
Megnyílt a jégpálya
Mindenki által ingyen használható mű-
jégpálya nyílt a Bosnyák téren. Hétköz-
napokon 15 óráig a zuglói iskolások test-
nevelésóra keretében korcsolyázhatnak  
a jégen, de utána a nagyközönség is 
igénybe veheti a pályát. A kirakodóvásár-
ral és kulturális programokkal színesített 
rendezvény február végéig lesz látogatha-
tó. A műjégpálya megnyitójával egybeköt-
ve november 29-én meggyújtották a Bos-
nyák téren Zugló adventi koszorújának 
első gyertyáját is.                 2. oldal

Anyák Háza
November 19-én átadták a Bethesda 
Gyermekkórházban az Anyák Házát.   
Az egykori Diakonissza Házat négy év 
alatt, csaknem 60 millió forintból újítot-
ták fel erre a célra, széles körű társadal-
mi összefogás segítségével. Az épületben 
ingyenes szállást és ellátást, valamint lelki 
támogatást kapnak azok az anyukák vagy 
apukák, akiknek gyermeke hosszabb ideig 
az intézményben fekszik, hogy a kezelés 
alatt végig a kicsik mellett lehessenek.     
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Zugló továbbra sem adóztatja a lakosságot  
A képviselő-testület november 26-án el-
fogadta Zugló jövő évi adórendeletét:  
az idegenforgalmi adót 400-ról 450 forint-
ra emelték, és bevezették a telekadót, ami 
éves szinten 300 forint/m2 lesz. Az új adó-
nem alól mentességet kap minden olyan 
magánszemély, akinek a telkén álló épület 
alapterületének legalább 50 százalékát la-
kások teszik ki. Az építményadóról decem-
ber 1-jén, rendkívüli tanácskozáson dön-
töttek: évi 1840 forint/m2-ben maximálták 

azt. Az elfogadott rendelet szerint a magán-
személyek kizárólag lakás céljára használt 
építményeikre, valamint garázsaikra adó-
mentességet kapnak, amennyiben ezekből 
a tulajdonosnak nem származik jövedelme. 
Karácsony Gergely polgármester lapunk-
nak adott interjújában leszögezte: az adó-
változások semmilyen formában nem érin-
tik a magánszemélyeket. A vállalkozókra 
ugyan pluszterhet ró, de a kerületi adószint 
még mindig csak az idei budapesti átlagot 

éri majd el. Jövőre viszont ismét a fővárosi 
középérték alatt lesz, mert januártól a ke-
rületek is emelik a helyi adókat. A polgár-
mester a telekadóról szólva megjegyezte, 
hogy a budapesti városrészek közül csak  
a II. és az V. kerületben nincs ilyen adófajta. 
Hozzátette: a fejlesztési tervek megvalósí-
tásához – az állami támogatási rendszer át-
alakítása miatt – növelni kell az önkormány-
zat bevételeit. Ezt pedig egyebek mellett 
az adóbevételek növelésével tudják elérni. 

Zuglóban egyébként a főváros más ke-
rületeihez viszonyítva alacsonyak a helyi 
adóterhek. A bevételek növelésén túl csök-
kenteni akarják az önkormányzat működési 
kiadásait, ezért felülvizsgálják az intézmé-
nyek, önkormányzati cégek működését,  
és ahol a takarékosság indokolja, átszer-
vezésekkel élnek. A jövő évi adórende-
letről részletesen a testületi ülésről szóló  
tudósításunkban és a polgármesteri inter-
júban olvashatnak.                    3. és 5. oldal 

Csökkenhet a légtérzaj 
Szatmáry Kristóf (Fidesz–KDNP) a 13. 
számú választókerület országgyűlési 
képviselőjeként tavaly április óta a zuglói 
lakosok egy részét is képviseli a parla-
mentben. Bár választókerületének na-
gyobb része a XVI. kerülethez tartozik, 
Zugló sorsát is szívén viseli. Itt született, 
és a BVSC elnökeként jelenleg is ide kö-
tik a mindennapjai. Megválasztása után  
azt mondta, személyesen is meggyőző-
dött arról, hogy Zuglóhoz kapcsolódó 
törekvéseit Orbán Viktor és a kormány 
is támogatja. A repülőgépzaj csökkenté-
sének érdekében már komoly lépéseket 
tettek. Októberben tárgyaltak a Hungaro-
Controll képviselőjével, akitől azt az ígé-
retet kapták, hogy januárra kidolgoznak  
a mostaninál előnyösebb felszállási és le- 
szállási alternatívákat.          

8. oldal
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Sikeres siketek

Rövid hírek     

Herendiporcelán-festő, kozmetikus és varrónő  

– egy pár szakma azok közül, amelyekben nagyot-

hallók értek el nem hétköznapi sikereket, miután 

útjukra bocsátotta őket a Dr. Török Béla speciális 

iskola. A 90 éves nagyothalló-oktatás és az 50. év-

fordulóját ünneplő intézmény nagyszabású orszá-

gos rendezvényén nemcsak egykori diákok, hanem 

a szakma, a nagyothalló-oktatás krémje is jelen volt 

a meghívottak között. 

Gerhardt-Török Béla, a nagyothallók magyarorszá-

gi oktatását elindító Török Béla unokája üzenetet 

küldött a kerek évfordulók alkalmából tartott ün-

nepségre, amelynek során az iskola igazgatónője 

méltatta, hogy fül-orr-gégész indította el a nagyot-

hallók oktatását Magyarországon. Neki köszönhető, 

hogy ma intézménye van az oktatásnak. 

– A társintézményekkel, az utazó tanárok által ne-

velt gyerekekkel együtt mintegy 260 növendéke van 

a Dr. Török Béla Óvoda és Általános Iskolának. Az 

elmúlt években enyhén ugyan csökkent ez a lét-

szám, viszont ma már a növendékek egyharmadát  

a C-műtétesek (Cohleáris implantátummal rendel-

kező gyerekek) teszik ki – tájékoztatta lapunkat az 

intézmény igazgatója, Szőllősiné Sipos Virág. – Ők új 

oktatási módszer keretében sajátítják el a beszédet. 

Az iskola alapelve a beszédkészség fejlesztése és 

a hallótársadalomba való minél akadálymentesebb 

beilleszkedés. Az óvodában elkezdett korai nevelés 

és az iskolai oktatás során – általában 9 év után – 

minden tanulót igyekeznek érdeklődési körének 

megfelelően integrálni középiskolákba.  

Sikertörténetet bőven sorolhatunk: van, aki esti 

tagozaton érettségizett a munka mellett, van, 

aki Svédországban varrással kezdte, majd saját 

vállalkozásba fogott, van, aki a herendi porcelán-

gyárban festő, van, aki cukrász, vagy éppen koz-

metikai szalonja van. A Magyar Tudományos Aka-

démiának is van nagyothalló, mesterfokozattal 

rendelkező tagja. Sőt a nagyothallók foci-Eb-jén 

az egykori diák a legjobb kapus címet érdemel-

te ki. Dicsekedhet az iskola mérnökökkel, infor-

matikusokkal, operaházi jelmezkészítővel, ami 

nagy előrelépés ahhoz képest, hogy évtizedekkel 

ezelőtt a bútrosztalos és fodrász szakmán kívül 

alig kínálkozott más elhelyezkedési lehetőség  

a nagyothallók számára. 

A német Frankenthal nagyothallók integrált is-

kolájának képviselője elmondta, ők 13 szakmára 

képzik intézményükben a gyerekeket, és méltatta  

a Dr. Török Béla iskolával való kétéves európai uniós 

együttműködésüket is. Kolozsvár testvérintézmé-

nyéből is érkeztek oktatók a jeles évfordulóra.  

– Az elmúlt 10 évben megélénkült az iskola pályázati 

tevékenysége, 43 pályázatot nyertünk, amelyeknek 

köszönhetően az iskola és oktatási módszere folya-

matosan megújul – mondta el az igazgatónő.

Csernyánszky Judit

Még télen lebontják a PeCsát

Két ütemben valósul meg a Városliget átfo-
gó és komplex megújítását szolgáló Liget 
Budapest projekt. Az első ütemben, 2018 
tavaszán a Szabolcs utcai Országos Múze-
umi Raktározási és Restaurálási Központot, 
a felújított Szépművészeti Múzeumot, az 

újjáépített  Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeumot, valamint a Hungexpo-épületek 
helyén felépítendő Magyar Zene Házát ad-
ják majd át.  2019 második felében készül 
el a  Városligeti Gyermekszínház, valamint 
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése, 

de ekkor vehetik majd birtokba a látogatók 
a felújított Vajdahunyad várát, az Olof Pal-
me Házat, a Néprajzi Múzeumot és a Pe-
tőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti 
Galériát is, amely a világhírű japán SANAA 
építésziroda tervei alapján épül meg. 
A bontási munkálatokat 2016 első negyed-
évében kezdik meg a Hungexpo egykori 
épületeivel és a PeCsával. A Hungexpo te-
rületén az előzetes régészeti dokumentáci-
óhoz szükséges szakmai kutatómunkát már 
elvégezték, a Főkert Zrt. pedig parkfenntar-
tási munkákkal egybekötött karbantartást 
végzett a területen, amelybe az elhanya-
golt fák balesetmentesítése is beletartozott. 
A Liget Budapest projekt része az Orszá-
gos Múzeumi Restaurálási és Raktározási 
Központ (OMRRK) is, amely barnamezős 
beruházásként valósul meg a XIII. kerü-
leti Szabolcs utcában, az egykori kór-
házépületek helyén, illetve felújításával. 
Itt nyár óta zajlanak bontási munkálatok.
Az új intézmények felépítése és a régi épü-
letek megújítása mellett a projekt kereté-
ben rehabilitálják és bővítik a Városliget 
zöld felületét és a rekreációs funkciókat, 
ezért még idén decemberben tájépítészeti 
tervpályázatot ír ki a Városliget Zrt.        (fkk)

Vásár és jégpálya nyílt a Bosnyák téren
Mindenki ingyen használhatja a no-
vember 29-én megnyílt műjégpályát 
a Bosnyák téren. Karácsony Gergely 
polgármester köszöntőjében azt 
mondta, február végéig olyan kö-
zösségi programokat szerveznek, 
amelyek között minden korosztály 
megtalálhatja majd a kedvére való 
kikapcsolódási lehetőséget. 

A szervezők hagyományteremtő szándék-
kal rendezik meg az adventi programsoro-
zatot, amelynek része a jégpálya, számos 
kulturális program és a kirakodóvásár is. 
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 
képviselője kifejtette, hogy a megnyitóval 
egy régi álma vált valóra, ami arról szól, 
hogy a kerület szívében egy igazi közös-
ségi tér jöjjön létre, ahol a Zuglóban élők 
ápolhatják, építhetik kapcsolataikat. 
Hétköznaponként 15 óráig csak az is-
kolások használhatják a pályát – testne-
velésóra keretein belül –, délután pedig 
mindenki kedvére csúszkálhat. – Kiemel-

ten fontos, hogy a gyerekek télen is spor-
toljanak, vasárnap délutánonként pedig 
színpadi programokkal várjuk az érdek-
lődőket. A faházakban ételt és italt, vala-
mint ajándékokat is vásárolhatnak azok, 
akik kilátogatnak a Bosnyák térre – rész-
letezte Garay Klára, a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője.
Délután 5 órakor Karácsony Gergely és 
Tóth Csaba közösen meggyújtotta Zugló 
adventi koszorújának első gyertyáját. Ezt 
követően Bárány Béla atya, a Páduai Szent 
Antal-templom plébánosa megszentelte  
a koszorút.                            (potos)
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A közelmúltban fogadták el Zugló 
jövő évi adórendeletét. Karácsony 
Gergely polgármester megerősí-
tette: a telekadó bevezetése, illet-
ve az építményadó optimalizálása 
semmilyen formában nem érinti  
a kerület lakóit. Az adók emelésé-
ből, valamint a működési kiadások 
csökkentéséből származó pénzt 
fejlesztésekre fordítják.

– A választási kampányban vállaltuk, 
hogy győzelmünk esetén visszafizetjük 
a lakosságot sújtó, 2012-ben bevezetett 
kommunális adót. Emellett azt is megígér-
tük, hogy újabb, a zuglóiak terheit növelő 
adókat nem vezetünk be. Ezt be is tartjuk,  
a jövő évi adóváltozások nem érintik a ma-
gánszemélyeket – jelentette ki Karácsony 
Gergely. Hozzátette: a fejlesztési tervek 
megvalósításához viszont az állami támo-
gatási rendszer átalakítása miatt növelni 
kell az önkormányzat bevételeit. Ezt egye-
bek mellett az adóbevételek növelésével 
tudják elérni. Ezen a területen azonban 
Zugló eddig a főváros más kerületeihez 
viszonyítva rosszul teljesített.
– Az emberek úgy tartják, Zugló Pest vi-
szonylag gazdag kerülete – ebben van 

is igazság –, azonban ennek ellenére az 
önkormányzat szegény, mert más kerüle-
tekhez viszonyítva kicsik a saját bevéte-
lei – fejtette ki a polgármester. Példaként  
a Zuglóhoz hasonló nagyságú XIII. ke-
rületet említette, ahol közel annyi vállal-

kozás működik, mint a XIV. kerületben, 
Angyalföldnek mégis majdnem kétszer 
annyi adóbevétele van, mint Zuglónak. 
Karácsony Gergely szerint a november 
26-án meghozott adórendelet ugyan 
pluszterhet ró a vállalkozásokra, de ez 

az adószint még mindig csak az idei bu-
dapesti átlagot éri el. Jövőre ez ismét  
a fővárosi középérték alatt lesz, mert  
a kerületek is emelik a helyi adókat. 
– A telekadó kapcsán nem az a kérdés, 
hogy jövőre miért vezetjük be, hanem 
az, hogy eddig miért nem volt Zuglóban 
egy olyan adónem, amely Budapest hu-
szonhárom kerületéből húszban létezik, 
miközben a lakosságot adóztatta meg az 
önkormányzat – mondta Karácsony Ger-
gely. Hozzáfűzte: Zuglón kívül csak a II. és 
az V. kerületben nincs ilyen adófajta, de 
ezek jellegüknél fogva alapvetően eltérnek 
a többi kerülettől. 
– A bevételek növelésén túl az önkor-
mányzat működési kiadásait is csökkent-
jük – nyilatkozta a polgármester. – Ennek 
érdekében az önkormányzat felülvizsgálja 
az intézmények, önkormányzati cégek 
működését, ahol a takarékosság indokol-
ja, átszervezésekkel élünk.  
Korábban Zuglóban probléma volt az adó-
beszedés hatékonyságával, azonban az 
adócsoport új szakmai vezetése már az 
idén szép eredményt ért el.
– Tavaly az építményadó területén a be-
vallotton túl az ellenőrzésből származó 
adóbevétel hárommillió forint volt, míg az 
idén ez már 160 millió forint – emelte ki 
Karácsony Gergely.

Papp Dezső

Ezentúl mindennap beteg gyerekük 
mellett lehetnek a szülők a Bethesda 
Gyermekkórházban, ugyanis novem-
ber 19-én átadták az Anyák Házát.  
Az épület ingyenes szállást, ellátást 
nyújt az anyukáknak, apukáknak. 

– Minimum három hétig kell bent lennie 
a kisfiamnak, mert megégett a nyaka,  
a mellkasa és az egyik karja. Pici még, 
nagyon fontos, hogy vele legyek. Ezért 
is óriási dolog, hogy beköltözhettem az 
Anyák Házába – mondta lapunknak Viczi-
án Szimonetta, aki gyerekeivel, testvérei-
vel és szüleivel egy Heves megyei faluban 
él, Budapesttől csaknem 100 kilométerre. 
– Óriási anyagi és fizikai terhet jelentene, 
ha mindennap fel kellene járnom. Így este 
elaltatom a kisfiamat, átmegyek a házba, 
és reggel hat körül visszajövök. Csak át-
sétálok az udvaron, és már együtt is lehe-
tünk – mesélte a fiatal édesanya. 
Az MRE Bethesda Gyermekkórházban 
működik az Égéssérült Gyermekeket 

Gyógyító Országos Központ, ahol évente 
közel 300 súlyosan megégett kisgyereket 
látnak el. A kórházi kezelés hatalmas fizikai 
és lelki megterhelést jelent a gyerekek és  
a szülők számára is. Dr. Korzenszky Klára, 
az intézmény klinikai szakpszichológusa 
rámutatott: a kezelt kis betegeknél szinte 
azonnal jelentkezik a félelem, a szoron-
gás, az érzelmi és viselkedési visszaesés. 
Ha nincs mellettük szülő, tovább súlyos-
bodhat a helyzet. Sírnak, kiabálnak, nem 
fogadják el az ételt, nem működnek együtt 
a gyógytornásszal. – Ezért is nagyon fon-
tos az Anyák Háza, hiszen így az anyukák 
bármikor megnyugtathatják a kicsiket, 
elterelhetik a figyelmüket a fájdalomról – 
hangsúlyozta dr. Korzenszky Klára.
Az égési központban kezelt betegek nagy 
rész három év alatti gyerek – tudtuk meg az 
osztályvezető főorvostól. dr. Bene Ruzsena 
azt is elmondta, a sérülések zöme pedig 
többszöri műtétet igényel, emiatt sokszor 
hónapokig kezelik a kórházban a pácien-
seket. Szerinte kiemelten fontos, hogy ne 

csak a testet, a lelket is ápolják, ehhez pe-
dig elengedhetetlen a szülő jelenléte.  
– Egy régi adósságunkat törlesztettük. 
Az épület nem csupán szállást, ellátást 
biztosít a szülőknek, lelki támogatást is 
kapnak – jelentette ki dr. Velkey György, 
a kórház főigazgatója.  
Az egykori Diakonissza Házban alakítot-
ták ki az Anyák Házát. Az épület széles 
társadalmi összefogással, négy év alatt, 
csaknem 60 millió forintból újult meg.  
– Az együttműködés és az összefogás 
csodákra képes, és nincs más, ami job-
ban gyógyítana, mint a szeretet. Zugló és 
a Bethesda Gyermekkórház elválaszthatat-
lan, és a kerületben élők is támogatják az 
intézményt. Ennek ékes bizonyítéka, hogy 
a Gasztrofesztiválon csaknem 250 ezer fo-
rint gyűlt össze a kórház javára – fogalma-
zott az átadón Karácsony Gergely, Zugló 
polgármestere. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes beszédében kiemelte: Ma-
gyarországon jogszabály mondja ki, hogy  
a beteg gyerekeknek joguk van ahhoz, 

hogy szüleik mellettük legyenek. A kormány 
nevében megköszönte a kórház és támo-
gatóik munkáját, mert mint fogalmazott,  
a Bethesda ismét példát mutatott. Az áldo-
zatos munkát a Magyar Református Egyház 
zsinatának lelkészi elnöke is megköszönte. 
Bogárdi Szabó István püspök úgy fogalma-
zott, nagyon büszke és boldog, hogy átad-
hatják az Anyák Házát, ami a kórházakba 
varázsolhatja az otthon melegét. 
A felújításhoz szükséges összeg csaknem 
felét egy svéd világcég magyar leányvál-
lalata és annak 140 magyar alkalmazottja 
biztosította. Egy egészségügyi intézmény 
ingatlanállományának bővítése egyszerre 
szól a családok összetartásáról és több 
ország különböző szereplőinek összefo-
gásáról a közös értékekért – mutatott rá az 
ünnepségen a budapesti svéd nagykövet. 
Niclas Trouvé hozzátette, külön megtisztel-
tetés, hogy ebben az úttörő szerepet egy 
svéd nagyvállalat, az SCA Hygiene Pro-
ducts Kft. munkatársai vállalták magukra. 
– A Bethesda egy világklasszis gyermek-
kórház, ezért sem pusztán egy alapítványt 
akartunk támogatni, hanem konkrétan 
tenni is és együtt dolgozni ezért az ügyért 
a Bethesdával, a kollégákkal, az üzleti 
partnereinkkel, a vásárlóinkkal. A közös 
siker is messze túlmutat rajtunk, túlmutat 
Zuglón, és persze túlmutat a Bethesdán 
is. Egy megöröklött rendszerproblémát, 
egy rendszerhibát javítottunk ki együtt. 
Egy súlyos és egész testre kiterjedő égési 
sebeket és az azzal járó gyötrelmes fáj-
dalmakat elszenvedő pici gyerek drámája  
az egész család drámája. Ez egy felfogha-
tatlan krízishelyzet, ami az egész családot 
sújtja és töri össze. Egy olyan lavinát indít-
hat el, aminek rögtön az elején gátat kell 
szabni. Ezért fontos az Anyák Háza, ami 
megállítja a lavinát – magyarázta Marko-
vics Gyula, a cég közkapcsolatokért fele-
lős igazgatója.               Potos Rita

Fókusz

Zugló továbbra sem adóztatja a lakosságot 

Példaértékű összefogás a beteg gyerekekért, a családokért
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Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára fo-
lyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpolgár-
mesteri titkárságon,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap 
első kedd 14:00-15:00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.  

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

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

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

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tu-
lajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 

tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett in-

gatlanok listája megtekinthető a http://www.zug-

loizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 

hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Város-

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján  

(XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

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

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

Meseház Óvoda,
bejárat az Őrnagy utca 
felőli gazdasági bejáraton

Minden hónap első kedd 15:00-17:00
Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0762

Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Erdős Dóra 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Pécsi Diána
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., 
Csáktornya park 1.

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

Barabás Ferenc
József 
Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

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

Szabó Rebeka 
PM Polgármesteri Hivatal

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

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

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Cserepesház,
Vezér út 28/b.

Rendhagyó fogadóórával  
egybekötött lakossági fórum 
december 11-én 15:00 órától
Telefon: 06-70-436-0768
Mindenkit szeretettel várnak!

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Cserepesház
Vezér út 28/b.

Rendhagyó fogadóórával  
egybekötött lakossági fórum 
december 11-én 15:00 órától
Telefon: 06-70-436-0776
Mindenkit szeretettel várnak!

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

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

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

Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

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

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Várnai László
CivilZugló Egyesület

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

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

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

2016. január 4.  
2016. február 1.
16-18 óra között

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. január 11.
2016. február 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2015. december  9.
2016. január  5.

dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

2015. december 18.  
2016. január 29.
8-12 óra között

Várbíró 
András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető      

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFŐ

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

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

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

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

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

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy okmányirodánkban az ügyfélfo-
gadás előzetes időpontfoglalással és napi sorszám kiadásával, ún. sorban 
állással történik. A napi sorszámmal rendelkező ügyfelek várakozásának 
csökkentése érdekében, 2015. június 15-től a jelenlegi nyitva tartási időn
belül a két ügyintézési mód egymástól elkülönül.

Kizárólag előzetes 
időpont-foglalással

Kizárólag 
sorban állással

HÉTFŐ 7.00 – 10.00 10.00 – 17.00

KEDD 17.00 – 20.00 10.00 – 17.00

SZERDA 08.00 – 11.00 11.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK 15.00 – 18.00 08.00 – 15.00

PÉNTEK 12.00 – 17.00 8.00 – 12.00

Eltérések: Népesség-nyilvántartási, ügyfélkapu regisztráció, diákiga-
zolvány és hatósági (visszavont forgalmi engedély és vezetői engedély) 
ügyekben, valamint az elkészült okmányokért időpontfoglalás nélkül,  
a teljes ügyfélfogadási időben lehet ügyet intézni.

Kizárólag előre lefoglalt időpontban történő ügyintézésre van lehetőség 
állampolgársági, egyéni vállalkozással, valamint a mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben. Időpontfoglalásra 
a www.magyarorszag.hu honlapon túl lehetőség van az okmányiroda 
recepcióján személyesen vagy telefonon. Telefonszám: 872-9271 és 
872-9392. Állampolgársági ügyekben az időpontfoglalás csak az ügyin-
tézőnél, a 795-8546 telefonszámon lehetséges.  Tájékoztatjuk a sorban 
állással ügyet intéző ügyfeleinket, hogy a napi sorszámok kiosztása a he-
lyi kapacitásokhoz mérten, és az ügyintézők leterheltségének függvényé-
ben történik. Rendkívüli ügyfélforgalom esetén előfordulhat a sorszám- 
osztás átmeneti szüneteltetése.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

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

hétfő 13.30–18.00 

szerda 8.15–16.30

péntek 8.15–11.30

Előzetes időpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre előre
telefonon: 8729-392 • www.magyarorszag.hu • www.zuglo.hu •  
személyesen az okmányiroda recepcióján.

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje

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

A kerületgondnokság 
elérhetőségei
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A telekadó bevezetéséről döntött 
november 26-i ülésén Zugló képvi-
selő-testülete. A jövőben azoknak 
az ingatlantulajdonosoknak, akik 
nem kapnak mentességet, évente 
300 forint/m2 telekadót kell fizetni.  
A városatyák továbbá a hajléktalan-
ság felszámolását segítő programot 
fogadtak el. Döntöttek többek között 
a zuglói Polgármesteri Hivatal év 
végi munkarendjéről, a rászorulók-
nak karácsonyi élelmiszercsomag 
juttatásáról, gyermekgyógyúszási le-
hetőség biztosításáról és az óvoda-
pszichológus-hálózat bővítéséről.

A helyi adókról szóló 2016. évi rendelet 
elfogadását heves vita előzte meg. Vol-
tak képviselők, akik úgy vélték, a fejlesz-
tések forrását nem adóemeléssel, hanem  
az önkormányzat felelős gazdálkodásával, 
illetve pályázati pénzek bevonásával kell 
megteremteni. Mások annak a vélemé-
nyüknek adtak hangot, hogy a telekadó 
nemcsak a telekspekulánsokat, hanem  
a kis- és középvállalkozásokat is sújtja, 
emiatt akár csökkenhet is a zuglói vál-
lalkozások száma. A képviselők egyet-
értettek abban, hogy a magánszemélye-
ket érintő új adónemek bevezetéséhez  
nem járulnak hozzá. 
Karácsony Gergely polgármester (PM) le-
szögezte, a jövő évi adóváltozások nem 
érintik a magánszemélyeket, a főváros-
ban a II. és az V. kerület kivételével csak 

Zuglóban nincs telekadó, az építményadó 
pedig az emelés után éri el a 2015. évi 
budapesti átlagot. Az idegenforgalmi adó 
növelése nem befolyásolja a kerület turis-
taforgalmát. A képviselők végül a telek- 
adó mértékét éves szinten 300 forint/m2  
összegben állapították meg, míg az ide-
genforgalmi adót 400-ról 450 forintra 
emelték. Az új adónem alól mentességet 
kap minden olyan magánszemély, aki-
nek a telkén álló épület alapterületének 
legalább 50 százalékát lakások teszik 
ki. Az ülésen az építményadó 2016. évi 
mértékéről nem született döntés, ezért 
ennek ügyében a polgármester decem-
ber 1-jére rendkívüli tanácskozást hí-
vott össze. Az építményadó emeléséről  
a Fidesz-frakció kezdeményezésére név 
szerint szavaztak a képviselők. A tes-
tület tartózkodás nélkül 12 igen, 8 nem 
szavazattal évi 1840 forint/m2-ben ma-
ximálta az építményadót. Az elfogadott 
rendelet szerint a magánszemélyek ki-
zárólag lakás céljára használt építmé-

nyeikre, valamint garázsaikra adómen-
tességet kapnak, amennyiben ezekből  
a tulajdonosnak nem származik jövedelme.

Hajléktalanokat segítő intézkedések 
A képviselő-testület elfogadta Karácsony 
Gergely polgármester és Szabó Rebeka 
alpolgármester (PM) kezdeményezésé-
re Zugló hajléktalanügyi koncepcióját és 
cselekvési tervét.  Emellett a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatára el-
határozta a hajléktalanság felszámolását 
elősegítő kerületi hajléktalan-módszertani 
központ létesítését. A képviselők továb-
bá Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 
indítványára intézkedési tervet fogadtak 
el a közterületeken tartózkodó, veszé-
lyeztetett személyek megsegítésére, va-
lamint az általuk előidézett, közrendet, 
köztisztaságot befolyásoló körülmények 
kezelésére. A városatyák elutasították 
Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz) 
előterjesztését, amely arra irányult, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat bővítse ki Zugló  

területén az életvitelszerű tartózkodás ti-
lalma alá eső területeket.  
A képviselők december 28. és december 
31. között igazgatási szünetet rendeltek 
el a Polgármesteri Hivatalban. Ezen idő 
alatt az adóügyi, anyakönyvi, építésha-
tósági, szociális és egyéb, haladéktalan 
intézkedést igénylő esetek megoldására 
ügyelet fog működni. 
Az ülésen a polgármester javaslatára ar-
ról is döntés született, hogy átszervezik 
és költséghatékonyabbá teszik a Zuglói 
Lapok előállítását. Ezért januártól az ön-
kormányzat kéthetente megjelenő lapját 
a Polgármesteri Hivatal adja majd ki.

Karácsonyi csomag a rászorulóknak
A polgármester, valamint Hevér László 
György és Sokacz Anikó szocialista ön-
kormányzati képviselők kezdeményezé-
sére a városatyák megszavazták, hogy 
a rászoruló zuglói személyeknek és csa-
ládoknak az önkormányzat karácsonyi 
élelmiszercsomaggal teszi szebbé az ün-
nepet. Az egyenként tízezer forint értékű, 
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot 
1100 szociális alapellátásban részesülő és 
950 szociálisan rászoruló személy, illetve 
család veheti át a Zuglói Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ, a Zuglói Szociális 
Szolgáltató Központ, illetve a Szociális és 
Gyermekvédelmi Csoport munkatársaitól. 
A határozat megvalósítására összesen 
20,5 millió forintot fordítanak.

Bővítik az óvodapszichológus-hálózatot
A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
két fővel bővíti az önkormányzat ál-
tal fenntartott köznevelési intézmények 
óvodapszichológusainak a számát. Szabó 
Rebeka alpolgármester, a napirendi pont 
beterjesztője szóbeli kiegészítőjében ki-
emelte: a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a gyermekeknek és szüleiknek egyaránt 
szükségük van az óvodapszichológusok 
segítségére. Ez irányú feladatait a jelenlegi 
három fő nem tudja ellátni, ezért vált szük-
ségessé két új státusz létrehozása. 
A grémium elhatározta, hogy szerző-
dést köt a BVSC-Zugló sportegyesülettel 
gyógyúszás lebonyolítására, amelyen az 
önkormányzat által működtetett oktatási 
intézmények diákjai vehetnek részt. 
Rozgonyi Zoltán alpolgármester javaslatá-
ra a képviselő-testület hozzájárult, hogy az 
Új Liget Kalandpark Kft. az önkormányzati 
tulajdonú Mogyoródi úti sportpályán ka-
landparkot létesítsen.        Papp Dezső

Önkormányzat

1. Válasszon fenyőt széles választékunkból
 és vásárolja meg kedvező áron,
2. ünnepeljen élő fenyőfával,
3. majd ültesse el, hogy tovább élhessen
 mindnyájunk örömére!

XIV. ker. Gvadányi u. 67. nyitva: 6-20 h | X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h | XVIII. ker. Üllői út 812. nyitva: 0-24 h

Lucfenyő

2990
Forinttól

Ezüstfenyő

5700
Forinttól

Nordmannfenyő

6900
Forinttól

1. 2. 3.

Adó- és hajléktalankérdésben is döntöttek

AZ ADÓ 2016. ÉVI MÉRTÉKE NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNY ESETÉN

AZ ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLETE ÉVES ADÓ MÉRTÉKE

1–100 m2 között 1295 Ft/m2

101–200 m2 között 1560 Ft/m2

201–500 m2 között 1760 Ft/m2

501 m2 felett 1840 Ft/m2
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Minden építkezés alapját a civilek 
adják – hangzott el az idei, harma-
dik civil kerekasztal-beszélgetésen, 
ahol a jelenlegi problémák megvita-
tása mellett a következő év felada-
tait is tervezték.
 

– Nem tudtam, mire számítsak, amikor elő-
ször meghallottam, hogy kerekasztal-be-
szélgetések lesznek. Kíváncsi voltam, mit 
jelent a gyakorlatban – mondta lapunknak 
a Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport 
Egyesület elnöke, Batáné Ruis Ilona. – Aztán 

kiderült, hogy ez egy főnyeremény. Megis-
mertük a többi civil szervezetet, sőt már 
segítjük egymás munkáját. Az is nagyon jó, 
hogy nem szervezünk hasonló programokat 
külön-külön, hanem együtt tartjuk meg eze-
ket a rendezvényeket, kiegészítjük egymás 
munkáját – fűzte hozzá a hat szakosztályt 
működtető egyesület vezetője. 
Több, különböző területtel foglalko-
zó szervezet folyamatosan részt vett  
a beszélgetéseken, egyre jobban össze-
csiszolódtak. Az Anthropolis Egyesület 
a novemberi, harmadik kerekasztal-be-

szélgetéshez csatlakozott. Zuglóban van 
az irodájuk, ezért keresték a lehetőséget, 
hogy milyen más csoportok működnek  
a kerületben. – Jó a gondolat, hogy az ön-
kormányzat folyamatosan tartja a kapcso-
latot a különböző szervezetekkel. Nagyon 
vegyes a társaság, emiatt sok lehetőséget 
látok benne – fejtette ki véleményét Mihal-
kó Viktória, az egyesület ügyvezetője. 
Sokacz Anikó civil- és nemzetiségi tanács-
nok az év utolsó kerekasztal-beszélgeté-
sén arról beszélt, hogy megítélése sze-
rint pozitívan zárják az évet. – Hatékony 
volt az együttműködés az önkormányzat 
és a szervezetek között. – Megemeltük  
a támogatás összegét, idén először átad-
tuk a Zugló Civil Szervezete elismerést, 
megszerveztük a „Civilek Uccáját”, a te-
vékenységeket ismertető füzetet pedig 
decemberben adjuk át – sorolta az ered-
ményeket, hozzátéve, hogy jövőre új civil 
koncepció is készül.
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlé-
si képviselője felszólalásában elmondta, 
hogy minden építkezés alapját a civil szer-
vezetek adják, ezért különösen fontosak 
ezek a programok, ahol megvitathatják  
a helyi problémákat.
A beszélgetésen részt vett többek között 
Hajdu Flórián alpolgármester és Hevér 
László György önkormányzati képviselő 
is, aki bejelentette, hogy megalakult az 
idősügyi kerekasztal. A feladata az lesz, 
hogy feltárja a nyugdíjasok problémáit, 
és segítsen a megoldásukban. A tervek 
szerint jövő év szeptemberére az idősügyi 
stratégiát is megalkotják, tájékoztatta la-
punkat Hevér László György.

Potos R.

Civil élet  

MEGNYÍLT
A GVADÁNYI UTCA!
Örömünkben, kihagyhatatlan -5Ft-os literenkénti 
kedvezménnyel segítjük Önt az ünnepi készülő-
désben. Tudjuk, hogy annak a pénznek amit így 
nálunk megspórol jobb helye van a fa alatt.

Térjen be hozzánk benzinkútjainkhoz
és spóroljon még többet! 

XIV. ker. Gvadányi u. 67. nyitva: 6-20 h
X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h
XVIII. ker. Üllői út 812. nyitva: 0-24 h

Évet értékeltek a civilek
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A Stefánia úton Aczél Béla báró kez-
deményezésére 1895-ben létesítet-
tek Park Club néven kaszinót a főúri 
rendek számára. Az angol mintára 
készült nyári társasági központ ké-
sőbb a mágnások találkozóhelye lett. 
Az épületet 1947-ben államosították, 
és átadták a Honvédelmi Minisztéri-
umnak. A százhúsz éves, egyemele-
tes eklektikus palota és az 1970-es 
években mellé épített új létesítmény 
ma Stefánia Palota és Honvéd Kultu-
rális Központ néven működik. 

A Park Club létesítését báró Aczél Béla ve-
tette fel 1892-ben a Nemzeti Kaszinóban, 
annak érdekében, hogy a főúri rendeknek 
a Margitszigeten kívül legyen egy másik, 
nyári társasági helyük is. Az ötlet elnyerte 
a jelenlévők tetszését, és gróf Eszterházy 
Mihály elnöklete alatt rögtön megalakult 
egy társaság, amely elhatározta, hogy fél-
millió forint részvénytőkével Park Clubot 
létesít a fővárosban.  

Telekvásárlás a Stefánián
A társaság a klub helyének a Stefánia út 
egyik üres telkét találta a legalkalmasabb-
nak. Megközelíthető volt, előtte haladt el  
a közkedvelt kocsikorzó, ahol főként a ló-
versenyek idején nagyon sokan megfordul-
tak. A társaság a hatholdas, téglalap alakú 
telket 120 ezer forintért vásárolta meg. 
A főúri kaszinó terveinek elkészítésére és 
kivitelezésére Meinig Artúr építész kapott 
megbízást. A Szászországból szárma-
zó tervező a drezdai akadémián szerzett 
építészoklevelet. Előbb Drezdában, majd 
Bécsben dolgozott, 1883-ban telepedett 
le Magyarországon. Nevéhez fűződik töb-
bek között a budapesti Wenckheim- és 
Károlyi-palota, valamint a tőketerebesi 
Andrássy-mauzóleum is.
A Park Club építése 1893 áprilisában kez-
dődött meg. A gőzfűtéses, elektromos lám-
pákkal megvilágított palotaszerű építmény 
380 ezer forintba került. Az ünnepélyes át-
adására 1895. május 1-jén került sor.

A Vasárnapi Újság 1895. május 19-i szá-
mában dr. Kovács Dénes így számolt be 
az új létesítményről: „Magas egyemeletes 
épület széles erkélyekkel, tágas lépcsők-
kel, olyan, mint Versailles vagy Potsdam 
híres királyi nyaralói… Első tekintetre meg-
látni rajta, hogy nagyúri kényelemre és 
üdülésre van szánva. 
Az ősi családi kastélyokhoz hasonló épü-
let főhomlokzata a Stefánia-útra néz.  
Az ízléses mansard-tetős középrésznek, 
mely épen úgy, mint a többi rész, a Monier 
rendszere szerint épült, három óriási ajtós 
ablaka van, mely egy széles erkélyre nyí-
lik. Ez az erkély különben körülfut az egész 
épületen s az egyes sarkokon kiugrói van-
nak nyári lugasok számára. Az első emeletre 
a Stefánia-útról két oldalt kényelmes, széles 
lépcsőzet vezet föl. A földszinten hat oszlo-
pon nyugvó, félköralakú nyitott előcsarnok 
van, mely az épület belsejébe vezet.” 

A bútorok Londonból érkeztek
A klub helyiségeibe a Stefánia útról gyalog 
lehetett bejutni. A kocsifelhajtó a Pálma  
utcai (ma Zichy Géza utca) oldalon 
volt, ahonnan kör alakú feljáró vezetett  
a lépcsőcsarnokba. 
A létesítmény központi helyisége az eme-
let középső részén elhelyezkedő 21 méter 
hosszú, 13 méter széles és 11 méter ma-
gas nagyterem volt. Ennek a Pálma utcai 
részéhez télikert kapcsolódott, míg a Ste-
fánia úti oldalon a főerkélyre lehetett kijutni. 
Ebben a teremben ünnepségeket, hang-
versenyeket, táncmulatságokat tartottak. 
A nagyterem két oldalán férfi- és női sza-
lon, illetve öltözők voltak. A földszinten 
fogadó-, ebédlő-, kávézó-, biliárd- és olva-
sóterem, illetve a jobb szárnyon négy férfi-,  
a bal szárnyon pedig három női öltöző mű-
ködött. Ezeket a nyári mulatságokhoz, illet-
ve sportoláshoz ruhaváltásra használták. 
A klub Londonból hozatott bútorokat, amelyek 
iparművészeti látványosságnak számítottak.
„A nagy terem, valamint a többi terem 
és helyiség mennyezetét és falait is stuk-
ko-márvány födi, fényes aranyozással  

s a díszítések a XVI. Lajos korabeli ízlésben 
készültek. Teljes összhangzásban vannak 
e belső berendezéssel a kényelmes bú-
torok és más felszerelési tárgyak. Aczél 
Béla báró, a park-klub megteremtője, rit-
ka műizléssel válogatta össze a helyiségek 
díszítésére és kényelmére szolgáló függö-
nyöket, gobelineket, márvány konzolokat, 
szobrokat, képeket, asztalokat, székeket, 
pihenő-divánokat, vázákat, csillárukat, 
melyeknek mindegyike művészeti kivitelű. 
Egyik sem hasonlít egymáshoz a részle-
tekben, de valamennyi ősi, hagyományos 
régiségre vall s emeli az épület pompáját 
és kényelmét. Szóval a klub úgy van be-
rendezve, hogy a legelkényeztetettebb 
főúr is otthon érezheti magát benne.” – írta  
dr. Kovács András az épület belsejéről.
Az angol klubok mintájára a főépülethez 
díszes melléképület csatlakozott. Ebben 
kapott helyet a jól berendezett konyha,  
a borpince, valamint a kapus és a ki-
szolgálószemélyzet lakásai. Az épületet 

látványos park vette körül, amely kissé  
a párizsi Monceau parkhoz hasonlított.  
A kert északi részén mesterséges csepp-
kőbarlang állt, melyből vízesés zúdult alá. 
Ez táplálta a műszigettel ellátott 500 m2-es 
tavat. Ezen nyáron csónakázni, télen kor-
csolyázni lehetett. 
A létesítmény felavatásakor a parkban há-
rom teniszpálya működött. A tervek között 
szerepelt tekepálya és céllövölde létesí-
tése is. A fényűzően berendezett klub-
ban azonban a társasági élet nem Aczél 
elképzelése szerint alakult. A főúri rendek 
helyett egyre inkább az iparmágnások ta-
lálkozóhelyévé vált. Az 1910-es évektől  
a létesítményt szinte már csak ők használ-
ták. A kaszinónak 1936-ban 632 tagja volt. 

Kaszinóból művelődési központ
Az eklektikus stílusú épületet a máso-
dik világháború alatt több találat is érte. 
A háborút követőn a klub megszűnt,  
az épületet államosították, majd 1947-ben 
a Honvédelmi Minisztérium kezelésébe 
került. A létesítmény használhatóvá téte-
lét követően 1948-tól a Magyar Honvéd-
ség (1951-től Magyar Néphadsereg) nyá-
ri épülete, szórakoztató- és művelődési 
központja lett. 1952–1956 között Békés 
Itala színművész vezette amatőr színját-
szó csoport, 1956-tól 1972-ig az Irodal-
mi Színpad, 1977 és 1983 között Szakall 
Judit drámapedagógus irányítása alatt  
az Ifjúsági Színpad működött az épületben. 
Az egykori Park Club kertjében az 1970-
es évek közepén a modernizmus jegyé-
ben építették fel a kaszinó épületéhez 
csatlakozó Magyar Néphadsereg Műve-
lődési Házát (később Honvéd Kulturális 
Központ), amelyben többek között 250 
fős étterem és 482 néző befogadására al-
kalmas, 185 m2-es színpaddal rendelkező 
színházterem is helyet kapott. Az épület- 
együttest ünnepélyes külsőségek között, 
1979. február 21-én nyitották meg.
A hajdani főúri kaszinó és a hozzá kap-
csolódó Honvéd Kulturális Központ 
jelenleg is a Honvédelmi Minisztéri-
um kezelésében áll, 1993-tól Stefánia 
Palota és Honvéd Kulturális Központ  
néven működik. 

Papp Dezső

Zugló 80

Főúri kaszinó a Stefánián
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A 13. számú választókerület or-
szággyűlési képviselőjeként Szat-
máry Kristóf (Fidesz–KDNP) tavaly 
április óta a zuglói lakosok egy ré-
szét is képviseli a parlamentben. 
Bár választókerületének nagyobb 
része a XVI. kerülethez tartozik, 
Zugló sorsát is szívén viseli. Itt szü-
letett, és jelenleg is ide kötik a min-
dennapjai. Megválasztása után azt 
mondta, személyesen is meggyő-
ződött arról, hogy Zuglóhoz kap-
csolódó törekvéseit Orbán Viktor és  
a kormány is támogatja. A repü-
lőgépzaj csökkentésének érdeké-
ben már komoly lépéseket tettek.  

– Milyen gyakran jár Zuglóban?
– Minden egyes napomat itt kezdem, és 
itt is fejezem be. A fiaim ide járnak iskolá-
ba, illetve óvodába, de a BVSC elnökeként  
a munkám is ide köt. Számtalan közös-
ségi helyen megfordulok, ezért a lakosok 
gyakran fordulnak hozzám a problémájuk-
kal. Legtöbbször országos ügyekkel ke-
resnek meg, de fogadóóráimon a kerületi 
tömegközlekedés, az Örs vezér tere és a 
Bosnyák tér felújítása, valamint a BVSC 
fejlesztése is sűrűn szóba kerül.
– Hogy látja, az elmúlt egy évben fejlődött Zugló?  
– Év elején még voltak olyan politikusok  
a kerületben, akik úgy gondolták, a vá-
lasztási kampány nem ért végét a tavaly 
októberi szavazással: még jó darabig ment 
a politikai adok-kapok Zuglóban. Minden-
képpen pozitívumnak tartom, hogy en-
nek mára nagyjából vége, mert az itt élők 
problémái helyett nem lehet az egymás 
elleni küzdelemmel foglalkozni. Mostanra 
kialakult az együttműködés, amelyről nem 
állítom, hogy zökkenőmentes, de lega-
lább van. Negatívumnak tekintem azon-
ban, hogy az együttműködés ellenére  
a nagyobb, koncepcionális problémák meg-
oldása nem jutott előrébb a kerületben.  
A zuglói politikának ki kellene jelölnie azokat 
a legfontosabb ügyeket, amelyeket pártho-
vatartozástól függetlenül meg kell oldani. 
– Ön szerint melyek ezek? 
– Közlekedés szempontjából hatalmas kü-
lönbségek vannak a kerület egyes részei kö-
zött. Az ember szíve elszorul, ha végigmegy 
a Nagy Lajos király útján vagy a Thököly 
úton. Zuglóban sok olyan útszakasz van, 
amelyet a XIX. század végén úgy alakítottak 
ki, hogy 2x2 sávosnak is alkalmas lehetne, 
de soha senki nem csinálta meg. Ezek nem 
az utolsó egy évben keletkezett problémák, 
hanem az elmúlt 25 évben felhalmozódott 
hiányosságok, amelyek megoldásához vi-
szont ezúttal sem kerültünk közelebb. Biza-
kodásra adhat okot azonban az a fővárosi 
fejlesztés, amely az újpalotai villamosvonal 
meghosszabbításával jár, hiszen az a Thö-
köly út felújítását is magával hozza. 

– A HÉV–metró összekötését tartotta  
a legfontosabbnak, az a beruházás hogy áll?   
– Az Örs vezér terének átszállási problé-
mái, illetve az akadálymentesítés is meg-
oldódna az összekötéssel, de nagy fáj-
dalmam, hogy pont az újpalotai villamos 
kivezetése konkurál ezzel a beruházással. 
Sajnos a pénzügyi keret adott, és csak az 
egyik fér bele. Egyelőre az a biztos, hogy 
ebben a ciklusban ez a fejlesztés nem tud 
megvalósulni, de a beruházás nincs elvet-
ve, sőt a tervekre biztosít is forrást a fővá-
ros. A HÉV-vel mindenképpen kell valamit 
kezdeni, mert 40 éves kocsik közlekednek. 
Óriási probléma, hogy a régi technikájú 
fékrendszerek miatt az átkelők lámpáit 
annyival előbb le kell zárni, hogy csúcs- 
időben szinte lehetetlen átjutni a sínek 
egyik oldaláról a másikra. Ez azért nehéz 
kérdés, mert minden mindennel össze-
függ. Olyan szerelvényekre kellene lecse-
rélni a régieket, amelyek már alkalmasak 
egy esetleges metróval való összekötésre. 
Erre forrásokat kell találni. Felmerült az is, 
hogy a MÁV-ot vonjuk be a fejlesztésbe. 
– A Nagy Lajos király útjának közlekedését 
hogyan lehetne jobbá tenni?
– Egységesebben kellene fellépni a liget 
felújításnak ügyében. Én elfogadom, hogy 
vannak a Liget-projektnek esetlegesen ja-
vítható részei, de ahelyett, hogy az egész 
kerület, sőt az egész főváros számára elő-
nyös, 200 milliárd forintos fejlesztés ellen 
próbálna néhány politikus lobbizni, inkább 
azon kellene közösen dolgozniuk a kerület 
vezetőinek, hogy még többet hozzanak ki 
a beruházásból. Két éve, amikor a fővá-
ros megszavazta a Liget-projektet, a ter-
vekbe bekerült: amennyiben a Kós Károly 
sétányt lezárják, megépítik a Szegedi úti 

felüljárót. Már akkor azt javasoltam, hogy 
ne csak ezt kérjük, hanem a Nagy Lajos 
király útjának 2x2 sávos megépítését is, 
legalább a Bosnyák térig. Ebben kellene 
egységesen fellépni. Ha az újpalotai vil-
lamossal a Thököly út megújulna, a Vá-
rosliget fejlesztésével pedig a Nagy Lajos 
király útjának felújítása is megvalósulna, 
akkor közlekedéspolitikai szempontból 
máris többet tettünk Zuglóért, mint az el-
múlt 25 év alatt bármikor.
– Személyes érdekeltsége, a BVSC viszont 
számos fejlesztésen túl van, terveznek to-
vábbi beruházásokat a sporttelepen?
– Büszke vagyok arra, hogy a legnagyobb 
fejlesztések a tömegsport- és szabadidős 
tevékenységekhez kapcsolódóan való-
sultak meg, sokat tettünk az egészség 
megőrzésének és a minőségibb élet eltöl-
tésének érdekében. Az elmúlt egy évben 
az összes szakosztályt sikerült valamilyen 
módon fejleszteni. A leglátványosabb 
természetesen az uszoda bővítése, az új 
úszótér kialakítása, de megújult a vívó- és 
az asztalitenisz-csarnok, valamint több 
focipálya is. Nagyon jó az együttműködé-
sünk az önkormányzattal, nélkülük nem 
is tudnánk ezeket megvalósítani. Pártál-
lás nélkül támogatták a fejlesztéseket. 
Ma már jó érzés délutánonként bemen-
ni az egyesülethez, mert fiatalok százai 
vannak a focipályán és a medencében. 
Versenysportolóink is jobb körülmények 
között tudnak készülni, ennek köszönhe-
tően lesz négy-öt olimpiai résztvevőnk, de  
a vízilabdacsapatunk és a kardvívóink is 
jól állnak. A fociban pedig az utánpótlásra 
fókuszálunk. A fejlesztés tovább folytató-
dik. A BVSC bekerült a vizes vb edző- és 
tartalék helyszínei közé, ami azzal kecse-

gtet, hogy 2016 végéig megépülhet ná-
lunk még egy új, 50 méteres medence.  
Ez Zuglónak egy forintjába sem kerülne, 
az állam ígért 300 millió forintos önrészt,  
a többi költséget pedig tao-forrásból fi-
nanszíroznánk. E beruházás során a par-
kolók további fejlesztése is megvalósulna. 
Egy focipályát nemrég fedtünk be, hogy 
télen is lehessen használni, de az MLSZ-
szel már sikerült egy újabb szerződést elő-
készítenünk a következő fedett pályára. 
– Orbán Viktor támogatására kifejezetten  
a légtérzaj csökkentése ügyében számí-
tott. Történt előrelépés? 
– Október közepén volt egy tárgyalásunk 
a HungaroControllal, ahol azt sikerült elér-
nünk, hogy jövő év elejére elkészítenek egy 
konkrét légi közlekedési protokollt, azaz ki-
dolgoznak a mostaninál előnyösebb felszál-
lási és leszállási alternatívákat. A jelenlegi 
zajterhelést az okozza, hogy 2008-ban a fel-
szálló gépek pályáját 12 fokkal észak-kelet 
felé fordították. Azelőtt a gépek egyenesen 
szálltak fel, most pedig Zugló és a XVI. kerü-
let felé kanyarodnak. A januárra kidolgozott 
alternatívák különböző lehetőségeket vizs-
gálnak meg, hogyan lehet néhány fokkal kij-
jebb fordítani, vagy visszaterelni a gépeket  
a 2008 előtti pályára. 
– A parlamentben milyen sikereket ért el, 
amelyek a zuglói lakosok javára válnak? 
– Kormánypárti politikusként számos olyan 
rendelet kidolgozásában, elfogadásában 
vettem részt, amely a főváros és ezáltal  
a zuglóiak számára is kedvező változást 
hoz. Az állam 25-30 milliárd forintot fordít 
Budapest közlekedésfejlesztésére, ami 
Zuglót is pozitívan érinti, nem beszélve  
a kormány legnagyobb fővárosi beruhá-
zásáról, a már említett Liget-projektről, 
amelynek legnagyobb nyertese a XIV. ke-
rület lehet. Az önkormányzati adósság-
konszolidációnak köszönhetően Zuglótól 
közel 8 milliárd forint adósságot vállalt 
át a kormány, a pedagógusi béremelés-
nek köszönhetően a XIV. kerületben több 
száz pedagógus bére nőtt, átlagosan 
személyenként bruttó 68 ezer forinttal, az 
óvónőké pedig átlagosan bruttó 75 ezer 
forinttal. A devizahiteleseket mentő kor-
mányzati döntéseknek köszönhetően több 
ezer alsórákosi család életét könnyítettük 
meg, a 20 százalékos rezsicsökkentéssel 
pedig a 89 ezer lakosú választókerüle-
tem 2,6 milliárd forintot nyert. A bürok-
ráciacsökkentő csomag hatását szintén 
hamarosan megérzik az itteni lakosok is. 
Amellett, hogy megújulnak az okmány 
-irodák, és fejlesztjük a kormányablakokat, 
a zuglóiak is gyorsabban és egyszerűbben 
tudnak majd hivatalos ügyeket intézni, az 
illetékek módosításával pedig jelentősen 
csökkenek az emberek és a vállalkozások 
terhei, de kevesebb lesz az engedélyhez 
kötött tevékenység is.     Forrai-Kiss Krisztina 
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Kilenc zuglói diák jár élen a tanulásban és a sportban
Idén adták át 46. alkalommal a fő-
városi „Élen a tanulásban, élen  
a sportban” elismeréseket. A díjat 
19 általános iskolás, 15 középis-
kolás, 5 egyetemista és 3 sajátos 
nevelési igényű tanuló vehette át.  
A díjazottak között 9 zuglói diák volt.

A jutalmazott kerületi diákok többsége  
a magas szintű sportolás mellett volt ké-
pes kiváló tanulmányi eredményre, a neu-
mannos Pénzes Gábor azonban éppen 
fordított utat járt be: ő ugyanis az osztály-
főnöke, Orbán Sándor testnevelő tanár 
által kifejlesztett tehetségprogram révén 
jutott arra a szintre, hogy azt már a fő-
város is elismerte. Gábor 13. évfolyamos 
osztálya egy külön világ, „állam az állam-
ban” a Neumann János Számítástechni-
kai Szakközépiskolában. A kiválóra minő-
sített tehetségközpontban Orbán tanár úr 
egy komplex tehetségfejlesztő programot 
dolgozott ki és alkalmaz az osztályában. 
A program három pilléren – a művésze-
teken, a kutatáson és a sporton – alapul, 
s a lényege, hogy a fejlesztés hatására  
a két agyfélteke összehangoltabban tud-
jon dolgozni. A zuglói középiskola mindig 
bővelkedett innovatív diákokban, a tanu-
lók többsége főleg a fejlesztések, a prog-
ramozások terén jeleskedik. Orbán tanár 
úr diákjai azonban meglepő területeken 
produkálnak kiemelkedően. Egyrészt 
karatéban nagyon jók, másrészt olyan 
témákban kutatnak, mint a sportedzé-

sen alkalmazott aerob terhelések hatása 
a pszichés jóllétre és a nikotinfüggőség 
mérséklésére, vagy a gyorsasági barrier 
(korlát) túllépésének a lehetősége elekt-
rostimulációval. Meseíró-pályázatokon 
is részt vesznek, sikerrel. Orbán Sándor 
fokozatosan vezette be a programot, 
először saját gyermekén próbálta ki.  
A mostani változatig sokat csiszolt rajta 
az évek során. A Komplex3+T nevet vi-
selő program bevezetése óta tanítványai 
több mint tíz érmet szereztek világverse-
nyeken, valamint az elmúlt három évben 
öten döntősök voltak a Janikovszky Éva 
meseíró-pályázatokon. Diákjai rendre ott 
vannak az „Élen a sportban, élen a tanu-
lásban” díjazottjai között (Pénzes Gábor 
Orbán Sándor 15. elismert tanítványa 
volt, de a Testnevelési Egyetem két idei 
díjazottja, Fóris Norbert és Uhlár Ádám 
is a zuglói tanár tehetséggondozó műhe-
lyéből került ki). 
– Nem az irodalmi, a sport- és a kutatási 
eredmények a lényegesek, hanem a te-
hetség kibontakoztatása – vallja a zuglói 
pedagógus, aki a kerületi önkormány-
zattól korábban a Zugló Sportjáért díjat,  
az Emberi Erőforrások Minisztériumától 
pedig Bonis Bona – a Nemzet Tehetsége-
iért díjat kapott. Orbán Sándor program-
ja is elismerésben részesült már például  
a vajdasági oktatási minisztériumtól,  
a Magyar Tudományos Akadémiától és 
az oktatási jogok biztosától.

R. T.

Kibővítették az ösztöndíjjal támogatható tanulók körét

A tehetséges kerületi diákokat 1993 
óta díjazza a zuglói önkormányzat 
a Zuglóiak Egymásért Alapítványon 
keresztül. Az egy tanévre szóló diá-
kösztöndíjra a Zuglóban lakó fiata-
lok pályázat útján jelentkezhetnek.

Az utóbbi években elsősorban a 11–12. 
évfolyamos tanulók továbbtanulási esé-
lyeit támogatta az alapítvány a diák- 
ösztöndíjjal. Évente általában 30 diák ré-

szesült ily módon támogatásban. Az idei 
tanévben azonban változott a támogatá-
si rendszer. Hevér László György önkor-
mányzati képviselő javaslatára ugyanis 
kibővítették a támogatandó diákok kö-
rét, és idén a 7–8. évfolyamosok tovább-
tanulási esélyeit is javítani szeretnék. 
Ennek érdekében a 3 millió forintos tá-
mogatási összeget a duplájára emelték.
A legtehetségesebb diákok – összesen  
42 fő – november 11-én a Lipták Villában 

rendezett ünnepségen vehették át a 100 000  
forintos ösztöndíjról szóló igazolást. – Meg-
lepő volt számunkra, hogy középiskolás 
korosztályban mindössze 16 értékelhető 
pályázat érkezett az alapítványhoz – mondta 
Hevér László György képviselő –, ugyanak-
kor örömmel láttuk, hogy az általános iskolai 
korosztályban jóval nagyobb – 26 fős – volt  
az igény erre a támogatásra, amely a pályá-
zati rendszer bővítésének jogosságát igazolta.
A képviselő elmondta, hogy a támogatásra 

szánt 6 millió forintból megmaradó 1,8 millió 
forintnyi összeget is a diákok képzésére for-
dítják. Az alapítvánnyal és a Zuglói Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttmű-
ködve ugyanis kis csoportos rendszerben 
kéthetente szombatonként konfliktuskeze-
lésből, elsősegélynyújtásból, önvédelemből 
és prevencióból felkészítést szerveznek  
a számukra Regnum Marianum Plébánia 
közösségi termében. Az első alkalomra már 
november 21-én sort kerítenek.         Riersch

Általános iskolai kategóriában elismerést kapott a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Né-
met Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola három diákja, Koleszár Mihály Bálint (öttu-
sa), Kozsán Balázs (karate) és Tremmel Flóra (evezés), a Városligeti Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója, Pentz Ákos (kajak), a Herman Ottó 
Általános Iskola diákja, Szénás Anna Lilla (szertorna). A középiskolás kategóriában  
a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola diákja, Pénzes Gábor (ka-
rate), az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium két növendéke, Papp Borbála 
(vívás) és Takács Bence (karate), valamint a Szent István Gimnázium tanulója, Benkő 
Fruzsina részesült elismerésben.
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Három intézmény kivételével már 
minden zuglói iskolában szelektí-
ven gyűjtik a szemetet. Az önkor-
mányzat jóvoltából szeptembertől 
huszonöt közintézmény komposzt- 
ládát is kapott, de a tervek között 
szerepel, hogy jövőre lombkom-
posztálókat is építenek.   

A Játékszín Óvodában a környezetvéde-
lemre és az egészséges életmódra való 
nevelést évek óta beépítik az oktatásba. 
A szemetet január óta szelektíven gyűjtik, 
de Adamik Ildikó óvodavezető komposzt-
ládát is az elsők között igényelt. 
– Tavasszal szeretnénk gyógynövényeket 
termeszteni az udvaron – mondta Adamik 
Ildikó. – A komposztládában lévő humusz 
kiváló talaj lesz ehhez. 
Az ovi minden csoportjában heti felelősök 
gondoskodnak arról, hogy a naponta ki-
osztott gyümölcsök lepucolt héját, illetve 
a csutkákat levigyék a kerti hulladékgyűj-
tőbe. A Katica csoportból ezúttal Rolkó 
Máté, Talabos Jázmin és Pszota Zsófia 
dobta a maradékot a komposztba. 
– Több rokonunknak is van kertes háza, min-
denhol van komposztláda – mesélte Máté –, 
de én azt is tudom, hogy a többi szemetet 
hova kell vinni. Az összenyomott műanyagot 
a sárga kukába, a széttépett dobozokat pe-
dig a kékbe. Ha megtelnek, jön a kukásautó, 
és mindet elviszik újrahasznosítani. 
Idén elsősorban a háztartási komposztá-
lás elősegítése volt az önkormányzat célja, 
ezért 450 komposztkeretet osztottak szét 

a zuglói háztartások között. Mivel néhány 
tucat láda megmaradt, szeptemberben  
a zuglói közintézmények számára is meg-
hirdették a programot. Akkor több mint 
húsz intézmény – 10 bölcsőde, 4 iskola, 
4 óvoda, 4 idősek klubja, valamint a csa-
ládsegítő központ – jelezte igényét. Végül 
összesen 52 keretet szállítottak ki a Zuglói 
Zrt. munkatársai.  
– Több iskola vezetője szólt, hogy túl ki-
csik a rendelkezésre álló keretek. Van olyan 
intézményünk, ahol ősszel 30 köbméter 
lombhulladék keletkezik, aminek drága az 
elszállítása – magyarázta Szabó Rebeka al-
polgármester. – A jövő évi program része-
ként ezért lombkomposztálók építését ter-
vezzük, de szeretnénk a folyamatról képzést 
is tartani a közintézmények dolgozóinak. 
A Kaffka Margit Általános Iskolában évek 
óta három komposztláda van, de nem ez 
az oka annak, hogy az önkormányzat által 
felkínált lehetőséggel nem éltek. A Kaffka 
egyike azon intézményeknek, ahol a zöld-
hulladék meghaladja a 30 köbmétert.
– Több mint száz fa áll a kertünkben, 
rengeteg levél hullik le ősszel. Az össze-
gyűjtéshez a sima ládákból nekünk lega-
lább harminc darab kellene – tette hozzá 
Varga László igazgató. – Ezért felvetettük 
az önkormányzatnál, hogy célszerű lenne 
egy központi darálógépet vásárolni, amit 
bármelyik, hasonló helyzetben lévő közin-
tézmény használhatna. Annak segítségé-
vel azonnal vissza lehetne teríteni a talajra 
a mulcsot, amely tavaszra elbomlana, és 
tápanyaggal dúsítaná a földet.     

A Kaffkában minden folyosóra kihelyez-
tek egy-egy dobozt, amibe a diákok külön 
dobhatják az almacsutkákat, a gyümölcs-
héjakat. Örökös ökoiskolaként a szelektív 
hulladékgyűjtésre is nagy hangsúlyt fek-
tetnek, ezért minden emeleten megtalál-
hatók azok a préselővel felszerelt mobil-
gyűjtők, amelyekbe külön-külön rakhatják 
a gyerekek a papírt, a műanyagot, a fémet, 
illetve az elemeket.  
A kültéri, 240 literes szelektív tartályok 
ürítését a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. hetente egyszer, ingyen végzi, az is-
kolaépületeken belüli szelektív gyűjtőkre 

pedig az intézmények vezetői igényelhet-
tek forrást a Zuglói Intézménygazdálko-
dási Központnál. 
– A 2014/2015 tanévben 10-15 iskolába 
körülbelül 130 szelektív hulladékgyűjtő 
került így ki – mondta Lauter Ilona, a ZIK 
igazgatója. – Van olyan kerületi iskola, 
ahol jövőre tervezik ennek megvalósítását.
Tavasszal a polgármesteri hivatalban is el-
indult az irodai szelektív gyűjtés, és Szabó 
Rebeka arról tájékoztatta lapunkat, hogy  
a programot szeretnék kiterjeszteni min-
den zuglói közintézményre. 

Forrai-Kiss Krisztina

Zöld Zugló

Komposztálnak és szelektálnak a zuglói intézmények
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Idén ünnepli tizedik születésnapját az 
operaházi énekeseket foglalkoztató 
SZIRT Együttes. A Tokody Ilona, Wie-
dermann Bernadett vagy Fekete Atti-
la által előadott dalokat egy zuglói ze-
neszerző-énekes házaspár, a SZIRT 
Együttes két alapítója, Andrássy Fri-
gyes és Krisztina komponálta.

– A színpadon ismerkedtünk meg egy-
mással – mesélte kapcsolatuk történetét 
a Magyar Állami Operaház címzetes ma-
gánénekese, Andrássy Krisztina. – A mi 
szakmánk nehezen tolerálható egy „civil” 
ember számára, a sok fellépés, az állandó 
esti, hétvégi és ünnepnapi kötöttségek 
csak azok számára elviselhetők, akik ma-
guk is hasonló ritmusban élnek.
Andrássy Frigyes egészen kacifántos úton 
jutott az Opera színpadára. Komoly zenei 
hagyományokkal rendelkező családban 
nőtt fel, édesapja, nagybátyja is opera-
énekes volt. A jó hangú kisfiú 14–18 éves 
korában a Vasas művészeti együttesében 
énekelt, innen került a Zeneakadémia gya-
korlóiskolájába. Az egyik alkalommal ép-
pen az Operában próbált, amikor meglát-
ta, hogy színpadi világosítót keresnek.
– Gyengeáramú iskolát végeztem, ami 
jó ajánlólevélnek számított a felvételinél.  
Öt évig dolgoztam színpadtechnikusként, 
és egyrészt nagyon megszerettem, más-
részt meg is ismertem ezt a területet, amit 

aztán később, a darabrendezéseim során 
fel is használtam.
Andrássy Frigyes később kórustag, 
majd magánénekes lett. Itt ismerke-
dett meg későbbi feleségével, aki szin-
tén zenészcsaládból származik, és az 
éneklés mellett kiválóan zongorázik. 
Frigyes és Krisztina 2005-ben gondolt 
egy nagyot, és Sánta Jolán operaéne-
kessel közösen megalapították a SZIRT 
Együttest, amely azóta is két célt szol-
gál: egyrészt magyar költők verseit ze-
nésíti meg, másrészt az együttesben 
megforduló művészek zenés darabokat 
is készítenek. A zeneszerző házaspár  
legutóbbi darabjáért, a Sír a téli éjszaka 
című drámai daljátékért a közelmúltban 
Hűség a hazához díjban részesült.
Andrássy Frigyes nemcsak abban egye-
di, hogy ő az első operaénekes, aki szín-
padtechnikusból vált művésszé, de ő az 
egyetlen hazai komolyzenei előadó is, aki 
az éneklés mellett zeneszerzéssel foglal-
kozik. A SZIRT Együttes egyre népsze-
rűbb itthon és a határon túl, így az általuk 
közvetített értékek, a magyar nyelv és a 
komolyzene népszerűsítése egyre több 
emberhez jut el.
Az Andrássy házaspár már többször fel-
lépett a Lipták Villában és a Cserepes-
házban, illetve a nemzeti ünnepeinken is 
gyakran hallani őket.

Riersch Tamás

Nemcsak a fővárosból és persze ke-
rületünkből, de még az erdélyi Kéz-
divásárhelyről is jöttek kicsik és na-
gyok, hogy együtt énekelhessenek 
Halász Judittal Zuglóban, a Stefánia 
Palotában. A színésznővel, aki a gye-
rekeknek szóló lemezeivel és kon-
certjeivel egyedülálló műfajt terem-
tett a magyar könnyűzenei életben, 
s aki háromunokás nagymamaként 
ugyanolyan lelkesedéssel és lendü-
lettel táncol a színpadon, mint a kez-
det kezdetén, 1973-ban. Nem hiába 
jellemezte egyik dal- és szövegírója, 
Bródy János egyszer úgy, a halhatat-
lan fiatalság szól a hangjából.

– Ötlettelen az életúttal kezdeni az inter-
jút, de most kivételt teszünk: hisz kevesen 
tudják, hogy Halász Judit voltaképpen  
ízig-vérig zuglói.

– Olyannyira, hogy az egész családom 
itt született. Nagyszüleim és anyám, 
apám is. Anyám 16 volt, apám 17, amikor  
a tánciskolában megismerkedtek. Ők itt 
nőttek fel, itt alapítottak családot, és én 
is itt születtem. Itt kezdtem iskolába jár-
ni az Egressyn, de nem a mai Herman-
ban, mert akkor az fiúiskola volt, hanem  
a mellette lévőben, ami, ha jól tudom, 
most szakközépiskola. Harmadikos ko-
romban költöztünk Budára, úgyhogy Bu-
dát jobban ismerem, de Zuglóban sem 
tévedek el. Háborús emlékeim – már 
amennyire egy 2-3 éves gyereknek lehet-
nek – is Zuglóból vannak, amikor például 
sokszor kellett óvóhelyre bújnunk. Em-
lékszem, amikor nagybátyám hazajött  
a francia fogságból, de az is élénken 
él bennem, amit édesanyám mesélt:  
’42 szeptemberében, velem várandósan, 
elindult a Bethesda Kórházba szülni, de  

a bombázások miatt vissza kellett fordul-
nia. Talán emiatt van, hogy végül csak ok-
tóberben születtem meg. Egyébként csalá-
dom nagy része még mindig itt él Zuglóban.
– Tucatnyi koncert havonta, és keresz-
tül-kasul száguldozik az országban. Csak 
novemberben 8 színdarabban játszik. 
Hogy lehet bírni ezt a szédületes tempót? 
– C’est la vie! – nem tudom, ehhez szok-
tam hozzá, ilyen az élet. Most is csak any-
nyit dolgozom, amennyit bírok. 
– Másfél milliós lemezeladás, gyémántle-
mez, 43 éve énekel. Mostani koncertjével 
mit üzen a gyerekeknek?
– Minden koncertemen új témával jövök, 
és minden új lemez megjelenésekor új-
rarendezem a koncertjeimet. A Kezdőd-
het a mulatság – a mostani – a családról 
szól, arról, hogyan változik a család éle-
te a gyerek születésével. Arra szeretném 
biztatni a gyerekeket, sokat olvassanak, 
tanuljanak verseket és nyelveket, ismer-
jenek sok mesét. Másrészről a család 
legyen egy biztos pont, ahová hazatér-
hetnek. Egy olyan hely, ahol mindig biz-
tonságban érzik magukat gyerekek-fel-
nőttek egyaránt.
– A Mosolyrend lovagja, az Unicef jószol-
gálati nagykövete – mit tartott küldetésé-
nek ezekben a munkákban?  
–  Ezek mind részei voltak az életemnek.  
A gyerekek által megszavazott Mosolyrend 
lovagja címre különösen büszke vagyok.  
A Parlamentben nagy ünnepség kísére-
tében kaptam meg, az alapítvány lengyel 
elnöke személyesen adta át a díjat, és  
a 100 Folk Celsiussal a Micimackót éne-
keltük el köszönetképpen. Janikovszky 
Éva másodikként kapta meg a díjat, ami 
különös öröm volt a számomra. Nagyon 

jó viszonyban voltunk, együtt dolgoztunk 
számos olyan bizottságban és kuratóri-
umban, amely gyerekeknek adandó jutal-
makról és megsegítésükről döntött.  
– Kossuth-, Jászai Mari-díj, érdemes mű-
vész, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje, és sorolhatnám tovább! 
Melyik díjra a legbüszkébb?Mit tart karrier-
je csúcspontjának?  
– Mindegyikre büszke vagyok. Az ember 
mindig örül annak, ha elismerik. Ha lát-
ja, hogy valamilyen formában jó az, amit 
csinál. Hogy hatni tud a közönségére. 
Nekünk ez a fontos. A csúcspont az volt, 
amikor felvettek a főiskolára. Ez volt éle-
tem legszebb éve, mert leérettségiztem, 
bekerültem az ifjúsági lovasválogatottba, 
és akkor utaztam először külföldre, Velen-
cébe, a Lidóra, és felvettek a főiskolára is.
– Karakánnal Európa-bajnokságot nyert 
épp akkor díjugratásban. Lovaglás, sielés, 
teniszezés – még jut ideje a sportra is? 
– Amikor legutóbb beteg lettem, a magam 
kedvére lejártam a lovardába, de ráébred-
tem, abba kell hagynom, sajnos már nem 
lovagolok. Néha teniszezek, és ha a színház 
kienged egy-egy hétre, akkor viszont síelek.
– A gyerekek most is sorban álltak autog-
ramért. Hogy mit ad nekik, látjuk, halljuk. 
Mit kap tőlük?
– Legfőképp szeretetet és érdeklődést. 
Nem könnyű ám több mint egy órán át 
lekötni a figyelmüket! Minden koncerte-
men van egy-két gyerek, aki – bármilyen 
újak a dalok – az elejétől a végéig ve-
lem együtt énekel. Gyakran ki is jönnek 
hozzám a színpad elé, s ilyenkor jutalmul  
a mikrofont a kezükbe nyomom. Megha-
tóan lelkesek! 

Csernyánszky Judit

Kultúra, művészet

Bródy János szerint halhatatlan fiatalság árad a hangjából

Világosítóból lett operaénekes
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A hideg, a szürkeség és a korai 
sötétedés még a rendszeresen 
edzőket is sokszor elriasztja a sza-
badtéri sportolástól. Pedig télen 
hasznosabb a friss levegőn mozog-
ni, mint nyáron. 

A téli sportolás az egészségmegőrzés mel-
lett a fertőzések elkerülésében, az ünnepek 
alatti túlevés kompenzálásában is sokat 
segíthet. A szabadtéri edzés a depresszió 
gyógyításában, a felső légúti betegségek 
elkerülésében, az elhízás megfelelő keze-
lésében is szerepet játszik. Akik télen is 
rendszeresen mozognak a friss levegőn, 
ritkábban lesznek influenzások, kevesebb-
szer szenvednek légúti betegségekben.  
A téli séta, a nordic walking, a futás, a ke-
rékpározás, valamint – időjárástól függően –  
a hógolyózás, a szánkózás, a síelés, a kor-
csolyázás teljesen kikapcsolja az agyat, 
ezáltal segít a stressz levezetésében is. Té-
len a hideg miatt az emberek gyorsabban 
edzenek, ezért gyorsul az anyagcseréjük, 
könnyebben megszabadulnak a felesleges 
kilóktól. A szív is erőteljesebben dolgozik, 
ami miatt felfrissülhet a keringés, erősödhet 
a szívizom, növekedhet az állóképesség. 
Fontos azonban, hogy senki se essen túl-
zásba! A jótékony hatások csak mértékle-
tes sportolás mellett érvényesülnek.

Dr. habil. Révai Tamás Ph. D.
címzetes egyetemi tanár, igazgató főorvos

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Egészség

Átszervezik a gyerekszakrendelést

A tervek szerint növelik a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál (ZESZ) dolgozó gyermekorvosok számát, ezáltal 

a szakrendelés teljesítménye nőni, a várakozási idő csökkenni fog. Az átalakítás szeptemberben kezdődött. 

– Csakúgy, mint sok más kerületben, nekünk is a gyermekgasztroenterológiai, -szemészti és -fül-orr-gé-

gészeti szakrendeléseken vannak hiányosságaink. Ezért szeptemberben elindítottuk az átszervezést, amit 

dr. Czellinger Zsolt gyermekkardiológus koordinál – tájékoztatta lapunkat dr. Révai Tamás, a ZESZ igazgató 

főorvosa. A tervek szerint a Hermina úti szakrendelőben vehetik majd igénybe ezeket a szolgáltatásokat  

a betegek, és várhatóan a Bethesda Gyermekkórház orvosai látják el őket.         (p. r.)

A téli sportolás erősíti az immunrendszert
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Fürdőzőktől loptak

Két nő egy turistától lopott e-bookot  
a Széchenyi fürdő aulájában, majd elindul-
tak a Városliget felé. Nem sokkal később 
azonban visszatértek a fürdőbe, hogy 
újabb zsákmányt szerezzenek, de szeren-
csére ekkor már felfigyelt rájuk a személy-
zet, akik értesítették a rendőröket. A két nőt 
előállították, akik elismerték a bűncselek-
mény elkövetését. Ezt követően gyorsított 
eljárásban bíróság elé állították őket.

Sorozatelkövetőt fogtak

November 19-én az esti órákban gép-
kocsifeltörésről érkezett jelzés a kerületi 
kapitányságra. A járőrt a Zászlós utca–  
Mogyoródi út kereszteződéséhez riasz-
tották, ahol egy 40 év körüli férfi egy autó 
ablakát betörve próbált meg értékeket 
lopni a járműből. A rendőrök a kocsi tu-
lajdonosától kapott személyleírás alapján 
keresni kezdték az elkövetőt, akit onnan 
nem messze meg is találtak. A férfinál két 
női táskát találtak, amelyekről kiderült, 
hogy azok egy másik autóból tűntek el. 
Ennek a járműnek a tulajdonosa később 
hiánytalanul visszakapta az ellopott érté-
keket. A férfit előállították, ám még a ki-
hallgatása alatt újabb gépkocsifeltörésről 
érkezett bejelentés a kapitányságra. Ké-
sőbb kiderült, hogy a Zászlós utca kör-
nyékén már két nappal korábban is fel-
törtek egy járművet. A férfi mind a négy 
bűncselekményt elismerte, a bíróság pe-
dig elrendelte az előzetes letartóztatását.

Bűnügyi krónika
Hitelezőtől rettegő, pénzt kérő ál- 
unoka telefonhívásáról szinte heten-
te érkezik bejelentés a zuglói rend-
őrségre. Ám újabban olyan trükköket 
is bevetnek a csalók, amelyeknek  
a legszemfülesebbek is bedőlhetnek. 
Nemrég például egy idős emberhez 
álruhás rendőr csöngetett be, aki 
egy megbilincselt „álfogollyal” akart 
helyszíni szembesítést tartani.    

– Hajnali egykor csörgött a telefonom, azt 
hittem, az unokám hívott, legalábbis annak 
mondta magát. Zokogott, hogy kölcsönt 
vett fel, amit nem tud visszafizetni, ezért 
életveszélyesen megfenyegették. Nagyon 
megijedtem, javasoltam, hívjuk a rendőrsé-
get, mire ő azt mondta, csak azt ne, akkor 
biztos, hogy nagyon megbüntetik őt. Kér-
te, hogy a család többi tagjának se szól-
jak, csak próbáljak összeszedni egymillió 
forintot, mert akkor elengedik. Mondtam, 

hogy csak 300 ezer forintom van itthon, 
mire ő gyorsan rávágta, nem baj, legalább 
egy kis lélegzethez jut. Mondta, hogy már-
is küldi egy ismerősét a pénzért, ő ugyanis 
nem jöhet, mert a hitelezői nem engedik el 
– mesélte el lapunknak saját történetét egy 
zuglói nyugdíjas, aki hitt a telefonálónak, és 
odaadta a pénzét az állítólagos ismerősnek 
– akit persze azóta sem látott. 
– A fenti történet tipikus – mondta Kolozs 
Balázs rendőr százados, a zuglói rendőr-
kapitányság bűnüldözési alosztályának 
vezetője –, sajnos hetente előfordul ha-
sonló a kerületben. A sértetteket gyakran 
álmukból ébresztik fel, amikor a leginkább 
megtéveszthetők. A csalók rokonnak, is-
merősnek adják ki magukat, és a hangjuk-
kal, a sztorijukkal, a színlelt kétségbeesé-
sükkel megpróbálják stresszelni az idős 
embert, aki néha annyira megijed, hogy 
olyan cselekedetre szánja el magát, amit 
utólag maga sem ért.

A szakember szerint a rendőrség legin-
kább a megelőzéssel veheti fel a harcot az 
ilyen bűnelkövetőkkel szemben. 
Vannak tipikusan téli, illetve nyári trükkök 
is. Az előbbiek közé tartozik a tűzifával 
való kereskedés, amikor látszólag telepa-
kolt kosár fát adnak el időseknek, ám csak 
a kosár tetején található fa. Télen szokták 
a gázművek szakembereinek is kiadni ma-
gukat a csalók, hogy ellenőrizzék a gáz- 
órát vagy a fűtési rendszert, ám a lakás-
ba bejutva értékek után kutatnak. A nyári 
trükkök közé tartozik, amikor egy pohár 
vízért kéredzkednek be valakihez, vagy 
azért kérnek pénzt, mert haza szeretnének 
jutni, csak éppen elveszítették vagy ellop-
ták minden iratukat és pénzüket.
Vannak egészen különleges trükkök is, 
amelyeknek még a legéberebb sértettek is 
bedőlnek. Családi házas övezetben fordult 
elő, hogy egy civil ruhás nyomozó és egy 
megbilincselt kezű tolvaj csöngetett be az 
idős emberhez. A „Police” feliratú igazol-
ványt felmutató álrendőr azt mondta, hogy 
a megbilincselt férfi egy betörő, aki a kör-
nyéken több házba is bejutott, és onnan 
ékszereket, pénzt tulajdonított el. A betörő 
állítólag a sértett lakásában is megfordult. 
Az idős ember ezt cáfolta, ám a rendőr 
nyomatékosan kérte, hogy ellenőrizze  
a pénzét, nehogy utólag derüljön ki a 
lopás. Bement a sértettel a házba, aki 
elővette és megmutatta az álrendőrnek  
a dugipénzét. Eközben bement a házba 
egy másik civil ruhás nyomozó is, aki azt 
mondta, hogy a hátsó ablakok valame-
lyikén jutott be a tolvaj, és kérte az idős 
embert, nézze meg, éppen nincs-e nyitva 
az adott ablak. Eközben a másik álrendőr 
ellopta a pénzt. A csalók még egy nyilat-
kozatot is aláírattak a sértettel, amelyben 
elismeri, hogy nem történt betörés a házá-
ba, majd a megbilincselt kezű álbetörővel 
sietve továbbálltak.                Riersch Tamás

93 sértett, 49 betörés, 46 millió forin-
tos kár – ez a mérlege annak a most 
felgöngyölített bűncselekmény-so-
rozatnak, amelyet fél év leforgása 
alatt követett egy testvérpár, többek 
között Zuglóban.

Dr. Bató András rendőr alezredes, XXII. 
kerületi rendőrkapitány elmondta, az egyik 
elkövetőre idén február 13-án figyeltek fel 
kollégái a budafoki Arany János utcában. 
A férfit igazoltatták, s mivel az intézke-
déstől idegesnek tűnt, ruházatát is átvizs-
gálták. Egy megrágott végű elemlámpát 
találtak nála. A rendőrök azt feltételezték,  
a férfi a lámpát azért vehette a szájába, 
hogy mindkét kezével szabadon dolgoz-
hasson. A férfiról aztán kiderült, hogy 
testvérével együtt valószínűleg betörések-
ből él, ám ezt csak április 1. után tudták 
bizonyítani. A testvérpár akkor egy zuglói 
betörés után autójával Dél-Pestre hajtott, 
ám a XVIII. kerületi Csontváry Kosztka 
Tivadar utcában megállították őket a ren-
dőrök. A két férfi kocsijában ékszereket és 
nagyobb mennyiségű készpénzt találtak. 
Ezután házkutatást tartottak náluk, ahol 
újabb ékszerekre, illetve zálogjegyekre 
bukkantak a rendőrök. A nyomozás so-

rán kiderült az elkövetés menete: a gya-
núsítottak előbb felhívták a tudakozótól 
kapott számokat, s ha nem vették fel a 
telefont, akkor betörtek az adott lakásba. 
Az egyikük – felváltva – az autóban ült, míg  
a másik a lakást átkutatta. A bűncselek-
ményeket 2014. december és 2015. április 
1. között követték el. Az eddig bizonyított 
49 betörésből hetet Zuglóban, a többit  XI., 

a XII., a XVI., a XV. és a XXII. kerületben 
hajtották végre. A lopott holmiktól hirde-
tések útján, illetve zálogfiókokon keresz-
tül szabadultak meg. Mindkét gyanúsított 
munkanélküli volt. Előfordulhat, hogy a 49 
felderített eset még nem végleges adat.  
A testvérpár előzetes letartóztatásban 
van, 2–8 évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntethetők.       R. T. 

Rendőrnek öltözve verik át a nyugdíjasokat

Rágott végű elemlámpa buktatta le a testvérpárt
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG! Hajnali, autószerelő 
műhely takarításához és udvaros feladatok el-
látására, RENDEZETT CSALÁDI hátterű, 50 év 
körüli férfi munkatársat keresek 6 órában (be-
jelentett). Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
info@porminus.hu  

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

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

ZSAZSA GALÉRIA gyűjtői árakon vásá-
rol! Antik ezüst: 175-500 Ft. Brilles ékszer: 
50.000-1.000.000 Ft. Továbbá: Törtaranyat, 
ezüst, fogaranyat, festményeket, porceláno-
kat, márkás kar- és zsebórákat, dísztárgya-
kat és teljes hagyatékot! KIEMELT AJÁNLA-
TUNK! Borostyán és korall ékszerek, akár 
250.000 Ft. Mi mindent megveszünk, várjuk 
Önt!  13. kerület, Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 
06-70/884-4084, 350-43-08; email cím: anti-
kicko87@gmail.com 

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtő-
nő külföldi magas áron, helyszínen, készpén-
zért vásárol antik és modern festményeket, 
bútorokat (figurálisak előnyben) ezüsttárgya-
kat, aranyakat, elefántcsontokat, kardokat, 
asztali álló, fali - és karórákat, porcelánokat 
(Herendi, Zsolnay) Kovács Margit, Gorka 
Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, szőnyege-
ket, bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes 
hagyatékot, értékbecslés, kiszállás díjtalan. 
Életjáradéki szerződést is vállalok. Üzletünk: 
II.ker. Fő u.67. Tel: 06-1/789-1693, 06-30-
382-7020 

Hirdetések 

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyag-
beszerzéssel, garanciával! Ajtó és ablakcsere. 
www.burkolomester.hu  Tel: 06-20-961-6153

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos 
munkákat vállalok: javítások, bútor- összesze-
relés, polcok, kisbútorok készítése. Tel.: 06-30-
664-8684, Varga László

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

TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, 
NAV előtti képviselet. Tel.: 06-1-466-9412

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

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

GYAKORLOTT fodrász, idős hölgyek és urak 
hajvágását vállalja háznál. HÍVJON BIZALOM-
MAL! Tel.: 06-30-952-7363

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉS, kisebb kő-
műves munkákat vállalok referenciákkal! Tel: 
06-30-227-9616

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

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

KÉSZPÉNZZEL VÁSÁROLOK 20-60 nm-es, 
felújítandó lakást, házrészt, házat. MAGÁNSZE-
MÉLY! Lőrincz Péter. Tel.: 06-70-383-5004

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit bol-
dogan elszállítom! Nem vagyok kereskedő! Tel: 
06-20-956-4084

KÖNYVEK VÉTELE. Tel.: 06-20-923-4677

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése. 
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, 
Ilosvai utca 25. 

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak 
kezelése. Házhoz megyek! Hétköznap és hét-
végén! Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 06-
30-319-1178 

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

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, 
könyveket, csipkét, bizsukat, kitüntetést, írógé-
pet, varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, hagyaté-
kot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

VEZÉR ANTIKVITÁS helyszínen készpénzért 
vásárolunk antik és modern festményeket, 
bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka 
Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi üve-
geket, borostyánokat, katonai kitüntetéseket. 
Herendi, Zsolnai, Meiseni. Teljes hagyatékot. 
Képeslapokat, könyveket stb. XIV., Vezér út 
148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 06-70-398-
8851

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol 
magas áron BOROSTYÁN ékszereket 15.000-
200.000 Ft-ig, antik bútorokat és ékszereket, 
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, 
Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, 
Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, 
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai 
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, tört és fog aranyat. Értékbecs-
lés és kiszállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget 
u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-1-708-
2878, 06-20-358-8217

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

KARÁCSONYI AKCIÓ! Minden családi, gye-
rek és portré sorozathoz egyedi albumot adunk 
ajándékba. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Szombaton bejelentésre. Tel: 363-1170

DIPLOMÁS, FIATAL HÁZASPÁR, eltartási 
vagy életjáradéki szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy úrral. Tel.: 06-30-965-0495

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók 
felújítása, átalakítása. Negatívok, videók digita-
lizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyit-
va: 10-18h. Tel: 363-1170

Szolgáltatás

Könyv

Művészet

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Egyéb

Állás

Ingatlan

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

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

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

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

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: 
ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, mázolást, pántok, zsanér-
ok cseréjét és a legkisebb munkát is vállalom. 
Szigeti László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703 

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

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

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

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

 VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELE-
FON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés 
és –felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Érintésvédelmi fe-
lülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kád-
ját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. www.
kad-felujitas.hu   Keressen minket a faceboo-
kon is: Kád-felújítás. Tel.: 06-20-529-4180

ABLAK JAVÍTÁS!  
www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom 

kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését  

1 év garanciával. Felmérés díjtalan.  
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269 

VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERE-
LÉS, duguláselhárítás. WC-k, csapok, 
szifonok javítása, cseréje, csőrepedés 

elhárítás, lakásfelújítás, ingyenes kiszál-
lás. Tel.: 06-70-676-8278

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás 
profi gépekkel, szerelvények javítása, 

cseréje, gázkészülékek javítása, csőtörés, 
hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszere-

lés, javítás. 40 éves gyakorlattal.  
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Megnyílt a TISZTA SOR DROGÉRIA 
a Róna utca 143-ban! 

Vegyiáruk, ökotisztítószerek, gyógyhatású 
készítmények, reformélelmiszerek bővülő 

választékával várjuk vásárlóinkat. 
Tel: 06-20-518-7488

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm, 
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fűtésszerelő 
mester vállalja készülékek, berendezések 

javítását, karbantartását, cseréjét. 
Teljes körű kivitelezési munkákat  

és duguláselhárítást. 
Tel: 06-30-956-8540, 06-1-220-5185

Redőny, reluxa

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

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

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56

www.cserepeshaz.hu

MAGYAR TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK - APRÓK 
TÁNCA
10.00-11.00 kézműves foglalkozás
11.00-12.00 táncház
December 6. Mikulás napja
December 13. Luca napja
Közreműködik a Mező együttes 
Belépő: 500 Ft/fő

A program a Nemzeti kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKOSÁR
az ÉLESS-SZÍN szórakoztató műsora Nyertes Zsuzsa 
és Heller Tamás közreműködésével
Zongorán kísér: Siliga Miklós
December 19-én 16.00 órától
Belépő: 1.000 Ft/fő, 
kultúrkuponnal 800 Ft/fő

DOKUMENTUM FILMKLUB
FISCHER IVÁN 
- portréfilm /75 perc
December 11-én 19.00 órától
Rendező: Sólyom András 
Váradi Júlia szerkesztő-riporterrel Katona Zsuzsa 
klubvezető beszélget
Belépő: 500 Ft/fő, 
kultúrkuponnal 300 Ft/fő

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
IVÁN ALEXANDRA ÉS KISS KAMILKA
December 18-án  19.30-tól
Belépő: 1.000 Ft/fő

LIPTÁK PÓDIUM
Fráter Zoltán:
ŐNAGYSÁGA KABARÉJA
Zenés öltöző komédia két felvonásban a Hadart 
Művészeti Társulás előadásában
December 12-én 19.00 órától

„KITALÁLT VILÁG”
Für Anikó egyszemélyes hangvételű, varázslatos 
estje
December 19-én 19.00 órától

CSALÁDI VASÁRNAP
SÜSÜ ÉS A MIKULÁS
A Hadart Színház interaktív előadása Süsüvel. 
December 6-án 10.00 órától
Belépő 900 Ft/fő, 
Családi kedvezmény: 2700 Ft/4 fő

SÖTÉTBEN LÁTÓ TÜNDÉR
Gosztola Adél művésznő előadásában
December 20-án 10.00 órától
Belépő 900 Ft/fő, 
Családi kedvezmény: 2700 Ft/4 fő

BABA-MAMA KLUB 
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS AZ EGÉSZSÉGES 
TÁPLÁLKOZÁS JEGYÉBEN
December 9-én 10.15-12.15 óráig
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 

ÚJ! BORKABINET 
Borismereti kurzus alapoktól a kulturált kóstolásig
Csütörtök 17.00-18.30 óráig 

ÚJ! VARÁZSLATOS HANGTÁLAK 
HANGMASSZÁZS 
Péntekenként 16.00-17.00 óráig
 

ÚJ! FELNŐTT BALETT  
Hétfőnként 16.50-17.50 óráig  

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

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

Az ÉLESS-SZÍN bemutatja: 
EGY BIZTOS NYERTES SHOW 
Nyertes Zsuzsa műsora
December 11-én 19.00 órától
Belépő: 1500 Ft/fő 
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Hétévestől az egytemistáig – min-
denkit megtanítanak röplabdázni. 
Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző 
Iskola tornacsarnokában hét éve 
működik már RUNKIL SE néven egy 
röplabda-egyesület, amely nemrég 
kötött megállapodást a Vasassal. 

A RUNKIL SE a Röplabda Utánpótlás Ne-
velő Központ Illés László SE rövidítése – 
mondta Illés László, az egyesület alapítója 
és vezetőedzője. 
Illés László korábban testnevelőként dol-
gozott, és több mint tíz évet Zuglóban 
is tanított, így sok szállal kötődik a kerü-
lethez. Maga is röplabdázó volt, a TFSE,  
a ZTE és a Malév SC színeiben játszott  
az NB I-ben, sőt két alkalommal a válogatott 
mezét is magára ölthette. A zalaiakkal egyszer  
5. helyen végzett a bajnokságban, játékos-
ként részt vett az 1977-es junior-Európa-baj-
nokságon, ahol a magyar csapattal a 9. lett. 
A TF-fel pedig egyszer bejutott a Magyar 
Kupa négyes döntőjébe. Edzőként irányítot-
ta a Dorog NB I-es, az Újbuda NB II-es gár-
dáját is. Ez utóbbit az NB I-be vezette. Hat 
évig irányította a magyar férfi ifjúsági és ju-
niorválogatottat. Tanítványai között volt töb-
bek között az egyetlen magyar BEK-győztes 
röplabdázó, Nagy Péter is. Tagja a Budapes-
ti Röplabda Szövetség edzőbizottságának, 
és két évig a szövetség Sport XXI utánpótlás 
nevelési-programjának budapesti és Pest 
megyei szakreferense volt.
– A RUNKIL SE-ben mindenkit megtaní-
tunk röplabdázni. A legfiatalabb játéko-
sunk alig múlt 7 esztendős, a legidőseb-

bek pedig már egyetemisták. A több mint 
száz sportolónknak a fele zuglói lakos 
vagy diák. Ők a környező iskolákból ér-
keztek hozzánk. Több csapatunk szerepel 
a Budapest-bajnokságban, a legkisebbek 
pedig az Országos Mini Bajnokságban 
játszanak. Egyesületünk több játékosa is 
tagja a korosztályos válogatott keretnek.

A RUNKIL SE nemrégiben partneri meg-
állapodást kötött a Vasassal, mely szerint 
a legtehetségesebb lányok a nagynevű 
együttesnél folytatnák a pályafutásukat. 
Illés László elmondta, eredetileg utánpót-
lás-nevelő központként indult az egye-
sület, és csak 16 éves korukig kívánt 
foglalkozni a fiatalokkal (utána egy másik 
egyesületbe integrálta volna a tehetsége-
sebbeket), de a korhatárt már bőven átlé-

pő junior fiúk maradtak a klubnál, és ma 
már a felnőttek között, a Budapest-baj-
nokság I. osztályában szerepelnek.
Nem csoda ez az erős kötődés, hisz a RUN-
KIL SE-ben az edzéseken kívül is zajlik az 
élet. Rendszeresek az egyesület klubdél-
utánjai, év végén mindig záróbulit rendeznek, 
míg a nyár nagy attrakciója a visegrádi nyári 
tábor, amely sok zuglói fiatalnak jelent izgal-
mas elfoglaltságot a vakáció idején.         R. T.

Sport

Negyvenegy év után jutott ki is-
mét Európa-bajnokságra a magyar 
labdarúgó-válogatott, amely világ-
versenyen is közel harminc éve,  
az 1986-os vébén szerepelt utoljára. 
Volt miről beszélgetnünk a zuglói 
Garaba Imrével, aki 29 évvel ezelőtt 
a mexikói Leonban, az utolsó világ-
versenyen lejátszott mérkőzésün-
kön, illetve november 15-én a Grou-
pama Arénában a norvégok elleni 
győztes meccsen is ott volt.

– Milyen érzések közepette nézte Dzsudzsá-
kék meccsét?
– Tetszett a mérkőzés, jó volt a körítés, 
fantasztikus volt a hangulat a stadion-
ban, és jó volt látni, hogy a srácok küzde-
nek, mennek előre, hajtanak. Ha így játszik  
egy csapat, akkor a szerencse is sokkal job-
ban mellé szegődik. Azt láttam a fiúkon, hogy 
jobban akarják a győzelmet, mint a norvégok.
– Ön edzőként is dolgozott a magyar fut-
ballban, mi a véleménye a jelenlegi szövet-
ségi kapitány, Bernd Storck döntéseiről?
– Először is leszögezném, hogy jókor volt 
a kapitánycsere. Dárdai Palinak ugyanis 
sikerült elhitetnie a csapattal, hogy sok 
munkával igenis lehet eredményt elérni. 
Storck döntései engem is megleptek, utó-
lag azonban mind Kleinheisler, mind Pris-
kin játéka igazolást nyert. A kapitány ezút-
tal nem 19-re, hanem 20-ra húzott lapot, 
és ez szerencsére bejött neki.
– Ön 82-szer húzhatta magára a váloga-
tottmezt. Ezzel olyan játékosok után kö-

vetkezhetett, mint Bozsik József, Fazekas 
László, Grosics Gyula és Puskás Ferenc. 
A mostani csapatból azonban már hárman, 
Király Gábor, Juhász Roland és Gera Zol-
tán is megelőzték.
– A csúcsok, rekordok azért vannak, hogy 
megdöntsék őket. Engem egyáltalán nem 

zavar, ha megelőznek a rangsorban, hisz 
hajdanán magam is olyan kiválóságokat 
előztem meg, mint Mátrai Sándor, Bene 
Ferenc, Albert Flórián vagy Tichy Lajos. 
Hogy az Aranycsapat legendáit már ne 
is említsem. Én 82-szer lehettem tagja 
a válogatottnak, két világbajnokságon is 

szerepeltem, ráadásul minden mérkőzé-
sen pályára léphettem, és erre nagyon 
büszke vagyok.
– Az ön idejében a válogatott rendszeres 
résztvevője volt a világbajnokságoknak. Mi 
volt annak a generációnak a titka?
– Az, hogy összetartó társaság volt. Mi 
nemcsak játékostársak, hanem barátok is 
voltunk. Megkönnyítette a helyzetet, hogy 
a válogatott gerincét a Budapesti Honvéd 
adta, volt olyan meccsünk, ahol 9 hon-
védos volt a kezdőcsapat tagja. 
– Négy bajnoki cím, egy kupagyőzelem, 82 
válogatottság, két világbajnoki szereplés, 
francia és belga szerződések. Maradt ön-
ben hiányérzet?
– Ha a mostani eredményt nézzük, akkor 
el kell mondanom, hogy sosem szere-
pelhettem Európa-bajnokságon. De úgy 
érzem, az én generációmban még benne 
volt az 1990-es vébé is. A Honvéd is jobb 
eredményeket érhetett volna el a nemzet-
közi kupában, ha csak egy picike külső 
segítséget kapott volna. Néhány idegenlé-
gióssal előrébb léphettünk volna.
– Pályafutását követően sokáig edzős-
ködött, majd hirtelen szakított a futballal. 
Nem hiányzik a közeg?
– A szakításnak is okai voltak, de én 
sosem csináltam olyat, amit nem sze-
rettem. A váltás másik oka, hogy az 
üzleti életben próbáltam sikereket elér-
ni, s bár nem lettem dúsgazdag vállal-
kozó, azt azért elértem, hogy ma már  
a legfőbb hobbijaimnak, a családomnak,  
a vadászatnak és a Balatonnak élhes-
sek. S kérdem én: van ennél több vagy 
jobb dolog a világon?    

 Riersch Tamás

Garaba: Storck 20-ra húzott lapot, bejött! 

Lecsaptak a labdára és a lehetőségre
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MEGNYÍLT
A GVADÁNYI UTCA!
Örömünkben, kihagyhatatlan -5Ft-os lite- 
renkénti kedvezménnyel segítjük Önt 
az ünnepi készülődésben. Tudjuk, hogy 
annak a pénznek amit így nálunk meg- 
spórol jobb helye van a fa alatt.

Térjen be hozzánk benzinkútjainkhoz
és spóroljon még többet! 

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

1145 Budapest, Uzsoki u.57 
T: 251-19-10
www.zic.hu

LUCA NAPI 
BOSZORKÁNYSÁGOK

Magyar játékok és jelmezek a 
decemberi népszokásokhoz kötve
December 13-án 10.00 órától 

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A 
KARÁCSONYRA

Betlehemes készítés falemezből, 
mézeskalács díszítés, gyertyatartók, 
karácsonyfadíszek agyagból, 
karácsonyi asztali dísz fenyőággal, 
gyertyával, fenyődíszek.
December 19-én 10.00-13.00 óráig

ARCÉLEK SOROZAT -

közéleti témák, közismert emberek
LAKAT T. KÁROLY 
ÉS A FOCILEGENDÁK
December 17-én 18.00 órától 

„VÁRAKOZÁS”

Lőrincz V. Gabi textilművész 
kiállításának interaktív megnyitója
December 4-én 18.00 órától 

 

 „FELZÁRKÓZTATÓ TANODA” 
FELHÍVÁS!

Nyugdíjas pedagógusok 
jelentkezését várjuk, akik a heti 
rendszerességgel általános és 
középiskolás diákok részére 
matematikát, fizikát, magyar 
nyelv-és irodalmat szeretnének 
tanítani.
Tervezett kezdési idő: 2016.február 
Részletek: 06-1 /251-19-10
 

„Lájkolj Nagyi”!

Interaktív kiscsoportos foglalkozás 
időskorúak számára
Keddenként 16.00 órától 

Előzetes jelentkezés és bővebb 
információk: 06-1 /251-19-10 
info.zic@cserepeskft.hu

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

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

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

A PROGRAMOKON
A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

támogatásával valósulnak meg.


