferenc, Vasvári 

Vilmos és Szécsi István emlékkövénél 

gyertyát gyújtott Szalay Zoltán, a Pofosz 

budapesti elnöke, Straub János, Franyó 

Ferenc bajtársa, a hősök hozzátartozói 

közül Vasvári Éva, Szécsi Károly, Szécsi 

Katalin és Szécsi Viktor. A gyertyagyúj-

tás után Matthaeidesz Konrád újságíró 

Franyó Ferencre, D. Szűcs Lászlóné, az 

1956 Öröksége Alapítvány elnöke Vasvá-

ri Vilmosra, Ámon Antal, a Pofosz 1956-

os Hagyományőrző Tagozatának elnöke 

pedig Szécsi Istvánra emlékezett. Az el-

hunyt hősök lelki üdvéért Nagy Károly 

atya, a Rózsafüzér Királynéja-templom 

plébánosa mondott imát.

A megjelentek egy-egy szál fehér ró-

zsával tisztelegtek a zuglói forradal-

márok emléke előtt. Az önkormányzat 

nevében Hajdu Flórián alpolgármester, 

Pécsi Diána önkormányzati képviselő 

és Garay Klára helyezett el virágot az 

emlékköveknél. A rendezvényen Ince 

Ildikó színművész és a Szent István Ki-

rály Zeneművészeti Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészetok-

tatási Intézmény diák-

kórusa működött közre.  

      PaD

Néhány lelkes kerületi pedagó-

gusnak köszönhetően nem szűnt 

meg Zuglóban egy több évtizedes 

hagyomány: a kerületi iskolai kó-

rusok találkozója. 

Az Éneklő ifjúság mozgalmat Záborsz-

ky Kálmán karnagy, a Zuglói Filhar-

harmónia vezetője élesztette fel az ön-

kormányzat támogatásával 2009-ben, 

amely program egészen a tavalyi tan-

évig működött. Idén viszont úgy tűnt, 

hogy elmarad, ám az említett pedagó-

gusok megkeresték a tankerületet, és 

jelezték, hogy szükségesnek tartják ezt 

a programot. Mivel a támogatást meg-

kapták, másfél hónap alatt tető alá hoz-

ták az eseményt, melyhez a helyszínt  

a Szent István Gimnázium biztosította. 

A nyolc kerületi kórust – kérés alap-

ján – a Magyar Kórusok, Zenekarok 

és Népzenei Együttesek Szövetsége is 

minősítette, így az idei Éneklő ifjúság 

nemcsak színvonalában, hanem rang-

jában is hasonlított a korábbiakhoz.

Riersch Tamás 

Ötvenhat hőseire emlékeztek

Éneklő ifjúság 

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

Szent István és a korona nincs messze egymás-

tól, amit jól bizonyít, hogy az első királyunkról 

elnevezett zuglói gimnáziumban április 21-én 

a diákok mindent koronában fizettek. A hagyo-

mányos – immár sok évtizedes múltra visszate-

kintő – István-napon ugyanis minden teljesített 

programért korona járt, amit a diákok újabb ko-

ronák gyűjtésére fordíthattak. Az élő „Gazdál-

kodj okosan!”-t az iskolai diáktanács szervezte, 

a tanárok ezúttal csak asszisztáltak a progra-

mokhoz. Így például a főzőversenyhez is, mely-

ben 14 osztály ifjú kuktái vettek részt, hogy 

megfőzzék életük első paprikás krumpliját.  

De akkor is csak asszisztáltak, amikor a diákok 

szavazással megválasztották a legnépszerűbb 

női és férfi tanárt. Volt persze olyan program is, 

melyben a pedagógusok is aktívan részt vettek. 

A diákokkal és az öregdiákokkal megküzdő ta-

nári focicsapatban többek között Lázár Tibor 

igazgató is pályára lépett. Az István-napot azért 

is rendezik április végén, mert az iskolai sport-

versenyek – a foci, a kézilabda, a kosárlabda és 

a röplabda – ekkorra érkeznek el a döntőikhez, 

mely mérkőzések a diáknapon mindig nagy ér-

deklődés mellett zajlanak.                        RT

Zugló büszke a bölcsődei dolgozókra 

Idén is egész napos programmal köszöntötték a bölcsődék napját Zuglóban: dí-
jakkal, elismerésekkel, ünnepi műsorral kedveskedtek a kerületi bölcsődék dol-
gozóinak április 27-én.

Több mint 160 éve, 1852. április 21-én nyílt meg az első bölcsőde – ezt a napot a 
bölcsődék napjává nyilvánította a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben. 
Azóta Zuglóban is minden esztendőben megünneplik a kisgyermeknevelőket. Ka-
rácsony Gergely polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: a kerület büszke a 
kiváló bölcsődei dolgozóira, s kifejtette: a boldog magyar családokhoz boldog 
bölcsődei dolgozók kellenek, az önkormányzat pedig mindent megtesz a munka-
vállalókért. – Tudom, hogy a szociális dolgozók bérpótléka szerény kompenzáció, 
de elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezt továbbra is fenntartsuk – fogalmazott. 

Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke 
beszédében elmondta, hogy nemcsak Magyarországon, hanem európai uniós 
szinten is tárgyalnak a bölcsődei dolgozók érdekében. 

A Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője pedig a gyermeknevelési elvek változását 
elevenítette fel az őskortól napjainkig. Kissné Kalló Györgyi kiemelte, hogy a 12 zuglói 
bölcsődei telephely mindegyike saját, kimagasló szakmai program-
mal rendelkezik. 

A zuglói önkormányzat által alapított díjakat Szabó Rebeka alpol-
gármester és Hevér László György, a szociális bizottság elnöke 
adta át a Zuglói Szent István Király Zeneházban. A díjazottak ne-
vei a www.zuglo.hu oldalon olvashatók.                           PR
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Ezúttal tizenegy héten keresztül tölthe-

tik nyári szabadidejüket az iskolások  

a zuglói napközis táborban. A heti bon-

tásban szervezett programokra mindig 

a tárgyhetet megelőző hétfőn és ked-

den lehet jelentkezni. A zuglói lakhely-

lyel rendelkező vagy kerületi oktatási 

intézménybe járó gyerekeknek a tábor 

napidíja – amely háromszori étkezést 

is magában foglal – 510 forint, de az év 

közbeni iskolai étkezési kedvezmények 

itt is igényelhetők. 

– Tavaly naponta átlagosan 230 gyer-

mek fordult meg nálunk, idén ennél 

is többre számítunk, hiszen a színes, 

ingyenes programok egyre több diá-

kot vonzanak – mondta Bátki László,  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-profit Kft. ügyvezetője.  – A csopor-

tokat ezért már két helyszínen, a Varga 

Zoltán Sportpályán és a Mogyoródi úti 

sportpályán fogadjuk. 

A tábor minden héten hétfőtől péntekig 

tart majd, reggel nyolc órától délután 

négyig. Az idei programok a Mátyás 

király-emlékév köré épülnek. A hétfő 

mindig az ismerkedésé lesz, aznap kül-

ső helyszínre nem mennek a gyerekek. 

Keddenként és csütörtökönként viszont 

félnapos változatos programok várják 

a táborozókat. Ekkor mennek többek 

között csokigyárba, strandra, kalan-

dos játszótér-felfedező túrára, a hulla-

dékhasznosítóba, hajókázásra, Mátyás 

király visegrádi várába, a budavári 

Mátyás király-játszótérre, a gárdonyi 

rönkvárhoz, a vasúttörténeti parkba 

vagy éppen a Vajdahunyad várába. 

Szerdánként egész napos elfoglaltságra 

a Tarzan Parkba, illetve az Elevenpark-

ba viszik a résztvevőket. Péntekenként 

szakkörökön – például szinkronizálás, 

kerítésfestés, kézművesség, harcművé-

szet, lovaglás, angol, teniszoktatás – ve-

hetnek részt a táborozók.            

– Minden hetet egy Mátyás király-me-

sével szeretnénk kezdeni, és kijelö-

lünk egy álruhás királyt is, akinek 

személyére a gyerekeknek kell fényt 

deríteniük a tábori hét végére – tájékoz-

tatta lapunkat Csaniga Andrea táboroz-

tatási és rendezvényszervezési vezető.  

– Ő hirdeti ki majd azt is, hogy az adott 

turnusból melyik csoport nyeri el  

a péntek délutáni jutalomfagyizást.    

A szervezők a tábor egész ideje alatt 

gondoskodnak a résztvevők folyadék-

pótlásáról, de lesz párakapu és pára-

ventillátor is a sporttelepeken. A prog-

ramok során egy tanárra 15 gyermek 

jut majd, és mindenki kap egy – a cso-

portjának megfelelő színű – informáci-

ókkal ellátott karszalagot is.

Forrai-Kiss Krisztina

Június 11-től már lehet jelentkezni az önkormányzat által támogatott nyári napközis táborba. A szervezők 

június 18-tól augusztus 31-ig két helyszínen várják a gyerekeket. Az idei év programjai a Mátyás király- 

emlékévhez kapcsolódnak.

Álruhás király várja a táborozókat Több mint harminc bicikli van már 
a Sotyában 

A soltvadkerti nyári tábor gyakor-
latilag megtelt, már csak limitált 
létszámban tudnak fogadni tár-
saságokat. A Sotyába június 24.  
és július 29. között, hetes turnu-
sokban, szervezett csoportokkal 
a kerületi iskolások mennek, míg 
a zuglói ovisoknak június 18–24. 
között biztosítanak helyet. A gye-
rekeket szinte teljesen megújított 
környezetbe várják: az összes kő-
ház és vizesblokk átesett tisztasá-
gi festésen, és felállítottak egy új, 
10x25 méteres sátrat is, amelyben 
esős idő és erős napfény esetén 
tudnak programokat biztosítani.  
A tábor teljes területét biztonsá-
gossá tették, a régen metszett fák 
karbantartását elvégezték.

– A meglévő 16 bicikli mellé újabb  
16 kerékpárt vásároltunk, és az 
épületeket fűthetővé tettük, hogy 
áprilistól novemberig fogadhassuk, 
akár erdei táborra is, a gyerekeket, 
csoportokat – tudtuk meg Bátki 
Lászlótól, aki hozzátette, hogy idén a 
soltvadkerti strand felújítása is meg-
kezdődött, ahová több csúszdát is 
terveznek.     

„ÁLLATUNK AZ ÉLETÜNK!” Egy nap a felelős állattartásért

2018. MÁJUS 13. (VASÁRNAP), 10:30-17:00
Zugló, Pillangó park

A rendezvény fővédnöke: Szabó Rebeka, 
Zugló állatvédelemért felelős alpolgármestere

V. SUGÁRZOO 
PIKNIK

PROGRAM:

A programváltozás jogát fenntartjuk. A rendezvény eső esetén, május 19-én kerül megrendezésre.
Kérjük, hogy a rendezvényre az egészséges, chippel ellátott, oltási könyvvel rendelkező kutyákat pórázon hozzák be!

Színpadi programok, előadások az állatvédelem jegyében 
Zuglói felelős gazdi program és kutyás stratégia egyeztetése

Tanácsadások, beszélgetések a sátraknál | Kirakodóvásár
Agility és őrző-védő bemutatók | Kutya szépségverseny és 
trükkverseny | Kézműves kutyás termékek és kiegészítők 

Állatorvosi tanácsadás | Kutyus és gazdifotózás | Tombola 
értékes nyereményekkel a Sugarzoo sátránál | Sugár játszóház, 

gyereksarok, arcfestés | STREETFOOD Udvar

SZERVEZŐ: TÁMOGATÓK:

RÉSZTVEVŐK:
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

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

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

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

Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

Horváth Zsolt
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

Jegyző

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 • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Fogadóóra időpontja: 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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Az ülés kezdetén Karácsony Gergely 

polgármester arról tájékoztatta a ta-

nácskozás résztvevőit, hogy a Fővá-

rosi Közgyűlés április 25-én a kerületi 

polgármesterek kezdeményezésére el-

napolta a fővárosi parkolási rendelet 

módosítását. A májusra áttett beter-

jesztés foglalkozik többek között a vá-

rosligeti parkolási díj csökkentésével 

és az új zuglói parkolási övezetek ki-

alakításával. A fővárosi javaslat egyes 

részei nem egyeznek Zugló érdekei- 

vel, így a halasztás lehetőséget ad  

a további egyeztetésekre – tette hozzá 

a polgármester. 

Karácsony Gergely azt is bejelentette, 

hogy lemond az országgyűlésiképvise-

lő-választáson megszerzett parlamenti 

mandátumáról, és továbbra is Zugló 

polgármestere marad. 

A képviselő-testület foglalkozott a Kö-

vér Lajos utcai Varga Zoltán Sportpá-

lya és a Mogyoródi úti sportpálya üze-

meltetésével is. Zugló Önkormányzatát 

megkereste a BVSC, hogy szívesen át-

venné a Mogyoródi pálya üzemelteté-

sét. A vitában elhangzott, hogy érde-

mes megfontolni ezt a javaslatot, mert 

jelentős forrásokat lehetne így bevonni 

a pálya megújításába, de az is, hogy ak-

kor lehet támogatni a javaslatot, ha az 

önkormányzat garanciát kap arra, hogy 

délutánonként és a hétvégeken a pá-

lyát a zuglóiak továbbra is ingyenesen 

használhatják. A képviselők végül nagy 

többséggel úgy döntöttek, hogy a testü-

let májusi ülésén foglalkoznak a BVSC 

és Zugló között a sportpálya átadásáról 

szóló szerződéssel.

Kerékpárút-fejlesztés

Zugló Önkormányzata konzorcium-

vezetőként pályázatot nyert az Eco-

VeloTour elnevezésű pályázaton, az 

erre vonatkozó szerződésről is döntött  

a testület. Az EcoVeloTour a Duna men-

ti kerékpáros úthoz kapcsolódó ökotu-

risztikai fejlesztési projekt. A 17 tagú 

nemzetközi konzorcium együttműkö-

désével megvalósuló program minta-

fejlesztéseket is tartalmaz, Zugló a Rá-

kos-patak menti kerékpárút turisztikai 

fejlesztésével vesz részt a programban. 

A 269 572 euró támogatású projekt  

június 1-jén indul és 36 hónapig tart. 

Idősek támogatása

A testület arról is határozott, hogy 

azok a 65. életévüket betöltött idősko-

rúak, akik zuglói bejelentett lakhellyel 

rendelkeznek, és a havi jövedelmük 

nem haladja meg a 150 ezer forintot, 

saját kérelmükre 5000 forintos év 

végi támogatást kapjanak. Az öregségi 

nyugdíjasokon túl azok is részesedhet-

nek a támogatásban, akik rokkantsá-

gi, rehabilitációs vagy korhatár alatti 

ellátást, házastársi pótlékot, illetve 

rokkantsági járadékot kapnak. Az év 

végi támogatásra vonatkozó kérelmet 

minden évben szeptember 15. és októ-

ber 31. között kell benyújtani, amihez 

csatolni kell a kérvényező jövedelem-

igazolását. A támogatás megállapítá-

sakor csak a kérelmező járandóságát 

vizsgálják. 

A képviselők elfogadták a Magyar Al-

kotóművészeti Közhasznú Non-profit 

Kft. útmutatása alapján átdolgozott 

Kesjár Csaba-emlékművet, amelyet  

a magyar autóversenyző halálának 

30. évfordulóján avathatnak fel a tes-

tület által kijelölt, Róna utca 158–160. 

előtti közterületen.

Adóhatósági  beszámoló

A képviselők a kerületi rendőrkapitány 

beszámolóján túl elfogadták az adóha-

tóság 2017. évi tevékenységéről szóló je-

lentést is, amely szerint a hivatal tavaly 

2,9 milliárd forint adóbevételt realizált, 

ami 117 millió forinttal haladja meg az 

előző évi összeget.

A jelentés alapján tavaly a legnagyobb 

helyi adóbevétel – 2,2 milliárd forint 

– építményadóból származott. A kerü-

letben befizetett gépjárműadóból Zugló 

2017-ben 355,7 millió forintot kapott visz-

sza. Ez 25 millióval több az előző évinél.  

A tájékoztatóból az is kiderült, hogy az 

elmúlt évben telekadóból 235,1 millió 

forint jövedelme volt az önkormány-

zatnak. Ez 89,1 millió forintos többle-

tet jelent. Idegenforgalmi adóból 164 

millió forint bevétel származott, ami 

19 százalékkal több az előző évinél. 

Ezen túlmenően a bírságokból, pótlé-

kokból, talajterhelési díjból és egyéb 

bevételekből 15,4 millió forint folyt be 

az önkormányzat kasszájába.   

A beszámoló arra is rávilágított, hogy 

a Polgármesteri Hivatal főszámon 

keletkezett éves iratmennyiségének  

69 százalékát az adóhatóság intézte. 

A Bácskai utcai adó-ügyfélszolgálatot 

3505 kliens kereste fel, ami az osz-

tály ügyfélforgalmának 99 százalé- 

kát tette ki.                     

Papp Dezső 

Egyszeri anyagi támogatást kapnak a zuglói időskorúak
A zuglói bejelentett lakhellyel rendelkező, 150 ezer forintnál alacsonyabb jövedelmű időskorúak saját kérelmükre 5000 forintos év végi önkor-

mányzati támogatásban részesülhetnek – erről is döntött a képviselő-testület április 26-án. A képviselők elfogadták a kerületi rendőrkapitányság  

és a helyi adóhatóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A testület határozott még a Nemzetgazdasági Minisztériummal való társfinan-

szírozási szerződés megkötéséről és Kesjár Csaba autóversenyző emlékművének felállítási helyéről. Májusban hoznak döntést a Mogyoródi úti 

és a Varga Zoltán Sportpálya haszonkölcsönbe adásáról.

Beszámolt a rendőrkapitány 

Váradi Attila rendőr alezredes, a zuglói kapitányság vezetője szóbeli tájékoztatója 
szerint a rendőrök közterületi jelenlétének időtartama a belső átszervezés és az új 
kollégák belépése nyomán 2017-ben 8 százalékkal emelkedett, és a szolgálatellátás 
színvonala is érezhetően javult.

A kapitányságvezető a számadatokat ismertetve kiemelte: Zuglóban az elmúlt évben 
3504 regisztrált bűncselekmény történt, ami 597-tel kevesebb a 2016-osnál. Ezek 
közül a kerület közterületein 1052 jogsértés történt, ami 315 kihágással kevesebb  
a korábbinál.

Váradi Attila azt is elmondta, hogy 2017-ben a kerületben 19,4 százalékkal kevesebb 
kiemelten kezelt bűncselekmény történt, ezen belül a közterületi ügyek száma 29,4 
százalékkal, míg a lakásbetöréseké 41,7 százalékkal csökkent. A cserbenhagyásos 
bűncselekmények száma viszont hárommal emelkedett.

A rendőrkapitány szavaiból az is kiderült, hogy Zuglóban jelentős előremozdulás tör-
tént a bűnüldöző munka területén, 2017-ben ugyanis 53,6 százalékos volt a nyo-
mozáseredményességi mutató. Ez 20,5 százalékos javulást jelent. A közterületeken 
elkövetett bűncselekmények 41,7 százalékánál, míg a kiemelten kezelt bűntettek  
27,5 százalékánál volt sikeres a nyomozás.

Az elfogadott beszámoló szerint a kapitányság 2018-ra kitűzött céljai között szerepel 
az eljárások gyorsítása, az eredményesség további növelése, a lakosság rendőrök 
iránti bizalmának növelése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása is.     
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– Miért kap egy cirkuszi művész egy 

fegyveres testülettől elismerést?

– Mert a fegyveres testület tagjai is em-

berek, akik szeretnek kikapcsolódni, 

nevetni és mulatni. Ilyenkor pedig min-

dig jól jön egy ismerős bohóc, aki meg 

tudja nevettetni a közönséget. A fegy-

veres testületek rendszeresen hívnak  

a rendőrnapi ünnepségre, a gyermek-

napi rendezvényükre, így már magam 

is tiszteletbeli fegyveres taggá váltam.

– Máskor is kaptál már ilyen rendha-

gyó elismerést?

– Sok díjat, elismerést kaptam már, töb-

bek között 2009-ben a Magyar Művészek 

Díját is átvehettem. A rendvédelmiek-

hez hasonlatos külső szervtől azonban 

még nem kaptam elismerést. Éveken át 

dolgoztam az amerikai Ringling Cirkusz-

ban, ahol kétszer is kiérdemeltem a leg-

keményebben dolgozó művész díját. Én 

erre is nagyon büszke vagyok.

– Mint ahogy a származásodra is.

– Így van. A teljes nevem Hrisafis Gá-

bor Alekosz, ami már sejteti, hogy 

nem egyszerű az én családfám. 1970-

ben magyar anya és görög apa gyer-

mekeként születtem. Akkoriban a bal-

káni forradalom elől menekülők közül 

sokakat Zuglóban telepedtek le. Édes-

apám, Hrisafis Kosztasz a Május 1.  

(ma Hermina) úti bőrfeldolgozóban 

dolgozott, ott ismerkedett meg édes-

anyámmal. 

– Az adottságaidat is büszkén viseled.

– Én az úgynevezett achondroplázia 

kromoszóma-rendellenesség következ-

tében kis növésűnek születtem. Ma is 

csak 138 cm vagyok. Ennek ellenére 

mindig is teljes értékűnek éreztem és 

vallottam magamat. Sosem szerettem 

hátrányként megélni a méretemet.  

Én mindent megtanultam, amit a nor-

mál méretű embertársaim tudnak, tu-

dok úszni, autót vezetni, főzni, nyelve-

ket beszélni. És ezenkívül még nagyon 

sok mindent. Mert úgy vélem, ha már 

ilyennek születtem, akkor maximálisan 

ki akarom használni az adottságaimat.

– Hogy lett belőled Gábor bohóc?

– Gyerekként is nagyon mozgékony vol-

tam, ezért a szüleim sportolni vittek. Egy 

darabig a KSI-ben birkóztam, majd súlyt 

emeltem, legvégül édesanyám javas-

latára az artistaképzőbe jelentkeztem, 

ahová harmadmagammal 30 jelentke-

ző közül vették fel, ami rendkívül nagy 

szó volt. De még nagyobb eredményként 

könyvelhető el, hogy a hét esztendőt  

a szigorú elvárások ellenére is végig 

tudtam csinálni. Ehhez a konokságot 

és a kitartást a szüleimtől örököltem, 

de sokat köszönhettem a tanáraimnak 

is. A mi évfolyamunk volt az első, mely  

a vizsgaelőadását a Fővárosi Nagycir-

kuszban tarthatta, ma már ez teljesen 

természetes. Végzett artistabohócként 

előbb Bulgáriában, majd Svájcban, Ang-

liában, Ausztriában és Franciaország-

ban turnéztam, és büszke vagyok rá, 

hogy mindenhol nagy sikerem volt.

– Mint ahogy Zuglóban is mindig 

nagy népszerűségnek és szeretetnek  

örvendsz.

– Tősgyökeres zuglóiként a saját kerü-

letemben szeretek a legjobban fellépni. 

És ez nemcsak az utazás leegyszerűsíté-

se miatt van, hanem a magamfajta mű-

vész mindig szívesen játszik az ismerő-

sei és a szerettei körében. 

– Mikor látunk legközelebb?

– Május 19-én a Zuglói Sportfesztiválon, 

illetve egy héttel később, a gyermekna-

pon is ott leszek, és remélhetőleg minél 

több ifjú olvasóval találkozom majd  

a helyszínen.               Riersch Tamás

Zugló legvidámabb embere
Hrisafis Gábort, a népszerű Gábor bohócot április végén a Magyar 

Rendvédelmi Kar díjával tüntették ki. 

Interjú  
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A Magyar Királyi Posta Nyugdíjjárulék 

Alapjának Intéző Bizottsága 1935. már-

cius 11-én hirdette meg tervpályázatát 

a Szent Domonkos utca (1953-tól Cházár 

András utca) 6. szám alatti, 801 négy-

szögöles telkén emelendő Postás Nyug-

díjas Otthon terveinek az elkészítésére. 

A tender beadási határideje május 15. 

volt. A dr. báró Szalay Gábor államtit-

kár, posta-vezérigazgató elnökletével 

működő bírálóbizottság május végén 

hozta nyilvánosságra a döntését. A tes-

tület a beküldött tervek közül Rimanó-

czy Gyula és Hönsch László munkáját 

találta a legjobbnak. A zsűri a nyertes 

pályaművet 3000 pengővel jutalmazta, 

és a mérnököket megbízta az épület be-

rendezésének megtervezésével is. 

Igényes kialakítás

A pályaművet csekély módosítással való-

sították meg. A ház vasbetonterveit Szabó 

Lajos építészmérnök készítette. A kivite-

lezést Barcsay Lajos vállalkozása végez-

te. Az építkezés ellenőre a posta részéről  

Tichtl György műszaki főigazgató volt.

A tervezők a vasbeton szerkezetű épü-

letet eternitfedésű, ácsolt fatetővel lát-

ták el. A külső homlokzat műkő lábaza-

tot és fehér nemes vakolást kapott. 

A földszinti közös helyiségek ajtói diófa bo-

rítással készültek.  A vasbeton oszlopokat 

műmárvánnyal, a padlózatot 5 milliméte-

res gumilapokkal, a lakószobákat tölgyfa 

parkettával, a folyosókat és előtereket pe-

dig márványmozaikkal burkolták.   

A szobákban hidegvizes mosdó, sze-

mélyzethívó és fejhallgatós rádiókon-

nektor is volt. 

A főhomlokzat 3,5 m2-es allegorikus  

reliefjét Boda Gábor szobrászművész, az 

előcsarnok 2 m2-es kerámia dombormű-

vét Kovács Margit keramikus készítette. 

A földszinti bútorok politúrozottak, il-

letve viaszoltak, a lakószobákban pedig 

mázoltak voltak.

Belső elrendezés

Az épületben összesen 96 személyt le-

hetett elhelyezni. A nyugdíjas postatisz-

teket 34 kétágyas, 17 egyágyas, míg az 

altiszteket egy öt- és egy hatágyas szoba 

várta. Az épületben két négyszemélyes 

felvonó működött.

Az otthon földszintjén volt a posta-

tiszteknek fenntartott könyvtár, olva-

sóterem, szalon és az ebédlő. Ezeket  

a helyiségeket a télikertszerű széles sé-

tafolyosóról lehetett megközelíteni.  

Teljesen elkülönítve, a földszinten 

volt továbbá az altiszti szárny két há-

lóterme, ebédlője, mosdója, fürdője, 

valamint a toalettje. Ezenkívül itt volt 

még a három szoba, hallos gondnoki,  

és a szoba-konyhás kapuslakás is. 

Az első és második emeleten helyez-

kedtek el az otthon lakószobái, ame-

lyekhez megfelelő számú fürdő-, toa- 

lett-, és szolgálati helyiség tartozott. 

Az első emeleten működött az orvosi 

rendelő. Ennek a szintnek a délkeleti 

frontján, a szobák előtt üvegezett fa-

lakkal elválasztott terasz futott végig. 

A harmadik emeleten három kétágyas 

betegszoba, ápolói helyiségek és a ház-

vezetőnő lakása volt.

Az alagsorban három személyzeti szoba, 

a központi konyha, a tálaló, a kamrák, va-

lamint a mosókonyha, a szárító, a vasaló, 

a széntároló, illetve a központi fűtés ka-

zánháza és a raktár helyezkedett el.

Funkcióváltás

A háromemeletes, Bauhaus-stílusú Pos-

tás Nyugdíjas Otthon 1937. november 

1-jén nyílt meg.

A teljesen berendezett, mérsékelt 

díjért komplett ellátást nyújtó intéz-

ménybe azok a nyugdíjas postai alkal-

mazottak vagy özvegyeik kérhették 

a felvételüket, akik aktív éveikben 

rendszeres befizetői voltak a nyugdíj-

járulék-alapnak. 

A második világháborút átvészelő ház 

1955-ig szolgálta a postai nyugdíjaso-

kat, ekkortól az épületet diákotthon-

ként használták. 1960-ban az intéz-

ményt kollégiummá nyilvánították,  

és felvette József Attila nevét, aki 1933–

1936 között Zuglóban, a Korong utca 6. 

szám alatt lakott.

A kollégium rendkívül zsúfolt volt, az 

épület a Postaforgalmi Technikum és 

a Puskás Tivadar Technikum mintegy 

300 tanulójának adott otthont. 

Az intézmény fenntartását 1974-ben  

a Fővárosi Tanács vette át. Ekkortól fo-

kozatosan megváltozott a diákság ösz-

szetétele, egyre többen lettek a környé-

ken működő középiskolák tanulói. 

A zsúfoltság mérséklésére több lépcső-

ben csökkentették a kollégiumba fel-

vehető fiatalok számát. A 2001/2002-es 

tanévtől már csak 80 leány és 40 fiú la-

kott a kollégiumban.

A ma is működő József Attila Középiskolai 

Kollégiumot 2004-ben teljes körűen felújí-

tották, és a kor színvonalának megfelelő, 

modern diákszállóvá alakították át.

Papp Dezső

A postatisztek és -altisztek zuglói nyugdíjasotthona 
A Magyar Királyi Posta Nyugdíjjárulék Alapjának Intéző Bizottsága által építtetett Postás Nyugdíjas Otthon 1937. november 1-jén nyílt meg Zuglóban, 

a Szent Domonkos utcában. A Rimanóczy Gyula és Hönsch László tervei alapján készült, Bauhaus-stílusú épület 1955-ig szolgálta a postás nyugdí-

jasokat, majd diákotthonná nyilvánították. A teljesen felújított egykori nyugdíjasotthonban ma a József Attila Középiskolai Kollégium működik. 
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Helytörténeti sétával egybekö-

tött Ligeti szezonnyitót tartot-

tak a Városligetben április 24-én.  

Az esemény résztvevői felkeres-

ték Somlyó Zoltán, Füst Milán, Lev 

Tolsztoj, Rudolf trónörökös, vala-

mint Tompa Mihály emlékművét 

és az Olvasó lányok szobrát, illetve 

megkoszorúzták a Fuit-sírt.

Az önkormányzati rendezvény házi-

gazdája, Millisits Máté, a Samodai Jó-

zsef Zuglói Helytörténeti Műhely veze-

tője köszöntőjében jelezte, hogy az idei 

Ligeti szezonnyitó eltér a megszokottól, 

mert a Bethesda Gyermekkórházban 

folyó építkezés miatt a Bartl-emléktábla 

nem látogatható, és a Városliget rekonst-

rukciója is beszűkítette a lehetőségeket.

A program első részében a város-

ligeti Művészsétány két szobrával 

ismerkedtek a résztvevők. A cso-

port először Somlyó Zoltán újság-

író, költő, műfordító portréját ke-

reste fel, akit a holokausztáldozat 

Örkényi Strasser István mintázott meg. 

Füst Milán Kossuth-díjas író, költő, drá-

maíró, esztéta mellszobrát pedig 1979-

ben Andreas Papachristos készítette el. 

A művészszobroktól az út a Tolsztoj 

sétányra vezetett, amely 2012 óta vi-

seli az orosz irodalom kiemelkedő 

alakjának a nevét. Lev Tolsztoj bronz 

mellszobra az Ungváron élő Roman Va-

szil szobrászművész alkotása. A csoport 

a kerület legidősebb szakrális helyét,  

a Hild József tervezte, romantikus stílu-

sú Hermina-kápolnát is megszemlélte. 

A szentélyről egyebek mellett kiderült, 

hogy a tornyában található Zugló leg-

régebbi mechanikus órája, amelynek 

szerkezete felújítása vár.

A kápolna megismerése után az érdek-

lődők a tragikus körülmények között 

elhunyt Rudolf trónörökös emlékművét 

látogatták meg. A rendezvény résztve-

vői felkeresték még Tompa Mihály köl-

tő, református lelkész emlékhelyét is. Itt 

korábban emlékpad állt, amelyet elbon-

tottak, és a helyén 1967-ben avatták fel 

Ispánki József alkotását. A felfedezőút 

utolsó állomása Stróbl Alajos Olvasó lá-

nyok című szobra volt, 

amelyet Vignali Rafa-

el zuglói műhelyében 

öntötték bronzba.   PD

Aktuális   

Április 21–24. között több mint húszfős csoporttal 

érkeztek a kerületbe Zugló testvérvárosa, a len-

gyelországi Racibórz pedagógusai. A vendégeket 

szombaton este Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

köszöntötte a kerület nevében, aki hangsúlyozta, 

hogy a racibórzi kapcsolat a legerősebb és a leg-

régebbi Zugló történetében. A lengyel küldöttség 

a vasárnapot a zuglói óvodapedagógusok társa-

ságában egy kirándulással töltötte, majd hétfőn  

a Kincskereső Óvodában közösen egy szakmai 

napon vettek részt. Ennek témája a sajátos ne-

velési igényű gyerekek nevelése volt, az előadá-

sok és bemutatók egy közös néptánctanulással 

zárultak. A kerület jó házigazdaként színvonalas 

műsorral egybekötött vacsorával búcsúztatta  

a vendégeket, akik ígéretet tettek rá, hogy jövőre 

hasonlóan izgalmas programokkal várják majd  

zuglói barátaikat.                                Riersch Tamás

Szezonnyitó helytörténeti séta a Városligetben

Erős, régi kapcsolat

Boldog zuglói iskola

Biztonságos utakat hiányolnak Törökőrön  

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Isko-

la is pályázott, és elnyerte a Jobb Veled a Vi-

lág Alapítvány által létrehozott „Boldog Isko-

la” címet. A jutalom az lett, hogy április 20-án  

a rákosfalvi intézményben rendezték a Jobb 

Veled a Világ tehetségkutató verseny regionális 

döntőjét. Az eseményen 29 produkcióban több 

mint 130 diákfellépő vett részt, akiket egy zsűri 

értékelt. A bírák egy produkciót juttattak to-

vább a döntőbe, illetve a házigazda zuglói isko-

la egyik műsorszáma (a 29-ből kettőt álmosos 

diákok adtak elő) is automatikusan az országos 

döntőbe jutott. Puszter Bernadett igazgatónő 

elmondta, hogy az intézmény jövőre is pályáz-

ni fog a „Boldog Iskola” címre, és a következő 

tanévben szeretnének majd egy „Boldog Óvo-

dával” is együttműködni.

(riersch)

A Kerepesi, a Fogarasi, a Mogyoró-

di út és a Róna utca közlekedésbiz-

tonságáról beszélgettek a Törökőr 

mobilitásfejlesztéséről szóló kö-

zösségi tervezésen április 25-én. 

Bár az utak a főváros kezelésében van-

nak, és a közgyűlés tervezi felújításukat, 

a szervezők azt remélik, hogy figyelem-

be veszik a programon összegyűjtött ja-

vaslatokat, ötleteket, kéréseket. 

A környéken élők azt szeretnék, ha 

jelzőlámpa tenné biztonságosabbá  

a közlekedést a Szugló és a Róna utca ke-

reszteződésében, valamint a Mogyoródi 

és a Mexikói út találkozásánál, utóbbi 

esetében a lámpa helyett a körforgalom 

is szóba került. A Róna utca kapcsán fel-

merült, hogy a középen lévő zöldsávban 

futó- és babakocsisávot alakíthatnának 

ki. Többen kérték azt, hogy legyen fize-

tőparkoló a Róna utca, Thököly út, Fo-

garasi út egy-egy szakasza, mindenhol 

akadálymentesítsék a járdát, és több 

gyalogátkelő legyen. A megjelentek java-

solták még a Pillangó park és a Pillangó 

utca sebességkorlátozását, továbbá azt 

is, hogy a Mogyoródi út egy-egy sávja 

kerékpárút legyen, mert úgy vélik, hogy 

a járdán kijelölt bicikliút nagyon veszé-

lyes, arra pedig nincs szükség, hogy az út 

kétszer kétsávos legyen. 

A Sylvester János Református Gimnázi-

umban megtartott program volt a Sun- 

rise projekt közösségi tervezésének utol-

só állomása. Az összegyűjtött ötletekből 

projektek készülnek, amelyeket az ön-

kormányzat és a Törökőr Tanácsadó Tes-

tület is megvizsgál, értékel. Végül pedig 

a lakosság dönt majd arról, hogy mely 

fejlesztési tervek valósuljanak meg. 

Potos Rita
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A műanyagok tömeggyártása alig 70 év-

vel ezelőtt kezdődött, a BBC szerint mára 

pedig évi 8,3 milliárd tonna új műanyag 

termék kerül a boltokba, amiből 6,3 mil-

liárd tonna végzi a kukában. A hulladék-

nak csak 9%-át hasznosítják újra, 12%-át 

elégetik, a maradék 79%, azaz 5 milliárd 

tonna pedig szemétlerakókban, illetve  

a természetben, vizeinkben végzi. 

Ha így folytatjuk, 2050-re a tengerek-

ben több lesz a műanyag, mint a hal – 

mondta Szabó Rebeka alpolgármester, 

aki úgy véli, az a jó műanyag hulladék, 

ami nem keletkezik. – Éppen ezért én 

például mindenhová viszek magam-

mal vászontáskát, hogy ne kelljen nej-

lonszatyrot vásárolnom, a vizet pedig 

mindennap az önkormányzat által ki-

osztott, BPA-mentes palackból iszom. 

Ha kimérős élelmiszert veszek, mindig 

saját edényt viszek, csakúgy, mint ha 

valahol elvitelre kérek ebédet. Kerülöm 

a szívószál használatát, és az otthoni 

sajtokat, felvágottakat sem fóliába, ha-

nem méhviaszos kendő-

be csomagolom. 

Készül Zugló környezetvédel-
mi programja

– Zugló önkormányzata kerületi szinten 

is próbál tenni a környezetszennyezés 

ellen. Jelenleg készül a városrész átfo-

gó környezetvédelmi programja, amely 

javaslatokat tartalmaz majd a talaj,  

a levegő és a víz minőségének javítására.

Folyamatban van egy klímastratégiai 

pályázatunk is a Környezeti és ener-

giahatékonysági operatív program ke-

retében, amely a klímaváltozás elleni 

küzdelemben és a szemléletformálás-

ban lesz segítségünkre – folytatta Szabó 

Rebeka. – Ha megnyerjük, a lakosok-

nak, az önkormányzati dolgozóknak és  

a gyerekeknek is tartunk majd interak-

tív foglalkozásokat, játékos vetélkedő-

ket a témával kapcsolatban.

Ovisok tisztították meg  
a folyópartot

A zuglói óvodákban egyébként is évek 

óta hagyomány, hogy környezetvéde-

lemre nevelik a kicsiket, a kerületi intéz-

mények fele „zöld 

óvodakéntˮ üze-

mel. A Napsugár 

ovi ugyan 

nem viseli még ezt a címet, de kiscso-

porttól kezdve – az életkori sajátosság-

nak megfelelő programokkal – tudatos 

fogyasztásra tanítják a gyerekeket. A Föld 

napja alkalmából a Maci csoport pedagó-

gusai például készítettek a szoba közepé-

re egy nagy folyót, amelynek két partján 

különféle hulladékokat dobáltak szét. 

– A gyerekeknek egy mondóka kíséreté-

ben, csoportosítva kellett összeszedniük 

és szelektív gyűjtőbe dobálniuk például 

a befőttesüveget, a tejes karton- vagy 

éppen a konzervdobozt – magyarázta 

Márta néni, a gyerekek óvodapedagó-

gusa, Szőllősi Katalin óvodavezető-he-

lyettes pedig hozzátette, a legkisebbek 

egy rajzot készítenek a bolygónkról,  

a többiek palántákat ültetnek az intéz-

mény kertjében.

A Zuglói Ifjúsági Centrum is minden 

évben szervez programokat a világnap 

alkalmából. Az elmúlt években kerék-

párral járták be a Városligetet, idén 

pedig kvízjátékkal várták a gyerekeket.  

A Liszt Ferenc iskola másodikos tanuló-

inak Kerekes Éva tartotta a foglalkozást.

– Megbeszéltük többek között a Nap,  

a jégtakaró és a védett növények szere-

pét, illetve megtanul-

tunk egy mondó-

kát is, amelynek 

segítségével ezentúl tudni fogják, me-

lyik égtáj merre van – mondta a környe-

zetvédelmi mérnök.    

Pingvin Pityuval tapossák 
laposra

A kicsik környezettudatosságra nevelé-

séhez gyakran hívják segítségül Pingvin 

Pityut. A kabalafigura megálmodója, 

Makai Ferenc 2011 óta járja az iskolákat 

és az óvodákat, hogy különböző inter-

aktív programokkal hívja fel a gyerekek 

figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságára.

– Van nyolc környezetvédelmi témájú da-

lunk, amelyek éneklése közben például 

a gyerekekkel közösen laposra taposunk 

egy csomó palackot, és egy tizenegy já-

tékból – többek között hulladékhalászat, 

PET-teke, zúzda, ökofutam és totó – álló 

akadályversenyünk is – részletezte Ma-

kai Ferenc, aki Pingvin Pityu jelmezében 

járt már a zuglói Örökzöld oviban és a 

Heltai Gáspár iskolában, de kerületi sze-

métszedési akcióban is részt vett.

Négy köbméter szemetet  
gyűjtöttek

A szemétszedés idén sem maradt el  

a városrészben, hiszen az egyik közös-

ségi oldal Tégy Zuglóért – Te+Én+Gye-

rünk elnevezésű csoportjának tagjai 

hulladékgyűjtést szerveztek a Zugló 

vasútállomás környékére.

– A Föld napján nyolcan szedtük a sze-

metet, amivel egy nyolc köbméteres 

konténer több mint felét meg is töl-

töttük – mondta Kocsis-Barna Tamás,  

a civil kezdeményezés egyik szervezője.  

– A legmeghökkentőbb eldobott tárgy 

egy csaknem vadonatúj kis műanyag bi-

cikli és egy alig használt kondigép volt. 

Forrai-Kiss Krisztina

A Föld műanyag-mentesítése a cél
Világszerte a 48., Magyarországon pedig a 28. Föld napját ünnepeltük idén április 22-én. Ezúttal a műanyag-mentesítés a kiemelt téma, a cél pedig, 

hogy az 50. évfordulóra, 2020-ra tűnjön el a műanyag szemét. Szakemberek szerint ha mindenki változtat a fogyasztási szokásain, van esély a meg-

valósításra. Zugló önkormányzata ennek érdekében környezetvédelmi programot készít, és már a kerületi óvodásokat is környezettudatosságra 

nevelik. Utóbbihoz gyakran Pingvin Pityut is segítségül hívják.  

Havonta több mint háromezer tonna hulladékot termelünk 

A Föld Napja Alapítvány leírása szerint percenként egymillió műanyag palackot vá-
sárolnak világszerte, csak Magyarországon évente 1,2 milliárd liter ásványvíz fogy. 

Csakúgy, mint Budapest többi kerületéből, Zugló közel 80 000 háztartásából is az 
FKF Nonprofit Zrt. végzi a hulladékelszállítást: havonta mintegy 3000 tonna vegyes 
hulladékot és 200 tonna szelektíven gyűjtött hulladékot visznek el. A társaság tájékoz-
tatása szerint a műanyagos edényekben sokszor oda nem való hulladék is található. 

A tartályok szennyezettsége 50% körüli, emiatt az alkalmatlanná válik a feldolgozás-
ra. Ilyen esetben a kukát nem a szelektíves, hanem a kommunális gyűjtőjárat szállítja 
el. A szelektíven begyűjtött műanyag egyébként az FKF Nonprofit Zrt. hulladékfeldol-
gozó partnereihez kerül, ahol első körben automatizált, illetve kézi erővel működtetett 
válogatósoron összetevőire válogatják. Mint megtudtuk, jelenleg a Budapesten be-
gyűjtött műanyag hulladék csaknem 40%-a bír hasznosíthatatlan tartalommal.
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

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

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

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
LAKÁSHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére
Feladatok:
• Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos ügyintézés.
• Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előkészí-

tése.
• Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, határoza-

tok végrehajtása.
• Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése.
• Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése.
Alkalmazási feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gaz-

daságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.
Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű írásbeli kifejező készség.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
• Precíz, önálló munkavégzés.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Szakmai fejlődési igény.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény meg-
állapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. 

(XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az 
irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 12.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a 
Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásá-
val, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest 
Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,lakáshasznosítási 
ügyintéző pályázat”.;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán 
Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Kép-
viselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú határozata 
alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyeket 
támogatni kívánja, a támogatási összeg megszerzéséhez 
az alábbi pályázati lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan 
rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő ér-
tékű jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot nem halad-
ja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, 
egészségi állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból 
egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban 
-az a személy, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szociális 

kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,
- a korábban kiírt pályázaton nyertes pályázó volt.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 53.) megta-
lálható formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy 
postán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármeste-
ri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2018. május 2. 
és 2018. szeptember 30. között, a határidő jogvesztő. A hatá-
ridőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől 
kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazolvány és a kére-
lem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban élő 
személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemiga-
zolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv 
által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláske-
resési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban 
részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési 
támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzel-
látásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és Vám-
hivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén 
annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói ítélet 
vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tény-
ről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak 
érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szü-
lő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.

Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló iga-
zolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bíró-
sági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben 
kérjük a képviseletre való  jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű 
meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb 2018. no-
vember ülésén bírálja el. A Bizottság szociális rászorultság 
megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a csa-
ládjában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság határozat-
ban dönt a támogatásban részesülők köréről és a támoga-
tás mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, a 
döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

Munkaközi tájékoztató Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet 
(ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával készülő új kerületi építési szabályzat tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-nak, vala-
mint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 13/2017.(III.16.) önkormányzati rendeletben meg-
határozottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Ke-
rületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint 
Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 
19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgála-
tával elkészült Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi 
építési szabályzatának tervezete.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése 
alapján a fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-

én hatályban lévő településrendezési eszközök – az orszá-
gos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusz-
tus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Ke-
rettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Sza-
bályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembe-
vételével – 2018. december 31-ig alkalmazható.

A rendezés célja, hogy ezen jogszabályi határidőig elké-
szüljön a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő „új” kerü-
leti építési szabályzat.

A kerületi építési szabályzat – a fővárosi településszerke-
zeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhang-
ban – megállapítja a táj, az épített- és a természeti környe-

zet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos 
területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes te-
rületek felhasználásával, az azokon való építés rendjével 
és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket a kerület 
teljes közigazgatási területére.

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi építési szabályza-
tának tervezete 2018. május 14-től megtekinthető a www.zuglo.
hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatalban az Ügyfélszolgálaton és a Főépítészi Csoportnál.

A kerületi építési szabályzat tervezetére vonatkozó írásos vé-
leményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a 2018. 
május 14-i honlapon történő megjelenéstől számított 30 

napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Péter-
várad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában meg-
rendezésre kerülő lakossági fórumon is, amely 2018. május 
24-én 17:30 órakor kerül megtartásra a Zuglói Civil Házban.

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt ke-
rületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy 
a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai 
címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mel-
lett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és 
a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

A József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány értékesíteni kívánja a Thököly út 127/B. szám (Irodaépület) alatti ingatlanban található 9 db irodahelyiséget és az osztatlan közös tulajdonban álló teremgarázsban található 9 db beálló helyet.

SOR-
SZÁM CÍM HELYRAJZI 

SZÁM TERÜLET MEGNEVEZÉS TUL. 
HÁNYAD

SOR-
SZÁM CÍM HELYRAJZI 

SZÁM TERÜLET MEGNEVEZÉS TUL. HÁ-
NYAD

1 1146 Budapest, Thököly út 127. alagsor 1. 32214/16/B/1 150 m2 iroda 1/1 6 1146 Budapest, Thököly út 127. II.em.6 32214/16/B/6 108 m2 iroda 1/1

2 1146 Budapest, Thököly út 127. fsz.2. 32214/16/B/2 110 m2 iroda 1/1 7 1146 Budapest, Thököly út 127. II.em.7 32214/16/B/7 108 m2 iroda 1/1

3 1146 Budapest, Thököly út 127. fsz.3. 32214/16/B/3 110 m2 iroda 1/1 8 1146 Budapest, Thököly út 127. II.em.8. 32214/16/B/8 65 m2 iroda 1/1

4 1146 Budapest, Thököly út 127. fsz.4. 32214/16/B/4 108 m2 iroda 1/1 9 1146 Budapest, Thököly út 127. II.em.9. 32214/16/B/10 66 m2 iroda 1/1

5 1146 Budapest, Thököly út 127. I.em.5. 32214/16/B/5 108 m2 iroda 1/1 10 1146 Budapest, Thököly út 127. pinceszint 32214/16/B/9 739 m2 teremgarázs 764/2000

Az épület az 1970-es években épült, elhelyezkedése Budapest XIV. kerületében, Zuglóban a Thököly úton (Hungária krt. és a Bosnyák tér közötti szakaszon) található, az épület alapvetően irodai funkció ellátására épült. Mind gépkocsival, mind tömegközlekedési 
eszközzel a Thököly út felől jól megközelíthető, forgalmas főútvonal mellett található az Irodaépület. Az Irodaépület egy Társasházat képez az A épülettel, melyben lakások találhatóak. • Az Irodaépületen belül az egyes Irodák külön-külön albetétek, a Társasház 
tulajdonosainak közös tulajdonában álló teremgarázs tulajdoni hányada tekintetében a használat rendezett, 9 db beállóhely használat biztosított. • Az Irodaépületben található albetétek csak együttesen kerülnek értékesítésre.

Az ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetést követően az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző munkanap 16.00 óráig, Steiner és Kuthán Ügyvédi Iroda 06-30-9194-006, 06-30-9401-982
Az ajánlatokat postai úton a Steiner és Kuthán Ügyvédi Iroda részére kell megküldeni (1364 Budapest, Pf: 293.).
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2018.május 18. 16.00
Az ajánlat benyújtása a tulajdonos részére szerződéskötési kötelezettséget nem hoz létre. • Az ajánlattal kapcsolatosan további információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be: Steiner és Kuthán Ügyvédi Iroda, telefon: 06-30-9194-006, 06-309-401-982, 
e-mail: steiner@t-online.hu
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Tavaly összesen 30 000 darab, egyen-

ként 100 literes FKF-es zöldhulladékos 

zsákot vásárolt Zugló önkormányzata, 

amelyet aztán térítésmentesen adott to-

vább a lakosoknak.   

– Idén is ekkora mennyiség beszerzését 

tervezzük – tudtuk meg Szabó Rebeka 

alpolgármestertől –, de erre ősszel kerül 

majd sor, mert a levelek hullása miatt 

akkor van nagyobb igény a zsákokra.   

A komposztkeretek osztása azonban 

hamarosan folytatódik, a zöldhulladé-

kot abba is bele lehet tenni.     

Év közben az FKF-es zsákok 235 forint/

darab áron megvásárolhatók a társaság 

I. kerület, Fő utcai és IX. kerület, Ecseri 

úti ügyfélszolgálati irodájában, illetve  

a lakossági hulladékudvarokban, 10 da-

rabos kiszerelésben pedig a szerződött 

partnerek – például benzinkutak – ér-

tékesítési pontjain.  A gyűjtőzsákok ára 

tartalmazza a komposztálás és az elszál-

lítás költségét is. A begyűjtések időpont-

járól levélben értesítik az ingatlantulaj-

donosokat, de az FKF Zrt. honlapján is 

megnézhetők kerületi lebontásban. 

A biológiailag lebomló zsákokba kizá-

rólag zöldhulladék – lomb, nyírt fű és 

gyom, fa- illetve bokornyesedék – kerül-

het.  A vastagabb faágakat legfeljebb  

1 méteresre darabolva, összekötve kell  

kihelyezni. A kerti zöldhulladék 

elszállítása a tervek szerint no-

vember 30-ig tart majd.     FKK

Idén is osztanak  
zöldhulladékos zsákot
Megkezdte a kerti zöldhulladék elszállítását az FKF Zrt. A társaság 

csak a biológiailag lebomló zsákokat viszi el, amelyekből tíz darabot 

idén is ingyen biztosít minden kerületi lakosnak az önkormányzat.

Zöld Zugló  
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A krónikus ekcémával küzdő betegek 

jól tudják, a hőmérsékletingadozás,  

a stressz és a felső légúti fertőzések 

befolyásolhatják bőrük állapotát.  

Az ő tüneteik általában nyáron javulnak.  

Dr. Schmidt Emesétől azonban megtud-

tuk, mely esetekben van provokáló sze-

repe a napfénynek.

– Tavasszal, amikor eljön a kertészkedés 

ideje, a bőr többször kerül kontaktusba 

különböző növényekkel, amelyek ned-

vei, pollenjei a napfény hatására irri-

tációt okozhatnak – tájékoztatta lapun-

kat a bőrgyógyász, onkológus főorvos.  

– A napallergia is jelentkezhet már 

ezekben a hónapokban, hiszen az UVsu-

gárzás nem csak nyáron lehet erős. Bi-

zonyos gyógyszerek – például egyes anti-

biotikumok, vízhajtók, szívgyógyszerek 

– pedig fényérzékenységet okozhatnak, 

amiről sok beteg elfeledkezik. 

A tavaszi ekcémát kellő odafigyeléssel 

azonban meg lehet előzni, illetve kezel-

ni lehet. A könnyen felszívódó fényvédő 

krémek és az allergia elleni gyógyszerek 

időben történő alkalmazása a legfonto-

sabb. Bizonyos ekcématípusokra pedig 

jó hatással lehet egy speciális, orvos által 

kontrollált fényterápia, amihez a Hermi-

na úti orvosi rendelőben is rendelkezés-

re áll megfelelő eszköz.

– Fontos azonban eloszlatni azt a tévhi-

tet, hogy bármilyen bőr- vagy egyéb al-

lergiás tünetet kezelni lehet kalciummal 

– emelte ki dr. Schmidt Emese –, hiszen 

annak orvosi szerepe egyáltalán nem bi-

zonyított. 

Forrai-Kiss Krisztina 

Bizonyos ekcématípusok ugyan jól reagálnak a napfényre, ám van-

nak olyan bőrproblémák, amelyek éppen napfény hatására romla-

nak. Mivel tavasszal egyre több időt töltünk a szabadban, a kelle-

metlen tünetek is gyakrabban jelentkezhetnek.

A tavaszi ekcéma okai Elkezdődött  
az allergiaszezon 

Ebben az időszakban a nyírfa, a kőrisfa, a fűz-

fa, a tölgyfa pollenjeire allergiások fújják az 

orrukat, tüsszögnek, viszketnek a leginkább. 

Májustól a platánfától, a pázsitfűféléktől, a ló-

romtól, később az útifüvektől, libatopféléktől, 

majd augusztustól a parlagfűtől és az ürömtől 

szenvednek az emberek. Az érintettek tünetei 

elviselhetőbbek, ha a szezon előtt pár héttel 

elkezdik szedni a gyógyszereket.  – Már apró, 

orrba helyezhető filterekkel is csökkenthetjük 

a tüneteket, sőt végleges megoldást jelenthet 

a deszenzibilizálás. Az egy hosszú, évekig tar-

tó folyamat, amelynek során hozzászoktatják  

a szervezetet az allergénhez – mondta dr. Kal-

már Patrícia Eszter, a kerület tiszti főorvosa.  

A mindennapi hajmosással, gyakori zuhany-

zással, a lakásban teregetéssel tovább enyhít-

hetők a tünetek.                Potos Rita

Egészség
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Ilyenkor még az is előfordul, hogy 

az autóvezetők nem a megengedett  

30 km/h-s sebességgel közelítik meg 

a gyalogátkelőhelyeket, hanem a vá-

rosi forgalomban megengedett 50-nel 

(vagy még annál is többel), aminek 

nemegyszer baleset a következménye. 

Egy tanulmány kimutatta, hogy ha  

50 km/h-s sebességgel gázol el egy 

autó egy embert, akkor az 100 esetből  

55 halállal végződik. Ha 30-cal történik 

mindez, akkor ez a szám – szintén száz 

esetből – ötre csökken. 

A legegyszerűbb megoldás a gyalogát-

kelők jelzőlámpával való felszerelé-

se lenne, de ez akkora költség, illetve  

a városi forgalmat is oly mértékben 

lelassítaná, hogy nem lehet megvaló-

sítani. A balesetek csökkentése érde-

kében azonban mindenképpen ten-

ni kell valamit. A szakemberek több 

megoldást is tesztelnek már. Az egyik 

ilyet pedig szeptembertől Zuglóban is 

ki fogják próbálni. Hajdu Flórián al-

polgármester 2015-ben alakította meg 

a Zuglói Közlekedésbiztonsági Munka-

csoportot, melybe minden olyan szer-

vezetet bevontak, amely tehet valamit 

a közlekedésbiztonság javításáért. Egy 

ilyen szakmai egyeztetésen vetették fel  

a Zuglói Rendőrkapitányság és a Zuglói 

Közbiztonsági Nonprofit Kft. munka-

társai, hogy mi lenne, ha a kerületben 

is bevezetnék az úgynevezett zászlós 

gyalogátkelőket, mely megoldás az agg- 

lomerációban, illetve már más főváro-

si kerületben is jól működik.

A zászlós átkelés lényege, hogy az 

érintett gyalogátkelőhely mindkét ol-

dalán egy-egy villanyoszlopra vagy 

bármilyen oszlopra tárolóeszközöket 

rögzítenek, melybe több, sárga és fluo-

reszkáló színekkel ellátott zászlókat 

helyeznek. Ha egy gyalogos át szeretne 

kelni a túloldalra, kivesz egy zászlót, 

és azt a magasba tartja. Így még rossz 

látási viszonyok estén is láthatóvá vá-

lik a gépjárművezetők számára. Mint 

azt a munkacsoport legutóbbi ülésén 

megtudtuk, számtalan veszélyes ke-

reszteződéssel rendelkezik a kerület. 

Sajnos még iskolák környékén is elő-

fordul, hogy egy nagyobb forgalmú 

utat lámpa nélküli gyalogátkelőhely 

keresztez, ami nemegyszer veszélyez-

teti a gyerekek testi épségét. A Zuglói 

Közlekedésbiztonsági Munkacsoport 

ezen a problémán szeretne segíteni  

a zászlós rendszer bevezetésével. A ter-

vek szerint az őszi iskolakezdésre kí-

sérleti jelleggel két oktatási intézmény 

– a Herman Ottó és a zuglói Széchenyi 

István Általános Iskola – előtt alakí-

tanak ki ilyen zászlós átkelőhelyet.  

A szakemberek több dolgot is tesztel-

ni kívánnak: egyrészt hogy működik-e  

a gyakorlatban a zászlók használata, 

és az hatékonyan javítja-e a közlekedé-

si morált. A rendőrök mellett az érin-

tett két iskola igazgatója is támogatja 

a kezdeményezést, mert szerintük  

a zászlók rendeltetésszerű használata 

a diákok nevelésére is jó hatással lehet.

Riersch Tamás

Két zebra is zászlós lesz
Hányszor ácsorgunk percekig egy zebrás átkelőhelynél a reggeli 

vagy a délutáni csúcsforgalomban, mert az autóvezetőknek eszük 

ágában sincs megállni? Abban az időszakban mindenki siet, és min-

denki csak azzal van elfoglalva, hogy mielőbb célhoz – a munkahe-

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

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

Tisza-tótól 15 km-re hétvégi háznak is alkalmas kis csa-
ládi ház 3,4 M Ft áron eladó. Tel.: 06-30-495-4034, este.

Lakóépület tervezés egyszerű bejelentéssel vagy épí-
tési engedélyezési eljárással, megbízható szakmai hát-
térrel és gyakorlattal. Tel.: +3620-345-18-95

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

Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd és pap könyv hagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai tapasz-
talat. Tel: 06-30-877-1460, 06-1-78-79-282

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt szakta-
nártól- Egyéni szintre szabott órák igényeseknek. Tel: 
+3620330-2226. E-mail: colinaster@gmail.com

Matematika és fizika tanítást vállalok alsós szinttől az 
emelt szintű érettségire való felkészítésig. Érdeklődni a 
30-675-6868-as telefonszámon lehet.

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

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

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.

XIV. ker. Angol utcai irodaház díszkertjének gondo-
zására keresünk alkalmazottat heti 3 napos, napi 6 
órás munkavégzésre. Nyugdíjas is lehet. Kertész vég-
zettség előny, de nem feltétel, gyakorlat szükséges. 
Bérigényt kérjük megjelölni! hr@plantorient.hu 

Mosolygós középkorú vagy nyugdíjas hölgyeket ke-
resünk eladói munkakörbe. Munkavégzés Pólus par-
kolójában lévő kürtőskalács üzletünkben, akár azonnali 
kezdéssel! Hívja Évát a 06705647443 számon, vagy je-
lentkezzen a helyszínen!

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

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festménye-
ket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, 
Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Ko-
vács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és 
ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 forintig/grammig, 
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, 
képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és koráll ék-
szereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 
ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés 
és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 
06-20-358-8217.

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

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FEST-
MÉNYEIT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, 
befektetők részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát te-
kintse meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Kész-
pénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, bril-
les ékszereket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi 
porcelánt, festményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, 
jöjjön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 
51-53. Üzlet telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK búto-
rokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legmagasabb 
áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, email: heren-
di77@gmail.com

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel. Első vevőként legmagasabb árat fizetek. Tel.: 06-20-
597-8280

NÉMETH MERCÉDESZ VÁRJA ZUGLÓI ANTIKVI-
TÁS üzletébe! Készpénzért vásárolunk antik, modern 
festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi bo-
rostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, 
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

Amerikai magyar vásárol antik kis-és nagyméretű 
festményeket, portrékat, életképeket, Zsolnay- és 
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. Tel: 06-20-229-
7774. Email: jakabrobi2003@gmail.com

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

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 06-30-
965-04-95

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, béle-
lését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

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 

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

Ezermester lakásszerviz! Falfúrás, bútorszerelés, 
vízszerelés, villanyszerelés, mindennemű szerelés, 
javítás! Lakáskarbantartás! 06-30-960-4525, www.
999mester.hu

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, keríté-
sek, készítése, 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

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

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, 
ingatlanok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszi-
getelés, vízszigetelési munkák. Garanciával, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, intézmények, 
lépcsőházak teljes körű takarítása. Reális áron. www.
telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-
259-63-19

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELE-
FON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 
06-20-9608-141

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

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

VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés, anód csere, 
HŰTŐGÉP elektromos hiba javítás. Zuglói szerelő. Tel: 
06-20-461-9637.

Lakásfelújítást generál kivitelezésben vállalunk víz-
fűtés-gáz, villanyszerelés, festés, burkolás, kőműves 
munkálatok. 06-20-945-16-12, gekogeneral.hu, ge-
kogeneral@gmail.com

Házat vásárol? Előtte nézesse meg, a kerületben ter-
vező és kivitelező gyakorlott építészmérnökkel.   Tel.: 
+3620-345-18-95 

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós Tel.: 06-20-9777-150

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 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) 

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

Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KA-
ZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény építés 
szakvélemény ügyintézés. Hívjon bizalom-

mal! Tel: 06-30-680-6814.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőre-
pedés, duguláselhárítás azonnal. 

Minden ami javítás,szerelés, csere! 
45 éves tapasztalattal, garanciával. 
Kis munkákat is elvállalok! Ingyenes 
kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz. 

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

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel 
várja óvodás korú gyermekek jelentkezé-

sét óvodai, illetve iskola előkészítő 
csoportjaiba. Jelentkezni lehet 

a 223-20-30-as telefonszámon Szabóné 
Barla Grétánál, az info@kuckomaganovo-

da.hu e-mail címen, illetve a 
www.kuckomaganaovoda.hu web oldalon. 

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

Oktatás
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Az illetőt Hajós Gyulának hívják, és ter-

mészetesen Zuglóban lakik.

– Mikor járt utoljára Doverben?

– Néhány évvel ezelőtt elmentünk a csa-

ládommal, de nagy meglepetésemre ala-

posan megváltozott az a rész, amelyet is-

mertem. A víz például teljesen elmosta az 

akkori strandot, a Shakespeare Beachet, 

 megváltozott a kikötő is. De például  

a szállodát, ahol laktunk, azt megtaláltam. 

– Azért arra, hogy felidézze a negyven 

évvel ezelőtt történteket, jó volt ez  

a kirándulás?

– Természetesen. De az akkor történteket 

enélkül sem felejteném el soha. 1978. au-

gusztus 23-án hajnali 3 órakor Dovernél 

ugrottunk a 12-13 fokos tengerbe, hogy 

aztán első magyarként 12 óra 4 percnyi 

úszást követően, az áramlás miatt 50 km-

rel arrébb, Calais-nál érjek partot. Aznap 

14-en indultunk, de csak nyolcan fejeztük 

be a versenyt. Nekem a hatodik helyen 

sikerült célba érnem. S hogy ez milyen 

embert próbáló feladat, azt jól bizonyít-

ja, hogy azóta mindössze három magyar 

embernek sikerült ezt a bravúrt véghez 

vinnie: Szlavitsek Gizellának 1988-ban, 

Székely Máténak 2003-ban és Mányoki 

Attilának 2013-ban. Én voltam a 151., aki 

átúszta a csatornát, amelyet ma is ke-

vesebben úsztak még át, mint ahányan 

megmászták az Everestet.

– A Hajós név, illetve az úszás vélet-

len egybeesés, vagy esetleg rokoni 

szál fűzi a kétszeres olimpiai bajnok 

Hajós Alfrédhoz?

– Ez csak véletlen, hisz köztudott, hogy 

Guttmann Arnold csak később módosí-

totta Hajósra a nevét.

– De a név mégiscsak kötelezte vala-

mire, hisz Hajós Alfrédhoz hasonlóan 

ön is a tengerek vizében érte el legna-

gyobb úszósikereit.

– Ez is csak a véletlennek volt köszön-

hető. Jómagam körülbelül húsz éven 

át versenyszerűen úsztam a Budapest 

Honvédben, illetve a BVSC-ben, ám ebből  

a pályafutásból csak 1977–83 között 

foglalkoztam hosszútávúszással. Akkor 

viszont nagyon. 1977-ben sikerült meg-

nyernem a 14 km-es Balaton-átúszást, és 

ettől kedvet kaptam ahhoz is, hogy ten-

gerek vizében is kipróbáljam magamat. 

1978-ban részt vettem a jubileumi (25.) 

Capri–Nápoly versenyen, ahol a szerve-

zők azzal nehezítették az úszók dolgát, 

hogy még Capri szigetét is megkerültet-

ték velük. Itt 31 indulóból (csak 11 fejezte 

be a versenyt) a hetedik voltam, ezért én 

is meghívást kaptam a „hosszútávúszók 

Everestjének” számító csatornaátúszásra. 

– Ezt az élményt, illetve azt a kitartást, 

ami az ön pályafutását jellemezte, si-

került átadni a tanítványainak is?

– BVSC-s edzőként dolgoztam éppen, ami-

kor a hazai úszósport csak Széchy Tamás-

ról és a tanítványairól szólt. Bennünket, 

fiatalokat nem nagyon neveztek verse-

nyekre, ám ahova el kellett küldeniük, 

ott rendre jól szerepeltünk. Kiss Tibor ta-

nítványom például kétszer nyert ifjúsági 

Európa-bajnokságot, Molnár Attila felnőtt 

hosszútávúszó-Világkupát nyert, míg Szi- 

lágyi Zoltán 800 méteres gyorsúszó csú-

csát csak néhány éve sikerült megdönteni.

– Ha jól számolom, nyolc uszodában 

működött már úszóiskolája, jelenleg is 

kettőben az ön edzői oktatják a gyere-

keket. Lehet majd valakiből egy újabb 

Hajós Gyula?

– A londoni olimpia előtt én irányítottam 

Gercsák Csaba edzéseit. Benne volt fantá-

zia, ám az akkori sportvezetés ellehetet-

lenítette. A hosszútávúszást Magyaror-

szágon még mindig mostohagyerekként 

kezelik, ha van eredmény, amellé büsz-

kén odaállnak, ha nincs, akkor meg haj-

lamosak elfeledkezni róla. Pedig van po-

tenciál ebben a sportágban, amit egy jó 

szakmai vezetéssel és átgondolt koncep-

cióval meg is lehetne lovagolni.

Riersch Tamás

A zuglói delfin
Dover és Calais között mindössze 42 km a távolság, és ma már  

a Csalagúton keresztül autóval, vonattal vagy a vízen, hajóval nem 

nagy ügy az utazás Franciaország és Anglia között. Na de úszva!  

Ezt azért még mindig csak a legbátrabbak tudják megtenni. Mivel 

Magyarország nem tartozik a tengerparttal rendelkező országok 

közé, csak 55 évvel az első kísérletet követően, 1978-ban akadt olyan 

magyar sportoló, aki képes volt a csatornát egyhuzamban átúszni.
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