
Zenés felfedezőút
Hat nap alatt tizennyolcszor töltötte 
meg diákokkal a Szent István Zeneházat  
a Zuglói Filharmónia. A Szent István Király 
Szimfonikus Zenekar előadásában közel 
hatezer zuglói felső tagozatos és középis-
kolás tanuló vehetett részt ingyen a Felfe-
dezőúton elnevezésű programsorozat ke-
retében a Menüett, valcer, polka és társaik 
című hangversenyen. A vetített képekkel 
illusztrált koncertet a Magyar Táncművé-
szeti Főiskola növendékei táncos produk-
ciókkal színesítették.               11. oldal

Búcsú a bajnoktól
72 éves korában, november 3-án elhunyt 
dr. Fenyvesi Csaba, Zugló és a BVSC 
egyik legeredményesebb sportolója.  
A háromszoros olimpiai bajnok vívó elis-
mert sebész, patológus és rákkutató szak-
orvos volt a civil életben. A vívószakosz-
tály elnökeként sokszor saját vagyonából 
jutalmazta meg a fiatal tehetségeket, és 
volt, hogy otthonában biztosított helyszínt  
az edzőtáboroknak. Halálát éppen az a be-
tegség okozta, amely ellen orvosként maga 
is sokat harcolt.                    15. oldal
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Közösségi térré válhat a Pillangó park
Közös élmények és célok, csapatépítés,  
illetve ingyenes teniszoktatás várja a gyere-
keket és a nyugdíjasokat a Pillangó parkban. 
Az ott működő teniszklub vezetőinek egyik 
célja, hogy pezsgő, élettel teli, mindenki szá-
mára felhőtlen kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítsanak a látogatóknak. Rendszeresen 
keresik a kapcsolatot a környékbeli lakókkal 
is, mert mint mondták, olyan közösségi teret 

akarnak kialakítani, ahol baráti kapcsolatok 
szövődnek és a környezet is rendezetté 
válik. Ez a filozófia találkozott Zugló Önkor-
mányzatának elképzeléseivel is. A kerület 
vezetése ugyanis azt szeretné, ha Zugló 
parkjait, tereit az adott környéken élőkkel 
együtt újíthatnák fel, szépíthetnék meg.  
Éppen ezért a lakók véleményére is kíván-
csiak, hogyan képzelik el környezetüket, 

mire lenne ott szükségük. A Pillangó Tenisz 
Klubot egyébként 2010-ben alapították. Már 
akkor megállapodást kötöttek az önkor-
mányzattal, hogy a gyerekeknek és az idő-
seknek ingyenes sportolási lehetőséget biz-
tosítanak. Négy környékbeli iskola öt alsós 
osztálya jár hozzájuk rendszeresen teniszez-
ni a testnevelésórák keretében. A gyerekek-
kel az életkoruknak megfelelően foglalkoz-

nak, a kicsiket játékos formában oktatják.  
Makk Péter országos bajnok teniszező is itt 
kezdte pályafutását. A Zuglói Nyugdíjasok 
Egészségéért Sport Egyesület tagjai szintén 
rendszeresen megfordulnak a salakos pályá-
kon, de a nyugdíjasok nemcsak teniszezni járnak  
a Pillangó parkba, hanem a pályák karbantar-
tásában és a sátrak bontásában, állításában  
is részt vesznek.                                   3. oldal 

A Radnóti a legjobb
A HVG idei középiskolai rangsorában, 
amelyben a gimnáziumokat, a gyakor-
lóiskolákat, a szakközépiskolákat és az 
egyházi intézményeket értékelte, a zug-
lói iskolák közül ezúttal az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gya-
korló Gimnázium szerepel a legelőkelőbb 
helyen, a Fazekas után a második. Az ér-
tékelésnél a 10. évfolyamon végzett kom-
petenciaméréseket és az érettségi vizsgák 
eredményeit vették alapul, illetve azt, hogy 
az adott intézményből hányan kerülnek be 
a legjobb egyetemekre. A Cházár András 
utcában érettségizettek 29 százaléka kül-
földön tanul tovább. A Radnóti jó eredmé-
nyéhez a pedagógusok felkészültsége is 
hozzájárult. Paulovits Ferenc kémai–ma-
tematika szakos tanár például nemrég 
vette át a Budapesti Műszaki Egyetem 
Pro Progressio Alapítványának díját.       
 

9. oldal
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Kerületünk – méreténél fogva – a nagy energiafo-

gyasztók közé tartozik. Már csak ezért sem mindegy, 

hogyan tud takarékoskodni a lakosság és intézmé-

nyeink többsége, ha szempontnak tartja az energia-

hatékonyság növelését. Az ezzel kapcsolatos kérdé-

sekről tartottak eszmecserét a Zuglói Civil Házban. 

A szakemberek az energiahatékonyság általános 

kérdéseiről és az ezzel kapcsolatos befektetési lehe-

tőségekről tájékoztatták a fórumon megjelent közös 

képviselőket, helyi politikusokat és érdeklődőket.

Az Energiahatékonysági stratégia Zuglóban című 

fórum első előadója, Rácz Zoltán, a HuGBC Magyar 

Környezettudatos Építés Egyesület tagja az energia-

hatékonyság általános kérdéseiről beszélt. A szak-

ember kifejtette: az energiaracionalizálás akkor 

eredményes, ha a befektetés 10–15 év alatt megté-

rül. Ezt követően az energiamegtakarításnak évente 

nagyobb hasznot kell hoznia, mint a korszerűsítés-

re fordított összeg bankbetéti kamata. Hozzátette:  

egy nagyobb volumenű energiaracionalizálási prog-

ram elindítása munkahelyteremtéssel jár. A munka-

folyamatok nem bonyolultak, ezért rövid idő alatt 

betaníthatók a munkavállalók. 

Az épületenergetikai kérdésekkel foglalkozó Szabó 

Tamás, a Homo Oecologicus Alapítvány tagja úgy vél-

te, az önkormányzatok többségét a szükség viszi rá  

a különböző takarékos megoldások bevezetésére. 

Ilyenekre Zuglónak is szüksége van, mert a kerü-

let méreténél fogva a nagy energiafogyasztók közé 

tartozik. Szabó nyugat-európái példákat említve 

utalt rá, hogy ott az önkormányzatok egyre nagyobb 

szerepet vállalnak az energiatakarékos megoldások 

finanszírozásában, saját bevételeik egy részét kifeje-

zetten ilyen célra használják fel.   

Zergi András, a zuglói székhelyű Rubin Informatikai 

Zrt. munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy meg-

alapozott energetikai döntéseket csak a fogyasztás 

pontos ismeretében lehet hozni. Ehhez megfelelő mé-

rési adatokra van szükség, amelyek birtokában aztán 

optimalizálható a fogyasztás. 

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselő-

je, az est házigazdája a Zuglói Lapoknak elmondta: 

a kerületi társasházak 2014-ben 479 energetikai 

pályázatot nyújtottak be az önkormányzathoz. Ezek 

összértéke meghaladta az egymilliárd forintot.  

A megvalósításra azonban csupán 300 millió forint 

szerepelt a kerület költségvetésében. A politikus ki-

emelte: az önkormányzat folytatni kívánja a kevésbé 

energiatakarékos lakossági és intézményi épületek 

korszerűsítését. Hozzáfűzte: az igények ismeretében 

ezek támogatására a városháza 2016-ban a korábbi-

nál remélhetőleg nagyobb összeget fog fordítani. 

PaD

Fórumon a
takarékosság 

Újabb sportpályát fedtek be

Újabb mérföldkőhöz érkezett a BVSC- 
Zugló Szőnyi úti sporttelepének felújí-
tása. November 14-én ismét átadtak 
egy fedett sportpályát a zuglói klubnál. 
A tavaly megépített három műfüves 
pálya közül ezúttal az egyik 20×40 mé-
teres létesítményt fedték be.  

– Ebben az önkormányzati ciklusban már  
a sokadik létesítményt adjuk át – mondta 
Karácsony Gergely polgármester a novem-
ber 14-i avatóünnepségen. – A mostani is 
egy ilyen örömteli alkalom, de ezzel még 
nem fejeződik be a program, mert a műfü-
ves pályák befedését folytatni szeretnénk.
Az első pályát az önkormányzat a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel közösen 
fedte be. A nettó 27,6 millió forintos be-
ruházás 30%-át a kerület, 70%-át pedig 

a szövetség finanszírozta. Emellett net-
tó 11,3 Ft-ot hasonló arányban elosztva  
a létesítmény környékét is rendezték, 
kivágták az elöregedett nyárfákat, járdá-
kat és kerítéseket építettek. A belső vilá-
gítással ellátott sátor kiváló lehetőséget 
biztosít a téli edzésekre. A jó minőségű 
nyílászáróknak köszönhetően ugyanis 
teljesen kizárható a hideg. 
Szatmáry Kristóf elnök szerint a másik 
20×40 méteres pályánál is hasonló beru-
házásra lehet számítani. A munkálatokat 
még karácsony előtt megkezdik, ezért  
a tél második felében már azt is használni 
tudják majd a zuglói gyerekek.
A befedett – és zárható kapus – sportpá-
lyát stílszerűen focival avatták fel, a BVSC 
öregfiúkcsapata az MTK hasonló korosz-
tályú együttesét fogadta.           - rt-

A kerület vezetése megkezdte a fel-
készülést a hajléktalan-ellátás krízis- 
időszakára, a téli hónapokra. A Szabó 
Rebeka alpolgármester által vezetett 
program első lépéseként számba 
vették a kerület nappali melegedő- és 
éjszakai szállást biztosító férőhelyeit. 

Az egyeztetésen részt vevő szervezetek és 
intézmények megállapodtak abban, hogy 
egymással szoros együttműködésben jelző-
rendszerrel segítik a hajléktalanok ellátását. 
A szakemberek arra kérik a zuglóiakat, 
hogy ha hajléktalan, segítségre szoruló em-
bert látnak, hívják a Myrai Vallási Közhasz-

nú Egyesület Utcai Szociális Szolgálatát  
a 06 70 333-6610-es telefonszámon, vagy 
a Menhely Alapítvány krízisautóját. Ezt a 06 
1 338-4186 telefonszámon érik el. Ha pedig 
életveszélyes állapotban lévő embert talál-
nak, azonnal riasszák a mentőket a 112-es 
segélyhívó számon.                                potos

Felkészülnek a hajléktalanok téli ellátására

Egyre több alkalmazás segíti a vakokat és gyen-

gén látókat. A fejlesztők Android és iOS operációs 

rendszer alapú készülékekre is írnak számukra 

applikációkat, amelyekkel könnyebben kereshe-

tik meg a legközelebbi gyógyszertárat, boltot vagy 

játszóteret, de segíthetnek az olvasás, az elektroni-

kus számlabefizetés terén is. Torma Zsolt nemcsak 

használ, de néhány éve fejleszt is ilyen applikáci-

ókat. Büszke például könyvolvasó alkalmazására, 

amelyet a fülhallgató gombjaival lehet irányítani. 

– Egyszerű, könnyen kezelhető applikációkat kell 

írni, amelyeket bárki megért – mondta Torma Zsolt. 

– Ha jó a program, a látók észre sem veszik, hogy 

vakok is használhatják. A könyvolvasómat mindenki 

tudja kezelni, sőt a diszlexiásoknak sokat segít, mert 

egyszerre hallgathatják és olvashatják is a szöveget.  

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövet-

ségének szakmai vezetője két éve használ okostele-

font. Angyal Gábor két és fél éves kora óta súlyosan 

látássérült. Az alkalmazások megkönnyítik az éle-

tét. A gyalogosnavigáció szinte méterre pontosan 

eljuttatja őt oda, ahová menni szeretne. A bankjegy-

felismerő alkalmazás segítségével pedig meg tudja 

különböztetni a papírpénzeket. 

Az MVGYOSZ egy tematikus blog segítségével közel 

40 használt iOS-alapú okostelefont adott térítés-

mentesen a hozzájuk fordulóknak, de a valós igény 

akár több ezer is lehet. Ezért az EMMI fogyatékos-

ságügyi főosztályán javaslatot tettek arra, hogy 

ezek a készülékek kölcsönözhetők legyenek.       P.R.

Applikációk  
segítik a vakokat 
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Teniszezők és lakók együtt építik a Pillangó park közösségét
Közös élmények és célok, csa-
patépítés, illetve ingyenes teni-
szoktatás várja a gyerekeket és  
a nyugdíjasokat a Pillangó parkban.  
Az ott működő teniszklub vezetői-
nek egyik célja, hogy pezsgő, élettel 
teli, mindenki számára felhőtlen ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosít-
sanak a látogatóknak. 

A Pillangó Tenisz Klubot 2010-ben alapí-
tották. Már akkor megállapodást kötöttek 
az önkormányzattal, hogy a gyerekeknek 
és az időseknek ingyenes sportolási le-
hetőséget biztosítanak. Négy környék-
beli iskola öt alsós osztálya jár hozzájuk 
rendszeresen teniszezni a testnevelésórák 
keretében. A gyerekekkel az életkoruknak 
megfelelően foglalkoznak, a kicsiket játé-
kos formában tanítják, és a szükséges fel-
szereléséket is biztosítják számukra.
Makk Péter szinte a kezdetektől járt  
a Pillangó parki klubba. A 14 éves spor-
toló annak idején a foci és a tenisz közül 
választott. Döntését sosem bánta meg, 
hiszen tehetsége hamar kitűnt. Bár már 
nem ennek a klubnak a tagja, azt mondta,  
az itt kapott alapoknak köszönheti sike-
reit. Péter januárban országos bajnoki 
címet szerzett egyéniben és párosban.  
Augusztusban egyéniben szintén a dobo-
gó legfelső fokára állhatott, párosban pedig 
második lett egy nemzetközi versenyen, 
Németországban. Az olaszországi Európa 
Masters tornán az ötödik helyezést érte el. 
Édesanyja, Havasi Andrea hozzátette, sok 
támogatást kaptak a klub edzőitől. 
– Bár nagyon nehéz az út, amin elindí-
tották a fiamat, elképesztően gyönyörű. 
Hatalmas élmény megélnünk a sikere-
ket, azt, hogy Peti fantasztikusan teljesít.  
A hatalmas szakmai tudás mellett szív-
vel-lélekkel dolgoznak. Egy olyan közös-
séget építettek, aminek tagjai nemcsak 
a sportot szeretik, hanem egymásra és  
a környezetükre is odafigyelnek. Mindig 
nagy lelkesedéssel készültünk az évadzáró 
bulikra is, ahol több generáció együtt szó-
rakozott – mondta Makk Péter édesanyja.  

Közösséget építenek
– Nem egyszerűen egy teniszklubot sze-
rettünk volna elindítani. Azt gondoljuk,  
a sport nagyon fontos, de szükséges mel-
lé az is, hogy az emberek beszélgessenek, 
figyeljenek a környezetükre, és ha tehetik, 
segítsék egymást – magyarázta Monostori 
Tamás vezetőedző. – Ha valaki valamiben 
nem ért egyet a másikkal, akkor egyez-
tessen, kössenek kompromisszumot. So-
kat beszélgettünk a környéken élőkkel, 
és azokkal is, akik a parkban sétáltatják 
a kutyájukat. Jó, baráti kapcsolatokat és 
rendezett, szép környezetet szeretnénk 
magunk körül. Büszke vagyok, hogy az 
ország egyik legjobb utánpótlás-nevelő 
egyesülete vagyunk. A 6–12 évesek orszá-

gos csapatbajnokságán a miénk az egyet-
len egyesület, ahonnan a lány- és a fiúcsa-
pat is bejutott a november 28-i döntőbe.
Monostori Tamás úgy véli, a gyerekekre 
kiemelt figyelmet kell fordítani. Nemcsak 
azért, hogy megismerkedjenek egy újabb 
sportolási lehetőséggel, hanem azért is, 
mert vannak olyan diákok, akik nem csa-
patjátékosok, nem kedvelik a kontakt és 
a monoton sportokat. A tenisz nekik nyújt 
kiváló lehetőséget, mert játékos, szóra-
koztató, nagy koncentrációt igénylő sport-
ágban mutathatják meg tudásukat, ráadá-
sul összeköti a generációkat is. A pályán 
a szülőkkel, a nagyszülőkkel és nyugdíja-
sokkal is gyakorolhatnak a gyerekek. 
– Az idősek kevésbé tehetik meg, hogy 
kibéreljenek egy pályát, pedig nekik is 
szükségük van a mozgásra. Szerencsére 
a kerületben sok jól működő civil szer-
vezet van, ilyen például a Zuglói Nyug-
díjasok Egészségéért Sport Egyesület 
– emelte ki Monostori Tamás. – Ők is 
hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Ritka 
az olyan összetartó csapat, mint az övék. 
Sokat segítenek nekünk is: itt vannak  
a pályák karbantartásánál, de tavasszal 
és ősszel is, amikor bontjuk és állítjuk 
a sátrakat. Együtt takarítunk, szépítjük 
a környezetünket. Mindannyiunk cél-
ja, hogy a Pillangó park igazi közösségi 
színtérré váljon, ahol nem csak teniszez-
ni lehet. Jó látni, ha itt az egész család, 
mert mindenki megtalálja a kedvére való 
kikapcsolódási lehetőséget. 

Nyugdíjasok is edzhetnek
– Gyakorolunk a labdával, és forgósat is 
játszunk. Olyankor átütjük a labdát a má-
sik oldalra, aztán gyorsan átfutunk, térfe-
let cserélünk. Ez nagyon tetszik – mesél-
te a Pillangó parki teniszórákról Vichnale 

Zsófia, a Kaffka Margit Általános Iskola 
harmadikos tanulója.
– A suliban nincs salakos pálya, itt igen.  
A tenisz a legjobb sport. Itt nem csak ütöge-
tünk, óra elején gimnasztikázunk is. Nagyon 
aranyosak az oktatók – tette hozzá Fejes 
Márk, szintén a Kaffka Margit iskolából, ahol 
a heti öt testnevelésóra közül az egyik a te-
nisz. A Pillangó parki ingyenes lehetőségnek 
köszönhetően azonban a gyerekek plusz 
két órában játszhatnak még a pályán. 

– Parketta helyett itt salakos pályán, fel-
készült edzőkkel, teljesen más feladatokat 
végeznek a diákok, ezáltal sokkal jobban 
fejlődnek. Az itteni oktatás jóval komo-
lyabb, mint egy testnevelésóra. Mindenki 
nagyon örül annak, hogy itt lehetünk – fej-
tette ki Őri Andrea osztályfőnök.  
– Ez nekünk is hatalmas lehetőség, mert 
fontos, hogy mi, idősek is mozogjunk 
– jegyezte meg Lanstiák Éva, a Zuglói 
Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesü-
let tagja. – Többfajta sportágat űzünk az 
egyesületünkön belül, az egyik a tenisz.  
A teniszklub dolgozóival és a gyerekek-
kel jó kis csapatot alkotunk. Fantasztikus  
a közösség, itt mindig jó a hangulat. 
Van, aki még nyolcvanöt évesen is pályára 
lép, ilyen például Bubik László. Bár csa-
ládja már szeretné, ha felhagyna kedvtelé-
sével, ő ragaszkodik a sporthoz, sőt néha 
a gyerekekkel is gyakorol, illetve segít kar-
bantartani a pályákat. 
A klubban az integrációra is odafigyel-
nek. Két fogyatékkal élő tagjuk például 
rendszeresen játszik az ép sportolók-
kal, akik már külön kérik, hogy a kisfiúk 
hadd ütögethessenek velük. A vezetők 
azonban nem csak egymás elfogadására 
és a sport szeretetére tanítják a kicsiket.  
A nyári edzőtáborban egy görög önkéntes 
segítette a munkát, ősszel, egy spanyol-
országi táborban különböző nyelvekkel 
ismerkedhettek meg a gyerekek, a tervek 
szerint nyáron pedig egy angol anyanyelvű 
segítő érkezik a klubba. 

Potos Rita

Összefogással válhat közösségi térré a Pillangó park. A kerület vezetése azt szeretné, ha 
Zugló parkjait, tereit az adott környéken élőkkel együtt újíthatnák fel, szépíthetnék meg. 
A lakók véleményére kíváncsiak, hogy hogyan képzelik el környezetüket, és mire lenne 
ott szükségük. Ez a gondolat találkozott a Pillangó Tenisz Klub filozófiájával. Az ottani 
vezetőknek rengeteg ötletük van a park felújítására. Az önkormányzat a környékbeliek 
javaslatait várja, mert egy olyan közösségi teret képzeltek el, amelyet az érintettek együtt 
alkotnak meg, és a későbbiekben együtt vigyáznak rá. A szakemberek tavaszra már 
konkrét terveket szeretnének, a munkálatokat pedig három évre ütemezik. 
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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.

December 14. 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

Cserepesház,
Vezér út 28/b.

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

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Cserepesház
Vezér út 28/b.

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

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

december 7. Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

december 1. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

december 9. dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

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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Több intézkedéssel segítettek a rászorulókon
A rászorulók megsegítése és a kör-
nyezettudatosság fejlesztése érde-
kében sokat tett hivatalba lépése 
óta Szabó Rebeka, Zugló szociális 
ügyekért, köznevelésért, környe-
zet- és természetvédelemért, va-
lamint népegészségügyért felelős  
alpolgármestere. 

– Első intézkedéseim között szerepelt a rá-
szoruló gyerekek szünidei étkeztetésének 
bevezetése. Ennek köszönhető, hogy Zug-
lóban mintegy 80–120 nehéz helyzetű gyer-
mek jut meleg ételhez most már az óvodai, 
iskolai szünetek idején is – mondta Szabó 
Rebeka alpolgármester. – Büszke vagyok 
arra is, hogy a képviselő-testület egyetér-
tésben fogadta el az új szociális rendeletet. 
A zuglói modellként emlegetett garantált mi-
nimumjövedelem bevezetése fontos ered-
mény. Tisztában vagyunk azzal, hogy 26 
ezer forint nem sok, de akinek havonta még 
ennyi jövedelme sincs, annak minden fillér 
nagy segítség – tette hozzá Szabó Rebeka.  
Az önkormányzat a leginkább rászorulóknak 

továbbra is ad lakásfenntartási támogatást, 
négy szociális lakásra pedig idén először írt 
ki pályázatot. Emellett két, idáig a családok 
átmeneti otthonában élő zuglói család jutott 
felújított szociális lakáshoz a Habitat for Hu-
manity civil szervezettel való sikeres együtt-
működés eredményeképpen. 
– A szociális rendelet hatásainak felmérése 
még folyamatban van, a szükséges módo-

sításokat decemberben végezzük el – hang-
súlyozta az alpolgármester. Megjegyezte: 
folyamatban van a lakhatási koncepció ki-
dolgozása is, így várhatóan februárban lesz 
új lakásrendelet Zuglóban.
Fontos intézkedés, hogy azoknak az ala-
csony jövedelműeknek, akiknél az adós-
sághalmozódás veszélye áll fenn, az 
adósságkezelési szolgáltatás megoldást 
nyújthat problémáikra. Szabó Rebeka 
szerint figyelemre méltó az is, hogy a Vö-
röskereszt üzemeltetésében idén megnyílt 
Bosnyák utcai adománybolt beváltotta  
a hozzá fűzött reményeket, az emberek 
kevesebb használható dolgot dobnak ki, 
míg a rászorulók olcsón vásárolhatnak 
megfelelő minőségű tárgyakat. 
A szolidaritáson túl a közösségépítést is 
szolgálta az a tanszergyűjtési akció, ame-
lyet ősszel kezdeményezett az alpolgár-
mester asszony a nehéz helyzetben lévő 
családok iskolakezdésének támogatására. 
Az egymásra figyelés és a lakosság egész-
ségmegőrzése motiválta a területért felelős 
alpolgármestert arra is, hogy részt vegyen 

a Zuglói egészségügyi modell kidolgozásá-
ban, amely elsősorban a betegségek meg-
előzését szolgálja.
A Párbeszéd Magyarországért párt zuglói 
politikusa sikeres kezdeményezései kö-
zött említi azt is, hogy a Polgármesteri Hi-
vatalban bevezették a szelektív hulladék-
gyűjtést, és hogy elindították a kerületben 
a komposztprogramot, amelynek során 
idén 400 komposztkeretet osztottak ki  
a lakosságnak és az oktatási intézmények-
nek. A környezettudatos intézkedések 
között szerepelt az is, hogy elkezdődött 
a második zuglói közösségi kert kialakí-
tása az Angol utcában, amelyet előrelát-
hatóan jövő tavasszal vehetnek birtokba 
a kertészkedésre vágyó zuglóiak. Az ál-
latvédelem és a felelősségteljes állattartás 
ösztönzése érdekében pedig szakembe-
rek és civil szervezetek bevonásával tesz 
lépéseket, amelyeknek fontos állomása 
volt a Vigyél Haza Alapítvány segítségével 
a Zuglói Polgárőrséghez telepített, elcsa-
tangolt kutyák gazdáinak megtalálásában 
segítő kutyachip-leolvasó eszköz is. 

A fejlesztések során az energiahatékonyság prioritást élvez

Rozgonyi Zoltán: Zugló érdekében dolgozunk

Hajdu Flórián, Zugló közbiztonsá-
gért és fejlesztésekért is felelős al-
polgármestere szerint az elmúlt egy 
évben sokat tettek a közbiztonság 
javításáért. Az önkormányzat két 
cégénél végrehajtott racionalizálás-
sal jelentős pénzt takarítottak meg.  
Az intézményfejlesztés során a bal-
esetveszély elhárítására és az energia-
hatékonyságra helyezték a hangsúlyt.  

– Zuglóban jelenleg 152 térfigyelő kamera 
működik – mondta Hajdu Flórián MSZP-s 
alpolgármester. Kiemelte: az idei fejleszté-
seknél már csak Full HD-kamerákat tele-
pítettek, ilyeneket szerelnek fel a Bosnyák 
téri rendszer rekonstrukciója során is, és 
a meglévő rendszer további nyolc kame-
rával bővül. Ezen túlmenően egy bárhol 
bevethető térfigyelő autót is üzembe he-
lyeztek. A Szomszédom a rendőr program 
keretében pedig kerékpárokat adtak hasz-
nálatra a körzeti megbízottaknak. 
– Terveink szerint év végéig a körzeti meg-
bízottakat olyan mobiltelefonokkal látjuk 
el, amelyekkel bármikor megtekinthetik  
a térfigyelő kamerák képeit – magyarázta 
az alpolgármester. Hozzátette: jó hatással 
van a 3-as közbiztonsági körzet közrend-
jére a Vezér utca és Füredi utca sarkára 
áthelyezett rendőrségi konténer. Ennek 
szektorában jelentősen csökkent a bűn-
cselekmények száma, ami Oláh László kör-

zeti megbízott munkájának is köszönhető. 
– A Tiéd a döntés elnevezésű iskolai áldo-
zatvédelmi és bűnmegelőzési program-
ban több mint 200 tanár, 1000 diák és 70 
szülő vett részt – sorolta Hajdu Flórián. 
– Ezen túlmenően megkezdtük a zuglói 
közbiztonsági problématérkép elkészíté-
sét. Az önkormányzat, a ZKNP és BKK 
által alkotott közlekedésbiztonsági cso-
port tevékenységének köszönhetően pe-
dig szeptemberig 25 gyalogátkelőhelyet 
láttak el fényvisszaverő KRESZ-táblával 
oktatási intézmények közelében. Hozzá-
fűzte: az idén elindították az intézményi 
kameraprogramot. 
A polgárőrség kezdeményezésére létre-
jött a kerületi állatvédőrség, a kezdemé-
nyezést az alpolgármester is támogatja.  
A fejlesztésekre rátérve Hajdu Flórián 
hangsúlyozta, év végéig kijavítják és be-
fejezik az elmúlt ciklus rosszul megterve-
zett és kivitelezett látványberuházásait, 

és elindítják az új fejlesztéseket. Az ingat-
langazdálkodás területén azt szeretnék 
elérni, hogy minél kevesebb önkormány-
zati tulajdonú üzlet és egyéb helyiség áll-
jon hasznosítatlanul. 
A hosszú távú intézmény- és városfej-
lesztési stratégia megvalósítását a ki-
sebb beruházásokat igénylő feladatok 
megoldásával kezdték, ennek során  
a balesetveszély elhárítása és az ener-
giahatékonyság kapott prioritást. Emel-
lett folytatják a közterületek felújítását:  
2016-ban többek között a Csertő, illetve 
a Rákosfalva parkkal, de a tervek között 
szerepel a Rákosszeg park és Ond vezér 
park rekonstrukciója is. 
– A ZVK Zrt.-nél és a ZKNP-nél költség-
csökkentő intézkedéseket hoztak, s az 
ebből keletkezett megtakarításból sze-
reltek fel térfigyelő kamerákat, illetve  
a rendőrség járőrautó-vásárlásához járul-
tak hozzá – emelte ki Hajdu Flórián.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester pesz-
szimista a Mundo-beruházás meg-
valósulása kapcsán. Elhibázott dön-
tésnek tartja az új adók bevezetését 
és azt is, hogy a hajléktalanok élet-
vitelszerűen tartózkodhatnak Zugló 
közterületein. Azt viszont az előző, 
Fidesz–KDNP vezette önkormányzat 
sikerének tartja, hogy ebben a cik-
lusban számos, általuk megkezdett 
programot folytat a városvezetés.  

– Építkezni csak békében lehet, viszont 
erről nem elég csak beszélni, ennek érde-
kében tenni is kell – jelentette ki Rozgonyi 
Zoltán alpolgármester. Hozzátette: ennek 
szellemében vállalta a zuglói Fidesz, hogy 
választási veresége ellenére részt vesz  
a kerület kormányzásában. Alpolgármes-
terként elsősorban a sport, az egészség-
ügy és a testvérvárosi kapcsolatok terü-
letén tevékenykedik, de közreműködik  

a költségvetést érintő kérdések és a légtér-
zaj kezelésében is. A frakció politikusai, 
szakemberei a kultúra, az ifjúságpolitika,  
a városképvédelem, a közbiztonság, a kör-
nyezetvédelem és a szociális feladatok te-
rületén tevékenykednek.
Rozgonyi szerint néha úgy tűnik, a békés 
építést a zuglói politikai élet nem minden 
szereplője tartja fontosnak. Megjegyez-
te: nehéz úgy dolgozni, ha akadoznak  
az egyeztetések, ha egyes partnerek dik-
tálni próbálnak, vagy éppen alaptalanul 
vádaskodnak. 
– Mi a békés együttműködés, a fejlődés 
lehetőségének megteremtése és az intéz-
ményrendszer színvonalas működésének 
biztosítása, vagyis Zugló érdekében sza-
vaztuk meg a költségvetést, támogattuk 
a bérlakásprogram elindítását és a fizető-
parkolás bevezetését is, annak ellenére, 
hogy ezek jelentős kockázatot hordoznak 
magukban – magyarázta Rozgonyi Zoltán. 

A politikus azt állította, a folyó fejlesztések 
szinte mindegyike még az előző választási 
ciklusban elhatározott beruházás. A négy-
éves intézményfelújítási program is az elő-
ző időszak tervének az aktualizálása.  Ezek 
azt bizonyítják, hogy a Fidesz–KDNP vezet-
te önkormányzat jó munkát végzett. 
– Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt négy 
évben összesen tízmilliárd forintot fordítot-
tunk fejlesztésre, sikeresen konszolidáltuk 
Zugló költségvetését. Az általunk meg-
takarított 1,1 milliárd forint tette lehetővé  
a kommunális adó visszafizetését és a szo-
ciális háló erősítését – hangsúlyozta az al-
polgármester, aki elhibázott lépésnek tartja 
az új adók bevezetését és a régiek emelé-
sét. Szerinte a működési kiadások csök-
kentésével kell megteremteni a fejlesztések 
fedezetét, nem pedig a lakosság és a vál-
lalkozók megsarcolásával. 
A fideszes politikus fontosnak tartja, hogy  
a kerületben minél több munkahelyet kíná-

ló vállalkozás telepedjen le, és azt is, hogy 
a városközpont megépüljön.
– Pesszimista vagyok, mert a Mundo-beru-
házás megvalósulásától soha nem álltunk 
még ilyen távol, mint most. Semmi nem 
utal arra, hogy a befektető a kereskedelmi 
funkciót meg akarja valósítani, így pedig  
a Zugló számára fontos városközpont sem 
jöhet létre – mondta Rozgonyi Zoltán. 

Az oldalt összeállította: Papp Dezső
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A fiatalokba vetett hit, a kitartás,  
a hosszú távú segítés vezérli a Be-
fogadóház munkatársait, akik azért 
dolgoznak, hogy ne kallódjanak el a 
stabil, szeretetteljes családi háttér 
nélkül élő vagy már rossz útra lépett 
gyerekek. Az Ilosvai Selymes utcai 
épületben hat önkéntes dolgozik, ve-
lük nyíltan, kötelezettségek nélkül be-
szélhetnek problémáikról a fiatalok.
 

Ifjabb Csercsa Ottó ma már párkapcsolatban 
él, és egy kislány édesapja. Régebben sok-
szor volt a Befogadóházban sportolni, zenél-
ni, társasjátékozni vagy éppen internetezni. 
– Az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjak. Ott 
kedvesek és befogadóak voltak velem – em-
lékezett vissza Ottó. – Bármit elmondhattam, 
mindent megtettek, hogy segítsenek. Minden 
gyereket elfogadtak, senkit nem ítéltek el. So-
kunkat tereltek a változás felé. Régebben do-
hányoztam, és néhányszor drogoztam is, de 
sikerült leszoknom mindkettőről. 
A Befogadóházba azonban nem csak 
problémás gyerekek járnak. Belkovics 
Ádámot eleinte a pingpong vonzotta ide, 
de mostanában már a csoportórákra is 
elmegy, ahol különböző témákról beszél-
getnek, teszteket oldanak meg, megisme-
rik önmagukat, társaikat.
– Még soha sehol nem fogadtak ekkora 
szeretettel. Ebben a házban mindenki ön-
maga lehet, és a feszültséget is kiadhatjuk 
– magyarázta Ádám.
Az itt dolgozó önkéntesek pontosan tud-
ják, milyen az, ha valakinek zűrös a fia-

talkora. Németh Mihály szívesen beszél 
a gyerekeknek saját múltjáról, és ma már 
példamutató életével segíti őket.   
– Tizenhét évig voltam kábítószerfüggő, 
de már egészségesen élek, dolgozom. 
Amikor erről mesélek a gyerekeknek, 
megdöbbennek. Nem elég, ha elmondjuk 
nekik, mi mennyire káros, konkrét példá-
val kell őket szembesíteni. Maguknak kell 
rájönniük, nincs szükségük a szerekre – 
szögezte le Németh Mihály.  

Dankó Edina az elsők között, 2005 nyarán 
csatlakozott a csapathoz. Mint mondta, 
bár ő szerető családban nőtt fel, többször 
kísérelt meg öngyilkosságot. Azt tanítja 
a gyerekeknek, hogy bármilyen sötétnek 
és reménytelennek is érzik a helyzetüket, 
mindig van kiút. 
A Befogadóház tíz évvel ezelőtt, 2005 
januárjában nyitotta meg kapuit Hecker 
Christiane vezetésével. Hétfőn, kedden és 
csütörtökön délután három órától este hé-

tig várják a fiatalokat. Csocsó, pingpong, 
darts, foci, társasjátékok – csak néhány 
ingyenes tevékenység, amivel itt eltölt-
hetik szabad idejüket a gyerekek. Az ön-
kéntesek iskolákkal, ügyvéddel, pszicho-
lógussal és a családsegítő szolgálattal is 
tartják a kapcsolatot, azért hogy szükség 
esetén azonnal segíthessenek. Nemrég 
lakóotthont is nyitottak. A rákoscsabai 
ötszobás házba szülői engedéllyel mehet-
nek azok a fiatalok, akik folyamatos törő-
dést igényelnek. 
– A legfontosabb a gyerekek közössé-
gi életbe való integrálása. Napról napra 
egyre nyitottabbak az ide járó fiatalok. 
Csodálatos érzés, amikor engedik, hogy 
segítsünk, és leszoknak például a káros 
szenvedélyükről – mondta Hecker Christi-
ane. – Próbálunk hidat is képezni a fiatalok 
és szüleik között, de sokan nem is tudják, 
hova jár a gyerekük. 
A Befogadóház 2011-ben részévé vált  
a nemzetközi TeenChallenge keresztény 
missziós közösségnek, amelyet 1958-ban 
egy amerikai lelkipásztor alapított. 

Potos 

Tárt kapukkal várják a magányos fiatalokat

Kihagyhatatlan
árainkkal várjuk Önt

a Gvadányi utcai
munkálatok alatt is!

Nemzetiségi közmeghallgatás

A Zuglói Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat közmeghallgatást tart 2015. 
december 4-én (pénteken), 17:00–19:00 
óra között  a Cserepesházban (Bp., Ve-
zér u. 28/b), amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!
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A Róheim-villa története 

T Á J É K O Z T A T Ó

Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési  
és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének  

elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) eseti módosításáról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton 
tájékoztatom Önöket, hogy folyamatban van a 19/2003.(VII.08.) sz. rendelettel elfogadott Zugló Kerületi Városren-
dezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (ZKSZT) eseti módosítása.
A módosítás koncepciója:
• a 11.§ (9) bekezdés módosítása, melynek célja, hogy homlokzat felújításakor a gépészeti vezetékek  
   kerüljenek eltakarásra;
• 66.§ (2) bekezdés módosítása, melynek célja a közbiztonsági berendezésekhez szükséges közműve- 
   zetékek terepszint feletti elhelyezhetőségének biztosítása;
• a Varsó utca (31696/3) hrsz.-ú szakaszán közterületi pavilon létesítésének biztosítása;
• a Cserei utca – Stefánia út – Semsey Andor utca – Ilka utca által határolt tömbben az építési hely  
   határának módosítása.

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdés alapján – egy-
szerűsített eljárás szerint történik.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére vonatkozó írásos véleményüket a megjelenéstől számított 15 
napig adhatják meg. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (5) bekezdése alapján a vélemény kifogást emelő 
megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.
Kérem, hogy véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat főépítészének címezzék: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, Barta Ferenc 
főépítész, 1145 Budapest Pétervárad u. 2., vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt szabályozási terv véleményezési eljárásában, úgy a vélemé-
nyükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – ké-
rem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.
                                            
         Karácsony Gergely
     polgármester

Róheim Sámuel 1900-ban épített 
villája egykor a Hermina út ékessé-
ge volt. Ebben a házban lakott töb-
bek között Róheim Géza etnográfus 
és Tisza István miniszterelnök is.  
Az elmúlt 115 évben az épületnek 
több gazdája is volt, működött itt 
ÁVO-iroda, mozgáskorlátozottak 
otthona, fogyatékkal élők oktatási 
intézménye, kiutalták alapítványnak, 
átadták egyházi juttatásként. A soha 
fel nem újított villa állapota mára 
rendkívül leromlott, az épület felülről 
beázik, alulról penészedik, stukkói le-
töredeztek, a kert gazos. A legújabb 
tervek szerint 2017 nyaráig a villát fel-
újítják és a Magyar Corvin-lánc Iroda  
működik majd ott.

Herminamező a mai Zugló legrégebben 
lakott része. Nevét az után a kápolna után 
kapta, amelyet József nádor lányának, 
Hermina főhercegnőnek az emlékére épí-
tettek, és amelyet 1856-ban szenteltek fel.  
A Városliget közelségének is köszönhető-
en a Pest Svábhegyének nevezett terület 
néhány évtized alatt közkedvelt lakhelye 
lett a gazdag pesti polgároknak. Banká-
rok, ékszerészek, kereskedők, vendéglő- 
és szállodatulajdonosok építtettek villákat  
a Hermina úton, az Amerikai úton, az Uzso-
ki utcában és az Erzsébet királyné útján.

Családi villa a Hermina úton
Róheim Sámuel fakereskedő és felesége 
1898-ban döntötték el, hogy házat építtet-
nek a Hermina út 35. szám (ma Hermina út 
45.) alatti telken. A családi villájuk terveit Pol-
lák Manó építésszel készíttették el, aki Stutt-
gartban és Párizsban folytatott tanulmányo-
kat, és többek között a nevéhez kötődik  
a pöstyéni fürdő épületegyüttese, valamint  
a Kereskedelmi Utazók Egyesületének 
székháza. Az 1900-ban felépült ház terveit 
az építés megkezdése előtt módosították. 
A neobarokk stílusjegyeket hordozó elő-
kertes, kétszintes villaépületet Pollák palá-
val fedett, magas tetőzettel látta el. A ház 
lábazata terméskőből készült, a falazatot  
a földszinten vízszintes fugázású vakolat, 
az emeletet tégla borította. 
A villa kiugró középtengelyes főhomlokzata 
a Hermina útra néz. Földszintjén nagymé-
retű faragott ajtót és ablakokat, az emele-
ten bábos korláttal szegélyezett balkont 
helyezett el a tervező. A házhoz építettek 
egy istállót is, amit később lebontottak.
Az épület parkosított kertjét a Hermina út és 
a Pálma utca felől kovácsoltvas kerítés veszi 
körül. Az udvarra díszes vaskapun keresztül 
lehetett bejutni. A kertben vélhetően egykor 
szökőkút is működött, talán annak a tartozé-
ka volt az itt található fekvő női márványakt.
A villa neobarokk és neoreneszánsz stílu-
sú, gazdagon díszített belsejében faragott 

lépcsőkorlátok, mellvédek, kandelábe-
rek voltak.  Festészeti, díszítőszobrászati 
elemei orientalista motívumokat tükröz-
nek. A ház egyik különlegessége az arab 
szoba volt, amely az iszlám világát idézte. 
A nagyterem (bálterem) sokak által meg-
csodált fakazettás mennyezete a tizenkét 
asztrológiai csillagjegyet ábrázolta.

Új tulajdonosok
A második világháborút szerencsésen átvé-
szelő villának az elmúlt 70 évben több tulaj-
donosa is volt. Az épületben 1956-ig az ÁVH 
egyik irodája működött. Miután a szerveze-
tet megszüntették, az üres villába a közel-
ben működő mozgáskorlátozott otthon lakói 
és dolgozói átvitték az ágyakat, és önhatal-
múlag elfoglalták az ingatlant. Később a ház 
hátsó falához egy liftet szereltek. 
A villában 2001-ig a fogyatékkal élők ok-
tatási intézménye volt, ekkor az ÁNTSZ 
megvonta a működési engedélyét.  
Az üres épület vagyonkezelői jogát 2003-
ban az egészségügyi, szociális és csa-
ládügyi miniszter a Fogyatékosok Esélye 
Közalapítványnak adta át. A közalapítvány 
azonban az ingatlan rendbetételére nem 
kapott állami támogatást, ezért az időköz-
ben műemléki védelem alá került épületet 
2006-ban visszaadta. Ezt követően a villát 
az Esély XXI. Szolgáltató és Rehabilitációs 
Közhasznú Társaságnak utalták ki. Pénz 
hiányában azonban a társaság a szük-
séges felújítást nem tudta elvégezni, így 
szintén visszaadta az ingatlant. 2007-ben 
felmerült az Róheim-villa értékesítésének 
a lehetősége. Erre azonban nem került 
sor, mert 2008-ban a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. (MNV) vette át az épületet. 
A villát 2009-ben a kormány egyházi jutta-
tásként az Egységes Magyarországi Izrae-
lita Hitközségnek adta, de a szervezetnek 
szintén nem volt pénze az erősen lerom-
lott állapotú épület használhatóvá tételére. 
Az elmúlt években a Tisza István Baráti 
Társaság többször jelezte, hogy közre-
működne az állami kézben maradt villa 
állagmegóvásában, de érdemi választ 
nem kapott kérelmére.

A zuglói önkormányzat is tett lépéseket  
az épület megmentésére. A képvise-
lő-testület bejelentette, hogy felújítási 
kötelezettség mellett igényt tart a villára,  
ahol Tisza István-emlékhelyet alakít ki, il-
letve tudományos és kulturális rendezvé-
nyeket kíván tartani. 
Az évek óta parlagon heverő ingat-
lan sorsáról az idén döntött a kormány.  
Az épületet egymilliárd forintból 2017. jú-
nius 30-ig felújíttatja, és itt helyezi el a Ma-
gyar Corvin-lánc Testületet és a Magyar 
Corvin-lánc Irodát. 

Neves villalakók 
A villának két nevezetes lakója volt.  
Az egyik Róheim Géza, a pszichoanaliti-
kai etnológia megalapítója, míg a másik 
gróf Tisza István, Magyarország kétsze-
res miniszterelnöke, akit a villa falai között 
gyilkoltak meg az őszirózsás forradalom 
idején. A Magyar Királyság 19. minisz-
terelnöke bérlője volt a Róheim-villának. 
Mindkettőjük nevét emléktábla őrzi a fő-
bejáratnál. Bár figyelmeztették, hogy me-
rényletre készülnek ellene, nem hagyta el 
a házat. 1918. október 31-én, este hat óra 
körül katonák érkeztek a villához, lefegy-
verezték az őrséget, majd három fegyve-
res a villa ebédlőjébe ment, ahol Tisza és  
a felesége, valamint Almássy Denise gróf-
nő tartózkodott. Rövid szóváltás után há-
rom lövés dördült, amelyből kettő Tiszát 
érte, egy Almássy grófnő arcát súrolta. 
A gyilkosságot követően a merénylők el-
hagyták az épületet.
Róheim Sámuel fia, Róheim Géza születé-
sétől 1938-ig élt a villában, ekkor a náciz-
mus miatt az Amerikai Egyesült Államokba 
emigrált. Néprajzkutatóként foglalkozott  
a magyarság hitvilágával, dolgozott Auszt-
ráliában, Új-Guineában, Mexikóban és  
az USA-ban, a Yuma városa melletti indi-
ánrezervátumban. 
Roheim Géza sokszor megfordult Ve-
resegyházon, ahol apjának birtoka volt.  
Az etnográfus nevét itt egy utca és egy 
hegy (Géza-hegy) őrzi, amelyeket az apja 
nevezett el róla.           Papp Dezső
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Fontos a lakosság véleménye

A kerület érdeke az első

Megvédik a Városligetet

Barta János, az LMP önkormányzati 
képviselője az elmúlt egy év legfon-
tosabb eredményének tekinti, hogy 
sikerült megőrizni a gazdasági sta-
bilitást és a kerület működőképes-
ségét. Elutasítja a Liget-projektet 
és a Bosnyák téri bevásárlóközpont 
megépítését, de támogatja a város-
központ kialakítását.

– Példaértékű az átláthatósági rendelet, 
de az információkat még rendszerezni kell,  
a gazdálkodási adatokat pedig érthető 
formában kell elérhetővé tenni – jelentet-
te ki Barta János, és hozzátette, a testület 
a döntéseit a legfontosabb kérdésekben 

októberig széles körű egyetértésben hoz-
ta meg. Mint mondta, az LMP számára 
fontos a környezetvédelem, és az, hogy  
a kerület lakóit bevonják az őket érintő kér-
dések megválaszolásába. Úgy látta, ezen 
a területen már több szimbolikus lépést is 
tett a városvezetés. Tapasztalatai szerint 
sok jó ötletük van az itt élőknek és az itt 
dolgozónak is. Ezek megvalósításához 
azonban a források megteremtésén túl 
kreativitásra is szükség van, hogy a vég-
rehajtás „önfenntartható” módon finan-
szírozható legyen. Barta szerint a zuglói 
médiumok továbbra is szelektíven kezelik  
az ellenzéki és a kisebbségi véleményeket.
– Aggasztó, hogy a Városligettel kapcso-

latban nem változott a kormány szándé-
ka – jegyezte meg az LMP-s képviselő. 
Hozzátette: pártja a Városliget beépítése 
kapcsán kerületi népszavazást fontolgat.  
Helyteleníti, hogy a kerületvezetés támo-
gatja a Bosnyák téri bevásárlóközpont 
megépítését, de úgy látja, a városközpont 
megvalósítása fontos lenne. Ehhez viszont 

először a pénzügyi alapokat kell megte-
remteni, illetve környezet- és közösségba-
rát terveket kell készíteni. 
– Az év hátralévő részének legfontosabb 
feladata a jövő évi költségvetés előké-
szítése. A működést biztosító források 
megteremtéséhez elkerülhetetlen a helyi 
bevételek növelése és a kiadások raci-
onalizálása, valamint az, hogy a képvi-
selő-testület önmérsékletet tanúsítson  
az eseti kiadások terén. Átláthatóbbá kell 
tenni az önkormányzati cégeket, és javí-
tani kell a pályáztatáson is – fogalmazott.  
– Átgondolt várostervezésre és -fejlesz-
tésre van szükség, fedezetet kell találni 
a zöld területek fejlesztésére, a szociális-
bérlakás-programra, és fel kell készülni  
a klímaváltozás következményeire.          ZL

Czeglédi János, a Jobbik önkor-
mányzati képviselője szerint a közel 
azonos választási eredmény miatt 
Zugló csak a jobb- és baloldal kon-
szenzusával tud működni, vagyis  
a Fidesz és az MSZP összefogásán 
múlik a kerület fejlődése.

– A baloldali összefogás választási ígé-
rete, a kommunális adó visszafizetése és 
az elhibázott költségvetés határozta meg 
2015-re Zugló életét – nyilatkozta Czeglé-
di. – Amíg a környező kerületek fejlődnek, 
addig Zugló stagnál, a fejlesztések állnak, 
romokban van a kerületi egészségügy, 
számos intézmény életveszélyes, baleset-

veszélyes a Rákosfalva park, és a Bos-
nyák téren sem történt előrelépés. 
Czeglédi szerint a jó kezdeményezésnek 
indult szociális modellt is reformálni kell, 
mert vannak benne homályos foltok, és 
a hajléktalanokkal kapcsolatos álláspon-
tot is felül kell vizsgálni. Mint mondta, 
emberhez méltó, biztonságos helyen kell 
elhelyezni az utcán élőket, ugyanakkor 
elengedhetetlen, hogy a hajléktalan-ellá-
tó rendszert államosítsák, és ne a kerület 
legyen a befogadóállomás.
– Fontos, hogy a Városliget maradjon meg 
a nevéhez méltóan ligetnek. Helyi népsza-
vazást kezdeményeztem, hogy a kerületi-
ek véleményét is megismerjék, amit ugyan 

lesöpörtek az asztalról, de nem adom fel, 
a kérdést továbbra is napirenden tartom 
– emelte ki a politikus. – A kerület közbiz-
tonsága még mindig nem kielégítő. Zugló 
továbbra is élenjár a bűnügyek terén, ezért 
minden segítséget meg kell adni a rendőr-
ségnek, hogy a kerületben mindenki féle-
lem nélkül élhessen – mondta Czeglédi, aki  
a térfigyelő kamerarendszer további bővíté-
sét, a ZÖR és a kerületi katasztrófavédelem 
nagyobb támogatását szorgalmazza. Hang-
súlyozta, támogat minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a zuglóiak érdekét szolgája. 
Nagy eredménynek tartja az Örs vezér terei 
parkolás rendezését, illetve azt, hogy már  
a helyi vállalkozások részesülnek előnyben, 
és megszületett a kerületi közterület-szabá-
lyozás, ami jóval igazságosabb az előzőnél.

– Jelentős két hónapnak nézünk elébe, 
mert míg a Fidesz a kommunális adót ve-
zette be, addig a baloldal a telek- és gará-
zsadóval akar még egy bőrt lehúzni a zug-
lóiakról, de ehhez a Fidesz szavazatára is 
szükség van. Azt ígérem, hogy a Jobbik 
semmilyen új adónem bevezetését nem 
fogja támogatni – mondta Czeglédi.        ZL

Várnai László, a CivilZugló Egyesü-
let önkormányzati képviselője szerint  
a szép szavakat alig követik a tettek, 
a zuglóiak hatékony, gyorsan reagáló 
önkormányzatot, és nem tv szereplést, 
virág és muffin osztogatást várnak.  

Várnai szerint javaslatát elutasítva az in-
tézmények számára súlyosan hátrányos 
költségvetést terveztek, még a Csertő 
parki gyermekorvosi rendelő felújítását 
sem támogatták.
– Ennyire kevés pénz még sosem volt az in-
tézmények karbantartására. A Szent István 
Gimnázium tetőfelújítása sem kezdődött el 
időben. A tervezett közbeszerzésekből idén 

több nem valósult meg. Ilyen a Mogyoródi 
úti sportpálya öltözője. A köztér-rekonstruk-
ciók csúsznak, a Herman iskola tornacsar-
noka még a tervekben sem szerepelt. 
– Az idén egyetlen önkormányzati tulajdonú 
házat vagy lakást sem újítottak fel.  A kar-

bantartások elmaradásával fizeti meg Zug-
ló az árát egy felelőtlen kampányígéretnek, 
a kommunális adó visszaadásának – állítja 
a politikus. – Bérlakásprogramról beszél-
nek, de a több mint száz üres lakásból egy 
év alatt csak négyre írtak ki pályázatot. 
Előrelépésnek tekinti viszont, hogy több 
rossz állapotú ház kiürítéséről döntöttek, 
és azt, hogy a fizetőparkolás beindítására 
kiírták a közbeszerzési pályázatot. A gyor-
sított meghívásos eljárás azonban szerinte 
korrupciós lehetőséget rejthet magában. 
– Átláthatósággal büszkélkednek, de egy 
év alatt nem sikerült megoldani a testületi 
ülések online közvetítését, az interneten sok 
esetben épp a 2015-ös szerződéseket nem 
találni – jegyezte meg Várnai. – A szép sza-
vakat, a jó koncepciókat ritkán követik tet-

tek. A médiaszereplések, az országos poli-
tikusi népszerűség keresése nemegyszer  
a kerület kárára történik. Ilyen a Thököly úti 
villamosvonal visszaépítésének támogatása 
is, amelynek megvalósítása az egyesület 
szerint a kerületnek káros lenne. Zuglónak ki 
kell állnia a metró továbbviteléért!
A CivilZugló Egyesület két felvonulást tar-
tott a zuglói kerékpárutakért. Rákosrende-
zőn a kért 400 méteres útszakasz eddig 
nem épült meg, de ígéretet kaptak rá. 
– A Városliget beépítése ellen 20 000 alá-
írást gyűjtöttünk, ősszel pedig a Parlament 
elé vonultunk. A tiltakozások hatására több 
épület kikerült a tervekből, de a legnagyobb 
monstrum megépítéséről még nem tettek 
le – mondta Várnai. – Továbbra is mindent 
elkövetünk a liget megmentéséért.          ZL

H I R D E T M É N Y

Tisztelt XIV. kerületi Lakosok!

Tájékoztatom önöket, hogy  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő- 
testülete 2015. december 17-én, csütörtökön 18.00 és 20.00 óra között KÖZMEGHALLGATÁST 
tart a Hivatal  Házasságkötő Termében. (1145 Budapest, Pétervárad u. 7-11.)
                                            
         Karácsony Gergely
     polgármester

Kérdéseiket 2015. december 4-ig a Hivatal ügyfélszolgálatán található, vagy a www.zuglo.hu honlapról le-
tölthető formanyomtatvány kitöltésével tehetik fel, illetve elküldhetik a kozmeghallgatas@zuglo.hu címre.

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.

Impresszum

Zuglói Lapok
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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 összközműves 222.000 1.508 2015.08.24. 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 összközműves 238.000 nincs 2015.07.20. 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 összközműves 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 

Amerika út 40/B 32265/2/A/4 36 raktár víz, villany, 
csatorna 27.000 444,5 2015.11.04. 2015.12.03.

Ilka u. 18. 32604/1/A/40 21 üzlethelyiség víz, villany, 
csatorna 37.400 875,203 2015.11.04. 2015.12.03.

Kerepesi út 38. 32455/0/A/41 248 üzlethelyiség összközműves 198.000 3.321,050 2015.11.04. 2015.12.03.

Kerepesi út 
144-146. 39221/9 127 üzlethelyiség összközműves 170.000 12.404,799 2015.11.04. 2015.12.03.

Nagy Lajos  
király útja 126. 31756/0/A/108 87 egyéb 

helyiség
víz, villany, 
csatorna 119.200 111,882 2015.11.04. 2015.12.03.

Örs vezér 
tere 3. 31924/18/A/103 23 üzlethelyiség víz, villany, 

csatorna 44.000 1.101,167 2015.11.04. 2015.12.03.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, BÉRBE VEHETŐ EGYÉB INGATLANOK LISTÁJA
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Szugló u. 55. 31863 900 gépjármű 
tároló

99.000,- Ft/hó 
+ ÁFA 2015.11.04. 2015.12.03.

Zuglóban a Radnóti a legjobb 

Főigazgatóság  
alakult a Petrikben

A HVG idén is kiadta középisko-
lai rangsorát, amelyben a gimná-
ziumokat, a gyakorlóiskolákat,  
a szakközépiskolákat és az egyházi 
intézményeket is értékelte. A zug-
lói iskolák közül az ELTE Radnóti 
Miklós Gyakorló Általános Iskola 
és Gyakorló Gimnázium szerepel  
a legelőkelőbb pozícióban, amely  
a Budapesti Fazekas Mihály Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázi-
um után a második helyen áll.
  

– Minden rangsor vitatható, de az intéz-
mények számára nem rossz visszajelzés, 
ha egy-egy ilyen értékelésben előkelő 
helyen említik – mondta Molnár Katalin, 
a Radnóti igazgatója. – Sok jó iskola van, 
amelyek között nem könnyű felállítani  
a sorrendet. Meggyőződésem, kicsi  
a különbség a ranglista 1. és 20. helye-
zettje között. A HVG értékelése viszonylag 
objektív tényezőkön alapul: elsősorban  
a 10. évfolyamon végzett kompetenci-
amérések és az érettségi vizsgák ered-
ményeit veszik alapul, illetve azt is nézik, 
hogy az adott intézményből hányan kerül-
nek be a legfrekventáltabb egyetemekre. 
Ez utóbbi összevetésben a Radnóti  
az első helyen áll, pedig az itt érettségi-
zett diákok 29 százaléka külföldön foly-
tatja tanulmányait.

– Vannak más rangsorok is, amelyekben 
az iskola felszereltsége vagy a diákok tet-
szésindexe is szempont – magyarázta az 
igazgató. – Infrastruktúra terén mi rosszul 
állunk, de a visszajelzések alapján diákja-
ink szeretnek ide járni.
A Radnóti 2006 óta a gimnáziumi rangsor 
élmezőnyében található. Köszönhetően 
annak, hogy úttörő szerepet vállalt a kom-
petenciaalapú oktatási-nevelési módsze-
rek kidolgozásában és bevezetésében. 
– Komolyan vesszük a 6–8–10. évfolya-
mokon az országos kompetenciaméré-
sek eredményeit. Ezek által pontos képet 
kapunk a tanulóinkról, és ha szükséges, 
egyéni fejlesztést biztosítunk a számukra 
– tette hozzá Molnár Katalin.
A jó eredményekhez a pedagógusok szak-
mai felkészültsége is hozzájárul. Paulovits 
Ferenc kémai–matematika szakos ta-
nár nemrég a Budapesti Műszaki Egye-
tem Pro Progressio Alapítványának díját  
vehette át. 
– Ezt az elismerést évente tíz tanár kap-
hatja meg – mondta Paulovits Ferenc.  
– Az értékelésnél más-más szempontokat 
vesznek figyelembe, van, akinél a hátrá-
nyos helyzetű tanulók felzárkóztatását, 
másnál az érettségire és a versenyekre való 
felkészítést honorálják. Az én esetemben is 
valószínűleg ez szolgált alapul a díjazáshoz. 

Riersch Tamás

Rekordnak számít az idei tanév  
a Petrik Lajos Két Tanítási Nyel-
vű Vegyipari Környezetvédelmi és 
Informatikai Szakközépiskolában: 
1310 diák tanul az intézményben.  
A nyílt nap is rengeteg leendő elsőst 
vonzott, a legnépszerűbb a vegyipa-
ri szak volt, de a környezetvédelmi 
és informatikai szakra is sokan vol-
tak kíváncsiak.

A Petrik a kerület egyik legrégibb oktatási 
intézménye, az iskolát 1907-ben építették. 
– Eredetileg csak vegyipari iskolának in-
dultunk, a másik két szakkal a ’90-es évek 
első felében egészült ki a képzésünk.  
A vegyipar ma is a zászlóshajónk, ezt  
a szakot a közép-magyarországi régióban 
csak mi oktatjuk – magyarázta Hudacsek 
Lászlóné tagintézmény-vezető. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggon-
dozásra is, évente egyszer diákkonferen-
ciát szerveznek. Meghívják a partnerisko-
lákat, illetve a szakképzési centrumukba 
tartozó intézményeket, amelyek legjobb 
diákjai az informatika–fizika, a vegyészet–
környezetvédelem, a társadalomtudomá-
nyok, a poszter- és prezentációkészítés 
terén is megmérkőznek egymással. Az idei 
diákkonferencia tavasszal lesz.
– Az elmúlt években több változás is érintette 
a szakképző iskolákat – mondta Hudacsek 
Lászlóné. – A legfontosabb, hogy a működ-
tetést átvette a KLIK-től a Nemzetgazdasági 
Minisztérium. A Petrik és még 11 másik intéz-
mény – köztük a zuglói Neumann, az Egressy 
és a Wesselényi iskolák – a Budapesti Mű-
szaki Centrum közvetlen irányítása alá tarto-
zik. A főigazgatóság pedig a Petrik Thököly 
úti épületében van.                           RT

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

CÍM ALAPTE-
RÜLET RENDELTETÉS

KÖZMŰ-
VESÍ-

TETTSÉG

MINIMÁ-
LISAN 

AJÁNLHA-
TÓ BÉRLETI 

DÍJ

MEGHIRDETÉS 
DÁTUMA

AZ AJÁNLATOK  
BEÉRKEZÉSÉNEK  

HATÁRIDEJE

Bosnyák tér 3,75 m2 pavilon elektromos 
áram

25.000,- Ft/hó 
+ ÁFA 2015.11.16. folyamatosan

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlat-
tevővel se kössön szerződést!

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, bemu-
tatók, kézműves foglalkozások, stb. - kerülnek megrendezésre.  

A pavilonok határozott időtartamra, de legfeljebb 2015. február 15. napjáig vehetőek bérbe. A bérleti díj tartalmazza a terület 
használatát és a 24 órás őrzés költségét is.  

Ezen felül a pavilonokban elektromos mérők kerülnek felszerelésre, mely alapján az áramköltséget a pavilont bérlők fizetik meg 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. felé.

A pavilonok műszaki jellemzői: 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.

A bérleti szerződés megkötésekor a bérbevevőktől 1 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót kérünk befizetni a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. részére, melyet a bérlet ideje alatt letétbe helyezünk.

A Hirdetményben rögzítettek alapján a bérbevételi igényeket személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recep-
cióján (Budapest, XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17., 2. emelet), vagy elektronikus úton a berenyi.mariann@zugloizrt.hu e-mail 
címen adhatják le.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hird-
etőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).
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A cirok azonosítása nem járt siker-
rel, de a lenmag felismerése már 
nem okozott gondot – többek között 
ilyen feladatokat oldottak meg azok 
az óvodások, akik komposztünne-
pet tartottak Nem minden hulladék 
szemét címmel  a Bóbitában. 

Kompomat, azaz komposztautomata fo-
gadta a gyerekeket az egyik teremben, 
ahol a komposztálás alapismereteinek 
elsajátítása volt a cél. A házilag készített 
dobozba a gyerekek csak olyan növénye-
ket, természetben fellelhető anyagokat 
dobhattak be, amelyek  a komposztá-
lás során felhasználhatók. Áron zsineget 
dobott be, a gép pirosat jelzett, és visz-
szadobta. Korinna viszont a hétvégi ott-
honi leveszöldség hagymaleveleit hozta el  
– ő jutalmat kapott. A gép túloldalán Kati 
néni, Bajdik Miklósné ült, aki magyarázott, 
ha a gyerekek nem igazodtak el a növényi 
hulladékok és tárgyak között. 
A másik asztalnál úgynevezett érzéke-
nyítő feladatok várták az ovisokat – ma-
gokat, természetes anyagokat és külön-
féle növényeket kellett tapintás alapján 
azonosítani. A következő asztalnál gyü-
mölcsöket, zöldségeket hámozva kom-
posztalapanyagokat gyártottak. Itt Milán 
meg is tanulhatta, hogy sem a banánhéj, 
sem a narancshéj nem komposztálható. 
A következő asztalnál csalán-, citrom-
fű-, borsmentateával kínálták a szülőket, 
merthogy a komposztünnepet a gyerekek  
a szüleikkel együtt tartották.  

– Sötétedéskor kimegyünk az udvarra, ahol 
töklámpás mellett talicskával kihordjuk  
a bent összegyűjtött komposztanyagokat, 
átszitáljuk, előkészítjük a talajt, hogy aztán 
virághagymákat ültethessünk el – ezt már 
Kosztel Krisztina óvónő mondta el. Aztán 
mondókákat hallottunk a gyerekektől, és 
énekelni kezdtek a komposztládák körül  
a töklámpás pirosító, vidám fénye mellett. 
– A gyerekek hassanak a szülőkre, és 
tanítsák meg őket a komposztálás hasz-
nosságára – fogalmazza meg a mai, első 
alkalommal tartott komposztünnep lénye-
gét a Környezeti Nevelés Munkaközösség 
vezetője, Bajdik Miklósné a Bóbita Óvodá-
ban. Szerinte a korai nevelés ebben a kor-
ban nagyon fontos, hatéves korig ki lehet 
alakítani a gyerekekben egy olyan zöld-
szemléletet, ami fogékonnyá teszi őket  

a természet védelmére, a takarékosságra, 
környezetük megóvására.
Az sem titok, hogy az örökös zöldóvoda 
címre pályáznak, amihez minimum há-
romszor kell ilyen és ehhez hasonló kom-
posztnapot napot tartani (ez csak három-
évenként lehetséges!), amihez a Humusz 
Szövetség pályázati feltételeinek kell meg-
felelniük. Megtudtuk azt is, rendszeresen 
tartanak takarítónapot, állatok, Föld,  fák- 
és víz világnapját, a szeptemberi Mihály- 
napon pedig nemcsak népi szokásokkal 
ismerkednek, hanem az egészséges élet-
módra is nevelik a csemetéket. Mindemel-
lett mindennap szelektíven gyűjtik a papí-
rokat és a műanyagokat. 
– A környezettudatosság lételemünk – mond-
ja Kati néni, a munkaközösség vezetője. 

(csernyánszky)

Komposztünnep a Bóbitában
Az állatkínzások megelőzése,  
a közbiztonság növelése, a ve- 
szélyes állatok befogása, illetve 
szakszerű elhelyezése érdeké-
ben jött létre az a megállapodás  
több intézmény és szervezet 
részvételével, amely a Zuglói Ál-
latvédőrség megalakulását teszi 
lehetővé a Zuglói Polgárőrség 
szervezetén belül. 

A megbeszélésen részt vett a Zuglói Pol-
gárőrség vezetője, Kardos Pál, a XIV. kerü-
leti rendőrkapitányság vezetője dr. Dragon 
Sándor, a Zuglói Közbiztonsági Non- 
profit Kft. ügyvezetője, Kovács-Csincsák 
László, a Zuglói Önkormányzati Ren-
dészet részéről Kaposi István, valamint  
a Polisz Biztonsági Szolgálat Cégcsoport 
vezetője, Juhász Ákos. 
A polgárőrség várja mindazon önkéntesek 
jelentkezését, akik munkájukkal szívesen 
hozzájárulnának az állatvédőrség céljai-
nak megvalósításához.
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országy-
gyűlési képviselője kiemelt feladatnak 
tekinti az állatokkal kapcsolatos bűn-
cselekmények megelőzését, felderí-
tését, személyes segítségnyújtásáról 
biztosította a résztvevőket, s emellett 
fővédnökséget vállalt a Zuglói Allatvé-
dőrség megalapításában. 

(CS. J.)

Állatvédőrség 
alakult Zuglóban
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Október utolsó napján töltötte be 
86. életévét Bud Spencer. A Piedo-
nét, pontosabban Rizzo felügyelőt 
vagy Charlie Firpót alakító olasz 
színész sokunk nagy kedvence.  
A legfanatikusabb Bud Spencer-ra-
jongók – akik itthon sör-virsli verse-
nyeket rendeznek, és rendszeresen 
hagymás babot esznek – sok min-
dent odaadnának azért, hogy sze-
mélyesen is találkozhassanak vele. 
A zuglói Szalai László Eriknek meg-
valósult az álma. 

– Százszor is megnéztem Bud Spencer és 
Terence Hill filmjeit, a ma napig minden 
egyes vicces jeleneten jól mulatok, pedig 
már kívülről fújom azokat. Édesanyám min-
dig mondta, hogy már egész kis koromban 
rajongtam értük, a Firpo testvérek kalandjai 

még az esti meséknél is jobban lekötöttek.
Az édesanya, Hessling Hegyi Erika sokat kö-
szönhetett Bud Spenceréknek. Újságíróként 
ugyanis gyakran munkával kellett töltenie 
az esti mesélés idejét. Egyszer éppen Bud 
Spencer magyar hangjával, Bujtor Istvánnal 
kellett beszélnie, ekkor merült fel annak a le-
hetősége, hogy az édesanya akár fia nagy 
kedvencével is készíthetne interjút. Hessling 
Hegyi Erika meg is fogalmazta a levelét, amit 
aztán olaszra fordítva elküldtek Piedone ró-
mai címére. Bud Spencer ritkán ad interjút, 
de ezúttal kivételt tett. A nagy találkozásra 
2012 nyarán került sor. Az akkor 83 éves szí-
nész római irodájában fogadta a zuglóiakat. 
– Nagyon készséges volt, az interjú a ter-
vezett egy óra helyett kétórás lett – mesélte 
Szalai László Erik. –  A beszélgetésből vé-
gül egy riportfilmet is készítettünk. 

Riersch Tamás

Piedone fogadta zuglói rajongóját

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

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

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

MAGYAR TÁNCHÁZ GYEREKEK-
NEK - APRÓK TÁNCA
10.00-11.00 kézműves foglalkozás
11.00-12.00 táncház
November 22. Katalin napi 
mulatság
November 29. Advent első 
vasárnapja
Közreműködik a Mező együttes 
Belépő: 500 Ft/fő 

A program a Nemzeti kulturális 
Alap támogatásával valósul 
meg.

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
SPRING ISLAND
November 27-én 19.30 órától
Belépő: 1.000 Ft/fő

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKOSÁR
az ÉLESS-SZÍN szórakoztató 
műsora Nyertes Zsuzsa és Heller 
Tamás közreműködésével
Zongorán kísér: Siliga Miklós
Műsorvezető: Éless Béla
December 19-én 16.00 órától
Belépő: 1.000 Ft/fő, 
kultúrkuponnal 800 Ft/fő
Jegyek elővételben is vásárolha-
tók a Cserepesházban.

ÚJ! OLVASÓ "CSAJOK" KLUBJA
Irányított beszélgetés könyvekről 
- kötetlenül, csak nőknek!
Nemcsak klasszikusoktól, 
nemcsak „kékharisnyáknak”!
November 25-én 18.00-22.00 
óráig 
Belépő: 200 Ft/fő

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

LIPTÁK PÓDIUM
Jaroslav Hasek - Mikó István: 
SVEJK VAGYOK
Zenés sörözgetés egy derék 
katonával és a közönséggel, egy 
részben
November 21-én 19.00 órától 

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

MIKULÁS A LIPTÁK VILLÁBAN!
December 5-én 10.00 órától
Belépő 900 Ft/fő, 
Családi kedvezmény: 2700 Ft/4 fő

BABA-MAMA KLUB 
SZERETETTELJES ÉRINTÉS 
- BABAMASSZÁZS (babát 
váróknak is)
November 25-én 10.15-12.15 
óráig
ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS AZ 
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 
JEGYÉBEN
December 9-én 10.15-12.15 óráig
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom 

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

ÚJ! VARÁZSLATOS HANGTÁLAK 
HANGMASSZÁZS 
Péntekenként 16.00-17.00 óráig 

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

ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS -
közreműködik Pálmai Tünde 
November 20-án 12.00-17.00 
óráig 
Anyagköltség: 1.000 Ft

 

Az ÉLESS-SZÍN bemutatja:
HELTAI JENŐ: NÉMA LEVENTE - 
VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN
November 20-án 19.00 órától 
Belépő : 2500 Ft/fő

 

Menüett, valcer, polka – Felfedezőúton jártak a diákok

Hat nap alatt tizennyolcszor töltötte 
meg diákokkal a Szent István Zene-
házat a Zuglói Filharmónia – Szent 
István Király Szimfonikus Zenekar. 
Összesen csaknem hatezer zuglói 
felső tagozatos és középiskolás ta-
nulónak adták elő a Menüett, valcer, 
polka és társaik című hangversenyt.  

A zenés, táncos, vetített képekkel illusztrált 
programot a Magyar Táncművészeti Főis-
kola növendékei öt produkcióval színesítet-
ték. A Felfedezőúton címmel hagyomány-
nyá vált programsorozatról Kovács Hajnal,  

a Teleki Blanka Gimnázium tizedikes tanu-
lója elmondta, három éve állandó vendége 
az előadásoknak. Igazi élményt nyújtanak 
neki ezek a koncertek. – Én fuvolázom, és 
szerintem nagyon sokat ad a zene, amin át 
érzéseinket kifejezhetjük. 
Osztálytársa, Gálosi Botond ugyan a rockot 
szereti, de évente egy-két alkalommal kife-
jezetten jólesik neki komolyzenei koncertre 
menni. – A mai programot nagyon élveztem, 
felszabadultnak érzi magát közben az em-
ber. Dvorák tetszett a legjobban – mondta. 
Szilágyi Marcell is rendszeresen jár az ifjú-
sági hangversenyekre, szerinte a program 

azokat is magával ragadta, akik először le-
hettek részesei az élménynek. 
– Feldobott ez az egész. A zene és a tánc 
együtt fantasztikus volt, a legjobban a Diótö-
rő-részlet tetszett – állította Jónás Barnabás. 
– Fantasztikus kezdeményezés. Ebben 
az életkorban még meg lehet szerettetni  
a komolyzenét a gyerekekkel. A változatos 
előadás észrevétlenül lesz a diákok életé-
nek része. Új dimenziót nyit meg számuk-
ra – magyarázta a gimnázium pedagógu-
sa, Virágné Kincses Veronika. 
Minden darabot zene- és műfajtörténeti 
ismertető vezetett fel. 

– Fontos, hogy később mindebből építkez-
hessenek is. Jó érzés hallani, hogy tetszik 
az előadásunk – fogalmazott Bettermann 
Jákob, a Zuglói Filharmónia Szent István 
Király Szimfonikus Zenekarának tagja.  
Azt is elmondta, szereti a csapatot, mert 
fantasztikus a légkör, családias a hangulat, 
sok mindent megbeszélnek egymással. 
Az előadás-sorozatot 2011 óta minden 
évben megrendezi a Zuglói Filharmónia. 
Céljuk, hogy modern, mai szellemben 
közvetítsék a kultúrát. Az 50 perces mű-
sort idén a West Side Story America című 
tánctételével zárták.             Potos Rita
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A jó alvás egyik titka az önismeret

Mindenkivel előfordul, hogy – bár 
aludt éjjel – fáradtan ébred. Néha az 
is megesik, hogy pár óra alvás után 
valaki frissen kezdi a napot. 

A jó alvás egyik titka az önismeret. Min-
denkinek más az alvásigénye, és más  
a napi ritmusa. Ha az emberek sokkal 
kevesebbet vagy többet alszanak annál, 

mint amennyit a szervezetük igényelne, 
fáradtan, nyomott hangulatban ébrednek. 
Ha pedig túl későn vagy túl korán fekszik 
le valaki, nagyobb az esély arra, hogy 
rosszul fog aludni éjjel. 
A jó alvás legnagyobb ellensége a stressz. 
Ha az emberek nem tudnak elszakadni 
nyomasztó gondolataiktól, szinte biztos, 
hogy nehezen alszanak el, hajnalban ha-

mar kipattan a szemük, és nem tudnak 
visszaaludni. Manapság nem sokan tudják 
megtenni, hogy stresszmentesen éljenek, 
így maradnak azok a technikák, amelyek 
segítenek kezelni ezt az állapotot, és át-
vezetnek az alvásra alkalmas tudatálla-
potba. Ilyen lehet a jóga, az autogén tré-
ning, a relaxációs zene vagy egy jó könyv.
Az alvászavarban szenvedőknek átütő 

segítséget nyújt, ha elkezdenek sportolni. 
Főként az intenzív edzés az, ami jelentős 
változást hoz, ráadásul nem csak az alvás-
minőség terén. Fontos, hogy ne közvetle-
nül az elalvás előtti időszakra szervezzük  
a testmozgást. Jó, ha az edzés és az alvás 
között legalább 2-3 óra eltelik. 

Sződy Judit
pszichológus, Uzsoki Utcai Kórház

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

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

Lucfenyő

2990
Forinttól

Ezüstfenyő

5700
Forinttól

Nordmannfenyő

6900
Forinttól

1. 2. 3.

Erő a változáshoz
Önbecsülésnövelő csoport párkapcsolati erőszak túlélői részére
A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. önbecsülésnövelő csoportot indít olyan nők részére, akik 
bántalmazó párkapcsolatban éltek, és szeretnének megszabadulni annak romboló hatásától. 
A csoport facilitátorai a Patent Egyesület és a NANE Egyesület  munkatársai, pszichológusok.

A csoPortbAN A résZtvEvőK: 
• támogató kapcsolatokat teremthetnek más túlélőkkel
• felépíthetik lerombolt önbecsülésüket és bizalmukat
• megszabadulhatnak a bűntudattól és az önhibáztatástól
• asszertívabb, önérvényesítőbb viselkedést alakíthatnak ki
• megtanulhatják a bántalmazáshoz kapcsolódó erős érzelmek (düh, gyász, félelem) kezelését
• a figyelmeztető jeleket elsajátítva elkerülhetik, hogy ismét bántalmazó kapcsolatba kerüljenek.
A csoportban való részvétel aninom és ingyenes.

Helyszín:  Zuglóban, jól megközelíthető helyen
Kezdési időpont:  2015. december eleje 
Jelentkezés:  E-mail: eroavaltozashoz@gmail.com;  Mobil: 06 (70) 316 39 41
A facilitátorok minden jelentkezővel személyesen találkoznak a csoport indulása előtt, hogy megismerkedjenek 
velük, válaszoljanak a kérdéseikre és felmérjék az igényeiket. 
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Hoppon maradtak
A  35 éves budapesti nő és a 48 éves férfi 
egy Várna utcai lakás ajtaját kísérelte meg 
feltörni. Előbb egy csavarhúzóval próbál-
koztak, majd lábbal rugdosták az ajtót, 
amire felfigyelt a szomszéd. Ekkor elme-
nekültek a helyszínről, de a rendőrök a be-
szerzett bizonyítékok alapján azonosították 
őket, és november 5-én a lakásukon elfog-
ták betörési kísérlet gyanújával. 

Pórul járt rongálók
November 7-én az esti órákban az 56-osok  
terén a zuglói járőrök egy gyanúsan vi-
selkedő kapucnis személyre figyeltek fel. 
Igazoltatták a férfit, aki láthatóan ideges 
volt, ezért a környéket is átfésülték. Így 
bukkantak rá egy nyitott állapotban levő, 
megrongált furgonra, amelynek a feltöré-
sét a gyanúsított is elismerte. Mint kiderült,  
a vejével közösen próbálták meg ellopni az 
autót, melynek valószínűleg lemerülhetett 
az akkumlátora, mert nem akart beindulni. 
A férfi vallomása alapján a vejét is elfog-
ták, aki egy korábbi autólopási kísérletüket 
is beismerte. Szerencsére akkor is csak 
megrongálni tudták a kiszemelt járművet,  
a beindítási kísérletük kudarcot vallott.

Magukra hívták a rendőröket
Egy bejelentés alapján érkeztek meg  
a rendőrök november 5-én hajnalban az 
egyik zuglói lakásba. Az ott tartózkodó 
pár azt jelezte, hogy ismeretlenek meg-
támadták és bántalmazták őket. A hely-
színen aztán kiderült, hogy szó sem volt 
atrocitásról, a pár kábítószert fogyasztott, 
amelytől hallucinációik támadtak, például 
szellemeket láttak a lakásban. A járőrök 
több, kábítószer-fogyasztásra alkalmas 
eszközt is lefoglaltak náluk.

Bűnügyi krónika
Októbertől Kolozs Balázs rendőr 
százados a zuglói rendőrkapitány-
ság bűnüldözési alosztályának  
a vezetője. Az alosztály közvetlen 
irányítása kiemelten fontos feladat, 
jó szakembert találni azonban nem 
könnyű, emiatt ez a munkakör már 
jó ideje betöltetlen volt.

– 2008 óta vagyok hivatásos rendőr – 
mondta a Károli Gáspár Református Egye-
temen jogi diplomát szerzett szakember. 
– Már egyetemistaként is a büntetőjog 
érdekelt, így amikor választanom kellett  
a jogi és a rendőri pálya között, egy percet 
sem haboztam.
Kolozs Balázs rendőr százados első állo-
máshelye az újbudai rendőrkapitányság 
volt, ahol vizsgálóként dolgozott. Innen 
2011-ben Újpestre került át, ahol előbb 
nyomozóként, majd a bűnüldözési alosztály 
megbízott vezetőjeként tevékenykedett. 
– Csak néhány hete foglalhattam el az 
irodámat, amely az elmúlt két évben fé-
lig-meddig raktárként működött. Az első 
hetek az ismerkedéssel teltek, egyrészt az 
állománnyal, másrészt a kerülettel is ba-
rátkoznom kellett.
A barátkozásra persze nem sok ideje ma-
radt, a zuglói rendőrkapitányság ugyanis 
az elmúlt hetekben több akciót is szer-
vezett. Ennek eredményeképpen három 
rablássorozatot is sikerült felderíteniük, 
és a gépkocsifeltörések számát is jelentős 
mértékben csökkentették.

Riersch Tamás

Évekig raktár volt az irodája
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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

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

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, penészes falak szakszerű rendbeho-
zatalát. Hosszú távú garanciával. Tel: 285-2882, 
06-30-878-8977

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

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

MEGBÍZHATÓ, GYAKORLOTT, JÓLSZITU-
ÁLT fiatalos nő magánházak, lakások takarítá-
sát vállalja heti rendszerességgel! Vasalás is! 
Tel.: 06-30-2929-788 

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

MEGBÍZHATÓ FIATAL LÁNY, autóval rendel-
kező, vállal takarítást és bevásárlást. Életjára-
déki, eltartási szerződéskötéssel is. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-20-614-5514

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

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

GARÁZS ELADÓ MOGYORÓDI út végén, tár-
sasházban, 17 m2, irányár: 1.700.000 Ft. Tele-
fon: 321-3497

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

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit 
boldogan elszállítom! Nem vagyok kereske-
dő! Tel: 06-20-956-4084

KÖNYVEK VÉTELE. Tel.: 06-20-923-4677

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGATARTÁSI-, BEILLESZKEDÉSI-, TANU-
LÁSIZAVAR? Van megoldás: 06-30/586-587-1.  
Ingyenes felmérést követően fejlesztőfoglalko-
zás, stressz levezetés, tanácsadás, lelki támo-
gatás, kapcsolatépítés óvodával, iskolával.

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

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

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

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

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

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

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásá-
rol magas áron BOROSTYÁN ékszereket 
15.000-200.000 Ft-ig, antik bútorokat és ék-
szereket, festményeket, asztali-, fali-, zseb-, 
és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hum-
mel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttár-
gyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatéko-
kat, tört és fog aranyat. Értékbecslés és ki-
szállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vá-
sárcsarnokkal szemben) Tel: 06-1-708-2878, 
06-20-358-8217

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

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, 
kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmun-
kák. 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 

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

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

illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését  

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

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

cseréjét. Teljes körű kivitelezési  
munkákat és duguláselhárítást.  

Tel: 06-30-956-8540, 06-1-220-5185

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

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

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

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

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,  
ADÓTANÁCSADÁS és hatóságok előtti 

képviselet. Tel.: 06-70-6399-574

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

VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERELÉS, 
duguláselhárítás. WC-k, csapok, szifonok 

javítása, cseréje, csőrepedés elhárítás, 
lakásfelújítás, ingyenes kiszállás. Tel.: 

06-70-676-8278

VARÁZSHÁZ  SZÉPSÉGSZALON 1143 Bu-
dapest, Tábornok u. 11/a. 06(20)5710479 

Szolgáltatásainkból: kozmetika, ma-
nikűr-műköröm, masszázs. Csak az előre 
bejelentkező vendégeinknek 10%-os ill. 
5000-Ft felett 15%-OS KEDVEZMÉNYT 

biztosítunk szolgáltatásaink árából.

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!

Redőny, reluxa

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

MEGNYITOTTUK SZALONUNKAT!

+36 1 610 7571  |  info@shaolinstudio.hu

1145 Budapest, Róna utca 125.

NYITÁSI KEDVEZMÉNY:
10% A BÉRLETEK ÁRÁBÓL!

LPG CELLU M6 INTEGRAL 2 
LIPOMASSAGE™,  ENDERMOLIFT™

MASSZÁZS SZOLGÁLTATÁSOK
svédmasszázs, lávaköves masszázs,

csokoládé masszázs, méregtelenítő mézes masszázs, 
wellness mézes masszázs, iszappakolás, nyirokmasszázs, 

kötőszöveti masszázs, szegment masszázs, 
Japán izületkimozgató masszázs

DO-IN
mozgássorozatok egyéni –és csoportos gyakorlása

SZOLÁRIUM
HOT Chocolate Brown 0,3- as szoláriumcső

RELAX INFRA SZAUNA, FINN SZAUNA

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

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

LIPTÁK GALÉRIA 
BARANGOLÁSOK ESZTERGOMBAN
Olaj- és akvarell festmény kiállítás 
Nagy Sándor (1908-1992) műveiből
Megnyitó:  november 25-én 
 18.00 órától
Megtekinthető december 14-ig.
A kiállítás kedden, csütörtökön, 
pénteken:     11-15 óráig,
szerdán:     12-18 óráig, 
szombaton: 10-14 óráig látogat-
ható.

MOZI MONTÁZS
Nemzetközi mozifilmek vetítése a 
Lipták Villában, budapesti forgatási 
helyszínekkel
December 11-én 19.00 órától 
Részletek: www.liptavilla.hu 

ARCÉLEK SOROZAT
- KÖZÉLETI TÉMÁK, 
KÖZISMERT EMBEREK
Beszélgetés HAJÓS ANDRÁSSAL
November 19-én 18.00 órától
Beszélgetés LAKAT T. KÁROLLYAL 
focilegendákról
December 17-én 18.00 órától
Műsorvezető: Pikó András

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 
ÉS A SILVER AKADÉMIA 
ELŐADÁSSOROZATA
Jászberényi József - Az időskori 
tanulás sikerei és gátjai
November 27-én 16.00 órától

 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
- PAULOVKIN BOGLÁRKA 
i�úsági író, illusztrátor
December 4-én  14.00-15.30 óráig 

HURRÁ PÉNTEK!
Sakk-oktatás, társasjáték, 
pingpong, csocsó,
táncklub, kézműves foglalkozás.
Péntekenként 14.30-19.00 óráig 

A programokra előzetes 
jelentkezés szükséges!

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

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

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

A PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.
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Súlyos betegségben, 72 éves korában  
elhunyt Zugló és a BVSC legered-
ményesebb sportolója, a három-
szoros olimpiai bajnok dr. Fenyvesi 
Csaba. Bay Béla tanítványa a civil 
életben is sikeres volt. Sebészként, 
patológusként és rákkutató szak-
orvosként is elismeréseket szer-
zett. Halálát éppen az a betegség 
okozta, amely ellen orvosként is 
sokat harcolt.

– Nemcsak a klub legeredményesebb 
sportolóját veszítettük el, hanem egy olyan 
embert, aki mindig őszintén megmondta  
a véleményét, és kiállt az igazáért – mondta 
Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló ügyveze-
tő elnöke. – Mindig a sport érdekeit tartotta 
szem előtt. Vívószakosztályunk elnökeként 
ünnepségeket szervezett a sportolóknak, 
saját vagyonából jutalmazott fiatal tehetsé-
geket, és sokszor a saját birtokán biztosított 

helyszínt az edzőtáboroknak. Nagyon fog hi-
ányozni, a BVSC nagy családja egyik legna-
gyobb értékét veszítette el.
A dr. Fenyvesi Csaba, Kulcsár Győző, 
Schmidt Pál, Nemere Zoltán összeállítá-
sú magyar férfipárbajtőr-válogatott két 
olimpián is – 1968-ban és 1972-ben –  
kioktatta a világot.
– Csabának olyan egyéni stílusa volt, amivel 
nagyon sok borsot tört az ellenfelek orra alá – 
emlékezett vissza Kulcsár Győző, a négysze-
res olimpiai bajnok csapattárs. – Sokoldalú 
és rafinált vívó volt, asszó közben a fejét is 
használta. Münchenben engem is legyőzött, 
és csapatban is kiválóan vívott. A döntőbe 
jutásért az ő négy győzelmével tudtuk meg-
verni a szovjeteket. Mindig egy szobában lak-
tunk a tatai edzőtáborban. 
Dr. Fenyvesi Csaba 1958-ban lett tagja  
a BVSC nagy családjának, és egészen a ha-
láláig családtag maradt. 1980-ig vívóként, 
1986–93 között szakosztályvezetőként,  
az elmúlt években pedig a vívószakosztály 
elnökeként segítette az egyesületet. 
– Nemcsak a teremből, gyerekkorunkból is 
jól ismertük egymást – árulta el dr. Kamuti 
Jenő olimpiai ezüstérmes, világbajnok tőr-
vívó. – Csabával ugyanis egy házban nőt-
tünk fel. Sokszor elmondta, hogy a vívás és 
az orvosi pálya felé is én tereltem. Ő pedig 
jó „tanítványnak” bizonyult, még a „meste-
rén” is túlnőtt, hiszen neki 72-ben sikerült 
aranyérmet szereznie, nekem meg kellett 
elégednem az ezüsttel. Csaba nem csak  
a párbajtőrrel, a tőrrel is jól bánt – ötször 
nyert magyar bajnokságot – ezért egymás 
ellen is sok nagy csatát vívtunk.           R.T.

Sport

Ha kijutna az olimpiára, csak a lóra fókuszálna
Hidvégi Vidnek javultak az olim-
piai esélyei. Április végén ugyanis 
résztvevője lesz annak a riói teszt-
versenynek, ahol kvótát lehet majd 
szerezni. Ehhez azonban hat szeren 
kell majd jól szerepelnie. London 
előtt összejött neki ez a bravúr, re-
méli, most is sikerülhet.

Hidvégi Vid már régóta a magyar tornasport 
egyik nagy ígérete. Hétéves korában kez-
dett el tornázni, és az elmúlt 22 évben fo-
lyamatosan a KSI-ben dolgozott Laufer 
Béla irányításával. Ebből az időszakból 
csak az a 3,5 év lóg ki, amelyet ösztöndíj-
jal Angliában töltött. Vid a pályafutása nagy 
részében hat szeren versenyzett. 
– A legjobb eredményeket mindig lovon 
értem el – mesélte. – Európa-bajnokságon 
három alkalommal is ötödik, a 2011-es vé-
bén pedig negyedik voltam ezen a szeren. 
A londoni olimpián is csak egy szeren indul-
tam, sikerült bejutnom a lólengés döntőjé-
be (a harmadik helyen), ahol azonban egy 
sajnálatos rontás miatt a nyolcadik lettem.
Mondhatnánk azt, hogy Vid 2011–12-ben 
állt a legközelebb az éremszerzéshez, en-
nek ellenére a következő ciklust is hatsze-
res tornászként kezdte. Aki nincs benne 
a sportágban, az nem értheti meg, hogy 
mekkora különbséget jelent egy vagy 
hat szeren készülni a világversenyekre. 
Vid az októberi glasgow-i világbajnokságon 
két módon kvalifikálhatta volna magát a riói 
olimpiára. Egyrészt ha a csapat az első 16-
ban végez, ami nem valósult meg, mert csak 

22. lett. Az egyetlen esély tehát a szerenkén-
ti döntő dobogója maradt. Innen azonban 
csak egy magyar mehetett az olimpiára, 
márpedig nekünk ott volt a londoni játékok 
hőse, az olimpiai bajnok Berki Krisztián is. 
Aztán történt, ami történt. A sérüléséből lá-
badozó klasszis egy gyengébb gyakorlattal 
lemaradt a döntőről, így számára elúszott 
az olimpiai szereplés lehetősége, Vidnek vi-
szont meglepetésre összejött a finálé, ahol 
végül az ötödik helyen zárt.
– Nagyon elégedett vagyok az eredmény-
nyel, ez nem 100, hanem 110 %-os tel-

jesítmény volt. Utoljára 2011-ben voltam 
világbajnokságon szerenkénti döntőben, 
2013 óta folyamatosan hat szeren kellett 
versenyeznem, ráadásul a világbajnokság 
előtt, a felkészülés alatt sérült is voltam, 
ami szintén nagymértékben hátráltatott.
A vébét a londoni olimpia harmadik helye-
zettje, a brit Whitlock nyerte egy 7,3 erős-
ségű gyakorlattal, mögötte egy másik brit, 
az olimpiai ezüstérmes, idei Európa-bajnok 
Smith végzett 7,2-es gyakorlattal. Ilyen 
erősségű produkcióra ma a világon rajtuk 
kívül csak az ukrán Verniajev és a mi Ber-

ki Krisztiánunk képes még. Vid glasgowi 
6,6-es erősségű gyakorlata azt jelentette, 
hogy 1,5 tizedre sikerült megközelítenie  
a dobogót. Ez pedig nem szerspecialista-
ként remek eredménynek számít.
Ha kijutna az olimpiára, ismét csak a lóra 
fókuszálna. Amennyiben edzőjével sike-
rülne 6,8-ra növelnie a gyakorlata erőssé-
gét, még a dobogóért is harcban lehetne, 
ami a magyar tornasport jelenlegi helyze-
tében – főleg Berki Krisztián nélkül – óriási 
eredménynek számítana.

Riersch Tamás

Elhunyt dr. Fenyvesi Csaba
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Kihagyhatatlan
árainkkal várjuk Önt
 a Gvadányi utcai
 munkálatok alatt is!

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy zöldhulladék gyűjtő zsákok átvehetőek a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft Budapest, 
Laky Adolf utca 36. szám alatt, 2015. november 30-tól  hétfőtől csütörtökig naponta 10-15 óra között, pénteken 10-14 óra között.  
Tel: 06-1-2112233.
A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban állnak rendelkezésre. Társasházi lakóközösségek, illetve családi háztulaj-
donosok ingatlanonként maximum 10 db. zsákot kaphatnak. Az átvételhez kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat,  
és lakcímkártyájukat. Zöldhulladék gyűjtő zsákot a lakcímkártyán zuglói állandó lakcímmel rendelkezők igényelhetnek! Internet-
en keresztül zsák megrendelést nem tudunk elfogadni!
A zsákokba helyezhető lomb, fa, bokornyesedék, (szükséges méretre aprítva) nyírt fű, gyom. Kérjük ügyeljenek arra, hogy  
a zsákokba kizárólag zöldhulladék, elsősorban lombhulladék kerüljön.


