
Integráló Pillangó
Zuglóban avatták fel az ország első integ-
ráló játszóeszközét. A Nagybecskerek téri 
játszón kihelyezett, Pillangó fantázianevű 
különleges libikókán az egészséges és  
a sérült gyermekek együtt játszhatnak. Sza-
bó Rebeka alpolgármester az átadáson azt 
mondta, van még néhány akadálymentesí-
tett, kerekesszékkel is megközelíthető ját-
szótér a kerületben, ezért a költségvetésbe 
szeretné betervezni, hogy tovább bővítsék 
az integráló játékok számát Zuglóban.   

5. oldal

Dianának is hegedült 
Szabadi Vilmos hegedűművésszel adta 
elő a Zuglói Filharmonikusok Bartók  
II. hegedűversenyét a Zeneakadémián.  
A brit és a spanyol királyi udvart is meg-
járt Liszt Ferenc-díjas művész azt mond-
ta, Bartókkal sok helyen elvéreznek  
a zenészek, de a zuglóiak esetében erről 
szó sem volt, sőt ők kimagaslóan jól fel-
készültek. Szabadi harminc éve ugyana-
zon a hegedűn játszik. Hangszerét, ame-
lyet csak útlevéllel vihet ki az országból,  
1778-ban gyártották.                          11. oldal
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Díszgála a 80 éves Zugló tiszteletére
A kerület megalapításának 80. évfordulója 
alkalmából Zugló Önkormányzata a Ste-
fánia Palotában tartotta hagyományos díj- 
átadó gáláját. A rendezvényen díszpolgári 
címeket, emlékérmeket, elismerő oklevele-
ket adtak át a városrészért huzamosabb ide-
je tevékenykedő, a kerület hírnevét öregbítő 
zuglóiaknak. Zugló polgármestere kiemelte, 
szeretnék megvalósítani, hogy a ciklus vé-

gére a költségvetési pénzek egy részének 
a felhasználásáról már a lakosság döntsön. 
Karácsony Gergely bejelentette, hogy a ki-
sebb városi terek felújítására egy új modellt 
dolgoznak ki, és elindítják a városközpont 
megvalósítását szolgáló Zugló szíve prog-
ramot. Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési 
képviselő beszédében azt hangsúlyozta,  
a történelmi örökségre építve kell folytatni  

a kerület fejlesztését. Szatmáry Kristóf Fi-
desz–KDNP-s országgyűlési képviselő pe-
dig arról beszélt, hogy Zugló jó hely, de azért, 
hogy az is maradjon, a közösségeknek és 
választott képviselőiknek egyaránt sokat kell 
tenniük. A rendezvényen Zugló Díszpolgára 
címet vehetett át Gedó György olimpiai baj-
nok ökölvívó, Laár András humorista, Litkai 
Ferencné Horváth Ildikó pedagógus, Pelyva 

György politikus és Sándor Iván író. Posz-
tumusz Zugló Díszpolgára címben részesült 
G. Dénes György dalszövegíró, Illés Sándor 
újságíró és Záborszky József karmester.  
A gálán átadták a Zugló Sportjáért Em-
lékserlegeket, a Jubileumi Emlékérmeket,  
a Zugló Civil Szervezete elismeréseket,  
a Zugló Közbiztonságáért okleveleket, vala-
mint a Zuglóért Emlékérmeket is.         3. oldal 

Kivonult a Fidesz-frakció
A Fidesz–KDNP-frakció nélkül tartotta meg 
soros ülését a képviselő-testület. Az ellenzé-
ki képviselők azért vonultak ki az ülésterem-
ből, mert a Facebook-oldalán, állítása sze-
rint tévedésből, gyűlöletkeltésre alkalmas 
tartalmat megosztó Sógor László MSZP-s 
önkormányzati képviselő felszólításukra 
nem mondott le a mandátumáról. A cson-
ka testület elfogadta a jövő évi költségvetés 
adókoncepcióját, határozott arról, hogy biz-
tosítja az önrészt a Jókai Mór iskola műfü-
ves pályájának megépítéséhez, áthelyezik  
a Nemzetiségek Házát, újabb korlátozott se-
bességű övezetet alakítanak ki, és ideiglenes 
műjégpályát létesítenek a Bosnyák téren. 
Karácsony Gergely polgármester bejelen-
tette, megépülhet a Rákosrendezőre vezető 
bicikliút, és az önkormányzat megállapodott 
a fővárossal a Varannó utca átadásáról, 
amelyért Zugló egy 56 lakásos házat kap  
a Sárrét parkban.     

5. oldal
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Rendhagyó eseménnyel vehettek búcsút a sport-

rajongók október 5-én a Puskás Ferenc Stadiontól, 

korábbi nevén Népstadiontól. Az 1953-ban épített 

létesítményben ezúttal egy valódi időutazáson 

vehettek részt az érdeklődők. A kiállított tárgyak 

és fotók a legendás futballmérkőzéseknek, kettős 

rangadóknak és atlétikai versenyeknek állítottak 

emléket. A népszerű SZÚR-ok emlékét felidézve 

pedig ismét összecsapott a színész- és az új-

ságíró-válogatott. Megismételték többek között  

az utolsó kettős rangadót (1987. május 2.) is:  

a 28 évvel ezelőtti párosításnak megfelelően az 

Újpesti Dózsa a Budapesti Honvéddal, a Ferencvá-

ros pedig a Vasassal találkozott. A Puskás Ferenc 

Stadion bontását hamarosan megkezdik, és az új, 

68 ezres létesítmény átadását 2019-re ígérik. 

(riersch)

Rövid hírek     

Hivatalos látogatásra érkezett hazánkba Kolin-

da Grabar-Kitarovic. A horvát köztársasági el-

nök felkereste a zuglói Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégiumot is, ahol a di-

ákok virággal, tapssal fogadták. A horvát elnök 

köszöntőjében az iskola fontosságáról is beszélt. 

Kolinda Grabar-Kitarovic kiemelte, szükség van 

egy összekötő kapocsra a két nép között, és úgy 

véli, a zuglói intézmény példamutatóan látja el 

ezt a feladatot. Szerinte fontos a két nép közös 

történelme, múltja is, de a jövőre kell koncent-

rálni. A diákok előadással is készültek az elnöki 

látogatásra. Az iskola irodalmi és táncházának 

tagjai egy történelmi darab részletét mutatták 

be. Gojtán Anna, az intézmény igazgatója a Zuglói 

Lapoknak elmondta, Kolinda Grabar-Kitarovic lá-

togatása sokat jelent számukra. 

– Fontos, hogy az anyaország figyel ránk, elismeri 

munkánkat. Sokat teszünk nemzeti identitásunk, 

kultúránk és nyelvünk megőrzéséért – fogalma-

zott Gojtán Anna.       (p. r.)

Elnöki látogatás

A Magyar Olimpiai Akadémia 30. évfordulójának  

ünneplésére olimpiai, világ- és Európa-bajnokokat  

hívtak meg a Hajós Alfréd iskolába. S ez alkalomból 

bemutatták első, fél évszázadot bemutató sporttörté-

neti könyvüket is.  

A 30. évfordulón a diákok olyan kiválóságokkal talál-

kozhattak, mint a vízilabdázó Kárpáti György és Amb-

rus Miklós, a vívó Nagy Tímea, az öttusázó Martinek 

János, Kasza Róbert vagy Földházi Zsófia, az ökölvívó 

Bedák Zsolt és Gedó György, az asztaliteniszező Ger-

gely Gábor, az úszó Kapás Boglárka, Túróczy Judit 

és Bernek Péter, akik nemcsak díszvendégei voltak  

az eseménynek, hanem az osztályokban élménybeszá-

molót is tartottak a gyerekeknek.                     (r.t.)

Díszkötésben  
a Hajós

A Hunyadi János Általános Iskola nagykórusát  

a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együt-

tesek Szövetsége (régebbi nevén Kórusok Országos 

Tanácsa, KÓTA)  „a magyar zenekultúrában végzett 

hosszú ideje tartó tevékenységéért” KÓTA-díjban ré-

szesítette. Az oklevél szerint az elismerés nemcsak 

a diákoknak, hanem a tanáruknak és karnagyuknak, 

Igaliné Büttner Hedvig énektanárnak is járt.

– Nagyon nagy megtiszteltetés ezt a díjat kiérde-

melni – mondta Schneider Ildikó igazgató. – A Hu-

nyadi életében ez a második KÓTA-díj, erre azonban 

közel 15 évet kellett várnunk.

Az igazgatónő elmondta, hosszú idő után visszakap-

ta régi nevét az intézmény, amelyet ettől a tanévtől 

kezdve ismét Hunyadi János Ének-zene és Nyelvi Ta-

gozatos Általános Iskolának neveznek. A tagozatos 

osztályokban az emelt szintű énekoktatás heti négy 

órában zajlik, mellette hetente két órarendbe is be-

épített kóruspróbájuk van a diákoknak.          RT

A Hunyadi  
dicsősége

Viszlát, stadion!

Az Aréna út (ma Dózsa György út) Vá-
rosliget felőli oldalán 1931-ben szen-
telte fel Serédi Jusztinian bíboros 
hercegprímás a Magna Domina Hun-
garorum- (Magyarok Nagyasszonya) 
templomot.  A szentélyt 1951-ben  
a kommunista államvezetés lerombol-
tatta, mert a Városliget mentén felvo-
nulási teret építtetett. A rendszervál-
tás után a Zoborhegy téren épült fel 
közadakozásból ennek jogutódja, a 
Regnum Marianum- (Mária Országa) 
templom, amely október 11-én ünne-
pelte alapításának 25. évfordulóját.

– 1990-ben egyházmegyénk vezetője, 
Paskai László bíboros atya megkérdezte 
tőlem, mit szólnék, ha felépülne a Reg-
num Marianum-templom, és elvállalnám-e 
a felépítését – mesélte Hajnal György 
atya, a Regnum Marianum-templom plé-
bános-protonotárius kanonoka. – Miután 
azonnal igent mondtam, a bíboros atya rám 
bízta a szentély helyének kiválasztását is. 
Hajnal György Alsórákos egyik üres telke 
mellett döntött, amit az egyház térítés-
mentesen meg is kapott Zugló Önkor-

mányzatától. A Regnum Marianum-temp-
lomot és a közösségi házat Illés-Kreutzer 
Attila, Győr város főépítésze tervezte. Elő-
ször a négyszintes, 1000 m2 alapterületű 
közösségi ház készült el, eleinte annak 
altemplomában tartottak istentiszteletet. 
1992-ben itt nyílt meg Zugló első helytör-
téneti gyűjteménye is, amit állandó kiállí-
tások követtek. A templom 16 hónap alatt 
épült fel, több mint ezer fő befogadására 
alkalmas. A karzatán 210 tagú kórus fér 
el. A külön engedéllyel épült pengetorony  
33 méter magas, ez a szám Jézus föl-
di életét szimbolizálja. A torony távolról  
a gyertya lángjára emlékeztet. A templom-
ban három harang van, az 55 kilogrammos  
a Szent György-, a 110 kilós a Szent István-,  
a 201 kilogrammos a Magyarok Nagyasz-
szonya-harang. Ezek hangja együtt d moll 
akkordot ad. A templomban jelenleg egy 
kétmanuálos, pedálos elektromos orgo-
na működik. Ennek kiváltására Nedeczky 
János orgonista folyamatosan építi a sí-
pokkal ellátott orgonát. A szentélyt Paskai 
László bíboros 1996-ban, a templom bú-
csúnapján, október 2-án áldotta meg. 

P. D. 

Másodszor rendezte meg a CivilZug-
ló Egyesület a TÚR de Rákosrendező 
elnevezésű kerékpáros felvonulását. 
A szervezők a kerületi kerékpárutak 
állapotára akarták felhívni a figyelmet.

Az Örs vezér teréről induló kerékpárosok 
előbb a zuglói polgármesteri hivatalhoz 
hajtottak, ahol Várnai László, a CivilZug-
ló Egyesület önkormányzati képviselője 
felolvasta azt a petíciót, amelyet még má-
jusban adtak át a zuglói önkormányzatnak 
és a MÁV-nak. Ebben a Rákosrendezőn 
átvezető kerékpárút megépítését kérték.
Várnai László hangsúlyozta, azóta sem az 
önkormányzattól, sem a MÁV-tól nem ka-
pott biztató visszajelzést. A beszédet kö-

vetően a kerékpárosok kidurrant belsőket 
és idejekorán elkopott külső gumikat rak-
tak le a polgármesteri hivatal lépcsőjére, 
majd rendőri felvezetéssel Rákosrendező-
re kerekeztek.
– A rákosrendezői kerékpárút megépítésé-
vel kapcsolatban számos téves információ 
jelent meg az elmúlt időszakban – mondta 
a Zuglói Lapoknak a tiltakozásra reagálva 
Karácsony Gergely, Zugló polgármeste-
re. Hozzátette: a vasúti átjárót leginkább  
a BVSC területén keresztül lehetne megkö-
zelíteni, ezért megállapodott a sportegyesü-
let vezetésével a kerékpárút megépítéséről. 
Ennek költségét a képviselő-testület jóvá-
hagyása esetén – ígéretének megfelelően –  
a polgármesteri keretből biztosítják.       (papp)

Zugló legfiatalabb temploma

Kerékpárutat követeltek a tüntetők
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A kerület megalapításának 80. év-
fordulója alkalmából Zugló Önkor-
mányzata a Stefánia Palotában tar-
totta hagyományos díjátadó gáláját. 
A rendezvényen a hagyományoknak 
megfelelően díszpolgári címeket, 
emlékérmeket, elismerő okleveleket 
adtak át a városrészért huzamo-
sabb ideje tevékenykedő, a kerület 
hírnevét öregbítő zuglóiaknak. 

A Himnusz elhangzása után először Tóth 
Csaba, a 8-as választókerület MSZP-s 
országgyűlési képviselője köszöntötte  
a megjelenteket. 
– Jövőnk akkor van, ha megbecsüljük  
a múltat – jelentette ki az országgyűlési kép-
viselő. Hozzátette: a történelmi örökségre 
építve kell folytatni a kerület fejlesztését. 
A politikus annak a véleményének adott 
hangot, hogy a Városliget veszélyben van.
–  Meg kell mentenünk a pusztulástól 
egyik legfontosabb értékünket, a Vá-
rosligetet, amelyet kétszáz évvel ezelőtt 
elődeink közadakozásból hoztak létre. 
Nekünk kötelességünk ezt megőrizni 
a gyermekeinknek és az unokáinknak  
– fogalmazott Tóth Csaba. 
Az országgyűlési képviselő azt mondta,  
a kerületet megújítani a sokféleség ellené-
re is csak közös akarattal lehet. 
A szocialista politikus után Szatmáry Kristóf, 
a 13-as választókerület Fidesz–KDNP-s or-
szággyűlési képviselője mondott beszédet. 
– Budapest történetében páratlan ese-
mény volt, ami 80 éve történt, hogy  
a szomszédos kerületről leválasztották  
a Zugló néven ismert területet, és egy na-
gyon gyorsan fejlődő, önálló közigazgatá-
sú városrészt hoztak létre – hangsúlyozta 
Szatmáry Kristóf. 
A fideszes politikus szerint Zugló jó hely, 
de azért, hogy az is maradjon, sokat 

kell tenni a közösségeknek és választott  
képviselőiknek is.
Az országgyűlési képviselők után Kará-
csony Gergely, Zugló polgármestere mon-
dott köszöntőt, aki beszédében feleleve-
nítette a megválasztása óta eltelt időszak 
legfontosabb eredményeit. 
– Büszke vagyok arra, hogy nem hagytuk 
magukra a legnehezebb helyzetben lévő-
ket, és ma Zugló a főváros legátláthatóbb 
gazdálkodású kerülete – emelte ki Kará-
csony Gergely.
Zugló polgármestere jelentős eredmény-
nek tartja, hogy a kerületben van az első in-
tegráló játszóeszköz, ahol a fogyatékkal élő 
gyerekek együtt játszhatnak egészséges 
társaikkal,, és olyan mozi működik, ahol  
a vakok narrációval „nézhetnek” filmet.
– Szeretnénk megvalósítani, hogy a ciklus 
végére a költségvetési pénzek egy részének 

felhasználásáról már a lakosság döntsön – 
mondta a tervekről szólva a polgármester. 
Karácsony Gergely bejelentette, a kisebb 
városi terek felújítására az önkormányzat 
egy új modellt dolgoz ki, és elindítja a vá-
rosközpont megvalósítását szolgáló Zugló 
szíve programot.
A rendezvényen felszólalt Zugló né-
met testvértelepülésének, a berlini Seg-
litz-Zehlendorf negyednek a polgármeste-
re, Norbert Knopp is. 
– A testvérvárosi kapcsolatokkal nemcsak 
a politikusok, hanem a lakosok közötti 
együttműködést is erősíteni szeretnénk  
– mondta Knopp. Hozzáfűzte: az em-
berek barátsága fontos szerepet tölt be  
a jobb és békésebb jövő megteremtésében, 
segít egymás kölcsönös megértésében  
– emelte ki a berlini politikus. 
Norbert Knopp közölte, a két városrész 
számos területen működik együtt, a Zug-
ló és Seglitz-Zehlendorf közötti kulturális 
cserének a súlypontját a Szent István Ki-
rály Zeneművészeti Szakközépiskola és  
a Leo-Borchard-Musikschule képezi.
Az elismeréseket Karácsony Gergely pol-
gármester, Szabó Rebeka, Hajdu Flórián 
és Rozgonyi Zoltán alpolgármesterek, va-
lamint Tóth Csaba és Szatmáy Kristóf or-
szággyűlési képviselők adták át.
Zugló Díszpolgára címet vehetett át Gedó 
György olimpiai bajnok ökölvívó, edző; 
Laár András humorista, költő, zeneszer-
ző, színész, dalszövegíró; Litkai Ferenc-
né Horváth Ildikó pedagógus, a Dr. Mező 
Ferenc Általános Iskola volt igazgatója; 
Pelyva György politikus, Zugló volt alpol-
gármestere, közéleti személyiség; Sándor 
Iván József Attila-, Márai Sándor- és Kos-
suth-díjas író, kritikus, esszéista. 
Posztumusz Zugló Díszpolgára címben ré-
szesült G. Dénes György (Zsüti) Kossuth-dí-
jas költő, dalszövegíró, zeneszerző; Illés 
Sándor újságíró, író, költő, műfordító; Zá-
borszky József karmester, zenetanár, zene-
szerző. G. Dénes György elismerését két fia, 
Gém Zoltán és Gém György, Illés Sándorét 
unokája, Illés Alexandra, Záborszky Józsefét 
fia, Záborszky Kálmán vette át. 
Zugló Sportjáért Emlékserleget kapott  
Budayné Tóth Rozália sportszervező,  
a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség fő-
titkára; Garaba Imre 82-szeres válogatott 
labdarúgó, edző; Kapás Boglárka Euró-

pa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai baj-
nok, világbajnoki bronzérmes úszónő; Liu 
Shaolin Sándor világ- és Európa-bajnoki 
ezüstérmes, junior világbajnok rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázó; Turi Katalin és Turi 
Zsuzsa, a Mini Garros Teniszklub vezetői. 
Évfordulós fennállása alkalmából Jubileumi 
Emlékérmet kapott a 60 éves Hunyadi János 
Általános Iskola, a 105 éves Liszt Ferenc Álta-
lános Iskola, a 45 éves Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a 105 éves Széchenyi István Általános Iskola, 
a 25 éves Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola, a 25 éves Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat XIV. kerületi tagintézménye,  
az 50 éves Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Né-
met Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,  
a 45 éves Kincskereső Óvoda, a 40 éves 
Napsugár Óvoda, a 40 éves Meseház Óvo-
da, a 60 éves Csibe Bölcsőde, a 20 éves 
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ.
Zugló Civil Szervezete elismerésben ré-
szesült a Herminamezői Polgári Kör – 
1990, az Összefogás Zuglóért Egyesület, 
a Szeretjük Zuglót Egyesület, a Zuglóiak 
Egymásért Alapítvány, az Ezüstkor Nyug-
díjas Közhasznú Egyesület.
Zugló Közbiztonságáért Elismerő Okle-
vélben részesült Árnics Mihály közterü-
let-felügyelő, Bagyinszky József tűzoltó 
főtörzsőrmester, dr. Hadzsi István rendőr 
őrnagy, Tomis Károly rendőr főtörzszász-
lós, Őz Miklós rendőr főtörzsőrmester és 
dr. Való Viktor parancsnokhelyettes.
Zuglóért Emlékérmet kapott Bódás Sán-
dor vízgazdálkodási és víztechnológiai 
szakértő, Norbert Knopp berlini politikus,  
Zugló testvérkerülete, Seglitz-Zehlendorf  
negyed polgármestere, Salamon Attiláné, 
a Liszt Ferenc Általános Iskola nyugdíjba 
vonuló igazgatója, Sebestyén István ok-
leveles építészmérnök, a Herminamező 
Egyesület Szakértője, Szalay Gábor okle-
veles vegyész- és építőmérnök.  
A díjátadó gálán fellépett a Zuglói Fil-
harmónia, a Hunyadi János Ének-zenei, 
Nyelvi Általános Iskola kórusa, Berecz 
András Kossuth- és Magyar Örökség díjas 
előadóművész, Berecz István kétszeres 
aranysarkantyús táncos, Berecz Mihály 
zongoraművész, a Zuglói Dobiskola taná-
rai, valamint Radics Gigi énekes. 

 Papp Dezső

A Stefánia Palotában adták át a zuglói díjakat
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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. tu-
lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-
lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-
detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 
Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

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

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

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.

November 03. 17:00 órától
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 Rákosfalva Park 1-3

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

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3

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

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Lévai Sándor
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

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

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

Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

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

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

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

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

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

Várnai László
CivilZugló Egyesület

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

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

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

november 2.
december 7

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

november 2.
december 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

november 11.
december 9.

dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

október 30.
november 27.

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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Kivonult a Fidesz-KDNP, határozatképes maradt a testület
A Fidesz–KDNP frakció nélkül tartotta 
meg októberi soros ülését Zugló kép-
viselő-testülete. Az ellenzéki képvi-
selők a napirendi pontok tárgyalását 
megelőzően kivonultak az ülésterem-
ből, mert a Facebook-oldalán - állítá-
sa szerint tévedésből - gyűlöletkel-
tésre alkalmas tartalmat megosztó 
Sógor László MSZP-s önkormányzati 
képviselő felszólításukra nem mon-
dott le a mandátumáról. A csonka 
testület elfogadta a jövő évi költség-
vetés adókoncepcióját, és arról is 
határozott, hogy új gépjármű vásár-
lásával segíti a kerületi rendőrkapi-
tányság munkáját, illetve biztosítja az 
önrészt a Jókai Mór Általános Iskola 
műfüves pályájának megépítéséhez. 
Ezenkívül döntöttek a Nemzetiségek 
Házának áthelyezéséről, újabb korlá-
tozott sebességű övezet kialakításá-
ról és a Bosnyák téren egy ideiglenes 
műjégpálya létesítéséről.

Az ülés kezdetén Karácsony Gergely pol-
gármester (PM) bejelentette, a BVSC ve-
zetése hozzájárult, hogy a sportegyesület 
kerítésen kívüli területén futó járdaszaka-
szon megépüljön az a Rákosrendezőre 
vezető bicikliút, amelyért október második 
szombatján a CivilZugló Egyesület ismét 
kerékpáros demonstrációt tartott. 
Az önkormányzatnak sikerült megállapod-
nia a fővárossal a Varannó utca átadásá-
ról, amelyért Zugló egy 56 lakásos, nagy-
részt üres Sárrét parki házat kap. 

Kivonult a Fidesz-KDNP-frakció
Kovács Balázs képviselő (Fidesz) frakciója 
felháborodásának adott hangot azért, mert 
Sógor László képviselő (MSZP) a közelmúlt-
ban gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmat osz-
tott meg Facebook-oldalán. Sógor László 
állítása szerint tévedés történt, és miután 
azt észlelte, azonnal eltávolította a nem-
kívánatos tartalmat, majd elnézést kért.  
A politikus egyúttal nyilatkozatot terjesz-
tett a testület elé, amelyben a képviselőket 
a gyűlölködéstől és a rasszizmustól való 
elhatárolódásra szólította fel. A Fidesz-
KDNP képviselői amiatt, hogy Sógor Lász-

ló lemondás helyett a testület többi tagját 
szólította fel, hogy határolódjanak el a rasz-
szizmustól és a gyűlöletkeltéstől, kivonultak 
az ülésről. Kovács Balázs Fideszes politikus 
lapunknak azt mondta, frakciója nem kíván 
közösséget vállalni egy náci módon viselke-
dő képviselővel, aki a holokauszttal viccelő-
dik. Kiemelte: pártja felszólította a méltatlan-
ná vált képviselőt támogató MSZP, Együtt, 
PM és DK országos vezetését, hogy hatá-
rolódjanak el Sógor Lászlótól és szólítsák 
fel lemondásra, mert a demokratikus alap-
értékek megsértéséről van szó. Szigetvári 
Viktor, az Együtt társelnöke már jelezte is el-
határolódását – fűzte hozzá Kovács Balázs.
Karácsony Gergely polgármester sajná-
latát fejezte ki, de mint a Zuglói Lapok-
nak elmondta, tudomásul vette,  hogy  
a Fidesz-KDNP-frakció kivonult a testületi 
ülésről. Távollétük a tanácskozás tervezett 
menetét nem befolyásolta, mert a testület 
nélkülük is határozatképes volt.
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 
képviselője az ellenzéki párt megmozdulá-
sára úgy reagált: a megoszott tartalommal 
nem ért egyet, és elítéli azt. Mint kifejtette, 
képviselőjük figyelmetlenségből hibázott, 

ezt őszintén megbánta, ezért is terjesztett 
a testület elé egy politikai nyilatkozatot. 
– Az ülésről a Fidesz mondvacsinált ok miatt 
vonult ki, ami felelőtlen dolog, mert képvi-
selői a választópolgároktól nem erre kaptak 
felhatalmazást – tette hozzá Tóth Csaba.

Költözik a Nemzetiségek Háza
A képviselő-testület úgy döntött, a Nem-
zetiségek Házát a Csertő parkból áthelye-
zi a Thököly út 73. alatt lévő ingatlanba.  
A nemzetiségi önkormányzatok székhelyét 
Zugló Önkormányzata 2011-ben tette át a 
Pákozdi térről (ma Wass Albert tér) a Cser-
tő parkba, egy csak irodának használható 
ingatlanba. Várnai László képviselő (Civil-
Zugló Egyesület) arra nyújtott be módosí-
tó indítványt, hogy a Nemzetiségek Házát 
a civil szervezetek is használhassák, de 
ezt a testület elutasította. Sokacz Anikó 
képviselő, civil és nemzetiségi tanácsnok 
(MSZP) a döntés előzményeiről lapunknak 
azt mondta: a nemzetiségi önkormányza-
tok rendezvényeiket a Zuglói Civil Házban 
tarthatták meg. 
– Helyigényüket több hónappal előre kel-
lett jelezni, sürgős esetben termet kellett 

bérelniük. Felszerelési tárgyaikat sem 
volt hol tárolni, ennek az állapotnak vetett 
véget a mostani határozat - tette hozzá.  
A Thököly úti ingatlant előzetesen meg-
szemlélte minden érintett, és elképzelé-
seik megvalósítására alkalmasnak talál-
ták. A mintegy 300 m2 alapterületű épület 
helyiségei egybenyithatók, így nagyobb 
rendezvények megtartására is alkalmas. 
Hogy az évek óta üresen álló épület rend-
betétele mennyibe fog kerülni, nem tudni, 
mert az állapotfelmérés még hátravan – 
fejtette ki Sokacz Anikó. 

Műjégpálya lesz a Bosnyákon
A képviselők Hajdu Flórián alpolgármester 
előterjesztése alapján arról is határoztak, 
hogy az önkormányzat idén télen ingyenes 
korcsolyázási lehetőségét biztosít a zug-
lói gyerekeknek november 15-től február  
15-ig a Bosnyák téren. A testület a mű-
jégpálya bérlésére és a kapcsolódó költ-
ségekre hatmillió forintot szavazott meg. 
A műjégpálya mellett adventi vásárra és 
kulturális rendezvényekre is lehetőség 
nyílhat. A vitában Karácsony Gergely pol-
gármester arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a műjégpálya és az egyéb rendezvények 
nem zavarhatják a templomi szertartáso-
kat. Az MSZP részéről felszólaló Lévay 
Sándor képviselő támogatható ötletnek 
nevezte az ideiglenes műjégpályát. Czeg-
lédi János képviselő (Jobbik) úgy vélte, 
fontos, hogy a pálya működtetési ideje 
alatt legyenek kulturális programok is. Haj-
du Flórián alpolgármester (MSZP) jelezte, 
az adventi vásárból befolyt pénz a műjég-
pálya bérleti költségét fogja csökkenteni. 
A városatyák Pécsi Diána kezdeménye-
zésére jóváhagyták a Rákospatak utca–
Ungvár utca–Nagy Lajos király útja és 
Erzsébet királyné útja által határolt terület 
30-as övezetté nyilvánítását, és biztosítot-
ták a jövő évi megvalósításhoz szükséges 
pénzfedezetet. Emellett szintén a képvise-
lő asszony kezdeményezésére módosít-
hatják az óvodai körzethatárokat: a Bóbita 
Óvodában többszörös a túljelentkezés, és 
emiatt helyhiány van, miközben a Tücsök-
tanya oviban létszámhiányra panaszkodott. 

Papp Dezső

Zuglóban adták át az első Pillangót
Zuglóban avatták fel az ország első 
integráló játszóeszközét. A Nagy-
becskerek téri játszón kihelyezett 
különleges libikókán az egészsé-
ges és a sérült gyermekek együtt  
játszhatnak. 

Az integráló játszóeszközt október 8-án 
adták át a zuglói Nagybecskerek téri ját-
szótéren. A Pillangó fantázianevű libikókát 
Vidovszky Anna tervezte.
– A játék négy oldalából kettőt úgy alakítot-
tam ki, hogy az önállóan ülni nem tudó gye-
rekek is biztonsággal elhelyezkedhessenek 
rajta: az oldaltámasznak, a fekvőpadnak és 
a lábtámasznak köszönhetően felnőtt se-
gítsége nélkül is meg tudják tartani magu-
kat. Éppen ezért akár csecsemők is hasz-
nálhatják – magyarázta Vidovszky Anna. 
– A Pillangó több érzékszervet mozgat meg 
egyszerre, ugyanis a libikóka közepén van 
egy párosító játék és egy csörgő is.    

Az integráló játszóeszköz ötlete olyan 
édesanyáktól származik, akik sérült gyer-
meket is nevelnek. A Pillangót Élő Fruzsi-
na, a MagikMe egyik tagjának hét és fél 
éves kisfia, Jancsika próbálta ki először.  
A koraszülöttként világra jött gyerek test-
véreivel, Vicával és Miskával, valamint un-
katestvérével, Kekelivel libikókázott.
– Szeretném, ha a későbbiekben lenne olyan 
hinta is, amelybe be lehetne ültetni Jancsi-
kát, illetve olyan, akár magasított homoko-
zó, amit ő is elér – tette hozzá Élő Fruzsina.
Szabó Rebeka alpolgármester azt mond-
ta, van még néhány akadálymentesített, 
kerekesszékkel is könnyen megközelíthe-
tő játszótér a kerületben, amely alkalmas 
lehet hasonló célokra. 
– A költségvetésbe szeretném betervezni, 
hogy bővítsük az integráló játékok számát  
a városrészben – tette hozzá Szabó Rebeka.
Karácsony Gergely polgármester a Pillangó 
átadásán hangsúlyozta, büszke arra, hogy 

Zugló megint első lehetett valamiben, és úgy 
véli, az a legtermészetesebb dolog, hogy 
ilyen kezdeményezésben részt vesznek.
– Hiszek abban, hogy ki lehet alakítani 
olyan kerületet, ahol mindenki jól érzi ma-
gát – tette hozzá Karácsony Gergely.

Az integráló játszóeszköz a MagikMe kez-
deményezéséből, a nemzetközi Auchan az 
Ifjúságért Alapítvány, az UNICEF Magyar 
Bizottsága, valamint Zugló Önkormányza-
ta támogatásával valósult meg. 

Forrai
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Huszonöt éves lett a Zuglói Tár-
saskör. A születésnapot emléke-
zéssel, zenével és persze tortával 
ünnepelték a Zuglói Civil Házban 
október 14-én.

– Egymásért vagyunk, segítjük társain-
kat, gyógyüdülésekre, kirándulásokra já-
runk, egy hónapban egyszer összeülünk, 
beszélgetünk, énekelünk – mesélte  
a Zuglói Lapoknak a társaskörről az el-
nök, Gindele Istvánné. 
Botha Edit pár éve tagja a Zuglói Tár-
saskörnek. Azért lépett be, mert sok  
jót hallott a tagokról, a programokról,  

a  havi összejövetelekről, a kirándulásokról. 
Karácsony Gergely polgármester ünnepi 
köszöntőjében a civil szervezetek fon-
tosságát hangsúlyozta. 
– Ők formálták olyanná a kerületet, mint 
amilyen. Ami ma Zugló, az a civil szerve-
zetekben jelenik meg. Nagyon fontosak 
számunkra, hiszen közösséget építenek 
– mondta Karácsony, aki Hajdu Flórián 
alpolgármesterrel egy-egy csokor vi-
rágot adott át a kör elnökének és alel-
nökének. Tóth Csaba, Zugló MSZP-s 
országgyűlési képviselője pedig aján-
dékkosárral érkezett. A programon részt 
vett Hevér László György önkormányzati 

képviselő és Sokacz Anikó civil- és nem-
zetiségi tanácsnok is, aki szintén a kö-
zösségépítést emelte ki. 
– Huszonöt év hosszú idő. Ezalatt renge-
teget tettek Zuglóért, a zuglóiakért, ösz-
szekovácsolták az embereket – fogalma-
zott Sokacz.
Az ünnepségre meglepetésvendégek 
is érkeztek: Aradszky László és Tabá-
ni István szórakoztatta a közönséget,  
és természetesen torta is volt.  
A szervezet vezetői pedig emlékplakettel 
köszönték meg a támogatók segítségét, 
a korábbi elnökök munkáját. 

Potos

Negyedszázados évfordulót ünnepeltek

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

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 GYEREKEK-
NEK - APRÓK TÁNCA
Október 25-én  
DÖMÖTÖR NAPI JUHÁSZÚJÉV
November 8-án 
MÁRTON NAPI LIBABÁL
10.00-11.00 kézműves foglalkozás
11.00-12.00 táncház a Mező 
együttessel
Belépő: 500 Ft/fő

A program a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósul meg.

MESESZÍNHÁZ 
HÓFEHÉR ÉS RÓZSAPIROS 
a Batyu Színház bábjátéka 
November 15-én 10.00 órától
Belépő: 900 Ft/fő

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB -
ZOLBERT
Október 30-án 19.30 órától
Belépő: 1 000 Ft/fő

ÚJ! OLVASÓ "CSAJOK" KLUBJA
Irányított beszélgetés könyvekről - 
kötetlenül, csak nőknek!
Nemcsak klasszikusoktól, 
nemcsak „kékharisnyáknak”!
Október 28-tól minden hónap 
utolsó szerdáján 18.00-22.00 óráig 
Belépő: 200 Ft/alkalom

SAKKOVI és SAKKSULI 
Szerda 17.00-17.45 óráig  
4-8 éveseknek - kezdő
Szerda 17.45-18.30 óráig  
5-12 éveseknek - haladó

MODERNTÁNC OVISOKNAK 
4-7 éveseknek
Kedd 15.45-16.45 óráig 
Csütörtök 15.30-16.15 óráig 
Szombat 10.30-11.30 óráig 
MODERNTÁNC 7-17 éveseknek
Szombat 11.45-13.15 óráig 

NŐI ÖNVÉDELEM
Új csoport indul november 10-től 
keddenként 20.00-21.00 óráig 
Jelentkezési határidő: 
november 9.

SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉS 
NYUGDÍJASOKNAK
Alapvető számítástechnikai 
ismeretek, szövegszerkesztési, 
táblázatkezelési ismeretek, internet
A csoportok folyamatosan 
indulnak!

ZÖLD TEA ÍRÓMŰHELY -  
14 éves kortól
Irodalmi hobbiműhely 
Hétfő 18.00-20.00 óráig

BABÁS JÓGA
Hétfő 10.00-11.00 óráig 
Csütörtök 10.00-11.00 óráig 

KONDICIONÁLÓ TORNA 
HÖLGYEKNEK
Kedd 19.00-20.00 óráig 
Csütörtök 19.00-20.00 óráig 

A. A. MILNE: MICIMACKÓ 
KALANDJAI - a Korhinta Színház  
mesejátéka
Október 30-án 10.00 órától
Belépő: 700 Ft/fő

AZ ÉJSZAKA TAPINTÁSA -
a Vakrepülés Színtársulat előadása
Október 30-án 19.00-21.00 óráig 
Belépő: 1 500 Ft/fő 

Márton Napi Borkóstoló -
Újbor és óbor kóstoló magyar-
országi borrégiókból
November 13-án 18.00 órától
Borkorcsolya: Libatepertő, Lúdláb 
torta
Színpadi programok: Népzene, 
néptánc
Belépődíj: 1 500 Ft/fő, elővétel-
ben: 1 400 Ft/fő
További részletek: www.zic.hu 

LIPTÁK PÓDIUM
HAMVAS BÉLA: A BOR FILOZÓFIÁJA 
„Végül is ketten maradnak, Isten és a bor”
November 7-én 19.00 órától 
Huzella Péter és Rátóti Zoltán estje

BABA-MAMA KLUB
Ha október, akkor fogászat - 
fogzás, fogváltás, fogszabályozás, 
fogápolás 
Október 28-án 10.15-12.15 óráig
Vezeti: Féder Klára védőnő
Belépő : 500 Ft/alkalom 

ÚJ! LIPTÁK STÚDIÓ 
„Színház csak addig van, amíg az 
ember hisz a játékban.”
Komplex színjátékos foglalkozás 
10-99 éves korosztály részére
külön és összevont csoportokban is. 
Kedd 15.30-17.00 óráig
          17.00-18.30 óráig 

ÚJ! BORKABINET 
Borismereti kurzus alapoktól a 
kulturált kóstolásig
Csütörtök 17.00-18.30 óráig 
Szombat 14.00-16.00 óráig

ÚJ! VARÁZSLATOS HANGTÁLAK 
- HANGMASSZÁZS  
Péntekenként  16.00-17.00 óráig

ÚJ! BOSZORKÁNYKONYHA
Tematizált főzőkurzusok és az 
étkezésekhez köthető etikett
Csütörtök 17.00-18.30 óráig (páros 
héten)
Szombat 14.00-16.00 óráig 
(páratlan héten)

ÚJ! FELNŐTT BALETT  
Hétfőnként  16.50-17.50 óráig 

OVIS ROCKY KEZDŐKNEK 
Péntekenként  14.50-15.50 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.

Emléktábla 
Goda Lászlónak

Két éve elhunyt közös képviselőjüknek, Goda László-

nak állítottak emléket az Örs vezér tere 11–14. szám 

alatti társasház lakói. Erről a közgyűlésük döntött.

– Harminc év, egygenerációnyi idő, eddig intézte a ház 

ügyeit Goda László közös képviselőként – jelentette 

ki emléktábla-avató beszédében dr. Bóné Sándor je-

lenlegi közös képviselő. Hozzátette: kevesen vannak 

olyanok, mint Goda László volt. Hosszú távra tervezett, 

a munkáját mindig jól és precízen végezte, mindenki-

vel szót értett.  Jól működő, biztos anyagi háttérrel és 

jövedelmező szerződésekkel rendelkező társasházat 

hagyott maga után. Az emléktábla a társasház Goda 

László iránti megbecsülésének a jele.       PaD

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Bolgárkertész 
u. 5. 31928/11/A/464 185 üzlethelyiség összközmű-

ves 222.000 1.508 2015.08.24. folyama-
tosan

Bolgárkertész 
u. 5.

31928/11/A/463 76 üzlethelyiség összközműves 106.400 780 2015.07.20.
folyama-

tosan

Bosnyák u. 30.         
(Bosnyák 
tér 4.)

31738/2 90 üzlethelyiség
összközmű-

ves
126.000 1.000 2015.06.15.

folyama-
tosan

Dózsa György 
út 11. alagsor

32737/0/A/1 118
egyéb 

helyiség
víz, villany, 
csatorna

53.454 635 2014.08.15.
folyama-

tosan

Fűrész u. 23. 
alagsor 1. sz.

31337/0/A/12 109
egyéb 

helyiség
víz, villany, 
csatorna

65.400 165 2014.10.28.
folyama-

tosan

Gyarmat u. 40. 31542/3/A/3 120 iroda
összközmű-

ves
238.000 nincs 2015.07.20.

folyama-
tosan

Gyarmat utca 
47/A. lh. 3. 
(természet-
ben: Bácskai 
utca 42.)

31693/20/A/146 
31693/20/A/147 
31693/20/A/148

33 +  
46 +  

7

egyéb 
helyiség

összközmű-
ves

146.200 815 2015.04.09.
folyama-

tosan

Ilka utca 20. 32605/0/A/6 61 üzlethelyiség
víz, villany, 
csatorna

67.100 120 2015.04.09.
folyama-

tosan

Kerepesi út 50. 31989/10 115 üzlethelyiség
víz, villany, 
csatorna

69.000 1.845 2015.06.24.
folyama-

tosan

Tábornok 
u. 18.

32414/0/A/10 81
 egyéb 

helyiség
összközmű-

ves
153.900 nincs 2015.07.20.

folyama-
tosan

Thököly út 
167.

31718/0/A/39 59 üzlethelyiség
víz, villany, 
csatorna

76.700 550 2015.06.15.
folyama-

tosan

Utász u. 5. 
alagsor

32460/0/A/1 83 üzlethelyiség összközműves 66.400 1.825 2015.06.24.
folyama-

tosan
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Tanácselnökként egyike volt az el-
lenzéki kerekasztal kezdeményezői-
nek Zuglóban, majd három ciklust is 
végigdolgozott alpolgármesterként. 
Most sem tétlen, a pénzügyi bizott-
ságban a kerület jövőjét tervezgeti. 
Mindenkivel együtt tud dolgozni,  
s erre megvan a maga receptje. 

A munkája hozta Zuglóba Pelyva Györ-
gyöt: az Élelmiszeripari Gépgyárban 
szerelésvezető volt, s 1965-ben a cég  
a kerületbe költözött. „Végigjárta a sza-
márlétrát”, jellemzi az elmúlt fél évszáza-
dot, s hivatali tevékenységén túl büszke 
azért arra is, hogy az országban több váro-
sellátó tejüzem és az első magyar lágysajt- 
üzem az ő vezetésével létesült.
– Tanácselnökből alpolgármester és közben 
rendszerváltás? Jó menedzsernek tűnik? 
– 1982-ben kerültem a tanácshoz tanács- 
elnök-helyettesként. 89-ben lettem taná-
cselnök, épp a legjobbkor, a rendszer-
váltás kezdetén. Tudtuk, új szelek fújnak, 
ezért a választások elé mentünk. A zuglói 
ellenzéki kerekasztal egyik szervezője vol-
tam. Kivételt senkivel nem tettünk, az ösz-
szes rendszerváltó párt, civil és érdekvé-
dő szervezetet bevontuk a munkába, sőt 
helyiségeket is kaptak a működésükhöz. 
Az átmenet így zökkenőmentes volt Zug-
lóban, megalakult az első képviselő-testü-
let, aminek alapító tagja voltam. 
– Három cikluson át mint alpolgármester 
aktív résztvevője és alakítója volt a zuglói 
közéletnek. Majd ismét képviselő,  frakció-

vezető és bizottsági tag mind a mai napig.  
Mi volt a titka a sikeres együttműködésnek?
– Végig jó kapcsolatom volt az első polgár-
mesterrel, Kardos Zsuzsával, minden reggel 
együtt kávéztunk, és akkor mindent meg le-
hetett beszélni. Ilyen egyszerű a titka.  
– Aktív részese volt a rendszerváltás óta 
Zugló fejlődésének. 
– Épp akkor kezdték  az önerős gáz-, 
önerős víz- csatornarendszer, önerős te-
lefon kiépítését, amikor 82-ben idekerül-
tem. A 90-es évekre fejeztük be a teljes 
közművesítést, s kezdődtek a lakásépí-
tések. A Zuglóról írt szakdolgozatomban  
65 ezres lakásszámot becsültem meg, ma 
75 ezernél tartunk. S az építkezéseknek 
még nincs vége. 
– A kerület közlekedése ezzel párhuzamo-
san alig fejlődött. 
– Én még mindig azt mondom, jó volna 
a 4-es metrót továbbhozni, sőt elvinni 
északon Rákospalotáig. Sokat lobbiztunk 
ezért. Viszont a 82-es troli járatát mi vezet-
tük be. Mindig azon törtük a fejünket, mitől 
lesz jobb a lakosság életszínvonala. 
– A legek kerületeként is szokták említeni 
Zuglót. 
– Az ország legnagyobb oktatási körzete itt 
van, színvonalas iskolákkal. A zene, a művé-
szet városa is. Az idősek szociális ellátására is 
mindig nagy hangsúlyt fektettünk, akárcsak az 
egészségügyre: sikerült elérni az Uzsoki felújí-
tását. A szolidaritás városa is vagyunk a va-
kok, siketek és nagyothallók, mozgássérültek 
intézeteivel. No és a sport városa is – nagy és 
neves létesítményeinknek köszönhetően. 

– Milyen fejlődési irányt lát követendőnek? 
– A Bosnyák teret, a piacot és a mögötte 
lévő, kiürített sportpályát igazi városcent-
rummá kellene alakítani. A ligetet pedig 
csak rehabilitálni kellene, a zöld területe-
ket megtartani. Sőt meg lehetne dupláz-
ni, ezért pártolom a Demján-féle Nyugati 
pályaudvaros múzeumi negyed ötletét. 
Sőt ebbe a körbe bevonnám a Rákosren-
dezőt is a maga 170 hektáros területével. 
A Ferihegyre menő gyorsvasútról sem 
tennék le: kivinni a kisföldalattit Rákosren-
dezőig, s onnan kiépíteni a gyorsvasutat. 

– Mire a legbüszkébb? 
– Inkább visszakérdeznék: ki is a zuglói? 
Aki együttműködő, segítőkész, nem le-
kezelő. Az én munkastílusom ezt célozta 
meg, s úgy érzem, ez ma már másoktól 
sem idegen. Így jó itt élni. Ha megszólítjuk 
az embereket, jönnek segíteni. 
– Tervek még mindig vannak? 
– Rengeteg. Most például azon dolgo-
zom a pénzügyi bizottság tagjaként, hogy 
a gazdálkodásra kapott egyre kevesebb 
központi pénzeket miként tudnánk éssze-
rűen felhasználni.            Csernyánszky Judit

Egy XVI. századi regényen és Posz-
ler életművén most dolgozó Kos-
suth-, Márai- és József Attila-díjas 
író szerint traumákkal teli világban 
élünk, ahol elnyomják a szellemet. 

– Szellemi teljesítményéért kapta a kitünte-
tést. Újabb állomás az életében? 
– 85 éve vagyok zuglói. Sok évtizede 
ugyanazt teszem, dolgozom és dolgozom. 
Most egy XVI. századi regényen éppen, 
de nem történelmin. A történelemben élő 
emberről írok. A nagy korszakváltás ideje 
ez Európában, tart a spanyol–németalföl-
di háború: Antwerpenben 8000 embert 
végeznek ki a spanyolok, 6000 ember 
hal éhen néhány nap alatt. Luther 1612-
ben meghirdeti 12 pontját, és iszonyatos 
vallásháború indul el, százezrek vándorol-
nak, menekülnek, a lelkekben félelem és 
bizonytalanság. Nem XVI. századi, hanem 
mai lélekrajzot írok, nagy korszakváltást 
kívánok irodalmi témává tenni. 
– Tizenhat regénye, húsz esszékötete je-
lent meg.
– Azoknak a fele is a históriáról szól. Most 
azonban legjobb barátomnak, Poszler 
Györgynek az életművéről írok tanulmányt. 
Poszler hatalmas életműve – a szűk szak-
mát leszámítva – alig ismert, még a szel-
lemi közvéleményben is. És ez jellemző 
a mi időnkre. Nem a szellem hatásának  
a korszakát éljük. A szellem elfojtásának,   
a történelem meghamisításának idejét éljük. 
A szellemnek semmiféle hatása nincs már.
– Az első világháborúról szóló regénye, Az éj-
szaka mélyén 1914 is hasonló témájú? 

– Azt, hogy akkor indultak meg olyan fo-
lyamatok, amelyek mindmáig tartanak. 
Európa nagy- és kishatalmai, miniszterei 
és hadvezérei vétkeztek az első világhá-
ború kirobbantásával. Félelem töltötte 
el az emberi lelket, és szedte áldozata-
it. Naponta halt meg akkor 1200 német, 
942 francia a háborúban. Pedig mindenki  
– még a lakosság és a Monarchia is – 
nagy lelkesedéssel ment bele a háborúba. 
A regény súlyos kritika a németekről és  
a franciákról is. S elmondom, különös 
öröm ért. A német fordítás után most fran-
ciául is megjelent a könyvem. Nemhogy 
visszautasították a nemzetüket ért kritikát, 
pedig kíméletlen voltam, hanem elfogad-
ták, helyeselték, és jónak tartották. 
– Mást tapasztal itthon? 
– Az I. világháborútól kezdve napjainkig  
a hatalom uralmi technikái miatt hamis 
képzetek, fantomok élnek arról, hogy mi 
volt a 20. század, mi a magyar. Mi követ-
kezett Tisza István elhíresült mondatából, 
a „mindent meggondoltam, mindent meg-
fontoltam, vállalom a felelősséget” kije-
lentésből? Majd 1 millió magyar halála, az 
ország megcsonkítása, a XX. századra ki-
ható fájdalom. Traumatizált emlékvilágban 
élünk, miközben Tisza Istvánnak szobrot 
is avatnak Magyarországon. 
– Hogy lehet ezzel együtt élni? 
– Munkával, megkeresni az események 
mozgatóit, és párbeszédbe kezdeni olva-
sóimmal, a közvéleménynek azon részé-
vel, amely nyitott arra, hogy véget vessünk 
a társadalmat megbénító megosztottság-
nak. Múlttól, családi hagyománytól füg-
getlenül. Nem sok reményt látok most 
erre, de azért dolgozom rajta. 

(csernyánszky)

Pelyva György – Fél évszázada Zuglóért dolgozik

Sándor Iván - Véget vetni a megosztottságnak
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Laár András zenészként kezdte pá-
lyafutását, azonban abszurd verseit 
bemutató költői estje után alapjai-
ban megváltozott az élete. A rendez-
vény következménye ugyanis a ma-
gyar abszurd humort megteremtő 
L’art pour l’art Társulat lett. Az em-
berek ma már Laár Andrásnak nem-
csak a dalait dúdolják, de poénjait 
is idézik. Az idén hatvanéves, élet-
műshow-jára készülő, tősgyökeres 
zuglói művészt meglepte a neki ítélt 
díszpolgári cím. Mint mondta, na-
gyon örül az elismerésnek, nem is 
érti mivel érdemelte ki.   
 

– Olyannyira zuglói vagyok, hogy miután 
megszülettem a Bethesda kórházban,  
a szüleim a Tallér utcai lakásunkba vittek 
haza – mesélte magáról Laár András. Hoz-
zátette: felnőttként számos helyen élt, de 
mindig visszavágyott Zuglóba, azon belül 
is a számára kedves Tallér utcába. Nagy 
örömére most ismét kedvenc utcájában 
lakhat, szemben a szülői házzal. 
– Általános iskolába az Újvidék térre, gim-
náziumba a Teleki Blankába jártam – ele-
venítette fel diákéveit. 
Szülei ösztönzésére kezdett zenélni. Zon-
gorázni szeretett volna, de a családi kassza 
csak a hegedű beszerzését engedte meg. 
– Három évig jártam zeneórákra. Bánom, 
hogy nem tanultam meg jobban hegedül-
ni. Ezt szeretném most pótolni, már el is 
határoztam, hogy veszek egy gyakorló-
hangszert – jegyezte meg a művész.  

Kamaszkorában nagy hatással voltak rá  
a hazai és külföldi beatzenekarok. A közép-
iskolás évei alatt klasszikusgitár-leckéket 
vett Nagy Erzsébet zuglói zenetanárnőtől.
– Zenekarokban 17 éves koromtól ját-
szom. Egy amatőrfesztiválon ismer-
kedtem meg Bornai Tiborral, együtt 
alapítottuk meg 1980-ban a KFT együt-
test – emlékezett vissza Laár András. 
A helyét kereste a világban, amikor kap-
csolatba került a buddhizmussal, ami erős 

szellemi támasza lett. Életét jelentősen át-
formálta Galla Miklóssal való kapcsolata. 
– Galla Miki 1985-ben rávett egy önálló 
költői estre, ahol saját abszurd verseimet 
mutattam be. Ennek lett a következménye 
a L'art pour l'art Társulat, amely a máig 
népszerű magyar abszurd nyelvi humor 
megteremtője – mondta Laár András. 
A KFT együttes és a L'art pour l'art Társu-
lat párhuzamosan működött. 
– Alig voltam otthon, a három nagyobb fi-

amra sajnos kevés időm jutott. Amit velük 
szemben akkor elmulasztottam, most pró-
bálom bepótolni. A legkisebb fiamra már 
nagyobb figyelmet fordítok, hogy meg-
kapja azt a gondoskodást, ami egy apától 
elvárható – fejtette ki Zugló díszpolgára.  
Laár Andrásnak mind a négy gyermeké-
vel jó a viszonya, mindegyikükkel sikerült 
megszerettetnie a zenét. Legnagyobb fiá-
val együtt zenél a Tündértantra zenekar-
ban. A művészt nem zavarja, hogy sokan 
az általa megformált Besenyő Pista bácsi-
val azonosítják. 
– Besenyő Pista bácsi figuráját létező em-
berekből gyúrtam össze. Mintapéldánya 
annak a nagyszájú, magát rendkívül okos-
nak tartó, mindent jobban tudó, számára 
ismeretlen jelentésű szavakkal dobálózó 
embernek, aki amúgy nagyon buta. Na-
ponta ilyenek keserítik meg az életünket, 
ilyenek uralkodnak felettünk, így még ha 
Besenyő Pista bácsi képében is, de jó ki-
nevetnünk őket – magyarázta Laár András. 
Az elmúlt hetekben a művész napjai folya-
matos szervezéssel, felkészüléssel teltek. 
– Október 16-án volt a L'art pour l'art  
A pofon egyszerű című estjének a bemuta-
tója, most a Laár 60 című életműshow-ra 
készülök. Utóbbin színpadra lép majd töb-
bek között Galla Miki is, akivel tisztáztuk 
és lezártuk a múltat. Nélküle hiányos len-
ne eddigi munkásságom összefoglalása, 
mert ha annak idején nem vesz rá arra  
a költői estre, akkor ma nincs L'art pour l'art 
sem, és az én életem is másképp alakul. 

Papp Dezső

Laár András – Díszpolgár lett Besenyő Pista bácsi

A posztumusz díszpolgári címet ka-
pott Illés Sándor hosszú újságírói pá-
lyáját a Magyarországtól elszakított 
Temerinben kezdte. A második világ-
háború után kényszerűségből hagyta 
el szülőföldjét. Budapesten a Cházár 
András utcában telepedett le, nyug-
díjazásáig a Magyar Nemzet páratlan 
tehetségű főmunkatársa volt. 

Illés Sándor 1914. február 12-én született Te-
merinben. A gyermekéveire így emlékezett: 
„Először átéltem Kun Béla kommunizmusát, 
aztán jött Trianon, és döbbenten tapasztaltuk 
a Délvidéken, hogy már nem vagyunk Ma-
gyarországon. Ez annyira hirtelen jött, hogy 
tulajdonképpen fel sem tudtuk fogni.” 
A gimnáziumot és az egyetemet Belgrád-
ban végezte. Újságírói pályáját a Temerini 
Újságnál és az újvidéki Reggeli Újság-
nál kezdte, később a zombori Új Híreket, 
majd a Délvidéket szerkesztette. Bár Illés 
Sándort regényei, novellái, tárcái és rádiós 
jegyzetei tették ismertté, pályáját mégis 
költőként kezdte. Csillaghullás című ver-
seskötete 1932-ben jelent meg Újvidéken.
A második világháború alatt a keleti fron-
ton haditudósító volt. Fogságból hazatér-
ve megtudta, hogy a jugoszláv hatóságok 
keresik, ezért Magyarországra szökött. Mi-
előtt útnak indult, az édesanyja azt mond-
ta neki: „Látod, hová visz az az írás? Ne 
írj, jobb, ha nem írsz!”  Az anyjának meg-
fogadta, hogy felhagy az írással, de nem 
tudta megtartani a szavát. „Megszegtem 
az ígéretemet, és írni kezdtem, írni, mert 
csak így tudom kiélni azokat a kínokat 

és gyötrelmeket, amik összesűrűsödtek 
bennem a múltból” – emlékezett vissza  
90. születésnapján a Farkas Adriennek 
adott interjújában.  
Előbb Hartán, majd Budapesten telepedett 
le. Dolgozott a Szabad Szónál és a Friss 
Újságnál, majd 1950-től páratlan tehet-
ségét nyugdíjazásáig a Magyar Nemzet-
nél kamatoztatta. Liszkay Gábor főszer-
kesztő Illés Sándor Cházár András utcai 
emléktáblájának felavatásán azt mondta: 
még ma sincs olyan ember a szerkesz-
tőségben, akinek sikerült megdöntenie  
a 17 perc alatt elkészült vezércikk rekord-
ját, és senki, akinek írását szerkesztés nél-
kül lehetne elküldeni a nyomdába.
A Kossuth Rádióban elhangzott jegyze-
tei rendkívül népszerűek voltak. Németh 
Miklós Attila szerint ez annak tudható be, 
hogy Illés olyan ember volt, aki ki merte 
mondani mindazokat a dolgokat, amelye-
ket akkoriban senki sem. 
Illés Sándor egész életében egyetlen író-
gépet használt. „Az írógépem is hatvanhat 
éves, akkor kaptam, amikor újságíró let-
tem. Még mindig ezen dolgozom” – me-
sélte 90. születésnapján. 
Életében 34 könyve jelent meg, s bár  
a világháború után el kellett hagynia ottho-
nát, lélekben mindig bácskai ember ma-
radt, műveiben szülőföldje folyamatosan 
visszaköszönt. Pósa Zoltán író, újságíró, 
irodalomtörténész szerint Illés írásban és 
szóban is olyan filmszerűen tudta megje-
leníteni gyermek- és felnőttkori élményeit, 
hogy aki olvasta, hallgatta őt, a történet 
szereplőjének érezhette magát.

Szülővárosa nagyra értékelte munkássá-
gát, 90. születésnapján díszpolgári címet 
adományoztak neki. Halála után pedig 
Illés-emlékszobát létesítettek. Ennek át-
adásán Csorba Béla tanár, költő, nép-
rajzkutató úgy fogalmazott: „Temerinnek 
Illés Sándor mindig és elsősorban a Sira-
tó szerzője lesz”. Ez a könyv mesélt leg-
először a délvidéki partizánvérengzésről, 
melynek negyvenezer magyar áldozata 
volt. A regényt Jugoszláviában betiltották, 

hogy az ott élő magyarok hozzájuthassa-
nak, százával csempészték a Délvidékre 
Illés legsikeresebb könyvét. 
Munkásságát Aranytoll, Petőfi Sándor- 
Sajtószabadság-, Táncsics Mihály-, Ma-
gyar Örökség-, Prima-, Mikszáth- és 
vajdasági irodalmi díjjal ismerték el, 1993-
ban a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjével tüntették ki. Az újságíró, köl-
tő, író, műfordító 2009-ben hunyt el.

PD

Illés Sándor – Egy aranytollú újságíró
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Posztumusz díszpolgári elisme-
résben részesült a 97 évesen, áp-
rilisban elhunyt Záborszky József 
Magyar Örökségdíjas pedagógus, 
karmester és zeneszerző. A díjat  
fia, Záborszky Kálmán vette át.

– Édesapám egy nagyon is élő örökséget 
hagyott ránk, egy stabil, működőképes 
rendszert, amelyben mindenki, a tanárok 
és a diákok is jól érzik magukat – mondta 
Záborszky Kálmán, akit korábban már szin-
tén díszpolgárrá választottak a kerületben.
Záborszky József egy nehéz történelmi 
periódusnak köszönhette a pedagógusi 
pályát. Az '50-es évek indokolatlan szigo-
ra ugyanis minden más kaput bezárt előt-
te. Pedig a tokaji kántor és iskolaigazgató 
(idősebb Záborszky Kálmán) fia akkor már 
kiváló hegedűművész, karmester és zene-
szerző volt. Ám amit az élet elvett tőle (pél-
dául a zenészi diplomát), azt kamatostul 
vissza is adta. Záborszky József ugyanis  
a tanári pályán is ki tudott teljesedni.
– 1954-ben az I. István (ma Szent István) 
Gimnáziumban tanított éneket, s mivel az 
órákon észlelte, hogy több diákja is hang-
szeres tudással rendelkezik, egy 16 fős 
zenekart alapított. Nem is gondolta, hogy 
ezzel az idén 61 éves Szent István Király 
Szimfonikus Zenekar alapjait rakja le. 
A kottákat a tanár úr saját kezűleg másolta 
a diákoknak, a kottaállványt pedig az isko-
la politechnika-műhelyében készítették el. 
A zenekar létszáma hamar 80 főre nőtt, és 
1958-tól kezdve a zuglói szimfonikusok-

nak „bérelt” helye lett a Zeneakadémián is.
– Édesapám akkoriban már a szomszé-
dos lánygimnáziumban, a Telekiben is 
tanított, ahonnan több lány jelentkezett 
a zenekarba, majd később a kórusba is.  
A próbák sokáig az István gimnázium 
ebédlőjében, a mostani dísztermében 
voltak – tette hozzá Záborszky Kálmán.
Záborszky József minden növendékének 
képességével tisztában volt. A diákjai is 
tudták, hogy a tanár úr óráin és próbáin 
hogyan kell viselkedni. Ez a kölcsönös 
tisztelet sokak számára életre szóló él-
ményt jelentett. A zenekari tagok, a nö-
vendékei az utolsó pillanatig látogatták  
a mesterüket, aki szombatonként a la-
kásán süteménnyel fogadta a kamaraze-
nélésre érkező diákokat.
– Édesapám rendkívül jó szervező volt. 
1968-ban nagy szerepe volt a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola megalapításában 
– mesélte a díjazott fia. A rendszerváltás 
környékén pedig a konzervatórium lét-
rehozásának fontosságát ismerte fel, és 
mindent megtett annak érdekében, hogy 
az új iskola beköltözhessen a Columbus 
utcai volt pártház épületébe.
Záborszky József 1988-ban adta át a sta-
fétabotot fiainak. Először a nagyobbik-
nak, Istvánnak, majd a kisebbiknek, Kál-
mánnak. A tanítástól és az iskola életétől 
azonban sosem távolodott el. Ha tehette, 
ellátogatott a zeneiskolába, minden jelen-
tősebb koncerten ott volt, állandó kap-
csolatban volt a fiával, mindent tudott az 
iskoláról. Utoljára ez év januárjában járt  

a Columbus utcában. Benézett többek kö-
zött abba a szobába is, amely a legtöbb 
emléket őrzi róla, s amely a jövőben való-
színűleg az ő nevét fogja viselni.
– Záborszky József zuglói pedagógusi mun-

kája mellett hat évig a gyöngyösi zeneiskolát 
is vezette (1962–1968), amiért a Heves me-
gyei város önkormányzata 2011-ben dísz- 
polgári címet adományozott neki.        

RT

Az olimpiai bajnok, kétszeres Euró-
pa-bajnok ökölvívó, Gedó György pá-
lyafutására és sikereire sok település 
büszke lehet. Többek között Újpest, 
ahol a legendás sportoló 1949-ben 
megszületett. Vagy éppen Békés-
csaba, ahol gyerekként nevelkedett,  
és ahol ökölvívó lett belőle, esetleg 
Eger, ahol 1995-ig edzőként dolgo-
zott (és ahol máig tartó súlyos sérü-
lését szerezte). Gedó Györgyre azon-
ban leginkább mi, zuglóiak lehetünk 
büszkék, hiszen a kiváló ökölvívó már 
47 éve él a Füredi utcai lakótelepen. 

Gyuri, ahogy mindenki szólítja az elmúlt 
közel fél évszázadban, nemcsak lakó-
ja, hanem fontos közéleti szereplője lett  
a kerületnek. Ha kérték, akkor élménybe-
számolót tartott a gyerekeknek, de azt is 
örömmel fogadta, ha kerülettakarításra 
vagy egyéb rendezvényre hívták. 
– Sportolóként bejártam az egész világot, 
talán csak néhány sziget akad, ahol még 
sosem jártam – mondta –, de bárhol is vol-
tam, mindig örömmel tértem haza zuglói 
otthonomba. Jólesik, hogy itt bárhova me-
gyek, mindig megállítanak, megszólítanak:  
„emlékszem-e még erre, emlékszem-e 
még arra?”. És én általában emlékezni 
szoktam mindenre.
Zuglóhoz való ragaszkodását és sikeres 
pályafutását a képviselő-testület is nagyra 
értékelte, díszpolgári címmel jutalmazta.   
Gedó György Újpesten született, ötgyer-
mekes polgári családban. Gyermekkorát 
Békéscsabán töltötte, az ökölvívással ott 

ismerkedett meg. Sikereit azonban már 
a Vasas színeiben érte el. Többek között 
azt, hogy 1968-ban válogatott lett, nyert 
két Európa-bajnokságot, majd a münche-
ni olimpián is első lett, s hogy az 1980-

as moszkvai olimpiáig tagja volt a nagy 
ökölvívó-generációnknak. Az 597 mérkő-
zéséből mindössze tízet veszített, 587 al-
kalommal győztesként hagyta el a ringet.
– Szinte mindent megnyertem, amit egy 

sportoló megnyerhetett, egyedül az 1974-
es (első) ökölvívó-világbajnokság elvesz-
tését sajnálom. Erre ugyanis önhibámon 
kívül nem tudtam felkészülni. Előtte vittek 
el katonának, két évig szolgáltam a se-
regben, és az első évben szinte el sem 
hagyhattam a körletemet. Így nehéz lett 
volna világbajnoki címet nyerni – sajnál-
kozott Gedó György.
Gyuri a két Európa-bajnoki és az olimpiai 
bajnoki címe után az 1975-ös montreali 
előolimpiát is megnyerte. A kanadaiak 
ekkor tárt karokkal fogadták volna, de őt 
hazahúzta a szíve. Ma már ez is legen-
da, mint ahogyan az is, hogy a rendszer-
váltás környékén a Hősök terén azért 
pucolta a turisták cipőjét, hogy felhívja  
a figyelmet az olimpiai bajnokok és ér-
mesek sanyarú anyagi helyzetére. Ennek 
az akciónak is szerepe volt abban, hogy 
ma már a bajnokok és az érmesek is 
életjáradékot kapnak. 
– Az ökölvívás egy olyan sportág, melyből 
nem lehet kiszállni. Nekem legalábbis 59 éve 
nem sikerült szakítanom a ringgel. Mind a mai 
napig lejárok a Vasas edzőtermébe, ahol ta-
nácsokkal segítem a fiatal versenyzőket.
Gedó György tavaly volt 65 esztendős, 
ám a kor szerencsére nem fogott rajta. 
Az arcán még ma is ugyanaz a csibészes 
mosoly látható, mellyel a '60-as, '70-es 
években az ellenfeleket bosszantotta. 
Ugyanakkor továbbra is az a sportember 
maradt, aki mindig szót emelt az igazság-
talanság ellen. Még akkor is, ha története-
sen nem a saját igazságáról volt szó. 

Riersch Tamás

Záborszky József – Maga másolta a kottákat a diákoknak 

Gedó György – Legenda, aki cipőt is pucolt a Hősök terén
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Csaknem ötven éven keresztül nap 
mint nap gyalog tette meg az utat 
Columbus utcai otthonától a Kele-
tiig G. Dénes György. Zsüti, ahogy 
Karády Katalin nevezte el a híres 
költőt, dalszövegírót, zeneszerzőt, 
délelőttönként valamelyik zuglói ká-
véházban alkotott, délben pedig az 
Intercontinental szálló éttermében 
ebédelt. Aki munkára akarta felkér-
ni, mindig tudta, éppen hol keresse.

G. Dénes György 1954-től egészen 2001-
ben bekövetkezett haláláig lakott a Co-
lumbus utca 64-ben. Mivel autójuk soha 
nem volt, gyalog, illetve a 67-es villamos-
sal ment reggelente valamelyik zuglói ká-
véházba vagy étterembe. A Vadászkert és  
a Gundel volt a kedvence, utóbbiban levest 
is elneveztek róla. Az Intercontinentalba 
szintén gyakran járt ebédelni, ott mindig 
annyit kellett fizetnie, amennyit ő gondolt. 
Annyira tisztelték, hogy amikor a magyar 
kormány itt adott zárt körű ebédet George 
Bushnak, őt akkor is beengedték. Bush 
meg is kérdezte, ki az az ember, akinek 
ilyen kiváltságai vannak. Amikor elmondták 
neki, hogy több amerikai musical – többek 
között a Hegedűs a háztetőn, a West Side 
Story, a Helló Dolly, a Hair, a Chicago – for-
dítója, még kezet is fogott vele. Írni ugyan 
csak a kávéházakban tudott, ám gondol-
kodni séta közben szeretett. Gyakran járt  
a Városligetbe, és útközben sokszor meg-
állt a Columbus utca–Korong utca sarkán, 
ahol egyik jó barátja, Puskás Öcsi lakott. 

Hetente többször megfordult a lóverseny-
pályán is, igaz, szinte mindig vesztett.

– Barátai féltették is, többször megkér-
dezték, mihez kezd, ha emiatt egyáltalán 

nem lesz pénze – mesélte lapunknak Gém 
Zoltán, Zsüti fia. – Édesapám ilyenkor 
azt mondta, ha neki nincs pénze, mindig 
eszébe jut egy jó szöveg. 
G. Dénes György felesége, a 93 éves Ani-
kó asszony a mai napig zuglói otthonuk-
ban él. Idejének nagy részét azzal tölti, 
hogy Zsüti-slágereket hallgat, és közös 
emlékeiket nézegeti. Megvan még az  
a zongorájuk is, amelyen a dalszövegíró 
és zeneszerző barátai – Fényes Szabolcs, 
Wolf Péter, Horváth Jenő – gyakoroltak.  
A szomszédokat sosem zavarta a minden-
napi komponálás, mint ahogy a nappali-
ban felállított pingpongasztal sem.
– A környék összes gyereke hozzánk járt 
asztaliteniszezni, szegény anyu fogta csak 
a fejét, hogy mindennap izzadságszagra 
jön haza a munkából – mondta mosolyog-
va Gém Zoltán.  
G. Dénes Györgyöt minden későbbi dal-
szövegíró a példaképének tekintette.  
S. Nagy István első szerzeményeit hozzá 
vitte kijavítani, de Demjén Ferenc is neki 
mutatta meg a szövegeit. Zsüti dalait 
szinte mindenki ismeri, számait – például  
a Csinibabát, a Járom az utamat, a Megáll 
az időt – a mai napig játsszák a rádiókban. 
Még élt, amikor Kossuth-díjra jelölték, de 
át már nem vehette személyesen. Zug-
ló posztumusz díszpolgári címét is fiai, 
György és Zoltán vitték haza a Columbus 
utcai lakásba. A kerületi kitüntetésnek  
a zongorán, a Kossuth-díj mellett lesz  
a mindenkori helye.

Forrai-Kiss Krisztina   

Litkai Ferencné Horváth Ildikó negy-
venkét éven át volt a Dr. Mező Fe-
renc Általános Iskola pedagógusa.  
Az utolsó 25 évben igazgatóként is 
dolgozott, idén július 31-én töltötte 
utolsó munkanapját az intézmény-
ben. Azóta rengeteget olvas, utazik, 
unokázik, és hamarosan újra egye-
temista lesz. A Füredi utcai lakóte-
lep Ildi nénije, ahogy sokan ismerik, 
már minden létező elismerést meg-
kapott, amit pedagógus átvehet, 
ám arra nem számított, hogy imá-
dott kerületében, Zuglóban egyszer  
díszpolgár lesz. 

– Nekem ez a hely a mindenem. Az ösz-
szes felmenőm, rokonom zuglói volt. Úgy 
érzem, a kerületi díszpolgári címmel ne-
kik is adózom – mondta Horváth Ildikó.  
– A Herman iskola igazgatója, Tószegi At-
tila mondta nekem, Ildi, te mindent meg-
tettél ezért a lakótelepért. Azt hiszem, 
ennél szebb köszönet nem létezik. Illetve 
mégis, a tanítványaim szeretete. 
Tavaly például éppen a nemrég felújított 
tornaterem szerkezetét vizsgálta, amikor 
odament hozzá egy negyven év körüli férfi, 
adott két puszit, és közölte: „Ildi néni, ami-
kor engem jó útra térített, a börtöntől men-
tett meg.” Vagy néhány évvel ezelőtt, ami-
kor az akkori osztályával Badacsonyban 
kirándult, megállt mellettük egy busz, és 
a sofőr hatalmas öleléssel üdvözölte. Egy 
régi tanítványa volt, aki azonnal felültette  
a járműre az egész osztályt, és bejárta ve-
lük a Balaton-felvidéket. 

– Én nem hiszem, hogy ezen a pályán 
ideg-összeroppanást kell kapni, vagy kia-
bálni, jó szóval és jó szándékkal minden 
gyerekhez megvan az út – hangsúlyozta 
Litkai Ferencné. – Nagy butaságnak tar-
tom az intőt is, mert ha egy gyerek rosszul 
viselkedik az iskolában, azt vagy védeke-
zésképpen teszi, vagy valamilyen mintát 
követ. Nekünk nem büntetni, hanem kor-
rigálni kell.  
Így tett akkor is, amikor az osztályába ke-
rült egy fiú, aki igazi szarka hírében állt. 
Ildi néni ennek ellenére rábízta az osztály-
pénzt. A bizalom megtérült, ugyanis soha 
egyetlen fillér sem tűnt el a kasszából.  
Csakúgy, mint a tanárnő táskájából, pedig 
minden tanítványa szabadon „garázdál-
kodhatott” a pénztárcájában.
– A gyerekek bármikor nyugodtan bele-
nyúlhattak a táskámba, ha kellett, pénzt is 
vehettek ki belőle – mesélte Horváth Ildikó. 
– Ilyenkor mindig hagytak egy cetlit, mire 
mennyit vettek ki a tárcámból. Soha nem 
hiányzott semmim.
Mostanában egy picit a tanítás hiányzik 
a matematika–kémia szakos pedagógus-
nak, ezért hetente egyszer régi diákjait 
korrepetálja a Mezőben. Augusztus else-
jétől van otthon. Az hitte, unatkozik majd, 
de mint mondta, el sem kezdődik egy nap, 
máris vége van.
– Most én biztosítom a férjemnek azt  
a hátteret, amit ő adott meg nekem 42 éven 
keresztül. Ezenkívül sokat vagyok a kilenc- 
éves unokámmal, Tamarával, akivel kö-
zös „női dolgozószobánk” van a házban 
– büszkélkedett Zugló díszpolgára. – Vég-

re nemcsak törvényeket és szakirodalmat 
olvasok, hanem sok-sok regényt is. Most 
például Akunyint, valamint Puskint, oro-
szul és magyarul egyszerre. 
Hamarosan az iskolapadba is visszaül. 
Egykori kolléganőjével, Molnárné Bánky 
Nórával, aki szintén idén ment nyugdíjba 
36 év zuglói munkaviszony után, törté-

nelmet hallgatnak majd az egyetemen, 
és Tiffany-lámpa-készítő tanfolyamra  
mennek. Ildi néni fia pedig azt kér-
te édesanyjától, vegyen részt valami-
lyen karitatív tevékenységben, aminek  
a Mező Ferenc iskola volt igazgatónője 
szintén eleget szeretne tenni.

(FKK)

G. Dénes György – Zuglói kávéházakban születtek a slágerek

Litkai Ferencné – Minden gyerekkel szót lehet érteni
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Szabadi Vilmos Bartókról, a Zuglói Filharmóniáról  
Szabadi Vilmos Liszt Ferenc-díjas  
hegedűművész előadásában adta 
elő a Zuglói Filharmónia Bartók  
II. hegedűversenyét a Zeneakadémi-
án október közepén. Nagy izgalom 
előzte meg az előadást, hisz szólistát 
és zenekart egyaránt próbára tevő 
műről van szó – nyilatkozta ez alka-
lomból Szabadi Vilmos lapunknak. 

– A Szent István Gimnázium eleve jól 
csengő név szakmai berkekben, a Zuglói 
Filharmóniát pedig 5-6 éve a Vajdahunyad 
várában rendezett sorozatkoncertek alkal-
mával ismertem meg, s azóta is tartom, 
hallatlanul színvonalas koncerteket ad  
a zenekar. Bartókkal sok helyen a világban 
elvéreznek a zenészek, de erről nemhogy 
nincs szó a zuglóiak esetében, hanem ki-
fejezetten magas fokú felkészülést tapasz-
taltam. Nagy érdem a minőség.
A nemzetközi hanglemezek nagydíját,  
a MIDEM-et két alkalommal is elnyert he-
gedűművész elmondja, Bartók hegedűver-
senyét 1984 óta játssza, ez a 46. előadása 
– Solti Györggyel az élen, a londoni kon-
certtől kezdve Jeruzsálemen, Amerikán, 
Finnországon át egészen a volt Jugoszlá-
viáig rengeteg helyen szerepelt. A 90-es 
években a Magyar Állami Hangversenyze-
nekarral fel is vették, sőt a szerzőhöz még  

5 CD-t is kötöttek, „Bartók úgy körbe van 
járva, ahogy csak lehet” – fogalmaz Szabadi. 
– Csak hab a tortán, hogy most előadom. 
S nem véletlenül ilyen fiatalokkal, hisz Bar-
tók megszólítja a fiatalokat. Akik egyébként 
mondhatják, hogy ilyen jó, olyan jó a mű, de 
ha nem húzzák a fülük mellett, akkor soha 
nem lesznek megszállott Bartók-rajongók. 
Zeneszerzők ranglistája? Szabadi elmond-
ja, Bartók hihetetlenül magas színvonalú és 
világhírű szerző. Az összes többi megítélé-
sén el lehet gondolkodni, Bartók kapcsán 
ilyen kérdés fel sem merül. Puskás öcsi-ha-
sonlattal él, amit maga is mókásnak tart, de 

bárhol van a világon, akárcsak Puskás, úgy 
Bartók neve is mindehol felmerül. 
– Ami felülmúlhatatlan, az Mozart. Utá-
na következhetne Bach, de számunkra 
(hegedűsök – a szerk.) nagyon keveset 
írt. Szólói, szonátái elenyészőek. Viszont 
amit Bartók nekünk leírt, az utolérhetetlen. 
Nem mondom, hogy első az elsők között, 
de Mozart után a szívem csücske. Inkább 
úgy fogalmaznék, Mozarttal együtt szere-
pel az első helyen. 
Aki Diana hercegnőnek is játszott, meg-
járta a brit és a spanyol királyi udvart, 
sőt Spanyolországban a gárdával a kirá-

lyi kincstárban őrzött 1701-es Stradiva-
ri-hegedűt direkt az ő kedvéért vették elő 
a koncert erejéig, azt nem lehet zavarba 
hozni olyan kérdéssel, melyik koncertje  
a legemlékezetesebb. Inkább azt sorolja, 
75 napon át koncertezett a nyáron – Ja-
pántól Ausztriáig, kivéve, amikor Európa 
legnagyobb zenei versenyének, a han-
noveri nemzetközi hegedűversenyének  
a zsűrijében „csücsült”. Ami állandó eb-
ben a változó világban, az a hegedűje. 
– Harminc éve a kezemben van, a mi kin-
csünk, magyar hangszer, igaz, Tremoná-
ban készítették 1778-ban, tehát múzeumi 
tárgy. Útlevele van, ami nélkül ki sem en-
gednék az országból.
Elmeséli, egyik kollégája ült már börtön-
ben azért, mert útlevél nélkül akarta kivinni 
a hegedűjét. Értékét elárulja, mire meg-
jegyzem, ehhez testőr sem ártana. Le- 
gyint, már nem stresszel emiatt. A Lloyd-
snál van biztosítva, s nem lenne könnyű 
ellopni, mert egyedülálló. A világhírű ze-
nészek amúgy is tudják egymásról, kinél 
milyen hangszer van, egyébként is csak  
4-5 hangszerkészítő van a világon, aki er-
ről bizonyítványt állíthat ki. 30 éve ismeri 
minden porcikáját, vele együtt változik, 
érik… „Egyek vagyunk tulajdonképpen” – 
tekint büszkén a hegedűre. 

Csernyánszky Judit 

Ács Antal tanár úr utolsó tanévét töl-
ti a Varga Márton Kertészeti és Föld-
mérési Szakképző Iskolában. Tóni 
bácsi még azok közé a pedagógusok 
közé tartozik, akik egykor maguk is  
a zuglói iskolában nevelkedtek.

– 1968–72 között voltam az iskola diákja 
– mesélte –, amely korszak az intézmény 
fénykora volt. Kiváló tanárok oktattak ben-
nünket, és a fenntartótól is mindent meg-
kaptunk annak érdekében, hogy a tudásunk 
kellő mértékben gyarapodhasson. 
Jelenleg 14 olyan pedagógus és kertész 
dolgozik a zuglói iskolában, aki valamikor 
maga is az intézmény tanulója volt. Mind-
egyikükről elmondható, hogy rajonganak  
a szakmájuk és az iskola iránt, de Ács Antal 
még közülük is kiemelkedik. A zuglói iskola 
több nagyméretű kenderpálmával rendel-
kezik. Az egyik, egy japán eredetű növény 
az üvegház nyugati, a másik három kínai 
fa pedig az épület keleti oldalán található.
– A japán fa egy női fa, régebben volt 

mellette egy fiú is, de az leégett. A kele-
ti oldalon levő kenderpálmák két héttel 
hamarabb virágoznak, így mire a nyugati 

oldalon levő árván maradt pálma is ter-
mőképes állapotba kerül, már nincs olyan 
fa, amelyik beporozhatná – magyarázta  
a pedagógus.
Ács Antal erre a következőt találta ki, a keleti 

oldalon virágzó kínai fiú fa alá selyempapírt 
terített, majd saját kezűleg rázta bele a vi-
rágport, amit papírba csomagolva a hűtőbe 
tett. Két hét elteltével pedig egy létráról ezzel 
a virágporral porozta be a nyugati oldalon 
árválkodó pálmát, amely gazdag terméssel 
hálálta meg a gondoskodást. Lyukas órái-
ban vagy a szünetekben gyakran lemegy  
a kaktuszházba, ahol egy fogkefével a ka-
vicsnövényeket porozza. A Dél-Afrikából 
származó ritkaságoknak ugyanis nélkülöz-
niük kell azokat a rovarokat, amelyek a ha-
zájukban elvégzik a porzást.
– A kaktuszházat még a '90-es években kö-
zösen építettük a diákokkal. Saját kezűleg 
ástuk ki a 20 méter hosszú, 6 méter széles 
és 1,5 méter mély épület gödrét, és erre 
közadakozásból építettük fel a jelenleg is 
látható házat – emlékezett vissza Ács Antal.
A kaktuszházban több mint hatszáz nö-
vény található, amelyek Ács tanár úr 
gondos odafigyelésének köszönhetően 
minden évben ezer színben pompáznak. 
Ács Antal ugyanis a diákok lelke mellett  
a növények lelkét is ápolni tudja.

Riersch Tamás

A növények kedvenc pedagógusa

Zuglói Könyvlapok
Zuglói Könyvlapok címmel nyílt meg 
Halas István fotóművész kiállítása  
a Zuglói Civil Házban, aminek apro-
póját Zugló 80. születésnapja adta. 

Utcák, terek, zuglóiak, híres-neves épüle-
tek, graffitik – régiek és modernek, szépek 
és kopottacskák –, mindaz a sokszinűség, 
ami éppen ma Zugló karakterét adja. Kor-
történeti kitekintésként előttünk egy 1860-
ban készült sárgás archív kép a Paskál 
malomról, ami minden bizonnyal a legelső 
kép Zuglóról, a Kiscelly Múzeumból. 
A képek többségéből hét éve már készült 
protokollkiadvány – nyilatkozta lapunk-

nak Halas. Vajon milyen lesz 7 év múlva 
Zugló? – teszi fel a kérdést a művész, aki 
könyvben tervezi megörökíteni Zugló mai 
lenyomatát, úgy fogalmaz: remix frissítve, 
hisz a változások megállíthatatlanok.  
A tanárként is dolgozó Halas mesél Fran-
ciaországról, Belgiumról, Amerikáról, ahol  
szintén kiállított, és ahol megismerkedett 
a külfödi fotóművészet menedzselésé-
vel. Nem tiltakozik a ligetbe tervezett fo-
tóművészetek háza ellen, mert szerinte  
szükség lenne a fővárosban (most Kecs-
keméten, a zsinagógában van) egy tekin-
télyes múzeumra.   

Cs. J.
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Magas vérnyomás  
fiatal korban is előfordulhat
Sokan úgy gondolják, hogy a magas 
vérnyomás az idősebb korosztály 
betegsége. Sajnos az utóbbi évtize-
dekben egyre többször találkoznak 
a belgyógyászok tinédzser korú be-
tegekkel is. 

A szív és érrendszeri betegségek közül  
a leggyakoribb a magas vérnyomás, mely 
kezelés hiányában  olyan végzetes beteg-
ségekhez vezethet, mint a stroke (szélü-
tés) vagy a szívinfarktus. Sajnos a magas 
vérnyomásnak nincsenek jelentős érezhe-
tő tünetei, ezért nevezzük néma gyilkos-
nak is ezt az állapotot. 
Ha fény derül a magas vérnyomásra fiatal 
korban, ez általában magas vércukorszint-
tel és magas LDL koleszterinszinttel társul. 

Az optimális vérnyomás 130/70 Hgmm, az 
életkor előrehaladtával ez emelkedhet, de 
az első érték átlaga 60 éves kor előtt nem 
haladhatja meg a 140-et. 
A megelőzésben és a gyógyulásban is 
első helyen áll az életmód megváltoztatá-
sa: rendszeres napi mozgás, zsírszegény 
és sószegény táplálkozás, alacsony cu-
korfogyasztás. Ma már könnyen ellenőriz-
heti mindenki otthon is a vérnyomását, de 
ez nem helyettesítheti a rendszeres orvosi 
kontrollt. Nagyon fontos, hogy az orvos 
személyre szabott javaslatait vegyük fi-
gyelembe, akár  életmód változtatásra, 
akár gyógyszer szedésére vonatkozzon. 

Dr. Zsámboki Endre 
belgyógyász, kardiológus, 

Uzsoki Utcai Kórház

Zugló új állatvédelmi programjának 
első lépéseként október 8-án bejá-
rást tartottak a kerületi kutyafutta-
tók területén.  Az illetékesek később 
arról is döntenek, hol alakítanak ki 
újabb futtatókat. Szabó Rebeka al-
polgármester azt mondta, az állat-
tartók szemléletformálására is gon-
dot fordítanak majd.  

A kerületben több mint egy tucat helyszínen 
összesen 17 kutyafuttató található, de van-
nak olyan területek, ahol egyáltalán nincs. 
– Az lesz a következő lépés, hogy eldönt-
sük, hol és hogyan alakítsunk ki újabba-
kat. Olyan helyszíneket keresünk, ahol  
a kutyák és a gazdáik is jól érzik magukat, 

de nem zavarják azokat, akik nem tartanak 
állatot – mondta a Zuglói Lapoknak Sza-
bó Rebeka környezet- és állatvédelemért 
felelős alpolgármester. Azt is megvizsgál-
ják, hogy a már meglévő kutyafuttatókon 
milyen, fából készült eszközöket tudnának 
elhelyezni. A program része lesz egy kerek- 
asztal-beszélgetés is, amelyen az önkor-
mányzat, a szakmai és a civil szervezetek 
képviselői vesznek részt.
Az alpolgármester célja, hogy Zugló olyan 
kerület legyen, ahol az emberek és az álla-
tok is jól érzik magukat. Szabó Rebeka sze-
rint fontos az állattartók szemléletformálása 
is, hiszen még mindig gondot jelent, hogy 
sok a kutyapiszok a kerületben. 

Potos Rita

Elindult az  
állatvédelmi program

A ZUGLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
15 DB PAVILON NYILVÁNOS LICITTÁRGYALÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

CÍM ALAPTE-
RÜLET

RENDELTE-
TÉS

KÖZMŰ-
VESÍ-

TETTSÉG

KIKIÁLTÁSI 
ÁR

MEGHIRDETÉS 
DÁTUMA

AZ ÁRVERÉSRE JELENT-
KEZÉS IDEJE

Bosnyák tér 3,75 m2 pavilon elektromos 
áram

142.000,- Ft/
hó + ÁFA 2015.10.16. 2015.11.02.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. a Bosnyák téri templom keleti oldalán elhelyezésre kerülő ideiglenes jégpálya környezetébe 15 db 
pavilont telepít. A téren az adventi vásár keretében kulturális és közösségi programok – koncertek, bemutatók, kézműves foglalkozások, stb. - 
kerülnek megrendezésre.  
A pavilonok határozott időtartamra, 2015. november 16. napjától 2015. február 15. napjáig vehetőek bérbe. A bérleti díj tartalmazza az áramfogyasz-
tás, valamint az éjszakai őrzés díját. 
Az árverés helye és ideje: 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17., II. emelet 201. iroda, 2015. november 5. 900 óra. A hely és időpont változtatás jogát 
fenntartjuk, változás esetén a pályázókat az árverés megtartása előtt legkésőbb 1 nappal a megadott elérhetőségeiken értesítjük.
Licitálni a havi bérleti díj összegére lehet, egy ajánlattevő több pavilon bérbevételére is licitálhat. Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni sze-
mélyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
Az árverésre jelentkezés feltétele az árverési biztosíték megfizetése a Zuglói Zrt. 10102093-05220703-00000005 számú számlájára (közlemény: árveré-
si biztosíték), legkésőbb 2015. november 2-ig. Az árverési biztosíték összege: 142.000,- Ft, mely szerződéskötéskor óvadékká alakul. A nem nyertes 
pályázók által befizetett árverési biztosíték összegét a kiíró a licittárgyalást követő 8 napon belül visszautalja a pályázó számlájára. 
Az árverésre jelentkezni a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével lehet, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.). A jelentkezésnek a nyomtatványon szereplő adatok megadásán kívül kötelezően tartal-
mazni kell a pavilonban folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, valamint csatolni szükséges az árverési biztosíték megfizetését igazoló 
bizonylatot. Az így kitöltött nyomtatványt és a bizonylatot a nyomtatvány átvételének helyén szükséges benyújtani.
Az árverésre meghirdetett pavilonok megtekintésére nincs mód, azok csak 2015. november 15-én kerülnek összeszerelésre.
Műszaki jellemzőik: anyaguk OSB és tömörfenyő (léc, deszka és panel). Egy légterű helyiségek, a homlokzati fal teljes hosszában lenyitható pultrésszel 
szerelve. Alaprajzi méretük egységesen: 1,5 x 2,5 m.
Az árverés az alábbi eljárási rend szerint kerül levezetésre: 
a) Az árverésen azok a pályázók vehetnek részt, akik a jelentkezés feltételeit teljesítették, s legkésőbb az árverés megnyitásának időpontjában az 
árverési helyiségben részükre megjelölt helyeket elfoglalták. 
b) Az árverést a pályázatot Kiíró által megjelölt háromtagú bizottság (Árverezési Bizottság) vezeti le, amely testület jogosult az árverés szabályait 
megsértő vagy az árverés rendjét zavaró pályázók kizárása.
c) A pályázót az árverési bizottság - az árverés szabályainak megsértése vagy az árverés rendjének megzavarása miatt – az árverésből kizárja, az 
érintett pályázó ezen a címen semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet a pályázatot Kiíróval szemben. 
d) Az árverést levezető háromtagú bizottság elnöke szólítja fel a pályázókat nyilatkozatuk megtételére és megállapítja, hogy melyik pályázók nyilat-
kozatát fogadta el. 
e) A pályázók az árverés ideje alatt sem egymással, sem a teremben lévő magánszemélyekkel szóban vagy más módon kapcsolatot nem létesíthetnek. 
Ez vonatkozik a rádiótelefonon történő kapcsolattartásra is. 
f) Az árverés az árverési bizottság elnöke által megjelölt becsérték (kikiáltási ár) közlésével indul, s amely pályázó az árat elfogadja, ezt a szándékát 
(elfogadó nyilatkozatát) a részére az árverés megkezdését megelőzően kiosztott számmal megjelölt cédula egyértelmű magasba emelésével köteles 
jelezni. A számmal megjelölt cédulát a pályázó mindaddig köteles a levegőben tartani, amíg a levezető elnök valamennyi elfogadást nem regisztrálja. 
g) Az árverést az árverés megkezdésekor közölt ún. árverési lépcsők közlésével kell folytatni. 
h) Amelyik pályázó az árverést levezető elnök által közölt ajánlati árat nem fogadja el, az adott vagyontárggyal kapcsolatos árverésben a továbbiak-
ban nem vehet részt, s arra az ingatlanra vonatkozóan újabb ajánlatot nem tehet. 
i) Az árverést addig kell folytatni, míg egyetlen pályázó marad versenyben. 
Amennyiben két, vagy több pályázó marad versenyben és a közölt legmagasabb ajánlati árat egyikük sem fogadja el, az árverés győztesét és hely-
ezettjeit sorshúzással kell megállapítani a versenyben maradtak közül.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, illetve a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).
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Újrafestették a zebrákat a fehér bot világnapján
A Vakok Általános Iskolájában köte-
lező tantárgynak számít a közleke-
dés oktatása. A tanultakat a gyakor-
latban is alkalmazzák a gyerekek.    

– 11 évvel ezelőtt, a fehér bot napján (ok-
tóber 15-én) megkeresett bennünket a Fő-
városi Balesetmegelőzési Bizottság, hogy 
egy közlekedési versenyt szervezzen diák-
jaink számára – mondta Somorjai Ágnes 
igazgatónő. – Azt azonban nem gondoltuk, 
ezzel egy több mint tízéves hagyományt si-
kerül megteremtenünk. Időközben a rend- 
őrség, a mentők, a katasztrófavédők és  
a BKV is csatlakozott a programhoz, így az 
50 diák a verseny mellett a rendőr-, men-
tő- és tűzoltóautóval, illetve a BKV-busz-
szal is megismerkedhetett.
A verseny a pedagógusok által felügyelt 
útvonalon zajlott: a gyerekeknek zebrán 
kellett átkelniük, vásároltak, a legügyeseb-
bek busszal és trolival utazhattak. 
Az idei rendezvény egy új programmal is 
bővült. A Budapesti Közlekedési Központ 
Közút Zrt. ugyanis az iskola körüli vala-
mennyi zebrát újrafestette.         RT

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

CSALÁDI VASÁRNAPOK

Szüretzáró a Lipták Villában
A kékszőlő szedés ideje; szüreti 
játékok és foglalkozások
Október 25-én 10.00 órától

Márton napi ludasságok
Kézműves ügyességek, kóstoló 
falatok, színes programok
November 8-án 10.00 órától

LIPTÁK GALÉRIA 

A SZÖVÉS MŰVÉSZETE
Gobelin kiállítás Szentgyörgyi Éva 
(1943-2001) és 
Tímár Kati iparművészek műveiből 
Október 26-án 18.00 órától
Megtekinthető november 5-ig

HAJÓS ALFRÉD ÉS ZUGLÓI 
ÉPÍTÉSZTÁRSAI -
a 60 éve elhunyt olimpiai bajnok 
építész tiszteletére
November 6-án 16.30 órától
Megtekinthető november 23-ig
A kiállításhoz kapcsolódó kísérő 
programok: November 10-én 
17.30-18.30 óra - Lajta Béla 
síremlék művészete
November 12-én: 14.00-16.00 
óra - Chagall és a Biblia
Előadó: Millisits Máté művészettör-
ténész, a Samodai József Zuglói 
Helytörténeti Műhely vezetője

MÁRTON NAPI VIGASSÁGOK -
November 13-án 14.00 órától 
Bemutatkoznak a Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjai - a Kistücsök 
óvódás csoport 
14.30 órától Ludas Matyi (rajzfilmvetítés)
Vendéglátás: libazsíros kenyér, 
libatepertő

IRODALMI PÁLYÁZAT ZUGLÓI 
KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA
„A világ, a környezet ahol szíve-
sen élnénk”- egy rövid novella 
keretében várunk pályaműveket
Beküldési határidő: november 30.
Ünnepélyes díjátadó a Magyar 
Kultúra Napján 2016. január 22-én 
17.00 órától
Részletekről tájékozódhatnak 
a honlapunkon és a 251-19-10 
telefonszámon

Hurrá Péntek! 14.30-19.00
Közösségi tereinkbe várjuk a  
napközis csoportokat és a zuglói 
középiskolásokat. Kínálat: sakk, 
sakk-oktatás, társasjáték klub, 
pingpong, csocsó, táncklub, 
kézműves foglalkozás.

A programokra  előzetes jelentke-
zés szükséges!

A Lipták Galéria kiállításai
kedden, csütörtökön, pénteken:
11-15 óráig, szerdán: 12-18
óráig, szombaton: 10-14 óráig
látogathatók.

ŐSZI SZÜNET - A Zuglói 
Cserepes Kult. Non-profit Kft. 
tagintézményeiben: 
HÁZRÓL, HÁZRA - 
hagyományőrző játszóház
VÁNDORTARISZNYA JÁTÉK

Járj házról házra, vegyél részt a 
foglalkozásokon, ahol egy-egy 
kupont kaphatsz, melyeket a 
tarisznyádban összegyűjtve, az 
utolsó helyszínen, a ZIC-ben 
ajándékokra válthatsz be!

Október 26-án (hétfő) 
Kézműves foglalkozás: 
napraforgó-mécses készítése 
Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, 
Csertő park 12.)

Október 27-én (kedd) 
Kézműves foglalkozás: állatok mag-
vakból, gesztenyeállatok készítése  
Lipták Villa (1146 Budapest, 
Hermina út 3.)

Október 28-án (szerda) 
Kézműves foglalkozás: madári-
jesztő és süni mobil készítése
természetes anyagokból 
Cserepesház (1144 Budapest, 
Vezér u. 28/b)

Október 29-én (csütörtök) 
Kézműves foglalkozás: az ősz 
színes kincsei, levél kollázsok készítse 

(1145 Budapest, Uzsoki u. 57.)

A foglalkozások 10.00-12.00 
óráig tartanak.

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

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

A PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL
INGYENES!

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

Megjelenik minden második csütörtökön, 71 000 példányban • Szerkeszti a Zuglói Médiaszolgálta-

tó Kft. • Felelős szerkesztő: Csernyánszky Judit • Szerkesztőség: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3. 

• Telefon: +36 70 681 0754 • E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Zuglói Városgazdálkodási Köz-

szolgáltató Zrt. 1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17., telefon: +36 1 469 8103 • Felelős kiadó a Zrt.  

vezérigazgatója • Lapterv: Gál László • Nyomdai előkészítés: Székely Sarolta • Nyomtatás: Országos Médi-

akezelő Kft., Ügyvezető: Szilágyi Anita • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. • Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza.
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Percek alatt elkapták

Nem kellett sokáig tolnia a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló közelében 

található parkolóból eltulajdonított robogót annak a  26 éves nőnek, akit még  

a  Kerepesi út–Hungária körút sarkán megállítottak a járőrök. A jármű tulajdonosa 

október 6-án 22.30-kor észlelte a lopást, amit rögtön jelzett is a kerületi kapitány-

ságon, ám a kiérkező járőrökkel szinte együtt jött a hír, hogy a metrómegálló túl-

oldalán a rendőrök egy lopott robogóra lettek figyelmesek. A nő eltörte a parko-

ló motor kormányzárát, de a járművet nem tudta beindítani, ezért megpróbálta 

azt eltolni a helyszínről. A lopott robogót a tulajdonos is azonosította, a nő ellen 

pedig vizsgálat indult.

Önmagát akarta felgyújtani

Égett szagra lettek figyelmesek a járőrök a Városliget szélén október 6-án az esti 

órákban. Mint kiderült, a furcsa szagot egy öngyilkosságra készülő 61 éves férfi 

okozta, aki előbb a ruháját gyújtotta meg, majd egy öngyújtóval a mellkasi szőr-

zetét és haját is megpróbálta lángra lobbantani. Szerencsére a kísérlet nem sike-

rült, a rendőrök időben észlelték a cselekményt, és a zavart állapotban lévő férfit  

a mentők kisebb sérülésekkel kórházba szállították.

Külföldinek tettette magát a tolvaj

Az egyik kerületi ABC-ben egy kisebb értékű füstölőt vásárolt egy fiatal nő, aki 

a fizetést követően azonnal távozni akart. A biztonsági őrök – az üzlet kamerá-

inak is köszönhetően – észlelték, hogy a nő több árut elrejtett a ruhájában és  

a táskájában, ezért előbb bekísérték az egyik hátsó helyiségbe, majd kipakoltat-

ták vele a lopott holmit. A nő halandzsázni kezdett, többször olasz nyelvre váltott, 

mondván, hogy nem magyar állampolgárságú, amit egy hamis olasz igazolvány-

nyal akart bizonyítani. Az őrök kihívták a rendőrséget. A nő ellen lopás, közokirat-

tal való visszaélés és hatóság félrevezetése vétség gyanúja miatt indult vizsgálat.

Az automata kasszát akarta becsapni

Az egyik kerületi bevásárlóközpont biztonsági őrei arra figyeltek fel, hogy egy 

középkorú nő az áruház automata kasszáját próbálja meg becsapni. A gyanú-

sított más árucikként tüntette fel a termékeket, hogy kevesebbet fizessen. A nőt  

a biztonsági őrök visszatartották, amiből előbb hangos szóváltás, majd lökdöső-

dés lett. Az őrök értesítették a rendőrséget, akik garázdaság vétsége miatt indí-

tottak vizsgálatot a nő ellen.

Bűnügyi krónika
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 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

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

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

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

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 

tapétázást, penészes falak szakszerű rendbe-
hozatalát. Hosszú távú garanciával. Tel: 285-
2882, 06-30-878-8977

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

KERTFENNTARTÁS: LOMBELTAKARÍTÁS, 
FŰNYÍRÁS, sövénynyírás, metszés, mulcsozás, 
gyepszellőztetés. Szakszerűen, igényesen, le-
gálisan. Tel.: 06-30-578-4394

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

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

PARKETTALERAKÁS, ÁTRAKÁS, hagyomá-
nyos, szalag, laminált, hajópadló. PARKET-
TACSISZOLÁS, lakkozás (szagtalan lakkal is), 
olajozás, pácolás, falépcsők felújítása. Tel.: 06-
30-742-3019

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

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő 
külföldi magas áron, helyszínen, készpénzért 
vásárol antik és modern festményeket, bútoro-
kat (figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat, ara-
nyakat, elefántcsontokat, kardokat, asztali álló, 
fali - és karórákat, porcelánokat (Herendi, Zsol-
nay) Kovács Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilona, 
kerámiákat, szőnyegeket, bronz tárgyakat, ki-
tüntetéseket, teljes hagyatékot, értékbecslés, 
kiszállás díjtalan. Életjáradéki szerződést is vál-
lalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel: 06-1/789-
1693, 06-30-382-7020 

ZSAZSA GALÉRIA gyűjtői árakon vásárol! 
Antik ezüst: 175-500 Ft. Brilles ékszer: 50.000-
1.000.000 Ft. Továbbá: Törtaranyat, ezüst, fo-
garanyat, festményeket, porcelánokat, márkás 
kar- és zsebórákat, dísztárgyakat és teljes ha-
gyatékot! KIEMELT AJÁNLATUNK! 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: antikicko87@gmail.com 

19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: ne-
mes.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

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

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

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

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 

REDŐNY, RELUXA JAVÍTÁSA, karbantartása, 
gurtni csere, szúnyogháló, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny szerelése. Rövid határidővel, hétvé-
gén is! Nagy Sándor Tel.: 06-20-321-0601

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

GARÁZS KIADÓ! Nagyon biztonságos. Terem-
garázsban 18 nm, az Ilka utcában, a diplomata 
negyed mellett! Irányár: 2,8 M Ft! Tel: 06-20-251-
6759

ELCSERÉLNÉK zuglói Kövér Lajos utcai 63 
nm-es, 2 és fél szobás, komfortos, ÖNKOR-
MÁNYZATI lakást, SAJÁT tulajdonú, kisebb la-
kásra. Tel.: 06-20-395-3004

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

KÖNYVEK VÉTELE. Tel.: 06-20-923-4677

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepe-
tálást vállal, valamint felkészítést érettségire, 
nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a 
Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-959-6759 

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és 
középiskolások készére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-
0134

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplomás tanár-
nál. Társalgás már kezdő szinten. Eredményes 
felkészítés bármely vizsgára. Tel: 383-0461, ka-
cika@t-online.hu

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. 

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

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 

Szolgáltatás

Könyv

Oktatás

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) 

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető 
szigetelés, egyéb szigetelési munkák, kémény, 
kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. 
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-
4095, 06-30-734-0411

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁ-
ZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parket-
tajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, 
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

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  

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, szerelvények javítása, cseréje, 
gázkészülékek javítása, csőtörés, hiba-
elhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, 
javítás. 40 éves gyakorlattal. Tel: 3633-

272, 06-30-9517-849

ABLAK JAVÍTÁS! 
www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom 
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 

illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszi-
getelő üvegezését és szigetelését 

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

Budapesti társasházak kertfenntartási 
munkálatainak elvégzésére friss nyugdí-
jas KERTÉSZ SZAKEMBERT KERESÜNK 
teljes munkaidőben. A munkát szakmai 
irányítás mellett kell végezni. Kölcsö-
nös elégedettség esetén, egész éves 

hosszú távú munkavégzést biztosítunk! 
Fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési 
igény megjelölésével a Juhasz.Monika@

futureal.hu-ra kérjük!

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron 
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szoba-

festést, mázolást, tapétázást, kőműves 
burkoló munkákat, parkettázást. ZUGLÓI 

MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOKNAK 
KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725 

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors 
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok. 10%-os 

hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 
06-1-280-2542

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

Redőny, reluxa

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT  
ÍR KI JÓL SPORTOLÓ, JÓL TANULÓ DIÁKOK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja a tanuló ifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesz-
tésére, az eredményes tanulásra, a magasabb szintű sportolásra, továbbá az egészségfejlesztő 
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, a fair-play szellemének ápolása, a tehet-
séggondozás segítése, a legkiválóbbak segítése.   

A díjra Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által működtetett általános iskolák és közép-
iskolák tanulói jogosultak, akik megfelelnek a korcsoportonként meghatározott kritériumoknak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 20.
A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtalálható a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
illetve letölthető a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu weboldalakról.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy László József intézményi referensnél.
Tel.: 8729-472  e-mail: nagy.laszlo@zuglo.hu
Budapest, 2015. október 19.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT 
ÍR KI FIATAL ZUGLÓI SPORTOLÓK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja, a felnőtt  kor alatti  három  utánpótlás  korosztályban - serdülő, ifjúsági vagy 
kadet, junior - valamint felnőtt fogyatékkal élő korosztályba tartozó amatőr versenysportolók 
támogatása, akik egyéni és csapatsportágakban és elsősorban nemzetközi szinten kimagasló 
eredményeket értek el.

A pályázaton azok a sportolók vehetnek részt
• akinek állandó bejelentett lakóhelye Zuglóban van vagy
• akik zuglói sportegyesületben versenyeznek, és
megfelelnek a pályázati kiírás támogatási alapelveinek.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 20.
A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtalálható a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, 
illetve letölthető a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu weboldalakról.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy László József intézményi referensnél.
Tel.:8729-472  e-mail: nagy.laszlo@zuglo.hu
Budapest, 2015. október 19.
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Szinte biztos, hogy a riói olimpia sport-
lövői között egy zuglói fiatalember 
lesz a legfiatalabb. Péni István ugyanis 
19 esztendősen debütálhat az ötkari-
kás eseményen. 

A 11. évfolyamos diák fiatal kora ellené-
re is komoly eredményekkel rendelke-
zik. Tavaly például egyéniben harmadik 
volt, vegyes párosban pedig megnyerte 
a második ifjúsági olimpiát. Ezenkívül 
két alkalommal már korosztályos Euró-
pa-bajnokságon is dobogóra állhatott. 
A tavalyi sikerek azt is jelentették, hogy 
2014-ben István érdemelte ki a „Leg-
jobb magyar sportlövő” címet. A zug-
lói fiatalember idén ugyanott folytatta, 
ahol tavaly abbahagyta: négyszer volt 9.  
a felnőttvilágkupákon, ebből az utolsó – 
a gabalai verseny – olimpiai kvótát jelen-
tett a számára.
– A fő számom a 10 méteres légpuska, 
melyben a kvótát szereztem, de Rióban va-
lószínűleg összetettben (50 méter szabad-
puska 3×40 lövés) és ha úgy alakul, akkor 50 

méteres fekvőben is rajthoz állok – mondta 
lapunknak a sportoló.
Péni István labdarúgóként kezdte a sportpá-
lyafutását, de szülei sikerei nagy befolyással 
voltak rá. Édesapja, idősebb Péni István Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes, édesanyja, Lencz 
Erika válogatott sportlövő volt.
– Sokat figyeltem őket, a fegyver és  
a sportlövészet mindig is vonzott, ám vé-
gül egy térdsérülés kellett ahhoz, hogy a 
focit abbahagyjam – árulta el István, aki 
berobbant a hazai, majd a nemzetközi 
mezőnybe. Tehetsége pillanatok alatt ki-
derült, gyakorlatilag azonnal a hazai él-
mezőnybe „lőtte” magát. Ma már a külföl-
di sportlövők is ismerik, sőt egyre inkább 
elismerik őt. 
– Az olimpiára pontos menetrend alapján 
készülök. Részt veszek a korosztályos Eu-
rópa-bajnokságokon, és két felnőttvilág-
kupán is rajthoz állok. Ebből az egyik a riói 
előolimpia lesz, ahol az ötkarikás verseny-
helyszínnel is megismerkedhetek – tette 
hozzá Péni István, aki olyannyira komolyan 
veszi az olimpiai felkészülést, hogy ebben 

a tanévben a gimnáziumban saját kérésére 
évet ismétel. Tavaly ugyan kiváló eredmény-
nyel tanult, ám idén csak Rióra szeretne 

koncentrálni. Bizakodásra adhat okot, hogy 
nemrégiben egy Bundesliga-versenyen  
a londoni olimpiai bajnokot is legyőzte.        RT

Péni István lehet a legfiatalabb sportlövő Rióban

A magyar teniszválogatott tavaly 
még az euroafrikai zóna legvégén, 
a III. csoportban szerepelt, innen si-
került egy éven belül a világcsoport 
közelébe jutnia. Köszönhetően töb-
bek között egy zuglói fiatalember-
nek, Nagy Péternek, aki idén debü-
tált a magyar csapatban.

A magyar férfi-teniszválogatott nemrégi-
ben óriási sikert ért el: legyőzte otthoná-
ban a jóval erősebbnek tartott bolgárokat. 
Ezzel kivívta, hogy jövőre a Davis-kupa 
euroafrikai zónájának I. csoportjában sze-
repelhessen, ahonnan már csak egyetlen 
lépésre van a 16 csapatos világelit. 
Nagy Péter neve ismerősen cseng a te-
niszrajongók körében. Tavalyi és a tavaly- 
előtti országos bajnokságokon egyéni és 
páros versenyekben is első lett. Jelen-
leg ő a második számú játékos a magyar 
felnőttranglistán, a világranglistán pedig 
611.-ként szintén a második legjobb ma-
gyarnak számít. Negyedik éve ösztöndíjas 
hallgatója az amerikai Texas A&M Corpus 
Christi egyetemnek, ahol idén diplomázik. 
– Sajnos az egyetemi tanulmányaim mi-

att évente csak négy hónapom maradt  
a pontgyűjtésre – mondta a 23 esztendős 
sportoló –, ám januártól új világ jön, mert 
sokkal több időm lesz a teniszezésre is.
Kuharszky Zoltán szövetségi kapitány Pe-
tit is beválogatta az idei Davis-kupa-csa-
patba, nemhiába. A második fordulóban 
például a bosnyákok ellen idegenben 2-2-
es állásnál egy nála jóval erősebb (230. 
helyen álló) játékost sikerült megvernie, 
ami akkor a magyar csapat továbbjutá-
sát jelentette. A legutóbbi, bolgárok elleni 
mérkőzésen is egy 307. helyen álló játé-
kost győzött le, amivel szintén tevékenyen 
járult hozzá az újabb, 3-2-es diadalhoz.
– Hároméves korom óta teniszezek. Szü-
leim is ezt a sportot űzik, a mai napig 
koordinálják az edzéseimet Budapesten. 
Jövőre az a célom, hogy bekerüljek a vi-
lág legjobb 300 teniszezője közé, a 2-3 
éves terv pedig, hogy a világ legjobb 100 
teniszezője között szerepeljek. 
Az első nagy lépést idén már meg is tette. 
Egy ATP-versenyen az elődöntőig jutott, 
majd sikerült egy 10 000 dollár összdíjazású 
profi felnőttversenyt is megnyernie – részle-
tezte Nagy Péter.                             Riersch 

Válogatott lett a zuglói teniszcsillag 
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Művészetterápiával is gyógyítanak
A Budapesti Korai Fejlesztő Köz-
pontban a gyógypedagógiai fejlesz-
tések és a mozgásterápiák mellett 
olyan speciális módszert is alkal-
maznak, mint a művészetterápia.  
A gyerekek a számukra kiszámítható, 
biztonságos környezetben könnyeb-
ben megnyílnak: beszédfejlődésük 
hamarabb megindulhat, és könnyeb-
ben kifejezik saját érzéseiket.

Az alkotás öröme, az önkifejezés lehető-
sége azok számára is elengedhetetlen, 
akiknél a kommunikáció valamilyen okból 
nehezített, még nem indult meg a beszéd.  
A művészetterápia számos ága (zeneterá-
pia, mozgás-, táncterápiák, képzőművé-
szet-terápia) hasonló elméleti alapvetésben 
gondolkodik. A csoportfoglalkozásokon  
a szülők is ott vannak. Ki a zenétől, ki  
a tánctól, ki a festéstől, rajzolástól nyílik meg. 
– Zsolti sokáig nézte, amint a többiek puha 
gélkrétával köröket, firkákat készítenek 

önfeledten, miközben a zene szól – osz-
totta meg velünk az egyik kisfiú történetét 
Durucz Gabriella gyógypedagógus, mű-
vészetterapeuta. – Családjával együtt mi, 
szakemberek is nagyon vártuk azt a pillana-
tot, amikor Zsolti megszólal. Gesztusaival is 
nehezen fejezte ki magát. Az egyéni gyógy- 
pedagógiai fejlesztések mellett minden hé-
ten részt vett mozgásfejlesztésen, három 
hónapja a művészetterápiás csoporthoz 
is csatlakozott, ahol elsősorban megké-
sett beszédfejlődésű 2-3 éves kortársaival 
együtt alkotott, táncolt, figyelte a többieket. 
Zsolti egyszer csak kezébe fogott egy pi-
ros krétát, és nagy mozdulatokkal, hevesen 
kezdett neki a rajzolásnak. Sokáig nézte az 
édesanyja, hogy fia vissza-visszatér a már 
megrajzolt körökhöz, majd Zsolt énekelni 
kezdett: „Süss fel, nap...” A művészetterá-
pia a gyerekek egymáshoz való kapcsola-
tát is fejleszti, segíti őket a beilleszkedés-
ben – mondta Durucz Gabriella.  

(p.r.)


